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SPOR FACIALARINA ARTIK 
NİHAYET VERMELIYIZI 

Sporumuz 
merdiven 

spor politikacılarına 
vazifesi görmiyecektir 

Geçen gün bir devlet adamımız bizdeki sporun halinden ıikayet ve bunun 
sebeplerini spor alemimizde türemiş bir takım spor derebeylerinin vücudüne 

atfediyordu. Bu spor derebeyliğinin önüne geçmek zamanı gelmiştir 
Y•zan ı Muhittin Birgen l\liJ emleketimizde arada bir şahi

di olduğumuz bir facia vardır 
ki b zi bunun scbcbleri üzerinde gene 
~ad" bir kara kara dü~ünceye sevkeder. 

'-'Ve!Jti gün bu faciıının gene tekerrür 
~~l! i. olduğunu dünkü gazetelerle öğren
b ık: 'Fener stadyomundn yapılan bir fut
h 01 ~açı, halkın da iştirak ettiği bir mu-

arebc şeklini almış! İnsanın yüzü kızar
~adcı n ne bu hadiseye dair gazete yazı
d rı~· okuyabiliyor, ne. de bundan bahse
~~ı iyor. Türkiyede modern sporun ta
ın; 1• urtık yirmi beş seneyi geçiyor. Yir
J • b s senede sporun ayakla, kolla yapı
,~~ Ş{'ylerini öğrenip te fikri ve kalbi 
~::ııt"d?r edm cihetini öğrenememek, 
~tnı olduğunu iddia eden bir memle-

h ( Dewımı 2 i11ei ec.yfamızın Hergün j 
liitu 11ttı1dad1r.) Evvelki günkü maç ta sa1ıanın hali 

İktısat ve inhisar 
Vekillerinin tetkikleri 

İ>ün Ticaret Odasında Celal Bayann reisliğinde bir 
toplantı yapıldı, vekil benzin fiatlarile alakadar oluyor 

1 
.. İktısat Vekili Celal Bayar, dün iktisat 
~le: ı hakkındaki tetkiklerine devam et
~i7tir. Celal Bayara Ticaret ve Sanayi 
dac:ında hususi bır büro ayrılmıştır. 

oda umumt kAtibi Cevat Nizami, İstan
bul Belediyesi İktisat Müdürü Asım Sü
reyya, Ankara vilayeti iktisat müdilrii 
Şevket Süreyya toplanmışlardır. 

lJ Celal Bayar, refakatinde İş Bankası 
h tnuıııi Müdürü Muammer Eriş olduğu 
)' lld~ Ticaret Odasına gitmiş, Vekilin ri- olmuş ve bu hususta Ticaret Odasından 
~e sanayi umum müdürü Reşat, (Devamı 11 inci sayfada) 

CeJAl Bayar, benzin resmi indirildik
ten sonra tesbit edilen fiatlarla alakadar 

lngiltere bazı şartlarla 
Frankoyu tanıyacak 

Bir isi kruvazörü bir Fransız yük vapurunu aradı 
ve sonra Bilbao limanına 2ötürdü 

gediği 

Jıtapaınak için en elverişli çarenin Fran
(Devamı 11 inci ıayfada) 

inönü kampı 
dün açılöı 

Kampta fabrikalanmızda 
yapılmış 20 planör ve 20 

Bayan talebe vardı 

Eskişehir 5 (A.A.) - Bir haftadanberi 
son hazırlıkları gorülmekte olan Türk
kuşunun İnönü yüksek yelken uçuş 
kampı bugün parlak törenle ikinci çalış
ma devrsine gırmiştir. 

Eskişehir hava okuluna mensub 8 as
keri tayyare başlarında ilk kadın uçma
nımız Sabiha Gökçen olduğu halde bir
birini takiben tören yerine gelmişlerdir. 
Değ"'rli hava kumandanlarımızdan albay 
Zeki Doğanın da bulunduğu elliye yakın 
hava subayımız da davetliler arasında 
bulunuyorlardı. 

Tl:rk hava kurumunun, bu sene İnönü 
kampını hakiki bir gençlik ve havacılık 
yuvası hal!ne getirmek için hiçbir feda
karhktan kaçınmamış olduğu ilk bakışta 
göze çarpıyordu. 

(Devamı 11 inct sayfada) 

Yeni idhalat 
•• • 

reıımı 

Pamuklu mensucatın 
idhalat serbestisinden 
istisnası muhtemel 

Ankara 5 (Hususi) - İthal sistemini 
tayin edecek yeni kararnameye göre 
memlelı.ete girmesi tahdid edilmi§ bulu
nan maddelerin idhali serbest olacaktır. 
Yalnız pamuklu mensucatın şimdilik bu 
serbesliden i~tisnası muhtemeldir. Yeni 
sistemden yerli endüstrinin müteessir 
olm:ıması için her türlü tedbir düşünül
Müştür. 

Kararnameye bundan başka kendileri
ne ihracatımız azalmış, mukabilinde it
halatımız nısbeti düşmüş bazı memle
ketlerle ticari münasebatımızın ıslahını 

temin edecek bazı hükümler konduJu 
söylenmektedir. 

idare ifJerl telefonu : 20203 Fiatı 1 Km1lt 

Zirai kalkınma 
programı hazırlandı 
Orta Anadoluda esaslı 
. tetkikat yapılacak 
Devlet çiftliklerini işletmek Üzere 
bir banka kurulması düşünülüyor 

Ankara 5 (Hususi) - Ziraat Vekili 
hazırlamakta olduğu çalışma proğra -
mının hemen tatbikine geçilmesi icap 

eden kısımlarını İstanbulda Başveki -
lin tasvibine arzedecektir. Merkezi bir 
etüd bürosu kurullhası tekarrür etmiş-: 
tir. Bu büro ilk iş olarak orta Anado -
lunun zirai bakımdan kalkınmasını te
min için alınması icap eden tedbirleri 
tesbit edecektir. Etüde Ankara ve Çan
kırı vilayetlerinden hütün köyler da -
hil olmak üzere başlanacaktır. 

Devlet çiftliklerinin idaresinin bu 
maksatla kurulacak olan bir bankaya 
verilmesi düşünülmektedir. Bu husus 
bir karara bağlandığı takdirde bir 
kanun projesi hazırlanacaktır. Ziraat \'ekili Şakir 

===-========-=--=============================-

Suriye Başvekilinin 
Şamda ilk beyanatı 

Bazı Şam gazeteleri Hatay için yeniden neşriyata 
başladılar, fakat artık ilmi mücadeleden bahsediyorlar 

Şam, 2 Temmuz (Hususi Muhabirimiz 
yazıyor) - Suriye Başvekili Cemil Bey, 
evve'ki gün İstanbulcian gelerek Şama 
vasıl oldu. Kendisine büyük istikbal me
r:ısimi yapıldı. Bu merasimin Y&l>ılmaaı
ııın sebebi, Cemil Bey lehinde bir nüma
yiş hareketi tertib edilmesine Vataniler
c-e lüzum göriilmesinden ileri geliyordu. 
Bu r..ümayişe lüzum görülmesi de Dr. 
Şehbenderin son zamanlarda hükumet 
ve Yataniler aleyhinde bir tavır alffil§ 
bulur•masıdır. Dr. Şehbender, Suriyede 
bulunduğu müddetçe hükClmeti gizliden 
gizliye tenkid etmişti ve bunu ben de si
ze vaktinde bildirmiştim. Şimdi Cemil 
Bey!n buraya avdeti ile, şimdiye kadar 
kulislerde yapılan mücadele meydana 
vurulmuş bulunuyor. 

(Devaını 11 inci sayfada) Suriye Başvekili Cemil Merdem 

lstanbul rı~tımları için 
5 milyon lira harcanacak 
Yeni inşaat ve tesisat iki senede bitirilecek, faaliyet 

üç aya kadar başlıyor 

Kuruçeşme kömür depoları 

İstanbul Limanı, Rıhtım, antrepola- .

1

hendislerile birlikte yapılmakta 
rile Kuruçeşme kömür mıntakası hak - tetkikler bitmiştir. 
kında avan proje üzerinde İngiliz mü- (Devamı ıı inci ıayfada) 

olaıl 



1 Sayfa 

Her gün 
Spor f acial;;.ına artık 
Nihaget vermeligiz / 

Yazan: Muhittin Blrıen 
(Ba§tarafı l inci sayfada) 

ket için pek büyük bir ayıptır. Geçen 
gün hır devlet adamımız, bizdeki sporun 
bu halinden fikayet ve bunun sebebleri
ni spor alemimızde türemiş bir takını 
spor derebeylerin n vücuduna atfedıyor
du; bu, çok doğru bır görüştür; ancak, 
bütün mes'uliyet bu derebeylerinın de
ğıldir; onların turcmelerine meydan ve
ren muh tin de bunda mes'uliyeti var
dır. Du muhit bız z, bütün memlekettir 
v~ bP..n de, de~b yıerinin söz dinlemez 
olduklarını bildıg m ıçin, bu muhite hi
tab E'diyorum. 

* Ne zaman meml ketimizdeki spor ha-

SON POSTA' 

Resimli Makale: 

Napolyonu Vaterloda yenen İngiliz generali Vellington 
azim ve iradesınin kuvvet\ ile tanınmıştı, bunun için ken
disine cDemir adam> lAkabı takılmıştı. Fakat o kazandığı 
bütün muvaffakiyetleri azım ve irade kuvvetile birlikte 
sinir kuvvetine de borı;lu olduğunu söyler. Hayatta hiç bir 
gün asabiyete kapılmadı~mı an!atırdı. 

IC Bizi tecrübe ediyorlar. IC 

Asabiyet en kuvvetli adamı en zayıf yapan blr ha.rtalık
tır, fakat bu hastalık~an koiaylıkla kurtulmak mümkO.ndür: 
Sizi kızdıran bir söze muhatap mı oldunuz, fena bi.r hldlse 
ile mi karplaştınız. Derhal bu IÖZÜn ve bu hldisenfn aırf 
sizi kızdırmak, sin:1lerini1I tecrilbe etmek için kasden ya
pılmış olabileceği ihtimalini düfÜDünüz ve harekete geç
meden evvel biraz bekleyiniz. 

Temmuz 6 

Sözün Kısası 
Kediler hamisi 
Bagan Mebruke.ye 

E. Tala-.-... 

M uhterem bayan, 
Arkadaşım Naci Sadullahın si • 

zınte yapını§ olduğu mülakab büyük b1-
haz ile okudum. Bir vakitler, Bebekte O" 

turmuş ve sizi değil de maalesef, kediler• 
brşı beslediğiniz sevgi şöhretini tanı .. 
Dll§tım. 

O zaman bu, bana, ;btiyar bir kadınıı4 
mecnunane bir manisi gibi gelmişti. V• 
lize çok acımıştım. Fakat mülakatı oku• 
duldan ve Naci ile de görüştükten sonra. 
hakkınızdaki zehabrmı tashih ettim; vı 
gönlümde, merhamete bedel size karŞI 
derin bir hürmet ve takdir kaim oldu. 

Kedilere ötedenberi benim de bir zfı:fıdJ 
vardır. Fakat, bir türlü cesaret edip te, 
evime bir kedi alamadım. Zira, bu garip. 
oynak ve sev;mli m=ıhlukun nankörlüğil 
hakkında, kulaklarım dedikodu ile dol " 

1muşt11r. Ve, insanların nankörlükleriil" 
den usanç getiren ben, bir de kedilerinki" 
ne maruz kalıp ta kalbimin zehirine zehiı 
katmağa lüzum görmedim. 

Siz ıse, meseleyi kökünden halletmi§t 

y::ı lmı hatırlasam, aklıma eski Türk ye
n n yumurta tokuşturma, horoz dövuş
tü rme, deve güreşt rme ve n'hayet Ab
dulhamid devrinın onlarına kadar yaşa
mış olan Salaları g lir. Ben çocukluğum
da çuk defa görmi:ştüm: Bir yumurta 
tokuşturmasından brr kavga çıkardı; ho
roz dövüşturen insanlar arasında çıkan 
kavgslarla ınsaııların birbirlerini yara
ladıkları bile görülmüş şeydiı:. Aşiretler 
arasındaki kahram"nlık kavgalarının ya
digln olan Saliılara gelince, ben çocuk
luğumda bunları da gördüm: Bir mahal
lenin. bir semtin deUkanlıları, diğer ma
halle veya semtın delikanlılarile muha
rebeler yaparlar ve bir tarafı diğerini 
kaçırıncaya kadar birbirlerine hücum e
derlerdi. Demek oluyor ki uzun seneler
denberı bu memlekette açılan mektep
lere sar!edilen tonlarca mürekkep ve ka
ğıda, yapılan inkılaplara ve söylenen nu
tuklara ı ağmen, henüz bu horoz dovuş
türmc ve Sall ruhu ortadan kalkmamış

önce insanları deneyip te sukutu haya'iiQ 

( S ... z A R A s 1 N D A J en elimine uğramaktansa, hayat tecrü1 '-1 benizi yekten kedilerden başlamayı te~ 

~-------------------------------------------- cLlı etmişsiniz. Ne mutlu size! 

tır. Acıklı teY! 

Budapeştede 

Misline tesadll/ 
Edllmlyen bir dava 

·----------------------------· HERGüN BiR FIKRA 
iyi ki bugün vurmuşsun 

Muharrir, Osman Cemal Babıaliden 
iniyOTdu. Tanıdığı bir avcıya rastladı. 
Avcı Osman Cemali görünce ıevindi: 

- Bugün., dedi, bir tavıan vurdum. 
Nefis bir ıey, ak§ama bize gel de be
raber 1/iyelim. 

Bu adam denizin 
Dibine lnecelı dellll, 
Havaya gillıaelecelıtlr 

. Sevdiğiniz bir kediye mezar kitabesi 
yazmakta tereddüt eden şair Faruk Na· 
fizin yerinde ben olsa idim, en güzel ka• 
&idemi, sizin bu derin felsefenizin ve çoJC 
isabetli hayat nazariyenizin ilhamile in• 
pt ederdim. 

Haklısınız bayan! Elli üç kedinizin elli 
ilçü de bir araya gelse, tek bir insanın 
n:ınk(irlüğü, vefasızlığı kadar nankörlük 
ve vefasızlık edemez, tek bir insan kadaı 
gönlünüzü kıramaz, parçalıyamazlar. 

Sevginizi hasrettiğiniz bu dört ayaklı, 

* Bu ipt dai ruh ile mücad le etmek la-
Osman Cemal akfam avcının evine 

gitti. Tavşan ıofrayn geldi. Vurulalı 
birkaç gün olacak ki.. Tavşanın eti 
aşa!i-ı yuklzrı yarı kokmU§tU. 

' 1 ufacık mahllıkların, fazlaca hırpalandık· 

zım. Başka memleketlerde de bazan bun
lara benzer had e er göriı mesi b z m 
içın •,escllı sebeb' c.lamaz ... erede olursa 
olsun, hangi mıl t çinde bulunur a bu
lunsun. t melleri r h ve f k r uzerı c ö
rülmüş bulunan b r rneden eı·n men
subla:·ı arasında bu ruhun :>asama ı la
zımdır 

Mücadele nasıl yapılmalı? 
Bir kere spor derebeylığinin önune Budapeşte mahkemesi bu hafta ad-

gc~mek lazımdır. Fılan zamanda sporda liye tarihlerinde misline tesadüf edil
falan marifeti göstermiş olmak, hiç kim- miyecek: bir davaya baktı: Bir adamca
aeye sporda efe rolünü oynamak hakkı- ğızın bir kanaryası vardı. Civelek mi 
nı vermemelidir. İkinci derecede, mat- civelekti. Sabahleyin 6 da ağzını açar, 
buat, bu efelerin yaptıkları tahrikata mütemadiyen öter dururdu. Komşula
alet ve vasıta olmaktan çekinmeği bir nnın bu kuş cıvıltısından memnun ol
vazife bilmelidirler. Gazetelerimiz bil- duklarını sanmayınız. Bilakis uykusuz 
melidirler ki spora faydalı ve medeni bir kaldıklarından şikiyet ediyorlardı. Ni
istıkamet vermek hususunda en mühim hayet içlerinden Roboz isminde biri 
vazife kendilerini~dır. Halbuki, garip çıktı, apartımanın diğer katlarında o
b:r tesadüf eseri olr.rak Son Postanın bu turan kiracılara baş vurarak: 
facialı maçın yapıldığı günkü nüshasın- - Şu zate haftada bir pengü gönde
da işaret etmiş olduğu günde, başka bir relim, kuşa yem alsın da hayvan sesi-

Osman Cemal derhal ifi anladı: Av
cı, bunu kendi vurmamı§, Balıkpaza
rmdan satın almı§t1. 

- Dostum, dedi, iyi ki bu tavşanı 
bııgün ı;urmuşsun, yarı114 kadar vu- Bu adam dalgıç degtldir. Denizin 
rulmadan kal.~aydı her halde büsbü- dibine inmiyecek, billkis fezaya yük • 

•-ı-u_· n __ k_o_k_m_u_ş_o_z_u_rd_u_. ____________ * selecek, nasıl denizin dibinde hava yok 

Çlnden Amerllıaga sa, orada da yoktur. Binaenaleyh tay
yareci tıpkı dalgıç gibi giyinmekte, ok-

Y ol la nan sijenle teneffüs için tertibat almakta -

Jnsan Jıulakları . d!r. Ve bu sayededir ki meşhur İngiliz 

\ 1 
tayyarecisi Adams, tayyaresi ile 16,440 

metre yüksekliğe yükselerek İtalyan 
albayı Fezzi'de bulunan yükseklik re
korunu İngiltereye getirmiştir. 

Dakikada (150) kelime 
gazan 8 yaşında bir çocuk 

ları ve öfkeiendikleri zaman tırnaklarile 
açacakiarı yara çabuk unulur cinsinden .. 
dir; ve b:r kedi tırrnığının acısı niha)etı 
üç beş dakika zar!ında geçer. 
İnsaniara gelince .. Onları denemek kül .. 

fetine bile katlanmay~şınızdan anlıyorum 
ki, n~ralarını çoktar. vermişsiniz. 
ins~n kalbi kemirmekten hb duyan 

hemc!nslerimize, koyun ciğerile kifaf ~ 
den kedilPri tercih etmek aklı seliminize 
delalet eder. 

Sizi tebcil ederim! 
Ve inşallah, ~akın vskitte, sevgililerf 

ni7 adedinin 53 den 530 a çıkmasını dile. 
rim, muhterem bayan! 

Çocuklarına temiz 
bakmıgan ana baba 

hapse mahkum/ 
pzetenin sütunlan bu efelerden birinin ni kessin, biz de rahat edelim, dedi. Geçenlerde Pariste bir cStenoğrafi• 

k edildi, ·· b Londra gazeteleri, Elper Hurt is • yaptığı tahrıüta alet oluyordu. Teklif abul bir pengü top - musa akası yapıldı. Bu müsabakaya . d b' d 
1 

k M d Els" 
l k ku h .b. 11 d k p . . w w mm e ıra ama arısı a am ı • 

Bu ruh ile mucadele edecek kuvvet- anara şun sa ı ıne yo an ı, uş arısın en meşhur stenografları girdigi nin çocuklarına temiz bakmamak suçu 
]erden biri de mekteplerdır. Mektepler- da sesini kesti. Artık rahattır. Fakat halde neticede birinciliği sekiz yaşında ile belediye tarafından mahkemeyt sev· 
de hocalar talebelerinin üzerinde kuv- bir kaç hafta sonra bir ihmal neticesi 

. Jilber isminde bir çocuk kazandı. kedildiklerini ve üç hafta hapse m.•h • 
vetle tesir yapma) a çalı malıdırlar. Bu bu paranın gönderilmesi unutulunca Amerikanın Indiapolis şehrinde bir Bu çocuk 930 yılında da gürbüz ço- kfun olduklarını yazmaktadırlar. 
tesir iki taraflı olacaktır: B"ri, spor taraf- cıvıltı tekrar başladı. Bu defa komşular . 11 k t•· .. · b t · 

kı k ku ah'b· 1 h. b" cgiıze i ensti usu• uç eş ane msan cuk müsabakasında birinciliği alan ha· Mahkemede şahit olarak da çocuk· tarlığını, klüpçüluğü menfur bir iptidai- 7ara şun s 1 ı a ey ıne ır şan- kulağına ihtiyaç görmüş. Vücudunun . A . • .. Jarın muallimleri dinlenmiştir. Mual • 
hk rolunden kuı tarmak, klube politıka taJ davası açtılar. bir parçasını kesip de kim satar? Bu rıkulade zekı bır yumurcakt~: ~usa - !imler çocukların pisliği yüzünden di • 
sokmamak fikrini neşretmek, dığeri de Müddeialeyh mahkemede: müessese Çinde bir ticarethanej e yaz- baka esnasında okunan fennı oır ma - ğer talebelerden tecrid edildikleri, mü• 
çocuğu yalnız sporla d€gil fıkir ve ilimle - Filhakika bana bir kaç hafta kom- mıs 0 ticarethane de ölülerden kesmek kaleyi şayanı hayret bir sür'atle yaz - teaddit nasihatlere rağmen ana, baba • 
de rn~şgul olma~~ evketmek. şulardan bir pen~. geldi, f':1'~t. ben ~u su;~tile mi, yahut da ölüm mahkum - mış, bir tek yanlış yapmamıştır. Mü - nm söz dinlemediklerini söylemişler • 

C'çuncü bir mucadele vasıtası da mm- parayı kuşun sesını kesmesı ıçın degıl, !arından alarak mı bilmivoruz, her ne b k d bul akl 1 _ dir 
t k l 'h t f d f d bilik' .. 1 . ..kAf t 1 k 1 w sa a a a unan mer ı ar yumur . 
Y
a alar vketını :!lhe e ebrasylon tara ın anli land :S guze dsesınHae mu a a b~ ara'"ddyot şekilde ise üç beş tane insan kulağı te- cağın dakikada yüz elli kelime yazdığı- Hakim mahkiimiyet karanndan son" 

• apı aca r. ,gJ a&&'l un ar, spor po - ıgını san mı. yvanın ır mu e darik ederek bir kutunun içinde Ame- . . . ra ana babaya şunları söylemiştir: 
tikacılığına mlni olacak tedbirlerin itti- ötmeyişi bu paranın gelmesinden de - ri.kaya yollamış. Amerika gümrükçü _ nı t~sbıt etmışler.dır. .. .. c- Eğer beslediğiniz köpek olsay .. 
bazı ile mükell~~tirler .. spo~ spor ola~a~ ğil, hastalanm~ş olması~~~d.~r, dedi. sünün ispirto kolculuğu zamanından Jıl~~ ~~ktebmde de butun der.~l~r- dı, sizi köpek beslemekten :neneder • 
seven ve spor ıçı_?de bır nevı spor politi- ~~-:ıne ı~bını duş~du, All~~m kalma bir göz açıklığı vardır: Bu insan den bırıncı gelm~kte, ba~ının butun elim. Fakat bunlar birer imandır. Ma • 
kac:ılıjı ve klilpçu ruhu sokulmasına kar- verdıgı ıüzel bır kuş sesi ınsanları ız aç kulaklarını görünce memleket içine so- iş mektuplarını bızzat kendisi yızmak- alesef İngilterede henüz hikimlere , .. 
•. lru~etll bir reaksiyon yapan şiddetli edemiyeceği cihetle kuş sahibinin be - kulmasına mani olmuş. flerl sürdüğü se tadır. zin gibi insanlan hastaneye f(inderiJ 
bır mucadele JJzımdu. Bu mücadele çok raetine karar verm.Jştir. hep: . . _ kısırlaştırmak salihiyeti verilmemiş • 
akı olmalı ve hattl ıiddetli nizamlarla Maamafih gazeteler kararın tefhi • insan uzuvlanna tatbik edilemez du - tir'• 
yapılmalıdır. mini müteakıp başlıca fikiyetçi olan - Amerika kanununun san ırka men şüncesile hemen bir dava açmq ve da- · --* Roboz'un müddeialeyhe yaklaşarak 50 sup insanların Amerika toprağına hic- vayı da kazanarak kulakları teslim al- Blllgo' •••ana p 

Spor, kolu ve bacağı kuvvetlendirmek pengü mukabilinde kuşu satın almış :.ret etmelerine mani olduğudur. ınış. 
mukabıl1nde kafayı çürütmek ve ruhu olduğunu söylüyorlar. Maksadı hiç şüp Fakat güzellik enstitüsü derhal pro- Yalnız bu insan kulaklarının ne işe 
daraltıp toleransdan uzaklaştırmak de- he yok ki biçare kanaryayı mümkün testoyu bastırmış, diri insan için yapı- y~radığını ölrenemedik. İlerde ~ 
lilclir. Spor bir takım derebeylfrinin, olduğu kadar uzap yollamaktır. lan bir kanun yedek parça halindeki müze ilişirse onu da naklederiz. 

spor namına sal• ve sola hücum etmele- ===============:::;::::::::::::;:;::;::::;:;::;::::;::=:==:=:::;:;::=:=====;:::=:::: 
ri. bir nevi spor politikacılarının bunu 
mer,iiven olarak kullanmalan delildir. 
Spor, salim bedende salim kafa ve salim 
ruh yetiftfrmenin nsıtasıdır. Bunu böyle 
anJamıyanlarm kafalanna bu hakikatleri 
sokmak için federasyonlar ne kadar fid
detli nizamlar koysalar azdır. Spor na
mın:l şımdiye kadar yapılmış olan ahl8k 
ve terbiye fac:aları kafidir, buna bir ni

~~b-~yc! vermek jizı 

İSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Bu yıl yaz mevsimini geçınnek üzere Heybeliadaya mu· sebzeci, iki tane de musevi man;fatura mağazası açıldı. 

sevi vatandaşlanmmlan 200 aHe göç etti ve yaz mevsimi- Biz bu şerait a 1tınd:;ı Ht.'ybelinin kışııı kahrını çeken yerli 
nin başlaması ile birlikte Heybeliadada 2 tane musevi ev esnafının yaz mevdmindcn memnun kalabileceklerine lnan
tellllı peyda o~du. İki tane musevi kasap iki tane musevi madık, fakat ey ok\o)'Uc.ı sen: 

l STER 1N AN 1 STER 1 N AN M Al 

ı - Havagazı ne zaman btfedilınir 
tir? 

2 - Eyfel kulesile Ayadya camüniJı 
ylbekliği arasındaki fark ne bdardır1 

3 - Ayın dünyaya uzaklılı kaç kilO"' 
metredir? .• 

(Ce11f1Plan flGTln) 
Dünkü Suallerin Cevaplan: 
1 - Mmrdaki büyük ehramın yükse1'-

!iiiliii 146 metredir. 
2 - Bütün dünyadaki demiryollarınıO 

uzunluğu 1.222.000 kilometredir. 
3 - İst!ınbulda Çırçır yangını 1908 ~ 



== • Tenımaz 

T.ELGRAF HABERLERi 
Çimento fiatları yeniden 

teshit edildi 
. Ankara S (A.A.) - İktısat Vekale- land çimentosunun - Süper Siman -
tınden tebliğ edilmiştir: 20.5 liradır. 

Endüstriyel mamulatın maliyet ve Madde: 2 _ Bir ton asgari toptan sa-
~atış fi~tlarının kontrol ve tesbiti hak- tış addedilir. 

.ındakı 3003 numaralı kanunun birin-
cı maddesinin verdiği salahiyete isti - Madde: 3 - Bu fiatlar 20 temmuz 
n.aden, memleket mamulatı muhtelif 1937 tarihinden itibaren caridir. 

~-ıns Çlınentoların toptan ve peşin satış Madde: 4 - Ticaret ınaksadile ken-
~at~~rı - vergiler dahil - atide göste- di hesaplarına fabrikalardan çimento 

rtldıgi üzere tayin ve tesbit edilmiştir: satın alan tüccarlar sattıkları çimento-
. Madde: 1 - Fabrikada vesaiti nak- ya - fabrikadan nakil vasıtaları için
!ıye içinde teslim bir ton çimentonun de ton satış fiatına - mağaza, depo 
satış fiatı: masrafı ve kar olarak azami 50 kuruş 

1 A. .- Sun'i Portland çimentosunun ve ayrıca teslim mahallinden satış m~
. 7 .5 lıra. halline kadarki tevsik edilecek nak1l 

B. - Sun'i çabuk sertleşen Port - masraflarını ilave edebilirler. 

lngiliz F aistkril-P<;riekizde bir 

Sovyetler Amur 
adalarını 

tahliye ediyorlar 
Tokvo 5 (A.A.) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre Sovyt kuvvetleri Kan
ş:ıtzu ve Banşatzu mıntakalarını tahliye 
etmeğe başlamışlar ve Mançuko hükU
meti de dün ôğleden sonra Sovyet hü
küumetinden bu adalarda bulunan Man
çuko deniz bürosu nezdindeki memur
Jarmı yeniden iş baş:ına getirmesini rica 
et:niştir. Tokyoya gelen haberlere göre 
Sovyet makamatı Kanşat'ın cenub hudu
dundaki nöbetcilerini kaldırmıştır. Fa
kat diğer mınt~kalarda vaziyet değişme
miştir. Kuantung ordusu yeni hadiseler 
vukua geldiği takdirde şiddetli tedbirler 
Dlacağını bildirmiştir. 

