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Düriö nilıaget baklayı ağzından çıkardı · 1 G •• J Ji · • "' 1 J ? u me mı, ag ama ı mı. 
-Halayın eski miimesslli Avrupada AVrupa 

yeni rejim aleyhinde !!!~~'0!~~~ ~8!~~)m~~~u!! 
rfn topçulan Madrldf bambardJman et- let1e devir müsabakası esnumda çıkan 

Old U gv unu· 1 tı• raf ed ı· yor mi§Ur. Şehrin merku 1Nıh•llelert ize. ve Belçika takımının müsabakayı ıer-rine bir çok obüsler d(lpnOftür. Bun· tetmesbıe sebep olan hld.iseler, Belçika 
larm d(lpnelerl çok anr'atll olmllflur. efkArı umumiyesinde büyük bir heye
Telefat miktan henüz malQm dellldtr. can tevlit etmi§tir. 

Dün şehrimize gelen Düriö Türk gazetecilerinin 
· hücumuna mukavemet edemedi, dilini çözdü, 

baştan aşağı çürük esaslara dayanan sözler söyledi 

............... ürk _ __.,..,.....tayda ferah 
Dostu olduğunu Verici iki 

·- ....... 
Çinde vaziyet 
tekrar tehlikeli 
safhaya girdi 

Nankin anlaşmayı kabule 
taraftar değil 

· 8'1 ncl Çin fırlıası 
Tlyen - Çin mıntalıa•ını 

tahliye etmiyor 
, Londra 23 (HUSUll) - Nankindeki •· 
µIıiyettar mahfeller §imali Çin kwpau .; 

dani general Sung ~ Japon m~an\lan 

~ t=u• meM zl hl-
~et tarafındaiı edllmlyeceltnl 
~yan etmektedirler. 

(Detlamı S tln<.-ii ıayfada) iddia ediyor Mühim hidise 
1 Fransanm Suriye fevkalade komiser.. Antakya 18 Temmuz (Hususi mu.. Surı·yede bomba 
liltnin Hataydaki eski mümessili Du .. habirimig yazıyor) - Hatay statüsü • 
rfeux dün ailesile birlikte Providans va- p.ün ~ındanberi henüz vaziyette fii-
Puru ile Beruttan şehrimize gelmiftir. len değişmiş bir şey yoktur; Suriye me ı• ı e s u ı• k a s t 1 a r 

Bu akpm Marsilya yolu ile Parise gt- murları henüz işbqıııda bulunuyor • 
decek olan Durieux, vapurda matbuat lar. Ve tabiatile fUI'ada burada tahri • 
lrlümessillerini kabul etmif, kendllerile katla meşgul oluyorlar. Buna rajmen, ba 'la dı 
1lıun boylu konuşmU§tur. Hatayda yavaş yavaş değişme al&met- 'I 

Senelerdenberi Hatayda yaşamış olan ,leri görünmei'e bqladı ve ortaya fe .. " . 
bu zat, gazetecilerin sual yatmuruna tu- rah verici bir hava çıktı. , ~ep 23 (A.A.) - ~ akpm ~urıye 
tutunca ilk hamlede biraz ürkek göriin- Bu hav&fl yapan pylerden biri, )ıarıcfy~ nazırının biradennin evinm ka· 
lllüşse de sonra kendini toplamış bütün muhtelif mücadeleler esnasında ve bil pw önunde bir bomba patlamlftır. 

-IUallere cevap vermiştir. hassa Reyhaniye hldiseleri münasebe- Bir çok çocuk, ağır surette yaralanmıt-
Eski mümessil bilhassa Türk matbua- tile tevkif edilerek aylardanberi Halep ~· . 

tının kendi hakkında beslediğini tahmin hapishanelerinde sürünen bir takım Ha . Bu suikastın şahsi bir takım düpnanlar 
(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci ıayfada) tarafından yapil.mıf oldutu farzedilmek-

~-===-======---=========----------------------=-....- tedir. 

l"ttion Posta,, mn Ankara mektuplifil Ma_kal_ıa_s_u_ıtan-. 
L! ~I tehrimizde 

Devletin Devletten 
para kaçırması 1 

• 
Sakim bir. adet halini alımı olan ve malt yılın bitmesine 
bir kaç gün kala görülen bu usule son vermek lizımdır 

Alimler heyecan ve telaş içinde! 
Meribten Arza telsizle 
işaretler veriliyormuş 1 

işaretleri alan Amerikab Profesör A.vrupaya geldi, 
A~upa ilimleri ile meseleyi münakaşa ediyor 

mç fiiphe yok ki, Merihte yqıyan in • ııla. kendilerinin medeniyette bize ~ 
SfDlar muzip kimseletdir; arada sırada le faik olduklannı ve Fazl denilen hııe 
bizim arza takılırlar; 6 atatıar; bun1111• (Devamı 11 inci ıaj/fada) · 

lngiltere ispanya işinde 
azimkir davranacak 
Ademi miJdahMe polltllıaaı lfl•• etti 

Dün toplanan komite h'çbir neticeye varamadı 
vaziyet endife- v.erici mahiyettedir 

Londra 23 (Hasml) - Bu abah top. ademi müdahale işinin bilfül if1is ettilf· 
1

1anan ademi müdahale tAli .teknik komi- e hükmetmektedir. 
tesi hiç bir neticeye varmadan dağılınıt- Filhakika İtalyanlar, İspanyanın ka
tır. ,radan kontrolü ve Frankonun muharip 

Bu vaziyeti tahlil eden siyasi mehafil, (Devamı 3 üncü sayfada) 
v ... ~J-................................................. . 

liadlseler lıarşısında : 

( İstanbul ) çocuktan ( Belediye ) 
anneye açık mektup 

Yazan: lamel Hulii•i 

Anneciğim, mektubunu dün aldım; be- tır. Hele saçım hiç amma, hiç tara?!ma .. 
ni hatırladığına çok ıevindim. Bana: ""Itır. 

- Evl4dım, di11orsun.. Sni her zaman Anneciğim; ben bu kirli elbiaernıt: ne-
t.emi.ı görmek iıterim .. Sakın 1ıa elbiaeni resini kirletmiyeyim? Eski ayakkabılan· 
kirletme, ayakkabılanm eakit11'..e, yüzü • mın neresini eskitmiyeyim? Yıkanma .. 
nü, gözünü çamurlama, saçının ı.uvaletıni mı§ yüzümü nasıl temir tutayım.; ve tııp
bozma .. Cici çocuk ol .. Cici çocuklar gibi lanmamıı saçlanmı na$tl dağıtmıyayun~ 
tertemiz dolaf. Ne olursun anneciğim; ıen bana ye-ıi 

Hakktn va7' anneciğim, cici çocuklar bir kat elbise yap, yeni yeni ayakkab1lar 
gibi tertemiz dola§mak. cici çorok olmak al, yüzümü gözümü yıka, saçlanmı tara! .. 
çok iyi §ey .. Amma anne sen bazı §eyleri Bak o zaman ben ne cici olurum. Elbıse-

• unutmupun! Kim bilir, belki d~ bana u- mi temiz tutarım, ayakkabılanmı eskit • 
~ _ ı Makalla Sıııtan.ı za.k kaldığın için bunlann farkında değil- mem. Yüzümü kirletmem. Saçlanm& boz· 

Ankaradan bir man za~a: Maliye Vek4leti ı· İngiliz kralının taç eiyme merasiminde rinJ Ben sana söyliyeyim: Sırtıma giJI - 1n'1m. 
Ankara: 21 Temmuz serdmiş kitapları tetkik ediyorum. IUma- bulunduktan sonra Avrupamn muhtelif diğim elbise çok eski ve çok kirlıdir. A· Sık sık mektuplarını bekler, ellerini ö-

Ba!f şehrin ~an.1:°~ış bir kitap evinde-1 saifı bile"bunlarm üzerinde göz ıezdir· 1

merkezlerini ziyaret etmif olan Şeher ve yakkabılanm d~l~ de~k.~ir, ve bif' türlıl perim amıedğim. Biricik oğlun 
1im. Ortadakı buyük masanın üzerine , (Devamı 6 ıncı ıa1/1ada) (Devamı lJ inci"1Gflfadtı) b031a tutmaz. Yuzum gozum fl'kcıMnamıf- 1STANBUL 
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Her gün 
Sulhun dümenini 
Tutan sinirsiz el 

Yazan: Muhittin Birr• 

le;=' ğer, dünyanın bütün harp ve 

Resimli Makale: 

SON POSTA Temmuz 24 

lr----------------" _X_A_n_ıa_ş_zla_n_şe_y_g_ü_·z_el_d_ir_. _X__ Sözün Kısası 

Açıkgöz 
Züğürt/ere müjde! 

E. Talu _._.... 

M eşhur kimyagerimiz Nurettin 

Münşi'nin de bulunduğu· bir 
mecliste şu muhavereyi dinledim: 

- Belediyemiz, hamdolsun, kendı • 
sinden beklediğimiz faaliyeti göster .. 
meğe başladı. 

- Evet. Her tarafta, şehri temizle • 
meğe matuf tedabir alınıyor. 

- Öyle. Bizim köyde, dükkanının ö· 
nünü temiz tutmıyan dokuz esnafa ce• 
za yazmışlar. 

'.::::::ıı sulh meselesi, Avrupa dev1etlen
nin ellerinde bulunsaydı şimdıye kadar 
bir kaç defa harbin patlamış olduğunu 
görürdük. Japonyadan başlıyarak Porte
kize kadar bütün devletler, bilhassa bun
ların büyükleri, her işi başka bir taraf -
tan tutuyorlar ve kendilerinz doğru çe -
kip götürmiye çalışıyorlar. Fakat, biri 
bir taraftan tutarsa, öteki, işe, mutlaka o
nun karşı tarafından yapışıyor Vl: her ik! 
taraf ta britün kuvvetile çekiyor. Lu lu
tuşlar o kadar kuvvetli ve çekişler de o 
kadar sert ki eğer iş bunlara kalını§ ol
sa, milletleri birbirlerine bağhyan b:ığ -
lar çoktan kopar ve harp dünya}, istila 
etmiş bulunurdu. 

Yalnız, son haftalardaki İspanya i~le -
rine karışmama meselesi bu müşahe -
denin doğruluğunu göstermeğ.:ı kafidfr. 
Deutschland h~discısindenberi bu karış
mama meselesi etrafında neler olmadı! 

Her dakika ipin kopacağı zannı hakim 
oldu. Kah Almanya çekti, Fransa bırak
madı; kah Fransa çekti, İtalya bırakma
dı; kah Rusya istedi, Almanya ıstemedi, 
ve nihayet, kah, Almanya razı olduysı:ı 

Portekiz kabul etmedi! 

İnsanların yüzciE doksanına fikir çalışması vücut çaiışma
sından daha ı::ğır gelir : Anlaşılması güç görünen mest!lenin 
üzerinde durmaktan yorulurlar, ahlak bahsinde muhafaza
kardırlar, kendilerine benziyenlerden hazzederler. 

Muhakcmcniıde ·basit, rnuhakaınenizi anlatış tarzınızda 

basit. c..rwJarınızda basit, yaşayışınızda basit olunuz: Hayat 
semasında belki bir yıldız gibi parlamauınız, fa~at ömrünüz 
c:aküsız falağında ı;essiz akan bir dere gibi sakin geçer. 

- Geçen sabah, Köprüden geçiyor· 
du.m.. önümde giden adamın biri gen· 
zini temizleyip yere tükürür tükür "' 
mez, nereden meydana çıktığını anla· 
yamadığım bir polis derhal yakasına 
yapıştı. 

- Böyle olmalı, birader! ne idi o 
halkın en iptidai hıfzıssıhha şartlarına 
karşı laübaliliği? 

( ____ s_o __ z __ A_R_A_S_D _N __ D_A_), 
- Kedileri de topluyorlarmış. Beie

diye şubeleri emir almışlar, kedi tutup 
da getirene, hayvan başına beş kuruş 
ödüy-0rlarmış. 

- Öyle imiş. Hatta dün, Be_vkozda~ 
adamın biri 32 tane kediyi bir çuval~ 
doldurup götürmüş, teslim etmiş, t 6u. 
kuruşu kıvırmış. 

Bütün bu çekişmeler arasında, sindi, 
buhranlı günler oldu; eğer bugünlerde 
ve dakikalarda ipler kopmadıysa, teslim 
etmeliyiz ki, bu muvaffakıyetin bütün şe
refi İngiltereye ve onun nazik ''e .:;e-ıimli 
çehresile herkesi kendisine çekem hari -
ciye nazırına aittir. 

* Geçen hafta sonunda, İngiliz parlamen
tosunda büyük bir münakaşa oldu. İspan
ya işlerine karışmama meselesi hakkında 
hülrCunete karşı 'muhtelif istikametler -
den hücumlar yapıldı. Hariciye nazırı E
den bütün bu hücuınlann karŞtsına geçti, 
hiç sinirlenmeksizin, hiç bir sıcaklık göf
termeksizin, herkese nezaketle ve sami -
miyetle cevap verdi. Sağa, sola, mer -
keze müteveccih olsun, bütün söyledi -
ği sözlerin bir tek manası va~m; csulhu 
muhafaza etmek lazundır> diyordü. cfö
çin şa meselede bu fedakarlığı yaptın?> 

Dünyanın en 
BüyQlı hereste 
Tüccarı kadın 

denildiği zaman sadece cbizim vazifemiz İngiliz gaz~teleri son günlerde 3 .. 
sulhu muhafaza etmekti. diye cevap y~-şlannda Rose Raymond isminde gü
verdi. •Neden falan meselede filan he- zel bir İngiliz kadınından ehemıniyet
sabı yapmadın h diye muahazeye uğra- le bahsetmektedirler. Bu kadın bir ke. 
dığı zaman da cbize her şeyden evvı:l · reste tüccarıdır, mağaza ve fabrikaları 
sulliu kurtarmak lazımdı. dedi. için senede milyonlarca metre mikabın. 

Hakikaten de İngiltere hükumeti hep da kereste ve odun getirtmektedir. 
öyle yaptL İcabında kendi fikirlerinden Babası, kızının idar e ettiği başka l;;.ir 
vaz geçmeği, dün teklif ettiği şeyi bugün işin müdürüdür ve şimdi de kocası1 
geri almayı dahi ~abul etti. Denilebifü k;, karısının ortağı olmak için kendi işini 
diğer devletler, Ispanya meseiesine h·::r terketmiştir. 
hangi bir partizanlıkla bakanlar, İngil • Rose R aymond gazetecilerle konu -
terenin bu sabır ve sükı'.'ınetinı tam mJ.- şurken işe 1 7 yaşında Septede bir ke -
nasile suiistimal etmişler ve onun sabrım resteci yanında daktiloluk ile başladı
tüketmek, adeta Edene eza ve cefa etme!< ğını, açık gözlülüğü sayesinde işleri ta· 
için her şeyi yapmışlardır. mamen kavradığını, bir kaç yıl sonra 

Bütün bunlara rağmen İngiltere hü - kendi başına bir işe giriştiğini söyle -
kfuneti sakin kaldı ve Bay Edenin nazik miştir. Muva~k olana kadar geçirdi
ve sempatik. çehresi herkese aynı tarzda ği safhaları anlatmıştır. 
nezaketle teveccüh etti. Genç kız mağazasını açtılçtan sonra * tapelaya kendi ismini yazmamış, onun 
. İşte, sulhun dümenini tutan sakin el, yerine babasının ismini koymuş, sonra 
Ingilterenin elidir. Hükumet tanfmdan alış veriş için cenubi Afrikaya gitmiş, 
kendisine tevdi edilmiş sulh bekçiliği v;.ı.. orada gönlünü bir nakliye müteahhidi
zifesini ifa ederken rolünü azam! bi•' mu- ne kaptırmış, evlenmiş, Cenubi Afri • 
vaffakiyetle oynıyan bu sempatik aktö- kanın en büyük şehri olan Johanes -
rün eli olmasaydı, Avrupa çok fena buh- burgda yerleşmiş, orada da bir mağaza 
ranlar görebilirdi. Harp patlamasa bılC' açmış, bütün zorluklara göğüs gererek 
maliye ve iktısat aleminde büyük bnh ~ çalışmış, sebat etmiş ~ugün dünya
ranlar çıkarak hayatımızın sarsılması ih- nm en büyük kereste tüccan . olmuş -
timalleri vardı. Bay Eden bunlara mahal tur. 
bırakmadı. Fransaya şu teklifi lıeğend.
remediği zaman cebinden bir başkasını 
çıkardı; bunu Almanyaya kabul ettire -
med.iği zaman da öteki cebinde bir ha~k-1 
teklıf hazır bulundurdu. Bu suretw, suih 
gemisi, normal rotasını takip ederek Yü-
rüyüp gitti. . 

Bay Eden bu gidişle Nobel sulh müka
fatını kazanmıya en çok liyab.t kesbd
miş bir insan olacaktır ve bu d:ı çok 
haklıdır. 

Muhittin Birgen 

Londrada 1250 daireli 
bir apartıman 

İngilizler Londrada parlamentoya ya
kın 1250 daireli muazzam bir apartıman 
,:yaptırıyorlar. Bu apartımanın en büyük 
hususiyeti bütün hizmetlerin, hatta hara
.rctin bile, elektrikle temin olunmasıdı!'. 

Apartımanda seslerin bir taraftan, di
ğer tarafa aksetmemesi için de tertibo. t 

. ______________ _,,;, ____________ .. 
HERGüN BiR FIKRA 

Polis rowanı 
Kadın romancılarımızın biri bir ga

zeteye bir roman yazmak istiyordu. 
Gazetenin neşriyat miidürii: 

- Şimdilik yalnız bir polis romanı
na ihtiyacımız şar, dedi. 

- Ben de size bir polis romanı yaza· 
yım .. 

- lşte bu i§i yapamaz.Sımz. 
- N~in? 

- Katilin, yah'l':t hırsızın kim oldu-
ğunu romanın somtna kadar meydana 
çıkarmamak lazımdır. Halbuki siz ka-

dın olduğunuz için bunu yapamaz, da
ha ilk tefrikalarda, katilin, yahut ta 
hırsızın adını söyleyivef'ir!iniz. 

* « 
lngilterede kaçakçılık 
Yapan yühseh 
Sosyete kadınları 

En meşhur 
Golf oyuncusu 
Hırsız çıktı - Gündeliği doğrulttu, desene? 

Sevimli kimyagerimiz burada lafa 
kanştı: 

- Fena ticaret değil, dedi. Bizim evin 
arka tarafında boş bir ahır var. Onu 
kedi kümesi yapıp ta, bu aralık sık sık 
rastlanan gebe kedileri oraya topla • 
malı, üı·etmeli, sonra anayı alıkoyup 

yavruları teslim etmeli. Bir dişi kedi 
yılda iki defa ve her defasında da ya· 
rımşar düzüne yavru doğurduğuna gö· 
re, yüz dişi hayvanın mahsulü senede 
1200 ü bulur. Tutarı da 60 lira eder. 
Ayda beş lira .. fena mı? 
· Birisi sordu: 

- Ya, bu hayvanların boğazı? 
Bay Nurettin ,gayet ciddi bir eda i· 

le cevap verdi: ~ 
G eçenlerde Nevyork polisi dünya - - O kadar ince hesap eden ticarette 

nın en usta ve meşhur golf oyuncusu muvaffak olamaz! 
olan Con Montagu'yu yedi sene evvel Lakin şaka bertaraf.. dostumuzun 
~lenen bir hırsızlığın dört failinden bi· latife yollu söylemiş olduğu bu söz • 
ri olarak tevkif etmiş, bilhassa bütün den, açık göz züğürtler ibret almalı • 
Holivud yıldızlarını hayretler i- dırlar. 
çinde bırak:rpıştır. Ayrıca kedi harası kurup ta, yetiş • 

Con Montagu'nun hakiki ismi La - tirmeğe lüzum yok. İstanbul Eokakıa· 
verne Moore'dir. Yedi yıl evvel üç ar • rında, o kadar çok kedi üredi 'ki, top • 
kadaşile bir otelin sahibini gafil avlı .. lanmasını iş edinecek faal bir müte .. 
yarak ellerini bağlamış, ağzını tıkaç- §ebbis bu yüzden pek fila ekmek yiye -
lamış, 150 İıtgiliz lirasını çalarak kaç- bilir. 
mıştı. 

Con bu ~eji sene içinde Nevyorkta 
bir kont gibi yaşamıştır. Herkes onun 
bir altın madenine sahip olduğuna ina-
nırdı. I:Iüv:itYetini muhtelif vasıtalarla -n• • ·-.. · ~"" .,,,. ., .. ,,. ............ - .--... ~ .... -~ ... 

saklamasını bilen bu kibar hırsız yedi Paris turizm k ongresi bitti 
sene içinde tek bw resim çektirmemiş, Pariste toI('tman beynelmilel turizıtl 

kongresi çalışmalarını bitirmiştir. Kon .. 
fotoğrafcılardan daima kaç~, bir de-

greye iştirak eden murahaslarımızd:ın 
fasında gclf oynarken gafil avlanarak umum emniyet müdürlüğü muavini 
resminin bir gazete fotoğrafcısı tara • 

İzzettin şehrimize gelmiştir. 
fmdan çekildiğini görünce fotoğrafcıyı Kongrede, turizm işlerinin bütiiJJ' 
yanına çağırmış, 20 İngiliz lirası vere-

dünyada inki~afı ve turistlere her roenı 
rek camı alınış ve kırmıştır. 

Her oynadığı golf oyununda ( 200) lekette ayni muamelenin yapılması, 
· gümrtiklerde kolaylık gösterilmesi içiP 

Bır. kaç gun·· evvel Londrada yük· • Ingiliz lirası kazanan Can yakalandık- 1 t M hh 1 r bazı kararlar a ınmış ır. ura as a ' 
sek İngiliz sosyetesine mensup dört ka- tan so~ra: . bu temenni kararlarını hükfunetleriue. 
dm, kaçakçılık suçile mahkemeye ve- -: Bır kere şey~na u~dum, yedı se- bildireceklerdir. 

11 ·ı · ı d' B larm gümrüklerden ·- nedir hatamı temızleınege çalışıyor - ...................... .... - - ................... ._ . ....... . 
rı m1ş er ır. un ı d F k t . d" Ohhh' A t k .. 
· · k t aletler kaçırdıklar um. a a şım ı... · r ı yu -

zmsız şap a ve uv ı .. d k . ık dı H k'ki h .. 
iddia edilmektedir. Kadınların arasın- z~ .en. mb alsd. em: çd a~ ~· a ı u 
da, İngiliz kumandanlarından birinin vıyetımı u um.. eınıştır. 

yeğeni ve eskiden, dahiliye ve harici- H aslalıklara yeni bir ilaç 
ye nezaretleri müsteşarlığında bulun-
muş olan Lampson'un kızı S tella Lamp. Geçenlerde Viyanada kısa dalgaların 

n vardır y kandaki resim bu kibar fizik, biyoloji ve tıb noktai nazarından 
sko k · "tt~ tetkiki için beynelmilel bir kongre top-aça çıya aı ır. • . 
··----····· .. ••• ........... ~·-·---·.............. lanmıştır. Bu kongrede Italyan profesör-
alınmıştır. Mesela bir odada çalınan rad- !erinden Malariano muhtelif hastalıkla
yo, bitişiğindeki odadan kat'iyyen duyul- rın tedavisinde kısa dalgalardan istifade 
,mayacaktır. etmek için ltalyada resmi bir cemiyet 
Ayrıca büyük bir yüzme havuzu, b\r bulunduğunu söylemiş ve şimd;ye kadar 

,tensi sahası, ve hususi telefon şebekesi ne ,hayli terakkiler temin olunduğunu. an-
yapılacaktır. )atmıştır. 

• 

Hava tamamen açık 
Yeşilköy rasat istasyonunun bildirdi "' 

ğine göre dün hava tamamen açık geç • 
miştir. Rüzgar ı; i -
mali şarkiden sa -
atte 20 kilometre 
sür'atle esnıi~tir. 

Barometre hav:ı 

tazyikini 750 ola -
rak göstermi:~tir. 

Gölgede en fazla 
sıcaklık 33, en az 
sıcaklık ta 21 santigrattı. 

Köy muallimleri merke.ze alınacak r 
İki veya iki seneden fazla köylerde 

muallimlik yapmış olan muallim mek
tebi mezunları kaza ve vilavet mer • 
kezlerine naklolunacaklardı;. .lviaarif 
müdürlükleri bu gibilere birer mektup 
yollıyarak nakillerini isteyip isteme -
diklerini sormuştur. Nakillerini iste -
yenler mi.inha] oldukça kaza ve vilayet 
merkezlerine alınacaktır. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
l Bugün Trakya, Kocaeli ve kısmen :ES.~8 

mıntakaları az bulutlu, diğer mıntaka\.: 
lann kapalı geçmesi, rüzgarların garp iı\ 
tikametinde orta kuvvette esmesi muhi 
temeldir. ' 

Bir arkadaşımız İstanbulda tifoya karşı aşılananların 
c:200,000> k!şiyı bulduğunu yaZlyordu. İ stanbulun belediye 
hududları içinde oturanların mikdarı 600,000 den az fazla
dır. Kendilerine aşı yapılmasına tıbben cevaz verilmiyen 9 

yaşına ka_dar çocuklar ile elli ya~ı aşmış kimseler bu 
600,000 rakamının üçte ikisini teşkil ettiklerine göre arkada
şımızın verdiği rakam doğru ise şehrimizde aşı olmayan kim
se kalmamış demektir. 

i STER iN AN i STER İNANMA! 

L--~--~----------------------·------------------------------·-' 

Güneş 4.48 Öğle : 12.20 
İL::irıdi 16,17 Akşam : 19.34 
Y ataı 21. 29 İmsak 2.4 ı 
Rumi ııene 1353 - Arabi sene 1356 

Hızır 80 
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TELGRAF HABERLERi 
İngiltere İspanya işil)de 

azimkar davr anacak 
_ (Ba§ tarafı 1 ind sahifede) f mültecileri bulunan Maç Gregor adınd9.-ı biiyeti meçhul bir gemiyi bombardıman 
hakkının tanınması meselelerinin her şey ki İngiliz vapurunun bir İspanyol gemi- ederek batırmıştır. 
,aen evvel müzakeresinde ısrar ettikleri si ta.rafından torpillenmiş olduğuna dair Hükfunetçiler müşkül mevkide 
,takdirde, İngiliz hükfuneti son defa ha- olan haberi teyiden amirallık dairesine , Rahat 23 (A.A.) - Radio Verdad, bil-
,%J.rlamış olduğu planuu geri almak mec- bir gfuıa maliimat gelmem.iştir. diriyor: 
. buriyetinde kalacak ve İspanya i§inde Mac Gregor vapurunu tevkife teşebbüs , Brunetc mıntakasında her taraftan 
kendıs. ı"ne mahsus bı"r hattı hareket ta nasyonalistlerin taarruzuna ugwrıyan hii-• - ,eden Almirante Cervera kruvazörünün 

1 kip edecektir. kumetçiler, gitgide müşkülleşen bir va-
li Ed b - F ,üç torpil attığı ve fakat isabet vaki ol - ziyette bulunmaktadırlar. 

• ariciye nazırı en ugun ransız madığı tasrih edilmektedir. 
,sefiri Korbenle uzun boylu görüştü. Noguera ve Tranacastillanın işgalin -
1 Tali komitenin toplantısı için henüz bir Bir gemi batuıldı den sonra nasyonalistlerin ileri hareket-
• tarih tesbit edilmemiştir. Vaziyet pek leri durmayıp devam etmiştir. 

Londra 23 (A.A.) - Reuter ajansı Ce-
endişe verici bir mahiyet almıştır. hıgil- Bombardıman 

, terenin pek azimkar davranacağı aç\k~a belüttarıktan istihbar ediyor: , Barcelona 23 (A.A.) - Şehir, asilerin 
görünmektedir. , Romadan gelen bir habere göre İspan- bir harp gemisi tarafından bombardı • 

Mülteci gemisine torpil yol asilerinin elinde bulunan Canarias man edilmiştir. Hasaratın çok mühim ve 
Londra 23 (A.A.) - İçinde İspanyol kruvazörü, Bagur limanı açıklarında ta- telefatın fazla olduğu söylenmektedir. 

Nakledilen ve maaşı 
artan hikimlerin isimleri 

/ Türkiye - Iran 
Arasında yeni 

Ankara 23 (Hususi) - Yeni adliye ta- Kızılcahamam müddeiumumisi Ct?vdet. 
Yinleri §onlardır: Gireson ceza hakimli - 45 lira ya terfi ve nakle dilenler 
iine Adana azası Kwm, Elbistan hn - Adana azalığına Cebelibereketten Ke -
kimliğine Konya azası Necati terfien ta- nan, Cebe1iberekete Geyve hakimi Sa -
Yin edildiler. Iihaddin, Avanosa Merzifondan Muhar-

70 liraya terfi eden hakimler rem, Yozgat müddeiumumiliğine Ubur 
Niğde reisi Nesip, Malatya hukuk ha- müddeiumumisi Rükneddin, İstanbul a-

kimi Mehmet Ali. zalığına Obur azası Kaşif, KocahisaL' ha-
55 liraya terfi eden ler kimliğine Ayancık müddeiumumisi Ma-

Çanakkale hakimi SaduJlah, Fethiye cit. 
hukuk hakimi Mehmet, Severek hukuk 40 liraya terfi edenler 
hikinıi Mehmet Ali, Erdek hakimi Şevki, İzmir müddeiumumi muavini Fehmi, 
Niğde müddeiumumisi Tevfik, Kütahya Yalova hakimi Fazıl, Voyvat hakim: Cc-
lnÜddeiumumisi Mehmet. mil, Gemlik hikirni Vefik, Elaziz hakımi 

~ 55 liraya terfi edilerek Hüseyin, İstanbul sulh hakimi AH, Pı-
nakled ilenler ,narbaşı sorgu hakimi Remzi, Yozgat aza-

Elbistana Konya azası Necati, Kay _ .sı Şefik, Of hakimi İsmet, Merzifon hfıki
lel"iye Balıkesirden Sırrı, tskelibe l.'bur- mi Hakkı, Sivas sorgu hakimi Kadrı ,İs
dan Mustafa, Bilecik müddeiumumilıği- tanbul sulh hakimi Nail, İzmir rnüddeiu-
ne Muğladan Orhan. mumi muavini Nadir, İstanbul müddeiu-

45 liraya terfi e denler mumi muavini Meliha, Andrin hakömı 
Fethiye ceza bakimi A-ımi, İzmir sor- Rıza, Tarsus hikimi Hüsrev. 

CU hakimi Basri, Erzincan azası Ha!lıdi, 40 liraya terfi ederek 
Bolu azası İsmail, Karaköy azası tbrahım, nak ledilenler 
Araç hakimi Fahreddin, ŞarkikaraaI:-raç Men:i.fondan Etem, Mucura, Kayseri-
hakimi Lfıtfi, Midyat hakimi Ragıp, ö - den Ali Rıza Balıkesire, İneboludan Ce
tiemiş hakimi Emin, Göksun hak.imi Ha- mil Taşköprüye, Kayseriden Fahri Diya
lil, Gemlik hfıkimi Vahit, Ankara sulh ha- nbekire, Giresondan Vehbi İneboluya, 

ı kimi Nazif, Karaköy müddeiumumisi Düzceden Tevfik Şileye, Silvandan Tev
İhsan, Çangırı müddeiumumisi Gültekin, fi.it Mucura, Çatalcadan Edip Havzaya. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çinde vaziyet tekrar 
tehlikeli safha ya ğirdi 

(Bastaraf1 1 inci sayfada) 

1 
dir: -

• Çin erkanı harbiyesine mensup yük- 1 - Çin - Japon münasebetlerini ihlal 
llek rütbeli bir subay, yapılan anlaşmanın eden bütün kimseler nefyedilecektir. 
lnahiyetini tetkik etmek üzere Hopeye 2 - Komünizm Iağvolunacaktır. 
hareket etmiştir. Esasen Tiyen-Çin mm - 3 - Japon aleyhtarı teşekküller ile, 
takasında bulunan ~ :nci Çin fırkası bu Japonya aleyhine müteveccih mektep 
!nıntakayı tahliye etmek istememektedir. programları üzerine sıkı bir kontrol ko-

Japonlara karşı hiç bir fedakarlığa ta- nacaktır. 
taftar olmıyan Pekin belediye reisinin Aynca 37 mci Çin fırkası Pekinden u-
istifa ettiği söylenmektedir. Fakat bu ha- zaklaştırılacaktır. 
her teeyyüt etmemiştir. Çin mahalli makamları mücrimleri ce
, h Şimdilik tehlike safhasını geçirmiş gö- zalandırmayı, komünistleri takip etmC'ği 
runmekte olan Çin - Japon ihtilafının, ve mavi gömlek milli Çin teşkilatını ies
hu şartlar altında tekrar patlak vermesi hetmeği vadeylemişlerdir. 
beklenebilir. Yeni müşküHer 

Singapurda Şanghay 23 (A.A.) - Çin gazetelerinin 
Diğer taraftan Çin • Japon gerginl:ği- alınış oldukları haberlere göre Swatovda 

ilin akisleri Singapurda da görünmüşt\i.r. Çinlilerle Japonlar arasında yeni bir ta
Burada meskfuı Çinliler ve Japonlar dün kını müşkülat zuhur etmiştir. 
akşam birbirine geçmiş, bazı hadiseler Jnponlar, 155 inci fırkanın geri çe.ı"til-
0hnuştur. mesini istemektedirler. 

