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j ispanya işi dün de bir karara bağlanmadı 

İngiltere ve Fransa 
Frankoyu tanımıyor 

• 
Alman ve Italyan mukabil teklifi 
netice vermedi lıaftaya görüşülecek 

Berlin ve Roma Franko hükumetinin muharip olarak tanınmasını ve deniz 
kontrolünden vazgeçilmesini teklif etti, Londradaki toplantılar bir netice vermedi 

Londra 2 (Hususi) - Ademi müda-ı 
hale tali kornit.esJ bu sabah saat 11 de 
toplanmış ve lspanya sahillerinin kon
trolünün İng:Iiz - Fransız gemilerine 
tevdı edilmesi meselesini görüşmüştür. 
Müz<ıkereler çok hararetli olmuştur. 

t ün tayyare i~e Berlin ve Romaya giden 
Alman, İt~ !yan sefareti müsteşarları, 
mensub ol~uklsrı hükumetlerden komi
tenin bugiinkü toplantısında kendi mu
Tahhaslarının takib edecekleri hattı ha
teket hakkmoa talimat getirmişlerdir. 

Alman VP. İtalyan murahhasları, aldık
l1rı bu yeni talimat mucibince ademi 
tıüdnhale prensipine tamamen sadık ka
lacaklarını komitede söylemişler, maa
bıtza kontrol 1şiııin yalnız İngiltere ve 

(DPt:amı 11 inci sayfada) Alman sefiri Rf"entrop 
-

Fut bol şampiyonu hangi 
takım olacak? 

~por alenıim~~de dönen ve inanılmas güç olan 
rıvayetlere gore ... Fenerin şampiyonluğu için Güne~I 

takı mı büyük fedakarllklara katlanacakmış 
~illi küme şampiyonasında Fenerbah- Türk Spor Kurumunun iş başına gelen 

çcnın ~~~~iyonluğunu ilan edecek oyun idarecilerinin ılk mükemmel işi olan ve 
pazar gunu Kadıköy stadında oynana- futbolumu:zun kalkınmasında ciddi bir rol 
Cllktır. 

(Df:va--nı 11 inci sayfada) 

Sıcaklar istanbul halkını ikiye 
ayırdı: Memnunlar, müştekiler 

,----------------------------------------""\ 
• DOKTORLAR diyorlar ki: Sıcak- e İŞ ADAMLARI diyorlar ki: Ka-

lnr sinirleri bozar. Asap hastalık- rmcaların aksini yapsak da kışın 
ları çoğaldı. çalışsak ve yazın dinlensek ... 

e PLAJ SAHİPLERİ diyorla;:- ki: 
Havalara nazar değecek diye ö _ e RASATHANECİI.-ER diyorlar ki: 
dümüz patlıyor. Sıcaklar tabiidir. Fakat şimal rüz-

e DONDURMACILAR diyorlar ki: garının devamı gayrı tabii. 
Bu gıdişle İstanbulda tifo mik _ e MEMURLAR diyorlar ki: Bu sı-
ropları değil, zavallı dondurma - caklarda mesai saatinin azaltılma-
cılık ölecek! sı çok lüzumludur. 

Sıcaklar arttıkça C7" ~ Sinirlerimizi, bar-
sinirlerimiz de bozu- sakları himaye eden 
tuyor. de bu alışıklığımız-

. Dün, değerli profe- dır.> 

sör General Tevfik * 

Çetinkaya Avrupa 
dönüşü su işini 

tetkik edecek 
Ankara, 2 (Hu

susi) - Nafıa Ve
kili Ali Çetinkaya 

iki güne kadar bu
radan hareket e
decektir. Vekil İs-

tanbulda üç gün 
kaldıktan sonra 
! sveçe hareket e-

decektir. Oradan 
Almanyaya geçe-

cek olan Ali Çetin
kay a bu suretle 
İsveç ve Almanya B. Ali Çetinkaya 
hüktimetlcrinin davetlerine icabet etmiş 
olacaktır. Vekilin dönüşte Parise uğra
yarak sergiyi ziyaret etmesi muhte
meldir. 
Ağustosun ilk haftasında memlekete 

dönmüş bulunacnk olan Çetinkaya yurd 
içinde bir teftiş seyahati yapacak, bil
hassa büyük su işleri hazırlıklarını göz
den geçirecektir. 

Ali Ç'etinkayaya İsceç ve Almanya se
hayatinde imtiyazlı şirketler umum di
rektörü Emin, demiryolları cer dairesi 
direktörü Sedad, hususi kalem direktörü 

' Nejad refakat edeceklerdir. 

Trabzon - İran yolu 
için 950 bin lira 

sarf ediliyor 
Erzumm (Hususi) - Hükumetimizin 

Trabzon - İran transit yoluna verdiği 
ehemmiyet malumdur. Bu ehemmiyet, 
geçen seııc> Başbakan İsmet İnönünün ve 
onu müteakiben Bayındırlık Bakanı Ali 
Çc>tinkayanın doğu illerini seyahat ve tef
tişlerinden sonra daha fazla artmıştır. 

( Deı,o.mı 11 inci sayfada) 

Bir jandarma 
Vazife başında 
Şehit oldu Sağlamla görüşüyor- Hepimizi terleten, 

dum. O: bunaltan, bayıltan İzmir, 2 (Hususi) - Denizlinin İrli-
c- Sıcaklar, asab / bu sıcakların cehen- ganlı köyünde bugün bir jandar ma on-

ilzerinde suitesir ya- nemleştirdiği şehir, başısı vazife başında şehit düşmüştür. 
par! diyor ve ilave e- bazı kimselere Cen- Bu köyde Mustafa isminde serkeş bir a-
dfyor: net kadar tatlı gel· dam vardır. Kimseye r ahat vermiyen 

- Bu yüzden, bu mektedir. Mustafanın memnu bir silah satın aldı-
mevsimde asabi has- Mesela, plaj, gazi- ğı haber alınması üzerine karakol komu-
talıklar çoğalır. Mi- no sahihlerinin, su- •anı Ahmet onbaşı ile iki jandarma ne-
de, barsak, hasta- cuların, şerbetçile- feri silahı istirdada gitmişlerdir. 
bkları da fazlala ır. rin, dondurmacıların Mustafa silahı te~lim edeceğine ani 
Çünkü yazın sebze- zevkleri, keyfleri, se- olarak ateş açmış, Ahmet onbaşıyı iki 
ler, meyvalar, ye~ vinçleri, sıcaklarla yerinden yaralıyarak derhal öldürmüş-
mekler daha çabuk birlikte habre art- tür. Diğer jandarmaların üzerine ateş 
ekşir, kokar, bayat- maktadır. etmiye devam etmesi Uzerine mukabil 
tar, bozulur! Suadiyc plajı sahi- ,ateş açılm1ş, kendisi de ölmüştür. 

Fakat bereket ki, bünyelerimiz, tabia· ı bi Bay Mustafa: Vazife başında şehit düşen jandarma 
tin bu cilvt>lerinc tahammül etmiye alış- - Tabii, diyor, temmuz ayında da kar ·onbaşısına Deni?Jide büyük bir cenaze 
mış bulunmaktadır. (Devamı J1 inci ıayfada) alayı tertib edilmiştir. 

!darı ifleri telefonu : 20203 J'iatı 1 Karat 

Uzakşarkta tehlike kalmadı 

Sovyet - Japon ihtilih 
müzakere safhasında -Rus gemileri çekildiler, münaziünfih adalar hakkında 

esas müzakereler yakında , başlıyor 
Londra 2 (Hususi) - Amour neh

rindeki iki adanın tasarruf mesele -
sinden mütevellit Sovyet - Japon ih-

\.. 

tilafı, heyecanlı bir safha geçirdik -
ten sonra müzakere safhasına gir -
miştir. (Devamı 3 üncü acıyfada) 

860 talebeden 800 
ikmale kaldı 

•• u 

Üniversite Fen Fakültesi birinci sınıfının fizik 
imtihanına ait netice bildirildi 

Üniversite Fen Fa
kütlesi birinci sınıfın
da fizik dersine de
vam eden 860 talebe
den 800 il ikmale kal
mıştır. Bu dersin pro. 
fesörlüğünü Profesör 
Dember yapmakta
dır. 

Diğer derslerin nu
maraları henüz tale
beye (blldirilmemiş

tir. Fizikten ikmale 
kalan talebeler tees
sür içindedirler. Bu 
derste talebeye 6 su
al sorulmuş, her su-

. ~ .• -
alin cevabına 2 nu... Üniversite bina.n 
mara tahsis olunmuştur. 5 numara alan ikmale kal~tır. 

Tifoya tutu~anların 
üçte ikisi erkek! 

Bandırmada da üç tifo vak' ası kaydedildi ve hastalı fi 
lstanbuldan gidenlerin götürdüğü tesbit olundu 

J. 

Bir aşı istasyonunda sabahleyin aıı olacaklara numara dağmlı11or 
(Yazan dördüncü sayfanın üçüncü ıriltanunda) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün başladık -
~ttı~~~ 
cÖlmez adamların evi> maruf bir 

garp romancısının, hiç el silrülmem.İf 
bir mevzuu canlandıran, baştanbaşa 

heyecan dolu bir eseridir. Bu roman
da, yalnız aşk değil, yalnız macera 
değil, yalnız hf:yecan değil, bunların t 
hepsini, ayrı ayrı ve bir arada bula- t 

cak; ve bil tün bunların fevkinde, bü
yük csır> ın içinde yaşayacaksınız. 

cÖlmPZ adam!arın evi. genç bir er
keği, bir gün içinde, asırlık bir ihti
yar haline geHren büyük csır• ın ro
manıdır. 

Bugün 7 inci sayfada takip ediniz! 



2 Sayfa ,,,,,,. ________________________ __ 
"\ 

Her gün 
iki Vekilimizi-;;
Moskova ziyareti 

Yazan: Muhittin Birgen 

Kaya, IR\ abiliye Vekilimiz Şükrü 

l!::::'1 bugün :r-.ıoskovaya müteve 

İı;tanbuld:ın hareket ediyor orada 
Arasla birteşecek ve Türkiye cumh 
ti ile Sovyetler Birliği arasındaki 
d'lstluğu teyit gasesine müteveccih 
si temaslarda bulunup dost meml 
b~zı yeni şeyleri ziyaret edecekler 

ccihen 

Rüştü 

uriye-
tarihi 
siya-

ek ette 
dir. 
i Tür-Doktor Aras ve Şükrü Kaya, yen 

kiyenin bu iki mühim siyasi çehresi 
kovaca en~: iyi tanınmış devlet ad 
rıdır. Biri Türkıyenin harici siya 
diğeri dahili işlerini idare eden b 
nevver fikir ve siynset adamları, b 
kü Türkiyenin her manasile kuvv 
lan rnüme~illeridir. Sade taşıdıkla 
mi &ıfatl:ı dcğıl, temsil ettikleri ru 
fikir itibarıle de memleketin hakik 
cümanl:ırıdır; o kadar ki. Moskoval 
larımız "tıkında karşılarında sade 
kiyenin ik! devlet mümessilini değ 
ki de ayni zamanda inkilabın ruh v 
rinin iki mümessilinı birden göre 
v 0 onlark uzun uzadıya konuşmak 

, Mos-
amla-
setini, 
u mü-
ugün-
etli o-
n res-
h ve 
i ter-

ı dost-
Tiır-

il, bel-
e fik-

cekler 
vesi-

lesini bulacaklardır. 

* asında Türldye ile Sovyetler Birliği ar 
tarihi dC'stluk, cumhuriyet Türki~ 
en eski dostluklarından biri ve ha 
rincisidir.Sadakat ve vefa bahsinde 
sı7 darb• meseller.le bu iki insan h 
ni en yüksek derecede benimsemi 
Türk milleti, tarihinin en karanlık 
lninde kendisine manen ve ma 
hPr nevi müıahareti bir vazife bil 
hn ink.lüp Rusy&sının bu dostluğu 
b:r zaman unutac&k değildir. Bunu 
Moskovad:ı bulunduklan sırada 
Tiirkiye devlet t damları, oradak 
lPglerine Türkiye devletinin ve 
milletinin Seyyetl<.'r dostluğuna v 
leri kıymNi bir kere daha zikre 
görecek olmlarsa, buna dair söyli 
leri sözler~n, en cızami manasile Tü 
efkarına tncüman olacağını şim 

·esinin 
tta bi-
hesaP-
asleti-
ş olan 

gün-
ddeten 
miş o-
nu hiç 
niçin, 
eğer, 

i Kol-
Türk 
erdik-
lüzum 
yecek-
··rkiye 
diden 

kaydedebı!iriz. 

an da-Türk mi1leti, bugün her zamand 
ha iyi anlıyor kı, genç cumhuriyet 
bugünkii daMli kuvveti ve bu kuvv 
yesinde beynelmilel alemde işgalin 
vaffak olduğu yüksek mevki, hep 
yet dostluğunun açmış olduğu 

devrin eserid~. Türkiye, Sovyet d 
ğıından sonra birçok dostluklar 
yaptı ki bunların hepsi bir araya g 
7.aJJlan, bu~ genç cumhuriyet iç 
!ıangi harici tesırden azade rnüstaki 
siyaset y:ıpma imkanlarını yarata 
vaziyet vücuda getirmiştir. Eğer 

Türkiyenin bu en kıdemli dostla 
masaydı, bunun üzerine diğerlerin 
mak imkansız değilse bile, elbet m 
olurdu. Bu bakımdan diyebiliriz k 
Jriyenin btmdan sonraki dostlukla 
bu ilk ve en eski dostluğunun ü 
kurulmu~tur. Fakat, sonrakiler ev 
ne faik olarak değil, evvelkisi diğ 

im izin 
et sa-
e mu-

Sov-
feyizli 
ostlu-
daha 
eldiği 

in her 
·ı bir 

n bir 
yeni 

ğu ol-
i kur-
üşkül 

i Tür-
n hep 
zerine 
velki-
erleri-

ne temel vazüesi görerek! 

* 
atının Türkiye - Sovyetler münaseb 

bugünkü şekli en iyi bu tarzda ifade edı
lebilir. Türkiyenin yaptığı yeni dostluk
lar, bir ar:ılık, işlerin hakikatini anla
mıyanlarca yanlı~ tefsir edildi. Fakat, 
dostlarımızın ahv:.li yakından tetkik e
d:-bilenleri Türkiyf.'nin yeni dostlukları
nın eski dostluğunu. nefyeden bir sistem 
dE'ğil, onu tamaJPhyan ve bilhassa onun 
ruhuna tamamP.n muvafık olan bir dost
luklar şebekesi olduğunu anlamakta ge
cikmedilı;or. Şimdi, iki mühim devlet ada
mımızın ve yeni Türkiye neslınin iki 
mühim mümessihnin Moskova seyahat
lE'ri, eminiz ki, bu hakikatlerin daha e
s:ıslı bi!' SUl"ette tebarüz etmesine yara
yacak ve bu suretle Türkiye ile Sovyet
ler ara~mdnhl münasebatt:ı veni bir de
vir daha açılmış bulunacaktır. 

Bu iki memleket, birbirlerine o kadar 
rnüşter<?k menfaat bağlarile bağlıdırlar 
ki, Çaôğı'l sukutundan sonra, bunların 
birbirlerine dost olmamalarının imkanı 
yoktu. Bu dostluk, her iki taraf için de ta
rihi bir zarurettir. Türkiye He pansla
vist Rusya arasındak! düşmanlık nasıl 
tarihin tayin ett!ği ve znruri kıldığı bir 
vakıa idivse Sivyetlerle Türkiye arasın
daki dcstluk ta ~yni mahiyette bir va-
kıfıdır. 

Muhittin Birgen 

SON POSTA 

Resimli Makale: X İnsanın ilk ihtiyacı .. X 
' 

Dünyayı kuran ılk kuvvflt: M1zra1' ve çekiç, ok ve yay, 
yl'lken ve kürek, talıta ve ateş, yiyecek için de hayvan ve 
hayvan sütü oldu ... 

İlk insanın tab~at rnhasındg bulduğu ilk kuvvet hemcin
sine tefevvuk için atandı. Onun için kullanıldı. Bugün mü
terakki ınsanın yaptı~rı da budt.~. Başta ve sonda birleşiyor. 

Karı kocalara 
Mahsus bir boşanma 
Tedavihanesi 

A R AS O 
·-----------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Beyazlatamadım 

Cemal Reşid et•ilıc yeni bir uşak al
mıştı. U!]ak sabahleyin evde temizlik 
yapıyordu. Cemal Rqid uşağı gördü, 
sordu: 

- Piyanonun tozunu da aldın mı? 
- Aldım, dedi, yalnız dişleri t•ıır 

ya. Onların bi:- kısmı fazla kirlenmiş, 
simsiya1· o7mu~. Ne kadar sildim.se biT 
türlü bcyazlatamadım. 

·----------------------~----· 
Bir düğüniin 
Garip ve h azin 
Hikayesi 

Geçenlerde Varşovada 90 yaşmda 
zengin bir erkekle 80 yaşınd::ı fakir. hJr 
kadının düğünleri ynpılmıştır. Haz n 

N DA 
Hayvanlar da 
Birbirlerine yardım 
Ederler mi? 

) 

bir roman kadar göz!er ) aşartıcı bır iç Biz sanırız ki hayvanlar, insanları 
yüzü olan bu hadi5eyı kısaca anlata - tahkir makamında kullandığımız (hay
lım: 'an) kelimesinin ifade ettiği nisbette 

1877 yılında Rus ordusu süvari bin- hissiz \'e idraksizdirler. Halbuki geçen
başısı Maryak bir resmi kabulde Ye - lerde Viyanada Vtjkua gelen bir hadi-

Başpapaz Çimbert ra Veçenko isminde bir kızla tanışmış, se hayvanların idrak sahibi ve birbir • 
Amerikada Diroit piskoposluğu baş ve derhal sevişmişlerdir. Fakat binba- lerine yardım hislerile mütehassis ol

papazı bu şehir içinde b ir cboşanma te- şı kızı zengin babasından istedıği hal- duklarını göstermiştir. Hadise şudur: 
davihanesi» açmıştır. Papazın bütün de red cevabı almıştır. İki köpek Viyana civarında Isl neh-
gayesi karı koca boşanmalarına mani Bir müddet sonra binbaşı Şarka ta- ri kenarında oynarlarken bunlardan 
olmaktır. yin edilmiş, iki sevgili bin türlü yemin- birinin ayağı kaymış ve nehre düşmüş. 

Baş papaz Çimbert bu tedavih'1nede ]erle birbirlerin~en ayrılmışl~r·:. A:a .- Arkadaşının sular arasında çırpındığını 
çiftlerin, boşanmanın kolaylaştırıldığı d_an yıllar gcç~ış, Rusya~a buyuk_ ıh~ı- gören diğer köpek derhal nehre atla -
Reno şehrine gitmelerine mani olmak lal kopmuş, bınbaşı zengın fakat ıhtı - mış, yüze yüze kazazede köpeğin ya -
üzere çalışmaktadır. Boşanma tehlike- yar bir halde gelip Varşovaya yerleş - nına gelmiş, dişlerile arkadaşının en -
si görüp de tedavihaneye müracaat e- miştir. Bir gün şehir sokaklarında ge- sesinden tutmuş, sahile çıkarmıştır 
decek hastaların kendilerine sorulan z:rken harap bir ev.in önünde ihtiyar Hadiseyi görenler köpeklerin sudan 
muhtelif ~uallere tahriri olarak cevap hır ka~ına rastgelmış, heyec~nl~ dur.: çıktıktan sonra oyunlarına devam ede
vermesi lazımdır. muş, dıkkatle bak-mış. sonra ooguk bu ceklerini sanmışlar.. fakat köpekler 

Bu suallere muvafık cevap vermi - sesle: bir iki defa silkindikten sonra yorgun, 
yenler tedavihaneye kabul edilmezler. -:- Vera! diye hağırm1ştır. nrgın evlerinin yolunu tutmuşlardır! 
Çünkü papaz bu gibilere ctedavisi gay- lhtiyar kadın da başını kaldırınca: 
rı kabildir!» teşhisini koyar. - Maryak!. diye haykırmış ve der- Bir /stanbul/u Kanada da 

Papazın iddiasına göre tedavihane - hal birbirlerinin boyun!arına atılmış -
den iyi rapor alan karı kocaların bo - !ardır. 
şanma tehlikesi geçirmeleri imkansız • İşte geçenlerde yapılan bu düğün 
dır! birbirlerini bekleyen bu iki ihtiyar çif 

tin düğünüdür! 

620 üniversitesi bulunan 
memleket 

Amerikahlar ötedenberi üniversıte 
zenginliği rekorunun kendilerınde bu -
lunmasile iftihar ederler. 

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

708 inci gıldönümü 
kutlu/adı 

Eskiden İstanbuldan Amerikaya hicret 
etmiş Marcllros Totoyan isminde bir Er -
r.wni Kanadanın Hamilton şehrinde bir 
!rnç gi.irı ev\'f.'l doğumunun 108 inci yıl -
dönümünü merasimle kutlulamıştır. Mar 
diros ayni günde ü~ sene evvel çıkarılmış 
olan dişinin yerine yenisinin geldiğini 

de meserretle görmüştür. 

Temmnz 3 

r-
S özün Kısası 

Çocuklarımıza 
Temizlik ögretelim 

E. Talu---

te ıhhıye Vekilinin tifo hakkındaki 

;;;;;;J} beyanaurıı okudunuz mu? En 

salahiyetli bir ıığı~dan çıkan bu doğru ve 
öz!ü sözlerin içerfainde ibret alınacak pek 
çok noktalar vardır. 

Bu meyanda, tifonun temizliğe riayet 
edilmemesinden dolayı bu derece artmı~ 
olduğuna dair mesrud iddia şayanı na
z:ırdır. 

Evet, maalesef, temizliğe layık olduğu 
kadar riayet etmiyenlerimiz pek çoktur. 
Bu su memleketinde her gün yıkanma 4 

rnanın sık sık seyyiesini çeker ve gene 
de mütenebbih olmayız. Hele çocukları

mız bu bakımdan pek zavallıdırlar. An
nelerle bal)alar, onlara küçükten her şe
yi öğretirler ele, en iptidai hıfzıssıhha ve 
nc>zafet ka;de ve şartlarının alfabesini 
bıle talim etmek külfetine katlanmazlar. 
~klarda, toz, topraklar içerisinde bü
tün gün oynıynn, olur olmaz şeylere te
mas eden çocuk, ekser evlerde öğle ve ak
şam vakti doğruca gelir, sofraya oturur. 
Buna önceden elini yıkamayı, ağzını çal
knmayı, üslüı'Ü başını süpürmeyi hayati 
bir düstur olarak telkin eden ana baba
ların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. 

Geçenlerde bir hamam müsteciri dert 
yanıyor, mUessesesinin müşterisizlikten 
kapanma tehlikesine maruz bulunduğunu 
ve bütün İstanbul hamamlarının da he
men hemen ayni vaziyette olduklarını 
söylüyordu. 

Eskiden halkın tehacüm dereclsinde 
rağbetini gören bu temizlik müessesele
rinin bugünkü buhranı, şimdi her evde 
~susi banyoların taammüm etmiş bu
lunmasına da atfodikbilirse de, kendi e
vinde banyo tesısatı bulunduramıyacak 
dar bütçeli ailelerin ekseriyeti teşkil et
tiklerine göre, çarşı hamamlarının tenha
lığını, terr.izlik an'anesinden gittıkçe u
zaklaşmakta olduğumuz kcyfiyetıle an
cnk izah edebiliriz. 

Halbuki temizlik büyük bir külfete 
bağlı değildir. Memleketimizde su bol ol
duğu gibi sabun da pek pahalı maddeler 
arasında s~yılamaz. Fakat nedir ki, bu 
bolluktan ve h!.ı kolaylıklardan istifadeyi 
ihmal ediyoruz. 

Mesela ;iimdi yaz mevsimindeyiz. Şeh
rimizin et.::-:ıf ı çepeçevre Alla hın denizi
dir. Onun içine bir dalıp çıkmak bile vü
c:ıdumuzu milyonlarca mikroptan, hasta
lık tohumlarından temizler. Öyle iken
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<!eniz.in bir sade kenarına kadar inmesini 
VP orada, çocuklarımıza mısır, erik, kil· 
ğıt helva..<,ı, kab:ıkçekirdeği nev'inden a
bur cubur yedirmesini biliriz. 

Bu, deniz adındaki emsalsiz nimetten 
niçin istifade etmiyelim? Evlatlarımızı 
df'nizin c:m verici, sıhhat arttırıcı tesir· 
)erinden ne için U7.ak bulunduralım?. 

Her sabah dişlerini fırçalamadan ev
df'n çıkan, ellerini yıkamadan sofraya o
turan vüc:.ıdunu ve hiç değilse ayakları
nı yıkamndan yatağa giren çocuğun her 
an en a~rır hastalıklara namzet olduğunu 
bilmek, ve onu bu tehlikeden korumak e
beveynin vazifesidir. 

Küçücükten, evladını temizliğe alıştı· 
r;ınlardır ki, bu dünyadan göçüp gittik
ten sonr~, onların hayır duasına mazhar 
olurlar. 

Bugün Amerikada bulunan 620 ü -
niversıte Amerikalılara hak verdirme -
ğe kafi sayılır. Bu üniversiteler de dev
let tarafından değil, ilim sever milyo
nerlerin teberrüleri ile tesis edilmiş -

yani 30 1 yıl evvel milyoner Harvad ta
rafından tesis edilmiş ve Kemhriç is -
mi verilmiştir. Milyonerin teberrü et -
tiği bu paranın faizile de ayrıca üç ü -
niversite kurulmuştur. Amerikada bu
gün mevcut bulunan 620 üniversitenin 
sermayesi 20 milyar dolar tutar. 

35 seneden beri Hamiltonda oğlunun "-.. n • ·~·-·· •• • ·-·· ' •• - = 

y:mında y~~amakfa bulunap Mardiros Biliyor musunuz ? 
ekser uzun ömürlüler gibi sebze ile ta -

tir. 

Fakat Amerikada bu kadar mebzul 
üniversite bulunmasına rağmen Ame -
rikalılar çocuklarını Avrupa üniversi -
telerine gönderirler. Bu da bir nevi A
merikalı garabeti sayılır! 

ayyüş etmemektedir. Her gün iki üç par
ç:ı domuz kokuleU yemekte ve bir hayli 
dn viski içmektedir. Mardiros yüz elli 
yaşını bulacağını limit etmekte imiş. Amerikada ilk üniversite 1636 da 

r 
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Bir doktoru hastaya çağırn.ışlardı. Fen adamı hastayı1 bu haberi işittiğimiz zaman unumi mecralarımızın bir an 
muayene ettikten sonra dışarıya çıkarken ağır bir koku evvel bitirilmesi lüzumundan başka her eve ait hususi mec
duydu. Durarak sebebini sordu araştırdı ve anladı ki bu 
"vin lağım tertibatı bozuktu. İçinden dışına su sızıyordu. 
Hadiseyi alakadarlara haber vermek azmile evden çıktı. 

Biz şehrin bir tifo buhranı geçirmtkte olduğu sıralarda 

raların da birer birn gözden geçiriimesi zarureti olduğuna 

inandık. Fakat ey ok uyucu bu zaruretin mevcut bulundu-

ğuna, mevcut olduğu takdirde ~e giderilebileceğine sen: 

1 STER İNAN l STER 1 NAN M Al 

L----------------------------·----------------------------_J 

ı - Cep saati ne zaman icat edilmi3 • 
tir? 

2 - Vc~i.ıs güneşten ne kadar kilo • 
metre uz:ıklıktadır? 

3 - Ağrı dagınm yüksekliği ne kadar
dır? 

(Cevaplan Yarın) 

* (Diinkü suallerin cevablan): 
1 - Po-::ta pulu ilk defa 1860 da icat 

edilmiştir. 

2 - İstanbulun en büyük yangını Fa
üh yangınıdır. 