Şattülarab ihtilafı 

nümayiş yaptılar Suikast Tahran 5 (A.A.) - İran - Irak hudu-
dun::n tahdidine ve Şattularab ihtilafı-

hatledildi 

F k k 1 • b b nm halline dair ola!l muahede dün saat a at halk nümayişçilerle Başve j in evıne om a 14 de imza edilmiş, İran ve Irak hariciye 

\'e reislerile alay etti koydular nazırları bu hususta aşağıdaki tebliği 
Lo dr s İ Li:rbon 5 (A.A.) _ Yapılan tahkikat oeşr~tmişlerdir: 

. . ~ a (A.A.) - ngiliz Faşistle- cİrc.n ile Irak arasında, iki memleket 
l'i ıttıhadı d" -gı d ı· · Salanra karşı ,·apılau suikasdin tefer-
h. . un o e en sonra po ısın " mü<:terek hudutları ve Şattularab mese-ırnayesınd b' ·· · t ı· tm' .. u .. atını tesbit etmek imkanını vermiştir. " 
. e ır numayış er ıp e ış- ' . lesi h<tkkında uzun zamandanberi cere-tır. Bazan nümayı"şçilcrı·n miktarını a- Evvelki gece sokaktan geçenlerden bı-. 

ıı van etmekte olan müzakereler muvaffa-"'an bir halk kütlesi Fnc::istlerle eğlen- ri Dr. •rorcatonun evi civarında fenerlerı ı · . .. . k b. h d .
1 Jnişt' --ı .. .. .. .. . bT d d ğ u kıyetle tetevvuç eoere ır mua e e ı e 

İ ır. Aralarında bir çok kadınlar bu- sondurulmuş bır otomo _ı ın ~r u u~ . C-ir prolokolun imz~iyle neticelenmiş-
un~n nümayişçiler 3000 kişiden iba -J görn•üştür. Otomobilin içınde bırkaç k~şı tır. l .'7.un senelerdenberi iki memleket 
~ttı. ·Mukabil nüınayisçilerin alayı i - bulunmakta idi. Bunlar kuvvetle tabının d t 'htT flar kat'i surette 
aıye bölın • d'ld·w· .. l"gw m kapağını açarak 2rasın a mcvcu ı ı a 
...,._ . elerine güçlükle mani ol - e 1 ıg~ne .gore a am . 1 hallı:dılmiştir. İran Şahinşahı ile Irak 
-lClkta ıdiler i~inc gırmışler ve Torcatonun evıne uza- . 

1 
d 'k" 

1 
k t 

B .. ·· · bo · · b' bo b koymucı- kr:ıl1nın ıdarelerı a.tın a, ı ı meme e 
. utun yol boyunca polis kuvvetle- u:ııı runun ıçıne ır m a :ı münasebetlerindeki samimiliğin remzi 

l'ila, tehditleri hazan tehl:keli bir şekil lar~ır. kald ğ ".llan tam &nlayış ve samimi ve itimad 
• n ınüt · ı · 'd t · ı d' Lı7bon 5 - Salazarm maruz ı ı 
l>u ecessıs erı ı are e mış er ır. suikasd dolayı~ile evinin önünde bir verici bir dostluk havası yaratılmıştır. 

varlarda şu ibareler okunuyordu: B•J hnva maddi ve manevi sayısız bağlar-M s~mpali nümayişi tertib edilmiştir. 
~k • osley'i tevkif ediniz, geçemiye - Bütün şehirlerde suikasdi pıotesto et- la b[rbirine bağlı bulunan iki millet ara-

lerdir.ı. 'b sınd:;ı esasen mevcut olan kardeşlik rabı-ı mek için buna benzer nümayişler tertı 
ı Çtiına mahalline gelindiği zaman talarmı takviyeye hadim olacaktır. 
M;i~il Faşistlerinin şefi Sir Oswald <?dilmiştir. imza : Sami Naciyülasıh 
suı~ ey F~şistler tarafından Roma u - Petrol ve benzinciler Ankaraya 
Ent seıaınıanmı~tır. o esnada halk "d" 1 Amerikalı kadın 
Q ernasyonali SÖVliYerek yumruk kal- gı ıyor ar 
ırmak suretile s~ıa~ vermekte idi. Ankara 5 (Hususi) - Benzin ve t • • S g" 

petrol şirketleri direktörleri yarın bu- a yyarecının a 
Filistinde yeni hAdiselerden raya geıecek ve son vaziyetleı· hakkın- oJdugv u anlaşıldı 

ıia alakadarlarla temaslarda bulunacak-
k orkul uyor ıardır. sa~ Fran~iski !l - Rokispringde 12 ya-

tü Lorıdra 5 (A.A.) _ Saffıharp kruvazö- şında bır telsizcı Amelya Erhardın hattı 
d 7.cpulse'nin dün Maltadan hareket e- Adapazarmda bir tren kazası üstüv&nın cenubunda bir kayada bulun
CCr('!: liayfaya gittiği bildirilmektedir. Adapazarı 5 (Hususi) - Bugün bu- duğımıı ve bir vapurun imdadına gelme

'11 cl":cck hafta kraliyet tahkik komisyo- rada bir tren kazası olmuştur. Adapa- sini bt.klediğini telsızk bildirdiğini ha
t:Unun raporu neşredildiği zaman Filis- zarı - Haydarpaşf} seferini yapan 3,30 bcr Vl!!miştir. 
~rt_dC't Yeni hadiseler çıkmasından endişe treni Türk fabrikası önünden geçer - Çin Çinatidcn diğer bir telsizci de Er
'"\olll n l" k d d'. .. hardın bir kayenm üzerinde bulundub• . gı ız makamatının bir ihtiyat ted- ken gaıdöfren KemrJ apı an uşmuş, 
~rı olarak kruvazörü Hayfada bulundur- hafifçe yaralanmış, hastaneye kaldırıl- ğunıı birkaç kere telsizle haber verdiği
~a knrar verdiği zannedilmektdir. mıştır. ni ihbH. ctr_niştir. Ta~areci ~dını kur
r ,::-. • • • • ••-••••••• • • • • •• •••• • • • • ••••• • • • • •• •• •• • • • •• •• • ••- tarrr.ak um:dlerı yenıden dogmuştur. 

' . Honoluln istasyonu da Bayan Erhar-

Fotoğraf tahlilleri 1 

~ın telsizle kendisine verilen talimat 
mucibince karada olduğunu hildidiğini 
haber vermıştir. 

Veni defterdarlar 
~nknra 5 <Hususi) - Bilecik defter

darı Recaı Malatya defterdarlığına, Bur
j se. mııhao:cbe dırektörü Ş::ıban Muş def
i terdurlığına, Muş defterdarı Abbas Hil

Bize resminizi gönderiniz, bir mütehassıs size hakikah 1 mi Ordu defterdarlığına, Gazi Antep def-
• t • . . .., . . . . .. . . terd,ırı Namık Kars deftardarlığına, Baf-

işinizde m11vaffak olacak mısınız? Sevdiğiniz 
hadın tarafından sevilecek misiniz? Büyük 

bir servete malik olacak mısınız? 

ayın edebıldıgı nısbet dahılınde - soyhyecektır ra malmüdürü Vehbi Amirkaya Hakari 

da Son .Postanın epeyce uzun zaman· (Muvaffak olacak mıyım?), (Se- ı ncftudarl~~ına, Manisa ı:ıhsilat şefi Sü-
nberı seyahatte bulwıan ilmi si- vil k . . ?) (Ze . 1 k 1 1eyrrı&n Sıırt defterdarhgına, Bergama 

:Qaa ··ıe ece mıyım , ngm o aca mı- .. .. .. . . . 
lllu hassısı tekrar aramızdadır ?) • malmuduru Haf;~m Fikrı Van defterdar-

'Ve bugünden itibaren okuyuculan· yım · · . . . lığına tayin edilmi§, Kastamonu defter-
:uzın müşküllerini tıa'uetnıeye ama· Vesaıre şeklınde, yalnız hır mese- darı Ziver de bir derece terfi ettirilmiş-

e bulunmaktadır. leyi anlamak istiyeceksiniz. tir. 

k l\f~rak ettİğiniz bir mesele mi var, 4 - Gönderdiğiniz fotoğrafın si-
endi kendinizin karakterini öğren - lik olmaması, lazım geldiği kadar 

nıe__k rni istiyorsunuz. Tahlillerinin pozlu olması şarttır. Sun'i tavırlar a
dogruluğunu bin bir misal ile isbat lınarak çektirilıniQ fotograv flar mak • 
etnı· la 'S 

• ,1§ 0 n arkadaşımıza müracaat e· bul degvildir. Yani resimdeki vaziyedinız: 

Size hakikatı ister acı, ister tatlı 
olsun .. dO•WO• kil 

' gor ugu şe de aynen söyli
Yecektir, 

Bunun için riayet edilmesi lazım 
olan şartlar şunlardır: 

. 
1
. - Bir fotoğrafınızı gönderecek

sınız. 

2 
- Fotoğraf an gönderilmesi gaze

tede intişarına rıza gösterildiği ma
nasnu tazammun edecektir. 

tiniz tabü olacaktır. 

5 - Gönderilecek fotoğrafa gazete

de her gün çıkacak tahlil kuponların· 
dan beş tanesi raptedilecektir. 

Son Posta 
F otograf tahlil kuponu 

isim • 

Adres 
• • • • • • • 

• . . . . • 
3 

- Sualinizi tek bir nıevzua lıas-
redcccksiniz: ~llE~a3!ili~il!Eia•lliii5§'!~E5§11r 

Bahkesirde şiddetli bir 
zelzele oldu 

Balıkesir 5 (A.A.) - Dün gece şch
.rimizde şiddetli bir zelzele hissedil -
miştir. Sarsıntının tesirile uyanan halk 
büyük bir heyecan geçirmiştir. Hasarat 
yoktur. 

Hava Kurumunun hazırladığı 
kıymetli evrak 

Ankara :S (Hususi) - Türk Hava 
Kurumu tarafından hazırlanan kıy -
metli evrakı tayin edilen ktymcttcn faz 
la bedelle satanların tecziyeleri için 
nlfıkalılara talimat verilmiştir. 

General Halilin sergisi 
Ankara 5 (Hususi) - Ressam Gc -

ncral Halil Halkevinde bir sergi aç -
mıştır. 

Taksilerin ayan 1 S ' 
Bir taksi saatinin ayan için Aif l
beş buçuk saat uğraşmak 
icap ediyor.Şoförlerin acele • J sp•a•n•y•a•d•a•kı•. •m•ü•c•ad•e•l•e• 

etmesi lazım • 
Taksi tarifeleri değişti. Bu tarüelerin mütemadiyen çatallaşıyor 

dliismesi, muayyen bir mühlet zarfında 
u ~ • • 

b[itün taksılerin ayarlarının değişmesını 
htaç ediyor. Halbuki, ölçüler kanunu
na eöre yapılması icab eden bu iş, fen
nrn kolay bir· şey değildir. Kanun ahka
mın~ göre bir taksinin yeni tarifeye. gö
re :ıyar edilmesi için, !ennen asgari beş 
buc-uk saat lftzım geliyor. Bu da, eğer 
t.3ksirjn ayarını değiştirirken fennt bir 
nok~en veya arıza zuhu etmezse. Eğer 
bir ele arıza çıkacak olursa bu müddet 
artacaktır. is~nbulda (800) kadar taksi 
vardır; eğer hepsi çalışıyorsa ve hepsinin 
yeniden ayar edHnıesi 18zım geliyorsa 
bu ayarların iki üç ay içinde ikmal edile
bilmesi için şimdiden tak.silerin ölçüler 
ıd<4resir.c müracaat etmeleri lazım gelir. 
Öyle zannediliyor ki bazı eski tip taksi
lerin ayarlarında müşkülat çıkacaktır. 

Bunların devir adedJerini değiştirerek 

bir takım dişlilerin burada hazır buluna
cağı şüpheli olduğu için ya Avrupadan 
b:m çarklar getirtmek, yahut bunları 

but"ida yaptırmak ic&b edecektir. Bu 
takdirde, eğer her ~oför taksinin ayarını 
son dakikaya bırakac&k olursa hem aya
rı yaptırmaya muv<tffak olamıyarak işin
den kal;;cak, hem de değiştirmeğe muh
taç: olduğu dişleri. fazla miktarda taleb 
hasebilc, ateş pahasına yaptıracaktır. Bu 
scbcrlerden dolayı taksi sahibi olan şo
förlerle araba işleten otomobil sahihleri
nin şimdiden dikkatlerini celbetmek is
tedik. Yaptığımız tahkikat bu işin çok 
rnü~kül ve pürüzlü bir şey olduğunu gös
teriyor. Bir an evvel taksilerini yeni ta
rifeyE: göre ayar etmek üzere ölçüler ida
resine müacaat edecek olanlar kazana-
cnklardır! 

Tahranda Hariciye Vekilimiz 
şerefine bir ziyafet verildi 

T:ıı:tran 5 ( A.A.) - Dr. Tevfik Rüştü 
A.ras, hususi kalem müdürü ve diğer bazı 
ş~hs~yetlerlc birlikte dün eski sanatlar 
n'ektebini ziyaret cımıştir. Bu akşam 1-
rnk elçıliğinde, Dr. Tevfik Rüştü Aras 
şerefine bir ziyafet verilecektir. 

Adapazaranda bir kızı 
araba çiğnedi 

Adapazarı 5 (Hususi) - Buğday 
yüklü bir araba 3 yaşında Remzi is -
nıinde bir kızı ezmiştir. Kız hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Bir kadm cihaletinin kurbana oldu 
Adapazarı 5 (Hususi) - Ayşe is -

minde bir kadın hastalığını aktarlar -
dan aldığı kocakarı ilaçları ile tedavi 
etmek istemiş, fakat zehirlenmiş ve öl 
müştür. Tahkikat yapılmaktadır. 

Gümrük tayinleri 
Ankara 5 (Hususi) - Gümrük Ba

kanlığı Ekonomik i~lcr müdürlüğüne 

gümrük işleri direktör muavini Cela
det Barbarosoğlu, yerine kısım amir
lerinden Emin tayin edilmiştir. 

ıı-Sabahtan Sabaha: 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

D 

O 
spanya meselesi gün geçtikçe karma 
kanşık bir şekil alıyor. Bu kargaşa-

lıl~, beynelmilel vaziyetin ifade ettiği il
hnmdnn doğmakla beraber mücadele 
içJıdE> yeni yeni mücadelelerin baş gös
termesi de bu hususta başlıca amil olu
yor. Mesela, son vukuat tahaddüs etme
dc.>n evvel cumhuriyetçi İspanyanın ec· 
zasından bulunan ve merkezi Barselon 
~hri olan bir Katalonya muhtar devleti 
\':>rdı ve hala da vardır. Franko taraftar
lnrınm harekete kıyam etmeleri üzerine, 
Kntalonya hükiımeti, başkaldıran bu 
d~şmana muvaHakiyetle mukabele ede
b'.lnıek için eli silah tutan bütün eşhası 
silahlandırdı. Bu suretle, birbirine tama
men ~t bulunan partiler, müttehit sos
yalistler, komünistler, Troçki taraftarı 

komünistler, anarşistler, sendikalistler, 
st-lcu cumhuriyetçiler. kamilen teslih e
dilmiş oldu. İşin f€ci tarafı şudur ki, bu 
partilerin cümlesi, bir takım hususi as
keri teşkilat sahibidfrler. Ve, Franko ha
r~ketl karşısıncia, birbırlerine karşı olan 
husumetlerinden hiç bir fedakarlık yap
mış değillerdir. Hele anarşistlerle sendi· 
kalistkr, tam ve mutlak bir ihtilil yap
mak için bugünkü karışık vaziyeti en 
müs:ıit bir zaman addetmekte, evvel& 
müşterek düşmanJa çarpışıp sonra ara
daki kozları paylaşmıak lüzumu hakkın
daki sözlerin hiç birine kulak asmamak
t~dırlar. Yukarıda, mi.tc-.adele içinde müca
Jcle d:ye tavsif ettiğim hazin vaziyet, işte 
bu zit>niyetten ve bu zihniyetin doğur· 
dıığu durumdan ileri geliyor. Sık sık vu
kua ıze!en hükumet buhranlarının sebe
bi de budur. Geçen mayıs ayında St;ndi
k.!ilist•crle anarşisUerin sebebiyet verdik
leri soknk muharebeleri, hep, bu ihtilil
kar 'lrzudan ileri ge:lmiş, fakat o zaman, 
Valtırısiya hükümetinin müdahalesi ile 
sükürıet iade edilebilmişti. Amma, anar
~istleı le SE:ndikaHstlere bir şey yapmak 
müml·ün olmamıştı. Çünkü teşkilat iti
barile mahallen en kuvvetli anasır bun
lardı. 

Fakat tesis edilen sükun kısa bir zaman 
~ürdü, bu arada vukua gelen hükumet 
buhr:mlarında anar~istler mühim rol oy
nadılar, nihayet, bır kaç gün evvel bir ye
ni hiikumet daha kuruldu ki, buna, a
mırşisı ler, mümessillerinden birine veri
!en rıczaret makamının sandalyesiz olma
sını iıer.i sürert'k ıştirak etmediler ve 
mücadeleye hazırlar.mıya başladılar. 

İşt~ İspanyada, ık! kardeş kütle birbi
rile bcığuşurken, öbür tarafta bu memle
ketin en zengin bir parçası, müteferrik 
zümrelere ayrılarak bu boğuşmayı en 
kanlı bir hale götürmek istiyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Vali Vekili bu sabah geldi 
• Ankara 5 (Hususi) - İstanbul Va
li Vekili Şükrü İstanbula hareket et -
miştir. 

Ağız tadı 
Fransız mutfağına dair cİyi yemek sanatı• isimli eski bir kitap elime geçU. 

Büyiık harpten çok evvel basılmış. Fransızlar iştlhalı bir millet oldukları 

nıalümdur. Pakat bilhassa on dokuzuncu asır sonlarında Fransada yemek 
ve içmek hakikaten bir sanat haline gelmiştir. Zamanın diplomatları, şair

leri, edibleri bile kendilerine mahsus yemekler icad etmişler. Ve bunların 
tnrifnamelerini kimi zarif bir edebi üslftb ile CoqueJin Cadet gibi bazılan 
da manzume halinde yapmışlar. 
Meşhur m\ıharrirlerden Andre Theuriet de bin iki çeşid yemek tarif eden 

7f0 sayfalık kitaba bir başlık yazmış. . 
Bu vemekler öyle rastgele ahçıların marifeti değil. İçlerinde boğazlarına 

dü:ı:kü~ meh~ur r~mancılardan Dumas, piyesçilerden Y. Claretie ve V. Mar
eueritte, Ren~ Mmz•oy P. gibi muharrirler ve meşhur E. Rostand gibi şa
Merin yemekleri olduğu gibi zamanın Caf e Anglais, Cafc de Paris gibi meş
hur lokantalarının mutfaklarını idare eden mütehassısların tarifleri de var. 

Kitaba ayrıca tarihi birkaç siyasi ziyafetin listeleri de ilave edilmiş. Bu 
listelerden her birınde en aşağı on beş yinni tilrlü yemek var. 

Bizde de eski devirlerde yemek yemek bir sanat olmuştu. Şark yemekleri 
tE>rtipleri ağır olmakla beraber pek nefisti ve her Türk evinin ve hatta her 
Tiirk kadınının kendine göre bir yemek çeşnisi, bir yemek pişirme çalımı 
\•ardı. 

Bıiytik harpten sonra insanların işt!hası kapanmış görünüyor. Fransızlarda 
da eski yemek merakı kalmadı. Harpten sonra Pariste bulunduğum sıralar
da bazı meşhur lokantaları dolaşmıştım. Her biri kendi specialitesi ile şöhret 
tulnn bu müesseseler de eski rağbetlerini kaybetmişlerdi. 

Acaba yemeklerin ve içkilerin lezzeti mi kaçtı, yoksa insanların ağız tadı mı 
k~lınadı? Meseledir! Biirhan Cahit Markaya 



4 Sayfa 

Şehrin temiz tutulması 
için yeni kararlar 

48 saatta 30 tifo vak'ası daha kaydedildi, aşılananlar 
85 bin kişiyi buldu 

Dün sabah sıhhat müdürlüğünde 
Sıhhiye Vekaleti Müsteşarı Hüsamet -
tinin riyasetinde Vekalet hıfzıssıhha 

dairesi müdürü, hıfzıssıhha :nüessese
si birinci müdürü, İstanbul Sıhhat Mü
dürü, İstanbul hıfzıssıhha baş müte -
hassısı, hıfzıssıhha laboratuvarı müdü
rünün iştirakile bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıda Vekalet hıfzıssıhha cla
iresi müdüçü Asım ve hıfzıssıhha mü
essesesi birinci müdürü bir haftadan
beri hastalık bakımından İstanbulda 
yapmış oldukları tetkik.eri anlatmış -
lardır. 

Vekalet hıfzıssıhha müessesesi b:rin
ci müdürü İstanbuldaki suıarın mem
balarında tetkikat yapmış ve hasıl et
miş olduğu intıbaları dünkü t<>plantlda 
hazır bulunanlara anlatmıştır. Bu tet -
kikat bir rapor halinde Vekalete veri -
leccktir. Vekalet, raporun tetkik~nden 
sonra ne yolda hareket olunacağım İs
tanbul Sıhhat Müdürlüğüne bildire -

Kültür işleri : 

Çocuk kampları açıldı 
Kızıltoprak, Erenköy, Yeşilköy, 

Florya, Şile ve Paşabahçe semtlerinde
ki çocuk kampları dünden itibaren a
çılmıştır. Bu kamplar 21 ağustosa ka
dar devam edecektir. 

Resmi, hususi, eka1liyet ve ecnebi 
liselerin askeri '..tampları dünden iti -
baren başlamıştır. Bu sene askeri kamp 
müddeti 15 günden 20 güne çıkarıl -
mıştır. Mekteplerin bil kısmı kendi bi
nalarında bir kısmı da muhtelif semt-

• 
cektir. Dünkü toplantıda bazı kararlar 
verilmiştir. Gıda maddeleri satanların 
hepsi aşılanacaktır. Aşılanmaktan ka -
çanlar takip edilerek aşılan.malan te -
min olunacaktır. Şehir dışından boru
larla şehre getirilen sular, şehir dahi -
!indeki tevzi yerlerinde vakit vakit tah 
lil ettirilecektir. Şehrin temiz tutulma
sı hakkında vilayet ve belediye ile da
imi surette temaslara devam oluna -
caktır. 

Vekalet hıfzıssıhha dairesi müdürü 
Döktor Asım İstanbul Vali Vekili Şük
ı ünün İstanbula gelmesini bekliyecek
tir. Asım Vali Vekiline sıhhat bakı -
mından İstanbulun vaziyetini anlata -
cak, bilahare Ankaraya gidecektir. 

Son 48 saat zarfında yeniden 30 ti
fo vak'ası kaydedilmiştir. Haziran bi
dayetindenberi aşı istasyonlarında aşı
lananların adedi 85 bini bulmaktadır. 
Yedi hastanedeki aşı istasyonları dün
den itibaren faaliyete geçmişlerdir. 

Şehir işleri 

Hilesiz süt satılmasına çalışılacak 
Belediye İktısat Müdürlüğünün hi -

lesiz süt satma imkanlarının temini et
rafında yapmakta olduğu tetkikler de
vam etmektedir. 

Süt istihsal mıntakalarından istihsal 
vaziyetlerile resmi ve hususi hastane -
lerle süt kullanan müesseselerin istih· 
lak vaziyetleri sorulmuştur. Buralar -
dan gelecek cevaplardan sonra İstan -
bulun süt istihsali ve istihlaki hakkın
da etraflı malfunat elde edilmiş olacak-

lerde kamp yapmaktadır. tır. 
Beyoğlu Hal1'.evinde ikmal kurslan Ondülisyon talimatnamesi 
Beyoğlu Halkevinden: hazırlanıyor 
ı - Lise ikinci devre birinci s~n~f ta~ebe- Belediye tarafından hazırlanmakta 

ıerlnden olup.ta cebir, hendese, fızık, kımya olan ondülasyon makineleri talimatna-
derslerinden ıkmale kal~ olanlar için evi- . b k d "km ı edilecek _ 
mizde kurslar açılmıştır. mesı ay aşına a ar ı a 

2 - Derslere 5/temmuz/937 tarihtnde baş- tir. Bir ağustos tarihinden itibaren ta
lanacaktır. İstlyenlerin müxacaat ederek limatname ahkfunına göre ondüle ma
kaydolunmalarını rica ederiz. kinelerinin muayenesine başlanacak -

Deniz işleri: 

Rıhbm hamaliyesi indirilecek 

tır. Muayene sırasında kullanışlı görü
lenler mühürlenecek, istimale salih gö
rülmiyenler yasak edilecektir. 

Floryayı ormam mektebi idaresi 
Deniz tarife komisyonu bu hafta . i- teıçir edecek 

çinde toplanacaktır. Bu toplantıda bıl- · ~ 
1 

d 1m . . 
hassa liman tarifesi tetkik edilecek - Floryanınk b" a.gdaç ~ ırı ası ıdş~l e 
· · · 1 · 1 k orman me te ı ı aresı memur e ı -

tır Lımanda hamal ış erı yo una on- 0 ekt b" R kt·· 1 .. ~ ·· t · · f an m e ı e or ugu a-makla beraber eşya çıkarına ve yükle- mış ır. ~ . . 
if · k ··k kt· B .. ··k d · rafından agaçlanına amelıyesıne me -me tar esı ço yu se ır. uyu enı- .. t h · 

1 · k ik. t klık b. d k mur edilecek orman mu e assısı yenı 
ernıyece ı ya a ır en vapur- k 

dan rıhtıma 30 kuruşa çıkarılmakta ve bir pro~e ha~r~ıya:l tırk 
1 

il 
ya yüklenilmektedir. Bu yüzden mese- Bu ışe t

1
a sıs e e~e ~a z:n~ .. e 

la: Bandırmadan veya İzmirden güver- f~~:emur arı ve :~~·:J: ~ny;ıla;a~ 
te ile az ücretle gelen bir yolcu beş al- yu ere or~a~ ~~ ~t~ n 
tı dengini çıkartmak için belli de nav- Floryaya gon erı ece. ır. • • . 
lun parasından çok hamal parası ver- Emincamii mektebı tamır ~diliyor .. 
mek mecburiyetinde kalmaktadır. Bun- Kasımpaşada bulunan Emın camıı 
dan bütün yolcular şikayetçidir. Liman mektebinin tarihi kıymeti haiz meba -
idaresi tarifenin indirilmesine karar niden olduğu, eski eserleri koruma ce
vermiştir. Tnife makul bir hadde in • miyeti tarafından yapılan tetkik neti· 
dirilecektir. cesinde tesbit edilmiştir. 

İmam sok;~J;-bir eroin 
fabrikası daha bulundu 
İstanbulda, kaçakçılık bürosu me - ci Ancelo Miskalo ve Rızkullah oğlu 

murları tarafından yeni bir eroin ima- Neciple beraber burada eroin istihsal 
lathanesi daha bulunmuş, fabrikadaki ettiklerini, kendisinin de bu eroiı;ıleri 
filatla 25 gram eroin vesaire müsadere perakende olarak sattığını itiraf etmiş
edilmiı;: ve beş kişi hakkında takibata t· 

-ıı ır. 

başlanmıştır. Bu fabrika şöyle meyda- imam sokağındaki dükkana giden 
na çıkarılmıştır: memurlar dükkAnın arkasındaki oda-

Tarlabaşında dükkanı olan berber da eroin imaline yarayan alat ve ede -
Ardaş, Petro isminde birisinden beş ' . . 

· 1 k akalanmıştır vatla 20 gram kadar eroın, 3 kılo ka -gram erom a ır en y . 
Petroya eroini nereden aldığı sorulun- dar morfin, bir miktar da asid antrin 
ca, yanında çalıştığı, İmam sokağında, bulmuşlar ve müsadere etmişlerdir. 
10/1 numaralı dükkanda boyacı ve le- Bu fabrikanın 6 aydanberi kurulup 
keci Nikolanın oğlu Süryani Eminden zaman zaman işlediği ve Ancelo Miska
aldığını söylemiştir. Tahkikat biraz da lo'nun elebaşı olduğu anlaşılmıştır. Ar 
ha derinleştirilince, Petro, boyahane -
nin arkasındaki odanın bir eroin ima- daş, Petro, Emin, Ancelo ve Necip, be-
lathanesi haline getirildiğini, Süryani şi birden yakalanmışlar, haklarında talı 
Eminin elektrik şirketinde muhasebe- kikata başlanmıştır. 

SON POSTA 

Bir avukata 
ceza veriltfi 

Cezalandırılan avukat ijte.ırlp Adut 

İstanbulun tanınmış avukatların -
dan Şekip Adut Baro inzibat :neclisi -
nin kararile bir sene müddetle avukat
lık yapmaktan menedilmiştir. Ceza ka
nunu formaliteleri ikmal edilerek kat'
iyet kesbetmiş ve müddeiumumilik ta
rafından alakadarlara tebliğ olunmuş -
tur. Baro da ayrıca keyfiyeti ilan et -
nıiştir. 