Çinliler, bir Japon balıkçısını hırpaia- Kwantung eyaleti memurlarının Ja -
lnış ve mektebe giden Japon kızbrma ponların taleplerini ret ve hatta 153 ün
taarruz etmişlerdir. cü fırka ile 155 inci fırkayı takviyeye da
tr Singapur makamatı gerek Çin, gerek vet etmiş oldukları söylenmektedir. 
h ~P?nlara ihtarda bulunmuş ve bu kabil Haber yok 
adıselerin tekerrüründe kendilerini Tokyo 23 (A.A.) - Hariciye nezareti 

:mes'ul edeceğini bildirmiştir. namına söz söylemeğe salahiyettar b:r 
Ayni ma"kamlar tarafından, Çin ve Ja- zat, bir Japon membaından gelen ve 

ı>on orduları için para toplanılması da Nankin hükumetinin şimali Çindcki Ja-
Jnenedilmiştir. pon ve Çin makamatı arasında aktedil-

T Anlaşmanın esaslan miş mahalli itilafları kabul etmiş bulun-
. okyo 23 (A.A.) - Harbiye nezareti - duğuna dair olan haberi teyit eder. bir 
~bir tebliğine göre Japon makamlarile giina haber almamış olduğunu beyan et
l ı.n mahalli makamlan arasında aktedi- miştir. 
en anlaşma üç maddeyi ihtiva etmekte- Tientsin 23 (A.A.) - Japon askerlerini 

Bir mukavelename 
Tahran 23 (A.A.) - Bir kaç zaman

danberi İran hükUmetile Türk hey'eti 
arasında bazı meselelerin halli için baş 
lamış olan müzakereler, yakın bir is
tikbalde imzalanacak olan bir muka\•c
lename projesinin parafe edilmesile ne
ticelenmiştir. 

Fransa 
istikraz 

yeniden 
yapacak 

Paris 2 3 - Maliye nazırı Bone ga
zetecilere beyanatta bulunarak, tasar
ruf kararnameleri, önümüzdeki haf a 
içinde neşrolunacaktır, demiştir. Maii 
sene nihayetine kadar bütçenin 6 mil
yar haf ıfleştirileceği tahmin edilmek
tedir. Fazla olarak masariften 2 mil -
yar tenkihat yapılması derpiş edilmek
te olduğu gibi mükellefierden de bir 
kaç milyar talep olunacaktır. 

1938 senesi için 47 milyarlık istik • 
razlar akdi mutasavverdir. Fakat na -
zır, hazinenin 24 milyardan fazla is -
tikraz akdedemiyeceği mütaleasında o· 
lup mütebaki miktar ya tasarruflarla 
veya vergilerle temin olunacaktır. 

Yaralı lspanyol 
Zabitleri Almanyada 
Salamanka 23 (A.A.) - Alman eski 

muharipleri birliğinin davetı üzerine. a
ralarında Toledo müdafii Mendez Para
da da dahil olmak üze.re bir çok yarah İs
panyol zabiUeri Almanyaya hareket et -
mişlerdir. Bu zabitler, iyileşmelerine 
kadar Almanyada kalacaklardır. 

ltalyan gazetecileri 
Londraya dönüyorlar 

Roma 23 (A.A.) - İstefani ajansı -
nın Londra ile doğrudan doğruya ser
visinin 1 Ağustosta tekrar başlıyacağı 
bildirilmektedır. 

Burada mevcut intıbaa göre, diğer 
İtalyan gazete muhabirleri de pek ya
kında Londraya döneceklerdir. ........... _ .................................. -·······-·-
hamil olan ve dün Tangkuya gelmeleri 
beklenen nakliye vapurları henüz vasıl 
olmamıştır. 

Mallım olduğu veçhile bu vapurlar Ja
ponyadan ayrılmışlardır. Şimali Çindeki 
vakayiin inkişafına intizaren Dairena 
uğrayıp orada beklemekte olmaları muh 
temeldir. 

Japonya harbiye nazırı ne eliyor? 
Tokyo 23 (A.A.) - Harbiye nazırı Su

guyama, kabinenin bu sabahki içtimaın
da 29 uncu Çin iırkasının çekilme hare
ketinin evvelce imza edilmiş olan mahal
li itilafta derpiş olunduğu veçhile inti -
zam içinde ve Japon kıtaatının kontrolü 
altında icra edilmekte olduğunu beyan 
etmiştir. 

J apon meclisi toplandı 
Tokyo 23 - Diyetin 71 inci fevkalade 

içtima devresi, bugün başlamıştır. 
Hükumetin, şimall Çinde takip etmek

te olduğu hattı hareketin diyet tarafın
dan tasvip edilecelf zannolunmaktadır. 

Amerika Filistin 
mandasını kabul 
etmek istemiyor E 
Vaşington 23 (A.A. ) - B . Hull, A- e 

merika Birleşik Devletlerinin Filistin 
üzerinde bir manda kabule amade ol -
duğu hakkında İngiliz menabiinden ve
rilen haberler etrafında kat'i beyanat

Meksikayı marksizme 
sevkeden ô.mil: 
Kilise ve irtica 

Yazan: Selim Ragıp Euıeç ta bulunmaktan imtina etmiş ve yalnız 
şunları söylemiştir: a 

O 
spanya hükılmetçilerinin davasına cBu, olsa olsa, nazari bir düşünüş -

tür, yoksa kat'i bir teklif değil.• müzaharet gösteren devletlerin ba-

Hükumet mehafilinde söylendiğine ,şında Sovyet Rusya_ geliyorsa, .. bu aevl~t 
göre, Vaşington, üzerine bir manda al- kadar bu davaya muzaharet gosteren bıı 
mak istememektedir. diğer memleket te Meksikadır. 

Filistin meselesine şayanı memnu - Meksikanm, hükfımetçi İspanyol kuv -
niyet bir hal sureti bulmak, manda sis- vetlerine gösterdiği bu müzalıaretin se
temini icad etmiş olan ~evletlerin va- bebi, Meksikada siyasi hayata Marksist 
zifesidir. bir fırkanın, milli ihtilll komitesinir. ha-

kim bulunmasıdır. Meksikanın bu vazi-
Arabistanda nümayişler yete düşmesinin başlıca sebebi katolik 

Medine, 23 (A.A.) - İbnissuud'un kilisesinin yanlış hareketidir. 
idaresinde bulunan Arabistanın bütün · MalUm olduğu üzere Meksika eski bir 
şehirlerinde bugün Filistinin taksimi İspanyol müstemlekesidir. Asıl ahalisi cs
pianı aleyhinde protesto nümayişleri mer derili insanlardır ki bazıları, ismen, 
yapılmıştır. bunları Hindlilerle karıştırırlar. Meksi • 

Banka Müdürünün 
evinde mühimmat 
deposu bulundu 

Amman 23 (A.A.) - Bir Arap b:ın -
kası direktörünün evinde bir bomba ve 
mühimmat deposu meydana çıkarılmış 

olduğundan zabıta, bu bankayı kapamış 
ve müdür muavinini tevkif etmiştir. Di
rektör, hudut harici edilmiştir. 

kada ispanya hakimiyeti cereyan ettiği 
.zaman yerli halka hemen hiç bir hak ve
rilmemişti. Bu yüzden halkın memnuni
yetsizliği gittikçe artıyordu. Halkın, bu 
iddiasında ne derece haklı olduğunu an
'1amak için yerli ahaliden, o ara, yüz ai
leden doksanının müstakilen arazi ve 
emlak sahibi olmadığını bilmek ldfidir, 

Memleketin varidat kaynakların&., İs • 
panyol asilzadelerile beraber piskoposlar 
vaziyet etmişti. Bunların senelik maaşla· 
rı, vasati olarak (130) bin Meksika Pe
zosu tutuyordu. Bir Pezos takriben 27 ku
ruş olduğuna göre, bir piskopos senede 

Al~anpada askeri (35) bin lira alıyor demekti. Buna muka
'3il yerli halktan seçilen köy papaı.ları -

Bir vergi pın varidatı cıoo> pezosdan fazıa değildı. 
ihdas edi//gor Meksikanın İspanyaya karşı açtığı is-

• A • • • yan bayrağı işte bu yüzdendir ve o gün-
Berlın 23 - cAskerı. bır vergı ıhc!ası· d bu -ne kadar yüz on altı sene geç -
d · d b" k d"1 • • en gu nı. erpı~ e en ır. anun. n~şre u~ıştır. ,miştir. Ve bu yüz on altı sene içinde, 

İkı senelık mecburı asken hızmet ıfa et- Meksika muhafazaklrlarla liberalleıin 
miyen bütün Alman vatan(1şları, varı - ' - d le · sah e olmuc:tur. 
d l .. h A b" k muca c sıne n ,.. at arına gore, uı."'Usı ır vergi verece - * 
lerdir. M 1·-"k h k"ki ·· t k"l b" "d cıusı anın a ı , mus a ı ır ı are-

cAskeri:t vergi, ilk iki sene zarfında ye sahip oluşu otuz altı senelik bır mesc
irat vergisinin yüzde ellisine balig ola- ledir. Memleketin ilk teessüs anlarmrla 
caktır. başlamış olan mücadeleler, bu devrede 

en had bir şekil alınış ve 36 yılc!a, Mek-
Kereste iht iyacı hakkında ,sikada tamam (55) hükumet deği§miş, 
Ziraat Vekaletinin tamimi (250) askeri isyan vukua gelmiştir. Mem

leketin geçirdiği bu dahili kargaşalıklar-
Ankara 23 (Hususi) - Maden sü - dan bilistifade Meksika bir haydutlar y:;.

tünlarile travers, köprü ve tünel kreste- 'tağı haline gelmişti. Şakavet, biı· meslek 
si, telgraf ve ~el~fon direkleri hakkın- ,olmuştu. Bir ara liberallere galebe edt-n 
da memleket ıhtıyacatının karşılanma- General Porfiryo Diyaz, bilhassa mühim 
sı için lazım gelen muamelelerin ne su- bir dert olan bu felaketi şu suretle orla· 
ı·etlc yapılacağına ve ormanlar civarın- dan kaldırdı: 
daki köylülerimizin ev, ahır, samanlık ' Haydutları maaşlı jandarm:ı yazdı. Fil
gibi zati ihtiyaçları ve mektep ve köy vaki bu hal, Meksika için bir parça nefes 
yollarındaki köprüler gibi müşterek fü- almıya imkan verdi. Fakat General Dl
tiyaçları, veya göçmenlerle herhangi yazın daima muhafazakarlara ve kilise
bir felaket dolayısile meskenleri harap ;ye müzaharet göstermesi, iç davanın şid
olan köylülerimizin kerestelik ağaç ih. detle devam etmesine vesile verdi ve 
tjyaçları hakkında Ziraat Vekaleti ilgi- kuvvetli bir isyan (1910) da Lu hükumeti 
li dairelere sarih tamimler gönderilmiş- devirdi. o gün, bugün, Meksika, her gün 
tir. bir parça daha artan bir solculuk tema

Bir lngiliz tayyaresi düştü, 
6 kişi öldü 

.YÜlile kiliseye ve muhafazakarlığa cidal 
açtı. Kiliseler kapatıldı, papazlar hapse -
dildi. Memleketin kanunlarına riayet et
rniyenler dışarı sürüldü. Bugün iktidaı 
,mevkiini ele alan milli ihtilal fırkası da, 
halkın kiliseye karşı duyduğu büyük nef. 
retten kuvvet alarak genişledi, durdu. 

Londra 23 (A.A.) - Bir bombardı
man tayyaresi, dijn akşam Derbyshire
de kiiin Edale'de yere düşerek yan -
mıştır. Altı kişi ölmüştür. (Devamı 11 inci sayfada) 

11 Sabahtan Sabaha : 

1 Şark şehirleri 
Geniş saçaklı şadırvanlarından şarıl şarıl sular akan şark şehirlen Avru

palıların pek hoşuna gider. Hemen her mabedin yanı başında somaki sütun
lar ve mermer basamaklar arasında kuruyan dudaklara ve kirlenen ellere 
açılmış pirinç musluklar görmek mümkündür. Üzerlerinde üstat senktraşla .. 
rın sanat eseri nefis kitabeler taşıyan zarif çeşmeler her şark şehrinin en göze 
çarpan ziynetidir. Buharadan Tirana kadar ayni ruhant akideyi taşıyan küt .. 
lelerin kurdukları sitelerde su, çeşme ve şadırvan bolluğu daima göze çarpar. 

Buna rağmen şark şehirleri akar suları o kadar mebzul olmayan Avrupa 
şehirlerinden çok az temizdirler. 

Göz oyluklannda binlerce sinek rahat rahat kir ve çapak yerken tatlı tatlı 
uyku kestiren Camii Ezber bekçisı fellahtan, ineğinin tezeklerini evinin du· 
varına yapıştıran şark köylüsüne kadar bütün bir şark dünyasını buya bigA· 
ne bırakan sebeb nedir? 

Bunun tahlilini yapmak mümkün fakat faydasızdır. Yalnız bütün tarihi 
gafletlerini terkeden yeni Türk cemiyetinin hakiki bir medeniyet unsuru 
olan suyu bugünün vasıtalan ve bugünün ihtiyaçlarile hayatına kabul et· 
meğe başlaması bu güzel memleketi şark kapılarına mıhlanmış o elim 
sefalet yaftasını taşımaktan kurtarmıştır. 

Muhakkak ki ruhu temiz, kanı tQmiz Türk cemiyeti köylerinden şehirlt
rine kadar kapısının dışını çatısının altı kadar temiz görmek ve temiz tut
mak ihtiyacını idrak etmiştir. Belediyeler bu tekamüle yardımcı olsunlar. 

Bürhan Cahit Morkaycı 



Dört gün içinde 2000 
sahipsiz kedi öldürüldü 

Mücadele devam ediyor, dün toplanan kediler 348i 
buldu, belediyeye her onbeı alinde bir rapor verileck 

Belediye emirlerine 
riayet etmiyen 801 
kişi cezalandırıldı 

Temmuz 24 

Bütün Mısırçarşısı esnafına yaka 
silktiren dilenci 

Adliye koridorlarında "Soyunuz, sopunuz tifoya tutulsun 
inşallah,, diye barbar bağırıyordu, mahkum oldu 

Belediye yasaklarına riayetsizlikle 
mücadeleye ehemmiyetle devam edil
mektedir. Son yirmi dört saatte, Fatih 
mıntakası dahilinde 40, Eminönü ka
zası dahilinde de 26 kişi hakk·nda ce- Dün, Mısırçarşısını altüst eden, es-ı Durusma neticesinde Sultananın 5u.' 
z~ _zaptı tutul_m.~ş~_ur. Fatih k_azası da· ~aftan sark~ntılık ~ureti!e para almak çu sabit ·olduğundan ı, ay 22 gün hap• 
bilinde 1, Emınonun?e de : dıle~cı. ya- ısteyen, polısleri dovmege kalkan bir sine, 30 lira para cezasına ve derhal 
~alanarak bakım evıne gonderılmış - kadın, yakalanarak adliyeye getiril - tevkifine karar verildi. 
tır . t' . mış ır. Adi' d . . . 

Fatih kazası mıntakası dahilinde, Sultana isminde olan bu ~adın ad· ıye e yem tayın Ve terfılel 
Cibali isk~lesinde vapurdan atlayan 4, liye karidorlarında da gürültü yap~yor, Adliye tayin ve terfi listesi tasdi.K 
t~am~ay gıderken inen ve binen 13, eh şahitlere hücum etmek istiyor, kendi- olunmuş ve bakanlık tarafından İstan• 
~!eti~~ araba kullan~n 3, ;okaklara ni tutmak istiyen polislere: bul müddeiumumiliğine bildirilmiştir. 
çop doke~ ~· muayenesız çalışan esnaf - Dokunmayın! Aşı var kolumda .. Yeni listeye göre: İstanbul nıüddc;u • 
2, caddeyı ışgal eden 2, açıkta dut sa· Ah, bu tüo! Dertli başımıza, bir dert de mumi muavinlerinden Feridun B ... c1a• 
tan I '. k~za içindeki rnuhtelil belediye bu oldu. Aşı oldum, hastayım .. Beni bu na, Kaşif; Rifat, İstnnbul sulh haki°m• 
mev~ı~erınden de muhtelif suçlardan halde ne diye yakalayıp getirdiniz.. lerinden Mehmet Nnil, Mustafa Ek ,. 
on kışı yakalanmıştır. Diye bağırıyordu. rem Ali; Çatalca miiddeiumumisi Ali 

Eminönü kazası mıntakasında tram- . - Mademki beni bu h_alde getirdi - Kemal, birer derece terfi görmüşler .. 
vaydan inen ve binen 15, vapurdan at- nız .. Soyunuz, sopunuz tıfoya tutul • dir. 
lıyan 3, yere tüküren 6, sokağa ~0p a. sun inşaallah! diyerek, beddualar sa- Şile müddeiumumiliğine, Düzçc suili 
tan 2 kişi yakalanmış, bunlardan yir - vuruyordu. hakimi Tevfik; İstanbul müddeiumu -ı 

Dlin öldürillen kedilerden bir kaçı mi ~esinden para ceza'( alınmış, 6 Nihayet Sultananın güçlükle sorgu- mi muavinliklerine, Ödemiş müddeiu ~ 
lstanbulda ne zaman kediye, köpe • köpek değil kedi vasıtasile sirayet eden tanesı hakkında da zabıt tutulmuştur. su yapıldı ve Asliye 4 üncü ceza hak. mumi muavini Orhan, İstanbul hakim. 

ğe karşı bir mücadele açılsa zayıf kalp- bir kuduz vak'ası karşısında kalınca Haydarpaşa garı polis komiserliği, yerine verildi. namzedi Apti, İstanbul aza muavini 
ler hemen rikkate gelir, sokakta aç bı· belediyenin serseri ve hasta köpekler- ayın on beşinden düne kadar, beledi - Bütün Mısırçarşısı esnafı bu ka • Meliha; İstanbul icra memurluğuna 
raktığımız kedi ve köpek hemen bir le olduğu kadar serseri ve hasta kedi- ye yasaklarına riayet etmiyerek vapur dından şikayetçiydi. Şahadete gelmiş- Bergama müddeiumumi muavinı Sa • 
kıymet alır: lerle de mücadele etmesine lüzum gör- ve trenden atlıyan ve tüküren 78 kişı· lerdi. dettin terfian tayin edilmişlerdir. 

- Yazık zavallılara, denir ve müş, bu görüş tarzını gazetemizde de den ceza almıştır. Duruşma esnasında şahitler, Sulta- Bundan başka, İstanbul aza rnua • 
hemen unutulur ki toplanmasına te • müdafaa etmişti. Beyoğlu kazası dahilinde son virmi nanın tüccarlara musallat olduğunu, vinliğine, Hukuk mezunlarından Arif 
şebbüs edilen kedi evimizde sevdiğimiz Kedi ve köpeğe karşı açılan bu mü- dört saatte tramvaydan atıyan Ü, te- zorla para ve erzak istediğini, alama - Derviş; Kars müddeiumumi muavinli ., 
kedi değildir, tutulan köpek kapımızı cadele esnasında hasta kedi vasıtasile mizliğe ve emirlere riayet etmiyen 195 dığı takdirde hakaret ettiğini söyledi- ğine İsmail Hakkı; Bursa müddeiumu· 
bekliyen insan dostu değildir. Hasta o· sirayet etmiş üç yeni kuduz vak'ası kişiye ceza kesilmiş, üç dilenci hakkın- ler. miliğine eski askeri hakimlerden Ke • 
landır, hastalığı nakledendir. Gerçi on- göster iyor ki doktor bu noktai naza • da muamele yapılmış, 303 tane tartısı . Suçl_unun. dün .. ke~~~~ini tutm_ak i.s- mal Hakkı, Ankara sulh hakimJiğine 
lara da yazıktır, fakal onların hayat - rında haklıdır ve belediye de hadise - noksan ekmek müsadere edilmiştir. !ıyen bı_r polıse sovdugu de, şahıtlerın eski Şile müddeiumumisi Rasih tayın 
larının fedası ile insanların hayatları lerin kendisini sevkettiği yol üzerin - Beyoğlunda, temmuzun on beşinaen ifadelerınden anlaşıldı. edilmişlerdir. 
muhafaza edilecekı_:, gaye budur. de yürümektedir. '#- ~::,:ı;·~:Pı:~:;ır~os kişi hakkında Kanlı bi;~ ~ -;;.ÜbadillerİD 

Fakat bu defa hadisenin hastalık za Dün bir aralık gazetemizde kedinin Beşiktaş kazası dahilinde de son f • 
1!1anma. t_esadüf edi~i,. ~1.e?iyenin. ~1dı- eksnmesne tarenin ~rta~ağı ~eklinde. e- yirmi ıiört saatte, tramvaydan atİıyan acıası istedikleri 
g~ tedbırın :ebeplerı.?ı ıyı ı.zah edışı ve s~en .. Y~?lış ~ksetmış bır mu~~lea go - 4, vapurdan atlıyan 3, sıhhi :nuayeııei ---

. nıhayet sev~y~ın !ukselmış o~sı İs- rulmuştu ... Alakadarla.r ve mutehassıs- sini yaptırmıyan esnaftan da 14 kişi Meyus aşık sevgilisi ile Kendilerine para verilirse 
tanbul şehnnı eskı zamanların luzum- lar bu mutaleayı eksik kalmış bir tef- hakkında ceza zaptı tanziın edilmiştir. d 
suz rikkatine kapılmaktan menetti. sir şeklinde telakki etmişlerdir. Zira iğer iki kişiyi yaraladı, istihkaklarının yansını 
Hatta mazıdekinin aksine olarak şehir fareyi tutan kedi sokakta dolaşan hasta • kendisi de yaralandı l kt ki halkmın beledi zabıtaya yardım ettiği kedi değildir, ev kedisidir. Ev kedisi • Şehri nternizliği için alınan tedbir • a ma an vazgeçece er 
görüldü. O tarzda ki bugün mücadele • ne ise dokunan yoktur. Esasen bu böy- ler ve yapılan faaliyet devam etmek - Maliye Vekaletinin gayri mübadil•! 
nin dördüncü olduğu halde bu şekilde le de olsa kedinin bu şekilde if~ etti· tedir. Çöpçüler, çöp aldıkları evlere, lere tekrar bono vermeğe karar verdi 
hasta oldukları, hastalık nakledecek ği hizmet tifos nakili olmak noktasın- sokağa çöp atmamalarını, çöp teneke • ği hakkındaki haber, gayri mübadille-
mahiyette görüldükleri için toplanan dan yaptığı zarara nazaran hiç deni _ ler~n? kapak yaptırmalarını, ev kedi - ri, bilhassa küçük istihkak sahiplerini 
sahipsiz kedi ve köpeklerin sayısı Iecek derecede azdır. Maarnafih şurası· lermı sokaklara salıvermemelerini ten- telaşa düşürmüştür. 
(2000) i geçmiştir. Verilen karara gö- nı da memnuniyetle kaydedelim ki bu bih etmektedir. Balat ve Aksarayda bu Bu sefer de bonolar dağıtıldıktan 
re mücadele bundan sonra da bütün yıl şehrimizde tifos görülmemiştir. lunan çö~ istasyonlarının etrafı kapa· sonra satılığa çıkarılacak maden ocağı 
kaza kaymakam ve polis komiserlikle- 1f. tılmıştır. Istanbul cihetinin çöp dökme vesaire gibi kıymetli emlaki gene bü 
rinin el birliklerile devam edecek, ne· Dün imha edilen kedilerin yekunu yeri olan Davutpaşa kışlası civarında- yük istihkak sahiplerinin ikisi, üçü bit 
ticede her on beş günde bir belediye 348 dir. Bu kedilerin 20 si Kurtuluş, ki arazinin kuytu taraflarına çöpler araya gelerek kapatacaklar, küçük is 
reisliğine bildirilecektir. 31 i Fatih

1 
14 dil Şişli, 29 zu Taksim, muntazam bir şekilde dökülmekte ve tihkak sahipleri bunlardan istifade et· 

• 80 ni Eminönil, 3 7 si Beşiktaş, 2 7 si Üzerlerine kimyevi bir madde dökül - mek imkanını bulamıyacaklar, gene 
Bu münasebetle şurasını da hatır • Galatasaray, 31 j Galata, 5 5 i Pangaltı, dükten sonra 40 santimlik bır !oprakla sarraflara gidip ellerindeki bonoları 

latalım ki. kuduz hastanesi baş dokto- 20 si Aksaray mıntakalarından yaka • kapatılmaktadır. cyüz kuruşluğu beş kuruşa vermek su• 
ru Zekai Muammer bir kaç ay evvel lanmıştır. İstanbul belediyesi Avrupadaki ba retile:. satacaklardır. 

----- '"'.........,._--.- zı şehirlerin çöp dökme hakkındaki ta· • Gayri mübadillerin devletten ala • 

Poliste: 21 A 27 k ı· Halide h03tanede '# sa tt . . ımatnamelerini getirterek tetkik et • cakları istihkaklarının yüzde elli ild 
Q Q lŞl rneğe başlamıştır. Bütün İngiliz şehir- Dün sabah saat altıda, Ayvansaray- buçuğudur. Küçük istihkak sahipled 

rı~ ~ k l d lerinde çöpler toprağa gömmek sureti- da bir hadise olmuş, Bulg~istan mu - bu istihkaklarının yarısı, yani yüzd( 
lJ oga ya Q an l le imha edilmektedir. Bir çok memle- hacirlerinden 26 yaşında Ibrahiın oğlu yirmi beşi kendilerine nakden verildi"' 

Küçük bir infilak 
Dün Galatada Yenicamide Ömerağa 

• sokağında nalbur Kastaryo'nun dükka· Şehirde son yirmi dört saat zarfında 
nında bulunan karbitler ateş alarak yeniden 2 7 tifo vak'ası teşhis edilmiştir. 
patlamıştır. Yaralanan olmamıştır. Sıhhiye Vekaleti hıfzıssıhha dairesi 

Vesaiti nakliye kazalan reisi Asım ve Jabôratuvar şefı dün s~-
Kızıltoprakta Bağdad caddesinde 2 7 balı tifo işlı:rile meşgul ~lmak. üz~:e 

numaralı köş "' oturan mühendis Hu - fnkaradan Istanbul~ gel~~şl.~ rdır . . og
lfısinin 17 yaşındaki og· ıu Halid baba- eden sonra da sıhhıye rnudurı1etmde 

' A . t' d b" l sına ait 1605 numaralı hususi otomo • sımın rıyase ın e ır top antı yapı -
larak ffo h kk d ·· ·· "! ·· bili alarak gezmeğe çıkmış, Fener yo -

1 
ı . a ın a ~oruş!..l .. m.~·:~ur. 

lunda giderken, arabacı Hüseyinin ida- ~op antıda Islan.bul ~ıhhıy~ mud~r~~ A 
resindeki 540 numaralı yük arabnsma 1~. ~-ızaA ve muavınler~, sıh~ıye :.nuctur • 
çarparak tekerleklerini parçalamıştır. lugu laboratuvar şefı Zekı, mutahas -
Halid mahkemeye verilmiştir. sıs doktorlar hazır bulunmuştur. Top-* Şoför Vasilin idaresindeki 642 nu lan~ıdan sonra kendisi!e ~örü~~ıı ga;-e
maralı otomobil, Arnavutköyünde Lfıt· tecılere ~!fzıssı.h~a daıresı reısı Asım 
fiye sokağında Yani oğlu Stefoya çar • şunları soylcmıştır: . . • . . 
parak başından yaralanmasına sebep «- İstanbuldakı tıfo vazıyeLını tet-

• olmuş, yaralı Şişli çocuk hastanesine .k~k et~ek ~zere Ankaradan bur~yrı gel 
kaldırılmış, suçlu Vasil yakalanarak d_ım. Şımdı de arkadaşları top.!yarak 
tahkikata başlanmıştır. tıfo hakkında bu zamana kadar a:.nan 
-· · ·- - · · · · tedbirleri ve neticelerini gö7.de·1 geçir-

- dik. Tatbikattan alınan neticelere go. 
Kirahk Apartıman re tifonun sirayetine mani olmak için 

ketlerde de çöpler, ya yakılmakta ve - Mehmet, bir müddet evvel ayrıldığı ği takdirde mütebakı yarısından, yani 
yahut da denize dökülmektedir. Bele· nişanlısı Cibali tütün deposunda çalı - yüzde yedi buçuğundan hükumet ]ehi• 
diye bu hmltsta tetkikatını hitirdikten şan 17 ~aşl~r~da !3ekir kı~ı Hal.ideyi ne feragat edeceklerini söyl~mekte • 
sonra en muvafık usulü ı::ehrimizde tat- tabanca ıle ik yerınd l d k t ~ ı en, e ın e ı a - dirler. Bu takdirde faraza bin lira is • 
bik edecektir. b k ancayı alma isteyen Galatada tesvi- tihkakı olan bir adam eline beş yüz lira ........ . ·---, .............................. 
NOVOTNI de 
BUDAPEŞTE BOLBOLO 

ve BAY VUNKA 
Viyana Şehir tiyatrosundan meş

hur tenor 

FOREST 
27 Temmuz Salı akşamından 

itibaren prkı sOyllyecektir. 

Her Oğleden 14,30 a kadar or
kestra en seçkin parçalan çalıyor. 

Tabldot 4 tabak 75 kuruş 

D•lre • Tepeb••• 

yeci ve makinist Mustafa oğlu Hüsa • alabilecektir. Fakat bono verildiği tak'" 
mettini bir yerinden, kızı kurtarmak i- dirde eline geçecek para bin liralık ~ 
çin sarılan anası Haticeyi de sağ elin- noya mukabil elli lirayı geçmiyecek • 
den yaralamış, bütün bu mücadele es· tir. 

1 

nasında hedefini şaşıran tabancadan -·-----··--- 0

----· - ..-ı 
çıkan kurşunlarla kendisi de .~öğsün • kalmıştır. Bu aralık oradan geçen Ga "" 
den bir yara almıştır. latada tesviyeci Mustafa oğlu Hüs:.l -

Hadise şöyle olmuştur: mettin, Mehmedin üzerine atılarak eli• 
Evvelki akşam da gene kızın evine ni tutmuştur. Fakat, Mehmet tabanca'" 

gitmiş, fakat, kabul edilmemiştir. Ge- yı kurtararak bir el de Hüsamettine "' 
ceyi uykusuz geçiren Mehmet, sabah ~ teş etmiş, sağ böğüründen giren kur -
leyin saat altıda, annesile beraber, E • şun içeride kalmıştır. Mehmet, tabaıı"' 
yüpte "Oç şehitlerde Karlık sokağındaki casındaki diğer kurşunları da sarfa ae-
24 numaralı evinden çıkıp çalışmak ü- vam etmiş, bu iki kurşundan biri kı:ll"' 
zere Cibaliye doğru giden eski nişan - na sarılmış olan Haticeyi sağ clindelt 
lısı Halideyi Ayvansarayda yolda bek· hafif yaralamış, diğeri de, Hüsamettiıı• 

Türbe _ 'Belediye karşısında _ 19 yapılan tedbirlerin iyi neticeler vermiş 1 

numaralı apartımanda zemin katın- olduğunu müşahede ettik. Mücaaeleye lj•••••••••••••-. 
da bir küçük en yukarı katta bir bü- devam edeceğiz. Arkadaşları pazartesi E S K J Ş E H J R D E 

lemi_ş, ~~ansaray un değirmeninin bi- le boğuşma sırasında, kendi göğsünüJI 
raz ılerısı?de yanına yaklaşarak iekrar sol tarafından girerek arka tarafta lt~ 
yalvarmaga başlamıştır. Gene kat'i red rnıştır. Silah seslerine yetişen Eyu9 
cevabı ~lınca. kendisi~e hakim oldffia· mürettebatından Ziya, Mehmedi yal<•" 
mış, cebındekı toplu bır tabancayı çek· lamış, bütün kurşunları boşalmı~ olaıl 
miş~ir. Vaziyeti~ va~ametini anlayan tabancayı elinden almıştır. Yaralı!~ 
Halıde kaçmak ıstemış, fakat, Mehmet, sıhhi imdat otomobili ile derhal }38!~ 
arkasından iki el ateş etmiştir. Kurşun- Musevi hastanesine nakledilmişlcrdit• 
lardan biri, Halidenin sağ omuzur.dan Kurşunlar, yaralıların sıhhi vaziyet" 
girip köprücük kemiği altında, diğeri leri biraz düu.idikten sonra ameli.Y8 tl' 
de ensesinden girip boynunda, satıhta çıkarılacaktır. 

günü tekrar toplıyarak bundan sonra 
yük daire kiralıktır. Elektrik, gaz, 
su, kalorifer, bahçe. Kapıcıya müra- alınacak kararlan tesbit edeceğim. Ay 

rıca o gün tifo hakkında şimdiye kadar 
caat. Küc:iik daire gayet ucuzdur. 
Büyük dairenin Yeşilköy fenerinden 
Boğaziçine kadar nezareti vardır. 