3 - Türkler birinci defa olarak Vi
yanayı Kanuni Süleyman zamanındJt 

l!i47 yılında muhasara etmişlerdir. 



SOK POST& 

,TELGRAF HABERLERi 
• ~:iulhumuz her an tehlik 

Müteahhitlik vesikası hakkında 
yeni bir talimatname hazırlandı 

Atatürkün 
.Teşekkürleri 

İstanbul 2 (A.A.) - Cumhur 
-------..... ------:. geçirip duruyor 

Ankara 2 (Hususi) _ Bayındırlık! ya tahmin bedeli 5000 liradan on bin Başkanlığı Genel Sekreterliğin -
Baka. nlığı N_ afia işlerine ait eksiltme!:- liraya_ kad~ olan işler içi:1 verilec .. ek den: 
re gırmek ısteyen1.erden aranacak mu- hususı vesikalardır. Bu vesikalar mer- Reisicumhur Atatürk, kabotaj 
teahhitlik vesikası hakkında bir Lali - kezde işin alakalı bulunduğu reislik, u- hakkının Türk bayrağına geçtiği 
matname hazırlamıstır. Bu talimatna - mumi müdürlük, taşrada Nafia müdür- günün yıldönümünde, yurdun her 
meye göre: • lükleıi tarafından verilecektır. tarafından vatandaşların samimi 

İki · kısma d bil 1 1 ı.·n li du1.·gu ve yu''ksek sevinçlerini bil-y lnı k ·r bedeli ı.,..,. b' lir T ncı a o an ar on :.ıı - " 
~ z eşı • '""'""l. ın 8

J 
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radan yukarı işler için verilecek umu - diren bir çok telgraflar almışlardır. 
gcçmıyen toprak tesvıyesı, balast \e • 'kal d B sikalar Naf'a Bundan pek mütehassis olan Ata -. 1 ihzarı fe • h mı vesı ar ır. u ve 
saır ma zeme veya nnı e em- eli . ta f da ·ı ek e vesika türk, memnuniyet ve teşekkürleri-. · ha' l · t · 1 · me sı ra ın n verı ec v 
mıyehlzemız <> mıbyan ınşa,.b.amişlır :'~sı üzerinde yazılı tarihten itibaren iki se-1 nin iblfığına Anadolu ajansını me-
;\>e ma e mu ayaası gı ı er ıçm t b 1 k b 'k' sene müd- mur etmişlerdir. ·· hh' 'k 'ka , k ne mu e er o aca ve u ı ı 
:.~lea ıtlı \resı sı .aramumyaca • - det içinde üzerinde yazılı nevi.de~. her ':....-------------......0 

işde kullanılabilecektir. Umumı mute - c:'ransada 
Bu vesika hfunfünin münhasıran ahhitlik vesikası alanların Bakanlıkta C J 

aürüstlük ve başarma balommdan ka- bir sicili tutulacaktır. Bir kaç ınütcah- V • lA. 
biliyetini gösterecektir. Vesika iki k•s- bit müştereken bir işe girdik!eri tak - I enl ma l r 

ma aynlınaktndır: dirde her birinden ayn ayrı vesika ~s- 'T' db • l 
Birinci kısma dahil olanlar :ieşif ve tenecektir. .1 e lT er 
İzmi~de 
Gayrı tabii bir 
Gebelik hadisesi 

Vindsor Dükünün 
şahsı aleyhindeki 

bir ithama cevabı 

Paris, 2 (Hususi) - Frank bugün 
borsada sterlin üzerine 128 den mua -
mcle görmüştür. 

ihtikara karşı 

Paris 2 (A.A.} - Resmi gazetede 
nesredilcn bir kararname ile fiatların 

İzmir, 2 (Hususi) - Gayrıtabii bir Londra 2 (Hususi) - Vindsor Dükü, ga)-rimeşru bir .surette yükseımesine 
gebelik hadisesi İzmirde doict-Orlar ara- tahttan çekildikten sonra ilk defa ola- karşı bazı tedbirler alınmıştır. 
:sında dedikodu mevzuu olm~tur. Bu- rak, aleyhinde yapılan bir ithamı:ı cc- Bu kararname hilafına hareket e -

ŞaJıi, flaçınlan gelinine 50, öl-
diiriilen oğluntı 100 lira bdel 
ttılıdir etmİf, bu ,,_.ayı faillerin 
mensup oldaklannı -zannettiği 
ClfÜel Teülaİnden Ulemİf, GfÜ'el 
:r<eUlm lıiilımnete niınınca taıi 
brın11 rmıltalJet bayraiını apna-

)'G ouile 8G)'Jn 

gün Emine isminde bir kadının gayrı- vap vermiş ve bu cevap Eve'ling Stan- denlcı· bir aydan altı aya kadar hapis 
tabii gebelik yüzünden öldüğü haber dart gazetesinde intişar etmiş1.ir. cezasına çarpılacaklardır. Toptan iiat- Seyit Rım 
v~rilmesi üzerine adliye kaduım cese- Bukingham sarayı yüksek erkanın- !arı gayrimeşru surette çıkaranlardan Dersimin, bu son hldiseler esnasında 
~e ~topsi Y~Ptırmıştır. 9topside. E. - dan Harold, Vindsor Dü~ü~ü baba~ı 500 franktan 10.000 franga kadar ~a- meşhur oluveren Seyit R.wlsmın hüku
mınenuı rahmu~de t~ul etmesı la- Kral Jorjun cenaze merasmunı acele:- ra cezası alınacaktır. Yarı toptan iiat- rnete muhalefete geçmesi sebeblerinden 
zun ~elen. ~ugun )'umur.talıklarda. te le yaptırmış ve mutadından . kı~a bır larla perakende f:iatlarını gayrimeşru b!ri olmak üzere geçen gün, çok salihi
:;kul ~ttiği anlaşı~ıştır. Ebe v~~ın- müddetle cesedi teşhis ettirm~ş oımak- surette çıkaranlar ise 50 franktan 500 ·yettar bir a.ğızdaıı hO§ bir hikaye dinle-

.. t~hıs koyamadığından kadın ol - la itham eylemiştir. franga kadar para cezası verecekler - dik. Hikave dediğimiz şey, hik.lyeye ben-
m~tür. .• . . Bu şayiayı yayan Haroldu, şiddetie dir. zemekle beraber, bir vakıadır ve bunu 

Gayntabn vazıyet vaktınde anlaşıl- muahaze eden Vindsor Dükii, ce\Yabın- b. b · ı · bütün tahilatına tama-
mış olsaydı tababet aleıninda operas - da, babası Kral Jorjun cenazesind~ gös TT.za L~ark~a ıze ~-ı-.:ş ~nn bı'r zat anlattı~ı ıçm· vü-
.,.,,..n s · d ril ı· ·1 · · • • V • Hv ı, men vaıuı. o~an & ,,., ezarıan a t ve en ame ı)·e ı e Çv- terılen ıstıcalm annesi Kraliçe Mary / d kad ·· h etmeğe ma-
cuk kurtulurdu. Tarihte meşhur Seza- tarafından izhar edilen arzunun neti - Tehlike ka ma ' :;ukunda 7.C'rre ar §UP e 
rın da bu şekilde doğduğu müsbettır. cesi olduğunu ve bu keyfivetin bizzat (B<'-~ tarııfı 1 inci sayfada) hcJ. yoktur. . .. 

Bu hususta malfunat almak üzere Kraliçe Mary'den tevsik ~ilebileccği- Moskovada, hariciye komiseri Lit- Hikaye j.ıdur: ~)·h. Rıza;ı~~l f elını 
müracaat eıtı~ın kadın doktorları nı· beyan etmi~tı'r varmış. Başka bır eışıret e . ı arın-

" • ~ · \'inof ile Japon büyük elçisi ~:<ısın- d b' . b r · k çırmış Aynı zaman-bu gibi hadiselerde hazan karşıl~ıluı- Bu mesele İngiliz efkarı wnumiye- da cerevan eden müzakereler müs - ::ın ırı u g_e m~ a d · b" . d _ 
w ktinde t his t'l w ,,. d:ı gene .. eyhın ogulforın an ırı e meç gını, va eş sure ı e çocugun sinde derin bir tesir uyandırmıştır. bet bir mecraya girmiş ve Sovyetler rusbr arafı d .. ldürülmii§ Şeyh 
Jcurtulduğunu söylemişlerdi~. Ancak mevzuu bahs iki ada etrafında t.op- bul şa t n ~ o.. • : . 
teşhiste ekseriya miieol.füatla karsıla - Blum Amerkaga Rıza, bu kaçırma ve oldurme whadı~lerı-
şılmaktadır. ""14 \; lanmış olan Sovyet gambotlarmı ge- nin kimın tarafından yapıldıgını bılme-

G i dl yor . ıri çekmeğe razı olmuşlardır. mekle beraber bunlan yapanların men-
/ r an - Iralı Londra 2 (Hususi) - Nevyork Tıı- Bu nE:t!ce Tokyo resmi mehafilin - sup oldaklannı zannettiği aşiretin reisi-

mes gazetesine göre, yakınlarda F'rau- de memnuniyetle karşılanmıştır. Bun ne bir rnektup yazarak kaçırılan gelin 
6 Örüşme/eri sız başvekil muavini Blum Vaşingtonu dan sonra, adaların tasarrufu hak - için elli ve öldürülen evlad için de yüz 

Tahran 2 (A.A..) _Irak Hariciye ziyaret edecek ve Ruzveltle gör:işecek- kında esns müzakerelere başlanacak- lira tazmi:':at istemi~. Aşiret reisi ceman 
Nazın Naciülasil ve maiyetlndeki 1.e- tır. .. tır. .. . , yüz elli lirayı Yerdiği takdirde hadisenin 
vat dün sabah saat 10 da Tahrana gel- Belçika başvekili Van Zee:~~.d :le . Japonlara gore vazıJ et .. lrnpanacağını ve aksi takdirde cezayı 
~iş!er ve İran haric!~"e nazm Samii Ruzvelt arasında yapılan son goruşme- .. Tokı~ 2 (~;A:) - Or~u namına soz kPndisinin tayin edeceğini bildirmiş! Gö
ıle hariciye nezareti <eııkanı tarafmdan Ierin devamı sayılan Ruz~elt - Blum 1 soy le.meşe. sa1.a~ıyettar bır zat Amour riilüyor .ki Şeyh Rızanın felsefesince bir 
karşılanarak kendilerine tahsis edilen mülakatı da, dünya iktısadıyatlaının1 ~al nehn hakdısdeler~ t?akk·~ında beyanatta gelin 50

1 
bir oğul da ancak yüz lira kıy

ilramelgfilıa kadar teşyi edilmi~lerdir. kınması meselesile alakadar o caı<ur. 1 hulu nara ·. ~~ış ~: ı: metinde bir şeydir. Bu para verilmiş o-
cKcndımızı mudafaa etmek mcc - !ursa mesc!e halledilecektir. 

- buriyctindc. kalmazsak, Sovyetler Bir - 150 lira tazminat verroeğe davet edi-F t v f t h 1 • ı 1 1• l liğinc ilanı harp etmiyeccğfa. Vaziyet, !ı:>n aşiret reisi için de bu rakam ufak bir o o g r a a 1 er Sovyetlerin tarzı hareketine bağlıdır - şey değildir. Bunun için o da hükumete 
• Sovyetler bize meydan okudukları içın müracaat Ptlerek kendisinin tehdid kar-

ı lı ? S dl "'i iz 1 evvela onların çekilmeleri lazımdır. şısında bulunduğunu söylemiş. Sırf bu şinlzde mrıvaffak olaca mısınız. ev g n 1 Sonra aa biz çekiliriz.:. nevi zihniyetin kökünü kazı~ adaıe-
Ladın tarafından sevilecek misiniz? Büyük · Konuşma1ar tin tayinini mahkemeye, cezanın tayini-

bir servete malik olacak mısınız? 1 Hariciye nezareti namına söz söy - n' kanuna ve hakimin vicdanına bırak-

Bize resminizi gönderiniz, bir mütehassıs size hakikah 
- tayin edebildiği nisbet dahilinde - söyliyecektir 
Son Postanın epeyce uzun zaman- (Muvaffak olacak mıyım?), (Se-

danbcri seyahatte bulunan ilmi si- vilecck miyim?), (Zengin olacak ını-
ma mü•.-L---- 11- 1-- aramızdadır ~) ~ıı:ı.a u::aı~ yun. . 
ve bugünden itibaren, okuyuculan
ınıı:uı :miŞküllerini halletmeye ima
de bulunmaktadır. 

Vesaire şeklinde, yalnız bir mese
leyi anlamak istiyeceksiniz. 

4 - Gönderdiğiniz fotoğrafın si
lik olmaması, lizım geldiği kadar 

lemcğe sal~hiyetar bir kimse de demiş- rnak icin Dersimde ıslahata girişmi§ olan 
1 tır ki: hüküm.et bittabi tehdid edilen aşiret rei
ı cMoskovada Litvinof ele Şigemits!l sini ilzam ctıruşti İşte, Seyit Rıza da bu-
1 arasındaki konuşmalar devam etmek - nun üzerine ı::ıuğber olarak muhalefet 
tcdir.» bnyrağıru üÇJILştır! Fakat, muhalefet 

Bu zat, Japonya için başlıca nokta - bayrağının açılması için bu hadise yal
nın 1 O haziran tarihinde adaların iş - nız bir vesileden ba~ bir şey değildir. 
galmden evvelki askeri statükonun ye- ~eyit Rızayı asıl harekete geçiren sebeb
niden tesisi olduğunu ilave etmiş ve ler bunlar değildir. O, hükfımetin gün
bu tarihe kadar adaların ne Sovyetler den güne daha sıkı bir surette Dersime 

l ne de Mançukolar tarafından askeri hulfil edip bunlamt derebeylik sistemle
i.şgal altına alınmış olduğunu ehemmi- rini yıkmakta olduğunu gördüğü için, i§ 

yctle kaydetmiştir. işten geçmeden evvel mezbuhane bir ha-

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

M illetler arası münnı:eb:tl 
o derece gergin ve nazıktır 

çok defa insan, sulhun akı~etini. ~er~ 
gi bir tesadüft lıadiseye baglı gıbı gorü 
yor. BiI .Alman harp gemisinin Y · 
müdahale s:ıyılabilecek bir hareketi, m 
seli İspanya sularında Almanlar 
Fransızlan, !taJyanlarla da İngilizl 
birbirine tutuşturabilir. Nitekim bun 
birkaç giiL evvel Uzakşarkta, Amur neh 
ri sahillerinde birbirini topa tutan Ja 
ponlarla Rusların bu hareketi, peki 
yeni bir Rus - Japon harbine müncer 
labilirdi. Eu hadiseden bahsederek Sov 
yet flikalarını ateşe ve topa tutan Japon 
ların bu hareketini protestoya kal 
Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof Yol 
dap .J:ıponlann Moskova sefiri tarafın 
:fan verilen !karfılık da bir hayli gari 
dir. Bu zat, hudud tecavüz eden ve mü 
tearriz mevldine geçen kimselere kar 
arhk top, tüfek veya mitralyöz kullanı 
l!p kullanılmamasının mevzuu bahso 
mıyacağını söylüyor ki asn hazır dipl 
masi lis1mmn kaydetmekte olduğu t 
b!r kelam tarzıdır dense yeridir. Nitek· 
Çin - Japon ihlHafı müsellahı sıralarınd 
Japon ve Amerikan matbuatı arasın 
<'.ereyan eden münakaşalar. şiddetli v 
r~smi beya'lat yanşları, sulhun her a 
5hlfil edileceği endişesini uyandırmıştır 

Dünyaııın umumi manzarası, şu şeklile 
sulhun her an ve herhangi bir tesadüf 
ten doğabilecek bir tehlike ile dai 
karşı karşıya bulunduğunu gösteriyor 
Eğer arasın hududlarda patlayan silah 
ların t:ıkırtılan umumi bir mahiyet al 
mıyor ve insanların düşmanlı~ı ıümulr 
bir 'Sirayetle hududlannı genişleterek 
düşmanlık haıp dediğimiz ifet şeklin 

inkılab etmiyorsa, bunu, iktidar mevki 
indeki hükümetlerin cesaretsizliğin 

medyunuz. Çünkü, hiçbir devlet adam 
bile bile ,.e sarih mcs'uliyetini omuzla 
rına vüldenet?k sulhu ihlal etmek iS 
miyo;. Çünkü tarihin hükmünden ıko 
Jnıyor ve onun hükmünden evvel de b 
hükmü bekleyemiyece.k kadar bazan a 
davranan insanların hükmünden ve b' 
netice bw•un fiili ve muhtemel 
müeyyidesinden korkuyor. 

Selim Ragıp Emeç -------......... .. . ···-------
reket yapmak istiyor ve hükumet te bu 
:ıu seziyordu. Bundan dolayı kendisi de 
lazım gelen tedbirleri bir yandan ha~ 
l:ımakt:ı ve Dersimin içine girip orad 
oturup yer!eşmeğe karar vermiş oldu 
;çin buna göre tedbirlerini almakta · 
&>)it Rıza muhalefete geçtiği zam 
karşısında bütün tedbirlerin alınmış ol
duğunu gördü. 

Ölen pkilerin mikclan 

Ankara, 2 Temmuz (Telefonla) - Der
sim hidiscm hakkında yapılmış olan ne,
riyatın ne kadar mübalağalı olduğunu 
gösteımek üzere bugün bazı resmi ~ 
kamlar öğrendim. Bu rakamlara göre, ta.. 
~et İnönü'nün son nutkunda zikrettijf 
kurban adedi on üçten on altıya çıkınıf 
bulunuyor. Buna mukabil asiler tarafın
dan vedlıniş olduğu resmi surette tesbit 
edilmiş olan ölü mikdan da altmıştan 

ibarettir 

Temizleme 
Devam edigor 
Eliziz, 2 (Hususi) - Tuncelinde lııkl· 

Jaf etmekte olan temizleme hareketiıı• 
muvafü.kiyetJe devam edilmektedir. Şa
ki Seyit dört tarafa bq vur.makta, bqı
nın çaresini aramaktadır. 

Merak etüiiniz bir mesele mi var, 
kendi kendinizin brakterini öğren • 
mek mi ~onunuz. Tahlillerinin 
dDğruluğunu bin hir misal ile isbat 
etmiş olan arkadapmıza müracaat e
diniz: 

pozlu olması şarttır. Sun'i tavırlara
bnarak çektirilmiş fotoğraflar mak -
bul değildir. Yani resimdeki vaziye
tiniz tabü olacaktır. 

lki ahbap çavuşlar: Yol mühendisi ve muavini 
Size hakikat.& ister acı, ister tatb 

olsun, gördüiü şekilde aynen söyli
ytteL."'tir. 

Bunun için riayet edilmesi Jizım 
olan şartlar şnn1anbr. 

5 - Gönderilecek fotoğrafa ,gazete
de her guaı çıkacak tahlil kuponların
dan bet tanesi raptedilecektir. 

ı - Bir fotoğrafıvıı gönderecek- Son Posta ı 
siniz. 

2 - Fotoğrafın gönderilmesi gazc- Fotoğraf tahlil kuponu 
tcde intişanna rıza gösterildiği mi- isim • • • • • • • 1 
ııa'iını tazanunun edecektir. 

3 S alini. . tek b" 1 Adres • • • • • • • 
1 

- u zı ~ ır mcvzua ıns-
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Tifo olanların 
üçte ikisi erkek 
Sıhhiye Vekfileti Hıfzıssıhha daire

si müdürü ve hıfzıssıhha müessesesi 
birinci reisi tarafından İstabbulda tifo 
hakkında yapılmakta olan tetkikler de
vam etmektedir. Bu iki mütehassıs tet 

Aşığı ile bir olup 
kocasını öldüren kadın 

mahkemede ağlıyor 
kiklerini müteakıp İstanbuldaki tifo Fatihte Nurettini öldürmekten suçlu 
vaziyeti etrafında birer rapor hazırla- Receb ile, cürüm ortağı Nurettinin kan
yıp vekalete vereceklerdir. sı İrfan ve kaynanası İfakatin duruşma

Haziran ayında İstanbulda tesadüf larına Ağııceza mahkemesinde, devam 
edilen 371 tifoludan üçde biri kadın, olundu. Dünkü celsede hadiseye yetişen 
üçte ikisi erkektir. polis memudarı şahid olarak dinlenildi 

Mütehassıslar bu vaziyetin erkek _ ve duı uşma oldu}:ça mühim bir safhaya 
lerin hariçte yapmış oldukları temas - girdi. • 
ların çokluğundan doğmakta olduğu _ Dinl~nen şahidlerden Fatih merkezi 
nu kaydetmektedir. Halkın aşı i.stafi _, memurlarrndan Siileyman, geçen celse
yonlarına tehacümü devam etmekte _ de dinlenilen şahidlerin söylediklerini 
dir. Birer aşı istasyonu kurulacak yedi teyit edici mah~yettc , şunları anlattı: 
hastanede henüz faaliyete başlanma _ - O gece bekçilE'r gelerek vak'ayı ha-
mıştır. ber verdiler. Hadise mahalline gittiğim-

Aşı istasyonlarında 7 yaşından kü- de, gördüğu:n ilk manzara şu oldu: Bah-
Çelenk koyma mc rasiminden bir intıba çük çocuklarla elliden yukarJ ihtiyarla çe kapısınııı iç tarafında yaralı bir adam 

· d ·· ika 1 k talebe _ ra aşı yapılmamaktadır. yatıyordn .. Biı gözü kördii bu adamın .. 
Polis mektebinin ellinci devre me - merasım e muz ça ar en, İstanbullular tifoyu Bandırmaya da Sırtında parça parça bir entari vardı. 

zunları, dün akşanı Taksim abidesine den bir hey'et, kırmızı zemin üzerine 'ötürdüler Kanlar içindeydi. İfade verecek kudret-
gitmişler, saat on yedide, ~bideye, me- beyaz çiçeklerden cPolis okulu - devre Bandırma (Hususi) - Bandırmada te değildi .. Vaziyeti boğu.~muş, mücadele 
rasiınle bir çelenk koymuşlardır. 50 - 937» yazılı bir çelengi abideye koy on gün içinde 3 tifo vukuatı oJmustur. etinis bir adamın halini gösteriyordu. 

Saat tam On Yedide, mektebin 218 muştur. Bundan sonra, polis mektebi ş· d' k d B d d f ı · Bize - ilkönce hırsız geldi, kocamızı öl-
mezunlarından Lutfü Korkud bir and ım ıye a ar an ırma a ti o ıasta-

mezunu abidenin yanında isbatı vücut lığına ender tesadüf edildiğinden scbc- dürdü dedller .. Fakat.. Bunun yalandan 
etmiş, merasime, mektep talim hey'e - hitabesi söylemiştir. Hitabeden sonra bi araştırılmış, hastalığın istanbuldan ibaret olduğu bilahare anlaşıldı. Bizde 

muzika onuncu yıl marşını çalmış k . · 
tinin Emniyet Müdürlüğü erkanı da iş- ,.. d f d' geldiği anlaşılmıştır. Hükumet tababe- hırsız geldı kanaatini uyandırma ıçın 
t irak etmişlerdir. mektep mezunu talebe ahi e etra ın a ti tarafından acil tedbirler alınarak' olenin es'.ablarım saklamışlar, bir dikiş 

bir geçit turu yaptıktan sonra dön - hasta bulunan evleri kordon altına a - makin~sini ortaya çıkarmışlardı .. Esvab-
İtfaiye bandosunun çaldığı İstiklfıl müşler ve tayin olundukları vazifelere dd' 

lınmakla beraber tifo aşısı tatbikine de l:ırın hırs!z tarafmdan çalındığını i ıa 
rnarşile ve bayrak çeki~!;t~ başlanmıştır. Beş gündenberi ba~ka ettiler amma .. sonra. meydana çıktı on-

vak'a zühur etmediğinden hastalığın !ar ... İşte, bütün bunları bu katil hadi-Müteferrik : Şehir işleri: 
önü alındığı zannedilmektedir, sesinin mürettep olduğu knnantini uyan-

Vali Avrupaya gitti Sanasaryan hanı belediyeye g eçti Dairelerde tifo asısı dırıyor. 

l l k İktısat Vekaletine bag~l~ 'fürkofis, Şahidin sözleri bitmic:ti. Reis Refik 0-Boğazındaki hastalığı Fransada te -
davi ettirmek üzere mezuniyet alan 
:Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstün
dağ beraberinde refikası bayan Üstün -
dağ olduğu halde dün sabah saat 1 O da 
Çelyo vapurile Fransaya hareket etmiş

Temyiz kararile vilayet ma ı o ara '$ 

Liman İdaresi, iş dairesi ve deniz tica - !1ay, suçlulara: 
tapuya raptma karar verilen Sanasar- . d 

retın e memur ve müstahdemlere, iş - - Ne dersinız? .. diye, sordu. 
yan hanı hakkındaki hüküm kesbi kat'- çilere tifo aşısı yapılmıştır. Diğer am - İki kadın, birden atılarak: 
iyet etmek üzeredir. Yakında hana be- me müesseselerinde de aşı yaptın} - _ Kabul etmeyiı. bu şahidi.. Esvabları 
lediyece filen vazıyet edileceği gibı maktadır. Bazı dairelerde aşıdan ırıü - s~kladığımız da, yalan .. Elbiseler kapı· 
yeddiadle mevdu olan hanın :nütera - teessir olan memurlara izin verilmiş - nın arkasuıda asılıydı .. dediler . tir. 

Muhittin Üstündağ, Galata rıhtı -
mında Emniyeti Umumiye Müdürü ve 
Vali vekili Şükrü, Vali Muavini Hüdai 
Karataban, belediye muavinleri, bele-

kim varidatına da belediyece el kona- tir. Bunrla:ı sonra. po1is memurlarından 
caktır. 

Vali vekili vazifeye başladı 

d iye vilayet parti erkanı ve bir çok Yeni İstanbul Vali, Belediye Reisi 
dostları tarafından uğurlanmıştır. ve Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet 

Kalp sektesinden ölüm 
Fındıklıda Kauçuk sokağında 1 O nu 

maralı evde oturan hamal Arif evine 
giderken yolda birdenbire düşüp öl -
müştür. Arifin kalb sektesinden öldü -
ğü anlaşılmıştır. Fıçı ile ıu satmak yasak Başkanı Vekili Emniyeti Umumiye Mü 

Dünden itibaren belediye içilecek dürü Şükrü dün sabah Floryaya gide - -===-....,T-A~K=V!""---1-iv_I _____ _ 
suların fıçılar dahilinde nakledilmesi- rek Dahiliye Vekili Şükrü Kay::ıdan di-
ni menetmiştir. Bu fıçıların aralıkları . ,.. 
h t .. l" "k t • ı · ·· t rektif almış, bundan soma vılayete, be er · ur u mı rop ya agı o maga mus e- . . • . 
id olduğu gibi tifo mikrobunu da bu- ledıyeye ve partıye ugrayarak yem va-
lundurabilecek vaziyette görülmüştür. zifesine başlamıştır. 

. --·---
Türkkuşu talebeleri dün 
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lnönü kampına gittiler 
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şahid Receb dinlendi. Bilhassa, şu nok
tada ısrar etti: 

- Hadiseden sonra suçlu Receb yaka
lanarak, karakola getirilmişti. Konuşma 

arr.sınde, şt:nları söyledi.ğini işittim: ~i
':ilayeti d~ha on gün evvel kararfaştırmış
tık ararnız~a .. Bile bile yaptım. 

Suçlu Reccb, ayağa kalkarak: 
- Yalan dedi.. Be:ni tazyik ederek, 

b:.ınları söyletmek istediler .. Fakat ben, 
böyle bir şey söy!emedim .. Hepsi yalan ... 