Sıcaklar arttı 

Dün köprü üstünde . 
sıcaktan iki adam bayı ldı 
Kandilli rasat merkezinin verdiği ma

lilma~a göre, dün saat 14 de tazyiki nesi
mi 758,5, gölgede ~zami hararet 27, asgari 
19,5 idi. Rüzgar, yıldız istikametinde ve 
saniyede :ı metre sLiretle esmiştir. Maa
mafih, şehirde, hararet, gölgede 30 san
tigradı bulmuş, hatt3 aşmıştır. Dün sa
~ah saat onda köprünün K'.naköy cihe
tinde bir adam sıcaktan bayılmıştır. Saat 
16 da da, gene köprünün Eminönü cihe· 
tinde bir kadına sıcaktan fenalık gelmiş, 
otomobille eczaneye götürülmüştür. Sı

caktan bayılma hadiselerinin en ziyade 
köprü üzerinde olmasından, İstanbulun 

en sıcak yerinin köprü üstü ~lduğu anla
şılıyor 

* İzmit (Hususn -· Burada sıcaklar çok 
fazl:ı1aşmıştır. Gölgede hararet 37 dere-
cedir Belediye şehrin muhtelif yerlerin
de soğuk çene suyu istasyonları tesis et
miştir. Halk buralardan suyu bedava iç
mektedir. 

* Konya (Hususi) - Sıcaklar artmıştır. 

Hararet gölgede 32 derecedir. 
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Türkofisin çok yerinde 
bir tavsiyesi 

Türkofüı yerli mahsulat ve mamula- antep fıstıkları için bir ilan farzcde • 
tıınızın kolayca revacını temin için 1lın: 

tüccarlara, belediyelere, ticaret oda - Gaziantep .fıstığı 
lanna bazı tavsiyelerde bulunmakta cDoğrudan doğruya Ankara Tica • 
ve pratik bir usul tavsiye etmektedir. ret odası Türk malı servisi elile evini· 
Bu tavsiye şudur: ıe takriben 1 O gün içinde teslim edil-

Yer yer, muhtelif mahsullerimizin, mek üzere: Beş kiloluk taze birinci ne· 
erişme, işleme, satış mevsimi başlamış vi Şam fıstığı: 100 kuruş, ikinci nevi: 
ve başlamak üzeredir. Bir çok vilayet- 75 kuruştur . 
lerimiz, müteaddit, emsalsiz, cSpecifi- Ankara Ticaret Odası Türk malı 
que> istihsallerile müebbed bir şöhrete servisine bu parayı yatırıp siparişinizi 
maliktir. verebilirsiniz>. 

Belli başlı dahili istihlak merkezle- Teşkilatsızlıktan ve bilhassa tevzi 
ri ise, Ankara, İstanbul. İzmir ila ... gibi ve isal zorluklarından dolayı mernle
muayyen nüfus kesafeti olan şehirle - ketimizde muhtelif mıntakalarda ayni: 
rimizdir. maddenin fiatlarında görülen büyük 

Buraları ayni zamanda bir mahsu - farklar malumdur. 
lün bütün memlekette tanınması ve Bu tatbikata müstahsil ile müsteh
yayılması için en kuvvetli propaganda liki doğrudan temasa getirerek, hayat 
merkezleri halindedir. pahalılığına karşı ciddi bir mi.icadele 

Diğer taraftan büyük şehirlerde ve hamlesi ehemmiyeti de alabilir. Bele -
civarında bir çok sınai, yarı sınai is - diye reisleri ve ticaret odaları, bazı is
tihsaıat vardır ki bunhr için de diğer tihlak merkezlerınin arzettiği iştira 
şehirler ayni derecede haizi ehem.mi - kudret ve istihlak kabiliyetlerinden ken 
yettir. Odalar ve belediye reisleri kar- di :ırııntakalarını da müstefit etmiş ve 
şılıklı temasa gelerek, mütekabilen şu mahsulierini tanıtarak, muntazam ve 
hizmeti temin etmelidir: daimi ticarette kendi mahsullerini a • 

Mahalli gazetelerde, mesela, cdoğ- ratmağa yol bulmuş olurbr. 
rudan sipariş ediniz> başlıklı bir sü - Bu tatbikatın her mevsimde, her ne
tun. Bu sütuna girecek ilan şekilleri vi mahsulat, mamulat, r.l işleri ila ... ü
hakkında bir fikir vermek için, ve nü- zerine de tatbik edilebileceğini iiave et
mune olarak mesela Ankarada, Gazi - mek zaittir. 

Poliste: Müteferrik : 

Alhn kaçıran bir rum yakalandı Kızılay haftası devam ediyor 
Gümrük muhafaza teşkilatı, Uzun- Kızılay haftası devam etmektedir. 

köprüde Dimitri isminde Yunanistana Bütün şubeler üye kaydı için hararet
altın kaçırmak teşebbüsünde bulunan le çalışmakta, halk da Kızılaya büyük 
birini yakalamıştır. Eskidenber: ka - bir alaka göstermektedir. 
çakçılığından şüphe edilen Dimitrinin Hafta mi.inasebetile dün akşam saat 
üzerinde 200 Türk altını meydana çı- 2 1 de Şehzadebaşı Turan tiyatrosunda 
karılmıştır. Altınlar müsadere edilmiş Fatih şubesi tarafından büyük bir mü
ve kendisi de yakalanmıştır. samere verilmiş ve radyoda doktor 

Şükrü Hazım tarafından Savaşta Kı-
Bir motosiklet ihtiyar zılay mevzulu bir konferans verilmiş-

bir kadına çarptı tir. Bu akşam da Kumkapı nahiye şu-
Kızıltoprakta oturan Rifat oğlu Bür besi Azak sinemasında bir müsamere 

han motosikletle Telefon caddesinden verecektir. 
geçerken Kuşdilinde oturan 80 yaşın- İstanbul saylavlarının tetkikleri bitti 
da Nedim kızı Fatinaya çarpmış, yara- İstanbul Saylavlarından General 
lamıştır. Kadın Haydarpaşa Nümune Hakkı Şinasi, Sadrettin Rıza, Yaşar, 
hastanesine kaldırılmış, Bürhan ya - Ziya, Fakihe, Hayrullah, Hamdi, Ali 
kalanarak tahkikata başlanmıştır. tarafından İstanbul kazalarında yapıl-

Bir motosiklet kazasında bir 

kacm öldü 

makta olan tetkikler bu akşam bitmek
tedir. Saylavlar bu tetkikleri esnasın -
da Halk Partisi ve Halkevlerinde, halk 

Üsküdar nüfus memuru Salih ev - partisi erkanı ile temaslar yaparak u
velki gün motosiklete binmiş, o.rkası - mumi ihtiyaçları tesbit etmektedirler. 
na da Üsküdar Ziraat Fen memuru A- Hey'et dün sabah Silivriye gitmiştir. 
linin karısı Firdevs'i almış, Kad1kö - Bugün de Şehremini ve Şişli Halkev
yüne gitmiştir. Kadıköyünde Küçük lerine gidilecek ve böylece bu akşam 
Yalıdan geçerken motör bir taşa çar - tetkikler sona ermiş bulu}'lacaktır. 
parak devrilmiş, ikisi de ağır surette 
yaralanmıştır. Haydarpaşa Nümune Gardenbarda yangın 
hastanesine kaldırılan yaralılardan Tepebaşında Gardenbarın kışlık kıs-
Firdevs, bir müddet sonra ölmüştür. mındaki mutfaktaki ocaktan döşeme -
Balıkesirden gelen bir yaralı öldü, lerin arasına bir ateş parçası düşı:.1üş, 

di kald nldı döşemeyi tutuşturmu~tur. Bunun uze-
cese morga 1 rine derhal itfaiyeye telefon edilmiş, 

Cumartesi günü Balıkesirden _tedavi bir taraftan da ateşin söndürülmesine 
edilmek üzere .Gayret v~purile Istan - uğraşılmıştır. Bu sırada, bahçede bu -
bula getirilen Ismail oglu Abdullah, lunan balkın telaşı ve heyecana düş -
yolda, vapur içerisinde ölmüştür. Ab- mesine mahal verilmemek için gene 
dullah, bir müddet evvel, Balıkesirde müzik çalmış ve vary0tc numaraları 

yaralanmış, kurşun içeride ka~mıştır. devam etmiştir. 
.Bu kurşunun çıkartılması için Istan - Yangın, itfaiye geli!'1ceye kadar sön 
bula getirilip ameliyat yapılmasına lü- dürülmüştür. İtfaiye de ihtiyaten bir 
zum gösterilmiştir. miktar su sıkmış ve dönmüştür. ............................................................... 

Cesedi muayene eden tabibi adil En ----------------, 
ver Karan, Morga kaldırılmasına lü -
zum göstermiş, ceset M<:>rga kaldırıl -
mıştır. Otopsisi bugün yapılacaktır. 

Asaf müşahede albna alındı 

Bir kaç gün evvel, yerli ve ecnebi 
makamlara manasız ve mürıasebetsiz 
bazı mektuplar gönderdiğ: için yaka -
lanan Asaf ismindeki Samsunlu hak -

ilan Tarifemiz 
Birinci ıahile 400 huruı 
I kinci ıahile 250 » 
Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 n 
iç sahifeler 60 » 

--·-,-----...... ~···--··---- kındaki zabıta tahkikatı tamamlanmış, 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarf mda 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak -
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

HALK OPERETi 
Yaz tem•lllerl 

Beylerbeyl lake· 
le tiyatrosunda 

Bu akşam 
ESKi HAMAM 

ESKi TAS 

Operet 3 per<le 

8-7-937 Perşembe akşamı 

B•flktat Aile Bahçesinde 

ve Asaf hazırlık tahk!katı evrak.ile be
raber dün müddeiumumiliğe veril -
miştir. 

Dün tabibi adli Enver Karan, hu -
kukun ikinci sınıfında talebe olduğu -
nu söyliyen ve akli müvazenesinden 
süphe edilen Asafı muayene etmiş, ve 
~üşahede altına alınmak üzere tıbbı 
adliye gönderilmesine lüzum göster -
miştir. 

Asaf tıbbı adliye gönderilmiş, mü -
ahede al tına alınını. tıı·. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

ilancılık Kollcktif Şirketi, 
Aşir Efendi caddesi, 
Kahramanzade Il :ı.n 
Ankara caddes1 



"'z • hıwı'** 

Yeni bir Malatya 
şehri kuruluyor 

SON P8S'IA 

Bir köylüye 
yıldırım çarptı 

Fakat mucize nevinden 
adama birıey olmadı 

Gerede (Hususi) - Umumi harpte 
Trabzondan hicret ederek kuamızm 

Akcabey köyünün Köseler mahallesin
de yerleşen İzzet Demir adında bir 
köylü yayladan merkebile köye döner
ken birdenbire yağmur bastırmış, sağ
nağm geçmesi için ormanda bir ağacm 
altına sığınmıştır. 

Bu sırada, yüzünde bir sıcaklık his
setmiş, yere düşüp bayılmış, kalmıştır. 
Bir iki saat sonra kendine gelen İzzet 
yan belinden aşağısının tutmadığını 
görmüş, bağırmağa başlamıştır. Biraz 

SllJfa 1 -

·Yurdda Spor hareketleri 

Bugünkü Mcılatyad cın bir f16rii,n6ı sonra gelen köylüler İzzeti soymuşlar, 
'-f tlatya boynunun altından itibaren ayağının 

f fli 1'11 <llu_sust) - Malatya beledi·ı sı ile İsmetpqa ~ddeai arasın~ bul- tırnaklanna kadar yıldirımm dolana 
için ite idea bır Malatya fehri kurmak var ve altmıf bin lira tahmin edilen ~ • dolana indiğine işaret olan siyah bir iz 
Planı Anka~. Müstakbel febrin lediye binası aene nihayetine kadar bıtf- görmüşlerdir. İzzet on beş gün kadar 
fından ra unar müdürü Samih tara- riJmiş olacaktır. Mezbaha mesai progra - yattıktan sonra kalkmış gezıneğe baş
hlar y8~Plhrut ve tehir müteh8SS181 mi· mınm üçüncü senesine dahil oldulundan lamıştır. Fakat, yıl~ siyah izi hl-
114 göre 

0~ ~u planı beğenmiştir. Pli- bu sene kalacaktır. Çal'fIDlD fimdiki hali lA bakidir ve vücudünde hafif bir ağır
nıoctern b:rn~'.k~ §ehrin tam vasatında çok eski tan.da oldufundan istimlik edi- lık vardır. Köylüler, İzzetin nastl olup 
nası Ya la hukumet ve bir belediye bi- lt-rek asri ve mükemmel bir çarp ve bu- ta ölmediğine hlll hayrettedirler. 
trıetpa:ı cak, garbe doğru uzanan İs - nun ortasında bir meydan, bir tarafında 
\'arı ~ e bcaddesi şarktan gelen Gazi bul- da mükemmel bfr hll yapılacak, bütün A k lst b J 
~hlı' t Urada birleşecek ve geniş mey· f1rınltrda elektrikle ekmek yapılacak, n ara • an U 
cektr·. ~~ı bir park vücuda getirile- hüIAsa Malatya yeniden kurulacaktır. 1t- yolu kısalıyor 
liıttır. li ın nıesai taksimatı beş sene- hiye lfi fimdilik iyidir. Yalnız tehrin e-
Pek Çok :er Bene mütesaviyen yapılacak lektrfk tenviratı bir ıirket elindedir. Su- . • . 
ketin 1 ller \'ardır. Bu meyanda memle- nu da yakında beledJye alacaktır. Şehir İzmıt (Hususı) - Nafıa VekAlet..., fs-
taratuı~e IUyU asri tesisatla şehrin her belediyesinin senelik bütçesi 934 senesin· ~b~l, ~ra demiryolunun kı~a
lecii1 te\>zi edilecektir. Bu if için be- de elli yedi bin lira iken bugün yüz on sı ıçm tatkikler yapmaktadır. 100 kilo
İte :;e Yüz hın lira istikraz edilmiştir. bin liraya balit olm11fWr. metre kısal~~ yeni bir bat A_rWye, A-
ioıar ~ak üzeredir. Şimdiye kadar Dört sene IODl'a Malatyayı bir Avrupa dapazarı, Duzçeden geçecektır. Çcınakkalecle deni.ı l>aıt"cımıftdcm ikt tn.tibca 
binın p~ ~öre tadili icap eden meba- ı~hri gibi modern ve fU'km en güzel bir Ayni zamanda vakit vakit, :ııevzu~- Sivas (Hususi) -
Bu ltr.ı lllılAkıne 47 bin lira verilmiıtir. ~ideli olarak g6rmek mOıiıkün olacak- b ahs edilen Haydarpaşa, İzmıt hanlı- San'atlarevi yeni bir 
telcıttr. ~ iÇiıı de sekiz bin lira IU'fedile - tır. Eu ciddi çalıpnanın semeresi bir kaç yösü da en kısa bir zamanda ikmal edi- spor klübü teşkil et • 

~ki imar iti hükdmet bina- sene ıçinde bitirilmif olacaktır lecek ve Haydarpaşadan, Adapazarına miştir. Bu klübün 

Zarada A~eza~~ab k;;;~·~1;;;;;1 57:.?~ 

Si\Paa 
<Sa bllra~llUSUst) - Atatürk Sivas kongresine geçerken 28 haziran 1919-
, Yıl da g~ışti. Bu sayılı gün Zaralılann en büyük bayram günüdürr 
11lllda to A.taturk günü büyük tezahüratla kutlulanmıştır. Cumhuriyet ala
lnt; bu~ bütün Zata halkı coşkun tezahürat yapmış, muallim Necati 
lafhay1 ÖSYÜk günün manasını ve kıymetini anlatmıştır. Resim törenden bir 

g terınektedir. Do ._. ____ _____, 
.\k~ca • Akçakoca yolu J Bir koyun iki defa ıavruladı 

)olunun ~~u~usi)-D.~zce:~çakoca Gerede (H~i) - Çavu~lar köyün
~ktedi; Ha1f 1 ~lk dort gozle bek - den Aynagözoglu Mustafanm bir 
hıta nıevs · bulu, bu koca yolda, yol koyunu biri ikinci teşrinde biri de ha-
ç.,,.., .. la d~ olan bu mevsimde bir . d lm k .. ild" d fa ku 1 ki,-8 Ort-beş amele 1 maktadır. zıran a o a uzere e zu a-
le ~~şle yolun tamfn ~iç bitece- mıştır. Böyle bir hldise burada ilk de
llrfectüın ıyor. Bu iş için biraz Iıımmet fa olarak görülmüş, hayretlerle karşı-
...., esi lizıındır. lanmıştır. 

Helvası yağıyor _ ~~ K=:~ 
Muş (Hususi) - Bu sene burada ha- nun tertip ettiği gü· 

valar çok serin gidiyor. Yağmurlar fa- reşler çok heyecanlı 
sılalarla yağıyor ve zaman zaman bu- olmuş, Tuna P,!llPi • 
radaki yüksek dağlara da taze kar yağı- yonu Yorgi ile Bul · 

. . . . d b' k .. gar pmpiyonu K.iro yor. Hazıran yırmısın e ır aç gun . .. te 
için yağmurlar dinmiş ve havalar sı - arası~~akik 

1 
gur:t

caklık göstermişse de bu üç dört güne Yorgmın K~ u s~ lip 
inhisar eden sıcak günlerde de meşe- lanmış,. . ır_o 5 a 

Siva avcılcın 

liklere bolca kudret helvası düşmüş - ilan. edilU:t~~et ile 
tür. Köylüler bundan pekmez ve kuru Dınarlılı ;. a
helva yapıp satmıya koşmuşlar bir gün Karad~ğ .. ımt 0 Da~ • 

ğ ed" b uk "Um t sındaki gureş e ı 
sonra da ya an y ı uç mı ere 41 dakikada Di- Si11al Scın'cıtıa,. em takımı 
yağmur bu h<>ş kudret helvasını kısmen narlı . r 
yıkamış~. Fakat köylü gene istifade moyu =~I yarıp birincisi 1 kesir bölgesi lik maçlarında B JdlmMI 

etmektedir. t 't (Hususi) _ Karamürselde pmplyonu Bandırma İdmanyurdu ol • 

iz • • b k" 1 h" · zın~üsabakalan yapılmış, İdman - muştur. Geçen &tne olduju gibi bu aene mıt n Dıyarı e ır tR ısar den:: Karamürselli yüzücülerin - de Bandırma İdmanyurdu Babkesir böl-
mDdUrlUkleri ~ur ;n:f sırtüstü ve kurbağalama ve ge.ı pmpiyqllu olacağı kuvvetle üıpit • 

bmit (Hususi) - İnhisarlar başmü- 1 ~~ m~tre yanşlanada bidncl olm111 4ilındk.tedir. 
dürü Fahri Diyarıbekir başmüdürlüğü- tur. Konya. at kot~ 
ne, Diyarıbekir başmüdürü Nazif te Çanakkalede denb müsabakası Kor.ya (Hususı) - İkıncı hafta at ya-
t ·ı ba "dürlüg~üne tayin edilmiı:ı • Çarakkale (Hususi) - Burada deniz rışlan yapılmt§, tay koşusunda Osman Ö-
zmı şmu ... ld d . T b' . . N . . Mebru lerdir müsabakaları yapı ı evın ayyan ırıncı, acıyenm • 

· 4 den~z motörü, 6 yeJnekll motör, 4 tek ki iltinci gelmi§tir. İkinci koşuda yüzbap 

lzmıtte f&hir korusu 
İzmit (Hususi) - Körfezin nihajet 

bulduğu sahadaki bataklık kurutulmuş, 
100 tiönümlilk anu:ide 8 bin kadar ağaç 
dikilMit. bunlann yüzde altmıfı tutmut
tur. Bir kaç sene sonra burası fehir ko
rusu haline gelecektir. 

kürekli ve 6 çift kürekli sandal yanfla- Osmanın Nasibi b~rinci, Cemilin Aceleai 
n. ördek yaı ışı 400 metreden 16 ve 800 ikinci cambaz Raşidin Demiri üçüncil 
metreden 22 kiti yüzme sür'at yanpna, gelmişlerdir. Hendik&p k<>1uaunda Ada· 
8 kişi dalma, 10 kiş; mukavemet yanp· nadan gelen Ceylan birinci, AJphin ikin· 
1 a iştirak ettiler. Yağlı direle tırmanma ci olmuştur. Lile üçüncü olmuştur. Mu
müsabakası yapıldı. kavenıct koşusunda Ahmet Bozun Benll

Pazar 01• Hasan Bey Diyor Ki ı 

Bi:incı gelenler: Deniz motörlerinden yüzü birinci, yüzba~-ı Cemilin Acelesi 
ı Te'IT'muz, yelkenlilerden Ceyllnı Bahri, ikinci, Ahmet Cevdetin Alceylinı üçüncO 
tek kürekli Ali, çift kürekli Ali, ördek gelmişlerdir. 
yar~larmda Kilitbahirden Şaban, yilzme Sivas 11t koşulan 

,, 400 Mt. asker Şaban, 800 Mt. asker Şa • Sivas (Hususi) - Son hafta at kOfU· 
1'an, mukavemet asker Şaban, yallı dt· tarı yapıldı. Birinci koşuda birincillli dit 
rPkte Kilitbahirden Saffet Yanflarda bl- ,dokt<'ru Nüzhet Çubukçunun Gümüşfl, 
?inci geimiıler ve muhtelif mükafatlar ikinciliği Çallı Kökçenin Şahini, üçün -
almışlardır. cülüğU Fehmi Günayın Mer~-anı, ikinci 

Sivas avcılar klübü büyük bir faaliyet koşuda bırincıliği Ahmet Sucuoğlunun 
halinde çevrede çalışmalarına devam et- Çakırt, ıkirunliği Sivaslı Rahmi Günayın 
mektedir. Sivas Muzafferi, üçüncülüğü Kayserili 

...;;- ~tboluınuz içın öteden. 
çok §eyler söylenır .. 

Avcıların yegane gayesi, şehirli ile köy- Torun Talayoğlunun Yılmazı, üçüncü ko
lü arasında derin hır bağlantı vücuda ge- şuda birincıliği Adanalı Mustafa Yılmazın 
tirmek olduğundan her hafta büyük bir Kapt nı, ikincıliği Adanalı Saffet Asla -
kafile halinde köyleri dolaşmakta ve köy- !lm Sed ... sı, iıç:.incülüğiı yüzbaşı Cemil 
ltlrde klübe üye kaydetmektedir. Eryüreğin hayvanı, dördüncü koşuda bi-

. · · Kimisi bizde futbolun . . . Kimisi de gittikçe kuv- - Kuvvetlendiği dolrudur Resim Sivas avcılar klbübünü Şimkü- rinciliğ; Kemerekli Mehmet Ali Özcanm 
fflis E:ttiğini... vetlendi~i söyler?· Acaba aziaim. Görmüio musun bir rek kov.ünde kôvlülerle 2östermektedir. <'esur Cevlanı. ıkinciliru Kana:allı Silk -L-~~~__:_~~~~~~~~~....::....~~~~~~~--'-..;._~ 



Bir meşhut suç davası iki 
Galatasaray - Güneş maçı 
Sordum: 

Y' 
- Maçın neticesi nasıl? 
- Bire bir berabere. 

., 

- Onu sormuyorum canım, kaç ya
ralı knç ölü var? 

Mü 1 ay im Amerikalıdan a 1 d ı QI 

kemeri iade edecektir mahkemede görüldü · 
* Hadisenin kahramanı bir mahkemede davacı, diğerinde S:ıhaya fırlnyrn halktan birine sordu- Güreş diğer refiklerimizin yazdıkları gibi MüliyinıİI, 

Jar: 
SUÇfU idi, iki davanın şahitleri de ayni adamlardı _Sen futbo;<'u musun da sahaya çıkı- ga:ebesİ!C değil, bizim yazdığımız gibi berabere bitlJ 

Sirkecide Ömer ustanın lokanta • Filipin 20 gün hapislerine ve ı lira pa- yorsun? T~m Güneş ve Gaiat.asaray futbolcula-
sında çıkan bir hadise, cürmü meşhud ra cezasına çarptırılmalarına karar ve· - Amma da galip sual.. Futbol oynan- rının Kadıköy sahasında yumruklaştık-
kanunu mucibince, derhAl adliyeye in- rildi. dığı zaman çıktım nn? Şimdi futbol bitti, hm sırada, istanbulda ikinci bir ıpor 
tikal etmiş ve Sultanahmet 3 üncü sulh Dördüncü cezadaki dava yumruk başladı. Ben de yumrukcuyum, komedi dramatiği oynanıyordu. 
cezada, duruşması yapılmtştır. Davacı Reşadın asliye -4 üncü eczada elbette sahaya çıkarım. Bil yorsunuz: Evvelki gün, Taksim 

Hadise şudur: Reşad isminde biri suçlu sıfatıyla yapılan duruşmasına ge- * stadyomunda, Mülayim pehlivanla Ame-
lokantacı ömere 18,5 lira kadar borç- lince, ayni şahitler orada dinlenildıler.. - Sanki futbol sahası değil yangın ye- rıkalı Komar güreştiler. 
ludur. Reşad, bu parayı bazı sebepler- Burada bir polis memuru Reşadın ri idL Fakat şu anda, bu güreşin üzerinden 
den dolayı, verememiştir. Bir ~bah, vazife esnasında kendisine hakaret et- - Tabii bir §ey, kundaldıyanJar vardı. altmış saate yakın zaman geçtiji halde, 

Ömer, Reşaddan borcunu istiyor, öte- mesinden davacı idi. * lıiç k.mse: 
ki veremiyeceğini söyleyince, kavga Polis memurunun bu iddiası mah _ G~nç kız ağlayarak: - Netice ne oldu? sualinin en doğru 
çıkıyor. Ömer ve lokantanın garsonla- kemece sabit olduğu esnada memur da- - Nişanlım gittı. cevabını kestiremlyor. 
rından Filip, borçlunun gırtlağına ya- vasından feragat etti. - Ölüme mi? Akşam gazetesine bakarsanız, cbir saat 
pışıyorlar, ceketini çıkartm\ya çalışı - Ve bu çok gürültülii hadisenin her - Bilinmez ki; Galatasaray - Güneş s:;ren bir müsaraadan sonra, Amerikan 
yorlar. Etraftan yetişenbr, kavgayı ya- iki cephesi de, adalet huzurunôa ııiha- maçı varmış. hoğ<'.sı gi.ireşi terketti ve Bul Komarın 
tıştırarak, Reşadı dükkandan dışarı çı- yete ererek, şahitler tekrar dükkan _ * şampiyonluk kemeri Mülayime geçti.> 
karıyorlar. Jarının ve otellerinin başına gittiler. _ Alo, alo. Bizim bildiğimiz, Mülayim - Komar 

Yalnız, bu davanın enteresan tarafı, - Bir ~ey mi var. nereden telefon edi- gürcş;nin müddeti, iki pehlivanın rızasi-
Sirkeci otelleri müstahdemlerinden ve Nerı· man kı· mı·n yorsu!'luz? 11e, \'C Ü~ hak.em!n. kararile bir saat ol~-
esnafından 1 O kişinin ayni gün iki ay- - Evimden telefon ediyorum. Yarım t rak 1tesbı~. ed~lm~ş~ı. Şu hald~, acaba. b.ır 
rı mahkemede Reşad leh:ne ve a1ey - k ? saat sonra :m<lııdı sıhhi otomobilini stad· snaLık gureşı bıtıren Amerıkalı, nıçın 
hine şehadet etmeleridir. Sebebi de, iZi yomun kapısına gönderin. Bugünkü maç- l •müsal:-akayı terketmi§ · sayılıyor? Mü-
3 üncü sulh cezada davacı olan Resa- ta oynıya<'ağım da.. layi~in ve o satırları yazan muharririn 
dın, yarım saat sonra yandaki asıtye Davaya altıncı hukukta * J.:cyfıne, emrine uyup ta sabaha kadar 

-4 üncü cezada, suçlu sıfatile muhake- du··n de deva- edı.ldı· B l gıireşmediği içın mi? 
E..:vclki günkü güreıten bir intiba 

... a7.ı gazete er yazıyorlar: me edilmesidir. . Cumhuriyet arkadaşımızı okursanız: ~ınız gibi mı'dir?. ~ 
- ~abahat ~unoa, kabahat bunda.. 1\11" • d 't fi ' 

Filhakika, karakolda tahkikat sıra - Nermin adındaki kızını, sokaktan Onl;ıra sorarım: " 
1uı;.ıyim, Amerikalıyı yen ı.> * 

sında polise hakaret suçuyla, davacının çaldı iddiasile Fatma İlhan tarafmdan _ Horoz dovii~ündr bir horoz, bir ho- Hnkem heyeti, ikı pehlivanı berabere Şaka bertaraf. muhtelif hükümler, rl 
aleyhine de zabıt tutulmuş ve cürmü mahallebici Ali aleyhine açılan dava - ıozu yaralasa kabııhal horozda mıdır, ~arı 

1 
etliğine göre, bu da mevzuu bahis rarb.r, kanaatler doğuran bu son gilrİ 

meşhud kanununun garip bir cilvesile, nın duruşmasına, 6 ıncı hukuk mah - yoks:ı horozu cÖ\ ü~lürcnde mi? ~ği ! müsabakasının neticesi hakikaten n•f 
ayni hadisenin iki başka cephesi, ayni kemesinde, dün de devam olundu. Kurun refikimize göre: cOrta hakemi, garilı ve hayli feci oldu. 
gün iki başka mahkemede, rüyet olun- İ.MSET i'd pehlivanın berabere kaldıklarını ilan Amerıkan usulü serbest gu"reı::e bir taı' 

- Dünkü celsede, mahkemece görülen ----------..:- tti' F k t h k · ıı muştur. c · 3 a yan a emı: lii atlı ermedigvi halde, hakem durdur' 
lüzum üzerine yapılan kan tahlilinin 1 · b 1 d" · b · t S - d f t t ' B · ~ .. Davanın birinci cephesi, lokantacı Zffilr 8 8 JYBSI 80Ztn 53 tyOr - • en uç e a uş yap ın. u senın lan suyolcu Mehmed pehlivan, hakV 

Omerle R d d k
. h"d' d' rapor sureti okundu. hnkl,ındır> diyerekten, kemeri Mülfıyi- u , eşa arasın a 1 a ıse ır. İzmir, (Hususi) _ Belediye, Soko· heye!·nin kararını beklemeye lilzum g"' 

Duruşmada dinlenen şahitler, hüHi- Bu suretle Nerminin kanının Ali ile n! müesscsr-si depolarından teslim aldığı me verdi ve böylece Mülayim, Amerikan med€:n, elindeki kemeri Mülayime tel 

Satan l 1 tt 1
. Nezahetin kan grupuna dahil bulun boğasmın dünya şampiyonlugvu kemerini lı'm eyledı'. 