) apılanları da matbuat vasıtasile ilan 
edeceğiz. Tifo vaziyeti hakkında kor -
kulacak bir şey yoktur. Bu gibi hadi -
seler dünyanın her tarafında görülebi· 
lir. hldisattandır.• 

Ses - Işık Kitabevi 
En zengin kütüphanedir. Her dUden 
kitaplar, mecmualar, mekteb levazımı, 
Bayanların elbise modelleri burada sa
tılır. 

Son Posta'nm Tevzi Merkezidir 



24 Temmuz Sayfa S 

Adapa zarı köylerinin kahveleri okuma 11ğdırda ü~üm ve Yurdda spor hareketleri 
Megva baglarında , 

Oda Si haline kOnUIUYOr Hastalık var 

' . 

Iğdır (Hususi) - Bilhassa üzümde 
olmak üzere kasaba ve köylerin bütün 
bağlarında mildiyü, külleme ve baz1 a. 
ğaçlarda her iki hastalık birden mev
cuddur. 

Mildiyü bu memlekette, iki sene ev
veline kadar görülmemiş o1duğundan, 
halk mücadele usullerini bilmediği gi
bi, mücadele vesait ve malzemesinden 
de mahrumdur. Mücadele için vilayet 
100 lira göndermiştir ki bununla alı -
nacak bir iki yüz kilo göz taşı ve kü· 
kürd ihtiyacın yüzde birine bile yet
mez. Köylü -esasen yok olan. pülveri-