Birçok şahidler g~lmemişlerdi. Son o
larak1 Fener poHs merkezi II inci komi
seri Fahri dinlenildi. Şahid, şu mühim 
noktalara işaret etti: 

- Hadise mahalline yetiştiğimiz za
man kadm!ar eve bir hırsız geldiğini ıs
rarla söylediler. Hatta, şunu da ilave et
tiler: V ctk'~dan bir gece evvel eve gene 
hırsız gelmiş, kovalamışlar.. Komşular 

da. şahidmiş buna .. Komşulardan soruş
turduk, hakikaten böyle bir şey olmuş .. 
Ancak, tahkikatı dnha derinleştirince, 

anladık ki, bir gece evvel eve gelerek 
kendine hırsız süsü veren de, suçlu Re
cebdir. Bu da, hadisenin evvelden tertib 

edildiğini gösteriyor .. Sonra, maktul Nu
rettinin Recebe tecavüzüne gelince .. Nu
rettin cok zayıf bir adamdı. Suçlunun 
kuvveti kendisini bu tecavüzden, kur· 
t<ırabilirdi. Yoksa, bıçağa sarılmıya, lü
zum yoktu. Ancak, benim kanaatime gö
rE', ha~Jse ölenin kaynanası İfakat tara
fından ha7lrianmıştır. Ve, İrfan buna 
' . zorla sürüklend;rilmiştir. !Zira Irfanın 

hali, ciddi bir teessürü ifade ediyordu .. 
Kocasının ölümüne üzülüyordu.. İfakat 
ise, böyle değilcli. 

Şahid son sözlerini söyliyerek, sus
:nuştu ki .. bu anda, İrfanın gözlerinden 
yaşlar boşaldı .. 
Duruşma gelmiyen şahidlerin celbi 

:çin, başka bir güne bırakıldı. 

Poliste: 
Camide bir hafız delirdi · 

Dün Tophanede Kılıç Ali camiind& 
öğle namazına davet için ezan okunur· 
ken, camide bulunan ve yıllardanbetj 
bir çok camilerde vaızlık eden Hafı~ 
İbrahim birdenbire ayağa kalkmış ve 
müezzin Faruka: 

- Ezanı Arapça oku! diye bağırmış· 
tır. Faruk buna aldırış etmemiş, gene 
ezanı Türkçe okumağa devam etmiştir, 
Bunun üzerine, Hafız İbrahim vaız küı 
süsüne çıkmış ve Arapça ezan okuma· 
ğa başlamıştır. Halk, bağırarak hafızı 
susturmak istemiş, hafız işi gittikçe a. 
zıtarak daha ziyade bağırmış, halka ha· 
karet de etmiştir. 

Cami imamı Melunet Fehmi ile ba; 
müezzin polise haber vermişler, polis • 
ler gelerek hafız İbrahimi güçli.ikle ya 
kalayıp zaptetmişler, Galata polis ka • 
rakoluna götürmüşlerdir. Bu yüzdell 
de, camide, öğle namazı bir saat kadal 
teahh ürle kılınabilmiştir. 

Hafız İbrahiınin son zamanlarda ŞU· 
urunda bazı gayrı tabiilikler sezildiğj 
ve son sıcaklarla da büsbütün zıvana • 
dan çıktığı anlaşılmıştır. Kendisi mü • 
şahede altına alınmıştır. 

Bir camiin tavanı çöktü 
İstanbul Vilciyet binası karşısında, 

Fatma Sultan sokağındaki Fatma Sul ~ 
tan camiinde iki akşam evvel y2tsı na· 
mazı kılınırken, camiin menberi, bir • 
denbire, çatırdayarak çökmüştür. 

Cemaat evvelce bir korku geçirmiş, 
fakat, sonradan, korkulacak bir ~ey ol .. 
matlığı anlaşılarak heyecan yatışmış • 
tır. . 

Kalafat yerinde yangın 
Dün gece sabaha karşı saat dördq 

on geçe, Kalafat yerinde bağlı ve ta .. 
mirde bulunan Çakıcı zadelere ait va -
purda talaşlar üzerine düşen kJzgın çi• 
vi parçaları talaşları tutuşturmuş, yan
gın çıkmıştır. Ateşin etrafa sirayetine 
meydan verilmeden, talaşlar yandığı 

halde söndürülmüştür. • 

Bir otomobil tramvaya çarptı 

İnönünde kurulan Türkkuşu kam ·ıha Solmaz, Muzaffer Gökel, Kemal 
pına İstanbuldan ~tirak eden talebe - Mutlu, Rabia Çavuş, İsmail Bilge, Ah
ler başlarında öğretmenleri Selçuk At- met Ötkün, Demir Köksal, Neşat Him
lı ve Cemalettin olduğu halde 31 kişi - met oğlu, Saip Eyüp oğlu, Fahrettin 
lik bir kafile halinde dün 2,50 trenile Aytok, Necdet Çolak, İbrahim Güreli, 
İnönüne hareket etmişlerdir. Hikmet Özalpay, Nurettin Mutlu, Nüs-

Bu yıl kampa Galatasaray lisesin - ret Çalango, Sabri Çakış, Avni Ç~tin
den dört, Haydarpaşadan beş, Darüş - a~p, Mahmut Erkan,. Rauf Aydın, Ib_:a
şefakadan 7, Kabataştan 4, Hayriveden Jum Uray, Bahaeddın İdeme?, Mela 
3 G .. 1 s ' tl d b' t 1 b · · 1. hat Koral, Faruk Elker, Nacıye Toros, , uze an a ar an ır a e e ış ı - . . .. 

k t · t" K f"l · · d 'k" · H . Muhıttın Korkmaz, Cemal Ozdemir, ra e mış ır. a ı e ıçın e ı ısı ayrı- F 't Al F uk K k 
1. · d 'ki · d h · t 1 k erı guzey, ar uyuca . ye ısesın en ı sı e arıç en oma B 
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b 
üzere dört bayan vardır u yı nonun e ta e e toplana-

. . · . caktır. Kamp müdürü Bay Kenandır. 
Istanbuldan kampa ıştırak eden tn- İstanbul Türkkuşu Müdürü Nuri is-

lebı:>ler şun ardır: tifa etmiş yerine Ankara Türkkuşu §e-
Ercümend Tüccarbaşı oğlu, Medi - fi Savni tayin edilmiştir. 

-

Serin ve gazel bahçesinde 
Her akşam meşhur 

BUDAPEŞTE BOLBOLO 
ve sevimli tenor 

BAY VUNKA 
en güzel şarkılarını okuyorlar 
Her öğleden 14,30 a kadar meş

hur NOVOTNI orkestrası en seçkin 
parçalar çalıyor. TenziHltlı fiyatlar: 

Tabldot 4 tabak 75 kuruş 

D•lre • Tepeba,ı 

Kirahk Apartıman 
Türbe - Belediye karşısında - 19 

numaralı apartımanda zemin katın
da bir kü~ük en yukarı katta bir bü
yük daire kiralıktır. Elektrik, gaz, 
su, kalorifer, bahçe. Kapıcıya müra
caat. Küçük daire gayet ucuzdur. 
Büyük dairenin Yeşilköy fenerinden 
Boğaziçine kadar nezareti vardır. 

..udise yerin den bir görünüş 

Dün saat 13 buçukta Bahçekap1da uğramıştır. Bu yüzden, bu hattaki tral1j 
bir müsademe olmuş, Fatihe gitmekte vay münakalB.tı bir saatten fazla inkıı 
olan 168 numaralı Fatih - Harbiye taa uğramış, ondan sonra yol açılarak 

1
.tramvayile 2191 numaralı otomobil çar seferler devam etmiştir. Kazada hiç 

~--•••••••••••iP plfllllŞlar, otomobilin ön kısmı hasara kimseye bir şey olmamıştır. ' 



Urfa iyi ve temiz suya 
kavuşmuş olacak 

Trakgada sıtma 
Ve ruam 
Mücadelesi 

- Mahduma bir kız aradı
lınu sana evvelce IÖylemif
ttm HaND Be7• 

••. Fakat alacağım kızın 
hem zenpı, hem aüzeL •• 

••• Hem mablmatlı, hem de 
ev kadını oım111nı iltedili .. 
JDlz için ••• 

Hasan B.,. - Onlar eaki
deıımif azizim, §imdi dört ka
dm almak JC)kl. 

Kasabalarımızda 
işleri • 

ımar 
Osmaniyede elektrik temsab mukavelem yapıl 

Meriçte 40 ıöçmen eYİ 1apbnlch ve 
kasabanın elektriii temin edileli 
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Kaza nam dünyanm en büyük · 
ta htma götüren · ımti~an 
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Şoför haklıdır 
Kendisini tanırdım .. bir taksi otomo

bilinin sahibi idi. Otomobilin şoförlü
ğünü de kendi yapar, bununla geçinir· 
di. 

DE B 

Göl ve deniz edebiyatı "" .... 
imparatoriçe vasiyeti anlattı: "Kublô.g Han dedi ki 

Dün tesadüfen onun otomobiline bin
diın. 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy kim Cengiz yasasını en iyi bilirse o imparator 
olmalıdır. Zira imparatorlugu hakkile yapabilmek - Bay, dedi, elbette haberin vardır. 

Taksiler ucuzladı. için yasayı iyi bilmek lazımdır,, - Haberim var. 

Y•z•n : - Zavallı bizler ... 

Kublay Hanın sarayı o zamana kadar 
lörülmiyen ve ondan ıonra da görülme
sine imkan bulunmayan bir ihtişam gös
teriyordu 

Turan C•n Güldüm: 
Gene en esaslı disiplin iki kelime ile an- - Niye zavallı olasınız? Bakın hayat 
latılıyordu: Sıra ve saygı... günden güne ucuzluyor. Yiyecek ucuz, 

Tim ura rakip olarak kim vardı? giyecek ucuz, her şey ucuz, diğer esnaf 
Evveln bu tesbit edildi ve bunun Ti- sattıkları malın ucuz olmasından §İ

murun büyük kardeşi Kulama olduğu kayet etmiyorlar. Siz şikayet etmekle Bu ihtişamı bilhassa saraydaki kız ve 
kadın bollıiğu artırıyordu. 

Saraya bütün Asyanın en güzel kızları 
alınıyordu. Bunların bir kısmı harplerde 
esir edilmiş olanlardı. Bir kısmı da bil
hassa sarıı.y için satın alınmışlardı. 

Saray zabitleri imparatora güzel kız
lar takdim etmek için diyar diyar gezer
lrr ve kız ararlardı. Ungut kat>ilesinin 
kızları çok güzeld' ve bunları babaların
dan para ile alırlardı. Baba ve anneleri 
ae kızlarını: 

- Sarayc1.a daha mes'ud olur! 
Diyerek seve seve verirlerdi. 
İmparatorun karılarından dördü impa-

ratoriçe unvanını almıştı. Bunlardan bi
rincinin adı (Canım) dı. Her birinin hiz
metinde üç yüz kız bulunuyordu. Ayrıca 
badımağaları da vardı, dört imparatori
çenin saray halkı on bin kişiyi bulurdu. 

Müverrih Raşide göre Kubl!iy Hanın 
on iki oğlu vardı. Fakat bu işde daha sa
lahiyetli olan Venedikli meşhur seyyah 
Markopolo bunların sayısını kırk dokuza 
çıkarır ve yirmi iki tanesinin karıların
dan, yirmi yedi tanesinin de cariyelerin
t!en doğduğunu illıve eder. 

Kublay Hanın yE'rine geçecek olan im
parator şüphesiz dünyanın en kuvvetli 
ve bahtiyar adamı olacaktı. Oğullan ara
mnda bu mevkii elde etmek istiyenler 
çoktu. Fak~t imparator kendi yerine di
lediğini tayın ~tmekte serbestti. Bunun 
için de dörcfüncü oğlu Nomoganı veliaht 
yaptı. 

Fakat biraz sonra isyan etmiş olan 
Prens Kaydu'ya karşı yolladı ve orada 
düşmana esir düş1ü. 

Bir esirin velirhtlıkta kalmasını mu
vafık görmiyen ve kurtulması da şüpheli 
ol:m Kublay Han onun yerine ikinci oğ
lu Prens (Cin-Kin) i geçirdi. 

Cin-Kin'in birçok yüksek meziyetleri 
v.ırdı. 

Biraz sonra Nomogan esaretten serbest 
bırakıldı. Belki prens Kaydu ile gizlice 
nnlaşmış bulunuyordu. 

Nomogan Çine geldi. Babasının huzu
runa çıktı ve ona karşı bir nutuk söyle
di. Bu nutukla veliahtlığı geri istiyor; 
bir takım fikirler söylüyor; adeta baba
sına akıl öğretmeğc kalkışıyordu. 

Kublay H:in kızdı. Ayağını yere vura
r;ık oğlunun üstüne yürüdü: 

- O kadar cesur ve akıllı olaydın düş
.nana esir düşmezdin. Bu sE'nin için ebe
di bir lekedir. Defol karşımdan, bir daha 
gözüme görünme! 

Diye haykırdı. 
Nomogal" biraz sonra öldü ve onu da 

(Cin-Kin) in ölümii takip <"tti. 
Kublôy çek miiteessirdi. Veliahtlığa 

bu sefer biraz önce (Karakurum) umumi 
valiliğine tayin ettiği oğlu Timuru ge
çirdi ve veziri (Bayan) a şu emri verdi: 

- Mogülistana git ve Timura haber 
ver. Onu adet olan merasimle veliahtlık 
tahtımı ~ıkar. 

Kubliiy otuz beş sene saltanat sürdük
ten sonra seksen yaşında olduğu halde 
(1294) senesinde öldü. 

Ölmeden evvel veliahdi tayin etmişti, 
fakat bunu tanımayanlar vardı. Bunun 
için işin kurultayn verilmesi, orada mü
zakere edildikten sonra reye müracaat 
edilmesi gerekti. Kurultayın intihap et
tiği impar~tora hiç kimse itiraz ede
mezdi 

Han ölünce zevcesi prenses Gökçin na
ib oldu. ~ydu ile harpte olan oğlu Ti
rnunı çağudı. Ayni zamanda kurultayı 

anlaşıldı. haksızlık ediyorsunuz. 
Kulaınanır. da kurultay azaları arasın- MelUl mehll yüzüme baktı: 

da taraftarları çoktu. Prenses Gökçin ek- _ Şikayette haklıyız, ve hak vere-
seriyetle onu intihap ettirse bile memle- ceksiniz! 
kette kargn~alık çıkmasına engel olamı- _ Asla! 

yacağını düşündü. Çünkü azlıkta kalan- - Kesip atmayın bay.. beni dınle-
lar yeni iıflparatoru candan sevcmiye- . 

yın .. 
ceklerdi. Dikiz aynasında bir yandan beni di-

Bunun için evvelden hazırlanmıştı. kiz ediyor, bir yandan da anlatıyordu: 
Herkes toplandıktan sonra dünyanın _ Kasab eti ucuz verir. E ucuzla-

en büyük ve değerli elmaslarile pırlan- dıkca kasab daha fazla mikdarda keçi 
taları \'e mücevherlerini ihtiva eden taht eti sürer. Sütçü südü ucuz verir. Basit 
üzerinde şöyle biraz kımıldadı, öksürdü bir şey .. süt ucuzladıkca sütteki su milc
ve sesinc> bir sertlik vererek şunları söy- dannı artırır. Kumaşcmın kumaşı u-

Jedi: cuzlatmasının yolu vardı. Yün kumaş-
- KublAy Han Timuru veliaht yaptı. taki pamuğun mikdarı arttıkcn fiat da 

Buna rağmen Kulama saltanat iddia edi- ucuzlar. 

yor. O da ölen hanın oğludur ve az çok Yağın kilosunu yüz kuruşa satan 
hakkı vardır. Fakat iki tane imparator yağcıya: 
olamaz ve imparatorluk parçalanamaz. 
Bunun için gene Kublay Hanın bir vasi
yetine göre hareket edeceğiz. Esasen bu 
vıısiyet gayet yolundadır. Sanmam ki 
kimse itiraz etsin! 

İmpar-ıtoıiçe vasiyeti de anlattı: 
- Kublay Han dedi ki, kim Cengiz ya

sasını en iyi bilırse o imparator olmalı
dır. Zira imparatorluğu hakkile yapabil
mek içın yasayı jyi bilmek lazımdır. 

Buna kirru:e bir şey diyemedi. 
Cengiz yasasına itiraz edecek ba bayi

ğit henüz anasından doğmamıştı. 
Hepsi de: 
- Hayhay! Elbet doğrudur. Kublfıy 

Hanın vasiyeti yapılsın! 
Dediler. 
İmparatoriçe yeniden söze başladı: 
- lIPpiniz iyi dinleyiniz. Kimin daha 

iyi anfottığmı siz tayin edeceksiniz. On
dan sonra kimse itiraz edemiyecek. Kim 
itiraz edt?rS" hepimizin kılıçları onun en
sesine inecektir. Kabul mü? 

- Kabul ... Kabul ... Hayhay! ... 
Sesleri büyük lıir uğultu halinde yük

seldi 
İmparator:çe sessiz duran Kulamaya 

sordu: 
- Sen de söyle! 
- Kabul ediyorum! 
Dedi. 
İmparatoriçe Timura baktı. 
- Haydi, yasrıyı anlat! 
Timur zaten buna önceden hazırlan-

mıştı Bıından başka dili de güzel söyle
meye müsaiddi. 
Ayağa kalktı. Cengizin meşhur yasası

nı birer b:rer ve yüksek bir belagatle 
anlattı Herkes: 

- Aferin! 
Dedi. 
İmparatoriçe 

dÖndü: 
Gökçin şimdi Kulamaya 

- Sıra senindir; dinliyoruz. 
Kulama da a.v.ığa kalktı. Birkaç daki

kanın içinde göstereceği bir muvaffaki
yet ona Kublay Hanın muazzam ve muh
'eşem imparatorluğunu, saraylarını, or
du ve memleketlerini kazandıracaktı. 
Şüphesiz rlünyada bu kadar büyük mü
kfıfatlı bir imtıhan hiçbir zaman olma
mış ve olmayacaktır. 

Kulama da yasayı söyledi. Fakat 'ö
nük ve tereddüdlü bir sesle söyledi. Ti
mur kadar muvaffak olamadı. 

Kurultay not verdi: 
- Tt'Ilur imtihanı kazanmıştır. 

- Altmış kuruşa sat! 
Diyebilirsiniz, o da satar. Yağ bu: 

mahlütu da satılabilir .. ya bız ne ya-
palım? .. 

- Siz de ..... . 
- Biz ne Y!'Pabiliriz? Bu işin hilesi-

ne kaçamayız kı... Benzin biraz ucuz
ladı .. karımız da biraz artacak, d iye se
vinmiştik. Fakat boşuna scvinmışız, 
derhal taksi fiatlarını da indirdiler. E
limiz böğrümüzde kaldı. Tekerlekte 
Iastik vardır. HÜelisi yok ki takabile
lim. Benzine su karışmaz ki karıştıra
lım. 

- Şişliye elli kuruş! 
Diyen müşteriyi, Şişlinin yakında 

bir benzeri yok ki oraya bırakalım da: 
- İşte Şişli!! Geldik, yarım papeli 

uçlan! 
Diyeliın.. şimdi anladın ya!. Esnafın 

içinde en dürüst hareket eden blz değil 
miyiz? .. Allah için söyle ... 

- Evet, sizsiniz ... 
- Mademki biziz, hileli kazanmamı-

za imkan yok .. bari ne olur hılesiz kaM 
zancımızı azaltmasalar. 

- Başta şoföre: 

- Sana hak vermem! 
Demiştim ama, sonradan: 
- Haklısın! 

Demekten kendimi alamacl1m. 
iMSET 

64 yaşındaki 
eski Mısır 

Başvekili evleniyor 

Hamid FikTet 
Divan edebiyatı ne ,aın, ne deıı :l te-ı şiirinde olsun, §air, hep istibdat devrinin 

rennüm edebildi. Sadece havuz ~ııltısı, zulmüne hrıykırmak istemiştir. Hatta: 
şadırvan çağıltısı ve biraz da dere prıl- Bir çocuk ru1ıu. kadar pürnisyan 
tısı ile bir §eyler fısıldadı. Naili'de lefen Uzuyor mav~ deniz. J 
'çi kadar suyu ıörür, kenarını göremezsi- Diye denizi s:if ve berrak gösterdiği 
niz. cCuy:. ile cCuybar:., kupkuru, mü- cMavi Den:z, şiirinin sonunda bile bcd· 
ccrred bir mefhumun ifadesidir, tablo de- binJeşiyor ve nazarlarının o ayna gibi su-
ğildir. Nedim bil~: yu bulandırmahlnı istemiyor. Vakıa der• 

Eyvah o iiç çifte kayık aldı karanm hal gene fikrinden rücu ediyor amma ..• 
Şarki okuyup geçti biT 8.fet var içinde İşte hep lJöyleôfr ve Fikretin cFeneh 
Derken kayığın üç çifte ve afetin şarkı şiirinde bile hep ayni bedbinliği ve te-

?kuyan cinslen olduğunu söylüyor da felsüfü Lulu:-sunuz. 
&uyun rengini değil. adını bile ağzına al- Fecri Ati'dt' derıiz, bilhassa Tahsin Na· 
mıyor. Halbuk! divanının kaside, gazel, h!d'in cRuh-u Bikayd> ında Büyükada kı· 
şarkı. hasılı her hangi bir kısmında yıfarında suların ve çamların mehtap a• 
S:tdabad'ın yeni kasırlanndaki şadırvan- kislerini hayali Afroditler ve peri kızla· 
Jardan bahsederken öyle coşuyor ki... rile çizmeğe kalkan bir acemi ressam 

Görchm aLılıayat aktığın ejderhadan ~ablosudur. N~~ıl ki bugün ne o şiirler -
Dive seslenirken hissediyorsunuz ki den ne de o koca kitaptan bir iz kalma

blitü~ benliği ile bu kasra ve bu ağzın- mıştır. Fecri Atinin büyük şairi Ahmet 
dan sular akıtan mermer ejderhalı havu- Haşim'dc is0 göl tablolarım ve harikula· 
za bağlıdır. Çünkü orada bezm-i safa ku- de nefis gö' saatlerini buluyoruz. Yalnız 
rıılur ve ellerde billur piyaleler döner. bu göller h!zim Anadolu gölleri değil, 
Divancılar r.e yazık ki Çemşidi bile engin fransızca ş;ır ya:mr. Belçikalı şairlerin, 
cfo:ıize karşı değil, bu dar su karikatürü bilhassa Vmharen'in, Rodenbah'ın göl • 
örıünrle şadı>degeimişlerdir. Denize arka- !eridir. Hiışim o edebiyatın levhalarını 
sını ':lönen edebiyatın gölü görmiyeceği ç?k güzel ~dapte P.dC;bilmiştir. Fakat ne 
ise p"k tnbHcHr. ~:ıre ki bugün bile edebiyatımızda mesela 
Tanziınaflan sonraki edebiyatımıza ge- bir Van gölı.1 yoktur! 

Imce, bereket versin ki Namık Kemal ve Maamafih son d<.'virde Yahya Kemal'lc 
Abdülhak Hamid başta olmak üzere Faruk Nafiz'in denize ve tablo halindeı 
Çamlıca teprsinden Marmarayı görebil - dE>reye çok yaklaştıklarını inkar edeme
miştir. Fakat .Kürsi-j istiğrak> taki Ha- yiz. cŞark:n Suitankrı> ile cSuda Hal· 
rn"d, bu devır edebiyatında denizin ro - kalar:. şairi Faruk bunun için yann da 
mantik hülyasını ve Finten'deki Davala- okunacaktır. Hele deniz levhasında Yah· 
ciro'nun dalgalara hitabında Okyanusun ya Kemal muhakktık ki başta geliyor. 
kudurmuş cheng;ni de kudretle yarata- Bir gün den?z ölgündü, bir oltayla 
bilmiştir. Bilhassa: balıkta. 
Çıkıyor 1:anlı yii7.'U karşıma Ummanda Kuşlar gibi 1ıalnız, yapayalnızdım 

bile, açıkta 
Sönmtiyor 11w.ş"ale-i l<ineti tufanda bile. Mısralar•ie başlıywı cDeniz> ve çok 
Deşt-'Ü de .. yayı ım~' ta iki aylık yoldan, ılerin memieket duygusunu terennüm e.. 
Geliyor mileleri gU§Uma sağdan soldan. den cAçık Deniz> manzumeleri bu sebep
Mısralarmda çılgın Okyanusun l.Rm ten dalına hctırınnacc.k iki mükemmel e-

Jevhcsmı göıemc.sek bile sonsuz ufuklara serdir. Burada Orhar. Seyfinin geçen yıl 
ve göklere sığmıya!' dehşet uğultu~Jnu ıntişar ed~n cKıyı> şiirini de hatırlatmak 
muhakkak ki işidiyor gibi oluyoruz. isterim. Y-:ılnız ne yazık ki, romanda ol· 

Edebivı:.t-ı Cedidede ise deniz en ziya- sun. şiirde olsun, Byron gibi, bizim ede
de bir s;mboiciür. ME"sela Tevfik Fikretin biyatımızda cia henüz büyük bir deniz a. 
Seza, ş _hitlıkte gibi biraz Lamartine şığı ruh doğmnırııştır Onun doğuşu ise 
nl)staljisini taşıyan ince bir kaç şiirini modt!rn T;A~·k edebiyatma hiç şüphesiz 
t;.:r tarafa buakırsa~ Sis'te olsun ve: en coşkun sesi ve en kudretli levhayı gc 

••. Sen de?!"in derin, Hreceklir 
Başlarsın ihtiıazuıa bir erganun gibi. Sularıu ve cngın ufukların tam san'at· 
Mısralarını havj şu anda ismini iyi ha- karını bekl"yoruz. 

tırlıyamcıdığım (G:ıliba Büyük Gece) Halid Fahri Ozansoy 

olan Mari Hubner ile evlenecektir. Mari ı diyordum. Viyanaya tedaviye gelen ni 
17 yaşındadır. ştmhm ile ilk defn burada tanıştım. O * günden sonra sık sık buluşmaya başla-

Bundan iki ay evvel, Viyanaya gelen dık ve bir nkşam de kendisile evlenereJi 
Tevfik Nesım Paşa, Viyanaya bakan Co- Mısıra gidip gidemiyeceğimi sordu. 
benzel'de Hubner'ln oteline gitmiş ve o- Düşüneyim, dP.dim. 
teJin barına girmiştir. Fröylnyn Hubner Bi an duraklayarak, utancından kıza-
barda ~alışmaktadır. ran genç kız gayet güç işitilir bir sesle 

Ve prens Timur Asya imparatorluğu 
tahtına oturdu. Kimse buna bir şey söy
liyernedi; kimse baş kaldıramadı; mem
leket te krırışmadı. 

Sabık başvekil, cidden göz çekici, kes- şunları ilave etm:ştir: 
tane saçlı, ell eözlü ve en usta makyaj - Evet, düşündüm .. Ve kocamın 64 ya
sanatkarl:ırını kıskandıracak bir meha- şında olduğunu bir an için olsun aklıma 
retle inceltilmiş kaşlı, mevzun endamlı getirmiyerck, evet.. dedim. 

topladı. -- Turan Can genç kııı görür görmez hemen vurul- Diiğü:ıümiız, birinciteşrinde olacak, 
muştur. :nedeni ı1i1';ah yapacağız... Ben katoli-

Kurultay Cengiz Han usulünde top- Sıhhat vekili Fransaya gitti 
landı. Bunların ar~sında Kora ve Kan- Sıhhiye Vekili Refik Saydam bir 
tondan Hazer denizi kıyılarına, hatta müddet mezuniyet almıştır. Refik Say 
T b •1 k dar bütün m mleket- damın mezuniyeti bitinceye kadar Sıh-

Babasmın Viyanadaki açık hava kah- ğim. evlen!nce de kocamın dinini (müs· 
vesinin bir köşesinde gazetecileri kabul lümanhğı) kabul edecek değilim. 
eden büyüleyici ve işveli genç kız hika- * 
yesini gayet fasih bir ingilizce ile şöyle Mari Hubnerin, nişan yüzüğü tek taşlı una O) arına < e h" v k"'l t" a·· ""k İ h" 

lrrden gelenler vHdı. Cengiz Hanın ku- ıye ~ _a e ~ne, umru ve n,. ısar • 
rulta d f k ondan çok kalabalık )ar Vekılı Alı Rana Tarhan vekalet e-yın an ar ı · kt" S hh" V k"l" d"" 10 ve ayni zamanda görenlerin gözlerini ka- ctece ır. ı ıye e ı ı un saat - Mari H ubner 

anlatmıştır: bil' pırlanta yüzüktür. Ve Tevfik Nesiın 
1 - Bir mPktep talebesiydim. Bratyon Paşa, Mısırdan 70 bir. lira değerinde olan 
civarında Mick.lefield mektebinde oku- ecdadı:ıdan kalma mücevherlerini istet· 
yordum Yaz tatiH rnünasebetile Viyana- miştir. Bunlnrı, genç nişanlısına düğün 
ya dönmüş, ve barda babama yardım e- hediyesi olarak verecektir. 

maştırac:ık derec•de muhteşem oluşuy- da Galata rıhtımından kalkan Çelyo 
d!l. Yoksa yasa iCbarile fark1an yoktu. vapuru ile Fransaya gitmiştir. 