şun an an a ı ar: . - GOO bidon benzini dün satışa çıkarmıştır. 
- Ömer Reşadı gırtlağından yakala- duğu, Fatma Ilhanla aliı.ka!;ı olmadığı Benzin ı::iı::p hcsabile 70, litre hesabile 14 aldı! Mi.ıi8yim de, berabere ilan edilcUf 

k t
. • k t anlaşıldı "" Ha~buki bizim bildiğimiz, müsabakada mış, ce e mı çı ar mıyet çaiışıyordu. · kuruştan satılmaktadır. Bilahare tesbit halde kemeri alarak çekilip gitti. 

Fil
. t k 11 d k G ı d F tm ı·ıh k · iki yan, bir de orta hakemi vardır ve bu _.,,. ıp e, o arın an tutara , ustasına eçen ce se e, a a anın va ·tı- edilecek fi:>ta göre: ararla bir fark olursa Fal at güreşlerin. hele Amerikan u) .. 

Y d d
. d R d l v b k d 1 ·ı k a· · heyetin karar vert•bilmesi, ekseriyetin ,.. b .. ~ ar ım e ıyor u. eşa ın: e çocuga a ması o ayıs: e, en ısı- belediye bu fiat farkını Sokoni müesse- •U ser est gureşlerin neticesi hakkınds 

P 1
. 

1
. 

1 
tPessiısüne bağlıdır. Binaenaleyh, eğer k k 1 k ..ı. 

- o ıs .. po ıs... ne Ali tarafından verilen 300 liralık sesine ödiyecektir. arar, me tep eıde i kanaat notları ır 
Diye, haykırması üzerine hadise ma- senedin mahkemeye getirilmesine ka • · b b ort:ı hakemi bir karar verdiyse, buna yan ôi verilmez. Yani sJTtı tam üç saniye yef 

h 11
. k t k .. d" -.. .. 'lk Yakın vilayetlerde enzin buhranı aş hakemlerinden hiç değ!lse bir tanesi iş- ·_Ai'I 

a ıne oş u , gor ugumuz ı manza- rar verilmişti. Ancak, senedı' n tanzı·m .. t . t. 1 .1• tl d b . 1. t de durmayan bir pehlivan, bilakaydü ş--b ld gos enmş ır. ç v; ayc er e e~zın ıa ı t!rak etti demektir. 
ra u 0 u .. ötesini bilemeyiz.. olunduğu Fatih no~eri tahtı '11uhake - h5la eskisi gıbıdir. Gizlice yapılan satış- mağlCp sayılamaz. 

Ha"'kı'm KA-ı'l suçlulara sordu·. Ve eğer, bir tek yan hakeminin ekse- N't k' f tb ıd d f k l"'d h •. !~ 
itin mede oldugu-ndan sened'n ası· c 3 ··n ~ara mani oiunınak üzere tedbir.alınmış- · · k ! e ım u 

0
• a a, ev a a e a!O' 

_ Ne dersın' ı'z? .. 0m·· er us'.a.· • ı ıy u - rıvetm ararına uymc.yan arzusu yerine b' k 1 .,,, , oynayan ır ta ım go çıkarmadıkça ,,r 
cü cezadaki suretinin getirilmesi icap ı:a da bu defa da perakende satışlar dur- getiriliyorsa, Am<'rikan boğasının keme-

Ben bu 
=h'tl · '- b } t lib addolunamaz. 

- r- ı en ı•a u e mem. ediyordu. muştur. · · k b d' · d .. Onlar da Sirkecı'de esnaf oldukların • rını ay e ışıne egil, pantalonunu, ce- Bi!'aenaleyh, Mülayim pehlivan, ald' 
Dün İzmirden vilayete bağlı kazalara k r · k bet · · k la d ı 11 

dan aramızda daimi ihtilaf vardır. Bu- Duruşma, Asliye 3 üncü ceza reisli- mühim mikdarda benzin sevkedilmiştir. e~ı~ı h ay d meyışıne şaşma zım ır. ğı ktımeri, maalesef keyfine doyamad 
nun için doğruyu söylemiyorlar .. de - ğine müzekkere yazılması için, başka u ava isi veren arkadaşın cdünya iade etmek mecburiyetindedir. Bir d• 
di. bir güne bırakıldı. 13mpiyonluğu kemerh dediği de ne olsa k~nd!sine, güreşlerde, her zaman, profel 

Mari Antuvanetin gerek? o gün stac:iyomda, hoparlörlerle, yone,ce nümayişler yapmaktan vazger 
Garson Filip te, ayni şekilde, suçu-

nu inkar etti. lzmit valisine takdirname verildi 
Fakat, son olarak dinlenilen Alem

dar otelinde çalışan şahit Mustafa suç
lunun itimad ettiği biriydi.. O da, ha -
diseyi ayni şekilde anlattı. 

Nihayet, suç sabit olarak Ömer ''e 

İzmit (Hususi) - Vilayetimizin de
ğerli valisi Hamit Oskay ile nafia mü -
dürü İsmail Devletkuşu Nafta Vekale
ti tarafından takdirname ile taltif edil
mişlerdir. 

CÖNÜL İSLERİ. 
Gene yabancı 
Kan meselesi 
Beyazitte oturan bay A. H kü~k bir 

atk hikayesinin başındadır ve ilk da
kikada da bir muamma ile karşılaş -
mıştır. Diyor ki: 

- Irkan Ermeni olan bir genç kızla 

tanıştım. İlk adımı o attı, fakat beni 
karşısır.da bir gönül macerasını fazla 
ciddiye alacak gibi gördüğü için mi 

nedend:r bilmem, birdenbire geri se
kildi. Şımdi ricalarıma tamamen la-

kayittir. Bununla beraber arasıra u
zaktan benimle alakadar olduğunu 
işitirim. Sebebini anlıyamadığım bu 

yüz ~evirmenin bir tahlilini yapar mı· 
sınız? Bana öyle geliyor ki meselede 

bir ırk düşüncesinin de tesiri olacak, 
siz ne dersiniz?> 

* Elde buiunan malumatı bir fikir 
edinmeye ve bıı fikrin etrafında tah
liller y3pmıya kifayet edecek kadar ge. 
niş lmlmuyorum. Mektubu yazan de
likan1ır.ın da tshmin ettiğı gibi gene 
kızın bir :l\'Unmay:ı teşebbüs etmiş. v; 
bu teşehbüsün de ciddiye alındığını 

görünce korkmuş olması pek müm
kündür. Fakat bir çok genç kızların 

yaptıkhrı gibi ateşi yaktıktan sonra 
kuvvethıi arttırmak için bir müddet 
geriye relkilmiş olması da hatıra ge
lebilecek bir ihtimaldir. 

Sor.uncu noktaya gelince, onu da 
mümkün te!akki ederim. Fakat bu mü
nasebet 1c söylemek lazım: 
Şahs~n damnrlarında ayrı ayrı kan 

taşıyanların evlenmeleri aleyhinde -
yim. Fakat damarlannda yabancı kan 
taşıyan genç kızlar arasında bizimle 
en iyi anlaşabilecek olanların Türk
çeyi ana dil olarak kullananlar olduğu 
nu da kaydetmeliyim: Anadoluda dil 
birliğinrlen başka kültür birliği vardı, 
bir çok ahvalde his birliği görülüyor
du. Bu, dil, kültür, his birliği Anado
ludan İstanbula da intikal etmiştir. 
Tan:dıklarımın arasında 5 tane erkek 
bilirim ki re!ikal&rı Türk Ermenisidir. 
Tall":ımen mes'utturlar. 

Bu noktayı müstesna olarak kabul 
edelim, yoksa benim umumi olarak 
koydu&rı:.-n kaideyi bir kaç fasla mı 
ayırmak lazım? Bu dakikada fazla 
araştıramıy.acağını. 

TEYZE 

mevzuu bahis kemerin, Cenubi Ameri- mcs;ni tavsiye mecburiyetindeyiz. 

T •h"' d ) v kı:ı.._nın yalnız dokuz hükumetini temsil Bi!melidir ki, bır müsabakanın t~))il 
arı 1 ger an ıgı ettiğini barbar bağır&rak ilan de etmiş- edilmiş olan ş:ııtlan, bir müsabıkın ,r 

Nasıl Satıldı ?. Jerd:! zusuna göre değiştirilmez. 

Kraliçe Mari 
Anluvanetin meş. 
nur -42 ta~lı pır · 

l 
lanta gerdanlığı • 
nın Londrada müt 
zayede ile satıla • 
cağından bahset • 
miştik. 

O gün binlerce 
meraklının top . 
!andığı müzayede 
salonunda i:>irden, 
mü!ayede memu · 
ru sesini yükselt· 
miş: 

Ve cMari An· 
tuvanetin gerdan· 
lığını satıyorum 
5000 İngiliz lira . "' . .,,,., .• ,,,,..~ 

sı .. • diye haykır • 
mıştır. 

Bu miktar yük 

seldikçe yüksel - Doranga mihraceai 
miş, 1 .f bin İngi -
liz lirasına çıkmış ve bir Fran
sız alıcılar sendikası memurları 
h.~yecanlı heyecanlı aralarında görü • 
şurlerken, bir köşede sessiz sadasız o
turan Daranga mihracesi nihayet ka -
yıtsız bir eda ile 15 bin demiş, başka 
arttıran da olmadığından, gerdanlık ü
zerinde kalmıştır. 

Bir zamanlar, Mari Antuvanetin ~ 
danını süsleyen bu nadide gerdanlık, 
bundan böyle, bir mihracenin boynun
da görülecektir. Müzayede tam 63 sa
niye sürmüştür. 

Haber arkadaşımıza nazaran, cMül{v Ve bilmelidir kı, ortaya çıkan bir sP"'. 
yim, Amerikan boğasının elinden şampi- cunun vazifesi, sadece müsabakasıJI' 
yonfuk kemerim aldı. Fakat şimdi, bu · .J yl\pmaktır. Güreş ringini, bir hita~ 
kemer, Mülayimden, zabıta marifetile ki.irsüsü gibi kullanarak. halka laf atrns1ı 
geri alınacak!> ve hir serbest miınakaşa salonu yerill1 

Bu satırlara bakınca, insan stadyom- koyup ta hakemlere uluorta itiraz sa,'llf 
da, bir ı:por hadisesi yerine bir zabıta mak, bir güreşçiyi muzaffer etmez, s' 
vak';.sı geçtiğini sanıyor! dece sevimsizlestirir! 

Vt: unutmayın ki, bütün bu havadisle- Miılayim, Ko~arı ille yenmek istiyot' 
ri veren spor muharrirleri, spor kelime- muş. Bir ~::ıat zaman, bu arzunun tatıııf' 
sini, kendilerinden başkalarının kullan- nine yetmemiş. Uzatılmasını istiyor ,.e: 
mastN yasak etmişlerdir. - Ya ~elir güreşir, ya kemeri bıraıo' 

Spordan anlamak, feleğin sade ken- gider' diyor: .1 
dilerinc nasip ettiği bir me,·hibedir! H"'ılbuki güreş bir saat olarak tesbl 
Meşhur hikAyeyi hatırlarsınız: Adam- edilmiş ve diğer pehlivan, bunu he5'f 

cağmn birisi, devam ettiği hamamın lıyarak, bütün kuvV<·tini harcamış, OtJ
müs~hdemlerini her ziyaretinde hırsız-

1 
., 'lge çıkmaya. me<·bÜ'. edebilir miyiz~ 

lıkla ıtham eylermiş. Bu iftiranın zarar- ! 1:C'le baz.ı kımselerm, muayyen rn 
!arını gören hamamcılar, bu manyak d!'tı t~mamladıktan sonra, pek haklı ol1 
müşter!nin hamama <ıyak basmasını ya- rak gun•şmek ıs1emiyen Komara yut' 
sak etmişler. Fakat memlekette ba/.ka ÇE'kmelerine ne" diyeHm? 
yıkanacak yer bulunmadığı için, afa~oz Spor zihniyetinin ilerlediği merrıl" 
edjlen müşteri, kurtlanmaktan kurtul- ketlerde, kendilerinden çok kuvvetli rt 
mak için hamamcılara yalvarmak mec- kibler karşısında Komar kadar mezbıl' 
buriyetinde kalmış ve onlara, bir daha hane bir enerji harcayarak majlubiY,t' 
iftira etmiyeceğine dair kat'i söz vermiş. t 0 n kurtulan sporcuları, galiblerden !" 
Fak~t bu sefer de, hamamcılann muzib- la al1<ışlarlar. 
l;kleri t~tmuş. Adamın bohçasında nesi ~~ unutmayalı~. ki, mağluba acıfJ'l~ 
var. nesı yoksa almışlar, yalnız hanç.eri- Z:t) ı ı korumak, ~cıze el uzatmak de 
le kuşağını bırakmışlar. Hamamdan çı- ni onlar, bizim cedadımızdan almışl,r 
kmce bu vaziyeti gören tövbekar müf- dır. N. S· 
teri kuşağını be1ine takmış, hançerini Moda deniz yarışları 
kuşağına geçirip, anadan doğman ortaya 25 temmuzda Modada yapılaca1' bO' 
çıkmış. ve hamamcılara sormuş: yük deniz yarışları hazırlıklarına ~ 

- Sı~e eşyal~rımı çaldınız demiyorum. lanmıştır. Dün akşam Moda Den·,._ıl~ 
Fnkat msaf edın: Ben buraya böyle mi kli.ibünde klübün fah • ; · c l"l 138 ı · f ? rı rc.sı e a J 
gc mış 1.m ·. yarın riya:setı altında yarış konııt , 
~aydı hız d~ spordan anlamıyoruz di- bir top!antı yapmıştır. Bu seneki )'1 

yelim. Fakat ın~nf eyleyin! Meslekdaş- rışların daha esaslı ve genis olması j~ 
lar: Bu spor demlen §eY de sizin anladı- ana hatlar tesbit edilmişti;. 

• 



SON POSTA 

Tarihi tetkikler : 

Fasın 700 karıl Sultanı 
•• 

Olen eski Sultan dünyanın en 
Satılık viliyetler ve 
kiralık kadılıklar! .. 

zalim adamı idi / .. . ------------------
içine sevmedig ... i k l b. d. d.... . t 1 • b. b. ·ı ça arı arını ın ır ı gı ren erı ır ırı e 

Vilayetler kim çok verirse onun üstünde kalıyor; hazinede para 
tükenince yeniden satılığa çıkanlıyordu. Tımar ve zaamet ve 
mütevelli fermanlan sarraflara kırdırılıyor; sarrafların g6nderdikleri 

.., rplışbrır, muhaliflerinin gözlerini bıçaklarla oydurarak qkiya kılıklı ve qkiya kalpli adamlar memleketi soyuyorlardı 

.,ara arına k kı 
8 1 1 

aynamı§ mum a ttırır veya bunları aç Yazan : Turan Can 

s an ara yedirir, bıkbğı kadınlan derin havuzlara 
ı~- atbrarak boğuluşlannı seyrederdi 

.L<thlu Fas ıt çikada ölnı .. su anı Mulay Hafid, son günlerde Bel- • 
Yatı geç· uş bulunuyor. 25 senedenberi, menfa ha
dan b .ırd.en bu adam dünyanın en zalim insanların-

ırı ır. 

Miılay li f d" tahtınd a ı ın beş sene süre..11 saltanatı kardeşini 
ı · an atınasile başladı. Mahud ihtilali vücuda gc-
' rrn den edeb . rnesel 

1 
ıyat ıle uğraşan Hafid, şiir yazar, dini 

b e erı kaleme alır ve bunları kendi cebinden 
a tırırdı Ka d . :mu r f · r eşınin hazineyi tamtakır bırakan 

kırtar :aşayışından bıkan çöl kabileleri Hafidi kış
ca da a ona bır kıyam haz.a-lattılar. Muvaffak olun
~z -~:u. ~ltan ilan ettiler. Hafid tahta çıkar çık
uns~ ,1 ışı ihtilali bastırmaya çalışan 

• ray ~~ tenı~:_mek oldu ve bütün sa- ; 
laya'"ak r:ı buyuk divanhanesinde top- "------~~~ 
nın o ·· ı' a~abeysinden kalan 700 karısı-

.. oz erı ·· -birer k ll onunde, bu zavallıların birer 
1 rı d ~arını'. bacakJarını budattı. Suç
tUrtt.- a hafif olanların dişlerini sök
du. }~ ve. hu dişleri onlara zorla yuttur
kcsk n u~ıınJ.erden bazılarının gözlerini 
kaYn r ıçakl?rla oydurdu. Yaralarının 
le s Yrc~t·unı ıle tedavi edilişlerini zevk-

B ı. 
ı..: tutul ı tine k an a:-ın içinde kıyam hareke-

Elruh· ~rşı ordu sevketII'Jş olan elebaşı 
lanı t e vardı. H<L~d. bunu en sona sak
k dar 

1
d Onu içınde kımıldanamıyacağı 
ar b" 1' r et .., ır demir kafese kapatmış, ve 

tırrr, Ye Yllkletert:k payıtahtta dolaş
l"iık · t hır ettirmiş, halkın taş ve çü
rlnn trıurıa h\.ıcumuna uğratmıştı. Bun
h Yv nr ve hatta aslanlarile maruf 
günl r t hahç ınc nakledilen Elruhi, 
CPkt h aç bırakılan aslanlara yedirile-

uunun s k r c 1 ı n, saray memurları, yük-
:rnı tı Suı;e fırler bu şenliğe çağml
obn s fırı anın garip huylarına alışkın 
lerin ~*'n be~, bu daveti de onun garabet
tnn nıeyd ırı dıye telakki etmişlerdi. Sul
Yi aç ası ana ayak basar basmaz Elrubi
Lakin 

0 
anların ortas:na sürmüşlerdi 

\'uku bu~nda ümit edilmedik bir hadise 
sektıs;ı • ~uştu. Aç aslanlar, günlerce 
dönrnu :.z ırap ve :işkence ile iğne iplije 
l'akl .. şı~ olan kurbanlarına kükreyerek 
l'enccck Yaklaşmaz geri çekilmişler ve 
d.ık.ıa 11n; P:rçalayacak bir şey bulama
k()şeJ'e . gosternıek isterlermiş gibi bir 

trı,.. .8lnnıışlerdi. 
.. sı gün·· u, gördükleri hu vahfeU 

Aç aslanlar-Elruhi 

sırray baliçesınaeki muazzam havuzun 
kenarına dizdirtir, kendisi aralarından 

geçerken dilediklerıni iterek suya düşü
rür, ve onların isterik bağrışlarla suya 
yuvarlanışlatıoı ve sonra da yüzme bil
meclıklerinden çırpına çırpına boğuluş-

yi ycm~mişlcrcii 
trr zırhlısını Fasa gönderdi. Almanya ile 
Frans:ı arasında harbin patlak vermesi 
gün, l:atta saat rııeselesı olmuştu. Lakin 
Fransı.r. Kongosundan mühim bir parça
nın Almanlara \'erilişi bu tehlikeyi orta
dan kaldırın:~lı. 

larını vahşi bir zevkle seyrederdi. General Lyouty Fasta, Fransız manda-
Kalb hastakkları olan daha ihtiyarca ı::ını hurunca .M:ulay Hafid de kardeşi le

karıhrına, başka türlü bir oyun oyna- h"ne tahttan feragat ettirilmiş ve Barse
mak istiyen Mulay Hafid, Avrupa sefir- lona sürülmüştü. 
lerinden birinde gördüğü asansörden isti- Büyük harpte Fastan Fransızların 

1 

fade etmişti. Bunun için sarayında beş mt.ndasını kaldırmak isti yen Almanlar 
k.ıtlı bir kule inşa ettirmiş, buraya bir a- Hafide yanaştılar, ona tahtını vadettiler. 
sansör koydurmuş, ömürlerinde asansör 1'.!ulay kabul etmeyince Mata Hariyi başı
nedir bilmiyen, gönn:yen zavallı hasta na musallat ettiler. Bunda da isabet ct
kadınları buraya kapayıp, asansörü dı- miŞlerdi. Zira, Hafidin ne derece kadın 
şarıdon işletince, bir çıkıp, bir inerek ne- düşk~mü olduğunu biliyor ve sehhar ca
ye uğradıklarını bılemiyn kadınların he- susur. da bu işdc muvaffak olacağına ina
lecarırian tıkanışlarını da gene ayni hay- nıyor1ardı. Ni!ekim, Hafid Mata Hariye 
vanca neşe ile temaşa etmişti. tutulmuş, ve Jspanya sahillerinde bekli
Hafıd Avrupa seferinde trenleri gör- :ren U.35 der!izaltı gEmisi ile Fasa geçmc

müş, bayılmış; memleketinde küçük mik- ğe razı olmuştu. Lakin son dakikada, ka
yasta bir demiryolu yaptırmıştı. Trenle- dınm ona karşı beslediği sevginin cali ve 
re sevmediği karılarından bazılarını bin- vazifesi icabı olduğunu hissettiğinden 
dirir, mukabil cihetten gelen başka bir sözünden caymıştı. 
lokomotifle bu treni çarpıştırır, bu hen- Harpten sonra, Belçikada gayet harap, 
game esnasında korkudan çığlığı basa- sıvaları dökük, çatısı akan ve mobilye 

Monteskiyo) müstebit hükUmeti güzel 
bir teşbihle ve cildlerle kitabın anlatamı
yP.cağı bir kuvvetle tarif eder. (Kanunla
rın ruhu) adındaki kitabında olan bu ta
rif şöyledir: 

cLi izyana vahşileri bir ağacın meyva
sını almak için onu dibinden keserler .• 

Cumhuriyet devrine, hele 1908 inkıla
bına kadar Osmanlı imparatorluğunun da 
Lüizyana vahşilerinden bir farkı yoklu. 

Her yeni padişah ve her yeni vezir dev
!et işlerini düzeltmekten, halkı mes'u 
etmcl:ten ve bilhassa imparatorluğu yük
seltmekten bahsederdi Fakat bunların 
ıçinde muvaffak olanları pek azdı. 

Fra'lsa büyük ihtilalinin kopmasile be
raber dünyadaki demokrasi mefhumu, fi
kirder. harekete intikal ediyordu. Büyük 
Avrupa medeniyetinin dolu dizgin ilerle
miye başladığı bu devirlerde Osmanlı im
p?. ratorluğunun ha~i her zamandan daha 
b0rbattı. İstanbulda da bir inkılap olmuş 
sunılıyordu. Çünkü hamiyetli olmasına 
rağmen yavaşlığile meşhur olan birinci 
Abdülhamit ölmüş ve üçüncü Selim genç 
yaşta tahta çıkmıştı. 

He:kes bütün ümidini yeni padişaha 
b!lğlamıştı. 

Genç bir padişahın her §eye bedel ol
duğu sanılıyordu. 

Üçü:.cü Selim tahta çıkar çıkmaz bu ü
mitler: kuvvetlendirecek sözler söyledi. 
Rusla•·a karşı senelerdenberi devam eden 
h :ırbı zaferle bitirecek, Rumeli ve Ana
doludaki mezalime nihayet verecekti. 

Ha1 buki o:dunun bulunduğu hal de, 
nıeml1ekctin vaziyeti de her zamandan 
fena bulu ıuyordu. 

lin"'lnede para yoktu. Fakat ne çıkar? 
Bunu bulmak gayet kolaydı: 
İmparatorluğun başlıca büyük vilayet 

ve s:mcaklarına yeni paşalar, yeni beyler 
t<ıyiH olundu. Bunların her biri aldıkları 
memuriyet mukabili muayyen bir para 
vcrmci;e mecburdu. 

- Filan paşanın C.aize verecek parası 
yokmuş! 

- O halde falan paşayı tayin ediniz. A
n•n dünyalığı var deyu söylerler. 

Sazdan kalemler parşümen kağıtlar ü
zerinde cızırdıyarak talik yazı ile bir şey
l~r karalar ve evvelki paşanın yırtılan 

f f'rmanı yerine yaıı P.aşanın fermanı ya
zılırdı. 

Kernnç yolu genişti! 
Bir paşa gelip vezire veya bu işle meş

gul olnn katiplerden birine şöyle f'1sıldı
y~rdu: 

- Paşa hazretleri, Musul eyaletıni Ko
cakavuk Hasan Paşaya lütuf buyurmuş
sum·z. Dört bin altın vermiş. Halbuki ben 
ol vilayete beş bin altınla talip olduğu
mu arz buyurmuştum. 

Hiç tereddüt edilmezdi. 
- Allah sizin gibi hayırlı adamları ek

sik eylemesln! Elbet bu yanlışı hemen 
ta~hi~ı eyleriz. 

Gene birincinin fermanı ya yırtılır, ya
hut başka bir vilayete çevrilirdi ve ikin
cisi namına yeni ferman yazılırdı. 

V2liler bunlardan başka vezirlere, k3. -
tiplerf', müfti ve kazaskerlerle bu işte eli 
olanlara ayrıca hediyeler vermiye mec
bur olurlardı. 

Prote t Mutay Hafid rak, kendilerini trenden aşağı atan za- namma birkaç sandaiya ve bir masası o-
nan e~ ~tmek ınaksadile saraya topla- vallıcıklara bakar ve gönlünü eğlendi- lan villada otursn Mulay Hafid, yıkan- Bir vali yanında acar tahsildarlar, bı-
da bi~ ıkr .er, SUltenı beklerlerken dıcarı- rirdi. m!lk isteyince bahçesinden geçen çaya çnklı ve silahlı adamlar, bir sürü uşak ve 

. ı el il ' h · · . ' ır f b g· d" A l d 1 . ld ~ h Jd sonra d s a sesı ışıtmişler, biraz Ha idin ayıldığı bir oyuncak ta fır dö- ırer ı. vuç ar o usu parayı gözünü !:aıre o ugu a e yola çıkar; vilayetin 
itıiişleıd~ ~11tanı~ içeriye girdiğini gör- nen, kalkıp men berber iskemlesi idi. kırpmadan, içi sızlamadan savuran bu eski memurları o.tılır ve yenileri iş başı-
li'afid " çılerın ricalarını dinliyen Resm~kabullerde, büyük seremonilerde Fas sultanının, zenginlik zamanından na ge~erdi. 

c.ayet ··ı 1 b. · k ı V 11 k d _ c; 
1 

mu eessir bir eda ile· birden bu iskem!C1ye atlayan Hafid, dön- ya nız ıı· mırası a mıştı. O da gümüş a ı er ne a ar kalacaklarını bilrnez-

Ötedcnberi Anadoluda ve Rumelide (a
vanı memleket) ~dile o memleketin sözü 
geten adamları vardı. Bunlar halk ara
smda hürmet ve ıtibar kazanmışlardı. A
şağı yukarı halkın arzusile iktidar me\'· 
kiine gelen reisleri andırıyorlardı. Esasen 
büyük mülk sahipleri olduğu için halkı 
soymo.ğa ıhtiyaçları yoktu. Fakat bir kı
~am valiler kendileri.ne kafa tutan bu a
d:ımları ya mahkum ettiler, yahut mem
lekPtLen sürdüler. Yerlerine kendi adam· 
larını (ayanı memleket) olarak ilan ettı· 
1°r. Bunlar fakir, serseri ve çapulcu a· 
damlardı ve efendilerinin arzularına hiz
metten başka bir şey düşünmezlerdi. Hal
kı büsbütün soymağa başladılar ve vali -
lerin karşısında onJarın zulümlerini bin • 
nisb<\ azaltan halk mümessilleri de kal
m:ıdı . 