KarapUrçek'te yapılan ı:öçmen evleri zatör'ün kullanışını da bilmiyor. Niha-
2/\.~apazarı (Hususi) - Adapazarına lünün okuma ihtiyacını karşılamakta· yet kükürd, göztaşı vesair eczayı köy
\' kılometre mesafede tabii manzarası dır. Mevcud üç kahve de okuma odala- !ünün kendisi de alabilir. Asıl mühim 
~ tatlı menba suları, sevimli ve çalış- rı haline getirilmiştir. Esasen Adapa- olanı; pülverizatör ve daha mühimi bu 
\' n halkı bulunan bir nahiye merkezi zarı köylerinin hepsinde birer okuma aleti faydalı bir şekilde işletecek olan 
ı ~~dır. Adı Karapürçek olan bu nahiye odası bulunmakta ve kahveleri okuma elemandır. Bir pamuk fen inemuruJ bü
~· nane ve 600 nüfustan mürekkebtir. odası haline konulmaktadır. Çeşid çe- tun kazada mevcud 4-S pülverizatörle 
b·lr Çok yeniliklerle beraber üç sınıflı şid kitaplar, gazeteler, mecmuaiar na- bu işin hakkından gelemez tabii. Esaslı 
gır 0kula da kavuşmuştur. Çocuk Esir- biye halkının hem kendisini hem de ço- ve şümullü mücadele teşkilatı için ilgi-
~~~~· .~ızılay Kurumlarile birlikte ba- cuklarını beslemektedir: . lilerin himmetlerini bekliyoruz. 
va uçuk ve faydalı teşekkülleri daha Adapazarının bu şirin nahiyesinde Fuad Araslı 
.... ~~!:.·Nahiyede köy okuma odası köy- fırın, aşçı, bakkal, demirci, manifatu-
11 a kİia;:d-; ... ç ... Ö~-:;ij""" .. - racı, doğramacı ve ucuz, bahalı her şey e ı bulunmaktadır. 

Sirgem e Kurumu Hükfunet buraya göçmen yerleştir-
meği de düşündüğü için gene nahiyenin 
en güzel, en verimli yerine on dört a
dat göçmen evi yaptırılmıştır. Kayma

Kamyon devrildi 
2 kişi öldü, 

6 kişi yaralandı 

Adana (Hususi) - İdmanyurdu ile Torosspor arasında yapılan ikinci dev
re, lik maçında İdmanyurdu Torossporu 5-2 gibi büyük bir farkla yenerek 
geçen sene olduğu gibi bu sene de Çukurova futbol şampiyonluğunun yüzde 
seksenini garanti etmşitir. 
Şimdiden Adana İdmanyurduna şampiyon olmuş nazarile bakılabilir. Çün. 

kü yaptığı üç maçta aldığı puvan 8 olmasına rağmen diğer iki klübümüzün 
Seyhan Adana spor üç maçta 6, "'.l'orosspor ise dört maçta ancak dört puvan 
alabilmiştir. İki senedenberi gerek dahilde ve gerekse hariçten gelen takımla
ra mağlub olmıyan Adana İdmanyurdu bugünkü vaziyette Çukurovanın en 
kuvvetli takımı addedfilınektedir. Resimae Adana 1d~nyurdu takımı gö
rülmektedir. 

kam İhsan Kılıç nahiyeye giderek ya- Amasya (Hususi) - Amasya ile 
pılmı.ş olan göçmen evlerini birer birer Havza yolu üzerinde feci bir kamyon 
gezmek suretile gözden geçirmiştir. kazası olmuş, altı kişi ağır surette ya -
Göçmen evleri verilen tek evler mlmu- ralanmış, iki kişi de ölmüştür. Yaralı -
nesine göre yapılmıştır. Bu tek evlerin lar arasında Amasya tahsilat katıple -
esası iki oda ve bir ahırdan ibarettir. rinden Ahmetle refikası da vardır. İ- Zonguldak çok canlı bir spor haftası geçirmiştir. Üstüste yapılan hususi 
Yüz numaralan ise evlerin hemen hu- kisinin de kolları kırılmıştır. futbol maçlarından sonra Cumhuriyet Halk Partisinin tertip ettiği kupa maç-
dut yerlerinde tesbit edilmiştir. larilc spor hareketleri çok daha hararetli bir safhaya girmiştir. 

Kaymakam İhsan K1Iıç nahiyeden N ·ıı· l • • Kupa maçlarının sağlam bir kudreti olarak göze çarpan Zonguldak spor 
dönüşte Kayal köyünün Reşidbey ma- azı ıc e IŞÇi takımı kuvvetli rakibi olan Kozluspor ile iki defa çarpıştıktan sonra galibi-
hallesine de u_ğramış ve bu mahallede • J yeti elde etmiştir. 
umumt harb malı111erinden Cemalin paVtyOD arJ Fakat kupayı kazanmak için Zonguldakspor'un Bartınspor'la da çarpışması 
kahvesini köylülerin isteği üzerine kö- lazım gelmektedir. 
yün okuma odası olarak ayırmıştır ve Ankara (Hususi) - Yirmi iki ay Büyük bir ehemmiyet verilen bu maç bu pazar yeni spor sahasında yapıl-

d h 1 Ok Od 1 1 h evvel temeli atılmış olan Naziilt basma mış ve her iki takımın birer sayı ile berabere kalmasile bitmiştir. llak A A • er a c uma ası• yazı ı ev a bü. . . . h 
~ ~ari (Hususı) - Burada bır Ço- yük bir sevinç içinde kahvenin kapısı fabrikasının ınşaatı esas ltıbarile ta - Partinin kupasını kazanmak için her iki takım haftaya Bartın sa asında bir 
tntşt'Esırgeme Kurumu vücuda getiril- üstüne asılmıştır. mamlanmıştır. Şimdi montaj işlerinin kere daha karşılaşacaklardır. Resimde Zonguldak ve Bartın takımları bir a-
tnud~~" .. Kurumun başkanlığına; baytar ikmali için çalışılmaktadır. rada görülmektedir. 

ltu1 ~ru ~evd:t .. una~ ta~in c~lmiştir. Oevrekte bir tUccar·kaza ile öldU Ayni sahada inşasına başlanmış olan 
tnu~~r .. dırektoru Sıret Istemı, sıhhat usta apartımanları, bekar memurlara r-;-c~~~;:~~~~~~ıu~~l!llal~~ 
denı~ru Habib Poyraz, hakinı İsa Taş- Deverekte manifatura tüccarların • mahsus pansiyon ve işçi paviyonları 
do· ır ve evrak mümeyyizi Nazmi Er. dan Çataklı Ahmet oğlu Yusuf atik - ilk teşrine kadar tamamlanmış oiacak- """""'"'.,.... 
l'efatıdan ibaret olan idare heyeti, ga- kanda yatarken çivi üzerinde a~ılı du- tır .. 
~ ~lışmalara başlamıştır. ran bir makas bir sarsıntı ile Yusu{un Işçi paviyonlarında 720 kişiyi ya • 

ıte hesı~, Çocuk Esirgeme Kurumu ida- midesi üzerine düşmüş ve mide.si deli- tırmak için tesisat mevcut olacaktır. 
~S·..'.!tini bir arada göstermektedir. nerek ölmüştür. Fabrika sahasında açılmış olan artezi -

~~g··~id;kı;••Ç·~~~k·b;h•Ç•~~iuyu~•pnll;;i;y•·~; Iç~ ~~:~;~i~a~o:~:e!~~la ş::~:in~ 
nin tesis ve montajına başlanmıştır. 

Elektrik santralının ileride kasaba -
r ya c:reyan venn.esi de mutasavverdir. Uşak Karahallı spor klübü 3 yıl evvel tesis edilmiş, kısa zamanda bir çok 

Fa~rıka .cumhurıyet bayramında me • muvaff~kiyetler__göstermiştir. Klübün futbol takımı Alaşehir, Uşak, Ulubey, 
rasımle ışletmeye açılacaktır. Çivril, K.ızılcasöğüt kasabalan teşokküllerile yaptığı maçlarda hep galip 

.gelmiştir. Bu klüb federe edi1rnesi için Kütahya bölgesine müracaat etmiş, 
Üç gözlU ÇOCUk fakat bölge, nedense, klübü henüz federe etmemişti~. Resimde klüb gençleri 

Milas (Hususi) - Kazamızın Dibek- görülmektedir. 

~ Zonguldak Çocuk Esirgeme Kurumu idnre heyeti 
'ıe ~&'Uldak (Hususi) - Çocuk Esirge- ce vasıtaları 2600 lira tutmaktadır. Bu 
~~e .urumu Zonguldak şubesi, bele- aletler ısmarlanmıştır. 
~hçtıı~ de yardımile şehirde bir çocuk Bunlar basketbol, voleybol, salıncak-
'aa~sı ya~tırmakt~dır. lar, ~um havuzu, rafl~ dönme, ufki 
~ b ~e ıçın sarfedılecek paradan baş- merdıven, kayma kızagı, tahtarevalli, 

a Çe içine konacak oyun ve eğlen- su havuzu. 

deresi köyünde bir kadın üç gözlü bir 
çocuk doğurmuştur. Bu tuhaf çocuk çok 
yaşıyamamış doğduktan iki gün sonra 
ölmüştür. 

Geredede bir orman yangım 
Gerede <Hususi) - Bolunun Küçükkuzu 

köyünde Hatip Rıza ormanından yangın zu
hur etmiş ve Gerede hududunda orman mu
hafaza memurları ve köylünün yardımı ile 
söndürülmüştür. Yangının neden çıktığı he. 
nüz belli değildir. 

ta~ l(ornşucuğum bu ak -
tit 

1~ radyonuzu bize ve· 
rnısiniz? 

... Ne yapacaksın Hasan 
Bey misafiriniz mi geldı? 

Hasan Bey - Mısafüı -
miz gelmedi amma .. 

Hasan Bey - Uykumuz 
geldi. \ 

1 

Kırklareli (Husus!) - Kırklareli kası tertip edilmiştir. İlk olarak Tür
spor klübü bisiklet takımı Kırklareli, kiye başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin 
Kavaklı, Taşağıl, Karamaslı köyü yolu ile Adapazarlı Arif kaqılaşmşı ve Hü
ile Babaeskiyc kadar bir gezinti yapmış seyiri galip gelmiştir. 
ve akşam Kırklareline dönmüştür. Re- B . d Ad 1 Arı'f Af-. .. .. . . . un an sonra apazar ı 
simde Kırklarelı spor klubu bısıkletcı-

1 8 
.. 1 .. · 1 a· 0 . .. .. k d' yon u u eyman gureşmış er ır. yun 

lerı gorulme te ır. .. . 
esnasında Suleyman elınden yaralan-

Geredede pehlivan güreşleri mış ve güreş yarım kalmıştır. Diğer 

Gerede (Hususi) - Halkevi spor ko. güreşlerde pehli\·anlar berabere kal· 
lu tarafından bir yağlı güreş müsaba- mışlardır. 



• 
Sun'i Tohum istasyonları 

Bir koçun hali tabiide aşılayabildiği koyun nihayet 
30 - 40 ı geçmez. Fakat sun'i surette ah nan tohumu 

bölünerek 300 - 400 koyun aşılanabilmektedir 
İşinin icabı Bursadan Balıkesire doğ

ru yaptığı bir gezide, pek çok köyleri do
laşan Kayserili bir dostum, bana dönü· 
şünde buraları hakkındaki intibalarını 

anlabrken, bilhassa yer yer rasijaıdığı 

.(Sun'i tohumlama istasyonları) ndan o 
kadar alakayla bahsetti ki, bu yazımda 
onlara biraz temas etmekten kendımi 

alamadım: 

Bildiğmiz gibi, bu mıntaka Türkiyede 
l\fc>rinos koyunlarının yetiştırılmesine 

ryrılan sahadır. Bu sırada Bursadaki 
Yiiniplik fabrikasının inşaatı durmaksızır. 

ilerlerken. ona ilkel maddeyi hazırlayan 
yetiştiriciler arasında da hummalı bir 
faaliyet başlamış bulunmaktadır. Geçen 
yıl 18 bin Merinos kuzusu yetiştirenler, 
programları mucibince bu yıl 100 bin ku
zu yetiştirmek zorunda olduklarından, 

hükumetin bu işe memur teşkilatı, ona 
Memleketteki ıun't tohum göre bir kadro ile kurulmuştur. 

Yerli Kıvırcık sürülerini en kısa bir istasyonlanndan biri 
zamanda Merinosa çevirmek işi, şüphe- cinsi iktidarı arttıracak yemlerle beslen· 
siz koç katımında Merinos babalarını piklerinden, her zaman aşmaya hazır bir 
yerli sürülere salıvermek suretile başarı- haldedirler. Köylü koyununu getirince, 
lamazdı (*). Bir defa, yabancı memleket- baytar koçu bunlardan birinin yanına ge
lerden yüksek fiatlarla getirdiğimiz koç- tirerek aşmak üzere bırakır. Fakat koç 
ları, yüz binlerce koyunumuza yetireme- çavını bildiğimiz yere sokmadan, baytar 
diğimiz gibi, yetirmeye kalkışsakta bize elinde daha evvelden hazırladığı (Sur.'i 
paraca müthiş bir külfete malolurdu. Bu pıihbel .,., Vajen) aletini ona uzatır. Bu 
ıebeple en az sayıdaki koçlardan, en çok alet basit bir boruya bezer, içine konu
sayıda yavru almak usulüne baş vuruldu lan lastik kısımda vücudun hararetine 
ki, bu usul koçlardan sun'i "surette aiı- .muadil sıcaklık bulunduğundan, koç şişin 
nan tohumu, gene sun'i surette koyun- farkına varamadan Spermasını buna akı
lara aşılamaktan ibarettir. jır. Bu spermayı hemen karanlık v~ te-

Bir koçun hali tabiide aşılayabildiği miz bir §işeye alırlar. 
koyun nihayet 30-40 koyunu geçmezken, Bir santimetre mikabından fazla ol
böyle sun'i surette alınan tohumu !>ölü- mayan bu Sperma - Meni, her zaman 
.nerek 300-400 koyunu aşılayabilmek- ;kullanılmaya elverişli olamaz. Bazı koç-
• tedir. )arda telkihi yapan, Spermatozoit'lerin 

Kayserili dostumun tşurada burada hayati kudreti az bulunur. Bayiar, bunu 
rastladığı istasyonlar, işte bu işi yap- tayin için yanında bulunan mikroskoba 

,makla uğraşan devletin sun'i tohumlama bir kısmını koyarak muayene eder: eğer 
merkezleridir. Koyunlar koça geldikçe tohumcukların ekseriyeti canlı başlı ise 
işe başlayan bu istasyonlardan, bugüne kullanır. (Herhangi bir Spermanın telkihe 
kadar 35 tanesi açılmıştır. Her istasyon- elverişli olması için be§ tohumundan be· 
öa bir baytar, bir sıhhiye memuru, üç §inin veya dördünün kıvrak, kıvrak kay
toban ve civar köylerdeki koyun sayısı· naşması lizımdır. Aksi halde onu kullan
na yetecek kadar halis kanlı Merinos ko- maktan vazgeçer. Bunun gibi (Sperma = 
çu ile, her türlü fenni vesait ve malzeme Meni) nin içindeki bu (Spermatozoit == 
bulunmaktadır. Köylüler, her sabah, Tohumcuk) ların çok olması da lazımdır. 
Cavı bir bezle bağlanmış olan yerli bir Kesif olmayanların, koyunu kısır bıra· 

.koçlarını sürüye salarak, kösnümüş ko- kacağından şüphe edilebilir. Böylece ke-
yunlarını ona seçtirdikten sonra, bunla- safeti ve hayatiyeti anlaşılan sperma ka
rı önlerine katıp istasyona getirirler. Bu- ranlık bir yerde Glikozlu ve Fosfatlı bir 
radaki işçiler, hemen kendi koçlarından mahllıl ile arttırılır. Bazılarının sandığı 
f(}dıkları (Sperma) yı usulünce onlara gibi kat'iyyen su ile çoğaltılmaz. İsperma 
azar azar şırınga ederler. Böylece gelip bu hususi ınahlUlden gayri sularda der· 
giden koyunlar, Merinos koçlarına gebe hal ölür. 
kalırlar ki, mevsim nihayetinde bütün . Hulasa, çarçabuk ikmal edilen bu yok
bunlardan birer (Türk Merinos) kuzusu lama ve hazırlamadan sonra spermayı 
elde edilir. hususi bir şırıngaya koyarlar, kösnük 

Bu i§in sun'I surette nasıl olabildiğine koyun bu sırada önlerine getirilmiştir. 
pek merak eden dostum, (başkaları da Bir yardımcı ördek gagasına benzeyen 
meraklanır diye) bu hususta bir şeyler (İspakülüm) adlı aleti, dişiye soknrak, 
yazmamı rica etti. Ben de dilimin dön- plakas gibi ağzını açar. Baytar açılan bu 
düğü kadar anlatacağım: ,delikten şınngasını sokarak iki dizyem 
Damızlık koçlar, hergün mutat otla- (yani bir santimetre mikabmın onda iki

rından başka 4 taze yumurta, 200 gram si) mikdarındaki tohumu içeriye sıkar Ve 
kadar kuru üzüm ve 750 gram yulaf gibi çekilir. Ördek gagasını çekerler, koyunu 

da salıverirler. Beş ay sonra kuzunuz ha-
[•] 26/10/938 tarihli Son Posta. zırdır. Tanmman 

------.. ..------~··------------------
C ONUL l S LE R I 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Balıkesir~ Bayan .s. s .• e: 

- Avrupalılar cgüzel insanda çirkin 
ruh, çirkin adamda güzel ruh bulun
maz> derler, amma ben bu hükmün 
aksine çok rastgeldim. Öyle melek sı

mah insanlar gördüm ki canavaı· ruhu 

taşıyorlardı, sonra öyle çirkin insan .. 
larJa karşılaştım ki içlerinde bireı: me
lek ruhu vardı. Binaenaleyh sızc gö
rünüşe aldanmamanızı tavstye edece
ğim. 

Esasen bana anlattığınız vaziyette 

sizi acele etmeye sıevkedecek bir sebep 
göremiyorum. Biraz bekleyiniz, ve 
biraz tetkik ediniz. 

* Cibalide Bayan Safdere: 
Erkek bu bahsi kurcalarsa kabalık 

etmiş olmaz, fakat bahse temas etme· 
nin bir yolu vardır, onu bilmek lazım, 

* Edremidde Bay D. K. ya: 
İki kadının yekdiğerinden haberdar 

olmak şartile ayni erkeği sevmeleri, 
hayır ayni erkekle bir çatı altında ya
şamaya muvafakat etmelerı mümkün 
değildir. Bana maziden bahsetmeyiniz. 
Arada birçok fark vardır. 

TEYZE 

Konuşma: 

ilim ve edebiyat 
Nurullah A taç 

Yazdıkları romanlar, tiyatro piyesleri 
için ilmin, bilhassa biologia ve psikologi· 
anın en yeni keşiflerinden (veya iddia
larından) istifade etmek istiyenler var
dır. Bunlar dün verasc.t, hysterie gibi şey
lerle uğraşıyorlardı; bugün Freud mekte
binden fcyz alıyorlar. İçlerinde Durck· 
heim'in sosyolojisini şiir ve hikaye ile 
yaymak gibi büyük, dahiyane işlere ka· 
rışanlar da oldu. 
Hakları da yok mu ya? Mademki ede

biyatın gayesi insan oğlunun ruhu ve a-
detleri hakkında malUmat vermektir; 
mademki romancının ve tiyatro muhar
ıirinin vazifesi masal anlatmak değil, 
icab ederse masala da baş vurarak bir ta
kım beşeri hakikatleri tesbit edip yay
maktır, onlar da bu beşeri hakikatleri a
limlerin eserlerinden toplayıp eserlerine 
katıverirler. Bunu anlamıyacak ne var? 
Onlar ciddi kimselerdir: bu terakki as
rında öyle hayalat ile uğraşmaz, ciddi ki
taplar okuyup ciddi kitaplar yazarlar. 
Karilerine, bir roman olduğu için ne de 
olsa ilim kitaplarından daha zevkle oku
nacak, buna rağmen ilmi eserlerin bütün 
meziyetlerini, sanatin güzelliğine bürün
müş lübbünü havi eserler verirler. Bu 
bakımdap onlar saf ilim adamlarından da 

t'!on Posta,, nm Ankara mektupı8rl 
Devletin Devletten 

para kaçırması! 
Sakim bir adet halini almış olan ve mali yılın bitmesin• 
bir kaç gün kala görülen bu usule son vermek lazımdır 

ileri sayılırlar; çünkü ilim adamları cr.n Ankaradan bir manzara: Sıhhiye Vekaleti 
sıktıkları halde onlar hoşsohbet kimse- (Baş tarafı l inci sahifede) mesela bir yeni mektep kurabileceğiııfı 
lerdir. Kendilerine ne kadar hayranlık mek, isimleri cazip olanlarını ele alarak bunu bir imar hareketine tahsis edebile" 
ve minnettarlık beslesek, elhak! yeridir. sayfalarını §Öyle bir karıştırmak zevkli ceğini, bir içtimai yardım mevzuuna kat' 

Elbette dikkat etmişsinizdir: kurnazlık bir işdir... §ılık tutabileceğini düşünmek kabildir"" 
edip hazır lopa konmak istiyenler ekseri· , Açık kapıdan içeriye giren sıcak hava Devletin devletten para kaçırması gibi 
ya bön kimselerdir ve ancak kendilerı ile birlikte elindeki mendille yüzünüh sakim bir adet halini alıruş olan bu usul• 
gibi bön olanları aldatabilirlcr. Roman- terini silerek gelen orta yaşlı bir müşte- son vermek lazımdır. 
larında ve tiyatro piyeslerinde bulunma- ri, uluorta: Mecdi S. Saymatı 
sı liizım gelen beşeri hakikatleri ilmi e- - Burada işlere kim bakar? 
serlerden hazır hazır toplamağa kalkan- Diye sordu. Köşede duran bir genç a· 
lar da o cins kurnazlardandır. Kitapları- tıldı: 
nı okuyun, hemen hiç bir hakikat bula- - Buyurunuz, dinliyorum ... 
mazsınız; onlar, aldıkları bütün tedbir· Müşteri başına ağırlık veren ppkasını 
lere rağmen, hiç bir beşeri hakikati, mu· geriye doğru iterek derin bir nefes aldı. 
ammayı aydınlatmağa yaramıyan masal- - Ben, dedi. Falan dairenin memurn
lardan başka hiç bir şey vücude getue- )rum. Sizden geçenlerde bir dosya dolabı 
mezler. alınmış. Onun hakkında malumat edin· 

Bön insanlardır, çünkü tarihin artık meğe geldim. Kullanmasını bir türlü be· 
insanı yese düşüren bir ısrarla tekrar .ceremedik te ..• 
edip durmasına rağmen, ilmin keşfettiği Bu sırada bir daire hademesi kucakla
hakikatlerin nisbi olduğunu, çoğunun ~ığı dosya dolabile birlikte düillna gir-
2amanla yanlış çıktığını an1ıyamamışlar- di. Dolabı evvelce gelen memurun yanı
dır. c Veraset ve hysterie üzerinde çalış- na yere bıraktı. 
mış olanlar yanılmışlar ama bizim de şe- Memur sözüne devam ederek: 
ref verdiğimiz bu yirminci asrın göz be- - Kaç yıldır dairemde dosya iti ile 
beği ·Freud'ün yanılmasına imkan yok- meşgulüm. Belki basit, beliti iptidai. .• 
tur. O, değişmez ve mutlak hakikati keş- Fakat herhalde i§in içinden çıkılır bir ıe
fetmiştir> diye düşünürler. kilde ve yürüyen bir usulle dairenin dos-

Halbuki değişmiyen hakikatler alim- yasını tanzim ettim. Haziran girmeden 
lerin kitaplarında okuyup öğrendikleri· bu dolabı aldılar, rahatım kaçtL Günler
miz değil, laboratuvarlarda keşfedİlen- ce, haftalarca üzerinde ufraştım. Nasıl 
ler değil, ancak sezgimizle, (intuition) kullanılacağını bir türlü kavrayamadım .. 
vardığımız hakikatlerdir. Homeros des- Sesini yavaşlatarak: 
tanlarında, Shakespeare'de, Molierc'de, - Amirlerimiz bunu kullanacaksınız, 
Dostoyevski'de bulduklarımız ve üzerin- dediler ... Dediler amma, yol iz öğreten 
den Freud geçtiği halde hiç yıpranma- yok ... Bilen de yok ... 
mış, dününkü gibi bugünün insanını da Sesine acıklı bir ton vererek: 
izah eden hakikaiıer hep böyle sezginın - Bizim dairenin ne çok işi olduğunu 
verdiği hakikatlerdir. Freud'ün iddiala- bilirsiniz. Babadan kalma usulle başarıp 
rını, onun kitaplarının tesiri altında ya- gidiyorduk. Bu nevicat dolap bizi ekme
zılmış romanlardan ziyade Balzac'm, ğimizden mi edecek nedir? .•. 
Stendhal'in eserlerinde, Racine'in bazı Dükkanı idare eden genç, verilen iza
mısralarında • birer işaret halinde, yani hatı sabırla dinledi. Yerde duran dolabın 
sistemleşmediği için daha müessir bir gözlerini birer birer çekerek: 
halde • bulmak kabildir. - Bu dolapları kaç senedir satıyoruz. 

Rol'l\ancı, tiyatro muharriri insan oğ- AJanlann hepsi memnundur. Kullanış 
lunu izah eder, beşeri hakikatleri yazar. tarzına gelince, herkes kendi i§İlle göre 
Fakat bunları kendi içinden, kendi tec- bunu tanzim eder, biz ancak dolabı sata· 
rübelerinden alır. O hakikatleri bizzat rız. Nasıl kullanılacağını öğretmekle mü
keşfetmemişse, adeta cezbeye tutulur kellef değiliz ... 
gibi bir hal ile onlara ermemişse ne yap- Cevabını verdi. Memurun alnında bi· 
sa nafiledir: sanatkarın eserine koyacağı riken ter taneleri hep birden yanakların
.hakikat kitaplardan öğrenilemez. Yoksa dan aşağı süzülmeğe başladı. Ümidleri 
meydana getireceği eser bir lise ta le be- boşa çıkmıştı ... 
sinin fizik, riyaziye vazifelerindeki cha- Merak edip yanlarına sokuldum. İ§in 
kikatler> cinsinden olmaktan daha ileri mahiyetini daha iyi öğrenmek istedim. 
gidemez. •Maşallah! Neler de biliyor!> Ve anladım ki memurun mensup olduğu 
denir, belki üzerine bir on numara atı. daire yeni mali yıl girmeden ~vvel büt
lır, fakat çabucak bir tarafa atılıp gider. çesinde kalan tahsisatla bu dolablardan 

Nurullah Ataç bir tane değil, dört tane birden almış. 
---------- İhtiyaç varmış ta ondan mı? Dosya işin-

Y erli mallar aergiıi hazırlıkJan de yeni bir usul takibine karar verilmiş 
Dok te ondan mı? Hayır. Sadece i>ütçesinde 

uzuncu yerli mallar sergisi ko. 
't d kalan para yanmasın, herhangi bir yere 

mı esi ün toplanmış ve serginin 2 7 
temmuz salı günü saat 16 da a l - s:ırfedilsin diye; alelac~le kararlaşan tah-
na karar ver~tir. çı ması ,sısatı kaçırma çarelerı arasında bu do-

. lablar da alınmış ... 
Iş bankası umumi müdürü Muam -

rner. ~riş, Et~bank. m_üdürü Nail dün Şahidi olduğum bu hadise, he; maı; yı
sergıyı ge~r~lcr~ır. Iş Ban~as.~ işti • lın bitmesine birkaç gün kala devlet dai
rakler şu~esı sergıde şeker, komur, ku- ,relerinde sezilen bu nevi zorakı faal:ye-
rnaş ve Etıbank da Ankarada açılan kö- tin hazin bir tecellı"sı'dı'r Her da. : 

.. t h' • • · ıren.:ı rnur ve es mı aletler sergisine bemer masraf bütçesinde artan bu ,,.b. p ı .. b · i .. d . bı ı ara a. , 
~r pav yo~ vucu ~ getırmektedir. ~a- böyle yersiz işlere sarf cdilmcyıp te hazi-

p~yonlar .guzel. t~rtıp edilmektedır. In- neye kalsa; herhalde daha havırıı bir ha
hı~a~lar ıdaresının paviyonu diin bit - .rcket olur. Bunlardan hasıl oİ~cak yekun 
rnıştır. ile devletin faydalı bir iş görebileceğini; 

Halep valisi 
Şehrimizden geçti 

Eski Halep Va
lisi Mehmet Ne . 
bi el Martini, 2 4 
kişilik bir kafile -
nin başında oldu; 
ğu halde, dün Pro 
vidans vapuru ile 
şehrimize gelmiş -
tir. 

Vazifeden çe -
kilmiş olduğuna 
binaen her türlü 
beyanattan imti • 
na eden Mehmet 
Nebi el Martini, · Jfalep Valisi 
Paris sergisini zi. Mehmet Nebi 
yaret etmek üzere bugün ayni vapurll 
şehrimizden Marsilyaya hareket ede
cektir. 

Eski Mülkiye mezunu olan Nebi el 
Martini, fasih bir Türkçe konuşmak -
tadır. 

Cin Harlovun nişanbsı 
Vilyam Pavel 

hastahaneye kaldınldı 

Cin Harlov ve Vilyam Pavel'in bit 
arada' çekilen resimleri 

•• 
Geçenlerde ölen Cin Harlov'la e\ ıJS 

lenecek olan Vilyam Pavel, y1ld 1~ff 
birdenbire ölümü yüzünden deri.rl , 
teessüre gömülmüştü. O kadar ki, c~JJ 
naze kaldırıldığı gün teessüründen ~et 
disini kaybetmiş, ondan :;onr:ı dıı , 
gün artistin mezarına gitrneği Adet ' 
dinmişti. , 

Çektiği iztırap Vilyam Paveh !3~,e 
laca iizmüş olmalı ki Mirna LOY 

1
', 

f'l · · k b' k
1 

b ycrıJ1 ı m çevırır ·en, ır aç kere a ı:>,.d. 

lık geçirmiş ve son günlerde de stıJııil' 
yoda hazırlanırken bir buhrann d ( 

] ptı . 
tutulmuş ve hastaneye ka!dırı Jll .. rjt' 

Alakadarların sözlerine bakı1ır~a, ~t1S 
yam Pavel uzun bir mi.'ıddet ıçın .,dl 
hayatından çekilmek mccburiyell 
kalacaktır. 



Tarihten ugfalar: 

Kurt Bay ve Yavuz ... .... 
lfuu Sultanının lmmand.,.fannda Kmtl lllq Y-.sa 6a;u~u «Si. 
zift toplarınu. ..,. ve h siWaLır wzalıtcm slll• 78Jdırar• ~ 

leri alça~ ölliirlii. Sakin Eıref K'mmr zamanınla Mze f>ir top 
aetirmiflerdi. Bu, mert otlllllllann.ualn rl•iilclir, 4iy• hhl etme • 
Wtti/t. O saman lof'll pfaen Berberi, 7flfl7flll gBreceJttir ii b• 
ırtemlelıet bu aiilWerle eliniuleıt gideceJıtir Jemifti, ne yazılı lıi o 

•özler doğru tdfı.• 

Yaz• ı Tur•• c .. 

llC1117i Baya. clöndü ııe yiiZÜfle tükirii.r 
1517 senesi ikincikinunun son günle

tlıdi. Yavuzun ordusu her mer -
'41ede daha parlak bir zafer ka· 
lanarak Mısıra girmişti. Kahire yakının
~ Ridaniye sahrasında son harboldu. 
ıs:rbin sonunda Mısır sultanı Tuman 
1o... Ym ordusundan yinni beş bin kişi ye
•11: serilmişti. 

gibi son sfiılerini söyledi 
- Pek güzel biliyorum. 
- Bunu nalll oldu da yapabildin i 
Kurt Bay burada kızdı. Zaten gllzel 

söz aöyliyen bir adamdı. Kö1emenlerin 
meziyetleri hakkında uzun ve parlak bir 
nutuk söyledi. Bir aralık sözlerine şöyle 
devam etti: 

- Si%in toplarınız var ve bu silahhr 
uzaktan gülle yağdırarak bizimkileri al
.çakça ve kancıkça öldürdü. Bu mertliğe 
sığmaz. Mert adamlar göğüs göğüse dö-

DOIYANIN El 
KOÇOK EŞYASI 

amerttah 111 farbnt.•· bir p)'ln • ka
çak mode1'n' 1apl•m•t mert.tııuıaa. Ba • 
ııu tem• dvma -
dan dla,.,a ..... 
fil', nerede böyle bir 
şey balımduiuııa 
duysa kıı. demez, 
yaz demez, mndls -
tanda, Çlnıle diye 
düşünmez kalkar gi
der. göriir " bel• • 
nlrae hemen satın a. 
allr .. 

itte bu mera)L ,.,_..-~ ",,. 
yüzünden §lındlyt 
tadar t.oplamış ol -
du~ 25 bin parça e§Y&Jl, Amerlkada, tefhlr 
etmektedir. 

Jül Şarbnav, dünyanın en küçük jlleti 
ile tıraş oluyor 

Ba§ parmağı ile işaret parmatı arasında 
tuttuğu 4 santim yiiltsekllğlnde piyano, bu 
piyanonun 36 d.1§1 vardıJ'. ve J'ill çalmak ıs
tedlğl zaman bir t11rdaıı ktılla.nmaktadır. 

le '!'ürk ord\lSu Kahireye hücum etti. Kö
ltlenler Kahirenin her evini bir ita.le 

~ine koymuşlardı. Uç gün üç gece müt-
l bir sokak harbi oldu. Sokakları ve 
~ erı Yeniden elli bin ölü doldurdu. 

vüşürler. Sultan Eşref Kansu zamanın.da Bu milyonda bir bew...t. t:u tl1 tö 41 .. _ 
b

. B b • b. ,..,,11 • ...... ne mo re .. 

'1' lılısır beylerinin en cesuru ve sultan 
~~I\ Bayın en iyi generali olan Kurt 
Se ~ bir eve saklanmıştı. Yavuz Sultan 

lirn bu adamın ele geçmesini çok isti
l'ordu. O serbest oldukça kendisinin ba
tına yeni derdler açacağı muhakkaktı. 

ır er erı ıze top ve 6 ......... e getirmiştı. kat edlnil. Yanına da7all olan 0 cesim py 
Tecrübeler yapıldı. Fakat sultan ile Mı- nedlr mı dlyecet.slntz? Alellde bir kibrit çöpu. 
sır beyleri. bu silahın hakiki cesaret ve 
mertliğe layık olmadığını söylediler. 
Harpte kılıç ve ok kullanılması hakkında 
hazreti peygamberin dediklerine uyarak 
kabul etmediler. Hatta bunun üzerine 
Berberi: cYaşayan görecektir ki bu 
memleket bu güllelerle elinizden gide
cektir. diye bağırdı. Ne yazık kl onun 
söyledikleri hakikat oldu ve siz gerek 
Suriyede ,.e gerek burada ancak topları
nızın gülleleri sayesinde muzaffer oldu
nuz. Lakin en büyük kudret gene Allaha 
mahsustur. Ondan daha kuvvetlisi yok
tur. Mağrur olmamalı!. .. 

1 ~ D 1 N 1 
Çocuklann elbiseleri 

nasıl olmalıdır? 

Çocuk elbisesine uyan kumqı bulmak lar konulmalıdır. 

f 

sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü: Çocuk elbiselerinde bu sene >filto> da 
Küçüklerin elbiseleri büyükler gibi de- çok moda. Pike ve muslinden böyle fisto 
ğildir. Onların kumaşında ister istemez ile süslü çok güzel modeller yapılabilir. 
birbirine nt evsah aramak mecburiyetin· Bu cfisto, lar ya doğrudan doğruya bto
deyiz: Hem hafif ve yumuşak olmalı, hem de yapar gib~ açık renklerde (koton 
dayanıklı, hem açık renklerde olıııalı, merserize) ile işleniyor. Yahut ta yıka
hem yıkanıp solmamalı; hem günün her nabilcn mavi, penbe veya kırmızı bir ku
hangi bir saatinde her hangi bir yerde ra- maştan yapılmış ince cbiye> lerle yapı
hat rahat ve hırpalaya hırpalaya kulla- lıyor. 

rulmalı, hem de çabucak eski gibi görün· Pike veya ince yünlü gibi kalınca rop· 
memeli Ayni zamanda modaya uygun lar, bazan fisto yerine göz alan !'enkler
olmalı. de dar şerit, gans veya saç örgüsü şeklin-

Acaba bu yaz moda olan kumaşlardan deki (biye) lerle de süslenebilir. Fakat 
hangisinde bütün bu birbirine zıt evsafı bu türlüsü biraz külfetli bir iştir. Anne· 
bulabiliriz? den ziyade terziye ihtiyaç gösterir. Fa

(Koton limon )!arla (vual) lar, şantunğ kat emek vermeye değer. Bilhassa şerit 
pike ... Bunlar hem yıkanmayg gelır, heır. veya biyeler yıkanabilir bir cınsten olur
de daima şık ve yeni görünürler. sa hem dayanıklı olur, hem de deniz ke· 

Keten, büyüklere pek uygun, pratik narına ve yaza pek uyar. 
bir kumaş olduğu halde çocuklara hiç On y~şından aşağı çocuklar için gittik
uymaz. Çünkü: Çabucak buruşur. Bunun çe rağbet bulan bir elbise de ctulum> dur. 
yerine buruşmayan vualleri kullanmak Bu tarz hakikaten kısa (rop) lardan da
daha muvafık olur. Ketenden ancak bazı ha pratik. Çünkü çocuğun üşümemesi la
(rop) lara veya takım elbi!elere yak:., zıın gelen her tarafını rüzgar işlemiye

kol kapalı, sen.tür, bujeden yapılmış mo- cck şekilde iyice sarıyor. Pek sıcak gün
tif gibi (garnitür) ler konulabilir. lerde çocuğa alttan hiçbir şey giydiril-

Pik?. ile kalınca . (şantung) la~, yazlık 1 mese de olur. Ne terlemesine, ne de 
(ta~o:) ~arzındaki çocuk elbıselerinel <:c>P~ iarda olduğu gibi etek tarafından 
çok ıyı gıder. Bunlardan kız çocukları t ruzgara maruz kalmasına imkan yoktur. 
için astarsız manto, maren elbise, bolero Tulum çocuğun kırda, bahçede, rahat ra
ve cpli> li etek; erkek çocuklar için de hat oyun oynamasına pek uygun olduğu 
kostüm yapılabilir. gibi, pliıjda cbanyo elbisesh yerini cie 

· Ridaniye muharebesinde, Türk ordu
~un mağlup edilmesi için en kestirme 
~ Ya~uzun öldürülmesi veya esir edil
:.\l Ydı. Tuman Bay en çok güvendiği 
d an Bay ve Kurt Bayla beraber herhal
~l?u işi yapmağa yemin etmişler; hep 
ettn.~kte ~dişahın çadırına doğru hücum 
lU ı.şlerdı. Gir~tikleri işi mükemmel bir 
h~~tte başarmışlar; fakat Yavuz yerine, 
~a ~h zannettikleri sadrazam Sinan 
~ §~Yı Ve yanındaki Ali Beyle Mahmut 
~1 rnızrakla öldürmüşlerdi. 

Yavuz bu sözleri dikkatle dinledi ve 
sordu: 

- Sizin bütün kuvvetiniz Kur'anıkeri
me ve hazreti peygamberin de<iiklerine 
uymakla oluyorsa biz şimdi nasıl oldu da 
size galebe çaldık; sizi payıtahtınızdan 

çıkardık ve sen benim esirim oluyorsun? 

Gene bat pannakla 2taret Parmatı arasına Vual kotonlarla linonlar biçıme o ka- tutabilir. Güneş banyosu için kullanılan 
.sılan dünyanın en tilç6k elettrtıc tınnı • dar kolay uyarlar ki zevk sahil>ı bir anne tulumların arkasını ve omuzlarını müm· 

ltlı avuz bu vak'adan dolayı pek çok kız
§, hatta: 

. ~Mısın aldık, fakat Sinanı kayb~ttık! 
'\' 

1Yerek ü~ülmüştü. 
t- avuz, Kurt Bayın bulunduğu yeri öğ-

.... ,trıek · · tiln ıçın casuslar yolladı. Fakat bü-
lilh gayretlerine ra~en bulduramadı. 
\Paha~et dostlarından Ebubckirin oğlu 
t~ ~~.Vasıtasile bir hil'at ve Kur'anıl.te
Clgil ffonderdi. Padişah bunlardan birin· 
bu ~fa'K.urt Bayı affettiğini, ikincisile ~ 
isti,, Allahı şahit tuttuğunu anlatmak 

,,ordu 
}{ . 

'" Urt J3a,_· b - . ·zı diğ' ,,erd " unun uzerıne, gı en ı 

C>ııu~n Çıktı. Padişahın karşısına geldi. 
l'ılt .serbest ve cesur hareketleri mağ-
b... YUrü Vı-; .. d ' 
'"lldiŞah ":şu ~hal göze çarpıyordu. 
~ d böyle hır adamın dostluğundnn 
~ ~rece iyilik görülürse düşmanlığın-
d.erhat 0 nisbette fenalık görüleceğini 
di e .anladı. Bunun için herhalde k!!n-

ltırıne al k 1. k ~ ltıe1t . • ma , ayı oldugu yeri ver-
da k ıstı~ordu. Zaten padişahın ordusun· 

endısin 'ta Oiatı b' c ı at ve sadakat göstermis 
ı... ırk:ıç K "l " 4'.Urt ll o emen beyi vardı. Bunlar 
lerdi. aya Pek güzel bir örnek olabilir-

,,. ~avuı t ht - . 
~ara a uzerıne oturmuştu. Kw ı 

sordu: 

1itı~~nd at kahramanısın! Şimdi ;?ecaa
""re e' 

llu sozıe~l K 
dar g ılen· e, urt Bayın o zamana ka-
l>uru ın 1~ le meydana çıkmadığını ve 
~ adıgını anlatmak istiyordu 
t:\.Urt Ba · 
_ Şe Y sert cevup verdi : 

- caatirn her 7.aman vardır. 
Orduma ne '" t b' . ltidan. "ap ıgını ılıyor musun? 

haYet buıylede Sınan Paşanın ölümile ni
an mUthiıı k ,. a mı hatırlatıyordu. 

- Allah p.hittir ki bize galebe eden 
sizin meziyetleriniz, meharetiniz değil· 

dir. Talih böyle istedi. Çünkü dünyada 
her şeyin bir başı olduğu gibi bir de se>
nu vardır. Devletlerin de ömürleri son
suz değildir. O halifeler, islamlığın o bü-
yük müdafileri nerededirler? Dünyanın - ~ 
en büyük devletleri ne oldular? Sizin de Şu gördüğünüz musiki Aletlntn seaınl temin 

1 
. . · . . eden, Meta mikroskopla göriilebllecek kadar 

zamanınız ge ecck; sızın kudretınız de k" ille k"rflklft d 
"b ld·~· uç , o org ur. 

no et ge ıgınde bir hiç olacaktır. Bu-
nunla beraber ben burada senin esirin 
değilim; serbestim. Gönderdiğin kaftan 
ve Kur'anıkerimin kefaletile emniyette
yim. 

Kurt Bay, elile Hayri Bayı gösterdi: 
- Bu bir alçaktır. Bir haindir. Sulta

nına hiyanet etmiştir; yarın sana da eder. 
Eğer seni de beraber cehenneme götür
mesini istemiyorsan onun başını kesme
lisin. 

Hayri B::ıy, Mısır sultanının en tanııı· 
mış kumandanlarından olduğu halde Ga
zali gibi efendisine hiyanet eylemiş, Ya
vuza casusluk ederek onun zaferine bü· 

Ve ba da bir avuca atan en ·ıcaçtııt 
hesap matinesi ----·--······------······--·- --yük yardımda bulunm~tu. lktuat Vekili 

Yavuz Sultan Selim Kurt Bayın son İktısat Vekili Celal Bayar, dün Hey 
sözlerine hepsinden çok kımı: beliadaya gid~k Başvekil İsmet İnö 

. - Seni serbest bırakmak, hatta beyle- ~ünü ziyaret e.~~tir. Celfil Bayar,. ye; 
rımin arasında görmek isterdim. Lakin lı mallar sergısının açılma merasımir 
pek münasebetsiz sözlere cesaret ettin ve den sonra Zonguldak ve Karabük'e g 
bana hünnet edilmesi lazım geldiğini u- .decektir. 

nuttun. Sultanlar meclisine hürmetsız ş· k tJ af t ft' ..ı·ı· · d - ır c er ve esn e ış ecı ıyo 
gı~en ora an hunnetsiz çıkar · 

K t B d d k b~k .. .· . lktısal Vekaleti müfettişk,,;nden, 
rck ~:me::>' at~d:. u tu ve ıstıhfaf cdı>- disi şehrimize gelmiş ve şirketlerde t< 

· tişlere başlamışlardır. Bir müfettis • • 
(Devamı 10 uncu sayfadaJ esnaf cemiye~-ini teftiş etmektedir. 

onlardan çocuğuna kolayca büzgüier, kü- kün olduğu kadar açmalıdır. Pantalon 
çük piller veya carı kovanı. iie süslü kısmı hepsinde pek bol ve büzgülüdür. 
crop> lar yapabilirler. Bacaklar ince bir lastikle toplanır. 

Yollu vual veya linonlardan yapılan Bu tulumların daha şık ev süslü olma-
roplara pli yapmamak daha iyi olur. Bu sı için - eğer istenirse - ipekli pikeden de 
elbiselerin etek kısmının çizgilerini şa- yapılabilir. Mesela penbe ipekli pike üs. 
kuli olarak koymalı, yukarı kısımlarda tünde daha koyu renkten ufak bir yuvar
çizgilcr enine konulmalı. Çizgiler arasın- lak yaka ve ayni renkten sentür çocuk 
daki bu tezad elbiseyi süslemeye kafidir. için en şık bir kıyafet olur. Tabü bu renk
Plise ancak çocuğun nadiren giyeceği ler yerine çocuğun yüzüne yaraşan baş
a biyye roplara uyar. Bu elbiselere bizim ka renkler de olabilir. Biçimden sonra ge-
suare elbiselerimizi hatırlatan balon kol. ( Devamı 10 uncu sayfada ) 

Bir kadin 48 
Saatten beri sokakla 
Bu sabah cçok aceledir• kaydi ile 

Kasımpaşadan Erol imzası ile bir mek. 
tup aldık: 

- 25 yaşlarında saf bir Anadolu kt· 
dını 48 saattenberi Kasımpıışada cCa
mii Kebir> in kapısı önünde taşlar ÜS· 

tünde yatmaktadır, hastadır, belkı 39 
derece hararetli varclır. 

Belediye doktorunu aradım. Vazife· 
ye çıkmış, size söylüyorum, alakada!' 
olunuz, diyordu. 

* 
Okuyucumuzun arzusunu yerine ge-

tirere kaliıkadar olduk, ve ög .. cndik kı 
bir kadın, hasta bir kadın, kucağında 
bir çocukla gerçekten 48 saa~ orada 
kalmıştı, fakat mektubun !>ize ya~ıl -

ması ile bizim oraya gitmemiz arasında 
geçen 3..S saat zarfında kalkmıştı, sığı· 
nacak bir yere gitmişti. Kadının hu • 
viyetini öğrenmek mümkündü, belki 
kendisi de bulunabilirdi, faka: bır aile 
acısını deşmekte kendimizi haklı bul
madık: 

- İnşallah düzelir, tekerrür etmez, 
temennisile hadise yerinden aynlaık. 

* Hayraboluda bir türlü halledilemi-
yen bir toprak meselesi 

Hayraboludan otuz altı tarla snhibl na
mına bize bir mektup gönderen okuyucu
larımızdan M . Sayar 4i sene kadar evvel 
tarlalarının hayırlı blr iş için 1st1mlfı.k 
edildnnı, halbuki bu 4 sene lçlnde ten
dllerınden vergi alınmasına devam olun
duğunu, i.~mlak işinin nakdi bir odeme 
ile bir turlu nihayet. bulmildııtıııı soylu
yor ve Hayrabolu kaymakamının nazarı • 
dikkatini celbediyor. 



8 Sayfa 

1 Oyunlar, Eglenceler 

Görünmeyen adam oyunu 
Görünmeyen adam romanını okudu

nuz mu, yahut sinemasını gördünüz mü. 
bu roman meşhur romancı Vels'indir, çok' 
okunmuştur. Romanda bir adam vardır. 
Bu adam bir madde keşfeder ve bu mad
deyi vücuduna sürünce kendinı gözle gö
rünmez hale koyar. Tabii bu, hakikat de
ğil, romancının hayalinden çıkmış bir 
masaldır. 

Görünmeyen adam oyununa gelince 
bu oyun çok eğlencelidir. 

Odanın bir tarafına bir perde gerersi
niz: 

- Bu perdenin arkasında görünmeyen 
adam vardır. Şimdi perdeyi açacağım ve 

Güçer yaramaz bir çocuktu. Yaramaz-

lığı zararsız olsa haydi ne ise, fakat bu 

yaramazlak hiç te hoşa giden cinsten de

ğildi. 

Güçer hayvanlara nıusallat olmaktan, 

ION POSTA' 

iki ucu ilikli bir ip buldu. İpi dişlerile 

tutup getirdi. İlmiğin birini keçilerden 

birinin bir boynuzuna, öbür ucu da Gü-

çerin oturduğu sandalyanın 'lltından ge

çirerek öbür keçinin bir boynuzuna taktı. 

Kendisi de karşıya geçti: 

- Hav' 

size isbat edeceğim .. 
Dersiniz, herkes merakla 

perdeyi açarsınız: 

onların canlarını yakmaktan hoşlanırdı. 

bekler, siz Onun bir kurbağayı yakalayıp, ciiri diri 

- İşte, dersiniz. 

Perdenin arkasına evvelden koyduğu
nuz iskemle meydana çıkar. 

Sorarlar: 

- Görünmeyen adam nerede? 
Siz de cevap verirsiniz: 

- Hakikaten görünmeyen bir adam 
olsaydı ve o bu sandalyanm üzerine otur
saydı, siz gene bundan başka bir şey gö
rerniyccektiniz ya! 

* Bir resim oyunu 

ateşte yaktığını, kuşların yuyabnnı bo

zup yumurtalarını aldığını çok görmüş

lerdi. 

Billiassa evlerindeki siyah köpekle iki 
beyaz keçiye yapmadığı kalm.azdı. Köpe-

ğin kuyruğuna saplı nıaşrabayı bağlar. Diye havladı. ,Bu havlama işaret vcr