M1sırın esk! başvekili 64 yaşında Tevfik 
Nesim Pnşz, Viyanada bir otelcinin kızı 
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Fransızcadan tercüme edebi romu Tercüme edm : H. V. 
-i-

t 909 kanunusani .. 
sinin yirminci gü .. 
llÜ olan bugün, kor 
lu Ye hayret içinde, 
macerayı baştan aşa
iı, yazmağa karar 
-verdım. Karar ver
dim, çilnkü yarın 
ôeğil, öbür gün öl -
~üş bulunacağun. 
Obür gün, evet, ö -
bür gün, muhakkak 
surette öleceğim, ih· ,, 
tiyarlıktan . ölece -

· lığı hasebile tami • 

ğim. 

ratın kırk sekiz sa
atten evvel ikmal e
Wlemiyeceği mu -
hakkaktır. O zamn -
na kadar Grand Cap 
ile Toulon arasın -
öa telgraf muhabe • 
ratmın bilmecburi -
ye munkati buluna
cağı maruzdur.> 

:Miralay 
Terris 

Hazerde, Toulon 
ile Grand Cap ara -
sında, muhabere na
mına hiç bir şey ce
reyan etmez, harp 
zamanı bittabi müs-

Bunu hissediyo -
rum ve biliyorum. 
Demek oluyor ki sü-
ıJ.. tesna ... .ıı..uta nihayet ver - Grand Cap dağı To 
melde büyük bir za- ulon şehrini ihata 
rara girecek değilim, eden dağlardan bi -
Esasen, hakikatın ridir. Çıplak ve farkında olını - b d wd 

. ·· w vahşi bir tepeden ibaret olan u ag a yan ve tehlikede olduklarını bilmiyen bulacak ve maceramı okuY'!p o~rene- ld k A b. . tihkam ve bu istih -
kadın, erkek bütün insanların istiraha· ceksiniz, eğer Allahın varlıgına ınanı- ~A u d ça das~ı. ~r ~s .. betçi nefer vardır 
ti~ sükunu ve emniyeti namına, bu sü- yorsanız, o inandığınız Allah aşk~ ol- Da~ a : f ı: e t 0çorak arazi ile çev~ 
klıta bir nihayet vermek isabet olacak sun sözlerimin doğruluğundan şuphe agın e a 1 arıza ı, 
~ırım. Benim için artık mesele yok. etmeyiniz. Anlattıklarım masal yahud rilmiştir. 
Obür gün ölmüş olacağım. Binaenaleyh hezeyan değildir. Bizzat sizın başınıza, Bu mıntakada, nadiren görülen ge
edece.ğim sırrın ~asını, biraderlerim ve oğlunuzun ,kızınızın başına, karınızın lip geçici odunculardan başka, ~anlı 
hemşırelerim mesabesinde olan bütün veya metresinizin başına gelmesi ihti- mahluk namına hiç bir şeye tesaduf e
er~eklere ve bütün ~adınlara vasiyet mali olan felaketlerin en müthişinden dildiği vaki değildir. Mevzu bahis tel
edıyo:um. w - .. .. . bahsedeceğim. Sözlerimi hakir görü? graf hattının, kırk sekiz saat m~~ttal 
. İh~ı!arlıgım ve olumum onlara bı.r omuz silkmeyin; deli değilim. Ölüm, sı- kalması ile kıyamet kopmaz. Bu ıtıbar 
dersı ıbret olsun. zin ~e başınızın ucunda bekliyor. Gül- la, miralayın mektubunu l~~wnsu~ ~v-

Son arzum budur. meym. Okuyun, anlayın, inanın, ve rak arasına tasnif etmek uzere ıdım 
ı A ~ • • • w. sonra ne yapmak lazım geliyorsa onu ki telgraf çavuşu, oda kapısını vura -

Evvela şunu soyliyeyım: Deli degı- yapın. , 'k . . g'rdi· 
ı . Akl ta ·ı · d H" b" · ra ıçerıye ı · 
1m. ım mamı e yerın e. ıç ır Ihtiyarlıktan titriyen elimin kusuru- y·· b ı Bahriye kumandan -
hastalıkla da malul olmadığım için sıh- na bakmayın ve okurunıyacak derecede w- . uz .a?ımt "ı fo a çagw ırıyorlar 
h ti d t y ın "hti H .. .. lıgından sızı e e n · t.~ 1 ~ b e ~n:ıhatm.. laklız ı f yakr~md. "her kotu olan yazımdan usanıp bir tarafa - Geliyorum. 
ur u eşerı ı ıyar ı arın ev ın e ı - atmayın. Bu kurşun kalemini sokağın .. . . .. 
tiyarım. Yaşım seksen mi? Yüz mü~ tozları arasında buldum. Eskimi· ~ve Yerimden kalkarken şomınc~~ ~: 
Y" · · · '? H " · · ~ · d k" t baktım Tam uç ıdı. uz yıı mı mı· ıç bilmıyorum. Bu ya- çok kısalmış olduğu için parmaklarım zerın e ı saa e · . 
şı tayin hwususunda hiç bir vasıtaya da onu tutmakta müşkülat çekiyor. Çıktım ~e. ~oridoru geçerek zabıtan .o: 
malik degilim. Ne nüfus cüzdanı ya- Bu defter de pek iyi bir şey değil dasına bıtışık olan -telefo~. ~d?.sın~. ~.ır 
hut hüviyet varakasına benzer yazılı Sahifalann kenarlarında enli, siyah bir dim. Ahizeyi k~lagıma !!otudrur dgo~ur
bir vesika b' h t mez bizzat Amıralın dogru an ogru-~ , ne ır a ıra, ne bir şahid. çizgi var. Bu yüzden satırları sıklaştır- ' . . . . ~ se~ini isitin-~tta ya~ı, ihtiyarlık hislerimle bile mağa mecbur oluyorum. Başka da ka- ya benım ısrr:ı.mı çagıran ;:) :. 
tilçerek tayın edemiyorum. Zira ihtiyar ğıdun yok. Maamafih başka bir kağıda ce hayret e~lim. . . . T ? • 

olalı ancak bir kaç gün oldu. Bu ani de- zmaktansa bu siyah kenarlı deftere - Alo! Sız mısınız r-: arcy. dıyordu. 
... "kl"w l ya ' E t f dim benım1 gışı ıge a ışacak kadar zaman geçme- yazmak beliti daha doğru...... - ve e en ' . , · , . 
di. Bu asırdide ihtiyar halini alıncaya Yazıyorum. Allah aşkına olsun şüphe - Barras, sizin ?ollıes !'~~t da d b~r 
kadar daha az ihtiyarlık safhaları ge- etmeyin. Okuyun anlayın ve inanın .... beygiriniz bulundugunu soyuyor og-
çirmediğim için, yaş farkları arasında ' ru mu? 
bir mukayese de yapamıyorum. Şimdi _ ıı - _ Evet efendim doğrudur. Hayvan: 
bulunduğum hale birdenbire duçar ol- Iarımdan bir tanesi dün akşamdanberı 
dum. Macera, topçu kumandanı miralay oradadır. 

Çok üşüyorum. Bilhassa vücudümün Terrisse'den, Toulon valisi Vis Amiral - Yorgun falan değil ya? 
içi üşüyor. Etlerimin içi, kanım, ilikle- de Fierce'e gelen bir mekt~pla ~şl~- _ Hayır efendim yorgun değil. Ya-
rim üşüyor. Yorgunum, müthiş suret- dL Bu mektup ~kanı ha:b~ye daı:esı- rm 

0 
civarda bir istikşafa çıkmak niye

t~ ve hiç bir istirahatin gideremediği, ne akşam postasıle ge~ı~~L .. 2 ~ ~u- tinde olduğum için hayvanı o maksat
gıderemiyeccği şekilde yorgunum. Vü- nuevvel 190A6 pazartesı. gunu. ı~ .... !'- la hazır bulunduruyordum. 
cudümün bütün azası uyuşuk, mafsal- v:t geçen .. kanunuevve~ın ~ 1 ıncı g~~ _ Pek ala ... Fakat yarın istikşafa çı
l~n~ .sancıyor. Dişlerim mütemadiyen nu .... Henuz bu.~d.~n .!ı:.mı dokuz. g 

8 
kamıyacaksınız zannediyorum. Bu ak

b~rbırıne çarpıyor ve o kadar sallanıyor evvel ... ~arın gunu gunune t~m bır Y ~am can sıkıcı bir angariye var. Siz -
kı, lokma çiğnemeğe imkan yok. Belim, olacak; hır ay ... Topu topu bı.r ay ... A- den başka yükliyecek kimseyi bula 
ın~kavemet edilemez bir şekilde yere man Allahım! .... w. . mıyorum. 
dogru eğiliyor ve bükülüyor; gözlerim Mektup .geldıgı z~man ~.en. zabıtan 
bulanık görüyor; kulaklarım ağır işiti- odasında ıdım. O tarihte, hukü1net ~- _ Emredersiniz efendim. 
yor. Bütün bu ıztıraplar bana çok acı keriyeye ait muharre~tı .a~mak vazı · _ Haberiniz vardır tabii Toulon ile 
ve çok ağır geliyor; yeni oldukları i- fesi bana mevdu oldugu ıçın, bu ~e~- Grand Cap arasında telgraf muhabe -
Çin......... tubu da ben açtım. Ve gene o tarihle ratı inkitaa uğradı. 

Öyle bir haldeyim ki, hiç bir mahluk süvari erkanı harp yüzbaş:sı . i~im, _ Evet efendım. Şimdi topçu kuman 
benim kadar sefil ve biçare değildir gençtim... Tam otuz üç yaşında ıdım... danlığının yazdığı mektubu okudum. 
zannederim...... Bundan bir ay evvel, ancak bir ay _ Bu hfıdise pek biçimsiz bir zaman· 

Fakat bütün bu azablar nihayet iki evvel.... . da geldi çattı. Yarın yapılacak endaht 
gün daha devam edecek! Topu topu kırk Mektubu okudum. fçınd~, n~za:ı talimleri hakkında Grand Cap topçu 
sekiz saat. İki bin sekiz yüz seksen da- dikkatimi celbedeceği ehemmıyetlı blr muhafızlarına mutlak ve mutlak bu 
kika; bir şey değil! nokta g~~~.im:. ~.imdi .bile mektup akşam malumat vermek tazı~. 

Bu kısacık müddeti şimdi hesab et- aynen gozumun onundedır. _Yarın mı dediniz cfendım? 
tim ve kalb~:O .ümidle çarpmağs·b·~~~a- Numar~.28~. • _Evet yarın öğle üstü yapılacak en 
dı.:. Evet um~dle çarptı. Ge.l"çı olum Toulon mevkii mustahkenu daht talimleri hakkında! Talimleri te-
çok korku?ç bır şey ·w bunun ne kadar ıs inci kolordu hire imkan yok. Çünkü General Felt 
korkunç hır şey oldugunu hayatta bu· Toulon 2 J kanunuevvel 1908 k m Toulon'dan hareket ede -
lunan insanlar kat'iyyen tahmin ve ta- yakrınDa, .. )daakı" oduncuların muhakkak 
savv ed ı b Miralay T"rricsse'den Bahriye ce .. g 
bil' ~r fe~cz er; ~nu e.n, ~alnız hen kumandanı ve 'l'ouloıı valisi Vis su~t:te vaziyetten haberdar edilmele -
t kınm - a at ne e emmıyetı var! Ar- Amiral de Fierce'e . r mdır Bir kazaya meydan vermi-

1 hayatım, hayat denilecek şekilden n ~zı S t ka tır simdi" 
çıktı...... c 19 kanunuev\·el tarihinde 1 7 J, 172, ~elim. aa ç • · 

173, 174 ve 175 numaralı telgraf di - -- Üçü beş geçiyor efendim. 
. Hayır: deli değilim. Aklıma tama - ı reklerinin, bir toprak çöküntüsü neti- - Buradan Sollies ne kadar çeker? 

~11" ~hıb bulunuyorum ve üstelik de 1 cesinde kırıldıj,'lllı ve binnetice Tourris - On yedi, on sekiz kilometre ka -
olece~ım. Bun!ar öyle iki sebeb k.\., ya-1 ile Grand Cap arasındaki hattın ınuat- dar. 
la1: soyI:ınediğimi isbata ve sözlerimin tal kaldığını arzederim. Bu hattın ta - - Emirberinize telefonla haber ve
dogrulugundan şüphe edilmemesine ki- miri hususunda liızım gelen emirit>r riniz ... Emirberiniz oradadır değil mi? 
fay<:t e~er. verilmişse de yolların bozukluğu ve i- - Evet efendim. 

Sız kı bu yazılan yazdığım şu defteri ki nokt.a arasındaki mesafenin fazl:ı - (Arkası var) 

IKADBNI 
Fransızların en meşhur bir 

• • •• kadın tayyarecısıne gore 
muvaffakıyetin sırn 

Mariy Ba.stiye ta1111aTeıiRde . 

d dan k r muvaffaltiyet kadar müşkül olursa olsun - bir teşel). 
, Rekor ar ın re 

0
, • .. .. ·• ve sıkıntılı tarah bafl•ma. 

üstüne muvaffakiyet kazanarak tam bir busun en ~ç lık d 'd" Bütün 
t besine ulaşan dan evvelki hazır evresı ır. hava kahramanı mer e ba b k f ver. 

· · Mariy Bastiye> hu- hava yolculuklarım na u anaa ı ,. 
Fransız tayyarecısı .c k Ü b' ka- dL Yola cıkmadan insan kaç türlü endi-
stısi hayatmdn çok ınce ço zar ır ~ . . b" ıka 
dm olarak tanınmıştır. Bu iki cepheli şenin altında ezılir: Ya ır arıza Ç r 

· · · k d" · ·· ı tahlil e rla kararlastınlan saatta hareket edc-muvaffakiyetını en ısı şoy e - mezsem .. Hcle bu düşünce, karar verilen 
diyor: b " · · ikm · 'htimali insanın ta-lin atta muvaffak olmanın sırrı şu- ır ışın gec eSl ı 

c y . · "ksck kalabil- hammülünli ne kadar yıkar. Bu, her şey-
dur: Manevıyatın da~m~ ~ .. .. k d b" 1 değil midir? Fakat bir kere baş· 
mesi için muvazeneli bır omur surme · e oy e . b 

unun .ilacı da sıhhi şartlara uygun bir ladınız mı artık ne endişeden, ne sa ır· 
B . . B k d' sızlıktan escr ka1maz. 
hayat geçirmekten. ıbare:tıı:. en en ı Havad:ı iken on iki saat rahat ve müs· 
ömrümü şöyle tanzım ettım. . k +erihtim. Fakat cNatah da yere iner in· 

- Pek müstesna haller harıç - a şam- ~ez •eni b:r endişe ve gaile başladı. An· 
ları daimıı saat 10 da yatarım. Sabahları İrırsa~ız ihtimal güleceksiniz amma ina-

saat 7 de kalkarım. f k . ı· zlıgwı nmız ki ben gökle deniz arasında yap-
Bence uykunun en u a ın ızaınsı . k d " ··ım d' 

·1 b yalnız uçarken hiç bu a ar uzu e ım. asabı ve o yüzden sıhhati tamamı e ozar. 
.. 11' w. 'çin açık pence- P...nlatnvım: 

Vücudumun guze ıgı 1 
• Nataİ'da kış havası Fransanın Kot 

remin önünde sabahlan on on b:ş dak~~~ d'azur'unda bir ağustos günü kadar gü
jimnastik yapanm. Fakat hergun degı · zPldir. Kış ortasında yazlık esvablnrla 
Vakit buldukça... ed "b t nczı'lir Hal':mki ben cvalizı. imde tayya-1 b . fj kahv en ı are - b • 

Kahva tun tr ncan · . etalon ve bluzlarımdan başk;.. 
tir. Çok sinirli bir insanım am~. ~er. sa- ~:C~ı~:ıkoyu renkli bir ctayyör. le siyah 
bah tayyarcme atlar _at.lamaz sınır eı:.ıme bir bluzdan başka bir şey götürmemiş· 
hakim olmak kuvvetını bulurum. Vucu-
dum adaleli değildiı, kuvvetli de de-
ğilim. 

Hemen hc>men yalnız sinirlerimin kuv
vetile ya~rım. Fakat çelik gibi sağla

mım Bunuıı sebebini ben yalnız açık ha
\'ada yaşamakta buluyorum. Tayyareye 
hinmcdiğim zamanlar açık havada yürü
rüm Banı~. göre bu yürüyüş en güzel bir 
kuvvet menbaı, en faydalı bir sağlık 

ckÜr> üdür. 
Bunlar haricinde sıhhi hiçbir tedbir al

dığım yok. Herkes gibi ve bütün arka
d-ışlarla b"raber yemek yerim. Tayyare
me bindiğim sab:ıhlar kahvaltı bile et
mem. Havaya yüksclmenin verlliği he
yecan damarlanma, sinirlerime öyle bir 
kuvvet olur ki başka hiçbir maddi yardı
ma ihtiyaç duymam. 

Bir misal ister misiniz? İşte Natal -
Dakar yolculuğuna sabahın saat c6> f'Jn

da yalnız bir fincan sütlü kahve içerek 
çıkmıştım. Tabii derin bir heyecan için
dt>. Fakat kendimden emin olarak, hava
da on iki saat hiç bir bitkinlik duyma
dan kaldım. Natal'da yere indiğim za. 
man ne yedim sanırsınız? Yalnız allı ta
n~ kayısı . Hatta bir arkadaşım bu kayısı
lann çekirdeklerini alıp yolculuğumun 
hatırası diye saklamıştı. 
Akşam de herkesten fazla bir şey ye

medim. Herkesten fazla da yorgunluk 
duymadan yatağıma girdim. Hazırlığı 
beni o kadar üzmüş olan bu yolculuğu 
ınuvaffı:ıkiyctle bitirmenin neşesi, yaşa
mrık ve kmdiıni her zamand:ın daha 
kuvvetli duymak için baııa kafi gelmişti. 

Bence on iki saat sürmesine rağmen 
bu yolcıılu~un hiçbir üzücü ve yorucu 
tarafı yokt11• Bir kere tayyareme aUa
ciıktan smı:a bir arızaya uğraı abilece i
mi motörün mcsc.la Atlantık fü,•\mdc 
birdPııb;r(' bozuluver bi1!."C('ğm i ak.ım

dan bile erçirmemistim. Hedefime var
mayı o k~-· rır istiyordum, ve varab'IeC'e
- ·mi:' o k?...ı , r inanını tını. Bence işte ha
. . tta .ır. va rr k olnunın sırn b~du : Ga-
y~ye bütür. yüregile sarılmak ve her 
türlü mfü;l;üliı.ta rağmen ona ulaşabile
ceğine inanmak. 

Size belki garjp görünecek. Fakat - ne 

tim. 
Mevsime ve yerine uygun bir elbise

min bulunmayışı bana uçsuz bucaksız 

cAtlantik> in üstündeki yalnızlıktan da· 
ha büyük bir endişe oldu. Görüyorsunuz 
ya havalarda tam bir erkek ömrü sürme
me rağmen hususi hayatımda şık bir ka
dın olabilmek arzusundan hiçbir zaman 
ayrılart'.adım. Ne kadar meşgul olursam 
olayım lerzime, kuvaförümle manikürü· 
mü ayırac:k zamanı mutlaka bulurum. 

Bunun i~indir ki bütün hemcinslerim 
gibi ben de: kaşlarımı inceltiyorum. Hem 
de onlarla hergün meşgul olurum. Fazla 
oir tek tüy görünmesin diye. 

Yüzümün güzel kalması için de bütün 
kadınlar gibi daima elimden geleni esir-
gem em. 

Zaten bütün yaşayışımla tamamen on
lara benzerim. Yalnız bir farkım var. 
Ben biraz daha heyecanlı ve tehlikeli bir 
ömür seçtim. Başka türlü de yapamaz
clun. Çünkü: Ben doğuşumdanbcri heye
can ve istiklal işıkıyım. Hep uzak illeri 
1olaşmak. büyük planlar kurmak sevda
sındayırn. Tayyarecilik bu yaradılıştaki 
b~r insan için biçilmiş bir kaftandır. 

Fakat itiraf edeyim ki geçirdiğim ilk 
müşkülat devresjni düşündükçe çok de
fa kendi kerdime acaba ayni şeylere şim
di başlamaı: icap etse dayanabilir miyim 
d•ye sorarım. Tayyarecilik tatlı bir mes
lektir. Faknt kadınlar için biraz zor .. 
Çünkü: Kadının bu meslekteki kıymeti· 
ni crkekl"r biraz zor kabul ediyorlar 
Onların mütemadi itiraz ve müşkülat çı· 
k:ırmaları tayyareciliği kadın için güç biI 
is haline solruyoı. 
CesarEıtimden bahsedildiğini çok duy

du'?\. Bence cesarEt ır.:rar ve seb!lttan iba· 
rett r Rergiinkü mücadele ve faaliyet 
e"s ri tle ımkansızhğı ve tC'hlikC'yi azal 
tır. Fa1<:tt asıl müşkülleri yenen irade 
k ~ıvvet ; c.iir 

On üç yaşınd3 iken bisiklet hevesine 
tutuldum Onu hergünkü ihtiyaçlarım

dı.n onar h.uruş arttırarak aldım. Daha 
s.:ıMa t.:ıvy.·rc•ciliği de ayni sabır ve ayni 
irade ilf' b.ışardım. Bana havalardaki bil· 
tün mn"aifakivet ve şöhretimi de ira
deın ve iradem-den aldığım kuvvet verdi 
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IMera~lı ve Fa'!datıll Küçük sobacı çırağının intikamı l._I _R_;:-;:-k'~-=-!~-!-e_I 
Ellen arbk aşagıya - Bir türlü ıu boruyu tamir edeme-j ·~ ' 

inmiyen adam ; d:n. ne tel'bel çocukmuşsun. 
Hind fakirleri ta -
hammülleri ile tanın 

mış insanlardır. İşte 

resmini gördüğünüz 

Hindistanda, Allaha

bad şehrinde oturan 

bu adam da 30 sene 

kollarını aşağı indir

meden yukarıda tut -

muş, öylece uyumuş, 

yemiş, içmiştir. Fa -

kat zavallı adam şim

di kollarını aşağıya 

indirememektedir. 

* Trenleri deviren rüzgarlar 

Yeni Zellanda da dünyanın hiç bir ye
rinde görülmiyen bir şiddetle rüzgarlar e
ser. Fırtına başladığı zaman bu rüzgar
lar önlerine ne gelirse devirir, geçerler. 

Bu arada trenler de bu rüzgarların 

kahrına uğramaktadır. Rüzgarlar kos
koca trenleri bile devirip geçmektedir. 
Bu vaziyet karşısında Yeni Zellaı1tl hü
klımeti trenleri rüzgarlardan korumak 

& 

Bay Tınmaz mahallenin en sevilmi)<'n 
erkeği idi. Sevilmemesmin bir çok se -
hepleri vardı. Bay Tınmaz hiç bir zaman 
.komşularilc:> iyi geçinmemişti. Fıkaraya 
hiç ac:mazdı. Her
kesle kaba kab.1 
şakalar yapar, her 
kesin canını sıkar
dı. 

Bay Tınmazın 

evinin damı etra
fında su olukları 
vardı. Bu oluklar
dan gelen sular 
bir pencerenin al
tındaki uf ak haz
nede toplanıyor, 

sonra bir borudan 
akıp sokağa dökü
lüyordu. 

Kışın yağnn yağmurlarda suyu sokağa 

ver en boru bozulmuştu. Tamiri lazımdı. 

Bay Tınmaz, köşebaşındaki sobacıya git-
ti. 

Evinde tamir edilecek şeyi anlattı. So
bacı: 

- Peki. dedi, bizim küçük çırağı gön
deririm. Bir iki saat içinde tami.ı" eder. 

Sobacının küçük çırağı Bay Tınmazın 

gösterdiği boruyu tamire başladı. Bay 

Tmmaz yukarı pencerede oturuyor. İki

de birde çocuğa bağrıyordu: 

- Senin de elinden iş mi geliı ? 

için yeni bir tedbir almıştır. Resimde ~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!'!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!""!"--....... """"!'!""""!'!~ 

gördüğünüz gibi demiryollan boyunca 30 kilo civayı taşımak 
- Ustana söyliyeyim de seni kovsun! 

kuvvetli tahtaperdeler yapmış, rüzgarın güçlüğü 
hızını kesmı·ş ve trenleri korumu..+ur. 

v• Yeni bir tecrübf: 30 kilo civanın 50 ki-
Soğan kokan şehir lo civadan daha 

lsviçrede Bern ıehri dünyadaki ıehir- güç taşındığını is-
ler arasında en bat etmiştir. 
fazla soğan koka - Ağzına kaRar 
nıdır. Buna sebep doldurulduğu za-
Bern şehrine her man elli kilo civa 
yerden fazla soğan alan bir kabı bir 
geldiğidir. Soğan adama taşıtmış -
pazarlarda iplere hr. Ayni adam aynı kaptan yirmi kilt> 
dizilmiş halde, se- civa çıkarıldığı zamıw bir kere daha taşı-

ıetlerde çuvallarda pek çok satılır. Her mış, fakat bu ıkinci seferde çok güçlük 
ıelde Bernliler soğanı seviyorlar demek- çekmiştir. Çünkü kapta civa sallandıkça 
lr. Fakat sevmiyenler de vardır. Ve on- kabın iki yanına çarpar ve taşıyanı iki 
/ar mütemadiyen bu soğan kokusundan tarafa sallıyarak rahat yürümesine mani 
fikiyet edeıler. rılurmuş. 

Küçüklerin gazdı4ı lıikagelerden: 

Küçük çırak ses çıkarmıyor, işine ba
kıyordu. Borunun tamir edilecek yerle

rini tamir etmişti. Artık çok az işi kal

mıştı. Onu da bir an evvel bitirip dük

kanına rlönrnek ve Bay Tınmazın kendi
sine söylediği sözlerin bir an evvel ar -

kasını kesmek istiyordu. Hiç başını kal
Jamadan çalışıyordu. Pencerede duran 

Bay Tınmazın aklına bir şey geldi. He -
men içeri girdi. Ve eUnde bir kova su ile 

pencerede göründü. Bu bir kova suyu 
suların toplandığı hazneye döktü. Su haz
neden boıuya geçti. Ve borunun altında 

çalışan küçük sobacı baştan aşağı sırsık
lam oldu. 

Bay Tınmaz bu hale kahkahalarla gül

dü. O kad:ır çok güldü ki bütün kornşu

'ar onun kahkahalarını duydular. Yalnız 
kiiçük sobacı çırağı sesini çıkarmıyordu. 
İçinden: 

- Çok güldün, şimdi aman diye avaz 

a·ıaz bağırdıgın zamanı da görürüz, diyor 
rtu ... 

Bay Tınmaz güle güle etraftaki evler

den kendisine bakanları seyre başlamıştı. 