Her kazada şehir k~yalan vardı. Fa· 
.tat 'l?unlar alelade insanlardı. Sözlerini 
geçiı emezlerdi. Mütegallibe bunlara iste
clikl<'rini yaptırırlar; sonra kendilerin~ 

sorul~ca: 

- Bize ne, şehir kahyası bilir! 
Derlerdi. Şehir kahyalan cezalandırı· 

lır, asıl fenalığa sebep olanlar cezasız ka
lırlardı 

Kadılar ve kazaskerler ise memuriyet 
yt>rlerine gitmeğe lüzum görmezlerdi. 
Muayyen bir ücret mukabılinde kendi 
ycrlerıne dıledıklerıni gönderirler ve iş· 

ll'irni de onla.ra gördürürlerdi. Böylelikle 
•fal~t te 'bir takım yağmacılar ve cahille· 

rin ellerinde can \'eriyordu. 
Bundan başka mi.itcvellılerle timar ve 

z amet sah!pleri ellerir.deki mütevellı ve 
muk taa kagıtlarını dolgun paralarla sar-
afl?.ra <=atıyorlar; bir sene, ıkı veya üç 

s ne sonraki iı.şar ve \"ergileri kırdırarak 
p şin alıyorlardı. Sarraflar da nerede a· 
car ve kırıp dökücü, insafsız serseriler 
varsa onları yollarlar, iltizam edilen a
ş.:ır V€: vergileri diledikleri kadar zamme
cerel: bin türlü i~kc·nce ile tahsil eder -
lerdi. Bu suretle mesel5. beş bin kuruş g~ 
•iri olan bir timar ve zeamet fermanı on 
beş ytrmi sene içinde yirmi beş bin kuru
şa kadar yükselmişti. Böylelikle memle
ketin vergilerini sarraflara kırdırarak 

yağmr.cıları saldırtmo.k usulü bir veba 
gibi her tarafı sarmıştı. 

H:ılk valilerle (ayanı memleket) ten şi
kayet edince devlet tarafından herkesin 
h~kln verilmek içın (mübaşiri mahsus) 
namile memurlar gönderilirdi. Fakat 
bunlar da kayınlmış adamlardı. Ferman 
okur.ur ve mübasırin ücreti valiler tara
fından bir kaç mislile toplanıp verilerek 
geri yollanırdı. Şikayetler yeni bir takım 
vergı1eri doğurduğundan halk boynunu 
büküp vt pabuçsuz ayak1annı kızgın top
ra\.Ja buz tutmuş çamurlarda sürür, ses 
çıkarmazdı. 

Üçüncü Selim böyle bir zamanda tahta 
çıktı. 

Cclc!det göstermek istedi. Memleketi 
d:.izeltmek ve düşmanları mağlup etmeY. 
için r.emen işe başladı. Ne yapsa beğenir· 
sbiz: 

cKendi bendelerini taltif ve terfi et • 
tirdi. Şehzadeliğinde onu gücendirmiş o
lPn tersane emmi (Selim ağa) ıle oğlu 

(Nazif Efendi) nin boyunlarını vurdura
rak mallarını müsadere: etti.> 

Çünkü ,mükafat ve mücazat devlet ku· 
şunun kanatlan demektir. İdam ile saire 
ibret gösterilmiştir. Taltif ile de teşçi 
ertilroiştir.:o 

Anlaşılan ,fazilet, kanun ve adalet. in 
kudıetini bilmedikleri gibi henüz işitme-
mişlerdi. Turan Can lrlirI ri e~zı caldınız, efendiler, demi;ti. E- me dolap gibi, iskemlesinde döner döner, renkli otomobili idi. Bazı geceler, buna Jerdi Çünkü çok geçmeden gene parasız

ltıa f lruh Y rıne gctırmek isterdim am- kahkııhalar atardı. hine: !'k Parise yo!lanır ve eski dostla- lık bnşlayınca vilayetler yeniden müza _ 
kend 1 yı, daha bırkaç dakika evvel Karılarının resimleini bizzat çekerek, rından İspanya kralı on üçüncü Alfons y deye çıkarılmış gibi yağma edilir: Es-
duy ıınle t mızlcdim. Silah seslerini an'an<:ler• mucibmce, onları efendilerin- il~ bııtuşur., Parısin kuytu barlarından k :leri sebepsiz azlolunurdu. DevrakAnide yakalanan 

G unu ur.. den başkasına yüzlerini gösterdiklerin- birinrıe rnbahn kadar ~ğlenirdi. Bunun için her vali gittiği memlekette k k I 
,. r \ t kkı t'i bıı defın" e saklıyor dı"- den dolayı afor tt H f"d . ortahl:'l kasıp kavurur·, fıkaranın ranak aça ÇI ar ., oz e ıren a ı zengın ·r 1 ki .k . . ~ ttıgı payıtaht valisinin ka- ?jyafctler merakında idi ve bu ziyafetle- . . IZffll I~ 8 8 r~. iŞi çömlek ve döşeğim alır; zenginin malla- Devrekani: Kastamonuda ( Husu • 

t ı Li ı ne ler yapan, bir rin sonunda da, erkek davetlilerine, 
0 

Iz?1ıt (Husu~ı) ~ Kagıt ve karton -ını ve parasını müsadere eder; az za - si) - Son bir kaç hafta ıçinde 121 k. 
r ur .} lızer kırbaç vur- gece ıçin, haremdeki karılarından birini 1 fabrıkasından Izrnıtın elektrik ihtiyq- 11 anda yiıkumi tutmıya, hiç olmazsa öde- lo kaçak tütün yakalanmıştır. K ç k • 

a tlı bir mahzC1n- p skeş ç k di. cı t:mın edileceğini yazmıştım. Bu, iş '"1 ı P rn)ı bir kaç misli olarak g ri al- ç ardan A.} ancığın Samay ko) u 1 en 
d a abcysinın * bu unlerdc on haddine gelmiş bu un- n ıya ça ı ıclı. Omer Al oğlu A ·, Kurenın Mu u 

rn 

• n ına ve 
700 

ka-
1 

f'.d . m kt dır. be.ediyenin yaptırdığ1 santral Kı b r z ınan sonra onun yerine ,.e KO und n Kurt 0 • u Zeki n h . m e 
d 'U K fa ı ın, 1911 oe, Fransadan 20 milyon l>ınası ıkmal edı" lmı"ş h ct h d k an f k ız · t ı l ını bir hayvan- h . • . . . ve şe re cereyan n ı::or ra & i incinin yerine gelenler ver m ler, altışar ay hapse ınnhkfon 
l'iı\\ bar1l tgor n Hafid, bunların gözle- o:ç alma 1' mt> hur Agadır hadısesınılvcımek üzeredır. İzmitliler, nihayet.10- de aynı suretle hareket ederlerdi. BöyJe- olmuşlardır. Taşköprünün Akçck e 

0 
ır çır 

1 
dogurdu. Almanya tebaasının menfaat- t r. gu··n zarfında bol b"r k k l"kl 1 k ' ı çıplak soyundurur, 
1 

. . k "' • ı ışı nuruna a- ı e mem c et mülhış bir yağmaya tu - kôyiınden Akman oğlunun muhakeme-

_..._ ______________ ~~---''-e-r1~n_r_o~r~u~m_a_k_e_sb_a_b_ı~m~u_c_ib_e_s_n_e_P_a_n.:_·ı_:v~u~ş:a:ca:'.k:'.l'.:a~r~d~ır:_. ----------~tu:lm=u=ş~o:lu~r~ci:u.:__ si henüz bitmemiştir. 
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KASIF AMCA İLE YEGENI 
iki perdelik lıomedl Yazan: ismet Hulusi 

(Şişlide lüks bir a
partıman, kapı çalı -
nır: Hizmetçi kapıya 
koşar. Kaşif amca 
görünür.) 

~n ~~~ ~~ 
- Ya, suvare elbi

sesi. Suvareye gide
cek değil miyiz? 

- Vallahi Meliha 

- Buyurunuz bay, 
kimi istiyorsunuz? 

- Bizim birader 
evde mi? 

- Yanlış gelmiş 
olnZ3ksiniz Bayim .. 
Burada oturur Bay 
Saim Erer, oturmaz 
Birader, başka apar
tımanda bakın! 

- Yok işte o Sa • 
im, benim biraderim
dir. 

- Siz Bay Saim 
görezeksiniz. 

-Evet ya! 
- Yok o burada, 

yitmiş Evrapada. 
- Yengem nerede? 
- Yok burada böyle kimse, ha bil -

dim, siz arıyor mösyö Evken. Mühendis 
diyorlar, üst katta oturur. 

- Sen dl! kızım ne az anlayışlı şeysin, 
ben sana bizim biraderin refikasını so
ruyorum. 

- Refika sordu siz. Anladım o benim 
arkadaş. Karşıki spartımanda bizmetri.. 
Siz onun baba? 

İçeriden bir ses duyulur: 
- Marika kapıda kim var? 
- Var bir sakallı, sordu bir şeyler .. 
- Kapa kapıyı gir içeri. 
- Haydi, kapayazayım kapıyı. 
- Dur kız, kim o? 
- Bizim küsük bayan, Bayan Melos. 
- Meliha mı? 
- Ha o, siz biliyor. 
- Bilmez miyim, benim yeğenim. Ça-

tır buraya: 
- Bayan Melos, sakallı sağırır sizi. 
(Meloş gelir.) 
- Kimsiniz dendim? 
- Tanunadm mı kızım Meliha, ben 

uncan Kaşif. 

- A buyurun amcacığım. 
- Peder A vrupadtı. imişler. 
- Evet! 
- Ya valide? 
- O da kuvafüre gitti. 
- Kuvafüre mi? Her halde güzel bir 

memleket olacaktır. Coğrafya malfuna
tım pek :fazla değıldir de yerini bilmiyo
rum. Ya sen kızım burada mı kaldın? 

- Evet, içeride rujumu tazeliyordum. 
- Yengen de bugün ayni şeyi yapa-

caktı. Geçende biraz çilek almıştım da re
çel kaynatmıştı. Reçel sıcaktan şekerlen
mlş, onu tekrar kaynatıp tazeliyecekti. 

--Ne iyi! 
- Mademki kızım baban Avrupada, 

annen de Kuvafür denilen memlekette, 
sen de bir kaç gece bıze gelsen. 

- Olur amcacığım geleyim.. İstersen 
fimdi gıdeJim! 

- Ray hay başıml:ı beraber, haydi kı
zım bazırlanıver. 

Meloş çıkar, amca yalnız kalır. Biraz 
sonra hizmetçi girer, elinde bir tepsi var
dır. 

- Buyurunuz bay! 
- Ne o şurup mu bu? 
- Likör bayım ! 
- Oh, oh ne alfı! 
Kız sen oldukça civelek şeysin. 
- Zivelek ben? 
- Öyle ya .. 
Kıişif amca hizmetçinin yanağına bir 

fiske vurmaktan kendini alamaz. 
- Ayıp bu, göresek Bayan Melos darı

lazak ben de. Geliyor işte .. 
Hizmetçi kaçar, Meloş girer: 

1 - Hazırım monokl. 
- Monoklunu mt: takacaksın? demek 

bir gözünden ı aha •c:ızsm ! 

- Yok bir şeyim. 
- Monokl takacsğım dcdın ya? 
- Hayır sana mon onkl, dedim. 
- Yok kızım ben takmam. Yalnız o-

kurken gözlerim yoruluyor. Gözlük takı
yorum o kadar. 

- Anlamadın amca monokl, yani amca 
demek. 

- Şimdi nnladım. Haydi kızım kalk gi
del'm. 

ikinci perd6 

doğrusunu istersen 
bu sözlerinden ne ben 
bir şey anladım, ne 
de yengen! Bu nasıl 
süvari elbisesi? Be
nim bildiğim süvari
ler kil ot giyerler, do
lak sararlar. 

- Amma da tuhaf 
konuşuyorsunuz, su
vareye kilotla, dolak
la gidilir mi? Haydi 
siz de hazırlanın da 
gide:lim! 

CTam bu sırada ka
pı çalınır.) 

- Kimo? 
- Biziz Kaşif am-

ca aç. 

1 

-Bak tesadüfe mısdirler de geldi. 
Hem de bizim Stıleyman Beyler, kızla

rını da almışlar. 
- Ne iyi, onlarla otururuz. 
- Peki amma Mcl;ha, sen giyinsen! 
- Giyindim ya amca. 

- Bu nnsıl giyinmek. Sen bilirsin di-
yeyim amma, yanlarında erkek var. Biraz 
tuhaf olur da. 

- Niye tuhaf olsun. 

- Sen bilirsin. 

(Kaşif amcanın Topkapıdaki evi bosta- Bay Süleyman karısı, kızları girerler: 
na karşı bir oda. Melo~ sandalyede otu - - Bu küçük bayE.n da kim? 
rur. Kaşif amca entarisi arkasında yere - Benim yeğenim ... 
dız çökmüştür.) - Allah bağış!a~ın. 

- Amca.. - Amca bizi prezanta etsene. 
- Söyle kmm! - Yeğenim iyi frenkçc bilir de .. Onun 
- Bu akşam bir suvarcye gitsek. için şimdi frenkç:e selfı.m veriyor. 
- Bilme~. ki bi~im Hüsameddin .. Be~ 1 Bay Süleyman opülmek üzere elini u-

vardır. Abdulhamıd zam~nında suvarı zatır. Mcloş ta rayr.i niyetle elini uzatır. 
mülfızimi imiş. Alaylıdır. Istersen onlara ik: el a.vuçlar yere g<'lmek üzere havada 
gidelim. İyi ınsanlardır. kalır. Meloş vaziyeti düzeltmek için elini 

- Çok davctıılerı olur mu? çeker. 
- Yok konu komşu gideriz. - Anşante bay. 
- Oyunlar filnn yapıyorlar mı? Po - Bay Süleymanın karısına döner: 

ker çevirirler mi? - Bonsuvar bayan, sefa geldiniz. 
- Poker, dedığin galiba kuzunun !renk- - Sefa bulduk, sc:!'anızda daim olası-

çesi olacak ... Nerede o günler .. Eskiden nız. 

hcpımız çevirirdik, fakat şimdi imkan mı Bay Sülcymanı!l ktzları bakışırlar .. 
var. Knşif amca onlara: 

- Pokerin türkçesi kuzu mudur? - Bakın benim yeğen sizin geldiğinize 
- Kuzunun frenkçesi belki pokerdir çok sevindi. 

amma, poker kelimesini ben duymamış- Öyle değil mi MeJıha. 
tım da.. -· Evet matmazellerle konuşmaktan 

- Gıdelim şu suvareye. 
- Gidelim amma, sen burada bir sü-

vari komşumuz olduğunu nereden bili -
yordun? 

-- Olmaz olur mu? Bizim tarafta her 
evde suvare vardır. Ben hemen hazırla
nayım. 

(Knşü amca yalnız kalır, biraz sonra 
kansı girer.) 

- Hu bana bak. 

-· Ne var yahu? 
- Hişt gürültü etme, yavaş konuş. 
- Niye? 
- Meliha odasında soyundu, nerede ise 

yatacak. 
- Fesiıbhanallah. Bana süvarilere gi

delim demişti. Sonra da hazırlanmak 
için odasına çekilmişti. 

- Vaz geçmiş olacak. 
- Bu kız da amma tuhaf, birdenbire 

cayıveriyor. Yaşadığı semtin havasından 
olacak! 
Meloş arkasmda son moda bir tuvalet 

kapıdan girer. 

- Nasıl yakışmış mı? 

- Güzele ne yakışmaz ki. 
Hani biraz açık saçık amma insan ya

tağa gireceği zaman giydiği için zararı 
yok. 

- Gecelik değil, suvare elbisesi. 
- Süvari elbisesi mi? 

zevk alacağım. 

Bay Süleymanın karısı kaşlarını çatar: 
- Kızım biraz derlı toplu konuşsan, 

benim kızlarım niye matmazel olsunlar .. 
- Ya demek, ::;nadam. 
- Madam sensin. Onlar bugüne bugün 

ne matmazeldir, ne de madam .. 
- Mil f•ksküz. 
-·Öküz sensin! 
Kaşif amca araya girer: 
- Bu ne demek bu. ne oluyorsunuz? 
-Teessüf ı:;.derim Knşif ,amca, bu senin 

yeğenin olacak şıllık burada iken bir da
na evınıze adım atarsak iki oh.an. 
Meloş şaşırmıştır: 

- Ben ne yaptım size? 

- Daha da ne yaptım, diyor, kırk yıl-
lık ayalimin karşısına çırıl çıplak çık. Bu 
kadar zaman sonra evimizi mi yıkacak
sın .. Sonra da; kız!arıma madam, matma· 
zel de, bu da yetişmiyormuş gibi benim 
yüzüme karşı, öküz diye bağır. Tuu sana, 
tuu sana .. 

- Hadi yahu kalk gidelim. 
Kaşı! amca: 

- Durun canım ne oldunuz? 
- Daha da duracak mıyız, tövbeler 

tövbesi. Haydi kızlar haydi kalkın! 
Bay Süleyman, karısı, kızları çıkarlar. 
J>erde de iner. 

lsmet Hulüsi 

Son çare =ı 
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lsöNEMAI 
Büyük sinema yıldızların 

ahçılarının gözü ile 
tanımak ister • 

mısınız 
• • 

"' * * Şarlo mülhit bir oburdur. Marlene Dietrih yemeklerini kalori ve vi• 
tamin cedveline bakarak tanzim eder, Greta Garbo iıe enell yemeli 

yer, vücudunun aüzelliiini muhafaza endiıeıile bilahare 
• meııul olur. 

Güzel gözlü sinema yıldızı: R uby K eelerin zarif bir pozu 

Los Ancelesde bulunan Brown Derby 
lokantasının eski ahçıbaşısı Pearl Karl
sen, halen cHolivudun yemek diktatörü> 
namını almış bulunmaktadır. Holivudun 
bütün sinema yıldız ve san'atkArlarına 

yemek pışirmiş olan Pearl Karlsen hatı
ralarını neşrettirmek üzere hazırlıklara 
giri~miştir. 

c Yemek diktatörünün, fikirlerini öğ -
renmek istiyen bir gazeteci kendisile gö
rüşnıPğc muvaffak olmuştur. Pearl Karl
sc:n gazeteciyi: 

- Sefa geldiniz aziz ıncsl~kdaşım!.. 
Sö:!lerile karşılamıştır. Gazeteci bu 

cmes~ckdaşım. tabirine şaştığından eski 
ahçıbaşı şunları ilave etmiştir: 

- Evet rneslekdaşız! .. Bir gazeteci na
sıl alelade ve basit bir havadisi allar pul
lar İSP biz de, en adi bir eti, bir sebzeyi 
s:ılçalara garkederek nefis bir yemek ha
line getiririz. 
Nasıl meslekdaş değil miyiz şimdi? .. 
- Hatıralarınızı hazırlamakta olduğu

mız doğru mu? 
- Evet doğru ... Bu yalnız ahçılık hatı

r:ıları değildir. Holivuda cahçı gözü ile 
bir bnkış!.., tır .• Bir adamın ahlakı ye -
diği yemeklerden belli olur> demişler. 
Bu pek doğru bir sözdür. Yemek bir in
sönın aynasıdır. Size bu hususta malü
mat vermeyiz. Kitabımı bekleyiniz. Bir 
çok san'<otkarların iç yüzlerini öğrenmiş 
olacaksınız .. 

Şarlonun yemekleri .•• 

Bakınız size san ·atkarların bazılarının 
yemeklerindeki hususiyetlerini anlata -
yım. cŞarlo> dan başlıyacağım: 

Ekranda sadeliğin rr.ücessem bir tim -
sıli olan cŞarlot dünyanın en snob ada
mıdır. Boğazına fevkalade düşkündür. 

(Şarlo) hakkıııda size hakiki bir vak'a 
anlatayım: Günün birinde (Şarlo) beni 
ç:ığırttı ve dedi :rl:i: 

- Karlsen! Yarın gece bir ziyafet ve
receğim! Fevkalade yemekler hazırlama
lısın!.. Mutlaka r.ıuzlu börek bulunmalı. 

Bu muzlu böreğin ne biçim şey oldu
ğunu sordum. Şimdiye kadar bunu işit -
memi.ştim. Bana şu cevabı verdi: 

- Bugün bir mecmuada okudum, Vind 
sor Dükünan en sevdiği bir tatlı imiş! 

Bunu yaptıracağımı Han ettim. Sen de 
liunu imal eylemelisin! .. 

Çar naçar börekten maada her şey 
benziyen bir şey yaptım! 

(Şarlo) nun b!r tr.binti de inatçılık v 
her daim bahis tutuşmak idi! 

Bir gün bir hindi dolmasını yeme 
için bahse giriştı!.. Bahsi kazandı!.. Bi 
gün de yedi büyük kRse çorba içti. Üstü 
ne de dört '}>arça biftek, makarna yedi!. 

Rudolf Valantino yemekten 
anlamazdı! .. 

Eski ve çok sevdiğim müşterim Rudol 
Valantino yemekten anlamazdı! En ne 
fis bir :stakoz ile ad.i bir soğan salatas 
ayni iştihn ile yerdi! Basit İtalyan ye 
meklcrindcn hoşlanırdı ... Yalnız kalır 
dık bazı!.. Temiz kalbli bir delikanlı idi! 
Vasfı mümeyyizi sadelik ve fakirler 
yardımda bulunmak idi! .. 

Marlene Ditrih ve Greta Garboya 
gelince ... 

Marlene Ditrih ile Greta Garbo yeme 
hususunda birbirlerinin tamamile zıddı 
dırlar ... 

Marlene Ditrih her yemekten evve 
mutls.ka kalori ve vitamin istatistiğine 
müracaDt eder \-"2 kalori miktarını he • 
saplaciıkt<ın sonra ona göre yemek sipa
riş eder. Maksadı vücudunun hatlarınJ 
muhafaza .etmektir! 

Grcta Garbo ise evvela yemek yer ve 
sonra vücudunu hatırcı getirir! .. 
Ye!~wk beğenmek hususunda Greta 

Grırbo çok titizdir. 
Marlrne Ditrih daha uysaldır! 
Clark Gahle ve Robert Taylor 
Clark Gable yemek hususunda müş· 

külpescnt dei;ri!dir. Boğazına düşkündür 
demek daha doğru olur! Semirmekteıı 
çekinmediği ıçin ne bulursn yer. Şarabı 
az i~\:!r. 

Robt rt Taylor ıse endamına halel gel· 
memc.•i için az ~er, fakat mugaddi şey,. 
leri tereıh eder ... 

Sinema yıldız ve saıı'atknrlarının ye .. 
mek merakları ve şimdiye kadar bılimni· 
yen hususiyetlerini çıkaracak oldugull1 
kitaptan öğreneceks niz .. 
Şunu simdiden ka) deylcyiniz ki: .Bit 

sinema san\ 1karının, )ıldızının, dan ör 
veya rlansözünün, komiginin hep ayrı ay· 
rı rejimleri vard1r! .. Bunlardan her b ri 
adeta crollerine göre yemek yerler, di -
yeceğım eli •or! .. 
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l ___ K_A_D, __ O _N_----ı\ Bir hafta l ık dünya hadiseleri 

ı 

Sold 
l'la k a - {1) beyaz keten elbise yakası-
nın °Yu lllavi keten konulmuştur. Eteği
Stnd ~a~rııı önünde iki •Plh var. Yaka -
cne~~.ı toka tmetah dır. Altında bir kaç 

Uta Ya ılın Ortaa P ııtır. 
•§ort, ta -:- (2) plAj için bir korsajla bir 
1apılzn an ıbaret takım. Beyaz ketenden 

ıştır. Korsajın önüne lAcivert kor-

Etek ve jile 

Etek ve ·u d 
•Jil cJ e. en ibaret bir takım. 

e~ (lavabl - yıkanır) bir kumaştan 
Ypapıl:rnalıdır. Rengi beyaz üzerine mavi 

en be veya ı.. • • • ' 
~ırmızı serpıntilı olursa çok 

güzel görünür. 
Eteğ' .. 

v ın on ve arkasında ikişer cPlikaşe> 
"ar: Bu cpUkaşe> arasında düz kumaş 
,,erıne ceko b' k 
er Se> ır Umll§ görünmekte -
ır. 

j Mevsim yemekleri ~ ~ 
\~ 

. PIAj 
Elbiselerl 

don geçirilmıştir. •Şort> pek kısa değil
dir. 

Sağda - (3) bu elbise güneş banyosu 
için pek pratiktir. Sedef rengi üzerine 
mavi - kırmızı - s:yah çizgili kumaştan 
arka~ tamamile açık bir jile, cpli> lerle 
gE>nişletilmiş bir şort. Düğmeleri kırmı
zı, siyah veya mavi oleıbilir. 

Güzellik bahisleri: 

Domatesli çorba 
Lbım olan ıeyler: 
l - Orta boyda beş altı güzel kızar • 

rnış domates. 
2 - 3, 4 çorba kaşığı tereyağL 
3 - 3, 4 çorba kaşığı pirinç. 
4 - Et suyu. 
Domatesleri güzelce yıkadıktan sonra 

doğrayıp bir tencered€ kızdırılmış tere
yağının içinde iyice ezilinciye kadar öl
dürür.üz, süzgeçten geçiriniz. 

Bir taraftan pirinci evvelce hazırlan
mış et suyunda yumuşayıncıya kadar pi
şirdikten sonra evvelce hazırlanmış olan 
domatesi içine katınız. Bir defa daha kay
nattıktan sonra tuzunu biberini atıp in
diriniz ve tabaklara alınız. 

Piliç külbasdısı 
Külbastılar ve pirzolalar için oluklu ıs

karalar iyidir. Bilhassa tavuk ve piliç 
külbastılarını böyle ıskaralarda yapmak 
çok iyi olur. 

t 
tı 

t 

tı ~ 

tt t~ ~ 

t· tı . \· 

t t· tı t· 

1 - Külbastısı yapılacak piliç müm -
kül" olduğu kadar etli ve iyi beslenmiş 
olmalıdır. Pilici iyice temizledikten son
ra boynunun altından ve g9ğsünden ta 
kuyruk altına kadar yarıp açmalı, sırt 

kemığini tokmak1ayıp düz bir şekle koy
malı. Sonra bunu doğranmış soğan, tuz 
ve biber ile ovmalı. Iskarayı ateşe koy
malı, sık sık çevirmeli. Evvelce hazırlan
mış olan tereyağı ile soğan ·suyu mahlu- · Londrada 180,000 1ci§i İngiliz hava kuvvetlerinin yapiığ'ı ntlmal14tert seyrccıtyot 

tunu her çevirdikçe parçalara sürmeli ve . ~ . 
güzeke piştikten sonra tabaklara. alıp sı- ~ ..,~, A 
cak sıcak vemeli. '*'"' 

. Tepsi böreği it'1 i~ 
~.'.· •/ Lazım olan şeyler: Yufka, dereotu, be- ~ /·) 

yaz peynir, iyi sadeyağ, yumurta. tt • .. ~ 
Bir kilo yufka ile yapacaksanız (200) . w 

"' ıJ; gram yağ, yarrm kilo beyaz peynir il~ 6 · 
1
,;r 

yumurta kafidir. Dereotu çok bol olma
lıdır. 

Tepsiye önce bir kat yufka yayarsınız. 
4

• 

Üstüne biraz eritilmiş yağ gezdirirsiniz. · ~~l 
Sonra gene biı- kat yufka koyar. Bu yuf- O 
kanın üzerine de yumurta ile ince doğ- ı' 
ranmış dereotunu ve peyniri karıştırıp i 
serpersiniz. Daha üste gene bir kat yufka ~ 

serip üstünü yağlarsınız. Sonraki yufka
nın üzerine dereotu, peynir ve yumurta 
koyarsınız. 

1 ı 

\ 

Yüzdeki benler, siyiller Okyanusra denize düşen ve birçok zır~ 
Gtçer.lerde havada yanan Hindenburg tııamı aramaya çıktıkları, me§hur Ame
z~ıininin t1erine bir yenisi ve daha rikalı kadın tayyareci Amelia Ear1ıart Vaktile ben kadın yüzünde en çok se

vilen şeylerden biriydi. Şairler sevgilile
rinin c ben. lerini öğmekle bitiremezler
di. Yüzünde hiç bC'n bulunmıyan kadın
lar ya gözlerinin, yahut ta ağızlarının ya
kınınn sun'i bir ben kondururlardı. 

Vakıa bugün bu moda düşmüş bulunu-ı 
yor. Artık kimse uydurma eben• yapmı-ı 
ya uğraşmıyor. Fakat tabii tben> hala 
güzel sayılmakta. 

Bunun ıçin eğer yüzünüzde eben. var
sa üzülmeyiniz. Onu olduğu gibi saklayı
nız. Kurtulmak için beyhude yere çare 
araştırmayınız. Hatta yerini beğenmeyip, 
ynhut ta sayısını fazla buluyorsanız bile. 

Çünkü ben - bilhassa dertn olunca - ko
lay kolay yerinden çıkmaz. Vakıa Avru
pada miitchassıslar elektrikle bwrnn da 
çaresini bulmıya çalışmışlardır amma 
•ben aldırma. ekseriya felaketle netice -
lenmcktcdir. 

Hem madem ki çirkin bir şey değil.. 

Varsın ağzınızın, gözGnüzün köşesinde 

olmasın da yüzünüzün haşka bir yerinde 
olsun. Yahut ta bir yerine bir kaç, hatta 
bir çok olsun ne zarar var? 
Kadın yalnız çirkinlikten kaçınmalı -

dır. Mesclfı: siyildcn. Dünyada hiç kimse, 
hiç bir zaman tsiyi1>i beğenmiş değildir. 
Çok. defa ellere, hazan da yüze musallat 

olan bu kötü şeyin neden ileri geldiği 

şimdiye kadar anlaşılamamıştır. Yalnız 

cmikrobik. b :r şey olduğu sanılıyor. Çiin
kü: Siyil hiç bir z:1rnarı tek olmaz. Bir 
csiyih i çıkarmıya uğraşınca da yerine 
bir kaç tane çıkar. 

cSiyih in, bulunduğu yeri, çirkinleştir
diği muhakkaktır. Bunun için onu dahn 
iy.cc iiremedcn yok etmelidir. 