Köpek yürüyünce saplı maşraba gürültü me idi.Köpeğin havladığını duyan iki keçi 

birden olanca hızlarile arkaya doğru a

tıldılar. Ip gerildi. Sandalya yerden kalk

tı. Sandalyanın üzerinde oturan Güçer 

de sırtüstü öyle bir yuvarlanış yuvarlan

dı ki kendi kendine olduğu yerden kalka

madı. Avazı çıktığı kadar bağırıp ağla

maya başladı. Sesini evden duyup koştu

lar. Onu kaldırdılar. Sırtı o kada-:- acımış
çıkarır. Köpek korkar kaçar, maşrabanm 
gürültüsü ziyadeleşir, köpek daha fazla tı ki bu yüzden birkaç gün evden çıka-

korkar ve Güçer bundan zevk duyardı. 
Keçilere de başka türlü eziyet ederdi. 

Keçiler tam dalmış 

otlarlarken yerden 
aldığı yumurta b~-

yüklüğünde bir taşı 

madı. 

Fakat bu, ona bir ders olmuştu. Bir 

larm bu halinden de Güçer zevk duyar, daha ne köpeğe, ne keçilere ne de başka 

kahkahayla gülerdi. hayvanlara fenalık etmedi. 

* * 

· Meraklı ve Faydalı 

Herkesin kulağı başka 

rin parmak izleri

ni alırlat' ve bu 

parmak izi saye

sinde ayni adam 

bir başka curum 
işlerse derhal o olduğunu tayin edebilir
ler. 

- Parmak izi, parmak izine benzemez 
mi? 

Diyeceksiniz.. Benzememesi pek ender 
tesadüf edilen bir şeydir. Hemen hemen 
bütün insanların parmaklarının izleri 
ayn ayrıdır. 

Bu eskidenberi bilinirdi. Şimdi yeni 
öğrenilen bir şey daha vardır. İnsanların 
'kulakları da meğer parmak izlerı gibi bi
rinin ki ötekininkine benzemezmiş. Hat
ta bir insanın sağ kulağilc sol kolağ• bir
birinden değişik olurmuş. 

· * 
50000 cjns böcek 

İstatistiğin ne olduğunu belki bilirsi
niz. Mesela bir 
şehrin, bir memle. 
ketin insanlarını 

saymak, onların 

artıp artmadığını, 

seneden seneye ::ıe 

kadar azalıp ne kadar çoğaldığmı öğrer.
mek usulüne istatistik derler. 

Ame.rikada istatistik merakı pek fazla
dır. 

Orada Ziraat Vekaletinin bu işlr uğra
§an mütehassısı Amerikada mevcut bö
.ceklerin kaç nevi olduğunu saymaya mu· 
vaffak olmuştur. Onun hesabınca yalnız 
şimali Amerikada 50,000 cins böcek var
dır. Bunların 6500 cinsi zararlı böcekler
dir ve ekinleri mahvederler. 

Bunu söyleyen mütehassıs demiştir ki: 
- Eğer günün birinde dünyadaki bü

tün kuşlar birden ölüverseler, böcekler 
bütün ekinleri mahvederler ve insanlar 
yiyeceksiz kalırlar. 

Bu söz hakikaten doğrudıır. Çünkü 
kuşlar bu muzır böcekleri ye>rkr ve böy
lelikle onların zararvermelcrinin önüne 
geçmiş olurlar. 

J\facanın aıncas 

Afacanın amcası süsüne ço1c diıskı 
bir adamdı .. Hergün kalkar kan.m 
başını briyantinle tarar, fırçalardı. 

Bunu bilen Afacan bir gün amca 
n.ın briyantinini şişeden bo~altıp ye 
ne kilerden aldığı balı doldurdu. 

Amcası briyantin yerine balla başı 
taradı ve bahçeye çıktı. Uzun iskcml 
sine uzanıp bir sabah uykusu çekme1 
başladı. 

Fakat biraz sonra yerinden öyle b 
zıplayış zıpladı ki.. 

- Aman! 
Diye avazı çıktığı kadar bağırdı. ÇÜ 

kü. balla taranmış başına anlar ü§Ü 
müş, onu sokmuşlardı. Günün birinde gene otlayan keçilerin 

yüzlerine taş atmıştı. İki keçi birbırleri-
...................................................................................................... 

ne bakıştılar, bu yaramaz çocuktan inti

kam almak istiyorlardı. İkisi birden ol

dukları yerden hızla koştular; fakat Gli· 

çer onların geldiklerini hisseder etmez 

geriye doğru sıçradı. İki keçi kendilerin! 

tutamadılar ve toolaştılar. Biri bir yana 

öbürü de öbür yana yuvarlandı. 
Yukarıya koyduğum resim modeldir. Keçile.r bunun intikamını almtı,Yı kur

Aşağıdaki resimde gördüğünüz parçaları 
kesip birleştirdiğiniz takdirde aynini ya· muşiardı. Fırsat kolluyorlardı. Bir g'ün 

pabilirsinlz; haydi tecrübe edin! Güçeri bahçede gördüler. Güçer bir san-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••...,..,.•••• .................. . 

!Yeni bilmecemiz Bir kol saati 
veriyoruz 

Bu resmi yapan ressam biı·az dalgınmı §, resimde göze çarpan bir hata var. 
Resme bakar bakmaz biz bu hatayı gördük. Bakalım siz de görebilecek misiniz. 
Eğer siz de gördün üzse resmi kesin, ha talı yere işaret edip bize gönderin. Bir 
kişiye bir kol saati, diğer yüz kişiye de Son Posta'nın küçük okuyucuları için 
yaptırdığı çok güzel hediyelerden vereceğiz. 

~evap müddeti on beş gündür. Bilmece cevabını bize gönderdiğiniz zarfın üze
:-inc bıir';12ccnin hangi tarihli gazetede çıkmış olduğunu yazmayı wıutmayınız. 

Resimli hikaye: 

Yakayı ele 
• 

Genç bir kadın elinde çantas: yürüyor
du. Açıkgöz bir hırsız onu gördü. Etrafa 
baktı, yolda kadınla kendisinden başka 

kimseler yoktu. Hiç tereddüt etmeden 
kadına doğru koştu. Ve kadının elinden 

çantayı kapar kapmaz kaçmaya başladı. 
Kadın da onun peşine takılmıştı amma 

yazık ki hırsız kadar koşamıyordu. Koşsa, 
yetişse de boşuna idi. Çünkü tek başına 
çantayı kurtaramazdı. Görünürlerde de 

Arkadan gelen çantanın sahibi kadın nın kaldırılmasını beklemeden üzerinden 

da bir polise rastlamış, olan biteni kısaca atlayıp kaçmak istedi. Fakat ayağını ge. 
anlattı. 

Polis hırsızın peşine dü§tÜ. Hırsız onu çit tahtasının üzerine atar atmaz, tahta 

gördü. Tren geçer geçmez, geçit tahtası- kalkmaya başladı.Hırsız dikleşen tahtanın 

hırsız 

ne polis, ne de bir başka insan vardı. 
Hırsız koştu. Koştu. Tren yoluna :knd 

indi. Fakat o sırada tren geçeceği fç 
geçit tahtası indirilmişti. Hırsız treJl 
geçmesini bekledi. 

üzerinde kalmıştı. Polis tc o zamann !': 
e 

dar yetişti. Böylelikle hırsız yakaY1 

·dC 
vermiş oldu, kadın da çantasına ycrıı 

kavuştu. 



24 Temmuz 

Denizlerdeki cinayetler 
Dünya zabıtası en çok bunlardan yılar, hemen hemen 

hepsi failleri bulunamıyarak kapanır, gider 
Yegane şahidi, ıssız bir gece, karan

lık bir gök, ve hışıldıyan deniz olan ci
nayetler hiç şüphe yok ki zabıtayı en 
çok şaşırtan, üzen cinayetlerdir. Bir 
gece yarısı koca gemide el ayak çekil· ı 
dikten sonra vukua gelen cinayetler 
sırlarını kendilerile birlikte denizin de
l inlikerine gömmüşlerdir. Ve bunlara 
da ekseriya intihar süsü verilmiştir. 

Bu cinayetlerden ikisini anlatalım: 
Keene Amerikalı bir zengindir. Va

§ingtondan gemiye binmiş ve Norfolka 
hareket etmiştir. Kendisini ancak va
pura binerken görmüşler, o kadar. Er
tesi sabah, hiç bir iskeleye uğramadan 
doğru Norfolka gelen gemi, yolcularını 
boşalttığı zaman · Amerikalı zenginin 
meydanda olmadığı anlaşılmıştır. 

( 

SON POS'l'~ 

Mimar gözü ile 
bugünkü Rusya 

Sovyetlerin daveti üzerine 
Rusyayı gezen mimarlan

mız neler gördüler 
Yazan: Şehirci 

mimar BiirhaneJJin Aril On,un 
İlk defa olarak Sovyet Rusyayı iyice 

tanıdıni. Bu ay içinde Sovyet mimarları 
'20 senelik bir inkılAp hayatının içfrıde 
'.yaptıkları büyük eserlerin hesabını ve 
bilançosunu kendi büyüklerine ilk mu • 
'azzam kongrelerile verdiler. Ayni zaman
.da Sovyet hükumetinin dostu olan mem.-
1leketlerden müşahit olarak davet ettik -
)eri on beş, yirmi mimara bütün rejim 
eserlerini gösterdiler. Biz de bunlara da-• 

1 

bildik. 

Moskovanın büyük imar pllnının \at. 
bikini ve yer Yuzünün en yüksek binası 
olan Sovyetler sarayının temel atma me-
:rasimini bize gösterdiler. 

Zenci kamarot, Keene'nin yattığı ka
ntaraya girmek istemiş, kapalı olduğu
nu görünce, anahtarla açarak içeriye 
girnıiş, ve duvarda, pencerelerde kan le 
kelerini görünce şaşkın bir halde hemen 
kaptana koşmuş, kamarC\)'a gelen kap-
tan da davlumbazlann açık olduğunu, Paris, Londra, Viyana gibi Avrupanm 
Yere bir takını kfığıUarın saçılmış bu- 'en güzel şehirlerinin çehresini bu şehir-
lunduğunu, bir köşede de kırık bir ay- ler içerisinden bol bol geçen nehirler 
na parçası ile bir altın saat görmüş- '.güldürüyor. Moskova şimdiye kadar bu 
tür. ,bakımdan talihsizdi. j'akat artık Mosko-
Kanıarada başka bir karışıklık yok- ,kova - Volga kanalı ile bu ihtiyaç ta gi-

tu. O halde, bu 79 numaranın sahibi, derilmiştir. 
rı~eye gitmiştH. Ne gibi bir akıbete Bu. güzel kadının da katili kııt'i olarak Uzak ve hayal gibi görünen bir dava 
Ugranııştı? Beklenilmiyen bir tesadüf, tayin edilemedi 'Sovyet Rusya hükumet merkezi için ba
bu esrarlı gaybubeti aydınlattı. Balık kadın ve bir de başka bir erkeğin ce .. )tikat oldu. 
avına çıkan bir kafile, bir körfezde av- setleri vardı. Zavallıların her üçü de Efsanevt Volganın sakin suları artık ta
lanırken, ağlara gayet ağır bir cismin bir balta ile öldürülmüştü. Ayrıca, tay- riht (Kremlin) in duvarlarına çarp1yor. 
takıldığını hissetmiş-1er ve ağı sahile faların sıkı sıkı başında nöbet bekle - 1Bendlerin, havuzların kapakları gıcırdı
Çekerek, bir cesed meydana çıkarmış- dikleri demir bir kafeste de üçüzlü ci - :yor, mavnalar, motörler çalışıyor, ve üç 
lardı . Cesedi incede ninceye muayene nayeti birbirlerinin üzerine yükleme • 
edenler, bunun kaybolan Amerikalı ğe çalışan iki adam vardı. 
zengine aid olduğunu anlamakta gecik- Hadise şöyle olmuştu: 
lllentişler, ve beyninde bir kurşun ya- Boston'dan kalkan Fuller gemısın-
~as~ ile, boynunda dolanmış bir halat de zabitlerle yatıp kalkan bir üniver -
de~ alatın ucunda da bir çtmta dSılı ol· siteli talebe, bir gece kamaras.ııda u
d ug~u görmüşlerdi ·. Çantanın içinde yurken bir kadın çığlığile uyanmış, 
: gumüş çay süzgeci, otom6biı çeki- yarı çıplak bir halde feryadın geldiği 

~· teneke kutu açmıya "mahsus bir a- tarafa fırlamıştı. 
bet, la.tak, çakı, gazete, kravat, üç ta- Gürültüye koşan diğer tayfalar ba-

anca kurşunu, bir zar, manikür bıçası ğıran kadının yatağında beyni patla -
~=~_ire bwunmuştu. Hiç şüphe yok ki tılmak suretile, ikinci kaptanın ka -
utun bu eşya, sırf ağır çeksin diye marasında, baş kaptanın da harita o -

rastgele toplanıp çantaya tık:.ştırılmış dasında öldürülmüş olduğunu görmüş
'Ve maktulün boynuna asılmıştı ve işin ]erdi ·. 
daha g 'b · b.. .. b d h · b · r· . . an ı utun u eşya an ıç ı • Bu korkunç manzara karşısında şa· 
i ı~ının maktul Keene'ye ait olmaması şırmışa benzeyen üçüncü kaptan, kcn-
d~ . . . . · . .. disine teklif edilen kumandayı kabul 

olıs, denızde ışlenen bu cınayetı ço- etmek istememiş sonunda çar ve na -
~ntı e~i ve bu vak'a katille·ri· bulu~m~- çar idareyi eline 'almış ve akabinde de, Dünyanın en yüksek binası olmak ii.:ere 
.,, Ş emay tl d g en bır yapılan Sovyetler sarayının maketi saıı· . e er. osyasına ırıp Y . ı hadise sıralarında cinayetlerin vuku 

ıfe ışgal etfı ve kapandı. bulduğu tarafta görülen bir tayfayı )tatlı gemiler Volganın suları ile beraber * «katildir> diye hapsettirmişti. Bu ad:ım Moskovaya akıyor. 
"b·Denizde olan cinayetlerden en ga. dümenci idi. Bundan sonra, artık Volga sahillerin-

~ı ı ve en esrarengizlerinden bi~i de Dümeni iple bağlayıp, aşağı indi \'e de akıntıya karşı halat çeken yedekçile -
undan kırk sene evvel işlenmiştı. her üç zavallıyı da öldürdfü c~iyc iddia ,rin Moskovada büyük Kültürparkm ö -

b' :Fuller isminde bir gemi, arkasında etmişti. nünden, Lenin dağını çınlatan çevik, 
: ~ kayık bağlı olduğu halde lim~- Halbuki gemi limana daha henüz sür'atli, neş~!i!.eni ş~rkılarile aktıkları, 

Y na~tı. Kayıkta, kaptanla, bır varmadan, tayfa da mukabil ithamlar. , kaydıkları gorulecektır. 

1 

~a .?ulun~;~~· ~a~tu:~eri kendisinin Volganın garp sahilinde, Kirm şehrin
~ldurmedıgını, uçunc~ .. ~~P~.an~.' b:ış ,den çok ta uzak olmıyan bir mevkide 
kap~a~ı bı.çaklarken go~?~~u~u 

1
soyle - , şimdi büyük inşaat göze çarpıyor. 30 met

mesı uzerıne, tayfalar uçuncu ~aptanı relik bAYük deniz feneı;i Moskovanın bir 
da kafese k?ymuş~a~~ı . .. Jfiri de. ayni ·.mily;~ !üz milyon metre mikabı su a
kararı vermış,"l:e u~u~cu k~~tanı ~n~h- lan göttlnü gösteriyor. _Sun'i gölün etrafı 
k~meye sevketti~mıştı. Şahıt~~r, uçun- parklarla çevrilmiş... Kanalın başındn 
cu ~aptanı? ka?lı . baltay: guv:_rt:d2~ bindiğimiz üç katlı Zozef Stalin vapuru 
denıze atlıgını ıddıa etmışler, uçunc:u bir numaralı bendde ıı metre yükseldi. 
kaptan ise: . . . . .. .. .. 'Yavaş gidiyoruz, vapurumuz isterse 20 

- Maktuller bırbırlerını f)ldurmuş kilometre sür'atle de gidebilir. 16 ncı kı
olabilirler, benim suçlu olduğumu ncy- ı· lometrede ikinci kapak biz de sulula 
le isbat edeceksiniz!> beraber 6 metre daha yUkseldik. 44 üncü 

diye ısrar etmiş, mahkeme hey'eti 'kilometrede Dmitrov kasabasının öniin
de te~~~~ü~_e düşmüş, lakin son~nda den geçiyoruz. Kasabanın çarşısında ter
gene uçun~u ~apta~ın suçlu oldugun:ı , temiz. giyinen kolhozların büyük faali -
kanaat getınnı~ler~ı. ,Yeti var. Daha ileride 3 numaralı bend -

· 15. sene ?,apıs ?'!~c~. ka.?tan, .son se· den vapurumuz daha faz~a yükseliyor. 
· ~ele~mde g.ost~r~ıgı .~usnu ahlak ne - .Pompalar çalışıyor, kapaklar a~ılıp ka -
tıcesı a~f~d!lmıştı. Dıg~~- tar~~tan F~l- panıyor ve vapurumuz kah bir havuzun 
ler ~~mısmın 4 tayfası olum doşekleı:1~- ,içinde bekliyor, kah yeşil ovaların orta
d.e ıtırafta bulunmuşla~, .bu~lardan ,;kı- sından açılmış geniş su cetvelinin içinden 
~.ı ~ap~anla, kadın ve ıkıncı .. ~~~~a~:n, ,koşuyor ve bizi tam Volgadan itibaren 128 
uçuncu kaptan tarafından olduruldu - kilometre katettikten ve 49 metre yük -
ğünü söylemişler, diğer iki tayfa da ak selttikten sonra (Kimki) ye getinyor, 
sini iddia etmişlerdir. (Kimki) Moskovanın ilk iskelesidir. 

Vakıf zeytinlikleri ıslah edilecek Kanalın inşası, büyük nehir münaka -

~ ~ 
'1?ıerikalı tntlyo~,. gemide öldürülmüş, 
•onra boynuna blr çcınta bağlanarak 

denize atılmutı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü, menı - ,ıatının hakikat sahasına erişmiş prog • 
Iekette zeytir~lerin ihyası için mü - , ramlarından birinin i_lk parçasıdır. 2 mil
tehassıs ustabaşılar getirtmeğe karar ,yar rubleye yakın bır kıymete malol -
vermiştir. Yakında Vakıflar idaresinin muştuT. 240 bin ton demir ve çelik sarfo
bir memuru İtalyaya gidecektir. Bu su. }unmuş, 3000 kamyon geceli gündüzlü ça
retle vakıflar idaresinin elindeki zey - lışmıştır. Büyük (Exkavatör) ler ile 57 
tinlikler inkişaf ettirilmekle beraber 

1
milyon metre mikabı toprağın yeri değiş

mütehassıslardan zeytin yetiştiren köy tirilmiştir. 
lüler de istifade edeceklerdir. Ayni su- Kanalda bir gün bir gecelik tetk:kat
retle vakıf ormanların ihyası hakkında :tan sonra bitap bir halde şehre döndük. 
da bir proje hazırlanmaktadır. İntıbaıınız şu: Çarlık Rusyanın bı -

Sayfa 9 

!Memleket Röportajları! 
Trakyanın kavun ve 
karpuz mahsulü için 

. kurulan kooperatif 
Fikrin çok güzel olduğu aıikardır, likin alelacele 

kurulan kooperatif bu iıi dar 
zamanda teıkilitlandınp muvaffak olabilecek midir? 

Uzunköprüdft bir görilna., 

Uzunköprü, 20 (Husust ~uhabirimJz Fikrin çok güzel olduğu aşikardır. LL 
yazıyor) - Umumt Müfettiıiıntz Kizım Jrin, bu sene alelAcele kurulan kooperatit 
pirik'in kooperatif meraklısı olduğu ma- pu işi, dar zamand~ ciddi bir. teşki~ata 
lfundur. Memur bulunduğu muhit içinde bağlayıp muvaffakiyetle neticelendıre

daima kooperatifler kurmaya çalı§ır. bilecek midir? Bu sual muhitte dolaşıP. 
Trakyaya geldiği zamandanberi de bu durmaktadır. İkinci bir sual de şudurı 
işlere ehemmiyet vermektedir. ;Bu işin muvaffak olması için bütün sev• 
Trakyanın iktisadi hayatı bakımından )dyatın kooperatif elile yapılması iktiza 

ehemmiyeti aşikar olan bu kooperatil ediyor. Halbuki, kooperatife girmek 
hareketi için, öğrendiğime göre, müfet- mecburi değil, ihtiyaridir. Şimdiye ka· 
.tig KAzım Dirik, bilhassa iki mesele üze- dar ya~ıla~ büyük gayr~tler v~. teşv~k· 
rinde durmuştur: Bunlardan biri Trak- ler netıcesınde kooperatıfe henuz mus• 
yanın yün ve yapağı mahsulü, diğeri de tahsilin ancak yarısı girmiştir. Yapılan 

kavun ve karpuzudur. Her iki mahsul de .teşviklerin yanı başında, kooperatife gir· 
mühimdir; bütün Trakyanm yün ve ya- miyecek olanların vagon almakta müş· 
pağı mahsulü, aşağı yukarı, senede bir külat çekec:kleri de ke~dilerin: :nlat~
. kaç yüz bin liralık kıymeti olan bir işdir. makta oldugundan belkı de buyuk bıı: 
Kavun ve karpuzu da herhalde yüz elli kısım kooperatife girecektir. 
bin liradan aşağı değildir. Fakat, bu takdirde de gene herkesin 

Bu meseleler üzerinde İktisat Vekaleti zihnini tırmalayan meseleler var: Acaba, 
tarafından gönderilmiş olan bir Alman deniliyor, bu mahsql ne suretle bir elde 
mütehassısı buralarda bir hayli zaman toplanacak ve bunlara ne suretle bır kıy. 
tetkiklerde bulunarak geri döndü. Bu met takdir edilecek ve nihayet bu takdir 
tetkiklere göre; birinci mahsul üzerinde işlerinde tam bir adalet temin edilebile· 

0

kooperatif kur~aya imkan olmadığına cek mi? Bu sualler mühimdir; bunun 
karar verildiği söyleniyor. Çünkü mahsul için herkesin zihni bununla meşguldür. 
epey mühim olmakla beraber, toplanma Diğer taraftan, kooperatife giıen müs
hududu, ll!ftr kooperatif hududuna sığa- tabsiller arasında büyük mahsul sahib· 
mıyacak derecede geniş imiş. İkinci mah- leri ayni zamanda küçüklerin mahsulle· 
sule gelince, bunun isin, gaye~ sür'atle rini de toplamayı ve bu işin tic:ıretı ile de 
bir kooperatif kurulmuş bulunuyor. meşgul olmayı adet edinmişlerdir. Acaba, 
' Trakyanın bilhassa kazamız etrafında bunlar, işe bu ticaret taraflarını da ka· 
tekasüf eden kavun ve karpuz mahsulü, rıştırmıyacaklar mı? Denildiğine göre 
senesine göre, binden iki bin vagona ka- böylelerinin bu mahsulün ticareti ile 
dar yükselen bir kemmiyet sahibidir. An- meşgul o!mıyacaklan temin edilmiştir. 
cak bunun kıymeti yüz elli bin lirayı Ancak alakadarlar arasında bu noktanın 
geç~yor ve müstahsil mahsulünden isti- bir ~k.~e olarak kald~ğı da görüln:ektedir. 
fade edemiyor. Sebebi de şudur: Mahsul Butun bu ukdelerm yanında bır de bu 
zamanında sevkiyatta hudud olmadığı işleri burada bilen bulunmaması, bu iş

için hazan vagonlar Sirkecide birbir~ ü- lerden ~nl~~a~. :rıerı:_ur ve muhasip bul
zerine yığılıveriyor ve istanbulda sürü- maktakı muşkulat goze çarp~!or. Bu~~
mü olmayınca bunların Sirkecide çürü- la ber~ber, yakı~da b~ tec:u~ey•: gırışı· 
düğü görülüyor. İşte kurulan kooperati- l~ektır. T~mennı. edelım kı ış muvaffa· 
fin gayesi bu mahsulü çürümekten kur- kıy~_tle n~tı~e.len~: . 
tarmak için sevkiyatı tahdid etmek ·ve . Soylenıld~ğıne go~e, kooperatıfm sev· 
hiç olmazsa çürümeğe mahkum görünen kıyatı tahdi~ etmesı, 1st:nbulda k.avun 
kısmın mahallinde çürümesi yüzünden ve karpuz fıatlarının yukselmesmı de 
müstahsilin navlun zararına uğramasma mucip olacak değilmiş. Amma bunun ne 
mani olmaktır. suretle temin edileceğini bilmiyorum. ............................. ................................ 
raktığı çehreyi şehirlerde hatırlamak bi-ı kalan 8 sene zarfın.da ta~amen tatbik e-
l .. k" d ğ'ld' dilecektir. Plandakı genış yollar tama • e mum un e ı ır. . . .. . 

men açılmıştır. Bir milyon ıkı yuı bın * .. .. l metre. murabbalık yeni ikametgah dai~e-
İşçiler sendikasının kolonatlı buyuk sa- 1 · 'kmal olunmu-=tur. Önümüzdc·kı se-

b d tl .. l 't . erı ı '$ 

lonunda ecne i os ara. ve ~u~. u mı- ne Kızılmeydanıq karşısındaki harıciye 
marlara ma_h~us_ l~ada~ı yerımı~ı aldtk. dairesi yıkılarak meydan iki misli geniş
Sovyetler bırıncı mımarı. ko~gresı~de do- letilecektir. Şehirdeki kültür parkları ik
kuz pansovitik cumhurıyetın murnes - mal olunmuştur. Yıkılan yerlerde müte
silleri ayrı ayrı tezler~ni müdafaa ederek madiyen yeni mektep, çocuk bahçesi, ço
Sta lin 'in direktiflerine sadık kalacakları- cuk bakımevleri it~a olunmaktadır. 
nı ·vadettiler.. cLeningrad> yeni planı ile fcvk~Hide 

Metropolitenleri, Sovyetler sarayını. bir inkişafa mazhar olacaktır. Üçüncü 
Moskova ve Leningradın planlarını ya- beş senelik plan ile beraber, daha 30'.) şeh
pan mimarlar ayrı ayrı mesailerinin he- rin imar planları da ikmal olunacaktır. 
sabını verdiler. Don, Dnieper, Volgadaki büyük su siya-

Bundan sonra her istasyonu başka baş- setine devam olunacaktır. 
ka renk, ışık ve zevk ile yapılan metro - Urallarda kurulan çelik fabrikal:m :ı· 
ları gezdik. Moskovanın metroları, Paris ğır sanayide daha seçkin makineler elde 
ve Londra metropolitenlerinin geçirdiği etmek için en iyi niimunelerini veıecek
püyük tecrübeden istifade yolu bil1ne • lerdir. Bu en iyi malzeme ile Mosbva -
;rek ve daha muvaffak olunarak yapıl - nın ortasında, Sovyetler sarayının 416 
µııştır. metreye ulaşacak olan çelik iskeleti yük-

Yer altının insana verdiği büyük iç sı- selecektir. 
kıntısı ve yeknesaklık, mütemadiyen de- HüUısa Sovyet dostlarımız bize büyük 
ğişen ışıklar ve şekiller arasında burada bir misafirperverlik göstererek memnuni 
tamamen unutuluyor. yetle ve büyük takdirle seyrettiğ~miz 

Moskovanın büyük imar planı geride san'at ve fen eserlerini gösterdiler. 
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KANZUK 
MEY VA TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELEBİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABU BİR MEYV A TUZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumi hayatın intizam
sızlıklarmı en emin surette ıslah ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK F.CZANE,ğ 
BEYoGLU - isTANBUL 

1 l stanbul Belediyesi l!inl m j 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan Yeni halde 59 numaralı ardiyesiz yazı

hane 3 sene müddetle kiraya verlı.mek üzere açık artırma gününde isteklıs! bu
lunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö-

rülebilir. İstekli olan 54 lirala teminat makbuz veya mektublle beraber 26/7/ 
1937 pazartesi günü saaı 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4320) 

* * SC'~elik muhammen kir~ı 100 lira olan tl'sküdarda iskele meydanı sokağında 
( dcnızden dolma) arsa teslim tarihinden itibaren üç sene müddetle kiraya veril
mek üzere açık artırma gününde istekl.: si bulunmadığından pazarlığa çevrilmiş-

tir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya rr.ektu bile beraber 26/7/1937 pazartesı günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) 4331) 

•• 
Senelik muhammen ilk teminatı 

kirası 

Usküdarda Rumi Mehmet paşa mahallesinde 
meydanı sokağında 11/13 No. lu dükün. 

İskele 

Eyüpte Tabakhane sokağında 8/l No. lıı yol artığı. 
Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinin Asmalı • 
mescit sokağında Kavaf Şemsettin türbesinde 1 No. 
lu oda. 
Kadıköy halinde 4/23 No. lu dükkln. 
Edirnekapıda Neslişah sultan mahallesinin Sululrule 

60 
38 

180 
98 

.. 4,50 
2,7(; 

13,50 
'l,20 

caddesinde 28 numaralı kulei zemin yeri. 12 0,90 
Emirganda Muvakkithane sokağında 29 metre murab -
baı yol artığı (teslim tarihinden itibarPn 938 mayısı so-
nuna kadar). 12 o 9 

y k 'o 
u arıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller 938/939/940 

seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
k?nulmuş ise de belli ihale gününde giren blunmadığından arttırma 26/7/937 
Paza~esi g~nüne uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebihr. 
İsteklıler hızalarında gösterilen ilk tenıi nat, makbuz veya mektubile beraber 
yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (4540) 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Tasınltman 
Eşyanın cinsi Mikdan tutan llk teminat Eksiltmenin 

Lira Ku. L. K. tarihi gQnQ saati 
Yazlık elbise 4031 takım 22170 50 1663 00 13-8-937 Cums 11 de 
Ernt kaputu 2147 tane 19580 64 1469 00 • 15 de 
Ernl bineği • 367 • 20919 00 1569 00 14-8-937 Cumar- ı 6 da. 
eğeri. tesl 

1 - GDmrOk Muhafaza Erab için yukanda yazılı eşyanın gOsterllen gnn 
ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmP.si yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafian komlsyondadu. 
. ~ - ~stek~il~rin ilk teminat makbuzlan Vbya banka mektoplannı kanunr 

Ve8ıkalarıle bırlıkte teklif mektuplarım gQnlerinde eksiltme saatinden bir saat 
e~elıne kadar Gulatada eski GOmrUk binasındaki Komutanlık SatınaJma ko-
mısyonuna vermeleri. •4404• 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 
tık Muham en 

C t N S t Mikdan Teminat bedeli İhale gnnn 
kilo Lira kuruş kuruş 

Zeylınyağı 1000 46 50 62 2 - 8 - 937 - Pazartesi 
Saat 15-de. 

Tereyağı 800 60 00 100 • • • 

İON POSTA 

Tarihten sayfalar 
(.S., tartıfı 1 inei ıahifedeJ 

- Senin beylerinin arasında bulun
maktan Allah beni esirgesin! 

Yavuz Sultan Selimin kızgınlıfı son 
dereceyi bulmuştu. Mademki kendisıne 

boyun eğmiyordu, böyle bir adamın ynl
nız serbest oluşu değil, sağ kalması bile 
büyük bir tehlikeydi. Ordusunu alarak 
İstanbula döndükten sonra baş kaldıra
rak buradaki askerleri öldürmesi, eski 
devleti iade etmesi her zaman mümkün
dü. Halbuki arkasında ilerisi için hiçbir 
kargaşalık ihtimalini bırakmak istemi -
yordu. 

Sultan Selim cellitlara ipret etti. 
Bunlar hemen yak.Iaftılar. Bu sırada 

Kurt Bay bir taraftan kendisini müdafaa 
için vaziyet alıyor, diğer taraftan Sultan 
Selime kar§ı bağırıyordu: 

- Benim başım senin ne işine yarar? 
Birçok cesur adamlar seni öldürmek is
tiyorlar. Fakat Tuman Bay yalnız Alla
hın yardımına güvenmekle kalıyor. 

Yavuz daha çok söyletmek istemiyor
du. Cellatlardan birine son işareti verdi. 

Cellat kılıcını kınından sıyırdı. Bu sı
;ı:ada Kurt Bay en çok kızdığı ve lanet 
.ettiği Hayri Bay'a döndü ve yüzüne tü
.kürür gibi son sözlerini söyledi: 

- Benim kanlı başımı al, karının göğ
~üne koy, alçak! Allah senin hiyanetinin 
.cezasını versin! 

Turan Can 

Çocukların elbiseleri 
Nasıl olmalıdır? 

(Bt11ta1 afı 7 inci say/ ada) 
riye düşünülecek bir iş daha kalıyor: 

Çocuk elbisesini hangi renklerden yap
malı. 

Umumiyetle açık renkler çocuğa en 
yaraşan renklerdir. Beyaz hr yerde ve 
hemen her çocuğa uyar. Açık penbe, ma
vi, sarı hepsi güzeldir. Koyu renklerden 
siyah, kahve rengi hiçbir zaman çocuk 
rengi olamaz. Yalnız lacivert, denize pek 
uyan bir renk olduğu için ya açık renk 
elbiselere bir (garnitür) olarak konula
bilir. Yahut ta mühim bir kısmı açık bir 
renkle ve bilhassa beyazla kanştırılarak 
kullanılabilir. 

Emprimelere gelince: Çocuklara büyük 
dallı, büyük desenli emprimeler kat'iy
yen uymaz. Onlara ancak çok küçük ve 
seyrek cdesen:. li emprimeler ) araşır. 
Benekli kumaşlar da pek iyi olur. Hele 
bunlara düz beyaz piked~n. .ketenden 
yaka. sen~r filin konulursa pek şık 
görünür. Emprimelerin çiçeklerinin, de
senlerinin büyüklüğü de ancak benekli 
kumaşların benekleri kadar olmalıdır. 

Ekose veya büyük kareli kumaşlar da 
çocuklara çok yaraşır. Hem de bu yıl pek 
modadır. (Emprime) desenlerinin ufak
lığına mukabil ckare• li kumaşların cka
re• lerinin küçük değil, bilakis büyük 
püyük olması daha iyidir. Bunlara da 
düz renkte keten veya pike garnitürler 
çok iyi gider. 

Hulasa: Çocuk elbisesi her şeyden ev
vel pratik olmalı. Kumaşı ağır cinsten 
değil, fakat iyi ve dayanıklı bir cinsten 
seçilmelidir. Şıklığına gelince: Onun en 
büyük şıklığı sadeliğindedir. Bu sadelik 
üstünde ufacık bir garnitür - o da kulla
nışlı ve dayanıklı olmak şartile - hem el
biseyi hem de çocuğu süslemeye ve gü
zel göstermeye kafi gelir. 

Hamallar araba yaptıracaklar 
Dün hamallar cemiyetinde bir içti

ma yapılmıştır. Sırt hamallığının kal -
dırılması üzerine esnafm vaziyetini ko
rumak üzere eşya nakli için belediye· 
den araba tipi istenrneğe karar veril -
miştir. Cemiyet, elinde mevcut para i
le bu arabalardan yaptıracaktır. 

DOYÇE LEV ANT LİNYE 
G. M. B. BAMBUKG 

Do:yoe Levanı IJ.n:ye Hamburg A. 
O. Bamburg, AUaa Levanı Linye 

A. O. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Bahrlsiyah arasında azimet ve 
avdet muntazam postalar 

istanbuld!l betıenen vapurlar 
1'orea vapuru 24 Temmuza dotru 
Tbessalla vapuru 27 Temmuza doRru 
Lariıısa vapuru 28 Temmuza do~ru 

Burgaz. Varna, Kost.c.ınce için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Tbessalia vapuru 29 Temmuza doğru 
Yakında ılamburg, Brem, Anvera 

ve Roterdam llmanlan için 
hare:tet edecek vapurlar 

Akka vapuru 28 Temmuza doğru 
G b H t h · ı Detoıı vapuru 5 Ağustosa doğru 

ure a as a ar~esıne Ozumu olan yukanda cins ve mikdan yazılı yağlar Fam tafsilat içilh oaıata'da ova. 
8) rı ayrı açık eksıltmeye konul~u.ı;ıtur. İhaleleri yukarıda yazıh gün ve kimyan hanınıh DOYÇE LEVAN1'E 
saatte Valn~lar BaşmUdUrlOğtl bınasında toplanan komisyonda ynpılacakhr. LiNYE npur ac,ntaıığına müracaat. 

Şartııamelerı her gon Levazım Kaleminde gOrnlebilir. c422b - l~••••T•e•ıe•fo•n•: •44•7•G•0•·•4•4•7•69•••' 

Temmuz 24 

Adliye Vekiletinden: 
İmralı adası 'Ve Edime hapishanesi ndeki mahkfunlar için yaptırılacak kJŞ

lık elbise ve tulumlar hakkındaki 2099 r.u mara ve 16 temmuz 1937 tarihind~ gaze· 

tem.izde neşrolunan ilanda - illn mebdei • kelimesinin - ilAn müddeti _ ıeklmde 
yazıldıfı görülmüştür. Tashihen ilAn olu tı.ur. 

Adliye Ba~anlığından: 
tmralı adası ve Edime ceza evlerinde bulunan !r.ahkümlara dairede mevcut 

nümune ve ıartnaınesl veçhile muhtelif beden ve boyda 1200 adet iş gömleği ile 

beher takim1; bir ppka, bir ceket, bir pantalon, iki tozluktan ibaret 600 takırn 

loşlık elbiı;c ka)>&lı zarf usulile eksiltmeye konr:-:.u.;tur. Kışlık elbisenin beher 

takunı on flç lira, iş tulumları 660 kuruş tan mecmuu 15720 lira bedel tahmin 
edilmiştir 

İhale 29/7 /9'.rl Perşembe günü saat 15 dedir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
7c 7,5 muvakkat teminatı olan 1179 lirayı hııvi maliye veznesi makbuzu veya 
BJ.nka r.ıe:ktubu ile teklif mektubunun ihale günü olan 28/7/937 Çarşamba günü 
saat 14 c kadar Eksiltme komisyon reisl•ğinc ımıktuz mukabilinde verilmesi. 

İstcklll,.rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti ve vesai
ki haiz ve !hamil olmalan lazımdır. 

İhale, Ankara: Yenişehir Temyiz binasında Vekalet levazım ve daire müdür
li.iğü od:ı~ında yapılacaktır. 

Posta i!e gönderılecek teklif mektuplarının behc-mcbal tayin edilen saate ka· 

nar yasıl ol"Ilası meşrut olup muayyen s aattcn so:-.ra gelecek tekliflere itibar 
o!unma:r. 

Bu işr ııid şanname ve örnekler Vekalet levlzıın ve daire müdürlüğündedir. 
Şartnaır.eler bedelsiz olarak levazım ve daire müdürlüğü ile İstanbulda Adliye 

levazım memurluğundan alınabilir. c2007• c4l22• 

Kırklar.eli iskan Müdürlüğünden: 
Kırklareli merkez kaza ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazeteler le yapılan ilanlar üzerine talibi çıkma
dığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir hafta müddetle açık 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Vilayet merkezinde 20 adet şehır tipi kerpiç ev yapılacak üzerlen mar
silya kiremidi ile örtülecek, beher!nin muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş olup 

toptan 5766 lira 92 kuruştur. 
2 - Köylerde 38 adet köy tipi kerpiç ev yapılacak Üzerleri marsilya kiremidi 

ile örtülecek, beherinin muhammen beue li 258 lira 70 kuruş olup tutarı 9830 lira 
60 kuruştur. 

3 - Köylerde 124 adet köy bpı kerpiç ev Üzerleri yerli kiremitle örtülecc-k. 
beherinin muhammen bedeli 179 Iıra 74 kuruş olup toptan 22287 lira 76 kuruştur. 

4 - Köylerde 91 adet köy tip. kıirgir ev Üzerleri yerli kiremitle örtiilecek., be· 
herinin muhammen bedeli 190 lira 4~ kuruş olup toptan 17328 lira 22 kuruştur. 

5 - Şehir tipi kerpiç 20 evin beherinin yalnız işçHik muhammen bedeli 60 hra 

olup toptan 1200 liradır. 
6 - Köylerde yaılacak 91 ade~ köy tipi kargir evin beherinin işçilik muhaın· 

men bedeli 65 lira olup toptan 5915 liradır. 
7 - Köylerde yapılacak 162 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu· 

hammen bedeli 55 lira olup toptan 8910 liradır. 

8 - Keresteden maada bilumum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve ya· 
hut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 

9 - Muhammen bedelin % 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacakW'. 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin her gün Kırldarelt 

İskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatlan şartname plin ve ke
şifnameleri görmek üzere İstanbul, Edır ne, Ankara İskan Müdürlüklerine ve 

kazalarda iskan memurluklarına müracaat etmeleri. 
11 - Talipler 2490 sayılı kanun muci hince ehliyetnamelerini ve diğer vesika· 

larını ibraz etmeleri ilin olW1ur. (4502) 

D. Demlryolları ve Limanları iş
letme Umum Mildftrlftğilnden : 

inşaat maddelerine mahsus tarife değişti. 
1/8/9'J'l tarihinden itibaren tatbik edilecek olan yeni tarifede inşaat maddeleri 

ihtiyaca göre tasnif edilmiştir. 
Bazı maddelerin yeni tarifenın dört ne: vi ücretinden birine tibi tutulmak su

retile ücretleri değişmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edUmesL 
(2237) (4517) 

Kırklareli iskan MD.dilrlüğftnden: 
Lüleburgaz kazası merkez ve köylerin de yapılacak göçmen evleri için 25/6/93'1 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazeteler le yapılan ilanlar üzerine talibi çıkrllll
dığından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı ma ddesine tevfikan bir hafta müddetle açık 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 27 adet şehir tipi kerpiç evin üzerleri MarSi1 .. 

ya kiremidi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 288 lira 35 kuruş oluP 
toptan 7785 lira 45 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 2 adet k8.rgir köy tipi evin üzerleri yerli kiremitle 
örtülecek, beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruş olup toptan 380 Ura at 
kuruştur. 

3 - Köylerde yapılacak 57 adet köy üpi kerpiç evin üzerleri yerli )tireınitle 
rr• örtülecek, beherinin muhammen becleh 179 lira 74 kuruş olup toptan 10,245 ı 

18 kuruştur . 
4 - Köylerde yapılacak 22 adet köy üpi kerpiç evin Üzerleri Marsilya kire"' 

midi ile örtülecek, beheri.pin muhammen bedeli 258 lira 70 kuruş olup ıoptal' 
5691 lira 40 kuruştur. . 

5 - Merkezde yapılacak 27 adet kerpiç şehir tipi evin beherinin yalnıı ifÇUil
1 

muhammen bedeli 60 lira olup toptan 1620 liradır. i.1il' 
6 - Köylerde yapılacak 2 adet kirgir köy tipi evin beherinin yalnız ifÇ 

muhammen bedeli 65 lira olup toptan 130 liradır. . i1' 
7 - Köylerde yapılacak 57 adet köy tipi kerpiç evin beherinin yalnız iŞÇıl 

muhammen bedeli 55 lira olup toptan 31 35 liradır. ~ 

8 - Keresteden maada bilumum işçilı k ve malzemei inşaiye ile berabef 

yahu tta yalnız işçiliğinin topta!l ihalele.ri icra kılınacaktır. 
9 - Muhammen bedelin 7o 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktır. reH 
10 - İlan tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırkla ,,e 

İskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatlan. Şartname, plan rıe 
keşifnamelcri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara iskan Müdurlilkıerı 
ve kazalarda İskan Memurluklarınn müracaat etmeleri. ik• 

11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer ,,eSB 
!erini ibraz etmeleri ilan olunur. (4501) 
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24 Temam SON PO S TA 

Düriö nihayet baklayı 
ağzından çıkardı 

Osmanbegdeki 
iştialin sebebi 
Anlaşılamadı 

Dürio•• 1'u··r,ı. u I d -F, h Osmanbeyde Efe sokağında Mari -
.H ııa ay a ,era nin 6 numaralı evinde bir iştial vukua 

Do.stu olduğunu Verici tht geldiğini ve Katina ile Andon isminde 

lddl·a edı·yor Mu."him hadise iki kişinin yaraıanaığını yazmıştık. 
İştial eden kimyevi maddenin üç ay 

( Ba§ tarafı l ind. sahifede) (Baştarafı l inci sayfada) evvel bu eve kiracı olarak gelen ve 3-4 
ettiği fena fikirleri tashihe ehemm!yct taylı Türk gençleri hakkında, Kont dö gün kaldıktan sonra ortadan kaybolan 
vermiştir. Martel tarafından vadedilen af kararı Alman tebaasından RodoU'a ait oldu -

DurJeux demiştir ki: dün ilan edilmiştir. Dün akşam .hemen ğu anlaşılmıştır. Rodolf henüz buluna-
•- 14 senedenberi Sancakta Fransız. tahliye edilen bu gençleri karşılamak ınamıştır. Nereye ~ittiği de malum nt

delegesi olarak bulunmuş ve bu müddet üzere pek çok Hataylı otomobillere at. ğildir. Dolaptaki kimyevt maddenin 
içinde daima bitarafane surette vazifemi lıyarak Halebe koştular. Memleket bun mahiyeti de anlaşılamamış, nasıl olup 
Yapmışımdır. dan dolayı sevinç içindedir. ta iştial ettiği tesbit ~dilememiştir. 

y · kab ı .. den sonra İkinci ferah verici bir hadis~ de yük Bu işten zannaltına alınan ev sahibi em yasanın u un k k . 1. - . H t ·· T D 
Sancağın yeni statü ve ana yasası kabul 5~ omı.~e~_ıgı~. a . ay mumessı ı u- Marinin torunlan Albert, Antuvan ve 

edildikten sonra bu havaliyi yakından rıeux (Durıo) nun nıhayet buradan ç:- kiracı Katina serbest bırakılmışlardır. 
tanıyan bir mem~r sıfatile müşkül mev· ı kilip gitmesidir. Bu zat, Suriyeyi, bır Evde bir eroin fabrikası işletildiği hak
kide kalacağımı hükCımeti~e bildirdim mal~ka~~ gibi .kullanmak isteyen ve kındaki şayia doğru değildir. Bu hu -
ve vazifemden istifa ettim. yerlı rnuteneffızlerden bazılarını tuta- susta hiç bir ip ucu elde edilememiş· 

. . rak bir hayli şahsi menfaat temin et - ı· Al a kırn· ge R dolf aranmak Gerek Milletler Cemıyetınde, gerek -"'" 
1 

.. t 
1 

k . 
1 

ele- ır. m n ya r o • 
bizzat Numan Menemencioğluna söyiedı- b ış 

1
° andmusb~~d.e ecHı utnsur Ta:.mkle . tadır. 

.... w • aşı arın an ırı ır. a ay ur rı, HAd• · h " t· b 1 nduktan gım vcçhile, ben şahsen Sancagın yem hed . 'b" H t d n ısenın ma ıye ı o u u 
r ·· · h ı· f· ç·· kü b ·· Ankara mua esı mucı ınce a ay a sonra anlaşılacaktır. Hadisede ismi ge-
caeJkımhınc mu a ı ~11· 1

un . . u reJımff ak~- tatbiki zaruri olan hususi idarenin on 