Küçük c;ırak onun bu halinden istifade 

etti. Bahçedeki bahçe sulama. h0rtumunu 

aldı. Hoı tumun bir ucunu terkos borusu-

Q • c;;a 

na taktı Öbür ucunu da borunun altına 
iliştirdi. 

Bu sırada bay 'l'ınmaz da; komşularına 
küçük sobacı çırağını nasıl ıslattığını ba

ğıra bağıra anlatı· 

yorken, kahkaha -
larla gülüyordu. 
Küçük sobacı su • 
yun musluğunu 

birden bire açtı. 

Musluktan çıkan 

su bahçe sulama 
hortumundan geç-

ti. Borudan yuka
rı çıktı ve küçük 
hazneye gelince 
fıskiyeden fışkı -

t:;. rır gibi fışkırdı. 
Bay Tınmaz birdenbire sobacı çırağın -
d:ın daha fazla ıslanıverdi. 

- Ay, bu ne hal? 
Diye yaygarayı kopardı. Bu sefer bu 

hnlini gören komşuları gülmeye başladı
l;ır. Küçük sob&c·ı çırağı da gülüyor: 

- İşte, diyordu, bana yaptığın azizliğin 
::evabı. Şimdi gülmek sırası, güldürmek 
sırası sende değil, bende! --··· .. -····· .. ···-·······-... ······ ... -·., __ _ 

Renkli kitaplar 
Bazı hükumetler, hükumete ait bir iş 

için resmen izahat • 

Köpek hm.ızı Bay Rakımın köpelde • 
r?ni birer birer kulübelerinden çalıyor-: 

du. 

Bay Rakım hırsızı yakalamak için bi/ 
çare düşündü. 

Büyük bir kulübe yaptırdı. 

Yeri kazdırdı. 

l vermek istedik -
İ leri zaman kitap 

1 
çıkarırlar. Bunla - •• 

1 
rın isimleri sade -
ce cKitaptır>. Fa

l kat ht:!r hükumete göre ayrı bir ren-
gi vardır 

Fransa hükiım~ti, San kitap; İngiltere 
hükumeti, Mavi kitap. Almanya hükumeti 
Beyaz kitap; İta lya hükfuneti de Yeşil ki
tap neşrederler. 

r -'"' Geçen bilmecemizde 
Kazananlar 

26 Haziran tarihli bilmecemizde 
kazananlann listesini önümüzdeki 
pazartesi günü neşredeceğiz. Kğer 

siz de bu tarihte bilmeceyi gön -
dermişseniz derhal bir gazete alıp 

Ve kulübeyi yere gömdürdü, kendisi 
de içine saklandı. Hırsız köpek kulübeıq 
zımnile gene köpek çalmak için geldi. 

listede isminizi arayınız? Belki de Ellerini uzattı. Köpek yerine ellerinı 
Son Postanın güzel hediyelerinden Bay Rakımın evvelce hazırladığı kelep 

_b_m_·_s_i_ze_ç_ıkm __ •_şt_•r_. ________ çeler geçti. 

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

V~NO BÜLM~C~MIZ 
Armut turşusu ve iki yaramaz 

Çetinle Metin, çok iyi arkadaıtılar. Her 
pazar birlilrte oynarlar, birlikte eğlenir
lerdi. Bir pnar günü gene mahallede top 
oynuyorlardı. Bir aralık Metin fazlaca 
susamıştı .. Çetine: 

- Kardeşim, ben pek susadım. Haydi 
gidip şu karşıki çeşmeden birer ıu içe
~fm! 

Dedi. Çet:n cevap verdi: 
- Çeşm'.? ı:uyu Jçilmez, kabadır. Bi~im 

evde çok nefis :ırmut turşusu var. Haydi 
bize gideJLtn. Hem limon gibi ararmıı 
armutlarından yer, hem de suyundan içe
rf:'k hareı.retimizi söndürürüz. 

Birlikte Çetinin o civardaki evlerine 
gittiler. Tesadüf, evde de kimse yoktu. 
Çetin eline bir tabak alarak kilere gir
di. Büyük turşu fıçısına döıt basamaklı 
bir merdivenle ç1kılıyordu. 

Zavallı çocuk, tam elini uzatıp ta t r
mutlardan alayım derken - biraz fazlaca 
Pğilmiş olacak kı - birdenbire muvazene

sini k:ıybdti ve başaşağı fıçıya düştü. A
çık olar kilrr kapısından bu hali gören 
Metin; kot:tıP arkadaşının imdadına ye-

Mehmet 'Ali Aydoz 

tişti ve onu turiU sularının içinde>. sır -
sıklam bir halde çıkardı. Gözleri kork -
muştu. 

Artık turşunun armudundan yiyemi -
vcceklerdi. Bari suyundan içelim dediler. 
Filhakika fıçının musluğunu açarak bi
rer kase doldurdular ve kana kana içti
ler. Fakat o ne? Bu defa da .1çtıkları 

musluğu bir türlü kapatamıyorlardı. Ar
tık feHiketler birbirini kovalıyordu. Çün
kü musluk, fe:na halde sıkışmış dönmü
yordu. İki kafadar· hadiseden fena halde 
ürkmüşlerdi. Fıçıda belki yüz tenekeye 
yakın su vardı. 
Boşa ı.kmakta olan musluğu kapıyamı

yacaklarını ve bütün turşu sularının ki
lere yayılacağmı anlamışlardı. Metin, 
sırsıklam ıslanan arkadaşının daha fazla 
telişa düştüğünü görüyor, onu teselli e
decek yerde muzipliğinden alabildiğine 
gülüyordu. 

Hadisen ·n vahameti aşikardı. Hemen 
sokağa fırladılar. Bu defa ikisi birden 
makaraları koyuverdiler. Fasılasız gülü
yorlardı . Hadise, gülünmiyecc~ şey de
ğildi. Gülüşmeleri.P arkası alınacağı yok
tu. Artık :ıkşam yaklaşınca arkadaşını e
vjne uğurlıyan Çetin de eve dönmüştü. 
Annesi sokaktan gelmiş, vaziyeti anla -
mıştı. Oğlunun afacanlığını bildiği için 
sC\rguya çekmiye lüzum görmedi ve der
hal yakalıyarak temiz bir dayak attı. 

Biga orta okul son. sınıftan 
Mehmet Ali Aydo.ı 

Bu çocuk ormenda kaybolmuştu. Yolu aradı bulamadı. Nihayet bir kulübeye 
girdi. Kapıyı kapadı. Evvela kulübede k~ndini yaltlız hissetmişti. Fakat birden
bire etrafında bc.zı kimseler gördü. Çocuğun gördüklerini bakalım siz de göre
bilecek misiniz? Eğer görürseniz, bunlara işaret edin, sonra resmi kesip, bize· 
gönderin. Bi.r kişiye bir futbol topu büyüklüğünde lastik top, diğer yüz kişiye 
de Son Postanın küçük okuyucuları için hazırladığı güzel hediyelerden vere -

1 cE'iiz 



3 Temmu 

Dilencinin istediği 
Dilenci kapıyı çaldı, evin kı

zı açtı: 

- Babanızı görebilir mi
y~m? 

- Para mı istiyeceksin, ek· m 
mek mi? l!J 

- Onlan sizden isterdim; · 
babanızdan sizi istiyecektim ... :: , 

Bu~um ~~~ 
- Kocamın bir tek amcaza

desi var. Fakat çok aptaldır. --=:::=~IE:~ 
Şimdi adını hatırlıyamadım. -.:=::::-:::-==-:.z=::E~~==~ 

Bir müddet sonra: ~-::.;,.,_;-::.;;~:="D~ - · 

Gördun mu? 
Kadın kocasına küskün küs

kün baktı: 
- Bana hem meleğim, der

sin, hem de bir şapka almaz
sın .. 