Yoksa arttıkça utar. O, arttıkça da yü
ze fıriz olan çirkinlik artmış olur. Bir 
doktor tedavi ettiği bir kadının yüzünde 
bin tane csiyih saymıştır. 

cSiyih i Avrupada hararet ve elektrik
le tedavi ediyorlar. Bilhassa elektrik te-

davisi pek iyidir amma, mutlaka bir mü
tehassısa ihtiyaç gösteren külfetli bir if 
oldu~u için evde kendi kendine tedavi 
etm!ye çalışmak daha doğru olur. Bunun 
en kolay yolu ıudur: 

cSiyil> i tam kökünden ibrişimle bo
ğup bırakınız. 8-10 gün bu halde kalan 
siyıl kendiliğinden kurur. 

Hele ilk csiyih in nerenizde olduğunu 
biliyorsanız muvaffakiyet ihtimali büsbü
tün artmış <!emektir. Bu ilk csiyih i he
men anlattığım şekilcie boğup kurutunuz. 
-.Öteki csiyil> lere hiç ilişmeyiniz. Onlar 
kendiliğinden kururlar. Buna ana csiyih i 
öldürmek derler. 

cSiyih i kurutmak için ~ iki merhem 
de pek iyidir. 

1 - Fleur de souffre 
Glycerine 

Acide acetique pur 

2 - Acide ı;alycilique 

Collodion Iiene 

Ether 

20 gram 
50 > 

10 > 

2 gram 

8 > 

2 > 

büyüğü yapılıyor son seyahatine çıkarken 

(Şimt.ıZ kutb) urıda yaz ... Bir film opera
törü, (Stalin) in resmini havi bayra~ı, 

eldiven.tiz ellorile filme alıyor 

Londradaki beynelmilel at yarışlarında 
Kral Corç kupusmı, I•'ransızlar kazandı. 
Kral, kupayı biritıci gelen Fransız za-

bitine veriyor 

Sulh ve ıük1ln (ilkesi lsviçre bile silah' 
1cınııt'>T. Resimde yan profesyonel 1svi9' 

f'eli askeri görüyorsunuz 

New Gulnea takım adal~n vollmn!ı nda. 
Jo.rdır. Buralarda. m~yıı: ayınd~mberl Y'l°mn
ıar yeniden lndifas lıaşlamı~ıardır. Bu :ne • 
yanda Rebaul civarında bulunan voU: •• nln -
rın patlayışı da, bir çok gemiled yo)laıındnn 
alıkoymuştur. 
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OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARlHt : 1863 

Sermnyesl: 10,000,000 İnglllz l1rul 

Türkiyenin başlıca ıehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester 'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
fr an, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. 

,, 
o 
a ,, ,, • • -:s r--
~ -· c 

-f --• :::1 -:::1 -N • 

,ara Mı t k sı 

lçüler ve Ayar 
B a şm üt etti ş ı iğin den: 

İnhisar İdaresince şarap 
• 

olarak kullanılmasına, Iktısat Ve-
kaleti tarafından, müsaade edilmiş 

, olan 340 santilitrelik galonların 
menba suyu ticareti yapan bazı mü
esseselerce toplattırılıp kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. 

14.826 sayılı ölçüler niza mna
mes · nin 7 4 üncü maddesi hüküm
.. erine aykırı olan bu boy şişe erin 
kul anılması ancak, 85 nci madde
ye gö: e izin almakla mümkündür. 
340. el. lik şişelerin kullanılması 
için lktısat Vekaletinden yalnız 
inhisarlar idaresine mezuniuet 

verilmiş olduğundan 
u galonların İnhisar şarabından 

başka şeyler için kullanıldığı gö ... 
rülürse failleri hakkında 1782 
yılı ölçüler kanunu mucibince ta

kib,at yapılacağı ilan olunur. 411 

l __ ı_· n_h_is_a_r_Ia_r_U_._M_u_ .. d_u_ .. r_I_ü .... ğu_ .. n_d_e_n_:_, 
l - İdaremı7.in Mecidiye köyünde Likör fabrikasında şartnamesi mucibince 

yaptırılacak 710 metre murabbaı parke, 1450 metre murabbaı adt kaldırım inşaa

tı açık essiltmeye konulmuştur. 

II - Eksiltme 9/ Vll/1937 tarihine rast!ıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

İnhisarlar levaımn ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IJI - Keş;f bedeli (4019,25) muvakkat teminat (301,44) liradır. 

iV - Şartname ve sair münakasa evrakı 11 kuruş mukabilinde her gün inhi
sarlar inşaat §Ubesi müdürlüğünden alınabilir. (3609) 

-·-----· ---------------- --
Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMi l> kullanınız. Binlerce hnstayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

Kırklareli iskan Direktorlüğünden: 
ı - Tekirdağ İskan anbarında vilayetimizP tahsis edilen 2628 metre mikabı 

'kereste ile 73 ton çıta Muratlı istasyonu nn naklettirılecektir. 
2 - Merkez kasab:ıdan inşaat mahallerine 1262 metre mikiibı ve lüzumunda 

mcrl ezden kr.zal:ı.ra kereste naklettirilec ektir. 
3 -- Her iki nakliyat ayrı ayrı olarak ihale edilebilir. Nakliyatın muhammen 

bede!i l 0.000 on bm liradır. 
4 - Mün kasaya :ştırak edecek talıplc"in 19 ·71937 pazartesi günü saat on 

b !;tt' İskan Kom':.yonuna müracaatları ve şattnameyi görmek üzere her gün İs
k: n Müdürlü ~ne b.-ş vurmaları. 

5 - 2490 • yılı kanun mucibince tcmirathrını münaka~dan üç saat evvel ya-
t ırJT:aları ve tcnünat makbuzlarım ibraz ederr.eyenler münakasaya kabul olun-
mıy:ır.ağı il~n c!unur. c3933> 
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sıv~ı_slnek·ıe~, ş-op_fı_e~rı ve f 
tesjr:sız mavııerıe aıay~ecterıer ./ 
~Lif !Ji'oto"if ~aşarat:öıdoroco ~ay1lerın;ı~!iidedir. 
~gorınuhtellf millet."ônü tercihen- kullan'maktadlr~ Bu 
sabit:Olmuifur.Fllt'in formOIO hlcblr:VakljJaklit edjJr~~!ll 
"mem1ştir. FLiT. kendisinden bekteneniid şartlmokem!> 
melen ifa .,..eder. insana zarar. vermô!, fakatJiaşarati 
kat'ivyen. ôldOrOr. ŞOpheli 'ffiayilerl reddedinl~aklkt 
ve yegAne Flit aldığmıza"'emln olmak içinT'sfyah ku· ' ~-'i"ek 
şakh . Ve &Sker resimli S8Mtenekeye~ dikkat t.dfnfi. T~~~,~~., .,.. 

Y.anklara ve köşeltT• bil'az ~fLIT lt>ZjJ 111 ••~ı· 
. --~ "'•'• serpiniz. HOfarat derhal telef, ohUo'J ICürıı,. 

" u-ı ..,... : J. ııuıı••. letMW. caıı!&- !lf"dl lfaa t ____ .,. 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

S ermaye v e ihtiyat akçesi-
847,596,198,95 İtalyan Jiretidir. 

Merkezi İdare : MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturra. Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan, Mısır, Amerlka Cemahlrl 

Müttehldesl, Brezilya, Şlll, Uruguay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

K olumbty&.da 
Afilynsyonlnr 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddcsl Karaköy 

Pala.s <Telef. 44841 /2/3/415> 
Şehir dalıilindekJ acent.eıer : 

lstanbuldn : Ali\Iemctyan hanında 
Telef. 22900 /3/ 11/12/ 15 Beyoğ -
lunda : İstiklal caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE • 

" Dr. HAF iZ 
(Lokman Hekim) 

Dah iliye mütehassısı : Pazardan maada 
hergün <2 - 6> Dlvanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 21044 

Kayıp : 1333 senesinde Nlşantaşı Sultnnl
slnln yedinci sınıfından alml§ olduğum tas
diknamemi kaybettim. Yenisini çıkarnca -
ğımdan cskls!nln hukmü yoktur. 897 

' l\Iektcpte 1%0 numarada kayıtlı 

Abdullah Hilm i 

1 lstanbul Belediyesi 113.nları 1 --·-----------------'-Bir kilosunun mıihammen bedeli 

1075 kilo kase yoğurdu 17 kuruş 
2020 • yoğurt 18 > 

f2~00 litre Pastörize süt ııs • - - -Belediye müesseselerine lüzumu olan yukanda .mikdarları yazılı süt ve yoğurt 
knpah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 16/7 /937 cuma günü saat 15 de 
Dairr·1 Encüme.,nde yapılacaktır. Şartnam esi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 631 lira 60 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yu
karıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (3862) 

• 

* * 
" . Senelik muhammen ilk teminatı 

kirası 

Karaağaç mezbahasında 60 No. 1ı bağırsakhane 1200 180 
• • 115 N o. lı bağırsak fabrfrası 1750 262,50 
• > umumi cümle kapıs ı karşısında 

iki aralık mahalli. 700 105 
K:lraağaç mezbahası dahilinde bağırsa khane, bağırsak fabrikası ve iki aralık 

mnh:ı.lli ikişer sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya 

konu.muşlardır. Şartnameleri Levazım ~üdürlüğünde gdrülebll1r. İstekliler hi
zalarında gö~te!'i1en ilk teminat makbuz veya mcktubile beraber 12/7/937 pa-
.7artesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3639) 

ISTANBU BAROSU BAŞKANLIG NDAN: 
Batomuzun 51 kütük sayısında adı yazılı ve İstanbul Bahçekapı Birinci Vakıf 

hım, 32-33 numaralarda bulunan avukat Şekip Adut bir sene müddetle muvak· 
k~ten avukatlıktan menedilmiş ve keyfiyet İstanbul C. Müddeiumumiliği tara 
Iınd:;n 2 Temmuz 1937 tarihinde mahkemelerle adliye ve icra dairelerine tami• 
nıen tebliğ olunmuştur. 

E.N GÜZEL 

• 

\ 
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Suriye 
Şam da 

Başvekilinin 
i k evanatı 

• 

/nglltere bazı şartlarla 
Fr11nkoyu tanıyacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

sız - İngiliz tektifi olduğu kanaatinde 
rr.usırdır. İngilterenin bütün İspanyol 
limanlarında müşahitler ikame ederek 

. ('Daytarafı 1 inci sayfada) 
Fılhakıka, Cemil Bey, kendisini karşı

layanlara karşı büyük bir nutuk irat e
derek bunda ;şi açığa vurdu. Bunda hu
lasaten şöyle söylcd1: 

cM1Uet, Vatani kütle.;inin liderlerin
den başka hiçbir !!der tanımaz. Düşman
ları1T11z ve mürteciler, bizim burada bu
lunnıadığımız kısa bir zamandan istifade 
ederek bizi arkamızdcn hançerlemek is
tediler. Ellerinde hiçbir müsbet iş olmak
.sız.ın buraya geldiler ve hiçbir ilaç gös
t~rmeksııin bizi tenkid ettiler. Millet bi
zihrn programımm biliyor ve bize itimad 
göSt,,ıdı. Bu itimaddan kuvvet alan hü
kürnet, icabında kt·ndisine hainane bir 
sıırette nrkadan ,·urmak istiven bütün 
düşmanlarını ezme!:ini bilecektir.> 

Bu suretle mücadeleyi açığa vuran Ce-
mil R · 
d

. ey lskenderun bahsine geçerek de-
ı ki· 

h •Bir gazete yazdı, dedi ki: cHükıimet 
b ugüı kü siyasi buhran vaziyetinde aca
l a ne Yapacak? Cenevre muahedesini 

1 
rnza ederse bir felfıkettir; etmeyip isti
k~ da ederse ikinci bfr felaket olur.> Hü
t f rnet bu muahedeyi imza etmedi ve is-
; a da etmiyerek mes'uliyetleri üzerine 
~ masını bılecektı!'. Her halde Türkiye 
lle dostane bir komşuluk tesisine çalışa
~aiız ve Fransa ile ittifakımıza sadık ka-
acaFız., 

1 
Ccrnn Beyin nutkuna. Demir Gömlek
~~ reisi cevab ,·erdi ve 30,000 Demir 

0 mleklinin hükumete tam ve kat'i sa

t"<iilmektedir. Irak Hariciye Nazırının bu limanlara girecek bütün gemileri 
irEıd ettiği nutukta Hatay meselesine te- kontı ol etmeleri teklifini mütalea etmesi 
mas etmesi ve 'fürkiyE. hükumetini bu mür.ıkündür. 
muvr.ffakiyetinden dolayı tebrik eyleme- Diğer tar:ıftan İngiltere general Jl'ran
si burnda inftali mucib olmuştur. Gaze- koya muharıb hakkının tanınmasına da 
tC'lerden biri 'Ju hadiseyi kaydederken: muvafakat edebilecektir. Şu şartla ki, 
~Türkiye Haıiciye Nazırının bu mesele- bu n.eselc ispanyadaki ecnebi gönüllü
de Irak Ha!iciye Nazırından daha nazik Jerin geri dınması meselesiyle ayni za
oldu,?;unu, çunkü verdiği cevapta bu bah- mar.d<.. hall .... dilsin. 
si silküt ile gedştirdiğini> söylüyor. İng:itcre kendi ticari menfaatlerinin 

Halayda s~vinç koru,.ması hususunci:ı general Franko ile 
Antakya, 2 Temmuz (Hususi Muhabi- sıkı tunaslarda bulunmuş ve Bilbao ci

rimiı yazıyor) - Başbakan İsmet İnö- ,.nrın=!aki demir medenlerinde fngiliz 
nü ile Kont de Martel ve Cemil Merdem madencilerinin tekrar vazifelerine baş

Arasında ,•ukubulan müzakereler derin lam.,farı hususunda biı anlaşma yap-
bir ~evinç uyandırmıştır. '11t'5tır. 

Hrıtaylılar rnn dPrece memnun görün- (Son Posta markalı) 
mr!k•edir. Loııdra 5 (A.A.) - Kabine bu akşam 

Ts!ırikatçı unımrh•rın, bazı Arap genç- :;nat 17 de toplanarak İspanyol meselesi
lP.rini bu anla~mayı protesto maksadile le meşgul olmuş ve hariciye nazırı Eden 
niimcty~e dnvct rtmekte oldukları görü- geç .1 cunıa gün~ cıciemi müdahale komi
liiyorsa da bu tahrikin muvaffak ol:ımı- ~esi toplantısından sonra hasıl olan yeni 
yacağ• kanaati umumidir. VkZi ·tti olduğu gıbi anlatmıştır. 

Şam gazetelerinin neşriyatı PrPt>S Assocıation'un verdiği habere 
Antakya, 2 Temmuz (Hususi Muhabi- göre, büyük Brıtanyt. hükumeti, deniz 

rimı~ yazıyor) - 3 ve 5 temmuz İsken- .ıt(')ntıolunun ademi müdahale sisteminde 
clerun günü ~akkında bir müddettir su- er.asl• unsur C'lduğu hakkındaki noktai 
san bazı Şam gazeteleri yeniden neşri- na7.arırı rnııhafaza etmektedir. Kabine 
yata başlamışlardır. İtnl~nıı ve Alman mukabil tekliflerini de 

FP.tilarab gazc>tesi bu hususta diyor 'etkik etmiş ve bunları her iki tarafa da 
ki: :ıyni imtivazlar temın eder mahitette 

c tskendcrun günü bir şahıs günü de- hulmatnı~tır. 

dakRtını bildirui. 

ğild\~. Bu, bir milletın g<ısbedilen hakkı- ı Londra !> ( A.A.) - Morning Post ga
nm ic:tirdadı için çalışılacak bir gündür. 7.e~es; yazıyor: İıalyc. ile Almanyanın 
Ev ~uriyeliler! Conevrenin meş'um ka-: musJadatta bulunmaları lazımdır. Bu 
rarile bi1.dcn zorla avrılan İskenderun ' .,,emleketlcr tir deniz kontrolü ::;istemi-

* ıci!1 matem tutunuz v~ oradaki kardeşle- nin tesisini kabul ve ispanyadaki ecne-
d llarıciye ve İktısat Vekillerimizin Bağ- rimi7.l kurtnrmak için ilmi mücadeleye bi gönüllülerinin geri çağrılmasına mu-
::.. seyahatleri burad-l alaka ile takib iştir:ıktcn kacınrnaymız.> vafakat ı:>dccek olurlarsa İngiltere hükfı-

• ......... ._. _••• • ••• .._.. •••••••-••••••-•• •••••••••••• - ••- nıet;nin dcğişık bir şekilde İspanyadaki 

1 •• •• k d ~· 1 d muh"sım tarafların muharib hakkını ta-ll ODU ampı un açı ı nım.•sı ihtimal dahiline girer .• Şimdi gi-
rilen çıkmazdan r.asıl çıkılacağının bir 
de\'lct tarafından teJkın edilmPsi imkan 

(Baştc.ra!1 1 inci sayfada) tice vereceğine emin bulunuyoruz. Biz n:ıhi1ındedir. Bu husH~ta Bclçikaı · · 
"' b d ı· .... 1 ..... ··- 1 1m ısmı 
vçuş meydanının arkasındaki sahaya ura a P anorcu ugu ogrctmeye çalı - !ı.:ri s.i.ırülmektı.>dir. Van Zeeland bugün 

her türlü istirahat vasıtalarını ihtiva e- ş~r~en geçen_ sene yelken uçuş b~ö~·e. -1 Sutramptona gelecek ve yakında Çham
:en sıcak ıklimlere m&hsus büyük çadır- sım alan arkadaşla~rn bu hafta ıç111cıc bC'rlnin ve Edenle görüşecektir. ispanya 
kır kuruımu rn. Biraı ötede de İnönü a.~ıl~cak olan E:g~zı mcyda~:nda mo - mcse!es:nin bu müzakerelere esas teşkil 
ampı ıçın inşıısına başlanılmış olan ida- torlu tayyare pılo.u olmak uzere ye - (~ec· ği muhakkaktır. 

re, dershane ntölve ve yatakhane bina- tiştirileceklerdir. fa ' • G 
1 

Bir Fransız gemisinde araşfırma 
rı etrafında da ışçiler çalışmakta idi. e ecek sene siz de orada çalışmak 
Bunfordan yatakhane binası bir buçuk fırsatını bulacaksınız. Bt.yonne 5 (A.A.) - Asi İspanyol kru-

ay Sl)nra bitecek ve talebe çadırlardan Disiplinli, şuurlu, devamlı çalışmak vazö:-ü Almirante Cerveranın Fransız 
bur K l' t T"' k' 1 ytik vapuru Trega.stel'i dudurarak içini 

aya geçecektir. ema ıs ur ıye genç erinin hır vas-
D'ilvetliler, alana doğru iki sıra üzeri- fı olduğuna göre bu hedefe yetişme - =ıradığı hakkında gelen bir haber üzeri-

n d" • h kk ne ı~ün cığleden sonra Santander önlc-
e ızılmiş olan planörleri tetkik eder- 1 nız mu a ·ak demektir. l k B ı rine gidrn Yauquois ;ı::mindeki Fransız 
·r en, kurum başk~ınınm, gruplar önün- ayan ar, 

d~ .d. urarak, ayrı ayrı ızahat verdiğini . Siz de tıpkı erkek arkadalilarınız gi- Avizosu dün gE:'ce saat 3 de yalnız olarak 
a b 1 Snint-.Jcan-de-Luz·c dönmÜ"tÜr. 
~0n:yoruz. Bu ızahattcın anladığımıza gö- 1 ça ışmaya ve onlardan geri kalma- ~ ?'c T.. - Trcgastcl yük ,·apuru muhafaza altın-

. urk Hava Kurumunun bu sene kam- maga azmetmiş bulunuyorsunuz. Ve da Bilba ı: .. .. .. .. ... 
)la gPtirdiği planörler, İstanbulda mü- bunda mt·vaffak olacaksınız Eğeı her- p . : (A,mar~ına goturulm~~t~r. . 
hend· S • . . w • hangi h"r · l · · k 1 .. . ıırıs ~ .A., - Fransa hukumctı ta-

ıs alahattın Nuri Demırag fabn- ' seoep e azmınız ırı ır umıt- f . 
kası~ın ve Ankarada kurum atölyelerin- sizliğe düşerseniz Türkkuşunun ilk ka 1 ~e ınaank y:ıpılnn tahkikat neticesinde 
de · d n l' ·· .. .. 1 ispanya ara sulannın üç millik hududu 

ınşa edilmişlerdi. Kampta mevcutları ı P anorcusu o an ve yakın bir ma- tl h ·ı= d ... . k .. .. . 
Yirmiyi bulan bu plii.nörlerin sayısı bir z!de Dersim semalarında kahramanca Cıt 1 ın e cufn ası ruvazoru Almırante 
kaç ·· l ·ı T"" k r>rvercı tara ınd:-.n tevkif edilerek içi a-

gune kadar elli beşi geçecektir. Bu uçuş arı e ur kad•mnın, erkeğin - . .. gur t} , kt ld ~ . rnnılan Tlt.·ga ... tel yuk vapurunun boş ol-
e. e hergün ayrı ayrı gruplar halinde ) apma a o ugu her şeyı başarmak . w ~ ıoo iktid d b 

1 
d • . oııgu ve ... antandt>rı> nıültecilC'ri almak 

gencı postabaşı b:rer muallimin ne- arın a u un ugunu ısbat etmiş .. .• .•. , 
~retı olan a k • t . s b"h .. 1 zer!-' gı.ı gı Ln.asıln.ıştır. Vapurda Ver-

ve mes'uliyeti altında uçurmak < s erı ayyarecı a ı a Gokçen; . ~ 
JllÜfl'kün olacaktır. hatırlayınız. Onu kendinize örnek ·a: don lım,anmd.an 3 temmuzda vapura bi-

Kurun Baskamnın nutku 

Sl"at 10,30 da d~ Tük Hava Kurumu 
Yar başkanı, Atatürk heykeli önünde irad 
ett•r. ı(;ı aşağıdaki nutukla kampı açmıştır. 

cSizden evvelki neslin istiklal sava
şında Yeni Türkiyeniıı ilk temel taşları
ııı attıktan ve askeri tarihimize iki kah
~aın~nlık sayfası ilave ettikleri lnönün-

e, s1z, havacıhk aleminde Türkiyeye 
rnh bir :mevki avırmak ve memleket 
avalauıda hı-.1.· • ı· .. t . . . , 
1 

clAımıyl' ımızı emın ıçın a-
~ıa 

1
° savaşta yer ajm-.k için toplanmış 

u unuyorsunuz u . 
. çmanın bir kahramanlık olduğu de-

~r. geçmiştir. O :zaman bile Türk genç-
rı l'Srarı henuz bugünkü kadar bilinmi)'e: semalarda basit tecrübelere dayana

r:ı yapılrnı§ to.yyarelerle 1914 yılı ba-
fi]nd:ı Kahir h · . . , e seya atını yaparak tay.ya-
:recıl1k alem1"nd T"" k e ur iyeye de şanlı bir 
yer ayırmny r·.ı 
) a muv4 .Jak olmuşlardı. On-
ar, daha o ı zaman ar havacılığın bir 
ıncmleket · · 1 n· 

1 
ıçın o an ehemmiyeti-

t \ a.n amış1ar, beşeriyeth eski bir has-
a ıgı olan her yeni şeye karşı şüphe 

ve tereddütle mukabele hususundaki 
~~lınumil fıdkre rağmen bu yeni sahayn 

ış ar ır. 

. Ekserisi vazifeleri başında idealle-
rı uğrunda h"t ' Tü k şe ı olmuş olan bu ilk 
v r.f ta~?·~recilerini saygı ile anmayı 
azı e bılırım. 
Bu ser k" 1 ıe ı ça ışınaların daha iyi bir ne-

pınız Ona b 
1 

O .} nen be.}nclmılel kontrol memurlarından 
. enzemeve ça ışınız. za - . . .. . . 

man emin"m k" 
1 

• d . bıtara( bır muşahıd oulunmakta idi Bu 
ı ı ça ışmanı1.a evam ı - · 

Ç
in kcnd"ın· d · b" k b şartlar altında ve gemi kara suları dahi-

ız e yem ır uvvet u:a - . - . • 
caksınız. LndC' .1randıgı :çın Pı.riste hadisenin Tre-

S b'h .. . . . gast~lin ıstirdadiyle haJledileceği zanne-
a ı a Gokçenın ıhtısasları Jilmektedir. 

Kadın t.a~ye.ci Sabiha Gökçen kamp Paris, S (A.A.) - Fransız matbuatı, 
?akkında~ı .ıhtısaslarını şu cümle ile J<'ransız - Ingiliz teziy~e Alman - İtal -
ıfade etrnıştır t · · b" b" · · yan ezının ır ırıne yaklaştmlabilece-
. «~eç~n seneye nazaran kampta ba- ğinden henüz ümidini kesmemiştir. Bu 

rız .b.ı~ ılerleme var. Talebenin istira- nunla beraber gazeteler AkdenizdelCi 
~atı ı~!n_ h~r ş~y en ince teferrüata ka- Fransız menfaatlerinin ihmal edilemi -
~.ar duşunulmu.~ ... Ge~çlerde uçuculu- yccini yazmaktadırlar. 
ga karşı çok buyuk hır heves gördüm. 
Bayan talebe mevcudu sayısının yir -
miyi aşması beni çok sevindirdi. Bun
lar arasında gelecekte Türk havacılı -
ğının büyük ümitleri olacak kabiliyet
ler gördüğümü sevinçle söyliyebi.!irım.> 

Türk-Alman 
ticaret 

müzakeresi başladı 
Berlin 5 (A.A.) - Türk ve Alman 

delegelerile, geçen sene aktedilmiş o -
lan ticaret ve maliye mukavelesinin 
tatbikine dair bugün konuşmalara baş
lanmıştır. Hariciye nezaretinde başla -
nılan bu konuşmaları Türkiye büyük 
elçisi Hamdi Arpağ ile hariciye müste
şarı Von Mackenzen açmışlardır. 

lktısat ve inhisarlar 
Vekillerinin tetlıilılerl 

(Ba.ştorafı 1 inci !ayfada) 

rrıalumat istemiştir. 

İstanbul Belediyesi beş litrelik bir ga
lon Lenzine 82,5 kuruş fiat koymuştur. 

Halbuki diğer bazı belediylerin koyduğu 
fi:ıt bundan azdır. Bazılarına göre bir 
galonun fiatı 78 kuruş olmalıdır. Ticaret 
Odas1 bu hususta benzfo kumpanyaların
dan C!a malumat istemiştir. Yapılan tet
k:kkrin neticesinde bugünkrde kat'i !iat 
ttJsbit edilecektir. Fiatların bir mikdar 
inmesi ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Vek'lin tetkikleri geç vakte kadar de
v:ım etmiştir. Bu meyanda serbest itha
Jat rejimi esasları ve klering muahede
leri üzerinde tetkikler yapmıştır. 

Celal Bayar Yerli Mallar sergisinin kü-

Sayfa 11 

~emlekel röporlajl~ 

Zonguldak madenlerine 
işçi veren köy 

Gaca Zonguldağın kuruluıundan evvel de bir köydll, 
Zonguldak köyü vilayet oldu. O hala 20 haneli köydür 

. t-

GacaWarla Halkevi heyeti 'bir arada 
Zonguldak (Hususi) - Köy ziyaret

lerimiz henüz bitmedi. Bu haftanın ge
ziş sahası Gaca ve gacaya bağlı dijer 
dört köy, on beş kitillk kafilemiz yir
miyi geçti. Bu yirminin içinde vilAye
tin daire reislerinden b ir çoğu da m ev
cuttur. 

Gaca, daha doğrusu «eski Zongul -
dak> bu havalinin en eski bir köyüdür. 
İhtiyar Gacalılar anlatıyor; 

- c Bugün bizim bir cköy> diye zi
yarete geldiğimiz Gacadan elli, altmış 
sene evvel, Zonguldağa: cYeni köy• Ü 
görelim, diye ziyaretçi gelirmiş. ' 

Kömür madenlerinin iflemesile baş
lıyan iktısadi şartlar, Zonguldağı kısa 

bir zamanda kaza merkezi yapmıştır . 
Bu arada Zonguldak madenlerine yer 
altı işçisi veren Gaca, gene yirmi kü -
sur haneli (Gaca köyü) kalmıştır. Zon
guldak, sancak ve nihayet vilayet mer
kezi.. Gaca gene yirmi kilsur haneli 
Gaca köyü .. 