emunsur mı et er ıçın muva a ı- b a· b 'k d"l . d b" çen müteveffa doktor Eichborn • Ayh-

Yetl t tb k d"l b r H lb k" k" O eş sene ır tat ı e ı memesın e ı- born'un da doktor Rodolfla onu tedavi 
e .a ı e ı c _ı ır. a. u ı es ı s- rinci derecede amil olarak onun şah-

manlı ımparatorlugunun bır parçası olan .. .. 
1 1

. t H t d b "lhassa etmiş olmaktan başka hiç bir alakası 
\le onun bütün ahenksizliğini tevarüs sı~ı gorur er. ş e, a ~y a ~ yoktur ve hatta kendisi ölümünden ev-
eden Sancak şahsi kanaatime göre, ken- Turke karşı ~u~~met gos~er~ d~ ~ - vel ev sahiplerine Rodolftan alacaklı 
d. . . . ' . . . tın buradan gıdışı herkesı sevın ırmış- - ·· 1 · b k b"l d ısı ıçın hazırlanan bu yenı reJımc ta - . A • ' h Ik d . oldugunu soy emış, una mu a ı e 
hamm·· ı d tır. Hatta bu sevınce Arap a ı a ış- kendisinin evde bıraktığı ilaçları al -u e emez. . k . . B · · d"" b 1 a· 

4t tıra etmıştır. unun ıçın, un e e ı- k · t · f k t ilA l k a·s·ne ve Bu şartlar altında tabiidir ki artık va- . . k h k rna ıs emış, a a aç ar en ı ı -
~f . . . yede veda mf'""5iımı yapılır en, er es rilmemi tir 

eme devam edernezdım. Bunun ıçın de memnun yalnız iki zat bunun adam - ş _· ---------
ç~kildim. Benim yerime tayin edilen Ka- ları me;us idiler: Adal~ Mehrnetle Be-
hıre Fransız elçiliği müsteşarı Garon, a- ledi~e Reisi Etem. Bunlar Adeta ağla- Alimler heyecan 
tustos . sonunda yeni vazifesi ba~na ge- yacak gibiydiler. Eğer bu göz yaşların· Ve telaş ı~ınd e ! 
ÇeceJı:tır . - . 1 b k l b" d ~ 

· da samımı ıse er, ıra a un, ıraz a (B t f 
1 

. . f d ) 
Sancakta, yeni reJ"imden memnun ol- ı wl 1 ı a§ 'lra t ıncı &aya a on ar ag asın ar. A . 

lnıyanıar gibi, memnun olanlar da çok - Hatay böyle yeni bir hava içinde bu- ,dutsuz varlık içinde, fennı kud.retlerme 
tur. Bu münasebetle Fransızların bir lumıyor; bunun için Suriyelilerin ve ,diledikleri gibi at oynatmıya kadır olduk. 
darbı meselini hatırlatmak isterim: bilhassa müfrit vatanilerin hllfı yap - larını göstermek isterler. Bunu yapmasa-

- Rem herkesi, hem de Allahı ayni za- makta oldukları tahrikattan şimdilik lar, bizim alimlerimizi heyecana, cRhıl-
bıanda memnun etmek kabil değildir.:t bahse lüzum görmüyorum. Elbet bun- !erimizi end~ş~ye ~e nihaye~ ~?t~~ !n -

Beni Türk aleyhtarı olarak göstennek lar da geçecektir. sanlan, Merıhın bıze karşı ustunluğün • 
~ltiyenler çok yanılırlar. Sancakta benim .. den dolayı mahçup eden bu sataşmalar -
-.ıir k Tü dan vaz geçseler, elbet daha iyi olur am-ço .. rk dostlarım vardır ve H sene 
mütemadiyen Türklerle dostluk yapmı- Bugünlerde Suriye hükUınetinin şi. ma, eloğlu söz dinlemez, yapıyorlar! 
llnldır. mali Ceziredeki vaziyeti çok müşkülat Eski denecek kadar uzak zamanlar -
~· kesbetmiştir. Vatanilerin her yerde, ma danberi göklerin esrarile•meşgul olan l-

l .liksek komiser Kont dö Martelin söy- l · b. t · · 
edıft gibi, Sancakta intihabat muayyen halli ihtiyaçları ve zaruret en ır ara- limler, muazzam rasat aletlerını semaya 

tarih fa bırakarak, yalnız kendi adamları ve çevirip arza en yakın olan kainatta neler . te yapılacak ve Milletler Cemiyeti-
nm miimessili de bu intihabatta h:ızır kendi menfaatleri ile hlkim olmak sev- cereyan ettiğini tetkik ederlerken, hep 
bulunacaktır. dası, nihayet şimalf Cezireyi isyana Merih üzerinde durmuşlardır. Bizim 

Sancağın teşrii meclisi 40 kişiden iba
ret ola~aktır. Bundan 16 sı Türktür, di
lerleri muhtelif cemaatleri temsil ede • 
tek.terdir. 

se\·ketmiştir. Fransız kuvvetinin mü - arz üzerindeki bayata benzer bir haya • 
dabalesi, iimdilik bu isyanı pamuk ipli- tın ancak orada mümkün olabileceğinde 
ğine bağlıyan bir mütareke ile durdur· ,ittüak eden bu Alimlerin, lüzumun~n 
du. Fakat, bir müddet sonra mutlaka fazla bir teklifsizlikle komşunun evme 
nüksedecektir. çevirdikleri meraklı gözlerine karşı, Me-

. Kanaatime göre, yapılacak olan bu in- Kont dö Martel, Vatani hükfunetini rih, arada bir ya muazzam bir ateş ya-
tıhabat neticesinde Sancağın vaziyeti daha makul bir siyasete sevketmek için 'karak, yahut gökler içinde kuvveti hesa-
tekrar karıc:acaktır.> · kt"" 1 d l t k b" :.- Suriye başvekilini Aıiye'ye çağınp ken .ba sığmaz .pro!e. o~ er o ~.ş ırara , ı-

Uç ay kadar mezunen Pariste kalacak disile görüşmüş ve sonra da bir tayya- zimle eğlenır gıbı, Alımler~ g~z kırpar. Bu 
0~~ Durieux, bilahare yeni tayi nedil- reye koyup Deyri Zor'a göndermiş • hadiseler pek te fena değıldır; gazetelere 
d_iei Napoli Fransız konsolosluğu vazife - tir. sermaye çıkar. Sonra alimler, gene gök-
sıne geçecektir. }erdeki tetkiklerine dalarlar ve muzip 

1 

h [Son Posta: Bay Durieux'nun hemen 'Al k l' ı. k i Merih te susar 
enıen aynen zaptettiğimiz sözleri bun- ,,.~e 8 nBgl mar S tme ' Anlaşılan, bugünlerde Merih gene mu-

lcardır. Arkasında on beş senelik bir San- S evkeden Amil: :zipliğe başladı ki alimlere heyecanlı bir 
tcıJc günahının, yükü altında lstanbuldan Kilise ve irtica faaliyet geldi. Amerikan mühendisleri ce-
9eçerken, Türk gazetecilerinin su.al hü- miyeti müdürü profesör Janky - Jensky • 
CUnıuna uğrıyan Bay Durieux'yu, hiç ol- (Baştarafı 3 üncü sayfada) arzın ortasında bulunan bir istasyondan 
~a beyanatında gösterdiği samimi • İspanyada cereyan eden mücadeleye kar- ,gelen kısa dalgalı radyo işaretleri aldığını 
tetten dolayı tebrik etmeliyiz. Ancak bu ,şı Meksikanın tasvipkar bir vaziyet al - iddia ederek ıilim1eri harekete getirdi. 
~!l~naıın ıhtitıa ettiği tez, ba§tan aşağı ması, işte bu ideolojik mukarenetten ileri Bu Amerikalı ilim, şimdi Pariste bulu -

tiirıtktür. Bunun çürüklüğünü yarınki geliyor, irtica ve onun müşehhas timsali nuyor ve orada Fransız ilimleri ve rad-
ıtil&hamı.;:da göstereceğiz.] olan kilisenin hatasile İspanya bütün yo mütehassısları ile birlikte bu mesele-

t an'anelerine rağmen nasıl bir gün Mark· yi münakaşa ediyor. Aldığı işaretler ve 
skenderun nafi~ işleri müfettişi .sizmin kucağına atılmışsa, Meksika da bu işaretler üzerine kurduğu nazariye -

l) . ne dıyor? ayni hata yüzünden, bugün, Marksist bir }erini izah ettikten sonra Stokholme gi-
d urıeux ile birlikte mezunen Parise gı-ı .rejimi benimsemek mevkiinde bulunmuş 1

derek orada dünyanın en büyük radyo 
k en ve tekrar Sancağa dönecek olan İs • oluyor. - Selim Ragıp Emeç . 'mütehassısı profesör Strenger • Ştrenger • 

enderun n f' · 1 · ·· f t · · C d • 
14 a 1a ış erı mu e tışı ost e, ile görüşecektir. Amerikalı alim, bu ip-
il f~e~edenberi Sancakta başarılmış olan 'Alakalla Sultanı retleri üç saniye ile on beş saniye arasın-
..... a ıa l§lerinden bahsetmiş, İskenderun li- J.,.ı. 'da aldığını ve bunların ayni zamanda 
·••anını k- ··k f k · · 
1 n uçu • a at çok ışlek ve genış- _f;:.ehrimlzde . sanki arza işaret vermek ve isaret aı-
emeğe müsait ld - ·· ı · · Y ' ~ 

C o ugunu soy emıştır. mak istenilivormuş gibi! - gayet şı"ddetli ost s ,, ( Ba§tarafı l inci sayfada) J 

)ik ' _ anca6ın parlak bir istikbale li- . .olduğunu söylüyor ve bunları daha iyi 
oldugunu ve buna kavuşacağından e- Makalla Sultanı Altes Saleh bın Ga • t k . . . b. k d 

1 1 
d 

min bulunduğunu beyan etmictir lib-al-Kaity, beraberinde veziri Bahadur ,zap ~e1 tmt· e ıçın klyenı ır 
1
1sab 

1 
a ga ı ra • 

:.- · . . .. yo .. e ı yapma a meşgu u unuyor. 
Khan Şaık Alı Baakza olduğu halde, dun, Biz gazetecilere gelince, §imdiye kadar 

Arsenal kaptım antrenör oluyor 
~e§hur Arsenal takımının •kaptanı 
~5 İskoçyalı Aleksi Ceymise yabancı 

Upler tarafından çok iyi şartlarla me
llecerlik teklif edilmiştir. 

0 
llenüı klübünden ayrılmamış olan bu 

/:ıncunun bu teklifleri kabul ettiği tak

e ~de takımda büyük bir boşluk bıraka -
h 
8!~ Ve Yeri kolay kolay dolmıyacağı mu. 
a .. aktır. 

ed Cey:misin büyük kabiliyetine inzimam 
~en topa hakimiyeti kendisini futbol ça
·111'Uıda bum"i k"" "'""n u unutulmaz mevkie yük
teltııu.,.· •• 1r. 

Providans vapuru ile şehrimize gelrr.i§ Merihe dair alimlerden çok masal dinle
ve Perapalas oteline inmiştir. miş olduğumuz için, Merih radyo mer • 

Dört, beş gün kadar ıehrimizde kalacak kezinden, sıhhati Merih başnoterliğince 
olan Sultanın Ankaraya gitmesi de muh- musaddak bir telgraf alıncıya kadar bun
temeldir. ,lara inanmayız. Ancak, şuna inanırız ki, 

Esrarengiz bir tayyare 
,insanlığın ilim ve fen sahasında yaptıfı 
bütün fütuhat, yaratıcı muhayyile deni
len melekenin mahsuJüdfir. 

Nevyork 23 (A.A.) - Bütün Amerikan Bunun için, bırakalım, Alimler, kah, 
tayyare karargahlarında ve meydanla - Merihten nurant ifaretler alsınlar, kAh 
rında yapılan tahkikat neticesinde, dün bu dünyanın ortasından gelmiş kısa dal
her hangi bir tayyarenin AUAntiği geç- ,galı radyo işaretleri yakalasınlar, bunlar 
mek üzere hareket etmediği sabit ol - bugün için vehim ve hayal de olsa gene 
muştur. Bu suretle dün Race burnunun bir gün gelir bunlardan bir fayda hAsıl 
,500 mil açıklarında görülen tayyar~ hak- ,olur ve belki bu suretle büyük haklkat-
kındaki esrar aynen bakidir. ı;~ keşfedilir. 

S.:rf• 11 

istanbulspor - Çatalca maçı 

Çatalcaya giden 1stanbulsporlular 

İstanbul spor klübü, Çatalca İdman- bir de altıya karşı iki golle, İstanbulspo;.ıi 
yurdwıun vaki daveti üzerine kendileri- lular lehine neticelenen zevkli bir msf 
ne tahsis edilen iki otobüsle ve Mümtaz yapılmıştır. 
Tarhanın riyaseti altında Çatalcaya git- Çatalca gençliğinin elele vererek fj\ 
mişlerdir. Sporcular Çatalcada hüku- tanbulsporlulara karşı gösterdiği büyı\I 

alaka ve misafirperverlik, ordu evind~ met, belediye ve parti erkanı ve sporcu-
öğle ve akşam olmak üzere verilen 1 

ları tarafından mızıka ile karşılanmış- ziyafetteki samimiyet istanbulsporlulan 
!ardır. 

mütehassis etmiştir. Ziyafette mütekabil 
Yazlık İdmancı kejdrosundan başka nutuklar söylenmiş, gece saat 9 da avdet 

ayrıca birçok muallim ve sair tanınmış edilmiştir. Kafile çok misafirperver Ça• 
azanın da ailelerile birlikte iştjrak ettiği talcalılar tarafından Büyükçekmecey4 
bu tenezzühte Çatalca sporcu?arı He kadar teşyi olunmuştur. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
Demirköy kazası merkezinde ve köy~erinde yapılacak göçmen evleri için 25/6 

937 tarihinde kapalı zarf usulü ile yapılan ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine te v!ikan bir hafta müddetle açık pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Demirköy merkezinde 10 adet şehir tipi kargir göçmen evi yapılacak ve 
evlerin Üzerleri yerli kiremidi ile örtülecektir. Bu evlerin beherinin muhammen 

bedeli kereste dahil 329 lira 35 kuru~ olup 10 evin toptan muhammen bedeli 3295 
lira 75 kuruştur. •i 

2 - Köylerde yapılacak 95 adet köy tipi kargir evin Üzerleri yerli kiremitle 
örtülecek ve beherinin muhammen bedeli (kereste dahil) 316 lira olup 95 adet 
evin tutarı (30,009) lira 53 kuruştur. 

3 - Şehir tipi evlerin beherinın muhammen işçilik bedeli 70 lira olup 10 adet 
şehir tipi göçmen evinin mecmuu işçilik bedeli 700 liradır. 

4 - Köylerde yapılacak 95 adet kargir evin beherinin işçilik bedeli 65 lira olup 
topunun işçilik bedeli 6175 liradır. 

5 - Kereste dahil bilumum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve yahut ta 
yalnız işçiliğinin toptan ihalesi icra kılınacaktır. 
6 - Muhammen bedelinin % 7,5 teminat akçesi olarak yatırılacaktll". 

7 - İlin tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün Kırklarelin· 
de İskin Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. Şartname, plan ve 
lteşifnameleri görmek üzere de İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlükle
ıine ve kazalarda iskin memurluklarına müracaat etmeleri. 

8 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesika-
larını ibraz etmeleri ilin olunur. (4500) 

Ticaret ve Zahire Borsası İntihabah 
intihap heyetinden : 

Ticaret ve Zahire Boraaıı Heyeti idaresinin yeniden intihabatı 
26 temmuz 937 tar ihine müıadif Pazarteıi aünü aaat on b i1'den on 
üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Boraa 
idare Heyeti ıalonuna l'elerek reylerini istimal etmeleri ilin olu • 
nur. 

Kırklareli iskan Mttdürlflğilnden: 
Babaeski kazası ve köylerinde yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 tarihin

de kapalı zarf usulü ile gazetelerle yapılan ilanlar üzerine talibi çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bir hafta müddetle açık pazar· 
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Babaeski kazası merkezinde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpiş evin üzer
leri Mars!lya kiremidi ile örtülecek, be lıerinin muhammen bedeli 288 lira 3~ 
kuruş olup toptan 23,068 liradır. 

2 - Köylerde yapılacak 21 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri Marsiiya kire
midi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 258 lira 70 kuruş olup toptan 
5432 lira 70 kuruştur. 

3 - Köylerde yapılacak 87 adet köy tipi kerpiç evin Üzerleri yerli kiremitle 
örtülecek, beherinin muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş olup toptan 15,637 lira 
38 kuruştur. 

4 - Merkezde yapılacak 80 adet şehir tipi kerpiç evin yalnız işçilik muham
men bedeli 60 lira olup toptan 4800 lira dır. 

5 - Köylerde yapılacak 108 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu
hammen bedeli 55 lira olup toptan 5940 liradır. 

6 - Keresteden maada bilumum işçilJ;t ve malzemei inşaiye ile beraber ve ya
hut ta yalnız işçiliğinin toptan ihaleleri icra kılınacaktır. 

7 - Muhammen bedelin % 7,G teminat akçesi olarak yatırılacaktır. 
8 - 1Ian tarihinden itibaren bir hafta zarfında taliplerin hergün KırklareU 

İskan Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. Şartname ve plan ve 
keşifnameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüklerine 
ve kazalarda iskan memurlukların<. müracaat etmeleri. 

9 - Talipler 2490 sayılı aanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğer vesa-
ilderini ibraz etmeleri ilin olıınur. (4503) 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden : 
Tekirdağından Muradlıya nakil olunacak 2628 metre mikabı kereste ile 78 ton 

çıta merkez anbarından nah!ye ve köylere sevkedilecek 2628 metre mikabı ke
restenin nakliyesi bir hafta müddetle yeniden açık pazarlıkla eksiltmeye konul-

muştur. Taliplerin her gün iskan daire!>ine müracaatla şartname ve.Jhale günü 
olan 26/7/1937 inci pazartesı gününde teminat <tkçeleriyle beraber Kırklarelin
de İskan Müdürlüğünde müteşekkıl komibyona müracaatları ilan olunur. (4470) 



!2 Sayf• SON POSTA Temmuz Z4 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

24 Temmuz 937 Cumartesi 
İSTANBUL 

Öfte neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha -

vadis, 13,00: Muhtelif plAk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi. 19,30: Konfe
rans: Doktor Ali Şükrü {Deniz banyoları: 

faydalan ve zararları). 20: Cemal Kftmll ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30: Ömer Rıza brafından 
arapça söylev. 20,45: Belma ve arkadaşları 

tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayarı). 21,15: Orkestra. 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri. 22,30: PHikla sololar, o
pera ve operet parçalan. 

Yedi ay evvel açılan hayvan borsası Karsın bu en 
mühim ticaretinin inkişafında büyük rol oynuyor 

Kars (Hususi) - Senede 100 bine yakın 1 h1m bir farkın, Borsanın muvaft&klyetln 
sığır ve koyun ihrac eden Kara Ulnin 929-36 nıaı edilmesi daha doğru olur .. 

yılı d ki 
Fiat farkı yalnız öküzde olmayıp, koyu 

-600-

Kadm icabında barakayı 
apartımandan ~stün görmeli 
İstediğim kadın şöyle olmalı: 
İcabında barakayı apartımnndnn üstün 

görmeli, ilk mektep mezunu olsa da kflfl. 
Gözleri elıl, kaşları kalem gibi, yüzü pen.: 

be beyaz, balık etinde boyu 1.70 den aşa~ı 
değil ayak ve eller ufak, terbiyesi yerinde, 
tatlı dllU, güler yüzlü. 

Vezirköprü Athane karşısında 

'.:\lustafıı Bozacı 

-601 -

Kadm asıl ve görgülü olmahdır 
Ölünceye kadar beraber yıı.şayacağım ka

dında mutlaka tabiat güzelliği ararım. Ha
yat arkadaşım asli ve görgülü bir alle kızı 
olmalı, en az ortn tahsllli olup dikit ve mu
sikiden anlamalı, hoppa ve şımarık olmamalı, 
kocasına ve efradı ailesine tamamen bağlı 
ve müşfik bulunmalı. Kocasır.n karşı daima 
hemderd olmalı. 

Renk oldukça beyaz, çehre pürüzsüz, göz
ler mavi, saçlar ne çok san, ne de çok alyab 
olmalı. 

Boyu 1,75 den küçük olmayıp natürel sık
leUe, mütenasip endamlı olmalı, herhangi 
bir marazdan sallm bulunmalı. 

Finike R. Z. 
(Sıırih adresinin ve isminin neşrini 

istememiştir) 

-602-

Kadm ev işlerinde gayet temiz 
ve titiz olmalıdır 

Eşim olacak kız veya kadının zengin veya 
fakir olmasını arnmam. Tahsllfnln beııdeıı 
yüksek olmamasına dikkat ederim. Ayrıca 

güzelliğinin derecesile mütenasip cururu ol. 
malıdır. 

Gayet güzel, gayet cazip veya gayet çir
kin ve gayet iğrenç olmasını istemem. Ka
dınlık vasfını haiz bir çehre bence kafidir. 
Gözlerinin güzelliğlle mütenasip bir vücut
tan başka hiçbir hususiyet ar~mam. Beni 
seven (orta derecede güzel) bir kadının hiç 
bir hususiyetine bakmadan ben de onu se
verim. Elverir kl beni hakkı ile sevsin n ba
na sadık olsun. 

Ev işlerinde gayet temiz ve tltlz, yemek
ten iyi anlar olmalı. Hiç bir kimsenin lşlle 

ve dedikodularla alakadar olmamalı. Başka 
hiçbir erkekte kat'iyyen gözü olmamalı. 

Ankara C. A O. 
'1 adresinin Te isminin neşrini 

istememiştir) 

-603-

Kadın daima şen olmalıdır 
Bc-ğendif.im kadın: 

Gayet ~en, fakat o nisbctte ciddi olma
sını bılir, uzuncaı,+boyJu, ince belli, ~üte
mısip vücudlu, büyük ve siyah gözlü, yu
v.:ırıak çehre~i, muntazam burunlu, kü
çük ağızlı o1maiıdır. 

Bolu ;Merkez Kıraathanesi 
O Mehmet 

-604-

Kadm evinin hem hizmetçisi, 
hem de hammı olmahl 

Alacağım kadın yorgun sinirlerimi nor
malleştirecek, çalışma kabillyetlmi arttıra

cak kudrette olmalı ve evimi bir şifa yurdu
na çevirmeli. Evinin hem hizmetçisi, hem 
de hanımı olduğunu bilmeli, yemeğini, diki
şini, ev işlerini kendisi yapmalı. Çocuk bakı
mına tam olarak vAkıf bulunmalı. Anlay1şlı, 
terbiyen, orta tnhslli olmalıdır. 

Giyinmesini ve sadellğl sevmen. Orta boy
lu, balık etinde kanaatk!l.r olmalıdır. Uysal
lığın en büyük meziyet olduğunu bilmeli. 

İzmir A. B. 
(Sarih adres ve isminin neşrini btememiştir) 

Taraklıda hır kadında kaçak 
tutun bulundu 

Geyve (Hususi) - Taraklının Poydalar 
köyünden Mahmure isminde blr kadının e
vinde yapılan araştırma netlce.nnde • altı 
denk knçıık yaprak tütün bulunmuştur. Ka
çak tütünler müsadere edUmiıt ve kaçakçı 
kadın hakkında kanuni takibata başlan-

mıştır. , 
-· • ....... • •m. ......... . I 1 1 1 ._..._ ........... ~ .. ·--

Fatih sulh ikinci hukuk hakimliğinden: 
Fatihte Pirinççi Sinan mahallesinde 

(12) mükerrer numarada Mustafanm e
vinde iken halen ikametgahı belli olmı

yan Mustafaya. 
Bekir oğlu Abdullahın size olan bor • 

cundan dolayı eski ilamatı nizamiye ic
ra memurluğunun 16/1/1327 tarihli tez
keresile haczedilen Fatihte Pirinççi Si · 
nan mahallesinde (8) sayılı arsaya konan 
haczin kaldırılması isteğile açtığı da,·a 
üzerine adresinize gönderilen davetıyeye 
mübaşiri tarafından verilen meşruhata 

nazaran adresinizin belli olmadığı anla -
şıldığından on beş gün müddetle ilanen 
tebligat ifasına karar verilerek muhake
me 18/8/ 1937 saat 10 a bırakılmış oldu
ğundan tayin olunan günde gelmediğin!z 
veya bir vekil göndermediğiniz takd"rde 
gıyabınızda muhakemeye devanı oluna -
cağı dava arzuhali ve davetiyenin itebliği 

~·erine geçmek üzere ilan olunur. (907) 

r·~· . ·- .. ~-· . -· ·-·-·-· . •m- • ·--

Bir Doktorun 
GÜ n 1 Ü k Cumartesi 

Notlarından (*) 

Deniz ve güneş 
Banyoları 

Kimlere yarar? 
Kansızlık, sıraca, kemik veremi, umu

mi inhitatı beden Arazı gösteren va:&! -
yetıerde deniz ve güneş banyolarının pek 
büyük tesiri vardır. 

Bol güne§ ve kum banyolarının bu 
hastalıklardan maada müzmin romatiz. 
ma hastalığı üzerinde de güıel tesir! ol
duğu muhakkaktır. 

Bir çok müzmin romatizmalarda yal
nız kum içinde yapılan banyolar, ağrılar 
ve harekflt üzerine çok müsait te -
slrler yapmaktadır. 

Malumdur ki kum taneleri içinde gü

arı arasın a .. 
h i 

inek ve 15 hazirandan itibaren mu:ımele go-
ayvan p yasasıru T 

tetkik edince hüzün ren mahsulfıtı hayvanlyede de açık bir su• 
rette müşahede olunmnktadır. 

duymamak k a b 1 i Mesela: Mevaddı hayvaniye muamele sale>o 
değll. 

929 
da canlı kilo- nunun açıldığı gün, sade yağın kilosu 36 d:ıl 

48,5 kuruşa fırlamış ve bu flatın bir dahi 
düşmesine meydan verilmemiştir. su 25 kuruştan satı

lan öküz, 27,5 ku -
ruştan s a t ı 1 a n 
koyunun flatı, her 
yıl sistematik bir şe
k i l d e füş\trülmek 

şartı ile 936 da ökü
zün 7,67 ve koyunun 
9,76 kuruşa inmiş

tir. 

Borsamız ,henüz kuruluşun mtitad mllş 
külleri ile uğraşma safhasındadır. Bu cüın· 
leden, bina - hayvan satış yeri meselesin 
zlkredeblllrlz. Karsda bu işe elvertşn blr çol 
binalar varken, hayvan alım satımının haU 
etrafı açık bir meydanlıkta yapılması Borsf 
hesabına önemli bir zarardır. Miifküllerdct 
biri de teşkilat noksanlığının tevlld ettliJ 
propagandasızlıktır. Bu yüzden Borsa bnrl
cinde satılan mallar dolgun blr yetlln teşkf 
ediyormuş. Her ne kndar Borsada bir ierf 

Kars hayvan borsası mal satmış olan köylü; ikinci defa-unda baş, 
ka vasıtalarla satış yapmağa mütemayil de

komlserl Asım Araslı ğilse de, ekseriyetle köylere kadar 1<>kulaı 

Bu yıkımlı düşüşe 
cihan piyasası sar • 
sıntılarının müessir 
olmadığını iddia et
memekle beraber, 
mahalli ticaret sis- bazı mutavassıtların kurnazca ağına düşmel 
teminin tahripkfır netlcelerlni de hesaba kat- den de kurtaramıyor kendlnL 
mak lazımdır. Kavrayışlı ve çok çalışkan Borsa komiser 

Kars hayvancılığının üç pazarı vardır: İs- ve heyetinin, asri ve cazip bir tesisatla, Bor· 
tanbul, Orta Anadolu ve SovyeUer. sayı yakın bir zamanda alıcı ve satıcının öı 
Münhasıran damızlık ve k<>§um hayvanı ve candan bir kurağı haline getlnıeıeklcrln 

alan Orta Anadolu tüccarları. Karsa kadar eminiz. 
gelerek bu mübayaatı bizzat yaparlar. is- Teşekkülünün altıncı wına kadar'100,7ot 
tanbul ve Rusyaya ise Kars tüccarları götü- liralık sığır ve koyunla, 15 gün içinde 12.00C 
rfırler. .Ura kıymetinde mevnddı hayvaniye muame 

Külfetli bir nakliye, İstanbulun mezbaha lesi yapmağa muvaffak olmuş blr müessl'se 
\'esair rüsumları ile bir takım k~mlsyonları- ye ne kadar ihtimam gösterilse yeridir. 

Fuad .&rash 

düşmemesi için tedbir 
neşin hayatbahş ültrn viyolc şua'ları na göğüs geremiyen bir çok tüccar, aramız-
hapsedilml.ş bir haldedir. Binaenaleyh da 50 km. mesafe bulunan Rusya. ile rnua- F ran gm 
güneş altında ve kum içinde bu ültra mele yapmağı tercih etmişlerdir. Bu suret
vlyole şuaatının tahtı tesirinde bulunu~ le, Ka.rs'dan .Rusyaya akın akın giden mün- Fransız frangı dün Londra borsasında 
ruz. Bu sebeple kemik veremı, mafsal !erit menfaatlerin, orada tek ve mazbut blr bh sterline mukabil 133,25 frank üzerlndeıı 
veremi, bez veremi, karın zarı veremi gi- alıcı karşısında zaruri blr rekabete girişme. muamele görmüştilr. Bir gün evvellne naza· 
bi veremin muhtelif şeklllerinde fevka- leridir ki Kars hayvancılığının yıkımını ha- ran 2 frank kadar yükselme vardır. Fransıı 
la.de iyi tesir yapmakta ve ellmizdekl hükOmeti, frangın daha fazla düşmesine ma· 
en esaslı tedavi vasıtası olarnk bulun _ zırladı. ni olarak bir sterlin mukabill 112 frank tes· 
maktadır. 929 dan sonra, gelen her yıl geçeni arattı bit etmek fizere tedbirler almağa başlamış • 

Kansızlık üzerine de güneşin ve deni- ve öyle zamanlar oldu kl; kapısında 8-10 1- tır. Fransız bankaları, kendi kaaalarındc 
zln tesiri çoktur. nclı; beslenen köylü, 20 lira vergiyi ödeyeme- bulunan İng111z altınlarının mlktannı ve fi· 

Denizde yüzmek gibi yapılıın harekiı- di. Evinin en zaruri ihtiyaçlarını yıllarca te- atını tesbit etmektedirler. Bu flatıa §lmdlki 
tın da ve husule gelen dalgaların clld ti- min edemedi. frank fiatı arasındaki fark bulunduktan son 
zerinde olan tesirleri de sıhhnt üzerine Üçüncü el, kendi tesbit ettiği piyasadan ra bir sterlin mukabill 112 frank tesbU olu· 
fevknliıde müsait tesirler yap1'r. hiç bir zaman 10 para yukansma almadı. nacaktır. 

Şarkın bu parlak güneşinaen, bu gü- Mutavassıt-tüccar: Ünitürk 15,5 da açılmış, 15,25 e kadar çık· 
zel mavi denizinden bol bol istifade e- - Ne yapalım, bağlantım - mukavelem şu mış, 15,20 de kapanmıştır. 
diniz! fiattandır. ister sat ister satma! Merkez Bankası 87,5 dur. İngllil 627 - 63a 

---<-.-,-B-u_n_o_t_la_r_ı _k_es_i_p_ıı_k_la._yı_nız_, _ya_b_uı-ı Diye, o.n'anevi kfirıno. en ufak bir lınlel ge dur. Biraz yükselme vardır. Anadolu tah • 
bir albüme yapıştınp kollek<rlyon yapınız. tirmeden direndi durdu. Ve fÜpheslz ki bu villerlnde değişiklik yoktur. 
Sıkıntı nmanınl'ıda ba notlar bir doktor alım satımın bütün ağırlığı, otomatik bir Dün gelen ve salllan mahsuller 
cibi imdadınıza yetişebilir. şekilde müstahsllln mütevekkil boynuna. bas

tı. 

HASAN DEPOSU 
KARAKÖY ŞUBESİ 

Doğunun muazzam kalkınma programı a
rasında oHayvan İhracatcıları Blrllğtı. gibi 
Kars hayvan borsası da bu baskıya cevab 
vermek için kurulmuşlardır. 

* 5/12/36 tarihinde açılan Borsa, kısa bir za
manda, hayvan piyasasında nAzım rolünü 
muvaffakiyetle başarmıştır denebilir. 

936 da canlı kilosu 7,67 kuruştan Rusyaya 
satılan kasaplık öküzün şimdi Borsada. müs
tahsil tarafından satış flatı 12,26 kuruştur 
Her ne kadar bu yıl Anadoluya ynpılan kül
liyetll satışın da hesaba katılması !Azımsa 
da, 5-6 ay zarfında kiloda 4.59 iruruş glbl mü-

Dün piyasaya 8 vagon buğday, 1 vagon 
yapağı gelmiştir. Yumuşak buğdaylar 6,10 • 
6,25, sertler 5,25 - 6,5 kuruş nrasındadır. Ar
pa 4,15 dlr. 140 ton bakla 4;,35 paradan sa -
tılmıştır. Buğday fiatıarında biraz yllkselme 
vardır. 

fstan bul Borsası kapanış 
fiatları 23- 7 - 1937 

açılmıştır , _____________ r;.-1m1;am._._...._ ... ____ I, ÇEKLER 
-
Açılı, Kapanı, 

Londra 630,00 63l.00 

Ne'Y-Yorl !), 7902 0,7887 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 58 tin şoförü içeriye çağırdığını söyledi; Şimdi de salonda, ayak üstünde bekli· Parla 21.0U 21.1975 
MilAno 15,02 15,0158 

sonra: yordu: 
- Uzatma, dedi, artık gözüne girdin. - Neredesin, dedi. Yarım saattir se-

Bu kadar içli dışlı oıauğunuza bakılır- ni bekliyorum. Nerimanla aranız pek 
sa senden gizli hiç bir şeyi kalmmnış iyi... Bir türlü ayrılamıyordun, değil 
demek!.. Öyle ya, bütün gün beraber- mH .. Hiç nafile inkara kalkma!.. Bu
s'niz!.. Nereye gittiğini, ne yaptığını, radaJ pencereden gördüm. Yar.ım saattir 
herkesten ziyflde sen bilirsin!.. ne konuşuyordunuz?.. Ne söylüyordu 

Genç şoför, #i~zından bir H'if kaçır- sana?··· 
mamıya çalışıyordu: - Hiç!. .. 

Yazan K. R. En•on _ Nereden bileceğim?. Bütün gün - Hiç olur mu? .. Hizmetciler, bira-
Ot?mobilden indiler. Kahveye girdi-ı ları titredi. Şoförün sözlerindeki acılık yanındayım ama, gittiğimiz yerde ben raya geldiler mi, oturup efendilerini 

ler. Içeride kahveciden başka .kiıns.e anlaşılmıyacak gibi değildi. Fakat ses kapıda bekliyorum. İçeride terzi de var, çekiştirmeyi pek severler! .. 
yoktu. Fehamet, tahta masalardan bı- çıkarmadı. Otomobilin bir köşesinde dişci de... Hangi kata çıkıyor, nere.ıc - Bir insanın, yanındaki adamlara 
rının yanındaki sandalyeye oturdu. İ· somurttu, oturdu. giriyor, ne yapıyor, ben ne bileyim?. emniyeti olmazsa onları bir dakika bi-
mad da onun karşısındaki iskemleyi _İstersen öğrenemez misln sanki?. le tutmadan kapı dışarı etmesi, daha 
Çekerken genç k d 4 dog~ru olur, sanırım!.. , a m: - - - Bana ne?. Ne karışırım hen? .. Ay· 

- Sen başka bir yerde otursan, daha dan aya paramı alıyorum ya, üst yanını - Şimdi de Nerimanın avukatlığını 
iyi. .. Bir gören olursa ne der).. Hüsamettin, yeni evinin arka tarafı· düşünmem bile!... mı yapıyorsun? .. 

Dedi. İmadın yüzü birdenbire bozul- na bir de küçük garaj yaptırm1ştı. i- - Bilirsin de söylemezsin, işimden . - Nerimanın avukatlı~nı düşünmem 
du. Kapıya doğru yürüdü. Orndan san· mad, her günkü gibi bu sabah da oto· olurum, diye korkarsın!.. Sanki ben de bıle ... Bana karşı yaptığınız hakaretin 
ki sokağa bakıyormuş gibi durdu. Kah- mobili oradan çıkardı. Beklemeğe baş- gidip başkalarına anlatacak değilim yerinde olmadığını söylemek istiyorum, 
vesini de öyle ayak üstünde içtı. ladı. Evin içınde Neriman, diye bir hiz- ya ... Kimlerle buluşuyor, kimlerle ko- 0 kadar .. 

Fehamet, kendi kendine: metci kız Yardı. Bir aralık o geldi; Fc- nuşuyor, görme~ plur musun?.. - Mademki öyledir, demindenberi 
- Böylelerile yüz göz olrmya gel- h~metin n~ zan_ıan çıkacağı belli değil- - Ben hiç bir şey görmedim. Mağa. Nerjmanla ? ne.:. kon~§tuğunu:u1• ni~in 

mez! .. Ne de olsa bir şoför!.. mış, beklesın, dıyormuş; onu haber ver- zalara girip çıkarken tanıdıklarına rast- saklıyorsun ... Oy le ıse ben soylıyeyım: 
Diye söyleniyordu. Fehamet, onune di. geldiği oluyor, ayak üstü durup konu- Dünkü gördüklerini ona da anlatıyor· 

gelen kahveden ancak bir yudum içti İmad, gazetesini açtı; okumıya başla- şu yor. Fakat ne konuştuklarım duymu- dun, açıkcası işte bu.·· 
Kapıdan çıkarken: dı. Biraz şonra, Neriman gene geldi. yorum. Şimdiye kadar hiç bir halinden - Biliyorsunuz ki size söz verdim; 

- Aman, diyordu, fincanı ağzıma gö- Genç şoför bu kızın da hoşuna gidiyor- de ıruşkulanmadım!. artık sizin de buna inanmanız lazım 
türürken midem bulandı. Böyle pis bir du. Arada bir böyle sokulur, şuradan - Sen ne dersen de!. Bu kadın pek gelirdi... 
yere ilk defa adım atıyorum. buradan laf açardı. Her defasmda Fe· uslu oturmuyor!.. Hele insanın böyle - Maşallah!.. Söz vermişsiniz öyle 
İmad da artık kendini tutamadı: hamet için İmadm ağzını arardı. Hüsa- vurdum duymaz bir de kocası olduk- mi? .. Sevsinler! .. 
- Emretseydiniz, demin gittiğimiz mettinin işleri çokmuş, Fehametle bir- tan sonra... İmad, birdenbire kapıya doğru yü-

evin altındaki kahvede otururduk. Ne birlerinden pek uzak yaşıyorlarmış: İmad, Nerimanın lakırdısını yarıda rüdü: 
de olsa orası sizin için büsbütün yaban- genç kadm da, ne yapsın, kendi başına bıraktı. Merdivenlerden yukarıya çık- - İnanmıyorsanız benim de artık 
cı sayılmaz. gezip tozuyormuş, hep bunları anlatır- mıya başladı. Fehametin böyle onu ev- burada işim yok, demektir! .. 

Genç kad.ın, kıpkırmızı oldu. Dudak- dı. Bugün de ikinci gelişinde, Fehame- den içe~iye çağırdığı hiç görülmemişti. (Arkası var) 

BrUk.se1 4.696') 4.6937 
Atina E6.7460 86.746') 

Cenene S,4425 S,4416 
Botya 63.4920 U-4920 
Am.sterdaaıı 1.43 1.4296 
Pra!l 22.6185 22,6185 
Viyana ' 4.1857 C.1857 

L ' 

Madrld 13.6S U.65 
Berlin 1.9630 1.9625 
varşova 4.1793 4.1793 
Budapeate 4.80 4.8> 
Bükre~ 106.S07S 106.5"75 
Belgrad 34.36SJ S4.36SO 
Yokohaml' 2.7268 2.7268 
Moskova 2•).4025 2C>.4>25 
Stokholm 3.0787 SJ)787 

ESHAM 
Açılıı Kap&QIJ 

Anadolu ım. .,. 60 
peoln 00.0:> 00.00 

A. Şm. % 60 vadeli 00.00 00.00 

Bomontl - Nektar 9,20 9.20 
Aslan çimento 13.S 1'. s 
Merkez bankası 

iş Bankası 00,0 0,00 
Telefon .o -
İttihat ve Değir. oo.oo -
Şark Değirmeni .000 -
Terkos 00.o:J - -

İSTİKRAZLAR --
Açılıı Kapaat 

Türk borcu I peşin 
il il I ndell 
il • II vadeli 

ıs. 22s 1s.20 
o'J.oo oo.oıa 

--: 

TAHVİLAT 
•-~~~~~~~-.~~~~~--=----

Anadolu I pe. 
il I ndell 
il II pe. 
il II va. 

Anadolu mü. peşin 
'---

Açılıı ı<.apaıııt 
oo.oo oo.ao 
00.\)0 oo.oo 
(}(),()() oo.oo 
oJ.oo oJ.00 
OJ.00 oo:oo --
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Fransızcadan tercüme edebi roman Tercüme eden: H. Y • 

• ~e kadar müşkül bir vaz~l'ette oldu-\ · " • • 
~muzu anlıyor musunuz? ürüme~!{ a· 
~na düşen bir arı gibi, evimıze girdi
d ız. Rarstgeldiğiniz şeyi devirdiniz, kır· 
b~nız. Esrarınuz hakkında topladığınız 
n~t kaç parça tafsilatı hamilen geldiği
t ıı Yere avdet etmeniz mümkün olduğu 
bakdirde, biz mahvolduk demektir; mü-
alağasız söylüyorum. 

k :Bugüne kadar dolaştığınnz nıemle
~tlerde hayat ve serbestimizi ne ka
y r. büyük ihtiyatkarlık.lar, hıleler sa
l'tıes1nde ve ne fedakarlıklar bahasına 
c Uhafaza ettiğimizi bilseniz! Ne muha
;retlere, ne seyahatlere katlanmadık! 
di~~ıl .bir serseri Yahudi hayatı geçir
t gıınız, tasavvurunuza sığmaz.. İş, 
)~eri Yahudi hayatile kalsa gene i-.... 
bı Zabit efendi, üstadım ..vefat <.:ttiği za
Roan .~~n henüz ihtiyar değildim. Şu 
~d~günüz oğlum (Fransuva) küçü
~ tu. O tarihten yirmi sene evvel 
tU nsada aldığım annesi henüz genç, 
t~ ve bir zevci bahtiyar edecek de
~k· e zeki bir kadındı. Yani ne faz!a 
\•i ı, ne budala. Kendisini çok fazla se
tei~tdum ve bidayette yeni hayatıma, 
tıe ıka.nıı da teşrik edebileceğimı düşü
dUt~k f~vka~~de sevindim. Fakat sonra 
d §Undum. Ustadım derecesinde bir a. 
d~' ~a~ta belki de ondan daha yaştı ve 
f!d a alım bir şahsiyet olmam1 te•nin 
Sı ece~ derecede büyük ve mühim bir 
y~ hır kadına tevdi etmek ne derece
~ır adar doğru bir hareket olurdu? Ha
hab bu?~ imkan yoktu. Kanının mu
ttıu betın~ ve dudaklarındaki tebessü
du ~ ebcdıleştirrnek irrikanma malik ol
o~u~ halde, onun, gözlerimin önünde 
ltau:~e ınani ola.~amak felfıketine 
ha dnn. F'akat cOlmez Adamlar. m 

ta Yatı için bu elzemdi Yinni sene son
a .. 1 • ı-..' • g um da, bu sırrın ağyara geçme-

·•ıesı . . k d" 
01.. .~çın en ı zevcesini, aynı şekilrle 

\Unun kucağına bıraktı. 
'ttı~te zabit efendi, hayatları, ncızarı· 
'ttı da, sizin hayatınızdan daha az kıy
ği~~ta: ~lmadığını sizin de itiraf edece
lkıi ız ıkı kişiyi, uğrunda kurban ettiği~ 
tıu ı. l b~. muazzam sımn kıymetini bu-t a olçebilirsiniz. 

)o/tata varmamak için iki kişinin di-
ll~ın ... Belki de fazla ... 

bit ~az. evvel Madam de .. .'yi solgun ve 
~: hır halde gördünüz... Vücudün
terk Sekiz on librelik maddei hayatiyeyi 
tat1 etmek oyuncak değil... Bu hususta 
den1tnız1 sıkan bazı hadiseler de olmadı 
lie"eınez. .. Nadiren... Pek nadiren ... 

.. seı 

ta~?'~~~mızın fidyei necatı başkaları 
ile kından ödenmekle beraber, gene 
lıeyhdar ağır olduğunu görüyorsunuz ... 
hoı- at! Zabit efendi, bu fidyei necat 
1ıı-.c;:11dan size de bir hisse ayrılacak-

S· u, sizi hayrete düşürmesin! 
tıtı~~ ?e borcunuzu ödemek mecburiye
-~Çe~~ıni~. ef end~! . ?erçi "bunu hangi 
~~r ıle odeyecegımzı henuz tamamile 
tf ll'eıniyorsam da ... 

lcıu arki sustu ve sıra ile oğlunun \'e 
~l'ı llunun yüzlerine baktı. Onlar baş
~~. sa_Badılar. Bir iki dakika geçti, 

, 1 bırdenbire gene söze başladı: 
~ 16Şayet 1908 senesinde bulunmayıp 
~ ~oı Os senesin~e b~l~~muş o~saydık, 
Qjii, ~Ylaşırdı. Zıra bılınız kı, dıri veya 
~t vbı~ tufeyli yüzünden, çok müşkül 
>oıq aııyete birinci defa olarak düşınü
l~fl ~Tufeyli kelimesini kullandığlm 
~e ni lutfen mazur görünüz. Neza
~ l}l mugayir ise de hakikate tamami-

- Hayret ettiğinizi görüyorum, zabit efendi.. acaba ...• 

mıyan üç namuslu zatın muhaceretini oldum. Binaenaleyh kim olduğumu bi
de gayri tabii telakki eden olmadı. Mal· liyorlar; daha doğrusu bildiklerini zan· 
tadan Kadiks şehrine, Kadiks'den Se- nediyorlar. Şayet terki hayat edecek 
sil'e geçtik. Orada bizi aramak ~eytanın olursanız, polislerin, evimi altüst ede
bile aklından geçmezdi. ceklerinc, dolapların içine varıncaya 

Heyhat! Bu son asır içinde dünya çok kadar karıştıracaklarına :erre kadar 
ufaldı. Bilhassa telgraf, işimizi altüst 
etti. Hiç şüphe yok ki, daha şafak sök. 
ıneden, sizin macel'.anızı ve e3rarengiz 
gaybubetinizi ~ildiren telgraflar, di
rekten direğe koşmağa başlıyacaktır. 

Zaten bu memlekete gelip de hu ku
lübeyi satın almnğa karar verdiğımiz 
zaman, Fransa kanunların;n :nünasc
betsizliği yüzünden, bir çok resmi da
irelere beyannameler vermcğe mecbur 

şüphe etmiyorum. Vallahi çok müşkül 
bir vaziyetteyiz. İş, içinden çıktlmaz bir 

hale geldi. Sizi buradan ne serbest ve 
diri olarak gönderebiliriz; ne de es;r 
veya ölü olarak muhafaza edebiliriz1 

Marki gene sustu, başını yana iğdi, 

dudaklarını ileri uzattı ve sonra çıngı
rak gibi sesile gülerek: 

(Arkası var) 

Motörlü Tayyare Mektebinin 
mefruşatı. 

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

meye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 3 ağustos 937 Salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Mefruşatın tahmini bedeli c32,643ı liradır. 

4 - Muvakkat teminat c2448> liradır. 

5 - Eksiltme Ankarada Türk Hava Kurumu Merkez binasında yapılacaktır. 
6 - Şartnameler Ankarada Türk Hava Kurumu Merkezinden, İstanbulda Ha-

va Kurumu İstanbul Şubesinden clOr. liraya alınacaktır. c4334. 

------------· • ~ .... - . . . : ': 

Optamini tercih ediniz 
------Çünkü-----
Kısa zamanda saçlarınızın dökül _ 
mesini önler ve gençliğini iade eder 

Optamin 
Saç Eksiri 

Saç guddclerinde başlıyan akamcti 

tedavi ve dökiilmeyi te,·kif ederek 

saçların kısa zamanda kuvvetlenip 

uzamasmı temin eder. Her giin Opta
minle yıkanan ve taranan saçlar kud-

retini, taravetini ve giizelliğini muha

fazaya namzeddir. 

t Utabıktır! 
hi.ct~et, tnesela, şimdi aklınıa gelen şu -
~~ı ~e! Bundan seksen sene kadar ev- Emniyet Umum Müdürlüg"' ünden: 
~~l'ılı.aPolili bir biçare bizim evde ölü-
~~~ ışu. O tarihte Napolide oturuyor- 1- Elde mevcut örneği ve şartname::.inde yazılı vasıfları dairesinde zabıta me-
•~ · l{raı 