Kocası güldü: 
- Almam ya.. sen hiç me

~~~- }eklerin şapka giydiklerini 
gördün mü? 

* O da sahte 
- Bak elli liraya bir antika 

aldım. 

• .. --- -=--_:-- --

Sayfa 9 

15 güzideye sorulan 6 müşkül j 
San' atkir Naşit diyor ki ... 

Tophy•n ı N•cl Sadullah 
Güzide sıfatına bihakkın layık bulu

nan değerli halk aan'•tklrı Naıid, beni 
görür görmez: 

MOŞKOLLER ~ 
1 • Vara yoga kızan bir zev

ceyi nasal idare etmeli? 
2 • Çok müsrif bir zevceyi 

nasıl iktısada ahştırrnah? 

3 • Yakışıkh bir kocayı Dcr.
juan olmaktan nasıl kurtarmR·ı 

-- Dur, du~ buldunı, koca_ .. ..,.., ....................................... _..ıııiiiiiıı ............ _ 

mm bir tek amcazadesi var. O - Su şirketine telefon ettim. Üç güne kadar muhakkak 

- Seni aldatmışlar, bu an
tika değil. 

- Azizim.. dedi, 
ben halli mii§ki
lat değilim. Mem· 
lekette güzide kıt· 
lığına kıran gir 
medi ya? Elini sal 
larsan ellisi, kolu 
nu sallarsan püs
kürme benlisi. .. Bu 
güzide bolluğunda, 
müşküllerini bana 
sorup da beni ne
den müşkül vazi. 
yete sokuyorsun? 

4 • Aşkı devam ettirme ıı n 
çareleri nelerdir? 

da benim! birini gö1lderip tesisatı tamir ettirecekler. 
- Zarar yok dedim ya, ver· 

diğim elli liralık da sahte idi. 

Kırk aslan .~---;:=:;:::=;=-.-..--~~~------
5 - Hakkmızda çıkarl° r n 

dedikodulardan korunmak i çıı1 
neler yapımız? - Şu geçen adamı görüyor musun, , • •. Güzidelerin en gü- Meşhur halk BOn'at

nahkarı ben mi- kdn Naşid karagöz 6 - En çok hangi yaşı se-bana, Afrikada dört tane aslan vurdu- • 

ğunu söyledi. 
- Bana da kırk, dedi. 

- Desene seni benden on defa daha 

fazla aptal bulmuş. 

* 
Saadet 

yim? kıyafetinde versiniz? 
Güldüm: 
- Sana ne soracağımı nereden biliyor- l_ ..J 

sun? J - Hakkında çıkanları dedikodulardan 
- Ben siyasi makale muharrirleri gi- müşteki misin ? 

bi keramet sahibi değilim. Fakat senin - Bilakis ... Son derece memnunum. 
bu anketi kaçırmadığım için biliyorum. Çünkü meyva vermiyen ağacı kimse taş4 
Sorduğun o suallerin altından fikir hok- lamaz. Bence, bir adamın kadri, kıym~ 

1 
kabazları değil, sırık hamalları bile kal· ti, hakkındaki dedikoduların azlığile, 

kamaz. çokluğile ölçülür. Onun için, hakkımda .. Beş defa evlenmiş, beş karısından da 

boşanmış erkeğe sordular: ~ a--..--.._ ...... '--"'-'__.._.......,""-;::...a..--""""'::::::-4 
Neydi o bakayım? Vara yoğa kızan bir ki dedikodıüar azalacak diye ödüm k~ 

zevceyi nasıl idare etmeli imiş? par! .. Hem insanlar için en büyük reıa .. 
- Artık SNıi sevmiyorum. 
- Sana bir püziik getinni§tim ... 

1 ... -
- Seni sevmıyorum, diye §aka 
etmiştim. Sakın sahi zannetme! 

Atpazarmda 
- Bu eşek kaç yaşında?, 
- Dört! 
- Nereden biliyorsun! 
- Ayaklarından. 

- Sabi bu ben hiç düşünmemiştim .• 
dört tane ayağı var. . 

W' 

Ltlzama 1011 
Baba, oğluna söyledi: 
- Vazücni yapaıken sana yardım 

edeyim mi? • 
_ - Lüzumu yok baba, benim yaptı
gım yanlışlar kafi, ziyadeleşmesini is
temem. 

* Balanın deterl 
-:_- Karımın kafasmm ne değerli ol· 

dugunu bir b ilseniz .•• 
-??~? ? ?? 
- Dört ay içinde boya, ondülAsyon 

parası olarak tam kırk lira verdim. 

ilam aşk 
Şoför sevgilisi -

ne ilanı aşk edi -
yordu: 

-- Bayan, dedi, 
gözleriniz otomo -
bilimin fenerle -
rinden daha fazla 
göz kamaştırıcı, si
zi görür görmez 
937 modeli oldu - rtılRm~llJll~ 

- Hiç mes'ut olmadın mı idi? 
- Oldumdu. Birinden ayrılıp ötekile 

evleneceğim zamana kadar her defa

sında mes'ud oldum. 

ki, istikbali bile-

ğunuzu anladun. 
Hele sesiniz bütün 
kornaların sesle -
rinden daha tatlı! 

- Y eni cv?ileri ne kadar tebrik etsem gene az .. 
r- Teşck1·ür ederiz. 
- Pastalar o kadar iyi olmuş ki .. 

- Kascıbanın erı iyi oteli burasıdır. 
- Öteki oteller nerede? 
- Kasabada bundan başka otel yok 
ki! 

ısınmak için 
Artist rolünü bitirmiş, Kulise gir -

mişti. Tiyatro alkıştan inledi: 
- Beni alkışlıyorlar. 
Rejisör güldü: 

- Salon soğuk, ısınmak için fırsat -
tan istifade ediyorlar. 

* Trende 
Kontrolör bilete baktı : 

- Sizin biletiniz sür'at katarı için 
değil; halbuki bu sür'at katarı. 

- Zarar yok. Acele etmiyorum. Tren 
yavaş gitsin! 

* Adres 
P olis, sarhoşu çevirdi: 

- Nerede oturuyorsun? 
- Dur düşüneyim; buldum. Bul -

dum. Altıncı katta .. ama apartımanın 

altıncı katında.. apartıman hangi so • 
kakta artık onları bulup söyliycmem. 

cKeskin sirke küpüne zarar verir>, ket, bu dedikodulara tahammul edeme
cHiddetle kalkan zararla oturur> derler ınektir . 
ama, zamane kadınları böyle bayat dar- cAlcmin ağzı kese değil ki dikesin!> 
bımeselleri kabul eder mi? Öfke baldan ~eloğlu söyler!>, edilin kemiği yoktur!> 
tatlı imiş. Kadın bir kere onun tadını al- kabilinden bir çok darbı meseller mey -
rıışsa, bir daha iflah olmaz. Çünkü ka- ,danda durup dururken, dedikodulardan 
dınları, baldan tatlı değil, biberden acı kurtulmıya kahoşanlara ahali bana gül -
itiyadlarından bile vazgeçiremiyoruz. düğünden fazla güler ... 

Onun içirı, vara yoğa kızan bir zevceyi Lakırdının düğümü kopmadan son sua .. 
yola getirmenin bir tek çaresi vardır. O liıni de yeti!:;tirdim: 
yegane çarenin tatbikine de kanunlar - En çok hangi yaşı seversin? 
manidir!. Dimağı, uzun senelerin verdiği zen .. 
. - Ya çok müsrif bir zevceyi iktısada .em melekeyle, durmadan işliyen bir nük-1 

alıştırmanın çaresi? te fabrikacığl haline gelen cşifahi mizah 
- Sen işi kurnazlığa döküp söyletiyor- edibi.; vereceği cevabı san'atına karşı 

sun beni! .. ~öyledim sana ya? Kanserin duyduğum takdir! biraz daha semizlet~ 
mikrobu bulunur. Galata köprüsü tamir hir sühuletle buluyor: 
edilir. Fatin hocanın hava raporları doğ- - Kundakla uzun pantalon arasında 
:-u çıkabilir, hatta sizin meşhur edebiyat geçen yaşları severim! 
dedikodularının arkası kesilebilir. Fakat Ağzına geleni söyle, aklına geleni yap 
bu saydığın derdlerin çareleri bulunmaz. İçine doğanı boşalt. 

Hem kuzul""l, koca denilen bedbaht, bir Yazman olmasın. Okuman olmasın. 
mürebbi, bir güllabi midir? Naşit, içini çekerek cevabını tamamlı .. 

Müsrifi iktısada, asabiyi itidale alıştıra
rak. Şirretin şerrine, eli bayraklısının 
kahrına tahammül edecek. Kimisine yü
rümesini, kimisine konuşmasını, kimisine 
oturmasını, kimisine kalkmasını, kimisi
ne yatmasını, kimisine yemesini öğrete-

yor: 

cek? 
Oteldeki pireler Ne oluyoruz. Yuva mı kuracağız, yok

Otelde pireler - sa 1slahhane mi açacağız? 

- Hatta böyle anketçi tuzağına düş • 
mek bile yoktur o yaşta... Kundakla kı· 
s<> pantalon, bence seneler geçtikçe cazi • 
besi artan bir r.aadet üniformasıdır. Ben 
onu, sırmalı bir hükümdar kisvesine bile 
t<.>rcih ederim. 

Çünkü o çağın saadetleri, bu çağın 
ciertlerinden bile çoktur! 

den uyuyamadı, - Kıskanç bir zevceyi idare etmek de , 
çaresiz derdlerden midir? 

Naci Sadullah 
--------------------------· garsonu çağırdı: 

Naşidin dudaklarında, kendisine son-
- Bayım. ,suz şöhretinin hemen hemen yarısını ka-
- Bir şey sora- zandıran o meşhur ve sevimli gülüş açılı· 

Kızılay haftasının 
ikinci günü 

caktım. 

- Buyrun! 

- Sizin otelde· 
ki pireler, niye her 
kes gibi yemekle -
rini yeme!<: salo -
nunda yemezler. 

yor: 
- Aslına bakarsan, bunun da, ötekinin . ~Ü~. Kızılay haftasının ikinci günü 

de çaresi vardır. Fakat ben ortalıkta, 0 ıdı. Dun akşam Beyazıt nahiye kolu ta
çareyi tatbik edebilecek babayiğit göre- rafından Veznecilerde bir ~nüsamere 
miyorum. ve radyoda Doktor Süreyya Kadri ta -

Çünkü, Rabbim bereketini artırsın, bil- rafın_dan Kızılay azası mevzulu bır kon 
ferans verilmiştir. t:.in bakımsızlıklanna rağmen, ormanla-

----------------------------:-----::-------------------
rmıız henüz kurumadı. Topraklarımızda !lafta içinde Küçükpazar nahiye şu 
gürgen, kızılcık, meşe kıtlığına kıran gir- besı pazar akşamı nahiye merkezinde, 
medi Fakat ne yaparsın ki, adına orman Kumkapı nahiye şubesi salı akşamı A
denilen ecz:ınede, tabiatin yetiştirdiği bu zak_ sinemasında, Alemdar nahiye şu • 
her derde deva ilaçları kullanmakta za- besı perşembe akşamı Alayköşkiinde 
manc kadınları erkeklerden daha hece- birer müsamere verecektir. 

Atıyorlar 
Taklid yapmaktan bahsediyorlardı; 

biri: 
- Ben bir adam tanıyorum, dedi, ho

roz gibi öterken bütün horozlar alda
nır, ötmiye başlarlar. 

Bir başkası da söyledi: 
- Bu da bir şey mi; ben de bir adam 

tanırım, o da horoz gibi öter .. hem o ka
dar güzel öter ki, gı.ineş bile aldanır, 
hemen doğuverir. 

* Ne kadar 
- Eğer kızımı alırsanız, size on bin 

lira veririm. 
- - Kızınızı almazsam ne kadar vere

ceksiniz? 

* Zencinin hatıraları . 
- Romanınız güzel amma insanın i-

t ini karartıyor. • 
- Hangi romanımı okudunuz? 
- cBir zencinin hatıraları> nı! _ .. . 

- Başındakine sen §apka diyorsun, 
ben kC'l'dela, diyorum. Birini hakem 
11apalım bakalım; sana mı hak vere
cek, bana mı?. 

rikli davranıyorlar. Bu müsamerelerde halka Kıztlayın 
cKndın elinin vurduğu yerde güller faydaları anlatılacak, milli oyunlaı oy

biter> diyorlar. ve gülistan gibi dolaşı- 'lanacak, monoloğ, konser ve spor ha· -
,YOrlar. reketleri yapılacaktır. Halk ve Kızılay; 

_.: Aşkı devam ettirmenin de mi yolu azaları müsamerelere parasız olarak gi~ 
yok? recektir. 

- Doktorlar harıl harıl hastalıklara Haftanın her günü bir nahiye şube-
ı;inin üye kaydına tahsis edilmiştir. Teş 

ç:ıre keşfine çabalıyorlar. Sen de kalk- kilata dahil bütün faal azalar oaünler-
mış, aşkı devam ettirmenin yolunu arı- d 0 

e toplanarak nahiye uşbelcrinde u .. 
~·orsun. Aşldarı devam edenlerin akıbet- . . 
lerini görüyoruz Ya t l d mumı hır tarama yapacak, kaydı ! • 

. ac arın an tahtla- m l · d · k d ı ı · 
rından, yn mallarından, canlarından olu- D~yaEn a:ı .. Y:.nı enkuye h·~y e.c kece { !r, 

1 O . . . . . un mınonu mer ez na ıycsı ·ı"n' n-
yor ar. nun ıçın, en ıyısı, bu hastalığı d .. k d lm 
müzminleştirrneden tedavi etmektir He; a (:/:. ~y d ı [.apı ıştı~: .. E . Ü 
şeyi tadında bırakmak gerek.. . b ~umbuz _le bı .~t~.zart gku~l~t mb lnon-

. şu esme ag ı u un eş ·ı a · n a 1 -,a. 
S~n'&tkiirın bu cevabı bana, sorguyu at sekizde Kumkapı nahiye mer:,czin

suah tadında bırakmak lüzumunu hatır- de toplanacaktır. Burada mcrnsinı ya • 
!atıyor. Fal.al buna rağmen, anketimin pıldıktan sonra üye kaydına çıkııac:ık· 
en dedikodulu sualini sormadan dilimi tır. Her sokak için ayrı hey'etlcr seçil· 
tutamıyorum: miştir. 



ıo Sayfa 

İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muave
net Müdürlüğünden : 

Muhterem Halkımıza. 
Meccani Tifo aşısı hergün saat 9 dun 12 ve 13 den 15 e kadar Haydarpaşa Nü

mune, Hnydnrp~şa emrazı istilfilye, Haseki, Cerrahpnşa, Gureba, Şişli Çocuk ve 
Beyoğlu hastancılerinde. 

Ve saat 9 dan 12 l'e. 13 den 17.30 a kadar aşağıdaki mahallerde: 
Caf:aloğlu Merkez Hükumet Tababetinde. 
Eminönü Hükllmet ve Belediye Başta babetinde. 
Fatih Hükumet ve Belediye Başta babetinde. 
Beyoğlu Hıik(ımet ve Belediye Başta babetinde. 

Be iktaş Hükfunet ve Belediye Başta babetinde. 
Sarıyer Hukiunet ve Belediye Başta b:ıbetinde. 
Bevkrız Hükıimet ve Beledıye Baştababetinde. 

Üskudu Hiık.fı.met ve Belediye. Baştn babetinde. 
Kadıköy Hiıkı;met ve Belediye Başta babetinde. 
Adah!" Hükümet ve Belediye Başta b:ıbet!:ıde. 
Bakırköy Hül...-Umet ve Belediye Baştnbabetinde 
Evüp Hükumet Tababetinde. 
KC>za 11şe~ıda yazılı mevki hekimliklerinde 
Emınönü ?viı:nlal;:asının ; Beyazıt, Kul!'kapı, Alemdar, Küçükpazar mevkii 

Hekimliğinde. 

J<"atih , : Şehremini, K(lra gümrük, Eyüp, Fener, Unkapanı 

mevki hekim L!kleıfode. 
Beyonlu , : KarakQ)r, Kasım~ Hasköy, Şişli. Dolapdere, Tak-

sim mevki he kimliklı?rlnde. 
Beşiktaş , : Dikilitaş, A rnavutköy mevki hekimliklerinde. 

SarıyEr 

Beykoz 

, 
, 

: Emirgi.n, Yeniköy, Büyükdere mevki hekimliklerinde. 
: Paşa bahçe, A nadoluhisarı mevki hekimliklerinde. 

Üsküdar , : İmrahor, Kuzguncuk, &ylerbeyi, Kısıklı mevki he-
kimliklerinde. 

Kadıköy • : Erenköy, Kızıltopru mevki hekimliklerinde. 
Adal:ır • : Burgaz, Heybeli mevki hekimliklerinde. 
Bakırköy > : Yeşı1köy, Osmaniye mevki hekimliklerinde. 
EdirnC'knpı Sıhhat merkezinde. 
Evüp Dispanserinde. 

Tatbik olunacaı;:ı ilfuı olunur. c3884> 
------ - sftnc 

fôeviet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammnı bedeli 993 lira olan 600 adet ön kontak, 300 adet arka kontak, 

1200 adet altürnüıatör başı vida ve somuna ile 600 adet batarya fişi 15/7/37 per
§!?mbc günü saıt 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafm-

dnn nçık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girm<•k istiyenlerin 7448 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta

yin ettiği vesa.kle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lfızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3784) 
_. - - ---

Edirne İskan Müdürlüğünden: 
l - Edi:ne, Uzunköprü, Merçi ve İpsala k&zalarında iskan komisyonunun tes

bit ettiğ~ :;erlerde 390 adet tek, ve 112 adedi çift olmak üzere yapılacak göç
men evi inşaatı 2849 sayılı kanuna ve olbaptaki Hı>y'eti Vekile kararına tevfi
kan 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak evlerin 50 adedi şehir tipi diğerleri ise köy tipi olacaktır. 
3 - Bir adet tek şehir tipi göçmen evi muhammen bedeli 211 lira 56 kuruş bir 

adet köy t1pi göçmen evi muhammen be ~eli 179 lirn 74 kuruş bir çift köy tipi 
göçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 kuruştur. 

4 - İh;ıfo 16 Temmuz 937 cuma günü s:ıat on beşte Edirne İskan Müdürlüğün
de iskan Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - İ~bu inşaat toptan bir müteahhide :hale edil!?ceği gibi icabı hale göre 2, 3 
ve saire muteahhide de ayrı ayn ihale c~ill!bilir. 

6 - Şartnameyt görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul ve Edirne İskan Mü
d:frlükl~rine mürı:;caat etmeleri lhımdı r. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edeceklerin yu
brıda yazılı saatten bir saat önce yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte Edir-
ne İskiın Müdürlüğündeki komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. c3874:. -
1 . İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1 - Idaremızin Mecidiye köyünde Likör fabrikasında şartnamesi mucibince 
yaptırılacak 710 metre murabbaı parke, 1450 metre murabbaı adi kaldırım inşaa
tı açık essiltmeye konulmuştur. 

1I - Eksiltme 9/VII/1937 tarihine rast1ıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 
İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesin.deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Kcşöf bedeli (4019,25) muvakkat teminat (301,44) liradır. 
IV - Şartname ve sair münakasa evrakı 11 kuruş mukabilinde her gün inhi

ıarlar inşaat şubesi müdürlüğünden alınabilir. (3609) 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
1 - Vize kazasında 50 şehir tipi kirgir göçmen evi 10579 lira ve 52 adet köy 

tipi kargir P\' ~901 lira 84 kuruş ve 56 ad et köy tipi kerpiç ev 10065 lira 44 kuruş 
ki cem'an yekun 158 adet evin muhammen bPdeli (30546) lira (28) kuruştur. 

2 - Kerf>st~en maada bfıumum mal zemei inşaiyesile beraber ve yahut yal
nı;ı; işçiliği 15 gün müddetle kapalı zarf usulile arttırma ve eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

3 - 14 tE'mmuz 1937 Çarşamba günü sa'at 14 de ihalei evvelleri yapılacaktır. 

Taliplerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için her 
gün İskan Müdürlüğüne ve kazalarda is k!ın memuıluklarına müracaaUan. 

4 - İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarının yanlarında bulundurulması. 

5 - 24 !'.iO sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek talip
lerin c• 7,5 muvakkat teminatlarını havi kapalı za•flarını belli saatten laakal 3 
s.ı.:ıt evvel Iskan dairesinde müteşekkil k.lmisyoua teslim etmeleri. (3750) 

---------
~--tım•> Doktor ..ıq•••a\\ istaubul 2 inci İcra Memurluğundan: 

(brah·ım Zati Oget 

1 
Paraya çt.?vrHmcsine karar verilen Ga

Iatnda 124 numaralı dükkanda KÖKİNÖ 
B Jecliye har~;ısında, PiyerloU t BİRAD~RLERE AİT LİTÖPÖN marka 
rnddesinde 21 numarada her ~On 1 iistübc.>çler 8/7 /937 tarihine düşen pcr-
öğlcden sonra hastalarını kabul 1 şcmbe ~ünii saat 10 dan itibaren ismi ge-

' ,. eder· ,. JJ çen dükktinda hazır bulunacak memuru-
n:\ müracaat edilmesi ilan olunur. (895) 

SON PO'STA 

Den izyolları 
iŞLETMESi 

Aeent~r Karaköy Kaprlhq1 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel 22740 ··---· "'-ll••••'I 
Tr•bzon postaları 

Pazar, Salı, Per
şembe 12 de. 

lzmlr aUr'at postası. 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perteınbe 10 da 
kalkarlar 

c:Salı postalan on 
beş gUııda bir ya
pılır. J> 

Dlfter postalar 
BARTIN Cumartesi, Çarşam

ba 18 de. 
İZMİT Pazar, Salı, Perşem

be 9,30 da. 
MUDANYA - Cumartesi 14 de. Di-

ğer günler 8,30 da 
Pazarları sabah pos
tasından başka ak
şam 18 de. 

BANDIRMA - Pazartesi. Salı, Çar
şamba, Perşembe, 

Cumartesi 20 de. 
KARABlGA - Salı, Curna 19 da. 
AYV ALJK Salı 19 da, Cuma 

17 de. 
İMROZ Pazar 9 da. 

Trabzon ve Mersin pııstalarına 

kalkış günieri yük alınmaz. c3876. 

D İŞ TABİBi 1 
RATiP TÜRKOGLU 
Ankara cttddesinda: Meserret oteli 1 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergOn saat on dörtten 

(19) n kadar kabul etmektedir. , •. 
Kadın ve d o Qum hastahklara 

mUtahassısı 

Doktor Zahide Remzi 
Efganistandan yeni nvdel elmiş 

olup hergün sunt 14 den ıtibnren 
hastalarını kabul etmektedir. 893 
CaOaloAlu Orhan bey a par-
~ tunanı UçUncU aalre 

1·emmuz 3 

1 jstanbul Belediyesi lıanları 1 
ı--------
Senelik muhammen kirası 36 lira oları Eyüpte 31 No. lı Ebüssuut Efendi mek

tebi 938 VC!-'a 939 ve 940 seneleri mayıs sonıma kadar kiraya verilmek üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leva1..ım Müdürlüğiınde görülebilir. İstekli 

olanlar 2 I:ra 70 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 8/7 /937 Per-
fembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3600) (1.) 

* * Senelik muhammen kirası 60 lira olan O'sküdarda Rumi Mehmetpaşa mahalle-
sinde İskele meydanı sokağında 1 No. lı dükkan 938 veya 939 ve 940 seneleri 
mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üz ere açılt arttırmaya konulmuştur. Şart-

namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk 
teminat mektup veya makbuzu ile 8/7/937 Perşembe günü saat 14 de Dainıt En
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (3601) 

* * Keşif bedeli İlk teminah 

Sarıyer 33 fncü okulun tamiri 
İstanbul 61 inci > > 

Beyoğlu 34 üncü > > 

Modada 8 inci > > 

Sarıyer kazasına bağlı Kumköy okulunun tamiri 
Ağva köyü > 

Üsküdar 17 inci > 

Beşiktaş 18 inci • • 
FJorya çar~1smdaki dükkanların çatısına roberoit dö-

630,71 
439,95 
743,52 

1013,52 
706,94 
437,02 
470,10 

1272,03 

47,30 
33 
65,76 

76,01 
53,02 
32,78 
35,26 

95,40 

şı.>tilmesi. 1744,29 130,82 
Yukarıda keşif bedelleri yazılı mektep tamirleri 2yrı ayn açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Keşif ev:rakile şartnamesi le vazım müdürlüğünde görülebilir. İstek
liJer 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Bayındırlık Direktörlüğün~en 
afocaklnrı Fen ehliyet vesikasile hizaları nda ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 8/7 /937 Perşembe günü saat 14 de Daiıni Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (3605) 

** Beşikt.lş Belediyesinden: Başıboş olar ak yakalanan 2 beç tavuğun sahibi üç 
gün içinde daireye müracaat etmezse satılacaktır. (B.) (3890) .. 

* * Sarıyer kazası Kaymakamlığından: 

Köy Arazi ve arsa bedeli Tayin olunan gün ---Zckerıya l 46 fı: 7 /937 - 11/7 /937 
Uskumru 293 13/7 /937 - 21/7 /937 
Demirci 122 21/7 /937 - 25/7 /937 
Kumköy - Kilyos 119 25/7/937 - 29/7/937 
Rumeli Feneri 519 29/7 /937 - 6/7/937 

Garipce 33 6/8.'937 - 8/8/937 
Kısırkayn 79 9/8/937 - 12/8/937 

Gümilşdcre 387 12/8/937 - 20/8/937 
Bahçeköy 374 20/8/937 - 28/8/937 
Ayazağa 44 20/8/937 - 2/9/937 

Sarıyer kaza ınerkczi 4622 2/9/937 - 29/2/938 
Sany~r kazası hududu dahilinde bulu nan yukarıda isimleri yazılı köy ve ka

za merkezinm 2901 sa_yılı kanwı mucibince hizalarında gösterildiği tarihlerde 

arazi tahrhi yapılacağından arazi ve arsa sahiplcrin!Il mezkur tarihlerde tasar. 
ruf vesikalarını komisyona ibraz etmek üzere h9.Z1r bulunmaları ilan olunur. 

(3897) 

biri 



ION POST.& 

Futbol ıamplgonu 
Hangi talıım alacalı ? 

(BCl§torafı 1 inci sayfada) 

1 Memleket röportajları 1 Sıcaklar ıstanbol halkmı ikiye 
ay1rdı: Memnunlar, müştekiler oynıyan cmiili küme> maçlan ileri geri 

yapılan bütün tenJddlerden sonra görül
dü ve anlaşıldı ki mükemmel bir hare-

Zonguldak Halkevi köy 
gezilerine devam ediyor değil, zavaı:ı dondurmacılık ölecek! 

* 
ket oldu. • 

(Bq tarafı ı bıci sayfada) 
yağacak değil ya? Sıcaklardan şikayet 
ıdenler o kadar çoğaldı ki, havalara na
ıar dd~k diye ödüm patlıyor!-
Kıpn cert-mesini, kahrını en fazla biz

lf'r çektiğir:ıiz için olacak, sıcakların kad
rini, kıym~tini herkesten fazla bizler bi
liyoruz! 

Sirkeciden Babılliye kıvnlırken, te-
sadüf beni, maruf ıtrıyatçımız Evliya· 
zade Nureddinle karplaftınyor: 

- Be.rbıd ..• diyor ..• Berbad .•. Nere
deyse krem gibi eriyeceğiz!_ Ve illve 
P.diyor: 

İstanbuldan dört, Ankaradan iki, İz. 
mirden de iki bilyük takımın iftirakile 
başlamıı olan mıill küme oyunlan mart
tan bugüne kadar hemen hiç aksamadan, 
kütük bir falso ve patlak vermeden ni
hayet bilyük eywılara tadar kaıa111 be

Köylerin clilekleri dört 
tohum, pulluk, 

noktada toplanı1or : iri 
su ve hayvan 

lisız aeçü. 
Memleketteki futbol hareketini eiddi 

bir surette takı1» edenler milli kümede 
en iyi dereceyi İstanbul takımlarının 
alacağını aşa~ı yukan kestiriverdiler. 

Onun içın, gôkyüzünden ateş yağsa, 
sene yüzümüz güler. 

Çünkıi pJaj sahihlerini, soğuk, sıcak
tan fazla yakıyor azizim! 

* Gazino torasmda buzlu biramı yudum-
larken plajı dolduran ccehennem fira
rllerh nin seyrediyorum. 

Mayo ç<>§idleri, geçen yıla nisbeten 
daha çoğalmış, hem plaj sahibi Bay Mus
tafanın söyJedığ"ne göre, bu mayolardan 
hemen her birinin ayrı bir manası var
nu,. Meseli. siyah mayo giyenler, rna
k-mde imisler. Mavi mayoyu ekseriya 
evli kadır.lar giyiyorlarmış. Dullar sarı 
renkli mayoları, genç kızlar da kırmızı 
renkli mayolan tercih ediyorlarmış. 

Bay Mustafa: 
- Eskiden, diyor, vücudları mütena

sip olmayanlar, plajlarda soyunmaya ce
saret edemiyorlardı. Halbuki şimdi l>u-
11~ da çaresi bulundu. Mayolar, kadın 
VUcudlarırıın biçimsizliklerini, esvablar 
kadar örfüas ~ebiliyorlar. Maydların, 
meharet1e hazırlıınmıc: desenleri biçim-, . ~ . 
• erı, rerıklE'ri çok uzun boyluların kısa, 

. çok kısa boyluların uzun, çok şişman vü
cudlularm zayıf, çok iayıf vücudluların 
d;ı balık etinde, görünmelerini temin 
tdebıliyor. Hatta şimdi, göğüsleri doldu
rulınuş nı"yolar, belleri belirsiz korsalı 
mayolar bıle türedi 

Yani ;,E:nin anhyacağın, vaktile kadın
lar aleyhine espiyonluk yapan, ve bize 
onların vür.udlarının hatalarını ifşa eden 
ınayolar dSl kadınların ketum birer 
•mahremi esrarı:. kesildiler!.. 
Artık bize, onlardan da 'lıayır kalmadı! 

* . Seyya.r dondu"macı Hüseyin, tahmi-
nım hılafır,n, sıcaklardan hiç hncft d d 1:1: -:r6U e-

- VBu, d"yor, tifo mahvetti bizi ... Bir 
IOkagm başında durup da: 

- Dondurma kaymak! diye bağırmı-
yor muyuz. -

mi O~alıkta kimsecikler kalmıyor. Sesi
r· Zl duyarlar, hemen sokaklara dökü-
up, çocuk•arını yangından kaçınr gibi 
bçırıyoı-Iar bizden! 

B· 12 de ortalıkta hırsızlar gibi ayakla-
nb mızın ucuna basarak dolaşmaya mec

ur kalıyoruz. 

k Çünkü ahaliye, tifo a§lSı yerine, kor
u aşıladılar ..• 

Dondurmalar ınikroblu imiş. B~ para 
fle don~urma değil, üfo satıyormuşuz! 

Bu yuzden, setimizi duyanlar, kutu
muzu ·· gorenler, bucak bucak kaçıyorlar. 

Bu gidişle fstanbulda tifo mikroblan 

t";ı~~ -işidün de 
(Bq ta.rafı l ınci ıahifede) 

Fransa gemilerıne tevdiini kabul ede
ıniyecekler :.ru de ilave eylemi§lerdir. 
Alınan murahhası büyük elçi Fon lli

l:.entrop İtalyan murahhasının da iştira
kile mukabil tekliflerde bulunmuştur. 

Ademi müdahale prensipinin idamesi 

Ye tamamı ile tatbiki için: 
1 - Fraııto hükumetini de mul'lıarib 

olarak tanımak. 

- Yazın çalışmak, kışın dayak yemek-
ten zor!.. Ş·ı karıncalar kadar olamadık 
billahi ... Açıkgöz hayvancıklari görüyor 
musun? Yaz;n çahpyorlar, kışın hazır 
yiyorlar. Bence biz de onların yaptıkla
rının tam axsıni yapmalıyız: Kqın çalış
malı, yazın yan gelip dinlenmeliyiz! 

* Rasathane direktörü Bay Faüne tele-
fon ediyorum. O, sıcakların artmasında 
hiçbir levkal;deHk göremediğini söylü· 

• yor: 
_Fakat, diyor, çok mühim bir mesele 

v:ır: Tanı bir aydır, mütemadiyen şimal 
rüzgarı esiyor. Bu rüzgar, zlraatle uğra
şanlar için Azrııilin soluğu sayılır. Şim
dilik, maalesef, kesileceğine dair hiçbir 
alimet te yok. Eğer bu gayri tabit tekil
de esmekte devam eden şimal rüzglrı 
kesilmezse kuraklık olur. 

* Bir de memurl&rı dinliyelim, dedim 
ve İş Bankası şeflerinden maruf sporcu 
Ulviyi sorguya çektim. Biçarenin dört 
mendili de. ter s"lmekten, tekneden çı
karılıp ta hıç sıkılmamış çamaşıra dön
müş. Mend:llerini münasip bir yere as
mış. Yenidrn sılinebilmek için, dört göz
le kurumalamı bekliyor: 

- Böyle giderse, resmi daireler, men
dil asmakt:m, apartıman taraçalarına 
dönecek! diyor, ve ümidsiz ümidsiz içini 
çekiyor: 

- Bence, yaz bastırınca, mesai saati
nin azaltılmaaı hiç fena olmaz! ... Çünkü 
bu kadar müthi§ bir hararet yükü altın· 
da bir saat çalışmak, kışın bir tün çaJış
?naktan fazla yoruyor! 

* Taksım bahçesi, alaturka kısmı müıt
tE>ciri Bay Muhittin. alzı kulaklarına ~a
renlardan: 

- Hafif bir rüzglr esecek diye ödü
müz patlıyor! diyor, ve ilive ediyor: 

- Maamafih, sen bu suali bana delil, 
işsiz güçaıüz biçarelere de 10rsan, ayni 
C'evabı alırsın. 

Çünkü biçareler, biltün kıt. caçıkta 

kalma> nı!' cefasını çektiler. Şimdi ilg 
beş gün de saf asım sürmesinler mi? 

* Bir de bana sorarsanız, maalesef, ilk 
sık plijlara taşınamıyorum. Fakat ben, 
fazla külfete, masrafa kaUanmadan se
rinlemek yolunu buldum: cNuıl?• mı 
diyeceksiniz? Gazetelerimizde soluk ya
zı kıUığına kıran girmedi ya? Okuyorum 
okuyabildiA;m kadarl 

Naci Sadullah 
Amuyada 

Amasya t (A.A.) - Sıcaklar fiddet
lendi. Hararet dür: gölgede 34 idi. 

------------------------
karara bağlanmadı 
tayyareleri tarafından şiddeUe bombar
dıman edilmjş, fakat isabet vaki olma
ml§tır. 

lnıilh p:setelerinüı hileumJan 
Londra 2 - Popolo d1talia gazetesin

de çıkan ve Musolini'ye atfedilen maka· 