Gacadaki ekin tarlaları, ırmak bo -
yundaki köylerde gördüğümüz şahlan
mış tarlalara nazaran cılız ve zayif. 
Anlaşılan yağmur baba bu yıl Gaca Soldan itibaren: Zonguldak valisi 
köyüne fazla iltifat etmemiş. Halit Aksoy, Halkevi reisi Tahir 

Esasen Gaca köyünün yaptığı renç- Karaoğuz, köycülük şubesi reisi 
berlik sırf kendi karnını doyurmak Ahmet Güzel 
içindir. Köylünün tarlasını sürüp ek- w • • • • 

kt b kl d
. • · h tt" . b terede falan oldugu gıbı bır nevı ma-

me en e e ıgı, a et vergı orcunu 'h . 1 . . t· k f'k i 
b·ıe ve k d • ·ıd· B k"" 1.. .. den ı tısas ame esı yetış ırme ı r 

ı rme egı ır. uranm oy usu . 
b

. l d .. 
1 

d" - . "b' zaman zaman ortaya atılır. Maden Jf'" 
ıraz evve e soy e ıgım gı ı yarı .. - . . . . nt 

Çber 
'- a 

1 
ı· . · k kt çılıgını meslek halıne gctırerek medc 

ren / rı ame e ıpının en ara e- . . 
ristik misalidir. On beş gün yer altın- bır ınsan ş.artl~rı al~ınd? çalışmak ve 
da, on beş gün tarlada çalışmakla ayı ~a~~-ak .. ~ı~ şuphc.sı~ ~ı yarı renç~r 
hesap eden kövlünün madenlerdeki tıpı koylu ıçın çok ıyıdır. Ancak bugu
kazancı onun v~,rgisinin, tuz gaz gibi n~n ş~tlar.ı ve ~ug~nün .v~s~ti i_şçf 
ihUyaçlarını ka~ılar. gundelıklerıle bu fikrın tatbıkı, ımkan-

T k ana ku k lm d 
• . sız değilse bile köylü için zararlıdır. 

opra , ra • o a ıgı mevsım-

ler kış sıkıntısı tgc>rmeden yeni yılın Çünkü, ycraltında harcadığı enerji 
hasat zamanına kadar köylünün karm- nisbetir.de kalori alamıyan köylü aın~ 
nı doyurur. le, hiç değilse köyünde, tarlasında, gü-

Zonguldak köylerinde benzeri çok neş, temiz hava ve su gibi tabiat lütuf• 
olan bu gibi ameleyi, maden sahası ci- larından faydalanmaktadır. 
varına iskan etmek, bu suretle de İngil- A. N. 

İstanbul rıhtımları için 5 
lira harcanacak 

milyon 

(Bo.§ tarcıf ı 1 inci sayfada) 

Kip müessesesine mensup olan mü
hendisler üç aya kadar asıl projeyi ya
parak getireceklerdir. On beş güne ka
dar da Kip şehrimize gelecektir. Rıh -
tım, antrepo ve Kuruçeşme kömür mın
takasının inşaatına asıl proje geldikten 
sonra başlanacak ve iki senede bitiıile
cektir. Bu yeni tesisatın hepsi beş mil
yon liraya yapılacaktır. 

Yolcu salonu projesi kat't 
şeklini almıştır. 

Yeni yolcu salonu inşası için An -
karada toplanan hey'et , avan projeyi 
tetkik etmiş ve bazı tadilatla proje ka
bul olunmuştur. Esas projenin yapıl -
masına bugünlerde başlanacaktır. 

Yeni binada, gümrük, liman, polis, 
muhafaza teşkilatı mütecanis bir şekil-

şat resmini bizzat yapacağını bildirmiştir. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 

Tarhan dün İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne giderek bir müddet meşgul olmuş
tur. İnhısarlar Vckilı, yeni sene işleri 
hakkında umumi müdürden izahat almış
tır. Ali Rana Tarhan şehrimizde epey bir 
müddc:t kalacak ve bu esnada gümrük 
işlerile de meşgul ofacaktır. 

de çalışacaktır. Emniyet beşinci şube, 
bütün teşkilatile yeni binaya geçecek • 
tir. Yolcuların gerek vapurdan çıkışta 
pasaport muameleleri, eşyalarının mu
ayeneleri gerekse hareketlerinde eşya
larının kontrol ve vapura yükletilme
si gayet kolaylıkla yapılacaktır. 

Ayak bastı parası yoktur. 
Eski Rıhtım Şirketi zamanında yol• 

culardan alınmakta olan ayakbasb pa
rası, şirket Türk idaresine geçtikten 
sonra kaldırılmıştır. 

Deniz tarife komisyonu toplanıyor 
İktısat Vekaleti tarifeler umum mü• 

dür'ü Muhsin şehrimize gelmiştir. De- · 
niz tarife komisyonu, bugünlerde Muti 
sinin riyasetinde toplanacaktır. Limaıı 
tarifesi tetkik edilecek, bilhassa çok a
ğır olan şimdiki hamal ücretleri indi • 
rilecektir. 

Fransız donanması Akdenizde 
manevra yapıyor 

Faris 5 (A.A.) - Fransanm Akde
niz filosu hava kuvvetlerınin ve üçün

cü mıntaka filosunun da iştirak'le 7, 
8

1 
1 O temmuz tarihlerındc Toulon açık

larında büyük manevralar yapacaktır. 



ti Sayfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 559 -

Erkeğin ruhi vasıfları birbirine 
uygun olmahdır 

Beğendiğım erkek: 
Zekası hm, vücudu sağlam, seciyesi 

yüksek, geçimli, iradesi kuvvetli, iyilik 
ve yardımsever, fedakar, vicdanlı ve 
hürmetkar olmalı. Mes'uliyet duygusu 
taşımalı. Tahsil ve terbiyesi tam, ırkı te
miz, dini s:ıglam olmalıdır. 

- 562 -

Kadan musiki aletlerinden hiç 
olmazsa birini bilmelidir 

Beğeııdiğ!m kadın tiplerinde bence a
ranan vasıflar şunlardır: 

1 - Orta boylu, güler yüzül, yeşil göz
h\. tabii güzellikte, sarışın olmalıdır. 

2 - Bana ve başkasına karşı da fazla 
inat etme!ı:tı;n mümkün mertebe çek1n
meli. 

SON POSTA 

ıı RADVOI 
Bugünkü program 

8 - Temmuz - 931 - Sah 
İSTAM BU L 

Öf le neşriyatı: 

12.30: Pllkla Türk musiklsı. 12.50: Hava
dis. 13.05: Muhtellf plak neşriyatı. 

Allıtam neşriyatı: 

18,30: Konferans: Kızılay Cemiyeti na -
mına Bayan Şüküfe Nihal, 19,30: K:mferans: 
Eminönü Halkevi neşriyat kolu namına Bay 
Nüsret Safa, 20,00: Belma ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halle şarl<ıları, 

20,30: Ömer Rıza tarafından Arapça soylev, 
20,45: Cemal KA.mll ve arkadaşları tarafın -
dan Turk musik.lsi ve halk şarkıları (saat il.
yan), 21,15: Radyo fonik temsil (Maruf>, 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,SO: Plak
la sololar, opera ve operet parçaları. 

YARINK İ PRO G R A M 
7 Temmuz 1937 Çarşamba 

İ ST ANB U L 
Öf le neşriyatı: 

İzmir 5 (Hususi> - Yedinci İzmir fuarı
nın açılma zamanı yaklaştığı için bütün be
lediye ve villl.yet teşkilatı Killtürparkta se
ferber hale getirilmiştir. BC4 yüzden fazla 
amele, muhendis ve teknisyen fuar sahasın
da doktor Behçet Uz'un nezareti altında 

geceli gundüzlü çalışmaktadır. Faaliyet sa
bahlara kadar devam etmektedir. Günde üç 
amele eklbi tebdil edilmektedir. 

Muazzam bir eser halinde yükselen Sov
yetıer pavyonu dost Sovyetler ülkesinde sa
nayi, ticaret, kültür, spor sahalarında başa
rılan büyük işleri toplu bir şekilde teşhir e
decektir. Sovyet hukümetı, Türk sanayı ha
reketlerine iştirakini de bu yılki pavyonunda 
çok canlı bir şekilde teşhir etmektedir. 

Temnnn 1 

tabir edilen en nefis cinsleri burada 'I buçuı 
ve on kuruşa satılmaktadır. Ak.sara7 meyva· 
cılığa ehemmiyet veren bir kaza olmuştur 
Suyun mebzuliyet! sayesinde burada ço
yemiş yetişir. Bilhassa son senelerde elmacı.. 
lığa çok emek sarfedillyor. Ta ıtuıamonu· 

dan binlerce fidan getirtllınIJtlr. Ba aene 
mahsul bereketlidir. Geçen aeneld bolluğa 
yanaşacak verlmde olan mahsul )'tbündeu 
köylunün yüzü gülüyor. 

Dun şehrimize gelen mahsul 
Dün piyasaya 38 vagon bufday, ı ngon 

çavdar, 6 vagon kepek 3 vagon Uftıt. 2 va -
gon yapağı, 4 vagon un gelmiştir Trakya .. 

Güzelliğin bunların yanında hiç bir 
kıymeti yoktur. Ruhi vasıfları birbirine 
uygun bir erkek dünyanın en dürüst bir 
erkeğidir. 

Fener Yıldırım caddesi No. 86 
1clal Akim 

3 - Tahsıli ilk veya orta, fakat iyi bir 
aile terbiyl'si görmüş olmalıdır. 

4 - Musikiyi sevmeli, musiki aletle
rinden hiç olmazsa birini çalabilmeli, se
si de güzel olmaJıdır. 

12.30 : PlAkla Türk musikisi. 12 SO: Hava
dis. 13,05: Muhtelif ptak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

18,30: PHl.kla dans musikisi, 19,30: Konfe
rans : Beyoğlu Halkevl namına doktor Kli. 
zım İsmail : Guneş banyosu, 20: Nezihe ve 
arkadaştan tarafından Türk mu.,l~lsi ve halk 
şarkıları. 20,30: Ömer Rıza tnrafından arap
ça soylev. 20,45: Semahat ve arkadaşları ta
rafından Turk musikisi ve halk şarkıları, 

(Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 2215: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30 Pllkla :ıololar, open. 
ve operet parçalan. 

Dost Yunan pavyonu bol malzeme ile {;e- nın yeni mahsul buğdayı da Uk olarak gel
çen seneki pavyondan daha üstiın blr eser mlş ve 5,30 dan satılmıştır. Buğdaylar 5,20 
halinde yükselmiştir. Bu pavyonda. Elen ıle 6,18 ve ekstralar 7,15 den, Mersin mah -
memleketlerinde yetişen bütün mahsullerle sulü 4,35 den satılmıştır. Arpa ve çudar lh
bazı mahdut sanayi maddeleri, demir işleri racatı için talep fazlalaşmaktadır. nttlk ki-

Eskişehir A. Ö. 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

teşhir edilmektedir. !osu 120 - 125, yapağı 52 - 53 arasındadır. 

- 560 - Sergide satılacak ecnebi menşell m:ıllar" ~--••••••••••••' 
bedellerine karşılık olarak Maliye Vekiiletln-

İstanbul Borsası Sırasmda mütehakkim, 
muhakemesi yerinde bir erkeği 

tercih ederim 
Benim için erkekte tip mevzuu bahso

Jamaz. Yalmz çok göze batacak kusurları 
olmamalı. 

Yaşı 30 i15 '45 arasında olmalı. Oldukça 
mevkii içtimai sahibi, evinin ihtiyaçları
ıu lüks şekilde değil, tabii şekilde temin 
f'decek varidata malik olmalı, dürüst, 
mütekamil ve sırasında mütehakkim, 
yüksek bir seciye sahibi, muhakemesi 
Jruvvetli olmalı. Tesir altında kalıp ta sui
zan sahibi olmamalı. Hodbin olmayıp ku
racağı bir yuvaya bihakkın bağlı bir er
kek olmalı. 

İçki ve oyunu iptila halinde olmayıp 
zevk için kullanmalL 

1zmir: H. T. 
(Sarih adres ue isminin neşrini iste -

memi§tir.) 
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Kadm güzelden ziyade cazip 

ve nafiz olmalıdır 
İşte aradığım kudındaki vasıflar: 
1 - Sıh~ atli ve neşeli olmak. 
2 - İktisadi endişelerle kocasına bağlı 

bulunmamak. 
3 - Evl:lığin yalnız sevgi ve anlaşma 

üzerine müessis olduğunu bilmek. 
4 - Sevgı ve snlaşma kalktıktan sonra 

ayrılmanın lüzumuna kani bulunmak. 
5 - Kısl.anç olmamak ve açık kalbli ve 

açık sözlü olmak. 
6 - İhtiyaç duyduğu zaman, gerek ka

fa, gerek kol ;şlerini, muhtaç olmıyacak 
derecede becerebilmek. 

7 - C~P'lıyet telakkisine ve sınıf şuu
rnna sahip bulunmak. 

8 - Cesur olmak. 

- 563 -
Ben gUzel olmıyan fakir bir 

kadm isterim 
Beğendiğım kadın çok güzel olmamalı. 

ce verilen 200,000 liralık döviz havalesi gel
miştir. Bu para aUikadar ecnebi !lrmalnnn 
teşhirdeki iştiraklerine göre tevzi e.:mecek
tir. Fuar sahası dahilindeki beton ve asfalt 
yollara yeniden 25,000 lira tahsis edllmlştlr 
Bütün ana yollar asfalt ve beton olacaktır 

Fuardaki elektrik tesisatı , Fuar sahasını 
nurdan bir gece haline getirecektir. 

Radyo verici istasyonu fuarın iç törenini 
Erıurum (Hususi) - Erzurum beledi- İstanbul ve Ankara radyolarından oaşka ec

YP rr•islığine tayın edilen Nafia Vekaleti nebi radyolarla da ecnebi memleketlere nak
ınünakalat reisı muavinliğinden müstafi ledecektlr. 

Hayatını kocasının hayatına uydurmalı, • 
kadında t:ıhsil aramam, zenginlik ise hiç 
istemem. Kocasına, evine, ailesine muti, 
uzun boylu, şişmanca bir kadın beni bah
tiyar eder. 

Erzurum belediye reisliği 

1zmit Post. Rest. 1. T. 
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Kadmın çirkini olmazı 

Her tipir. kendine göre güzelliği ol -
makla beralJer kadının çirkini olmaz. Gö
mil kimi severse güzel odur. 

Çay posta telgraf, telefon şefi 
Şahabeddin Gürcan ---- ·---··-· -· ·-"··~ .. 

1 Küçük memleket haberleri 1 
Yatmur Çanakkalede zarar yaptı 

Çanakkale <Hususi) - Buray:.ı şiddetli 
yağmurlar yağını.§, Gellbolu, Yalova, Lfıa>

sekl, Umurbey, Kangrılı ve Yapıldak hava
llslnde bir haylı zarar yapmıştır. Koyun ve 
k"l.içuk hayvanattan da bir haylı tele! vardır. 

Aksaray ziraat bankasında tekaüt 
olan memurlar 

Aksaray ziraat bankası muhasebecisi İh
san Sarsılmaz ve veznedar Nuri l'uğrul te
kaude sevkedllmlşlerdir. Bunlardan muha -
sebecl İhsan Sarsılmazın bankadaki hlzmeU 
35 sene veznedar Nurlnin hizmeti de 42 se
nedir. 

Dörtyolda yaldınm iki kişiyi öldürdü 
Dörtyol (Hususl) - Şehirle ~stasyon ara

sına bir yıldırım düşmuş, iki kişiye isabet 
etmiş ve öldürmuştür. 

KastamcAıu hükümet tahiblitl 
İnebolu (Hususi) - Kastamonu hukümet 

heklmllğine tayin edllen İnebolu hilkümet 
tabibi ve spor klübü başkanı Fevzi Umul ye
ni vazifesi başına gitmiştir. 

Kutathyada ilk okullar sergisi 

b 1 Bir Yunan, :.ıir Bulgar futbol takımı, bir 
Ş('vket Arı gelmiş, işe: aş amıştır. ecnebi güreş ekibi, bir İtalyan tenis ekibi 

Üçüncü umumi müfettiş eski Erzurum izmlre gelecektir. İzmir - İstanbul muhteııt
ve Trabzon be!ediye reisleri Salim Anuğ lerl futbol maçı da hazırlanmak iızeredir 
ve Kadri .Mes'ut içın çok takdirkar cüm- Fuar komitesi bu maçın gallbine b1r <ye -
leJer sarfetmiş \'e eski belediye reisleri- dinel enternasyonal Fuar kupası, koyacak. 
:ıin yerine mansup belediye reisi tayi - tır. 
nlndeki zarureti anl2mıştır~ 

NaziUi tahakkuk müfett· Utl 

Bursa tahsil memurlarından Mahmut El
man tahakkuk müfettişliğine tayin edilmiş
tir. 

Adapazarmda raz ve benzin 
fi atları 

Adapazarı <Hususi) - Adapazarında bir 
teneke benzin 255-260 kuruşa satılması icap 
ederken 305, petrol da 230 kunışa satılması 
icap ederken 280 kuruşa satılmaktadır. 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

5 17 /937 

FİATLAR 

C 1NS1 ----- ---
Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arp:ı yemlık 

Susam 

1 Aşa,tı 
K. P. 

6 8 
s 21). 
4 5, 

16 

Yuka•ı 

K. P. 

6 18 

Akçakocada fındıke1lık 
Akçakoca <Hususi) - Buradan, her yıl, 

2-3 mllyon kilo kadar fındık ihraç ecl!llr 
Geçen sene fındık iyi para etml'j, yük.c;ek 
flatlarla satılmıştır. Köylu, gene ayni vaziye
ti dört güzle beklemektedir. Geçen sene yiık
sek flatla fındık alan tacirlerin m.l.lları el
lerinde kalmış ve zarar etmişlerdir. 

Burada her türlü meyva boldur. He!~ bu 
sene, elma, armut, erik çok mebzuldur. Ve 
bol bol pestil yapılmaktadır. Şimdi. en iyi ar
mut 2 kuruşa satılmaktadır. Diğer bütün 
meyvalar da buna göredir. 

Akçakocada kooperatif 
Akçakoca <Hususi) - Ziraat bankasının 

yardımile burada bir kooperaUf kurulmak
tadır. Şimdiye kadar yüzden fazla hisse se
nedi satılmıştır. Yakında açılma merasimi 
yapılacaktır. 

Türk borcu yükseliyor 
Dun borsada Türk borcu 15,95 liradan a

çılarak 16,10 lirada kapanmıştır. Diğer tah
vlller üzerinde muamele olmamıştır. Lon -
dra borsasında frank 128,65 olarak açılmış 

128,'18 olarak kapanmıştır. Merkez bankası 

hisseleri de 86,5 liradır. Blr sterlin 622 - 625 
imruştur. 

Aksarayda kaysı pek bol 

kapan1ş 
fiatları 5 - 7 - 1937 

ÇEKLER 

AçıhJ Kapa 111 
Londra 625.00 62S.C)) 

Nn-Yorlı 0,791' 0,78?.> 
Parla 20.5575 20.54.St 
Mlllno 15,04 ıs.0480 
Brüklel 4.70 4.10 
Atına 87.44 1'1.44 
Cenene 3,4650 S.4675 
SofJa 64. 64. 
Amaterdam 1.4390 l .4J8l 
Prat 2l.2768 ZS.2768 
VlJ&n& 4.2095 4.1095 
Madrtd 14.00 14. 
Berlln umo 1.97)2 
Val'fO'f& 4.1680 4.lfı8) 

Budapefte 4 . 4. 
Bükret 107.'6 I01.'6 
Belgrad S4.S6 k56 
Yokoham& 2.7486 2.7486 
MoakoTa 24.1)4 24.0f 
Stokholm 3.10)2 s.1032 

ESHAM 
-

Açılıı ıc.,..., 

Anadolu pı. " eo 
pe§ln 00.00 00.00 
A. Şm. ,r, 80 vııdell 00.00 00.0J 
Bomontl - Nektar 1),00 O.O<I 

Aslan çimento 13.25 U.25 
Merkez bankası 

İş Bankaaı 9,80 9,81' 
Telefon s. -
İttihat Te Detir. 10.60 -
Şark Delirmenl 1.15 -
Terkoa ıı.o ı -

iSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşin 

ı ı I vadell 
ı • II vadeli 

A91lı1 

16.20 
u.:ıs 

TAHViLAT 

Kap.., 

16.075 
ıs. ıs 

A9ılı1 ~ 
Anadolu I pe. oo.oo oo.oo 

• I vadell 40.20 40.20 

i 

9 - (Güzc>l) den ziyade (cazip) ve (na
fiz) olmak. 

Kutahya <Hususi) - İlk okullar sergisi 
açılmıştır. Serginin devam ettiği gunler için
de butun halk sergiyi ziyaret etmiştir. Ser
gi C. H. P. başkanı ve ilbay Sedat Erimin 
takdirlerine mazhar olmuştur. 

Tiftik cğlak 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

130 
25 
48 20 
63 

27.S 
ss 
64 

Aksaray (Hususi> - Aksarayın kaysı ve ı II pe. oo.oo 00.00 
iğdesi meşhurdur. Bu sene kaysı çok boldur • II n . 40.20 40.21> 

Ankara: Hikmet Elin 
(Sarih adresinin Mşrini istememiştir.) 

z. ya~ ı. yemeklik 
İstanbulda elli kuruşa bile temini mümkün I '-A•n•aı•d•ol•u•m•tı.Iİpeiıiişliiınilllİllıi38iıi80iıllıııiS8iiii.80m•s/ 

'-----------------oımayan kaysının Şekerpare ve Tokalıoğlu ~ 

• Son Poıta • 11ın tefnkaıı: 73 

Endulüs -Şövalyesi 
Abdurrsfiman 

dam, saçlarını yolarak: 
- Eyv.ah!.. Abdürrahman, feci bir 

şekilde katledilmış. 

Diye feryat etmişti. 
O anda, asker safları birbirine karış

mıştı. Her tarafta, yürekler parçalıyan 
Yazan: A. R. bir feryadı figan başlamıştı. 

V e Abdürrahmana bir mektup uzat- ı kahpece öldüren bu kılıç, onun aşk ile Abdürrahmanı kim katletmişti? .. Ve 
mıştı: dolu olan kalbinde de derin bir ceriha o, niçin katledilmişti?... Bir müddet, 

- Şimdi, umumi validen geldı. açmıştı. hiç bir kimse bu. sualin cevabını vere-
Diye mırıldanmıştı. (Endülüs şövalyesi, Abdürrahman) memişti, Yalnız, sarayın avlusunda, a-
Abdurrahman mektubu almış.. üze- gibi bir kahramanı, kahpece arkasın _ hır kapısının arkasında bulunan kanlı 

r inde mum yanan, orta masasına doğ- dan vuran katil; odaya nasıl girdi ise; bir kılıç, bu tarihi cinayetin sırrını ifşa 
ru ilerlemişti. Ve orada, mektubu oku- şimdi de öyle, sessizce dışarı kaymış- etmişti. 
m ak içın, ışığa doğru iğilmiştı. tı. Büyük bir sükunetle kapıyı kapa _ Kılıç, uzun zamandanberi Abdür -

Mektubu getiren adam, usullacık kapı mış .. o derin zulmetler içine karışmıştı. rahmana hizmet eden (Tahir) isminde 
nın aralığından kaymıştı. Abdürrah _ * bir Yemenliye aitti. Katil, bu i~nhpece 

k 
cinayeti işledikten sonra, atına binmiş, 

manm ar asında, mumun alevi kaışı - Ertesi sabah, herkes erkenden kalk-
sında, şimşek gibi bir şey parlamıştı. t M ff d .. . d. _. hiç bir iz bırakmadan firar etmişti. 
"Te o anda, Abdu" rrahman, ,,u·· zu" stu·· ye- mb. ış ı. . uzla herekn honmlenın ver ıgı Cinayetin sebebine gelince; bazı ta-
· • J ır sevınç e, er es azır anmıştı. rihler, bunu kıskanglığa atfediyorlar; 
re yuvarlanmıştı. Çünkü, o adamın sa- Hükumet sarayının önünde atlar kış- Abdürrahmanın, umumi vali( Sevabe) 
wrdugwu bir kılıç darbesi, Endülüs şö- niyor silah şakırtıları yu"'kselı'yordu 

" · tarafından öldürüldüğünü iddia eyli -
valyesinin kafasını, bir anda ıki parça- Herkes, Abdürrahmanın gelerek hare- y.orlar. 
ya ayırmıştı. ket emri vermasmi bekliyordu. Fakat 

B 
Bazı tarihlerde, Romadaki (Borciya) 

u adam, kimdi?.. Abdürrahman, ortada görünmüyordu. 1 . ki' d prens erıni ta ıt e en Emevi prensle-
Abdürrahmanın yabancısı değildi. Vakit bir hayli geçmişti. Artık her- ıinin; Tabiri büyük paralar mukabilin-

Kurtubeden hareket ettikleri günden- keste bir merak belirmişti. Küçük kıt'a de elde ederek, Abdürrahmandan bu 
berı, kendisine h "zmet edenlerden biri ların kumandanları, Abdürrahmanın suretle intikam aldıklarını söylüyorlar. 
idi. Hatta, sadakati ile kendisini Ab - uyuyup kaldığına zahip olarak, onun İster öyle, ve isterse böyle olsun; En
dürrahmana sevdırmişti. u~andır_ılrnası için içeri haber gönder· dülüs şövalyesi Abdürrahmanın o par-

Bu adamın savurduğu kılıç darbesi, mışlerdı. lak ve şerefli hayatı, böylece bir kah-
tek kalmamıştı. Abdürrahman gibi ha- Beş on dakika da, böylece geçmişti. peliğe kurban olmuş; bir ihan~t neti -
rikulade kuvvetli ve cesur bir adamı. Ve sonra, içeriden koşu elen bir a-

İsyanı bastıran ordu, matemi bir sü
kun içinde Kurtubaya avdet etmişti. 

Fakat bu ordunun şehre girişi, bütün 
halkta derin bir teessür husule getir -
mişti. Ordunun önünde, her tarafı si
yah meşin perdelerle kapalı bir araba
da (Endülüs şövalye) sinin tabutu bu
lunuyordu. Bu arabayı da, üzerinden 
siyah örtüler sarkan, (Rahman) takip 

ediyordu. Bu asil ve vefakar at, başını 
önüne eymiş .. sanki bu facianın mate
mini bütün acılıklarile hissediyormuş 

gibi yürüyordu. 

* Abdürrahmanın cesedi, büyük rr.e • 
rasimle toprağa tevdi edildiği zaman, 
(Rahman) da, doğruca (Belensiya ko-

nağı) na getirilmişti. Konak, derin bir 
hüzün ve matem içinde idi. İlk aşkının 
goncası, daha doğmadan solan zavallı 

Elizabet, uzun bir baygınlıktan sonra, 
pek güçlükle kendine gelebilmişti. Fa-

kat geçirdiği hümmanın şiddeti, onu 

artık akıl ve şuurdan mahrum etmişti. 

İhtiyar çizmeci, Don Jozeye gelince; 

günlerce yememiş, içmemiş.. artık a -

yakta duramıyacak bir hale gelmişti. 

Fakat artık bütün bunların beyhude 

olduğunu gorunce, efendisine olan 

merbutiyet ve muhabbetin i (Rahman) 
a vermişti. 

man) ın yemini, suyunu kendi elile ve

riyor .. ondan sonra da, onun aırtına o 

siyah örtüleri örtüyor.. A bdürrah -
manın mezarına götürerek : 

- Aziz ve muhterem şövalyem!.. İş
te, bugün de seni ziyarete geldik. 

Diyordu ... Ve orada; her gün K urtu
ba dilberlerinin çiçeklerle süsledikler: 
o mezarın önünde, başını göğsüne eği· 
yor .. bir kaç dakika öylece kaldıktan 
sonra, gene Rahmanla beraber, ağır a· 
ğır Belensiya konağına avdet ediyordu. 

* - Seneler ve asır geçmişti Bir çok hi· 
<liselerin hatıraları' silinip gitmiştl Fa-

kat, o günden bugüne kadar, (Narbon) 
ve (Kurtube) de unutulmıyan bir şey 
varsa, o.<la (Endülüs şövalyesi) nin ha

tıraları ve mezarı idi. 

Bugün bile o mezar süslü bir çiçek 

bahçesi halindedir. Muratlarına eremi

yen aşıklar, o mezara bir demet çiçek 

adarlar.. muratlarına nail olduktan 

sonra, sevgililerile beraber tekrar ora· 

) a giderek, şövalyenin ruhuna teşek -

kür ederler; adaklarını, onun mezarı ü

zerine bırakırlar. 
Çemberlitq 
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D· til. ıye dudağını bük 
h ' etrafındakiler 

ep birden: 
- Elbet gefus· 

iliz bti ı -
d ' kadar erken

en bizi hır" 1-.... 
sın CLAUlaz -

ız, değil nıi' 
Diye çırp . 

lard ınıyor -l. 