1
. t k"l"- murları için azı 12900 çoğu 13500 metro gri renkte kumaş kapalı zarfla 4181937 

'il cııu ın po ıs eş ı atı ne kadar kö · 
~Utsa olsun, herifin, evinden bu ka- çarşamba günü saat 15 de satın alınacaktır. 
~~tıZak ~ir yerde ölmesinin sebebı:ıi 2 - Beher metrosuna 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaşlara aid ı>artna
~l?tıtınaga teşebbüs edecek olurlarsa meyi almak ve nümunesini görmek isti yenlerin Emniyet Umum Müdllrlüğü 
~l'arıza kim bilir ne işler açılacaktı. satın alma Komisyonuna müracaatları. 
fJilt.t 1ını verdim. Limanda bir Malta 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr 4287 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veyn 
~ti ~ed~ruyordu. Ölen adamın gaybu- Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ı~ay nuz şehirde şüyu bulmadan bu ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerie birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar 

a atladık. Hiç kimseye borcu ol- Komisyona teslim etmiş bulunmalarL c2102> c4308> 

Sayfa 13 

PİÇ 
Yazan: N. Muhittin 

- Benim hiç kimsem yok, ne anamı bilirim, ne de babamı ... 
Hafif bir yağmur çiseliyor .. Islak kal- - Ya ihtiyar zengin erkeğin verdiğ 

dırımlarda ı§ık lekeleri parlayıp sönü- iki çil kuruşu ne yapalım?. Çıkar kuruş
yordu .. Karanlığı içeri doğru büsbütün ları yoksa bu akşam izbede canına rnev• 
koyulaşan kilisenin medhalinden koca- IOt okuruz. Çıkar kuruşları! 
man, canlı bir topaç yuvarlanarak, kal- - Neden çıkaracakmışım?. Ben ticaret 
dırımdan dalgın dalgın geçen bir kadının yapıyorum. 
ayaklarına dolaştı. Ayakl&rına dolaşan - Onlarda bizim de hakkımız var. 
bu paçavra tomarının hızla çarpmasile - Hiç te hakkınız yok!.. 
irkilen kadın bütün kayıdsızlığına rağ- - Vay geçmişi kınalı piç!.. 
men hayretle durakladı... Gene bu tahkir, gene bir hücum .. Gene 

Tam akşam yemeği vakti idi; kamını bir müdafaa .. Kadın nihayet can hevlile 
doyuranların mes'ut saati... Açlarır. da haykırdı: 
hırs ve ıztırebla dolaştığı saat. .. İşte se- - Polis geliyor!. 
kiz bacak ve sekiz kolun uzanıp kısalarak Serseriler gerileyince kadın çocuğu bir 
boğuştuğu bu insan tomarının ortasın- omuzundan çekerek hızla ilerlediJeı·. 
dan boğuk bir hırıltı ile küçük bir kara- Şimdi Galatasaray merkezine doğru yü
mela kutusu fırlayarak kaldırımın kena- rürlerken arkalarından gelen: 
rına düştü. Kadın, dört serserı çocuğun - Yuha!.. sesleri de sönüp bitmişti. 
altlarına alarak ·Var kuvvetleri1e hırpa- Aydınlığa çıkınca kadın yanında ses-
ladıkJarı şeyin yalnız boğuk boğuk inle- sizce yürüyen küçüğe: 
eliğini duyuyordu. Serserilerden biri - Niçin sana o fena sözü söylüyor bun-
yumruğunu sallayarak: lar? - dedi -

- Piç! - diye haykırdı - uğursuz, cinsı Küçük serseri müstehzi ve küstah sor-
cibilliyeti bçlirsiz piç!.. du: 

Piç!? .. Kilisenin kalın ve rutubetli du- - Hangi fena sözü? Fena söz, küfür, 
varlarına çarparak korkunç ve karanlık çoook... Hangisini soruyorsun? 
bir hatırayı uyandıran bu kelime?!... Kadın kekeledi: 
Kadını ıslak karanlıklarda ta iliklerine - Canım işte" O en fena sözü? 
kadar titretti. - Ha anladım .. Onlar her zaman kı-

Serseriler hep bir ağızdan: 
- Piç!. Piç!! • diye altlarında yuvar

lanan şeyi dedikliyorlardı. Kadın son bir 
hamle ile eğildi ve ellerinin bütün kuv
vetile birinin bacağını, öbiirümin kolunu 
çekmeğe başladı. Herhalde artık yorul
muş olacaklardı ki o sıkı paçavra yuma
ğı gev§edi ve aralarından tombul esmer 
yüzü çamurla mülemma. iri kırmızı du
dakları heyecanından titreyen altı yedi 
yaşında minimini bir serseri fırlayarak 

davrandı ve ilk ayağa kalkar kalkmaz, 
sanki didiklenip ezilen o değilmiş gibi 
okkalı bir küfür savurdu: 

- Geçmişi kandilli kopillcr!.. Ben si
ze gösteririm!. 

Bu umulmaz tehdid azgın serserileri 
tekrar harekete getirmişti. Yeni bır hü
cuma karşı küçüğe siper olan kadın: 

- Sus! - dedi - korkmuyor musun? 
Küçük alışkın ve sonsuz bir iç güven

cile: 
- Ben kimseden korkmam! ... Bu ca

nına üfürdüğüm it enciklerinden mi kor
kacağım? .. 

Diye karamela kutusuna doğru seğir· 
tirken serserilerden biri onu bacağından 
yakalayarak yere attı. Kadın bırakıp gi
demiyordu. 

Hücum eden çocuk, siper olmakta ıs
rar eden kadına: 

- Çekil teyze! - diyordu - yoksa ka
rışmam ha! Sen de bir tekme yersın. Bı
rak şu mundar piçi. .. 
Kadın tekrar ürperdi ve artık küçük 

karamelacıyı iyice kavradı. 
- Niçin onları kızdınyorsun çocuğum? 

Ne yapıyorsun onlara ki seni böyle dö-

zınca söylerler bana onu ... 
Küstah küçük serserinin boynu bükül

müş gibiydi. Sesi hafifçe titreyerek de
vam etti: 

- Çünkü onların anaları, babaları var. 
Soyları belli de ... 
Kadının sesinde derin bir iç acısı ür

pererek mırıldandı: 
- Ya senin? .. 
- Benim hiç kimsem yok .. Ne anamı 

bilirim, ne babamı?. 
- Kaç yaşındasın? 
- Yedi. 
Oh yedi .. Yedi!? Kadın bir humma ate· 

şi içinde, çocuk sessiz karanlık dar SO· 

kaklara saptılar.. Gölgeleri rluvarlarda 
heyulalaşarak dar kuytu, daha kırli so
kaklara daldılar. Nihayet kadın önünde 
kırmızı bir fener yanan eski bir kapıyı 
çaldı. Başında kırmızı fiyangolu genç ka
dın kapıyı açıp onları görünce turunci 
fanilalı göğsünü şişiren bir kahkaha ata
rak içeri seslendi: 

- Ayol Safinaz teyze şu senin Mehpa
renin getirdiği delikanlıya bak hele .. Sev. 
sinler seni emi kör olmıyası!.. 

Mehpare soluk almaktan bile korku
yordu. Merdivenleri çıkınca romatizma
dan şişmiş şişman kısa bacaklarilc topal 
topal yuvarlanan Safinaz teyzeyle karşı
laştılar: 

- Bir de arkana kabak bağladın ha! 
Ayol üç gecedir seni bedava beslediğim 
yetmedi mi? .. 

Mehpare dayanılmaz bir acı ile yal
vardı: 

- Bir gece daha Safinaz teyze? ..• Yi
yecek te istemem. 

vüyorlar? Safinaz teyzenin kaşerlenmiş yüzüne 
- Ben onlara bir §ey yapmıyorum öyle derin bir yalvarı§la bakıyor ve ki'i-

teyze.. ' çük serseriyi tutan eli,, öyle sıtmalı titri· 
Öbürleri atılarak sözünü kestiler: yordu ki... Safinaz teyze de nihayet bir 
- Yalan! İnanma teyze .. Daha demin kadındı! .. Başını arkaya çevirdi. Öbürleri 

o süslü matmazelden bir kuruşu a an sen geçtiler ve izbe bir odaya sığındılar. 
değil misin? Şimdi kadın ampulu yakmağa cesaret 

- Zorla almadım ya. Kendisi verdi.. edemediği odanın eski sedirine oturmuş 
Arkasından bir karamela vermek ıçın başı ellerinin arasında düşünüyor. Küçük 
koştum amma istemedi .. Kabahat benim ve küstah serseri de bir kenara sinmif, 

mi? (Devamı 15 inci sayfada) 
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Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Körotlu ile Hoca Nasreddin Azerilerin de mallarıdır. 
Bizde kalesini çamlı belde kurmuş olan Köroğlu, 
Orada bunu Ti/liste .kurmuştur. Nasreddin Hocanın 

adı ora.da Molla Nasreddindir Rüstemİe arkadaşları yıldırım gibi merdivenleri tırmandılat 
Hele halk edebiyatının, hem ~iirini, rkoç ismi de, dövüşenı erkek koyuna, arkalarından yalın kılJDÇ bir SÜrÜ asker geliyordu 

hem de hi~~tini taşıyan mfıniler ( 1) bundan dolayı verilmiştir. Kumandan muavini.. gündüz, Hura. 
bertarafta muşterektir. İstanbulun ke- - Koç kişiydi! (kişidir.) pın ortadan kayboluşuna sinirlenmişti. ' 
nar semtlerinde hatta bugün bile yaşı- -: Koçah ~işiydi: ~~dir.) o, kumandana, ona, su damlası işken- ı--~~--------..,..,.,,--..,..._..-..,.....,,..,,..,,_.....,....,,,._,.,.._.. __ _ 

yan bu mfm~ler ~ köylerinde, Ana: Dıye Azenler, bırını methetmek ıa- cesi yerine, sağ kolunu işkence tahta-
doluda oldugu gıbı pek_ az ve mahalli zım gelince, hep böyle kelimelere mü- lan arasına sıkıştırarak kemikle · · 
f:arklarla, canlı olarak, oylece duruyor. ı:caat ederler. Yiğitliği ve kahraman- kırmak işkencesini teklü etmiş d~: 

Bahçelerde irdişah, (2) lıgı pek severler. Nihayet, Köroğlu ile tememişti. Sonra onu yanındakı oda-
Seni bana verdi şah; H~ ~asre~t~ onların da mallarıdır. ya aldırarak ortadan kaybolmasına 

Ahan olmaz dese de ~ızde .~~esıru Çamlıbel'de kurmuş o· meydan vermişti. Kalenin altını üstü-
İdem sene (3) bir nikah! an Köroglu, orada bunu Tifüsle kur- ne gelirmiş .. Onu bulamamıştL 

muştur. Nas~t.ti? Hoca'nın adı orada O, akşama doğru, kale Jkumand'.mlık 
Azerbaycanda şehir musikisi, halk Molla ~asret~ dır, hika.yelen tama- vazüesini üzerine alınca, sevinmiş .. 

ve köy musikisine bizdekinden çok ya- men muşterektır. Yalnız arada mahalli Hurapı daha büyük gayretle aramaya 
kındır. Azerilerin, İstanbul gibi. kos- far~ar.~ardır: . başlamıştL Saatler geçmiş.. Gece ol
mopolit bir Metropolleri olmadığl için Köy ısımlerme ge~~ce, orada da, bu- muştu .. Firariyi bir türlü bulamamıştı. 
ne şehrin zevki ile kütlenin ve köylü- :da da. bunlar müşterektir. Meseıa,· Pek yorulmuştu. Hurapı bulacağından 
nün zevki arasında büyük bir fark, ne .ızde aşır:t ~~ylerine göre isim veri. ijmidini kestiği için odasına girdi. 
de iki tarafın konuşma dili arasında biz- lır: Erbeylı glbı: Orada da aynı şey ya- Biraz dinlendikten sonra yemek yeme
d.~ki kadar . uzaklaşma vardır. Gawl =~Musabeylı Y~~d ~usakanlı ~ibi. ye o~urdu. Tam remeğin ortasında, bir 
soylerken bızde chey!•, caman!», cgö- ~n ve Turan gıbı dogrudan dogru- gardıyan geldi, Iranlı tüccann, bir 
.n.~l!· gibi fery~~ !1idaları arasında gö- ~: Tur~ 0~~· kınık gibi ~ir aşiret, bir ~ardiyanı boğarak, hücresinden kaçtı
rulen ve «ey gonul!» demek olan a:Di- -a!un .~ taşıyan Dogan veya Do- gmı haber verdi. Yeni kale kumanda-
ley!:ı. nidası orada, bozularak cDalay!• g H~bı ~~yler de vardır. nının lokması ağzında kaldı. İranlı tile- - Burap ben asılı olan adamın önündeki arkası dönük adamı gehlfl*" 
olmuştur. Şehirde de, köyde de, insan- lık h sa, ilti ay kadar devam eden yaz- carın kaçması, iktidarsızlığına delil ceğim. Se d dakil işaıı al! 
lar, gazel okurlarken cDalay!» diye ayat.ı eşııas~da ~a yakmdan ve addedilecek bir hadise idi. Kumandan- . . n. e yanın ere n. . • . . . . . . . et' 
feryad edip dururlar ve bunun manası- ~aha den~de:ı gormege muvaffak oldu· lık vazifesine yükseldiğinin daha ille ~dı~le.rdi. Onlar .. Te.p~ye şe~mce dı- yının, Gıvın çok şıddetli ışkencel 
nı düşünmeğe bile lüzum görmezler. gum Azen .fo!.ü_ b~a şunu gösterdi ki saatlerinde, derebeyinin emnıyetini 1 ;klerı ... Jş.kence ~letle~~ ~e oıı:lıkte cel- öldürüAlmesine emir vermesi idi. -A 