lP. hakkında matbuat şiddetli tefsirlerde 
bulunmaktadır. 

2 - İspanya hududlarırun karadan 
kontroli.ıne devam etmekle beraber, de
nızden kontrolünü kaldırmak. 

Bütün gazeteler, İngiltere ile Fransa
nın iki taraflı deniz kont.rolünil tatbik 
dmekte ve İspanyadaki muhasun tarafla
"ın muharib clarak tanınma11nı kabul 
etmemekte miıttefik olduklarını yaz
maktadırlar. 3 - Almanya ve İtalya •hükfunetleri 

bu hususta yapıfacak makul teklifleri 
tetkike h:ızırdırlar. 

Bu nıukabil tekliflere muttali olan tali 
komite, saat 13.40 da celsesini tatil et
mış ve 16 30 da tekrar toplamnl§tır. 

Bomaya ıöre 
Roma 2 - İspanyol meselesi hakkın

da tefsirlerde bulunan İtalyan gazetele
r:! İngiliz ve !Fransız hükOmetlerinin 
Frankonun muharib hakkım tanyacak
Jsmnı yazmaktaörlar. 

Harp YUiyeti 

Maçların bidayetinde oyunları birbiri 
arkasına geltn Ankara takımlarının ıö
ze çarpan oyunlarile ba§lıyan maçlar ıu
rada, burada bazı kuvvetli takımlar a
leyhine parlayıverdi ise de i§i sükfuıetle 
görüp takib edebilenler bu telişı lüzum
suz ve yersiz buldular. 

Nitekim dö,.t ay muntazam bir makine 
halinde çalışan milli küme ifleri buglln
kıi neücey,. göre bidayette i§i hesaplı ıö
Tenlere hak kazandıracak bir tekilde la
tanbul takımları lehine çevirmiş oldu. 
Şunu da bu arada milli küme maçları 

dolayısile b:w Ankara ve İzmir takım· 
Jarının İstanbul takımlarına karp aldık
ları parlak neüceleri burada memnuni-
yetle yazmak lbımdır. , 

Daha düne kadar kendi muhiti harici
ne çıkamamış olan bu fehirler takımlan 
nihayet ciidi müsabakalar karf!sı~ 
kalınca her'\ ışı sıkı tuttular, hem de bu 
vesile ile c;dden !ftihar duyulacak ıüzel 
dereceler a lrhlar. 

İlk sene kendin~ ancak bu muhite alıf
tırmakla. vıık!t geçirmif olan bu Jtlilple
rimiz müteakip seneler biltün nazarlan 
üzerlerine, belki de, kolayca çekmiı ola
caklardır. 

tqte yu-ze v. üze kuyruğuna kadar gelin-
,. --IL-vi heveü Şevlali kö ... -ı-.len --'-or miş olan binncl miill Jdlme pmpiyon- uuac -1 -1 3...- .ıJ&uq 

Juğu davası bu pazar iki İstanbul takı- Zonguldak (Hususi) - Yolınuz ır- randan kendine hAs bir formülle bW 
mının karşı karpya gelmesi IUI'etile pay- mak boyuna indi. Innak yanlwı göz hamur yuğurur ve bu halitaya batırdı• 
ıaşılmı§ olacaktır. alabildiğine ekin tarlalarile kaplı. Bu- ğı elini duvara yapıştınrmış. 

Fenerbahçe - Befikta§l majlup edecek radaki köylü herhalde yaz mevsimini Köy odasının alt kat kapla':"alan _bıı 
olursa artık kendisi için bu sahada endi- başı havada, yağmur gözliyerek geçir- suretle bir kitabeye benzemış. Koy« 
şe edilecek bir nokta kalmıyacak ve he- mese gerektir. ~ğm gür sula:ı böy- ~ç ka~aycı,. h~ngi tarihlerde uğramıı~ 
pimiz daha bitmemiı olan son maça raj- le daha beş on mıslı fazla topragı sula- ısımlerı ne ımış ve hatta kaç kap ka~ 
men J'enetbahçenin pmpi,onluğunu Jfo- maja kAfidir. Fakat yamaçlarda tarla• laylamış1 Bütün bunları bu kitabeden 
!aylıkla ilin etmif olacağız. 11 olanlar. Irmağın öbür yakasından öğrenmek ~ümkün. .. . 

Fenerb:ıhçe, pmpiyon olabilmek için bir yük treni ıeçiyor. Daha bir kaç se- Doktor, zıraat ve baytar mudurlert 
yalnız Beşiktaşı mağltlp edene, artlk bu ne evveline gelinceye tadar horoz se- k~ycü~~k lrolu reisi Ahm~t ~' terte
sahada üzerınde durulacak mesele kal- aile uyanan köylü, bugün lokomotif mız koy odasının tertemız mınderle • 
mıyacak de.IDEkle en IOD yapacalı Gti- düdüğile gözlerini açıyor. Yarın, loko- rinde oturuyoruz. Yanımızda misafırse-ı 
neş maçına ehemmiyet vermemi§ olclu- motifin sinyaline traktör düdüğü de ver köylü arkadaşlar. Konuşma mevzuu 
junu anlatmak istemiyoruz. karışırsa o uman bunlar köylünün se- hep ayni dertler: İyi tohum, pulluk, SU. 

Sadece lLulaklanmıza kadar ıelen ri- vinç çıjlıklan olacaktır. ve hayvan . 
vayeUere inanmak llzımsa, J'enerbahçe- Kawrucu bir güneş altında birinci Tekrar edeceğim, şurası muhakkq 
nin bir puvan artasında bulunan Gala- sırtı tımandık. Uzun süren bir inişten ki, şehirden köye yapılan bu ziyaretle
tasarayın, Fenerbahçe, G6net maçmm sonra ikinci sırtı da aştık. Bir düzlük rin faydası çok oluyor. Fakat ne o ur .. 
neticesine bağlı olan muhtemel pmpi- ve bir köylü mesafe ölçüsile cbir kur- du da maddeye dayanan meseieler hal 
yonlulun önüne seçilmesi için Gilnq fUD çalımı• daha yol çiğnedikten sonra için şehirden köye maddi imkanları da 
takımının beJci de büyük btJ' fedaklrlı- cŞeyhoğlu• köyüne vardık. götürecek kudrette olabilseydik. 
ja katlanacaktır. Bu açıktan açıp aöy- Asırlık bir çınar gölgesine sığınmış cŞeyhoğlu• köyünün şimdiki en bü-
Jenmektedir. ahşap bir yapı. Burası misafri odasıdır. yük derdi yakacaksızlıktır. Orman ka .. 

Bu hafta ıki takım arasmda oynana- Misafir odasının alt kısmı ahır. Ve bu nununun şiddetli müeyyideleri köylü .. 
cak oyuna gelince; geçen haftaki Fener- ahınn tahta kaplamalan simsiyah insan yü pek korkutmuş. Halbuki, yenı or • 
bıdıçe o)'UJlu ~ için o kadar kor- pençelerile süslü. man kanunu bilhassa köylüyü koruyu 
kulu sayılamaz. İki müdafiinin endife Küçük iken hepimiz yapardık; be - bir kanundur. Ve her köyün mahrukat 
edilecek kadar zayıf olması Fenerbahçe yaz bir kağıda bir elimizi kor, öbür e- ihtiyacı için birer cbaltalık• ayırmış • 
kalesinin her an sayı tehlikesi içinde bu- limizdeki kalemi parmaklarımızın ara- tır. 
lundujunu gösteriyor. sından geçirir ve kendi elimizin usta- Heyette orman müdürünün ek ikJi .. 

Buna Jl\ukabil, Beşiktaf takımı da u- Iıklı bir resmini elde ederdik. Fakat ğini bu mesele karşısında anladık. Bu 
zun süren b.r utırahatten 1011ra aözü- buradaki pençelerin başka hususiyetle- gibi yanlış anlatılma veya yalnış anla
müzü dolduran bir kadro halinde de- ri var. Her el resminin altındı bir isim ma yüzünden doğan tereddütlü vaz·ye.. 
ğildir. ve bir tarih. ti selahiyetle o izah edebilirdi. 

Hüsnünün müdafaaya &elmesile yarı- Köy çocukları izah ettiler; kapkacak Geceyi yolda yapacağız. Bundan son• 
dan fazla kuvvet alacak takmt":1 yene- kalaylamak için köye her uğrayan ka- ( raki merhalernız, Gaco ve havalisinde
mese bile kolay kolay yenileceğini AD· laycı, ocak kurumundan, nebati kat - ki köyler .. - A. N. 
mak ta güçtür.. R. JI. 

Feneryılma - Dereke maçı 
Pazar günn Karagümrük alanında Ye

ner Yılmaz klübilnün fstanbula davet et
mi' olduğu Hereke İdmanyurdu ile bir 
maç yapaCAktır. 

Trabzon - lran golu 
lt;ln 950 bin lira 
Sarf edlllgor 

(Bafttl1'"1t l inci ıaıdada) 

müdürfü~J tarafından idare olunmakta- Tramdt yolu üzerinde mühim köprüleıt 
dır. de y~ptıT'lmaktadır. Horasanda Ara 

Transit yoiunun heyeti umumiyesi 642 nehri üz~ri'lde büyük bir betonarme köp. 
k·lometredı". Hükumet bu iki mıntaka ri yapılacaktır. Bu köprünün projesi ha
]çin bu sene 950 bin lira tahsisat vermiş- zı!"lanmakta olup yakında münakasaya 
tir. Birine! mıntakanın Zigana kısmında \':.>ZedilE'cektır. Bu betonarme köprü ya • 
humalı bir faaliyet vardır. İkinci mmta- .Pılırken mürur ve uburu temin etmek fi,. 
kada, Kop nağından İran hududuna ka - zere muvakkat ahşap köprü yapılmakta• 
dar olan kmm da yer yer müteahhitlere dır ve bitmek üzeredir. Kop ile HprasaJt 
ihale edilmiş ve haziran iptidasından iti- arasında 6 ahc::ap köprünün betonarmeyf 
baren çelışmalara başlanmıştır. tahvili ameliyn •ne de başlanmıştır. ş.ı 

Erzurum - Ka;aköse arasında 13'1 kilo- h3lde bu ycıl üzE:rinde ahşap köprü bit 
metre üzerinde esaslı ve yeni inşaat faa- b1mıyac2ktır. 

liveti vardu. Bunun 80 kilometresi Ho- Otobüs servisi 
rasan ile ~.açtepe ve Saçtepe ile Kızılyo- Trabzon - İran transit yolunda yolcu ve 

Bu toplımtıda, Fransız _ İngiliz ve Al
man - İb1van p'anlarının murahhaslar 
tarafından hüklııneUerine bildirilmesine 
v alınac~k cevabların gelecek hafta 
toplanacak oJan komite heyeti umumiye
&ınde ıııuz:ıkere ed Imesine karar veril
miştır. 

lnıinz remilerine ltomha 
Londra 2 (Hususi) - Altı bin İspan· 

"°1 multeriSJnı Santanderden naklet
mekte olan ılri İngiliz gemisi, bugün, asi 

Salamanca 2 (A.A.) - Franko kıt'a
ları perşembe günü ilk defa olarak San
tander eyı\letine giderek Somostro'nun 
cenubunda kain Pena Camera s)ağile 

Mello tepesıni işgal etmişlerdir. Bu tepe 
Biscaye ve Santander'in arasında ve her 
ikisine de hAkimdlr. 

HüJdintet transit yolu inpabnın daha 
çabuk bitirilmesi için bu yola ait i§leri bu 
sene doğrudan doğruya Nafıa Vekiletine 
bP.ğlı teşkilatla idare etmektedir. Bunun 
için bu yol iki mıntakaya ayrılmış ve her 
iki mıntaknya birer baş müdür ile lüzu
mu kadar mühendis ve fen memurları 

vl'rilmiştir. 

Trabı:on ve Gümüşhane villyetleri da
hilindeki yol kısmının iııp.atı birinci 
mıntaka baş müdürlüğü, Erzurum ve 
Ağn villyctleri dahilindeki Jasım da 
İran hududuna kadar ikinei mıntalra baş 

kU§ art.sınrla ve 77 kılometresi de Kara- eşya nakl•yatının u.ımtazam serv slerllr 
köse ile İran hududu arasındadır. it:lare olunma ,ı için devletçe mübayaa o-

Erzurum ile Ilıca srasında harap olan lunan otobUs ıJe 24 kamyon işlemeğ bq-
1~ kilometrelik kısmın da esaslı tamiratı- l .. mıştır. Otobüs ücretleri Trabzo daJl 
na başlaıımı§ ve bunun 2'5 kilometrelik .Jümüşhaneye 3, Bayburda 4, Erzurum& 
kısmının silindir eseri bitmiştir. Bu kıs- 7, Kaıakö.-eve 11 bucuk, Kızıldize 1 
mın inc::aatında vilayetçe de amelei mü - b u;uk ıirad;r. Otobüsler konfor ıtibaril« 
kellefe verHmek suretile biıyük yardım mükemmel olduğu için seyahat rahat ~ Valmaseda mıntakasında yürüyüş ko-

111 ileri hareketine devam etmektedir. yapılmaktadır. ptlnıaktadır. 



'f2 Sayfa SON POSTA 

1 RA!Cd>V<Oj ı 
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3 - Temmuz - 193'7 - Cumartesi 
İSTANBUL 

Öf le neşriyatı: 

12.30: PlAkla Türk mwıildsl. 12.SO: Han
dis. 13,05: Muhtelit plAk neşriyatı. 
Akşam neşriyata: 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 553 -
Seçeceğim kadın felAketlere 

mütehammil olmahdır 

- 557 -
Beğendiğim kadm dedikodudan 

18.30: Plftkla dans musikisi. 19.30: Konfe
rans: Türkiye Kızılay Kurumu namına Dr. 
Fethi ~:ı-ratından. 20: Türk musiki heyeti. 
20.30: Omer Rıza tarafından arabca söylev. 
20.45: Türk musiki heyeti, (saat Ayarı). 21.15: 

hoşlanmıyan kadındır 
Tipi: Boyu 1,65 dan aşağı, yaşı 22 den 

yukarı olmamnlı. Rengi esmer, saçları 

kumral, gözlerı iri siyah, kirpikleri sık 
ve uzun, kaşları siyah, ağız burun ve el
ler küçük, miıtenasip endam. 

Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberlerl 
22.30: Plakla dans musikisi, opera ve operet 
parçaları. Beğendiğim kadın: 

Orta boy, normal vücut, kumral sarı -
~ın saç, balık etli, şen, fakat ciddi, mü -
tenasip bir çehre, Ol'ta tahsil, felaketlere 
mütehammil, her hangi bir iş tecrübesi 
ynptığım .zaman bana yardım edecek de
.recede .zeki, yapacağı her hangi bir mua
meleyi ilk defa kendi varlığı üzerinde de
neyip yapmalı. Hürmet ve nezaketi hiç 
bir 7.aman elden bırakmamalıdır. 

Kayseri bez fabrikası No. 3014 
elektrikçi Hamdi Vural 
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Tabiati: Uysal, dedıkodudan hoşlan -
maz, az ve özlü söyler, aile sırlarını sak
!ar, hakiki güzelliğini sun'i maddelerle 
:hlfü etmez e:v işlerini kendisi yapar, 
zevk ve eğlence hususunda gelirimizi göz 
önünde tutar, vatanına nafi evlat yetişti
rir, ilk veya orta tahsilli bir genç kız. 

YARINKİ PROGRAM 
4 - Temmuz - 937 - Pazar 

İSTANBUL 
Öğ-le neşriyatı: 
12.30: PUikla Tür.le musikisi. 12.50: Hava

dis. 13: Beyoğlu Halkevt gösterlt kolu tara
fından bir temsil. 
Akşam Dt?,!iriyatı: 

18.30: Konferans: Kızılay Kurumu namına 
Bayan Bedriye Yeğinsoy. 19.30: Konferans: 

inanlı aygır deposu Kadın ceylan bakışla ayın on 
dördü çehreli olmalı 

İstediğim karlın tipi: 

Ankara: A. E. 
(Sarih adresinin ve isminin ne§rini is

tememiştir.) 

Kadın 
- 558 -
piyano ve keman 

çalabilmelidir 

Ordu Saylavı Selim Sırrı Tarcan <Çocuklara 
hayat bllgisl.) 20: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafın~nn Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.30: Omer Rıza tarafından ıırabca söylev. 
2~45: Muzaffer ve arkndnşları tarafından 
'!'ürk musikisi ve halk şarkılan, (saat O.yarı). 
21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haber- Edirne (Hususi) - Bir ta.raftan 60.000 lira 
lerı. 22.!JO: Pidkla sololar, opera ve operet sar!ilc Lüleburgaz yakınında Türkgeldl çlft
parçalan. llğinde tohum üretme 1stn.syonu kurulurken 

Beğendiğim kadın uzun boylu, balık e
tinde, ince belli, beyaz tenli, sarı dalgalı 
saçlı, mavi gözlü, sevmesini, sevilmesini 

Ne uzun, ne kısa, eti boyuna uygun, 
hilal kaşlı, ceylan bakışlı, ayın on dördü 
çehreli, misl,et yanak ve dudaklı, çekme 
burunlu, buğday benizli, siyah saçlı, eda
lı, hayatı bilır, ev kadını olmalı. 

K . S A S bilir olmalıdır. Sinirli, inatçı olmamalı. 
ayserı . . . p· k 1 b 1 (Sari} d . . . . . • . . ıyano ve eman ça a i meli, bir san'at 

t 
. 't.a) resının ve ısmının ne§nnı u- ı mektebinden mezun, aile terbiyesi yu""ksek 

ememı§ ır . 
ve yuvasına daıma sadık olmalıdır. 
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Vatamm seven kadın aile 
yuvasım da sever 

Beyoğlu Remzi T. T. 
(Sarih adresinin neşrini istememi§tir.) 

BANKA ·KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Frank düşüyor 
Fransız frangı düşmekte devam e -

diyor. Dün Londra borsasında bir ster
lin ~ukabili 128, 90 franktı. Bir gün 
ev.~el~ne nazaran 70 santim daha düş -
muştur. Bır Türk lirası mukabili de 
20,63 franktır. Borsada frank üzerine 
muamele olmamıştır. Ünitürklerde de 
düşüklük vardır. 

Birinci tertip Ünitürk 16,2 7,5 de a
çılmış, 16,05 da kapanmıştır. 1830 a -
elet ~uamele görmüştür. İkinci tertip 
15 lır.ada .. açılmış, 1 5 lirada k"apanmış
tır. Bır gun evveline göre 40 kuruş su
kut vardır. 

bir yandan da İnanlı harasında 80.000 lira 
sarfedllerek aygır ve inek damızlık depoları 
yepyeni yapılmış ve kadro genlıletilml§tir 
Bundnn başka dört vilayetin damızlık ay
gırları hususi vilayet bütçelerlle artırılmış ve 
bundan ayrı olarak da köylerin kollektlf yar
dımlle altmıştan fazla at ve merkep aygırla. 
rı Karacabey, Çifteler ve Kıbrıs haralarından 
getirilmiştir. Bu kalabalık damızlık hareke
tine karşı ikinci ve üçüncü derecede aşım du· 
rakları yaptırarak köy bölgelerine sokulmuş 
oluyor. 

Köyler yakın merkezlere kısraklarını gö
türüp sekiz on gün kalamazdı. Bunun için 
hayvanları kısır ve verimsiz kalıyordu. Bu 
ise devlet ekonomisine aykırı düşüyordu. 

Teknik tiplere göre iki üç derece üzerinden 
yaptırılmakta olan aşım durakları bu ha
lin önüne geçmiş bulunmaktadır. 

Tay ve boğa çiftlikleri 

Beğendiğim kadında ne güzellik, ne de 
çirkinlik arar1m. Yeter ki hayatta yaşa
dığı m~ddetçe kendi refah ve saadeti için 
değil ,ancak vatanı için yaşadığını anla
sm. 

Sermaye ve ihtiyat a~eri: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

•··-····-·----·····-·-· .. ·-··· .. ·-.. ··--·-·-· _,. Boğalar hem memleket dışından, hem de ha-
A.'lk er/ ik işleri· ralardan getiriliyordu. Bu yol yetmedi. o -

Vatanını seven bir kadın aile ve yuva
sını da sevmiş demektir. 

Kırklarelı Namazgah caddesinde 94 de 
Nuri Atalay 
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·eenim zevcem benden başka 
hiç bir erkekle konuşmamah 
Hayatta daima haşhaşa kalacağım lca

Jın orta tahdli olmalı. Ve bir kibar aile . 
terbiycsıne malik bulunmalı. Alacağım 
kız esmer ve gözleri kah ve rengi, boyu 
normal ve biraz dolgunca olmalı. Hiç bir 
erkekle münasebeti olmamalı ve hiç bir 
erkekle konuşmamalı. Orta halli bir aile
nın kız; muhakkak ki iyi bir kızdır. 

Merkezi İdare: MİLANO 
ttaiyanın baıııca oehlrlertnde 

ŞUBELERi 
İngiltere, İsviçre. Avusturya, Maca
riBt&n, Yugosla-yya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Am.erllca Cemah1r1 
lılüttehldesı, Brezilya. ŞUi, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Atllyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddest Karatö7 

Palas <Telef. 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

istanbulda : Alalemctyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyoğ -
lunda: İstllclAJ caddesi Telef. 41048 

İZMİRDE ŞUBE 

Malullerin tütün ikramiyeleri 
Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 
1 - Malf.tl subayların tütün ikramiyele

rinin tevziatına 6 17/ 937 tarihinde ve saat 
(9) da başlanncaktır. 

2 - Mnlül eratm tütün ikramiyesine 
1317/ 937 tarihinde saat (9) da tevziata baş
lanacaktır. 

3 - Şehit allelerlnln 2017/ 937 •.arlhlnde 
ve saat 9 da tevzlata başlanacaktır. 

Alakadarların senedi resmi \•e maaş cüz
dıı. nlle ve hüviyet cüzdanları ve üçer fotoğ
rafla 4 kuruşluk pul ile müracaat etmeleri 

4 - Tevzlo.t saat 9 dan 12 ye kaunr de -
vam edecektir. 

5 - Tevziat müddeti dört aydır. Bu müd
det zarfında müracaat edilmesi iFın olunur. 

* Ko.dıköy Askerlik Şubesinden: Harp mo.-
lülleri ile şehit yetimlerinin tütün ikramı-Ankara A11ajarta1ar caddesi Yeniçağ 

sokak No. 12 de N. Topçu ~---••••••••••••' yeleri gelmiştir. 6 - Temmuz - 937 den iti -
baren K. köy. İlçebaylık binasında evlenme 

• ~oo Posta ıı nın tefrilcaaı: 71 

Endüliis -Şövalyesi 
Abdurrahman 

Ya:ı:aa: A. R. 
- Bu çiçeği, dadım vasıtnsile kendi- mi düşünürken; şimdi de sizin iltifatı

Ierine gönderecektim. Ve hakkımızda nızla bir kat daha ağır bir yük altına 
gö~terdikleri lütufkarhğa teşekkür e- girmiş olduğumu hissediyorum ... Şayet 
decektim. Şimdi buna sizin tavassut bu lütüflerinize kafi derecede mukabe-

için bütün kuvvetimi sarfederim. 
Diy.e cevap vermişti. 

- Pekaliı. Bu sözünüzü, senet tuta
rak sizden, şunu rica edeceğim ... Sizin 
gibi, tarihin kahramanları arasına gir
miş olan bir zat; artık adi otellerin bin 
bir kişiye mesken olan odalarında yaşı
yamaz. Bugünden itibaren, bu kof\a· 
ğın bir dairesine yerleşeceksiniz .. şere
finizle mütenasip bir hayat geçirecek-
siniz. 

etmenizi rica ederim. le edemezsem .. nihayet, bir çöl evladı 
Demişti. olduğumu nazarı dikkate alır .. sözle- - Fakat, haşmetpenah ... 
Kralıçe, tekrar başını çevirmişti: rimi ve hareketlerimi, safiyetime ba- Kraliçe, büyük bir vakar ve azametle 
- Affedersiniz, muhterem şövalye ... ğışlarsınız. Abdürrahmanın sözünü kesmişti: 

Bizim saray usulümüzde, genç kızların, Demişti. - Ricamı, kabul edeceğinizi peşinen 
genç erkeklere hitap etmesi .. ve onlara Bu sözler, Elizabetin hoşuna gitmiş- söz vermiştiniz. Artık buna, hiç bir su-
bizzat bir şey vermesi adet değildir. ti. Pembe ve ateşli yanakları, bır kat retle itiraz edemezsiniz. 
Fakat ben, artık sizi bir halaskar ve bir daha harelenmişti. Annesinin gözleri- Demişti. 
hamimiz telakki ettiğim için bu adeti ne bakarak, verilecek cevabı, ona ter- Abdürrahmanın gözü, Elizabete iliş-
refedeceğim... Kızım Elizabeti, mem - ketmişti. mişti. Genç kızın gözlerinde parlıyan 
nuniyetle size takdim ediyorum ... Kı- Kraliçe, gülümsiyerek cevap vermiş- bir nur, onun bütün 0 eski azim ve ka
zım!.. Sen de, o çiçekleri muhterem En- ti: rarını bir anda yakmış, kül etmişti. .. 
dülüs şövalyesine bizzat verebilirsin. - Azizim şövalye! .. Sizin babaları - Ağır ağır başını önüne eyerek: 

Dedi. nızı ve kardeşlerinizi çok iyi biliriz .. ve _ Pekala, haşmetpenah! .• Emrinize, 
Elizabet, hafifçe eğilerek, elindeki onları, cidden takdir ederiz. Onların hürmetle itaat ediyorum. 

çiçek demetini Abdurrahmana uzattı. saf, açık ve pürüzsüz kalbleri; bize her Diye cevap vermişti. 
Abdurrahman, demeti alırken acı acı türlü saray nezaket ve terbiyelerinden 
yüreği çarptı. daha hoş gelir. Çünkü, şu latif bahçe- * 

YENİ HAYAT 

nun için halis kan boğalar yetiştirmek üze
re tanınmış olan köylerin ve çiftliklerin bo
ğa ve tay yavruları sütten keslllnce alınmış 
ve bu sene Çorlunun Köprüce çlrtılğlnde bü
yütme istasyonu açılmıştır. Bu usulün veri
mi büyük ve geniştir. Gelecek yıl bu senekin
den daha çok beslenecek ve baytar nezare
tinde tam bir kadro ile köylü için yetiştiri
lecektir. Koç istasyonu da burada açılacak
tır. po 

Bu yıl Geyvede uzum 
mahsulü bereketli 

Geyve <Hususi> - Geyvede halkın hemen 
yarıdan ziyadesi, bağcılık ve Uzlimcülükle .............................................................. 
salonunda sabahları s. 9. dan. 12 ye kadar 
tevzi edilecektir. Salı ve cuma günleri şehit 
yetimlerine, çarşamba günleri de harp ma -
Hlllerine dağıtılacağı için pazartesi ve per -
şembe günleri No. almak üzere şubeye mü
racaat edllecektlr. Müro.caatta resmi senet 
ile nüfus ve maaş cüzdanları ve üçer fotoğ -
raf beraberlerinde getirilecektir. 

- Hadi bakalım, dostum. Artık bu
radan gidiyoruz. 

Dedi 
İhtiyar çizmeci büyük bir hayretle 

sual etti: 
- Nereye aziz şövalyem .. çok uzak

lara mı? .. 
- Hayır. Yakına .. hem de pek yakı-

na. 
- Anladım. Mutlaka saraya. 
- Hayır. Belensiya konağına. 
- Belensiya konağına mı?.. Fakat 

şimdi siz oradan gelmiyor musunuz? 
- Evet oradan geliyorum amma, 

tekrar oraya avdet edeceğiz. Ve artık 
yerleşeceğiz. 

İhtiyar çizmeci sevincinden titredi. 
- Aman Allahım; ne saadet ... Tam, 

benim dükkanım la da karşı karşıya ... 
Eğer müsaade ederseniz, ara sıra dük
kanımı açarım ... Bir zamanlar, müte
veffa kral hazretlerinin at uşaklarının 
çizmelerini tamir ettiğim gibi, şimdi de 
bizim ordunun askerlerinden yeni yeni 
müşteriler tedarik ederim ... Hiç olmaz
sa, sizin bana yapmakta olduğunuz şa
rap masraflarını hafifletirim. 
ŞövalyQ gülümsedi: 

Temmuz 3 

l 
u~raşmaktadır. Kütüklere lrız olan hutalık
larla mücadele için, bu sene, Ziraat Bantası, 
Keçiburludan 35.000 kilo kükürt get.trterek 
ucuz olarak satışa başlamlftır. Kiltördibı 50 
kilosu, plyasılda 630 kuruta satılmaktadır. 
Halbuki, Banka, getirttiği bu kilktrdün 50 
kilosunu 400 kurU§a satmaktadır. Balcılar. 
bu satlflardan fevkalllde memnun olmuşlar
dır. 

Ziraat memuru Yusuf, baAlar ve balcılar. 
la çok yakından alftkadar olmakta, lcab eden 
hususlarda, bağ sahlblerlni tenvir etmekte
dir. Bu sene, üzüm mahsulünün, geçen sene
ye nazaran dalın çok ve daha 1y1 olacağı 
tahmin edllmektedlr. 

latanbul Borsası kapanış 
fiatları 2 - 7 - 1937 

ÇEKLER 

Açılış Kapaııı1 
Londra 624.75 625.00 

Nn-Yorır 0,7911 0,7891> 
Parla 20,6, 20.6225 
Mlllno 15,0460 ıs.o.ı 
Brübel 4.6950 •. 69'6 
Atına 87.475 17.44 
Cenewe S,4S8S S,.'515 
Sotya 64.0256 64.00 
AmlterdaQıt 1.4'86 1.4380 
Prat 23.2860 2'.7768 
Viyana 4.2111 4.2096 
Madrld . 14.0056 14. 
Ber11n 1.9725 1.9720 
varoova 4.17 •.1680 
Budapeıte t 4.0016 4. 
suıueo 107.4031) 107.'6 
Belgrad S4.S738 5'.S6 
Yoltoham" 2.15 2.7486 
MoskoTa 24.0, 24.04 
Stokholm S.1044 S.10,2 

ESHAM 
Açılıı Kapa.., 

Anadolu fm. " cıo 
peıın 00.00 00.00 
A. Şm. % cıo vo.dell 00.00 00.0J 

Bomontl - Nektar 9,00 9.0Q 
Aslan çimento 13.25 15.'° 
Merkez bankası 
it sarikwıı 9,80 9,S> 
Telefon s. -
İttihat ve Değir. 10.60 -
Şark Değirmeni 1.15 -
Terkos tı.OJ -

İSTİKRAZLAR 

Açılıı Kap.., 
TUrk borcu I peıın 

• • I vadeli 16.275 16.0S 
• • u vadeli ıs. ıs. 

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadell 
• II pe. 
• U va. 

Ana.dolu mU.Geşln 

Açılıı 

40.10 
40.25 
40.10 
()0.00 
ı)0.00 

~ 
40.10 
40.25 
40.10 
oo.oo 
oo.oo 

tutacak bir vekil göndereceğiz. Arada 
sırada kendimiz de gidip görülen işleri 
teftiş edeceğiz. Böylece, hem burada, 
hem orada iyi işler göreceğiz. 

* Abdurrahman; otelci ile hesab görür-
ken, ihtiyar çizmeci yukan kata çıka
rak onun eşyalarını toplayıp getirmiş
ti. Esasen şövalyenin eşyası, çok bir 
şey değildi. Memleketten getirdiği ren
garenk yünlerden işlenmiş bir heybe
den ibaretti... Onun için Kırmızı Ho
roz otelinden Belensiya konağına, pek 
kolay nakletmişlerdi. 

Kraliçe, konağın üst kısımlarını işgal 
ettiği için; şövalye ile ihtiyar çizmeci de 
alt katta bir daireye yerleşmişlerdi. 

Bu yeni hayat, şövalyenin ruhunda 
büsbütün bir değişiklik husule getir
mişti. Her şeyden evvel, kalbinde ya
nan ateşe bir sü~fm gelmiştL 
Artık sevgilisi ile bir çatı altında ya

şıyacaktı. Ve onu, sık sık görmeye mu
vaffak olacaktı. 
Şimdi bu genç adamın ateşli knlbin

de yeni bir takım hayaller uyanmıştı. 
Şüphesiz ki bu aşk, mes'ud bir i1.divaç
la hitam bulacaktı. 

* 
FAKAT ..•• 

Genç Berberi, hayatında hiç bir za- nin ve şu zarif konağın sahibinin yeğe
man bu kadar büyük bir heyecan his- nisiniz. Onun için sizinle çok açık bir 
setmemişti. Nihayet talih ona, sevgilisi kalb ve lisan ile konuşabiliriz ... Şimdi 
ile bu kadar yakın bulunmak saadetini size soruyorum. Bize bu kadar yardım- Şövalye Abdürrahman, Kırmızı Ho
bahşetmişti. Tekrar yerlere .kadar eği- larda bulunduktan sonra, bir ricamızı roz otel~ne a:det ettiği ~a.man, iht~~a~ 
lerek o tannan ve ahenktar Ispanyolca· da kabul etmek ister misiniz?.. d?.st~, çı~mecı Don Joze nm kendısını 
sile: Abdürrahman, tekrar yerlere kadar buyuk bır sabırsızlıkla orada bekler • 

- Artık bunlara hacet kalmadı, ih
tiyar dostum. Bundan sonra, Belensiya 
konağının bir odasında, Suriyeli Ab
durrahmanın bırakıp kaçtığı pamuk şil-
telerden birinin üzerinde, sırtüstü ya- Günler, büyük bir sükunet içinde ge-
tarak istirahat edeceksin ... Çünkü bu- çiyordu. 

- Matmazel! .. Haşmetpenah valide- eğilmiş? ken buldu. 
nizin, hakkımda gösterdikleri taltif ve - Emredersiniz, haşmetmeap!.. En Abdurrahman onu görür görmez gü-
teveccühlere nasıl teşekkürler edeceği- küçük bir arzunuzu yerine getirmek lümsedi: 

gün meclis bana (Narbon) mutasarrıf- Belensiya konağında temiz ve sa
lığını verdi. Bu memuriyetin, seni ve kin bir hayat, devam edip gidiyordu. 
beni mükemmelen geçindirecek bir tah- Abdurrahman, vakit vakit kraliçenin 
sisatı var ... Maamafih, bu tahsisatı alıp dairesine geçerek onu ziyaret ediyor-
yan gelecek değiliz. Oraya, halkı hoş du. ' (A,.kaa VtW) 
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.. ": Yazan: E~ki Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Cemal paşa Ti/liste yaveri ile birlikte eve yaklaştıkları 
sırada, her ikisi de ayni zamanda hücuma uğramışlar, 
Cemal paşa vurulmuş, bastonuna dayanarak kendisini 

müdafaa ederken yere yuvarlanmıştı 

Birdenbire çakıl taşlar üzerinde nal sesleri duyuldu. 
Uzaktan bütün sür'atlerile at koşturan dört süvari göründü 
Zabit sözünü bitirdikten sonra, şeh-

Hen üz bir teşekkül sahibi bu- ni şiddetle ve haklı olarak tenkid eden zadenin sapsarı kesilen düşünceli yü
iunmıyan iptidai halk kütleleri- Cemal paşanın, bizzat en ameli yol ü- züne baktı. Siyaveş .. birdenbire, bir ce
le dünyanın en büyük vasıta- 1 zerinde bulunduğu muhakkaktı. Fakat, vab vermedi. Zabit, onun bu sükU.tünü, 
larma ve kuvvetlerine ::.ahib rr.il- talih kendisine de yar olmadı. bu durgunluğunu şüphesine hamlede-