Bizde olduğu gibi, orada da dini ta. Anadolu ~oyl~su ıle Azeri köylüsü a- kaybederse, kendisi için l)üyük bir, ladı ve iki !~agını gorunce oaşlarına Cellat.. bundan ~o?ra•. diğer işk~ 
assub ve bilhassa kadının erkekten kaç- rasmda h~~. bır fark yoktur. Bir za- bedbahtııktL gelec~ felaketı ~ış~ardı. lere hazırlandı. Gıvın, ılk evvel,-~ 
ması, şehirde ve büyük kasabalarda ha· manlar, Ş.ıılik ve Sünnilik bunların a- Yeni kumandan, hızla sofradan kalk· Ce~~· ~~ hır dırege day~nmı2tı. kapaklarını kesecek.. Ondan ,,,,. 
kimdir. Köylüler, buna 0 kadar ehem- rasında hıraz fark yapmamış değildir; tı. Odadan çıktı. Muhafızların zabitle- Bu ~ege, ~ me.treden ~~zla ~ır ">'.uk- b~una ve diğer uzuvlarına s!I11 gı1I 
miyet vermezler. Şehrin hatm için bu .fakat, Kafkasyada çoktanberi bu dava rine, dehlizlerin, kalenin bütün kapı- se~lıkte, ufki vazı~et~: cll_g~r bır dırek cektı. I_ 
kaidelere onlar da ehemmiyetle riayzt o~da~ ~ybolmuştur. Anadoluda ol Iarımn tutulmasını.. her tarafın aran-. ~~glanmıştL Bu dıregın ikı tarafında, Cellat .. sol eli ile Givin, sağ üst j,f 
etmekle beraber, bilhassa küçük köylü, dugu gıbı orada da herkes Türktür ve :rnasmı .. İranlı tüccarın mutlaka yaka- ı~ışer metre mesaf~d~ •. a.yn!. §:kilde ik! kap:ğını tuttu~ ve onu kesmek ._,,. 
buna nihayet bir hadde kadar taham- bu ~akımdan he_rkes Ali dostudur. A. !anmasını emrettikten sonra koşa ko- chrek da~ vardı. Bırısının ~n~de, yag bıçagını uzattıgı zaman, birdeıılJIP.;. 
mül e~er. Köyde, yabancı erkekten giz· r~~ ımpa.ratorlugu }evn:ıde demokra- şa, Rüstemin hücresine gitti. Üfada, tcncere~ı. kaynıyordu. Ötckının yanın- yüzü .. k~~· yer~:· ?ivin ~yalclan •' 
lenmege ehemmiyet veren köylü k:zlar s~!:ı ~~ıl e~:n Alı ye Türkün şiisi de, upuzun yatan gardiyanın cesedine bir da da~ ıçmde, bıçaklar, kılıçlar bulu- na duştu. Ense kokunde bır ok ~~ 
ve kadınlar, deniz banyosu ıamanı gc- 5~.nnıs.ı de muştereken dostturlar. Çün- tekme indirdi: nan hı: sepet d~uyordu. mış duruyordu. Bir ok ta, ce~ 
lince, herkes gibi denize girerler ve gü- ku Alı, Iraklılar ~e Türklerle beraber, - Be herif! Ne diye, hücrenin kapı- . C~lla~ .. orta~ıgın. a~dı~l~ndığmı .. se- ~iraz uzağında duran iki cellit ~ 
zel plajları şehirlflere bırakıp, bir ke- Şamı~ Beni Ümmıye'~ine karşı harb e- sını açtın da içeriye girdin? Dışarıdan, yırcıle:ı~ geldiklen~ı . gorunce h_a~ek~- gının başları arasından g~t~ .. ~ 
nara, mesela kayalar arasında ayrılmış den ınsan olmuştu. Iran Şahi ile Os· kapın.ın deliğinden işinı göremez mi _ U: geçlı. ilk evvel Gıvı yakalad.ı. I~ı elı- yamakları, okun vızıltısını ışıt~ncel 
bir daireye çekilerek burasını bir nevi m.~nlı s.~Ita~ı aı:~~~da ne .olursa o:sun, din. Işte böyle geberir, cezanı bul:ı.. nın ~a~ ~ann~kl~~ını, kı:vveth ~ır. ~a: u~talarmın, yerde, cansız yattıgı'::.f 
kadınlar hamamı yapıp orada toplanır- ~~k. kütlesı, bu~un tarihte kendi bil- sun. Ah! Sağ olsaydın da seni, öcn te- ~ış .sı~ımıle bırbırıne bagladı. G~v! ı~ı ~unce, tabana. k~~vet kaçmaya ~ 
lar. Denize yalnız gömleklerile giren aıgını o~umuş: Türk, her yerde, her za- peleseydim. ~ amagına .ka~dı~tarak~ kayış sıcımın aılar. Halk, bırbırıne karıştı. üstl~-..J 
kadınların başları açıktır ve bu kıya. man, Türk .olmuş ve Türk kalmış! Kumandan .. böyle söylenerek hile·' ucunu. u.fkı dırege b~gladı. G.iv,~ bu su· den •.• ~i~ d~~· iki okun vızılda~~ 
fetlerile kayaların üzerine oturup, ya- nı~~~ıu.ıle A~er~aycan arasmdg, yal- r~den çıktı. Bitişik hücrelerin delikle- retl~, ıkı baş parmagından ~ır~ge ası~- geçtıgını gorunce, onlar da. kaç~ 
hut denizin içinde ayakta durup gelip ıçtımaı tekamul bakımından bazı rınden bakarak, Givle iki hizmetçin. dı 'e ~allanmaya başladı. İki Jm.metçı- başladılar. Askerler, halk ıle -, 
geçenlerin gözleri önünde, fütursuzca, farklar vardır. ~nadoluda, Osmanlı, yerlerinde olup olmadıklarını tet.k~ ):~. gel.ın.ce: ~u~lar, y~lnız sıkı sı~~y:ı, kaçtığı için derebeyinin oğulları rıf 
rahat rahat, saçlarını tararlar! Bu rrum· Roma tarzın~ .b~r kapı kulu rejimi ettL Her birine birer küfür savurduk- aıger ıkı _ dırege baglandılar. Boyle kumandan da kaçanlar arasına 1'B I 
zara, bizim köyde her gün gördüğüm kurmui ~Jdugu ıçın, bütün insanlar a- tan sonra, dehlizlere daJdı. O kendi ba- farklı baglanmalarının sebebı, dP.rebc- lar. (Arkıılı ~ 
bir şeydi. rasın~akı. kandaşlık bağlarmı kırmıya, şına, İranlı tüccarı araştırmaya baş- l~~ Üsabaka f mti"hanı •• 

İstanbulda bizim hiç bilmediğimiz ve ~ı~ hır tarafta <Bey» lerin kuvvet ladı. 
bir kadın adı vardır ki gerek Anadolu- sa~ı~ı olmamal~rına ehemmiyet ver. Kumandan .. saatlerce aradı; arattı. Türkiye Cumhuriyet Ziraat 
da, gerek A.zerbaycanda pek çok kul- mıştır. Osmanlı IstanbuI, kan, hesap ve Yoruldu ve bütün maiyetini yordu. i-
lanılır. Garbi Anadolunun bilhassa n.esep ~akımlarından ene idüğü belir- ranlı tüccarı bulduramadı. Kaienin her Bankasın dan : 
Tahtacı Türklerinin kadınları arasında sı~· Ienn. • yam devşirmelerin veyahud köşesi.. mabet ile meydanı .. sur duvar- _.,, es ı ba 1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek muvaffakiyet g _.. 

bu isme pek çok rastneldim: Seriye. ır er. ın, ya. .ncı mültecilerin, hemen lan, her yer, karış karı<: aranıldı. Ka: -~1 
.., 

0 h d H -:t cesine göre mecmuu 12 den az olmamak üzere lüzumu kadar müfettiş namZeP" 
Tahtacı olınıyan köylüler arasında da .~psı e rıstıyanlıktan dönmüş cMüs- çak bulunamadı: l ı şef namzedi alınacaktır. _,.& 
çok bulunan bu isim, Azcrbaycanda stk ~· ann -cTürk» lerin değil- iıaki· - Bu İranlı tüccarla arkadasları es· 2 - Bu müsabakaya girebilmek içinsiyasal bilgiler veya Yüksek ,,.-
sık tesadüf edilen kadın ismidir. mıyetı al~da b~lunduğu için, bunlar, ı·arengiz adamlar .. Şeytan gibi ~rtadan .1" 

Bilmiyorum, daha saymak lazım mı? Anadolu !urklerın~ asilzade olmaları- sır oluyorlar. İkisi kaybolup &itti. Ka- ve iktisat okulundan ve yahut hukuk fakültesinden veya bunların yabanel 
Kaf dağlarının öbür taraflarından iti. n? rıza gostermemışlerdir. Osmanlı pa- lanların da kaçmaları ihtimal dahilin. leketlerdeki benzerlerinden diplomalı olmak gerektir. - _f/J6 
haren Ege denizinin kenarlarına kadar dı~ahları da AnadoJudaki cBey.ıı 'lerden j dedir. Sabahleyin, cgüneş tepesi» nde 3 - Müsabaka 25, 26 ve 27 ağusto.; 937 de Ankara ve İstanbul Ziraat ~-
devam eden 0 geni§ sahada oütün Türk- daı.ma ~orkmuşlardır. Bunun için, Os- Giv denilen İranlı, işkence direğind~ larmda yazı ile yapılacak ve kazananlar , yol paraları verilecek, Aııkara:P f" 
]er aynı Türklerdir. Azeri lehcesi bu manlı_ nı~ın?a. soy adının kıymeti ol. idam edilecek. De.rebeyinin e."llri öy- tilip, Eylii.l zarfında sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. _A 
tarafta da,_ 0 tarafta da aynı şekilde rnadıgı gıbı, n;tıllı -~~Y» veya cHan» la- le ... o halde, iki Iranlının ~açmasma 4 - Yeni kanunumuz mucibince tekaütlük haklarını da haiz olmak ,_. .. 
kullanılır. Adetler, küçük halk san'at- rın, feodal ~ı~am ıçınde varlık snhibi mukabil, mahpus bulunan iki adıımla- müfettiş namzetlerine 140 ve ~ef namzetlerine 130 ar lira ayl~ vernecekdt· -
!arı hep müşterektir. Her iki tarafta da olmamala.rı ıçm. bunlar sistematik su- rını idam etmeliyiz. Kim oldukları bel- Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanın•~ 
yeni bir medeniyetin, biri Fransa ağzi- rette temızlenmışlerdir. Halbuki, öte ta· li olmayan şüpheli şeyler zaten... En ccklcr ve kazanırlars<ı 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdir. , 
le Türkiyeye, diğeri Rus ağzile Azer- rafta, Çarlık Kafkasyayı istila ettiği doğrusu bu! rada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak olan şef namzetleri ise bit ıj 
baycana girmiş yeni zamanlara aid te· zaman orada .!~memen hlıkim bir top- Diye düşünen kumandan, derebeyi- nelik stajdan sonra yapılacak ehliye~ imtihanında muvaffak olurlarsa ıJDI' 
sirleri bir tarafa bırakılırsa, halkı hep rak dere~eylıgı. bulmuş ve kendisi de nin evine koştu. Derebeyinın büyük fi ettirileceklerdir. " 
aynı hayat içinde görürüz. Azeri Türk- ~):nı ccmıyet nızamı içinde bulunduğu oğlunu uykudan uyandırdı. Jiapisha- 5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara,~ 
l~rinin bilmedikleri, yahud unuttukları ıçın. h~ vaziyeti, olduğu gibi, muhafaza nede olan biteni anlattı. Derebeyi has· İzmir Ziraat Bankalarından elde edile bilir. _ı~ 
bır şey vardır: Askerlik. Fakat, on"u da etmıştı::_ ___ , __ . ·-·- · .~~-rkası var) ta yattığı için .. -0ğlu, ona meseleyi an- 6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara Türkiye cfjf1J111'J;J 
tamam unutmuş değillerdir. Bijovnada f -, }atmayı muvafık bulmadı. Kumanda· Ziraat Bankası Teftiş heyeti reisliğine vermek veya göndermek auretile ~ 
köylüler arasında Türk ordusunda kısa NiJbelçl nın fikrini tasvip etti. İdam edilecek o- etmiş bulunmalıdır. Bu müracaat mektubunun en geç 10 ağustos 931 ~ 
bir müddet olsun askerlik etmiş olan lan Givle beraber, İranlı tüccarın iki ele değmiş olması şarttır. c2166. c4345> 
Türklere tesadüf ettim. Bu askediğm Eczaneler hizmetçisinin de, ölen gardiyanın kar. 
tadı damaklarında kalmıştır! Yi.izbaşı- Bu gece nöbetc.i olan eczaneler unlarda: şılığı olarak işkence direğinde öldilrül-
larmın, binbaşılarının istanbulda ve- İstanbul cihetindekiler: mesi için emir verdi. Kumandan, emri 
yahud her hangi başka bir yerdeki ad. Aksaraydn: <Pertev). Alemdarda: tSurı alınca, derhal faaliyete geçti. 
re.slerini ezberlemişler, bana bir harf Asım). Beyazıdda: <Belkıs). Samatyada: Çermis halkı.. Givin a:Güens. tcpe-

(Teofllos>. Emlnönünde: (Mellmet Kft-
bıle yanılmakSlzın tane tane okurlardı. zuıı>. Eyüpte: raıtmet Atlamaz). Fener- si• nde, sabahleyin öldürüleceğin! bil!-
~oç, koç~~. kelimelerini Azeriler dille- de: raüsamettin). Şehremlnlnde: CHam- yordu. Bundan dolayı, vaktin çok cr-
rınden duşurmezler; bunların biri yiğit dl). Şehzadebaşında: <Üniversite>. Ka- ken olmasına rağmen, tepede epeyce 
ve diğeri kahraman manasınadır. Aynı rngümrükte: CSuad). Küçükpazarda: kalabalık toplanmıştı. Derebeyinin o-
k 1

. 1 (Yorg1). 'Bakırköyiinde: (Hllfil). 
e ıme eri Anadoluda da kullanırlar, ğullan, henüz iki nöbetçinin öldürül· 

Beyoğlu cihetlndekiler: 

(1) Azeriler buna Mahni veya l\lah· 
na derler; h harfi, bir çok ahvalde ol
duğu gibi, bizim şivcmizde düsmüş o-- , 
aun yerine ondan evvelki a sadası uza. 
ınıştır. 

ı(2) Jtn Şah (yani şah kokusu) ... 
(3) Sana... 

İstlklftl caddesinde: roeurı Soda). Tepe- düğünden ve cüce gardiyanın hücrede 
başında: CKlnyom. Karaköyde: <Hü:.;eyln kapalı bulunmasından haberdar olma
Hüsnü>. İstlklıll caddesinde: CLlmoncı- yan kumandan da orada idi. 
yan). Pangnltıda: CNarglleclyan). Be- Givle iki hi7.metçi.. şafaktan epeyce 
§lktll§t.a: (Ali Rıza>. Sarıyerde: (Asaf>. evvel, hücrelerinden çıkarılmışlar .. El-
Bofaziçi, Kadıköy ve AdalardakUer: 
trslrl\darda: CBeUmtye>. Kadıkôyünde: !eri arkalarına bağlanarak askerlerin 
<mmmet, R1!at>. B~adada: CHalıt>. muhafazası altında cGüneş tepesi» ne 
lleybelide: CTanaş>. gönderilmişler .. Orada cellAda teslim 

·K 1Z1 LA Y 
GENEL MERKEZİNDEN ı 

1 - Es~işehir amba~larımızcı:ı . V ~ol, Sanbim, Ford, RoJsrolS, ~ 
yon, Berliye, Perles, Fiat ve Latil marka otomobiller ve bunıara 
parçalar ve iç ve dış lastikleri. 

Emaye tabak ve saire gibi muhtelif e~ya temmuzun yirmi altıncı ~ 
tesi günü açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilat almak istiyenter: 

A - Ankarada cemi!etil!li~ genel merkezine. dtJI""" 
B - 1stanbulda Yempostanc civarında Kızılay hanında Kızıla1 

direktörlüğüne. 
C - 'Eskişehirde Kızılay 



• 
SON POSTA 

' ' Sa7'lt 11 

Midenize Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve 
biberli yiyenler, bilbusa içti içenler midelerini tabrlş 

ed;~ıer Ektilik , Haz1msızltk, 

ağırlık baı dönmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızlığı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

inkıbazı defeder. Bugan~en hır. şişe MAZON alınız 
HJç bır mümasil m stahıarla kıyaı 

kabul etmez. MAZON isim horoı markaama dik.kat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu lstıtnbul 
Yeni poltabane arkasında 

Güzelliğim asri zama· 
ilin bir mucizesile 0/o 50 
lliabetinde artmıştır. 
d ~i~dım hemen yarı ö!müş bir hal· 

1 .. ':.._ıdı. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyar
-nıştı. Maamafih karakterim henüz 
~i. Dansı seviyordum, fakat hıç 
8 .. ~nı dansa davet etmiyordu. 
lar~un erkekleri, gençliği arıyor
. · Nıhayet bir cild mütehassısı ile 
lStişare ettırn. Dedi ki: Cildimın cBi
OCela i cıldi terü taze tutan kıymetli 
:'he~i azalmıştır. Fen. son zamanlar· 

le •.Bıoceı .. i genç hay\'anlarda giz • 
;::1ış. cıld hüceyrelerinden istihsal 
~ın: bulmağa muvaffak olmuştur. 
~he cıldinizin c:Biocel> i gibidir. Bu 

r, şırndi cildin~i beslemek ve 
ge~çkştirrnek için matlfıp nisbet dai· 
~de 'l'okalıoa kreminin terkibinde 

mevcuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrübe ettim ve resimlerde görüldü· 
ğü gibi memnuniyetbahş neticeler el
de ettim. Sonra, bir miknatisin çeliği 
cezbettiği gibi cilde son derece yapış
ma hassasını veren hususi ve kıymetli 
maddeleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. Hemen he
men gayri mer'i olup sudan, yağmur
dan ve tagayyüratı havaiyeden katiy
yen müteessir olmadığı için banyonu· 
zu alırken veya sıcak bir salonda dans 
ederek terleseniz bile yüzünüzde sa· 
bit kalır. Bu yeni pudranın şayanı 

hayret ve orijinal renkleri vardır. Bu 
cazip keşif pek bilyük ve mali feda· 
ltarlıklarla Tokalon müessesesi tara· 
fmdan temin edilmiştir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde 
Tokalon krem ve pudrasını arayınız. 

PiÇ 
(Bq tanıtı 13 inci ıayfada) 

bu yabancı havayı içine çekiyor .. Ne k:ı
dar susup &iniyorlar. Nihayet küçük kil· 
rameJ.Acı kadına yaklaşarak yava§Ç8: 

- Teyze! - diyor - düşünme hiç! Eter 
karnın açsa sana Jidip ekmek alayım.. 

- Sonra kirli küçük elini yırtık cebinin 
ti dibine sokarak - Bugün para kazan
dım ben.. Bak istediğin kadar para var .. 

Cebinden çıkardığı sekiz kuruş, on pa
rayı sedirin üstüne sıralıyarak cömert ve 
vakur: 

- Hiç üzülme! Ben sana bakarım - di
ye tekrarlıyor -
Kadın içten hıçkıran sesini boğarak o-

na elini uzatıyor ve kendine çekiyor: 
- Hayır ç0cuğum aç değilim .. 
- Ya niçin düşünüyorsun teyze? .. 
Kadın, masum bir sıcaklık.la sokulan 

bu yurdsuz ve soysuz zavallı yavruyu da
ha çok göğsüne çekiyor ve ona: 

- Artık bana teyze deme çocuğum. 
- Ya ne diyeyim sana teyze. 
- Teyze değil.. Anne de bana.. Olur 

mu? .. Anne de artık.. 
Çocuk, yorgun serseri yavru ömründe 

ilk defa başını koyduğu bu sıcak ve ko
ruyucu kadın göğsünde mahmur lqan 
gözlerini rahat ve emin bir uykuya kır
pıştırarak mes'ut bir gülümseme ile açı
lan ağzından: 

- Anne .. Anne .. Anne .. Anne - diye sa
.yıklarken kadın bu sevgili küçük zavallı 
başı göğsünde daha yumuşak bir gef • 
.katle bastırarak sızlayan içile kend. ken
dine soruyor: 

- Ah acaba o mu??? ..• 

Yar1nki nushamızda: 

Sokakta senaryo 
cR~ne DevillieTB> den 

Çeviren : Faik BERCMFN 

------------------------------------------------------------------------------------:----------..... _.... ________ ....,.. __ ._,.... ___ ...-__ _, .. 

Wü'Jt111'ft 
e:;,.~~zu · 

.\!:! 

biri 

KırklarelJ iskan Müdürlftğflnden: 
~ize kazası merkezinde ve köylerind~ yapılacak göçmen evleri için 25/6/937 

tarihinde kapalı zarf usulü ile gazeteler le yapılan ilinlar üzerine talibı çıkma
dıjından 2490 sayılı kanunun 40 ıncı ma ddesine tevfika!ll bir hafta müddetle 
açık pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Kaza merkezinde yapılacak 50 c.d et şehir tipi kargir evin üzeri Marsilya 
kiremidi ile örtülecek, beherinin muhammen bedeli 289 lira 25 kuruş olup toptan 
14,462 lira 50 kuruştur. 

2 - Köylerde yapılacak 9 adet kirgir e\fin Üzerleri Marsilya kiremidi ile ör
tülecek, beherinin muhammen bedeli 28 O lira 70 kuruş olup toptan 2,526 lira 30 
kuruştur. 

3 - Keza köylerde yapılacak 43 adet köy tipi kargir evin üzeri yerli kiremit
le örtülecek, beherinin muhammen bedeli 190 lira 42 kuruş olup toptan 8,18C lira 
06 kuruştur. 

4 - Köylerde yapılacak 56 adet köy tipi kerpiç evin üzeri yerli .kiremitle ör
tülecek, beherinin muhammen bedelı 179 lira 74 kuruş olup toptan 10,065 H'ra 44 
kuruştur. 

5 - Merkezdeki 50 şehir tipi kargir ev in yalnız işçilik muhammen bedel: 70 
lira olup toptan 3500 liradır. 

8 - Köylerde yapılacak 9 adet köy tı pi kargir evin beherinin yalnız işçilik 
muhammen bedeli 65 lira olup toptan 585 liradır. 

7 - Köylerde yapılacak 43 adet köy tipi kerpiç evin beherinin işçilik mu
hammen bedeli 55 lira olup toptan 2365 liradır. 

8 - Keresteden maada bililmum işçilik ve malzemei inşaiye ile beraber ve 
yahut ta yalnız işçiliğinin topttt ihaleleri icra kılınacakttr. 

9 - Muhammen bedelin % 7,5 teminat akçesi olarak yabrılacaktır. 
10 - İlan tarihinden itibaren bir haftn zarfında taliplerin hergün Kırklareli · 

tskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. Şartname ile plan ve 
keşifnameleri görmek üzere İstanbul, Edirne ve Ankara İskan Müdürlüklerine 
ve kazalarda iskan memurluklarına müracaat etmeleri. 

11 - Talipler 2490 sayılı kanun mucibince ehliyetnamelerini ve diğel' vesJ-
kalarını ibraz etmeleri ilan olunur. ( 4504) 

------~----------- ------~----------------------------------------r lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sabnalma ·Komisyonundan : 

Merlrnzimız ve mülhakatı ile Çanakkale merke"?i ve Urla tahaffurlıanesi am
blrbru:a teslim E.dilmek şartile 567 ton kriple rna.!:?l" kömürü ile Çanakkale am
barına teslim 12 on iki ton yerli sömikok körniirü kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

A - T:lt,min Dedeli, Kriple maden kömür:ir.iin bı>her ,1g{ıu 17 lira 50 kuruş ve 
sfuni kok k\.müninün 24 liradır. 

B - Kö1'!'ürün şartnamesi Merkezimiz lev.:lnmı"dan parasız alınır. 
C - 3 Ağ~stos 937 Salı günü saat 15 de Gı.Iatada Kara Mustafa Paşa sokağm

dSl fstnnbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın::ıl~1 Komisyonunda yapılacaktır. 
D - E!ıs:ltme kapa!: zarf usulile yapılacağından isteklilerin eksiltme başlama

dan bir ~1l'.ll evvel teklif mektuplarını KomisyC'na VPrmeleri \"e teminatlarını ya
tırıp m:ltbu1Jarını almaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

F -· Kriple ve kok kömürünün muvakkat t€'mina! parası 765 lira 83 kuruştur. 
F - E'csiltmeye girecek olanların kömiır tiiccarı olduklarına dair Ticaret oda

smm 1937 sen€sine ait vesikalarının ibrazı ş:ı.r~t~:-. e;4l70> 

----~-------------------------------------------------------------------
Nafia Vekaletinden : 

3 Eyli'ıl 937 Cuma günü saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 210000 lira muhammen bP.d elli 30 adet on birer tonluk buharlı yol 
silindirinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi 1050 kuruş multabili Vekalet Malzeme Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 11300 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış 937 se• 
nesi Malzeme müteahhitliği vesikası iJe birlikte 3 Eyllıl 937 Cuma günü saat 
14 de kadar Vekalet Malzeme Müdürlüne vermeleri lazımdır. 

c2050> c4223> 

----~~----------------------------------------------------------------~-------
ızm l r iskan Mfldürlüğfinden: 

ı - Yapılacak iş: Muhtelif kazalarda yerleştirilmiş olan göçmenler için yap
tırılacak evlere aid iiandır. 

2 - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 kagir köy tipi tek evin muham
men kıymeti ~ 7328 lira 22 ku.ı:uştur. 

B - Bergama kazasının Kınık merkezinde 20 kagir 'köy tipi tek evin muham
men kıymeti 3808 lira 40 kuru§tur. 

c - Dikili kazası merkezinde 31 kagir şehir tipi tek ve Çandarlı nahiyesi 
merkezinde 158 tek ve 31 çift köy tipi kagir evin muhammen kıymeti 46939 lira 
14 kuruştur. 

D - Foça kazasının bağ arası mevkiinde 17 kagir tek ve 10 kagir köy tipi 
kAgir çift evin muhammen kiymeti 6557 lira 64 kuruştur. 

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

F - Torbalı kazasının Kayas köyünde 32 tek kagir, Ahmetli 156 tek 32 çift 
kagir Havuzbaşı mevkiinde 54 tek kagir Taşkesiğinde 145 tek, 18 çift k.igir köy 
tipi evlerin muhammen kıymeti 89631 lira 42 kuruştur. 

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

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

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

İhale 28/7 /937 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de İskan Müdür
lüğünde müteşekkil komisyonda ihale edilecektir. 

4 - İhale her kaza için ayrı ayrı yapılacağından teklif zarflarının bu suretle 
tanzim ve tevdii mecburidir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler ihale saatinden evvel 2490 sayılı ka
nunda tasrih edilen şekilde % de 7 buçuk muvakkat teminatlarını tediye ettikle
rine dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler fenni şartname ve planlarının ve mu
kavele suretlerini öğrenmek üzere Vilayette İskan Müdürlüğünden, kazalarda 

~ · .. İskan memurlarına müracaat etmelidirler. .2333, c4193, 

nttltmenln, Grip, Nezle, Bq we Diş ağrılannm ~= KESKiN KAŞELERiDiR. Bellçekapı 

8•11h Nec.ıtl 
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Şekerli ve meyvaı: oıup en leziz bir 

gazoz ve en nefis bir şampanya hula
sası gibi insana zevk ve hayat veren bil

hassa lngiltere ve ltalyada şerbet ve jçki 
yerine kullanılan en sıhhi bir mayidir. 
Hasan Gazozu midevi ve hazımdır. Ye-

meklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı 

içilebilir. Yazın sıcakta dondurma ve 
şerbet yerine Hasan Gazoz Özü alınız. 
Çok ucuzdur. 

-
RESiMLi AY , 

17 nci Temmuz sayısı: En çok sevilen. ve okunan yazıcılarımızın 1 
makale, hikaye, röportaj ve romanları ile, bol resimlerle süslenmiş 

olarak çıkmıştır. 

YARIM AY 
19ll6 - 1937 sene:erinln en içli romancılıın olarak tanılan ve bflyük 

bir okuyucu kUtlesi bulan: CAHlT UÇUK İLE MÜKERREM KAMİL SU'nun 
yeni birer romanını tefrika ediyor. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Ek?iltmeye konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmında mevcut Nor

gMı. Bul:ı:ukgöze, Çermik ve tevabii bataklıklarının kurutma ameliyatı. 
Keşif bt?deli 155,680 liradır. 

2 - Ek<iiltme: 28/7/937 tarihinde çarşamba günü saat cl5• de Nafıa Vekaletin
de Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyor.u odasında kapalı zarf usulile 
y<ıpılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projc~i, Bayındırlık işleri genel 
ş~rtnamesi, .fenni şartname ve projeyi c7> lira c79.t kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c9021> •liralık muvakkat teminat 
V<'rmt:Si ve 50,QOO liralık Nafıa Su 'İ§lerbıi taahhUt edip nmvaifakiyetle bifudi
ğ!ne ve bu kabil su fşlcrlni başarmakta f~nni kııbiHyeti olduğuna dair Nafıa 
Vekfiletinden a1ınmiş müteahhitlik vesikası ibraz etmesL 

lsteklil~rin tekli!. mektuplarını ikinci nıaddede vazıh saatten bir saat evveline 
kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbu7. muk~Nlinde vermeleri lazımdır. 
Postada elan gecikmeler kabul edilmez. cl974> •40861o 

..................................................... , .... 
Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. Uncu ke,ıde 11/Alustoa/1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50. 000 liradır ... 
Bundan baıka: 15.000, tı.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır-

D i K KAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 937 günll akşamına kadar biletini 

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

SON POSTA 

Tavşane1lda sünnet doğunu 
ve pellllvaa glreııert 

İzmit kOrfezinin en mutena bir 
yerinde ve _şimedllfer gOzergl\hİnda 
bulunan Tav$aQcı1tla 1-8-937 Pazar 
gnnn bUynk bir sünnet düğilnU ile 
pehlivan gllreşlerl yapılacaktır. Ge
lecek ziyaretçılorin istirnhnlleri temin 
edılmiştir. GOreşlere iştirak edecek 
pehlivtınlarn da ıo, 20. 30, 50 lira 
nıükt\fat verilecektir. Haydurpaşaya 

vapur saat 6,25 ve 7 ,40 dadır. 

Müjde 
Evvelce Otuzbir suyunda bu

lunan Bay Mehmet bu kere 

Rumclikavağı iskele yanındaki 

bahçeye gelmiş ve muhterem 

tanıyıcılarını burada karşılıyaca

ğını sayın dostbrına biUiıir. 

Satıt r•rl ralıu• ı 

ISTAllBUL, Beroil• / 
TOul '"eydo"ı 12 Ho. ı ... 

Mılaıanuu ılyar•t edlııı.lı v11• 
ı~ Ho.lu lorlfomlıl lıl•t'"''· 
,.lyotlarıınııd• bOy~k te"cııaı . 

• • b 'ri 

Seneıerdent>ert tccrl\be ectılıuış 
tesirli ilAçtır. .Eczıınelerde bulu
nur. İsmine dikkat 

.__. .. ALGOPAN ~....-... 
-- ---···-----------· 

-----
# ,. Doktor 

1 
(brahim Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergUn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

" ••eder. ~----•,,. ················-······-································-·· 
Son Posta Matbauı 

.. . .. 
z Meyva 

Ekşilik, şişkinlik, ağrı, hazımsızlık 
iıtahsızlık gibi hallerde dolgun v 

gazlı midelere yemekten sonra küçük 
lere 1, büyüklere 2 tatlı kaşığı roidevı 

ve hazımdır. 
inkıbaz ve barsaklarda atalet halinde 

sabah aç karnına 1 - 2 tatlı kaşığı 

müleyyin ve çorba kaşığı!e müshildir. 

Meyvaların özünden yapılmışhr. Şeker .. 
sizdir. 

TEKNİK RESSAM ARANIYOF1 
ve Cam Fabrikaları 
Sosyetesinden: 

Türkiye Şişe 
Anonim 

Paşabahçe Sişe ve Cam fabrikamız için makine konstrüksiyonu veY 
inşaat işlerinde 2 - a sene çalı~mış tecrübeli bır teknik resstı 
alınacaktır. 

Taliplerin ellerindeki vesika ve bonservisleriyle birlikte BabçekaP 
Birinci Vakıf Hanındaki büromuza müracaat eylemeleri. Bu mnracaatl 

yazı ile de yapılabmr. 

Şirketi Hayriyeden: 
24/7 /937 Cumartesi ak§amından itibaren her Cumartesi ve Pa· 

zar günü ak§amı ıaat 24 de Y enimahalleden bir vapur hareketle 
Sarıyer, Büyükdere, Tarabya, Beykoz, Yeniköy ve Üsküdara ui~ 
rayarak, 1,25 de Köprüye gelecektir. 

Şişe ve Cam Kırığı Alınacak 
Paşabahçe Şite ve Cam Fabrikası 

Tonu 13 liradan 200 ton beyaz veya nim .beyaz şişe ve cam kırığı atı· 
yor. Taliplerin şartnameyi görmek üzere Birinci Vakıf Hanındaki bOroY8 

m nracaatları. 

1 Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU lllnları 

Büyükadada Müsevi cemaati sinagonn vakfına 2762 No. lu vakıflar kanunu il 
nizamnamesi ve olbaptaki talimatname h ükümllerine tevfikan tek mütevelli ts 

yin edildiğinden isteklilerin 7 /B/937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlii 
ğüne usulen müracaatları ilan olunur. (4506) .. 

Şirketi Hayriyeden: 
Bugünkü Cumartesi günü Köprüden 71 numaralı v-apurwaa' 

mutad tenezzüh ıeferini yapacakbr. Mehtabın en canlı Ye~ 
aafaıından iıtifade etmek iıtiyenlere bu fıraah kaçırınaD'r'laıt 
tavsiye olunur. 

Bundan böyle vapurumuz gidit ve geliıte Beylerbeyine de ujrl• 
yacaktır. Köprüye avdet saati 22,15 dir. 

D. Demir Yolları ve Limanları iş-
letme Umum MüdürJüğünden: l 

1/8/937 tarihinden itibaren nakliyat ve demiryollarile alakadar işler içln işi' 
edilecek idare arazisinden, açı"k arazi tarifesine göre ücret alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlartt müracaat edilmelidir. (2238) (4518~ , Bu akşamdan itibaren 

B E L v Ü 
Alaturka kısmında 

TAHiYYE MUHAMMED 
seanslarına başlıyacaktır. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ Solist MUALLA S. Ragıp EMEÇ Bayan 
SAH1PLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL Ayrıca Zeybek 

'~ tanınmış SAZ 
~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ve Anadolu revnıerinin yeni programlan 
HEYETiMiZ lCRAl AHENK ETMEKTEDlR· ~ 

••• POKER·PLAY 