letler aleyhine teşebbüse gir~ - Bir a~am hep beraber sefarethane- rek: 
menin manası olmadığını Cemal paşa de idik. Bir mü.ddet konuştuktan sonra - Şehzadem! Çok rica ederim, sam.i
pek güzel anlamıştı. Bunun için, ben Muhtar beyin damadı ve 0 zaman sefa- miyetimden emin olunuz! Ben .. sizi tu
kendbini Tiflistc gördüğüm zaman, 1 ret başkatibi olan Nebil beyle ben bi- zağa dil§ürmeye değit, korumıya me
Cemal pa~anın artık Asya ihtilalcisi de- raz tada oynadık. Muhtar beyin hanı- murum. Benden em.in olursanız ve bun
ğil, Efı;an ıslahatçısı olmuş bulunduğu- mı da tavla meraklısı ve yenilme aleyh- dan sonraki hareket plfuıınızı beraber 
nu kolaylıkla farkettim. Asyada,. em- tarı olduğu için damadı yenildiği za- 1 tanzim etmemize müsaade buyurursa
pcryalisllere karşı bir isyan çıkarma- .man bana kızdı ve onun intikamını al- nız, çok müşkül şartlara bağlı olan yar
nın fevkalade mi'işkül bir .şey olduğu- mak için beni karşısına aldL Bu esnada dım vazifemi kolaylaştırmış olursu
nu anlnmış ve böyle hülya pe~inde koş- Cemal paşa gitmek istiyordu; onunla ue nuz. 
makt<msa -~fgani~tanın ı~lahatına yar-ı r~ber ben de kalkmak arzusu göster- .. D~yin~e·: ~ehzade, başını kaldırdı ve 
dım etmegı, kendısıne musbet ve ame- dım. Vakit gece yar~a yaklaşmıştı; buyuk bır ıtırnadla zabitin yüzüne hak-
li bir iş edinmişti... 1 buna rağmen, Muhtar beyin hanımı be- tı: 

Fakat, Efganistana tekrar dönebile- ni bırakmadı, mutlaka benden damadı- - Sizden şü.phe etmeme imkan yok 
cek miydi~ Türkistan ile Efganistan a- nın intikamını almak istiyordu. Bunun ku:rıandan; çünkü, sözlerinizin doğru
rasındaki hudud sahası Enver paşanın için Cemal paşa gitti, ben bir müddet lugunu iki delille isbat ettiniz. Bu de· 
isyan mıntakası idi. Bu vaziyet bu hal- daha tavla oynadıktan sonra, bermfıtad lillerden biri, vezirin, firar ettiğimi bil- """'= 

de devam ederken Rusların Cemal pa· beni gölge gibi takib eden gizli yave- eliğini.. diğeri de, oğlum Kurusun, her ,.__~......._____._ 
şaya tekrar Efganistana dönmek mü-

1 
rimin himayesini arkamda hissederek tehlikeden masun bulunduğunu söyle- bin türlü tehlike içinde kalmalarınıf yalnız başı . taki k bal d 
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s~a . esı verece ~r~ um_ı ~tme sa - ote e dondüm. yış1:11ız · un ~rı, ~kbatanda, yalnız muvafık bulmuyorlardL Yapılması la- birine doğru yola ko uldu. 
dıllı_k olur~u .. Gord~lerı_ ~ısall:r, bu . Saba~l~yin u~andığım zaman, oda vczır H~pag~ ~ ~ıze soyleyebilir. Onun, zım gelen iki işten, ilk evvel, el altında I y 
nevı prensıbsız ve akıdesız ın.~ılabcıla- hizmetcısınden ögrendim ki ben haya- sırr~ soyledıgı adam da, hiç şüphesiz, bulunanının yapılmasınL. ondan sonra, ; * 
rm her havaya uyduklarını ı:;:ostermek tımın alt tarafını sırf Muhtar oeyin ha- vezır kadar namuslu ve merd bir zattır. bir muamma gibi karışık ve meçhuller-' 
ıitibarile, onlarda Cemal paşaya karşı nımının tavla merakııia borçluyum! E- P~~yorsunuz ya,. .sizden tamamile e- le dolu olan diğer işe girişilmesini za-1 
da lüzumundan fazla itimad ve <>!lllliyet ğer, Cemal paşa ile beraber çıkmış ol- mınım. O halde, sizden sorayım: Ne yol- ruri görüyorlardı. 
kalmamasına sebeb olmuş bulunsa ge- ıoaydım, mutlaka onunla beraber ben de da hareket edeyim~ . 
rekti. Cemal paşanın Efganistana geç- Tiflis kaldırımları üzerine düşmüş ve - Fikrimce .. gayet basit bir şekilde. 
tikten sonra Em•er paşaya yardım et- bir daha kalkamamış olacaktım! Sabah olur olmaz, buradan hareket e
miyeceği nerden malfundu ?Bunun i- Cemal paşa, Tifliste hususi bir evde dersiniz. Kervan yolunu takib ederek 
çin, hiç olmazsa Enver paş~ hareketi oturuyordu. Bu ev, bizim otelin karsı geceyi ,buradan sekiz saat mesafede 
tasfiye edilinceye kadar Cemal paşa- tarafında, Tifüs hükfunet sarayının a;- b~unan köyde geçirirsiniz. Ertesi gü
nın geriye dönmesine mani olmaları ta- kasına tesadüf eden bir sokak üzerinde nu akşama doğru da hududun ötesine 
bil idi. Bunun için Cemal paşa bir müd- bulunuyordu. Sefarethane ile ev ara- geçersiniz. Yollarda, bir ~eyden end~e 
det Mllskovada kaldı ve ondan sonra sındaki mesafe, yavaş bir yürüyüşle e~meyiniz. Köyde, emrime tabi otuz ki
Tif1isc geldi. 10-12 dakika sürecek kadar bir şeydi. şılik bir süvari kuvveti var. Yolda, kili 

Siyaveş.. kararın kat'ileştiğini anla· 
yınca, zabitin yanma gitti. Belki bir 
daha görüşemezler diye, kendisinin ve 
Harpağm bu fedakarane alicenablıkla
rına karşı teşekkür ettikten sonra: 

- Alicenab kumandan! Biz, yarın sa
bah şafakla beraber yola çıkLyoruz. De
diğiniz gibi hareket edeceğiz. 

Dedi. 

* İttihat ve Terakki Triumvirası için- Semt hükumet mahallesi civan olduğu önünüzde, kah arkanızda yürüteceğim. 
de en ameli unsur olan Cemal paşanın, için sıkı bir inzibat altında lmlunduau Geceyi de, sizinle aynı köyde geçirece
artık büsbütün değişmiş olduğunu gör- muhakkaktı. Gecenin o saatinde Tiflis ğim. Hududa yaklaştığınız zaman, ora- İki günlük yolculuk rahat ve arıza
mek. benim için Tifliste çok kolay ol- sokakları tamamen boş olduğu için Ce- ya sizden evvel gidip, hududu geçişi- sız geçti; fakat endişe ve gaile, hududu 
muştu: mal paşanın uğradığı kastlı gören olma- ~~-zi teshil edeceğim. Benim 1üşündü- geçmekle, nihayete ermedi. Siyaveş .. 

Enver Paşanın muvaffak olabilme- mıştL .. gum bu .. bilmem muvafık buluyor mu- kayınbabası Efrasyabın gazabından 
sine en küçük bir ihtimal bile veremi- Yaverile birlikte eve yaklaştıkları sı- sunuz? kurtulmuştu; ama, İran arazisi dahilin
yor ve onun atıldığı bu teşebbüsten do- rada, her ikisi de aynı zamanda hücu- Siyaveş .. zabitin söylediklerini ma- de, babası Keykavsın hayali, bir kabus 
layı hem hayret ve hem de teessüf edi- ma uğramışlar, Cemal paşa vurulmuş, kul buldu; fakat, zaı ile Rüstemin fik· gibi, önüne dikildi. Bugün, Midyadan, 
yordu. cHepimizin inkılapçı şerefimizi bastonuna dayanarak kendisini müda- rini almadan bir cevab veremedi. Öyle kayınbabasından kaçtığı gibi, sekiz se
berbad etti!» diyordu. Talat paşa daha faa etmek üzere silaha sarılmış, fakat, ya .. onların dün geceki kararı.. hep be- ne evvel de, hayatını kurtarmak için 
evvel kaybedilmişti. Enver paşanın da kalbinden yaralanmış olduğu için sila- raber bir müddet cenuba gittikten son- İrandan, babasından kaçmıştı. Keykav
bu suretle kaybedileceği mukadder gö-. hını kullanmıya vakit bulam1yarak, ra, garba ve Çermis derebeyliği mınta- sın, onu, hiç .arayıp sorn_ıam~s~na g~~e, 
rünüyordu. Şu halde dostlarından ay- sıkletine tahammül edemiyen bastonun kasına girmek.. orada bulunan Givin bu g:~~en se~ız senede, 1:islennın .degış
rılmış ve yalnız kalmış olan ameli Ce- kınlmasile yere yuvarlanmış ve ölmüş- yaşayıp yaşamadığını anlamak.. yaşı- medıg~e hukme~ek ~a::ırndı. Irand.a 
mal paşa, Efganistanda kendisine te- tü. Genç yaverine gelince, o, yaralan- yorsa, onu kurtarmak için çareler ara- da, ~~yada oldugu gıbı hayatı tehlı
min ettiği mevkii kendisi için şimdilik dıktan sonra kaçmak istemiş, bir müd- maktı. Ancak bu işi. hallettikten sonra, ketle ıdi. 
çok güzel buluyor ve tekrar oraya dön- det koşmuş, fakat ikinci bir kurşun o- gene hep beraber, Irana geçecekierdi. Siyaveş .. İran arazisine, Ersip namı 
mek istiyordu. nun da işini tamamlamıştı. Onlar, bu kararı, kendisinin, artık unu- altında Midyalı bir tüccar sıfatile gir-

Fakat, oraya Rusyanın ve Türkiye- Ertesi gün bu cinayetin cereyan tar- tulduğuna ve geçtikleri yerlerde şüp· di. Buradan, Mazendran ülkesine geçe
nin müşterek dostlukları ile mücehhez zı hakkında zabıtaca tesbit edilebilen heyi celbetmiyeceğine göre vermışler- cek .. oradan da Zalin derebeyi bulun
olmak üzere gitmek istiyordu. Emanul- şeyler bundan ibaretti. di. Halbuki, onun bugünkü vaziyeti, duğu Zabulistana gidecekti. Orada, Za
lah'ın kaqısına Ru.~yanın maddi yar- Cemal paşayı kim veyahud kimler öl- verdikleri kararı tatbike imkan göster- lin ve Rüstemin himayesinde yaşıya
dımları ve Ankaranın da manevi ml.i- dürdü? Tifüs hükCunetinin giriştiği sı- miyordu. caktı. Babası ile barışabilirse ne ala! .. 
zahereti ile mücehhez olarak çıktığı kı tahkikata rağmen bu sualin cevabı- Siyaveş .. biraz düşündükten sonra: banşamazsa, babası ölünce, gene büyük 
takdirde mevkiinin daha kuvvetli ola- nı vermeğe imkan bulunmadı. Talat - Zevcemin, yarın sabah hareket hamileri zaı ile Rüstemin muaveneti 
cağını biliyor ve işte bunları temine paşa gibi, Bahaeddin Şakir gibi, onu da edebilip edemiyeceğini anlıyayım da, ile İran tahtını ele geçirmeye çalışacak-
çalı!?ıyordu. Bir sene içinde kaybettiği Ermeniler mi öldürdüler? Fakat, Ce- size cevab vereyim. tı. 
iki dostluğa mukabil bunları ~emin et- mal paşa, tehcir esnasında, Ermenileri Diyerek, uydurma bir bahane ile, o
mek kendisi için çok mühimdi. Tifüse himaye etmiş olmakla maruftu. Mantı- dadan çıktı. Karısı ile arkadaşlarının Siyaveşle arkadaşlarının kararlan 
geldiğinin ikinci gi.inü oteldP. bana yap- ki surette, Ermenilerin ona karsı husu- büyük bir.merakla bekledikleri odaya böyle idi; fakat, bu kararı derhal tatbi
mış olduğu bir ziyaret esnasında, onun susi bir kin ve intikam duygusu.ile mü- girdi. ke başlamalarinı, bir cihet.. Givi kur
bu fikirlerini, kısmen açık ifadesinden, tehassis olmamaları lazım.dl. Bunun i- Siyaveş .. onlara, zabitin söyledıkleri- tarmak meselesi, pek çok güçleştiriyor
kısmen de kelimelerin arasından yaptı- çin ağızlarda türlü türlü rivayetler do- ni ve teklüini anlattı. Aralarında, ya- du; çünkü Zal ile Rüstem.. yeniden 
ğım istihraçlarla pek güzel anlamşıtım. laştı ve bu işi bolşeviklerin yaptırdık.la- rım saat müzakere cereyan ettı. Niha- Midyaya geçmek, Givi kurtarmak için 
Cemal paşa, Efganistana iyice ycrles- rını iddia edenler de çok oldu. yet, her üçü de, zabitin ileri sürdüğü Çermise gitmek istiyorlardı. Bu ise, bir 
mek için siyasi bir manevra yapmakta Katil veya katillerin bulunamayışı ~~i ta.~':_ib ett~. zaı, yeni kararlarını kaç ay s_ü:_ecek. ?U:. s~~güzeşt idi. B~ 
idi. Dünyanın fırtına içinde bulunduğu bu iddiayı takviye ediyordu. Bolsevik- şoyle hülasa ettı: halde, Sıyaveş ıkı turlu hareket cdebı· 
bir zamanda, Efganistan ona güzel bir lerin de Cemal paşaya karşı bu t;rzda - Şehzade ile ailesi büyük bir teh-llecekti: Ya, Zal ile Rüstemin avdetleri
liman gibi görünüyordu. Fırtmayı bu bir kasdde bulunmaları için ortada hıç like içindedir. Yanlarında, kadmların ne kadar Midya hududuna yakın bir 
limanda geçirmek hiç de fena bir şey bir sebeb bulunmamasına göre bu fikre ve bir küçük kızın bulunması, encamı kasabada bekliyecekti.. yahud bır ker
değild i; ondan sonrası düşünülebilirdi! tarafdar olmak da güçtür. belli olmıyan ~ir sergüzeşte atılmala- vana katılarak Mazendrana, oradan da 

En verin hayal içinde yüzen fikirleri· (Arkası var) rına engeldir. Ilk evvel, kadınlarla ço- Zabulistana gidecekti. 
_ ......................... • •••••• ' .. ••••••••-••••••••• .. •••• •• •••• cugu" n hayatları emnı·yet altına a1ınma s .. - - zaı, Rüstem ve iyaveş .. uzun uzun 

'~.lı&~Bununi~n~ .. bir~~v~h~ d~~dfila Bu~işıktm ~~~ ~ 

EV k a d 1 n 1 n 1 n Şek er k U P O n U i
l t t dud aşılmalıdır. Gıve gelınce .. eger ı- mahzurlu gördükleri için üçüncü bir 

1 dam edilmedi ise, onu şimdilik Allaha ık bularak onda karar kıldılar. Bu ka
eı::ını:e: etmek :ne~b.uriy:ti vtardır; çün- ;ara göre, za.ı, Siyaveşle gidecek.. Rüs-

Ev kadını, taze yemlş mevslml geçmeden kilerini reçel ve şurupla ku Sıyaveşle aılesını selame e çıkarma- tem de Givi kurtarm6: işini der'uhde 
doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün keslnlz, dan Givin imdadına gitmenin imkanı edecekti. 
saklayınız. 30 tanesini bir sert halinde biriktirip idaremize getirenlere ve gön- yoktur. 
derenlere bir numara vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- Siyaveş .. Zal ile Rüstemin, Gıvi ih- Hareket şekli bu kadar sadeleşiııce, 
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara- artıkdurmadılar. Zal ile Siyavcş kafi· 
sında kur'a cekllecektır. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakıp 25 numara- mal ederek yalnız kendisi ile ailesini 
ya onar kilo. bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numaraya da ikişer dü~ünmelerine bir kaç defa itiraz ettiy- 1esi, Maz~ndran hududuna doğruldu. 

-6-

ÇEBMİSE DOÖBU 

Rüstem.in arkadaşı, Hurap isminde, 
orta yaşlı bir adamdı. Hayatını, sergü
zeştler ve harpler içinde geçiren Ha
rap, Midya devletinin bir çok yerlerini.. 
bilhassa Çermis derebeyliği arazisini 
çok iyi biliyordu. Rüstem, onun tavsi
yesine göre, atını Hurapın evinde bıra-
kacaktı. (Arkası var) r ·:.:.:::. .............. ,~ ..... ··· .... ....... , ..... ··~-··-·-.. ··~ 
NlJbetçl 
Eczaneler 
Bu gece nöbetei olan eczaneler tunlar-
dır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: (Ab
dülkadir). Beyazıdda: CCemllJ. Samat
yada: (Teofllos). Emlnönıinde: (Salih 
Necati). Eyüpte: (Arif Beşir). Fenerde: 
(Vitall). Şehremininde: <Nii.zım.). Şeh

zade başında: (Asaf) . Karagümrükte: 
(Fuad). Küçükpazarda: (Necati Ahmet). 
Bakırköyünde: (Hiliı.l). 

.Beyotlu cihetindekiler: 
İstlklfil caddesinde : (Della Suda) . Tepe
başında: (Kinyoli). Karaköyde: (Hüse
yin Hüsnü). İstiklal caddesinde: (Limon
clyan). Pangaltıda: (Nargileciyan). Be
şiktaşta: (All Rıza). 
Üsküdarda: (İttihat). Sarıyerde: (Asaf). 

Üsküdarda: (İttlhad). Sanyerde: (Asıf). 
Kadıköyünde: (Büyük, Üçler). Büyiika.
dada: (Şinasi Rıza). Heybelide: (Halk). 

Ç 1 L L ER ve LEKE L ER 
Balsamin Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

cildi yumuşatır, mat ve cazip 
bir ten temin eder. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - IBTANBUL 

kilo şeker verilecektir. ı se de dinletemedi. Baba ile oğul, onla- Rüstem de, Çermis havalisini karış ka-
'1::::~-r...:ı..ı..ı..1...ı...+....tj-...:ı..-r.ı..-r-4**=i##l#f#..-T-..&t'±:ı=t-..:µı ?-r..ı..-rz.ır,reı ~-w...-r.ı..-r...t..;c;..-r.I rın, zabitin himayesi altında olsa bile, rış bilen bir arkadaşını almak üzere, ,..••••••••••••••• 
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giderir. Hiçbir zararlı ve mDshil mllddesi yoktur. Şeker 
haslnlığı olanlar hile alabilirler. MiUE ve BARSA KLAIU 
ALI .• TIRMAZ. İçilmesi lntıf, tesiri Kolay ve mıuaviındir. 
Yerini hiçbir mnınasil ml\!':tahzar tutamaz. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

INKIBAZI, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
ve YANMALARINI MAZO:~ isim HOHOS Markasına dikkat. Deposu: Mazon ve 

Boton. ecu deposu ıstmıbul Yeniposlahane arkasındaNo.47 

ı Dl etvlet UDemlryoMıı.~dr~. 111~ ~.!mdanl~rı . \ ~~J!!:.1!~ru~~!:!~·· •KIZILAY CEMiYETi 
ş e me mum u ur ugun en. o bunu kabul etmiyordu ve ken~isin~ 1 
Görülen rağbet üzerine Halkımızın Adapazar ve Sapanca'da daha fazla kala- (yaşamak için) böyle bir yemek sıstemı 

1 
bilmelerini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Ada- tuttuğunu ispata çalışıyordu. GENEL MERKEZiNDEN: 
Pazar ve Sapanca'dan avdetteki kalkış s:ıatlerinin aşağıdaki şekilde değiştiril- Bir tatlıcıdan 3ki kaymaklı ekmek ka-
miş olduğUJ'lu savın halka bildiririz. d:ıyifi ısmarladı,. 

Cemiyetimiz tarafından bastırılan ve doğuştan iki yaşına kadarki 

bebeklere nasıl bakılacnğıru öğreten YAVRULAR M 1 Z adlı kltnp 1. nci tren 2. nci tren Kadayif h11kkında bir kon! erans verir 
sahşa çıkanlnıışhr. 

Adapa:<.~r'dr.n 'kalkış saat 
Sapanca"dan • • 

İzmit'ten 
Sapanca'dan 

DİKKAT: 

kalkış saat 

• 

17,00 
17,45 

İzmit gezjnti treni 
18.47 
19,30 

17,50 
18,34 

~ nci mevki arabalarla, saat 17,50 de 
18,47 de kalkan tren de 1 nci, 2 nci, 3 ün

(3791) 

Saat 17 ,00 de ka 1kan tren yalnız 1 inci, 
kalkan tren 3 nciı mevki arabalarla, saat 
CÜ mevki mabalıırla teşkil edilecektir. - - - ~--- --------------
Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

, 1. - Babaeski kazasında 80 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi (16805) lira (60) 
ıtu.ruş ve 108 adet köy tıpi kerpiç (19411) lira (92} kuruş ki ceman yekun 188 
evın muhammrn bedeli (36217) lira (52) kuI"U§tur. 

2· - Ker<>steden maada bilumum malzemei inşaiyesiyle beraber veyahut 
Yalnız işçiliği 15 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye çıkanlmıştır. 

3· - 13 Temmuz 937 salı günü saat 14 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır. Ta
l!~lerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için her
Ctin İskan Müciürlüğüne ve kazalarda iskan memurluklarına müracaatları. 

4· - İha1c günü taliplerin ehliyet vcsikalannın yar.larında bulundurulması. 
. 5· - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek taliple

r n Yukarıda yazılı saatten 3 saat evvel ıskan dairesine müracaatla % 7,5 mu-
vakkat tf:m'n .. tlarını yatırmış olması lazımdır. (:1749) .......... ~ ................................. , 

Türk Hava ({urumu 

UYU PiYANGOSU 
3. cU keşide 11/Temmuz11937 dedir. 

liradır ... Büyük ikramiye: 45.000 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık 

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

D}KKA T: 
Biİ_e_t_a-la-n _b_e_r~k-es -7 Temmuz 937 günü akşamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
•akıt olur. 

YUksek · Mühendis mektebi 
•ksittme komisyonundan ı 

arttırma ve 

lt Mekte-bin 1937 mali senesi sonuna kadar ihtiyac•. olan (6500) kilo sade yağ 
apa}ı Zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bf~her kılosıınun muhammen be -

deli (82) kuruş ve ilk teminatı (400} liradır. Eks:ltmesi 15/7/1937 tarihine 
rnstlıy~ın Perşembe günü saat 15 de Gümüş.suyunda mektep binası dahilindeki 

konıisyond3 yapılaraktır. İsteklılerin 1937 mali senesine ait Ticaret odası vesika
larne 2490 sayılı kanunun emrettiği diğer vesaik~ hav~ teklif mektuplarını 
l'nuay;en ssatten bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde ver
~ ~fın olunur. (3704) 

.. Kayseri tayyare fabrikası direk
torlüğünden 

1 
- Ra~•seri tayyare fabrikası için teknisiyen memur ve tesviyeci, tornacı, fre-

2eci, kapoı tacı ahnacnktır. • 
2 

- İstel lilerin Temmuz 937 nihayetine kadar istida ile fabrika direktörlüğü
ııe ~ 

nıuracnp tları . 

. 
3 

- San'nt mektebi mezunları tercih edilir. İşçi ve memurların Kayseriye fab
tıkaya gelerek imtihan vermeleri ve beraberlerinde şehadetname, bonservis ve 

Ernniyet direktörlüğünden alınmış hüsnühal vesib-;mı getirmeleri lazımdır. 
4 

- M~murJara 75: 126 lira ücret, işçilere 400 kuruşa kadar yevmiye verilir. 

--·----· (3729) 

Öğretmen / 

. Türk Maarif C.•miyetinin Ankara lisesi (Riyaziye), (Tabiiye - Biyoloji), (Fi -
~k - Fen Bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (İngılizce) grupları için daimi 
t1gretn:t:n shnaraktır Yüksek mektep mezunlannrlan iS1eği olanlann istida ve 
Jnusadclnk tercüml'ilıal suretlerile Cemiyetin fstan'hulda Yeni Postahane karşı -
'_!nda Erzu~um hanındaki ilan işleri bürosu müdü:füğüne müracaatları. c3700> 

Aranıyor 

Memur Aranıyor 
Kırklareli Valiliğinden: 

Rırkla""}ı" ı· k: M"" d . . ""' s u::ı u urıyetı kadrosunda münhal memuriyetlere bilimtihan 
Jnemur alınacaktır. · 
Açık memuriyetler; 

! - M:rkez ve mülhakatta 70 lira ücretli messah 

3 : Mulhakattn 80 lira ücretli iskan memurluğu 
Merkezde 75 lira ücretli katip. 

~ - Mülhakatta 50 lira ücretli katip. 
'1ila u t~enturiyetlere talip olanlar 5 Temmuz 93'7 akşamına kadar Kırklareli 
raca!~ ıne .i~tida ve memurin kanunundaki ahkamı dabilindt'ki vesaiklerivle mü-

arı ılım olunur. •3743> 

gibi anlatlyordu. 
Oradan da çıktık ve Asmaaltma yol

landık. Bir kahveye girdik. 
Ark3daş1m garsona: 
- Şekeri az, ağır olacak. Anlıyorsun 

ya ... 
Dedi. B:ma dönerek devam etti: 
- Kah\·e ne güzel şeydir! Mideye ne 

k~dar çok faydası vardır! bilir misin? 
Fakat hali!: olmak §artile ... 
İstanbulda kimin kahvesi halistir? 

Nefis ve parlak bir kilğıt Ozerine renkli bir suretle basılmış olan bu 
kitapta: Yeni doğan yavruya annenin so.t verme tarzı, bebeğin gıdaları, 
yemek ve uyku zamanlnn, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği giy
dirme tarzlan, uyku zamanlan, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı hasta
lıklardan korurna yollan be~e yaptırılacak hareketler, oyunlar, itiyadlnr, 
anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve dnha bir çok hususlar 
hakkında bol resimle murassaı izııbat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZl'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri U\zımdır. 

Kl.hveyi çnk mu kavurmalı, az mı? Han- lstanbulda Yenipost.ane civarmcht Kızılrıy Satış Deposunda 

gi kahvelerde nohut veya arpa karışık - ...._~----•••••• ve kitapçılarda satılmaktadır. .,.•••••••" 
tır? Bunları nasıl anlamalı? 

Bu mevzular üzerinde beni hayrete 
d:işüren Şl.'yler anlatıyordu. 

Saatime baktım; Yemeğe başlıyalı iki 
saatten fazla olmuştu. 

İşi az olan, geni~ yürekli bir adam için 
fena bir usul değildi. Onun yüz yıl ya
şayacağına inandım. 

Fakat aradan yüz gün geçmemişti ki 
Eminönün~e bir kamyonun altında can
ve>rdiğini duydum. Koltuğunun albnda 
Balıkpaznr•nciaki fmndan alınmış iki yüz 
e1li graml~k bir ekmek parçası va~ 

Yarınki nushamızda: 

Siyahlı hayal .. 
Yazan : Peride Celal 

-· ....... . ............... . 
···K~y;;;··T~.k~t··~akinden almnkta oldu-
ğum tatbikli 930 tnrlbli mühünimu kaybet
tim, yenlslnl alacnğundnn eskisinin hükmü 
yoktur. 

.... 

Tokatta mulıirlm Ahmet eşi 
Şerife 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
ı - Bur gaz kazasında 27 şehir tipi kerpiç göçmen evi 5671 lira 89 kuruş ve iki 

adet köy tipi kargir ev 380 lira 84 kuruş ve yetmiş dokuz rıdet köy tipi kerpiç ev 

14199 lira 46 kuruştur. Cem'an yekun 108 evin muhammen bedeli 20252 lira 
on dokuz kuruştur. 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşa.iycsile beraber veyahut yal· 
nız işçiliği on beş gün müddetle açık pnzarlıkla eksi1lmeye çıkarılmıştır. 

3 - 15 Temmuz 937 Perşembe günü sa at 14 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır • 

Taliplerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat m:.ıhallerini öğrenmek için her
gün İskan 1'1.üciürlüğüne ve kazalarda islı.an memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarını yanJnrrndn bulundurulması. 
5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine gö::-e eksiltmeye ıştirak edecek talipkrin 

yukarıda yazılı santten üç saat evvel isl.fın dairesine müracaatla % 7,5 muvak-

kat teminatlarını yatırmış alınası laiımdır. «3748> 

---------
-~ HER İŞİNiZDE KOLAYLIK . ....._ 

( 
Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak apartımnn, ev ve her torln esn 

nlm11k ve sntnıak arzu ettiğiniz takdirde hiç v.ıkit geçirmeden İstanbul ('.i43) 
numaralı Postn kutusu adresine bir me tup göndermekle işinizi bitirirsiniz. 

, ............................... mm ........... , 



18 Sayfa 

it ASAN 
G,(\ZQZ 

ÖZÜ 

' 

Hasan gazoz özü 
Mide\idir. Toz halinde ve meyvalarcfan yapılmıştır. Çok köpürür. Sa-

bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığ\.yarım bardak su içinde içilirse mü
leyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampanyrt gibi lezzetlidir. Şekersizi 
mcyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve 
markasına dikkat. 

H:ısan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Beşiktaş, Eskişehir. 

SON POSTA 

~------------------~ DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubeli 

Merkezi: Berlln 

Türlıiyedelıi pbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banka iıi * 
~--------·--------.... 

ilflj/j-m.- Her Akfam 

Münir Nurettin 
PANORAMA 

Bahçesinde -Dr. H AF 1 Z C E MAL 
(Lokman Hekim) 

Dabillye mütelıassnı: Pazardan maada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 2104f 

BAYANLAR; ÇOK ÜZÜCÜ BiR DERTTEN 
F E M 1 L nedir ? 
FEMlL kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıhbt bir tuvalet 

" serviyeti ,, dir. Husust bir bağla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
altında görOnmez. Çıkınb ve biçimsizlik vermez. 

F E il 1 L sıhhidir. 
FEMIL serviyetleri sıhhi ve f ennt bir şekilde husust bir pamUkla ha· 

zırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı 
gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve de
riyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M 1 L pratiktir. 
ÇOnkQ gQnOn faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Taşıması ve 

kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayanı tavsiyedir. 
El çanta!& rında ihtiyat bulundurulabilinir. Çamaşır zahmetlerini tamamile 
ortadan kaldırır. 

FEMIL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bQtQn dok· 
torların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tec· 
rn oe ediniz. 

Her Eczanede PartOmöri ve bQyOk Tubllflye mağazalarında bulunur. 

Hakiki Ç A M kokulu 

Kurtuldunuz 1 

SERVIETTE 
HYGIENİQUE 

FEMIL 

EREN KOLONYASI 
cııerlerl zayıf. 91 llalrlerl 

kalbine lerabbll verir we 
bozalı olanların 

glalllll açar. 
Bilhassa masaj ve banyo için pyanı tavsiyedir, 10 gram E R E N kolonyası 
banyonuzu mükemmelen .tatir eder. Cildinizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. 
T•nınmıt eczane ıtrly•t ve tuhafiye maıazalar1nda aatıhr 

Evliya Zade Nureddin Ecza allt Ye Itriyat depon • lstanbul 

KURAKLIGA KARŞI ..................... ~ 
•• 111Uesslr ,,. •• Ye•• pre 

BERNARD 
MOTOPOMPALARIDIR 

Ttırkiye umum acenteliği ve merkeı 

deposu: 

.TürK.:f/l!rUfJO Ltd. şıı. 
J . 
llTAN8UL. GALATA. PERŞEMBE PAZAftl 81 

ıretgraf: ZIRAT İatanbul ·Telefon: 41108 

Damla ile alınan 
Yeni sinir damlası 

KAR DOL 
BUtUn Asap 

rahatsızbklarının çaresi 

Temmmr J ,. 
Optamin saç eksiri 

Varken boşuna her geçirilen dakika, bir tel daha 

saçın öliime mahkumiyeti demektir 1 

'~' 

~ 

"Optamin., 
Guddeleri ihya eder, uç cl6-

külmesinin onune geçer, ke
pekleri düşürür ve... hafta yeni 
bir hayat baılabr. 

TECRUBE EOiNIZ NETiCEYE SASACAKSINIZ 

ŞAX~l'\ ~ ~otI~ 
lpelerinin biricik acentesi 

Ankaradaki ŞENSES MUSiKi magazalandır. 
GRAMOFON, PLAK ve tekmil MUSiKi ALETLERi 

Merkezi ı Ankara, Anafartalar caddesi No. 54 Tel. 3503 
'ubesl ı Balıkpazan, Polis Noktası karşısında No. 109 TeL M38 

HEDVitl 

.. .... , ıee ... ""-.. ___.__, ınuu.. ..,. 
TO.el -;:- 12 Ne. fa. 

MelH•-•• .... aııllalı ...,. 
ı-'!i No.111 la e-tal leterlala. 

Her akpm 

PANORAMA'da 
bayaa 

HAMiYET 
Soa POllta Mat .... 

Neşriyat Milclllril: Selim RallP IMJG 
SAHIPLEat: A. Ekrem UŞAXLIGJli 

S Raırıo EMBC 

Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

KARAHiSAR MADEN SUYUDUR 