Bir Yandan da 
hep 0 ı:: 

~eytanı ses: 
- Git, egylen• di 

Ye fi ı ... -
lilikt sı dıyordu. Ev-

SON POSTA· 

BÜYÜK 
AŞK 

ROMANI 

Yazan : K. R. Enaon 

saaa:t beklediğin 
B ne sank'? ir Yana ı... ' 
b' a ınutfak, 
ır Yanda b · . 

tün ·· eşik, bıi-
gun didirun 

gene kendi . ek, 
na b ~ nı. koca -
değil e:.~direınemek 
du da ı: .. Nasıl ol
dar büt~ınıdiye ka -
rüyaı un gençlik 
l arını hep b" 
e Yernek oy-
ri le tencere le-

' Çocuk b 
süslect. ? ezlerile 
dar b uı ... Bu ka -
tık'? ~~ala nıısın ar-
z" ... ır kadının ilk .. Erk kl . .. J 

• 
0 
unu kanı~tırma ışı:. .. e .. erın go- ler. ~alının. üç beş basamaklı genişi - Aman, ne şairane!.. Benim vis _ 
nlar1 kendi a k, gonlunu çelmek, merdıvenlennde durdular. Otomobil - kimi buraya getirin, burada içelim! .• 

0nlara eziyet rkasından koşturmak, lerden, kadın erkek, on on beş kişi in- Diye seslendi. 
Ne etmek!.. di 

d Yazık ki · · t· k · Süh' l" da b 1 1 ınıar ... Onun' _ı~ıye ı ~e. en gene ka- Ortalıkta koşuşan iki uşağın, her za- ey a '. ~ ~~ş.~ ~~ gın ığ!nda on-
Çıkacak .lk ıçın hepınız, karşınıza man böyle sabaha karşı da olsa misafir lara uymuş gıbı gorunuyor, hır yan -
dınıarın \ .erkekten, bütün öteki ka - karşılamıya alışık oldukları görülüyor- dan da: 
Sevgi, ba w~tikamını almıya . bakm~z!.. du. Misafirler de sık sık buraya gelip - Gece yarısından sonra niye gel -

Cevat ~~· ~unların hepsı boş laf! .. gittiklerini gösteren bir teklifsizlikle d' b ? .. \.dsun k d 
1 

ım uraya .. 
- Bu saa ın_ ~r a aş arı: uşaklara sesleniyorlar; kimseyi uyan- . . . . . . . 

Çır,ı:>ınıyorJartte gıdip yatılır mı? .. diye dn:.mak, rahatsız etmek korkusu olma- Diye ıçınde gızlıde:ı g~l.~ye kıvranan 
.. içlerinde dı.. . . . dıgını biliyorlarmış gibi kendi arala- korkuyu, ne Y!IPSa, busbutun sustıramı-

Suheyıa n bırısı koştu; vestıyerden nnda şakalaşıyorlar bağrısıyoriardı yordu. Ne olursa olsun kendini hakiı 
liep bir~: man~osunu aldı, ~etirdi. Gecenin sessizliği, içinde~ uyuklı;an çıkara;ak bir yol ~ı~or, a~şamdan_beri 
dakika so ayaga kalktılar. Bır kaç yalının salonlarına, göz kamaştırıcı bir buld~gu bahanelerı bırer bırer yemden 
~.eden ka~a genç kadın, gözleri öf- ışık, ~~t~lığı sarsan bir gürültü yayıl- tazeliyordu: 
·~verdiği tatlış, ~aşı~~- ~ampanyala .- dı. Bırısı koştu, radyoyu karıştırm:ya - Ne yapayım diyordu· kabahat 
rnın t hır donuş Cevat Rası- başlad h .. · ' ' 
h 

0 Otnobiline b" d' B' ' d F .. 1: ep Husameddınde ... Ne de olsa yeni 
aınet b· ın ı. ır yanın a e- Otekı· l' ılır k k · k \1 • ır yanınd d b k b. k d · ev ı say ız; an oca, ıl defa bir 

l ardı. Bir aralık ~. ~ ~' ~ ır a ;n - Bırak şunu, diyordu, bu &aatte iyi baloya gittik. İnsan karısını bir sürü 
an bir Üzüntü ' ıçın e or uyu an ı- bir şey bulamazsın; gramofon çalalım, yabancının ortasında bırakır mı'?.. Bir 

sonra nere e ~~ydu. Gece yarıs~ldan daha iyi!.. kadın herkesin önünde bu kadar küçük 
dan ş· . Y gıdiyorlardı? .. Beyoglun- d .... "l" "? r· ... ~u" ' ışliden geçtı·ı M ·a· k'· .. Aralarında dört beş tane de kadın uşuru ur mu·· şte sonu ooyle olur!.. 
., n. tek t" er. ecL ıye oyu-
larında uk ışıkları da birer birer yan- vardı. Erkekler onlara sarıldı; bir yan-
Yavaş n kaçıyor, uzaklaştıkça hepsi da gramofon çalarken, hep birden dan-

- Sy~~aş gözden siliniyordu. sa kalktılar. Uşakların birisi buz dola-
biyea ı, nereye gidiyoruz?. hını açtı. İçkiler, meyvalar, soğumuş, 
_ y so.rdu. Fehamet: hazır duruyordu. Onları çıkardı; masa-

Yalısın enıköye, dedi, Cevat Rasimin nın üstüne dizdi. 
Ötek~··k· adın· Dansetmiyenler, içki masasının ya _ 
- s· . nma üşüştüler: 

Yalı ne1~ hiç ge~ediniz. mi, diyordu, - İyi ki geldin, diyorlardı, burada 
ları da ~dar guzelse vıskilerı, şarap- biz bize daha iyi eğleniyoruz!. 

'Jiıeha~et~dar bol... Yalı~ın denize bakan, geniş kapıları 
- Bi k açıldı. Incelmiş bir ay, karşı sırtlarda!l 

llizi en r ~şesinden girersiniz; kendi - yeni doğmuş, ölgün ışıkları Boğazların 
l'rı.iş bir Yenı, en güzel eşya ile süslen - sularında çırpınıyordu. 
k.~Pıy1 asalonda bulursunuz. Bir ba§ka İçlerinden birisi: 

Arada bir gözü saate ilişiyor, o za
man sinirleri büsbütün bozuluyor, öf
kesi de, üzüntüsü de, duyduğu pişman
lık ta gittikçe artıyordu. 

Salonun bir köşesinde, üç dört kişi 
bir masanın etrafına toplanmışlar: 

- Açılmamış kağıt yok mu? .. 
- Fişleri sen hazırla, ben de kağıt 

getireyim! .. 
Diye bağrışıyorlardı. Yeni kağıt bul· 

mak için hizınetgilere seslenen genç, 
Süheylanın yanından geçerken: 

- Siz poker oynamaz mısınız? .. 
Dedi. Genç kız, bu gece artık her cıl-

gınlığı göze almıştı. (Arkası vaT) 
susıu çarsınız; eski halılar şallarla 
~l'sizı~b~rl~ pdın~~~ b~~u~a~ ~~~~~~========================== 
ı· . ır ka ·· ı alernı ç yuz sene evvelki haya-

. o ~ . . 

0.. ere davet d ı 
teki k . e er ... 

du: adın, hıç durmadan gülüyor-

- Bak haınetin ~~ıza, ?a.t!rladıkça bizim Fe-
Si.ihe • ile şa~:lıgi tutuyor!. 

].... Yla, hep oyle u·· .. t"ı·· b' .... zun u u ır ses-

- Fakat çok 
Dea1• ş f' .• .. geç kalmaz mıyız? 

h · o orun "'asirn s" yanında oturan Cevat 
- oze karıştı: 

Hayır b' 
oradayız• ' ır çeyrek saate varmaz, 

G ... 
l enç kız bö 1 . 
arıa B y '. • Y e ı1k gördüg· ü insan-

' ogazıçın d w 

gezintiye k e w og~ sabaha karşı bir 
Otornob·1· çı acagını hiç düşünmemisti 
Ş ıınak .· 
ehrın· kl r a penceresinden baktı 

ışı arı b" b"t" . 
?niş, birbir· . k us u un gözden silin -
tasından ını ucaklıyan ağaçların a-
da üç oto uç~<ırlaridı... Arkalarından 
da C rnobıl daha geliyordu Onl 
b· evat Rasim· .. . · ara 
ın!nişti. ın oteki arkadaşları 

Yirmi dakik 
larıa çevrilmi a ~onra, yüksek duvar-
durauıar Oto ş b~ yalının kapısında 
sessizlig-: . nıobılin klaksonu köyün 

ını yırtar rtm ' Çıldı. Balı . . yı az, kapılar a-
,, Çenın bır ka · 
,,andı. Arkala .~ yerınde ışıklar 
de Yetişmişti- rbı~dan .oteki otomobiller 

• ırer bıre · · . . 

O a i m a R a d y o 1 i n. 
Çünkü o sizin hem dişlerinizi hastalıklardan, 

hem paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır 

RADVOLIN 
Müstesna bir formülle ve azami iti· 

na ile yapıldığı ve rekabet kabul et • 
mez bir fiat]a satıldığı için yurdda ee· 
nebi mamulatmın h8kiıniyetini orta • 
dan kaldırmıştır. Kazandığı bu rağ • 
bet sebebile elde hiç stok bulundur • 
madığmdan da mütemadiyen taze ilı
zar olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kuUanınız; sade dişlerini
zi temizlemek, korumak ve gliı:ellcş
tirmekle kalmazsınız, verdiğiniz para 
da kendi cebinizde kalmış olur. 

RADYOLiN 
... . . " . ' . -~ .. . . _~ ... "''- ·-~~ :M- .~~·:... . ,ı,. ~; ~ ... -', ; 
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: Son Pos_ta ,,Jıın_ Hikayeleri . 

....... _...... .. . 

HEDİYE 
Yazan: a. Çekof 

Anasının oıricik evladı olan Saşa Smir
nov, koltuğunun altında bir paket bu -
lunduğu halde suratını yayarak doktor 
Koçullovun kabinesine girdi, doktor onu 
görünce: 

- Ooo, merhaba, aziz ~vlRdım! diye ba
ğırdı. Nasılsın? Ne var, ne yok? 
Saşa elini kalbinin üzerine koyarak 

göz kırptı ve heyecanlı bir sesle cevap 
verdi: 

- Annemin selamını bildiririm, İvan 
Nikolc>yevitç .. Ve beni, size, teşekkür et
mek üzere yolladı. Ben annemin biricik 
ço('Uğuyum; ve siz benim hayatımı kur
tardınız; lJeni tehlikeli bir hastalıktan şi
fayap kıldınız! İkimiz, yani ben ve an
nem size karşı ne yapacağımızı şaşırdık .. 

- Böyle şeyler söyleme! diye doktor 
onun sözünü kesti. Ben vazifemi yapmış 
bulunuyorum .. O kadar. 

- Be;ı. annemin biricik evladıyım; 4\ıiz 
fakiriz ve size olan borcumuzu ödemek
ten adziz. Bu vaziyet bizi müteessir et
m<.ktr-dir. Annem ve ben bu naçiz hedi
yemiz\ kabul eylemenizi istirham ediyo
ruz; Bronzdan yapılmış olan bu küçük 
san'at eserini.. 

- Kendinizi sıkıntıya koymuşsunuz? 

Hiç lüzumu yoktu böyle şeyin. 
Saşa: 

- Hayır doktor, rica ederim .. - diye
rek paketi açtı - bu hediyemizi reddet
mekle bizi teessüre gömersiniz.. Bu ol
dukça güzel bir şey .. Antikadır; bronzdan 
yapılmıştır; babamdan kalmış aziz bir ha
bra .. Babam böyle şeylerin alış verişile 
uğraşırdı; biz de ~imdi ayni işi yapıyo
ruz. '\ ani ben ve annem .. 

Sa~t\ bedıyeı::ini masasının üstüne koy
du. Bu zarıf bir şamdandı. Kaidesi Hav
va analarının liba&ı içinde iki kadından 
yapılmıştı; kad1;1larm yüzleri tatlı bir 
tı'bessümle çerçevelenmişti. Duruşları ca
zipti.. 

Doktor bu hediyeyi görünce telaşlandı 
ve: 

- Evet, bu hakikaten çok güzel bir e~ 
sı:-r diye mırıldanrlı, fakat.. şey .. nasıl der
ı~r. çok açık ve korkunç derecede dekol
te. 

- Ne demek doktor? 
- Hayır.. bayır.. bu benim apartıma-

nımı lekedar eder .. 
- San'at hakkında ne &arip telakkiniz 

var, doktor? Bu bir eserdir. İyice dik.kat 
ediniz doktor! Şu ınceliğe, şu güzelliğe 
bakın! İnsan istiğraka dalıyor bunun kar
şısında .. Bakınız, ne harikulade bir ifade 
ve ne cazip bir duruş! .. 

Doktor tehalükle: 
- Anlıyorum, dostum, anlıyorum, de

d.j ve görüyorum .. Fakat ailem var be -
ntm.. Çocuklarım burada oynarlar .. Bu
r&yC\ kadınlar gelir .. 

- Şüphesiz, eğer bu eser adi bir nok
tai mı.zarla mütalea edilirse başka bir ma
na lrr .. Lakin bu bir Şedövrdür, doktor .. 
Amiyane telakkiden kendinizi kurtarı -
nız! Hem bunu reddederseniz bizi, yani 
a'lneınle beni ıncitmiş olacaksınız! Ben 
a:me1-:.1ın biricik oğluyum; ve siz hayatı
mı kurtardınız .. Bizim için en aziz olan 
b;r hAtırayı ~üze veriyoruz; bunun eşini 

bıılaıııarlığımız için ayrıca teessür duy -
tlıakta:vız .. 

- Teşekkürler dostum, teşekkürler .. 
N;hayetsiz derecede mütehassis oldum. 
ValidE nize hürmetlerimi bildirin .. Lakin 

Çeviren: Faik Berçmen 

oynarlar; buraya kadınlar gelir •. Nihayet 
kabul edeyim amma .. Bu biraz imkansJ.J 
gibi. şu sebepledir ki... 1 1 

Suşa gülerek: 
- Hiç bir sebep olamaz, doktor, dedi. 

Bu şamdanı, şuraya vazonun yanına yer
leştir:niz! Ne yazık, ki eşi yok .. Bundan 
ne kadar müteessirim .. Allaha ısmarla .. 
dık. az:z doktor ... 

Delikanlı çıkınca, doktor şamdana u· 
zım uzun baktı ve şöyle bir düşünceye 
daldı: 

cD0ğrusu güzel bir eser.. Onu defet • 
meklP müteessirim .. Lakin burada bulun
durmama imkan yok .. Ne yapmalı? Onu 
kime vereyim acaba?> 

Uzun bir tefekkürden sonra aklına, iş· 
lerini gören kıymetli dostu avukat Kri· 
punov geldi. 

- Ru mükemmel! diye mırıldandı. 

Dostluğumuza binaen hizmetine mukabil 
benden para almadı. Bu hediyeyi ona 
vermt>k çok münasip olacak .. Ona hemen 
bunu götürmeliyim. O hem bekar ve hem 
d<' <'P ' ın bir adam .. Her halde çok mak• 
bıılt r .. 

Doh ~·)l' c:abucak giyindi. Şamdanı kol
tuğuna alarak soluğu avukatın yanında 
aldı. 

- Bonjur, ih1iyar dostum! Sana teşek
kür etmeğe geldim. Para kabul etmedin; 
bari şu hediyemi almalısın aziz dostum! .• 

Avukat şamdanı görünce heyecanla: 
- Ru meşhur bir biblo, dedi. Harikula

de birşcy .. Nereden buldun? - Sonra ka-
pıya çekingen bir nazar fırlatarak devam 
etti: 

- Yalnız dostum, bu hediyeni geri gö-
~i.ir. Maaiesef onu kabul edemiyeceğim. 

Doktor korkuyla kekeledi. 
- Nt>den? Niçin? .. 
- Çünkü, annemi ve müşterilerimi bu .. 

rada kabul e:diyorum .. Tabii bunun bura• 
da bulunması ... 

- Yok, dostum yok .. Onu almalısın! 

ı:leddeı.len:en beni incitmiş olacaksın! Bu 
bir Şedövrdür. Bak dostum! Ne harikulA
de bir ifade ve ne cazip bir duruş!.. 

- Doğru amma üstlerinde hiç bir elbi· 
se yok.. .. 

Fakat bununla beraber doktor hediye
s.ni :ıvukatın yanına bırakarak çıktı.. 

O gidınce, avukat şamdanı muayeneye 
h3şladı; ve başını sallıyarak şöyle düşün
C:ü: 

- c Bu hakikaten nefis bir eser .. Onu 
buradan defetmekle müteessirim. Bir ar
kadaşa vermeliyim. Bu akşam onu komik 
Sanık.ine veririm. C böyle biblolardan 
hoşlanır b.er halde .. En münasibi budur .. > 
Düşündüğünü yaptı ve hediyeyi meş

hur artiste verdi. 
Ge~e artist, oyundar. sonra kabinesine 

çekildi. Bir aralık kc.pı vuruldu. 
- Girebilir miyim? 
- Hayır, hayır, gıyiniyorum .. 
Sonra omuzlarmı kaldırıp kollarını aç• 

h ve ~.amdana bakarak: 
- Bu korkunç şamdanı ne yapayım? 

:1.iye b:ığırclı. Burada bir çok artistleri 
kabul ediyorum. Fotoğraf değil, ki onu 
bir çekmeceye atayım .. 
Bu~un üzerine yc.nında bulunın ber

beri: 
- Mademki oyle, om: satınız! dedi. Kar 

şımızrfaki sokakta bir kadın varclır. Böy
le antlj{aları alır; ~dı Madam Smirnov ..• 
Kime sorsanız gösterirler. 
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ittihat ve Terakkide on aene ı--. 
16 inci kısım No. 25-

Memleket haricinde ittihatçılar 
TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

,__ Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
Enver paşa tahtları yıkılmış ve halk ile olan bagları 
kesilmiş birkaç han ve bir de sırf çapulcu ve haydut 
unsuruna güvenerek Merkezi Asyada bir Timurlenk 

imparatorluğu kurmak istiyordu 

Bu dostum, hatta Enver Paşada hc~ap-j isimlerinin ne kadar büyük olduğunu 
sız derecede para bulunsa dahi bu işi gösteriyordu; hakikaten, bu görüş yan
ba~aramıyacağına kanidı. Sade o değil, l lış ta değildi. 91 7 de çarl~k yıkıldığı, 
ticsret muhiti haricindeki bütün milli ihtilfil başladığı zaman bütün bu yıkı
Azerbaycan unsurları, hep Enver Pa- !ışın sebeblerini, Azerbaycanda olduğu 
şanın yanlış bir yola gitmiş olduğuna gibi, Türkistanda da halk Türkiyeye ve 
inanıyorlardı. Enver paşaya atfediyordu. Enver paşa, 

Bizim havadis piyasasına gelen ına
lılmata göre, Enver Paşanın Türkistan
da mürteci unsura istinat ettiği mu -
hakkaktı. Bu mürteci unsur da hanlar
dı. Yeşil Buharalılar, bunlara çoktan -
beri. daha harpten evvelki zamanlar -
dan itibaren bu hanlara düşman olmuş
lard:. Milli bir küçük burjuva hareketi 
olan bu yeşiller hareketi, harpten ev -
ve!, evvela 1910 da, sonra da 1913 de 
Yeşil Buharalılar, Emire karşı isyan et
mişlerdi. 

Emir, Buharada Çarlığın nüfuz ve 
kuvvetini temsil ediyordu. Eskiliği, gay 
ri milliliği temsil ettikleri ve dini bir 
mansap elinde, siyasi karakterden ve 
milli duygudan mahrum oldukları için 
Çarlığın Türkistanı çürütmek ve bir 
gün gelip büsbütün yoketmek planına 
en lüzumlu unsurlar hanlarla emirlerdi. 
Yeşil Buharalılar, Yeşil Hiveliler, Ye
şil Taşkendliler ve nihayet hepsini bir 
araya toplıyan c Yeşil Türkistanlılar•, 
bu hanlarla Emir !ere karşı yaptı klan is 
yanlarda muvaffak olamamışlardı. Çün 
kü Çarlık, ejderha gibi kuvvetile han
ları ,.e emirleri müdafaa ediyordu. 

Bu yeşil Türkistanlılar, Türkistanın 
Jönt ürkleri idiler. Jöntürkler inkılap 
fikirlerini nasıl Avrupadan alıyorlar 
idise Yeşil Türkistanlılar da ayni ma • 
biyette fikirleri Rusyadan alıyorlardı. 

Rusyadan aldıkları fik:rler, onları 
ayn; zamanda hem hanlara, hem de 
ÇarLğa düşman yapmıştı. Rus dili ile 
inkişaf etmiş ve biraz da Türkiyeden 
ilhnm almış melez bir genç Türk hare
keti Asyanın ortasındaki Türkistanın 
bu kısmını tedricen istila ederken ci -
han harbi gelınişti. Harp esnasında, 
Türkistanda Türkiye fikri büyümüş, 
Türklük temayülü artmış, Yeşil Tür -
kistan zümresi kuvvetlenmiş ve Türk 
esirlerile temas etmişti. Ayni zamanda 
han ar da Türkiyeyc temayül gösteri
yorlardı. 

Çarlığın sukutu ihtimali, hanların a
ras:nda himayeyi ancak Türkiyede bu· 
Iabilecekleri fikrini uyandırmış olduğu 
için, Türkistanın siyaset borsalarında 
Türkiyenin ve Enver Paşanın siyaset 
fonda ları her iki muhitte de yükselmiş
ti. Türkistanda Türk nasyonalizmi, 
mürteci unsur arasında da, yeşil un
sur içinde de kuvvetle artıyordu. 

Bu artış, bilhassa 916 dan sonra 
sür'at kesbetmişti. 916 dan itibaren da
hili teşkilatı perişanlığa uğf-amış olan 
Çarlık rejimi, artık Türk esirlerinin 
~uradan buradan kaçmalarına ve As -
yanın ortasında diledikleri gibi clolas -
malarına mani olamıyordu. Türk eslr· 
!eri. Alman ve Avusturyalı esirlerle be
raber, Asya ortalarında sergüzeştler 
yaparak geziniyorlar ve bu arada Tür
kistanda büyük izzet ve ikram görü -
yorlardı. Bunların içinde orada evlen
miş ve çocuk sahibi olmu~ bulunanlar 
bile vardı. 

Oralardan dönüp dolaşıp Türkiyeye 
dönmüş olanlar, Enver paşaya oradaki 
ahval hakkında malümat getiriyorlar
dı. Bu malümat Türki•tanda ve Asya 
ortasında Türkiye ile Enver paşanın 

bunu İstanbulda öğrenmiş olduğu gibi 
Berlinde de bunu anlamış, Rusyada da 
bunu görmüştü. İşte, Enver paşa, plan
larını bu hesaplar üzerine kurmuştu. 

Fakat, haberdar olmadığı bir şey 
vardı: 

Yeşil Türkistanlılar, Jöntürklerin 
Abdülhamide karşı duydukları kinden 
daha fazla bir kinle Hanlara ve Buhara 
ernirine karşı düşman idiler. Sırf içti
mai bir tekamül mahsulü olan bu kin 
ile, onlar, çarlığın sukutu ile beraber 
derhal emir ve hanların aleyhine geç
mişlerdi. Artık bu mürteci, ınüteassıp, 
ahlaksız, içtimaen ve tarihen çürümüş 
olan unsurun da çarlıkla beraber orta· 
dan kalkmasını istiyorlardı. Kerenski
ııin hükılmeti zamanında, Yeşil Tür
kistanlılar, Kerenskiye müracaat ede
rek bu hanlıkların ilgasını istediler. 
Sosyalist Kerenski bu fikri kabul ede
cekti; fakat Pan Slavist Miliukf buna 
şiddetle muhalefet etti. Çarlık gibi, o 
da Türkistanın büsbütün çürümesini 
istiyor ve bunun yolunu hanlar siste
minin muhafazasında buluyordu. Balı
ğın baştan koktuğunu bilenler, Türkis
tanı bu kokmuş baştan ayırmak iste
mfyorlardı!. 

O zaman, sırf bu han ve emir aleyh
tarlığı ile, Yeşil Türkistanlılar bolşe

vikleri daha sempatik bulmıya lıaşladı
lar; bunların pek çoğu - sonradan ne
damet etmek şartile! - bolşevikler tara
f:na geçtiler ve hanlıklar da yıkıldı. 

Ben gerek Moskovada ve gerek Bakü· 
da bu Yeşil Türkistanlılardan haylı in
san gördüm. Benim gördüklerimin ek
seriyeti bolşevik olmuştu. Ancak, hiç 
biri bundan memnun de~[:Idi. Onları 
bolşevik yapan şey, her manasile çürü
müş olan bu hanlıklardan kurtulmak 

azmi idi. Türkistanda hanlığı ve hanları 
tutan kalmamıştı. Çünki bunlar, çarlık
tan daha şiddetle zulüm eden ve Tür
kistanlıların her türlü ilerleme hare -
ketine mani olan bir sınıf vücuda ge
tirmişlerdi. Bunlara karşı mücadele 
için ayaklanmış olan Yeşiller, ondan 
kurutlmak için bolşeviklerden başka 

dost ve yardımcı bulamamışlardı. 

İşte, Enver paşanın haberi olmadığı, 
olsa bile anlamadığı ve anlıyamıyacağı 
şey, bu vaziyet idi. Bu asırda siyasetle 
ve cemiyet işlerile meşgul olanların 

içtimai ilimler sahasında muntazam ve 
sistemli bilgileri bulunmak lazım gelir. 
Enver paşanın ise bu nevi bilgilerle 
mücehhez olmak şöyle dursun, böyle 
ilimler bulunduğundan belki de hiç 
haberi yoktu. Bildiği tarih, askerlik 
tarihinden, en iyi tanıdığı tarihci de 
Napoleondan ibaretti. Türkistandaki 
içtimai kaynaşmadan haberi bile yok· 
tu. Tahtları yıkılmış ve halk ile olan 
bağları kesilmiş bir kaç han ve bir de 
sırf çapulcu ve haydut unsuruna gü -
venerek merkezi Asyanın Timürlenk 
imparatorluğunu ihya etmek istemişti. 
Timürlenk zamanının çok geride kal
mış olduğunu düşünemiyordu. 

(Arkası var) 

Ev kadınının şeker kuponu: 
Ev ka~ı, taze yemiş mevsimi geçmeden kllerlnl reçel ve şurupla 

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, 
sakloyınız. 30 ta.nesin! blr seri halinde biriktirip ldaremlze getirenlere ve y,ön
derenlere bir numara vereceğız. Sonra ulusal ekonoml ve arttırma kuru
mımun isı.ınbul tıobesl tarahndan tayin olunacak blr günde bu numaralar are-

~ sında kur'a çekilecektir. İlk 25 nıınıaraya yirmişer kllo. müteakıp 25 numar:ı
TI ya on:ır kllo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kllo, 250 numaraya da ikişer 

\l . kilo :k:. ve:llecektlr. 
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I M. R::" oıı•• 

Birdenbire tepenin Üstünde bir süvari müfrezesi göründü; 
İki taraf birbirlerine yaklaştıkları zaman müfreze önündeki 

zabit: " Dur! ,, diye bağırdı 
- Buyurun yiyin! dedi. Siz yorgun- rapı yakalayıp götüren bu :idamlar, daşıyorlar .. çocuklar, korka korka ıtır 

sunuz. Askerlerime emir verdim. Yük- süvari askerleri ile dolu olan ordugah· şuyorlardı. 
Ierinizi indirecekler.. esterlerinize ta, hele uykumuz arasında, bizi, daha Rüstem.. bu, galeyanı, bir bayr~ 
yem, su verecekler. Bu gece, size ayır- kolaylıkla ele geçirebilirlerdi ve hiç manzarasına benzetemedi. Bunu, b11 

dığım çadırda yatarsınız. Yarın sabah kabil değil, bu fırsatı kaçırmazlardı. harp hazırlığına da atfedemedi; çünltii. 
kasabaya, rahat rahat gidersiniz. Diyor .. artık, kendisinden şüphe edil- herkes silahsız idi. Nihayet, ortad• 

Rüstem .. hiç bir şeyden şüphesi yok- 'ı diğine ve bu şüphe yüzünden dikkatli seyrine koşulan meraklı bir şey old~' 
muş gibi sofranın başına geçti. Hizmet· tarassutlar altında bıJıunduğuna dair ğuna hükmetti. 
çilerini de çağırdı. Zabitle konuşa ko- kalbinde yerleşen kanaatin kökünden Hizmetçiler, kasabayı . biliyortard: 
nuşa yemek yedi; fakat içinden: Acaba, sarsıldığını hi!!Sediyordu. Öyle iken, Bir kaç defa, buraya gelip gitmişlerdi· 
tuzak bu yemekle mi başlıyor? diyor- arkadaşının. esrarengiz kayboluşu, bey- Kafile, bir yerde durmadan yürüdü \<t 

du. ninde, sivri uçlu bir burgu gibi kıvrılıp bir hanın kapısmdan girdi. Rüstem, e5' 
Zabit, yemekten sonra, onlara bir ça- duruyordu. terden atlar atlamaz, kafilenin yanııı• 

dır gösterdi. Esterlerden indirilen eş- Rüstem.. kafilenin önünde yürüyen gelen bir han hizmetçisine, kasabadaıd 
yalar, buraya indirilmişti. Hatta, ok kı- esterinin üstünde, hayvanın hareketine fevkaladeliğin sebebini sordu: Hizmet· 
Iıfları ile beraber yayları da orada idi. uyarak, sarsılırken, ufukta, koyu ·bir çi, saf bir delikanlı idi. Bir şeyden hS' 

Zabit, rahat bir gece geçirmelerini te- gölge yığını gibi duran Çermiş kalesi- beri olmadığına hayret eder gibi RiiS' 
menni edip çekilince, Rüstem, hayret ne, dalgın dalgın bakıyordu ve içinden teme baktı: (Arkası var} 
içinde bulunan hizmetçilerinin yüzle - gözlerinin önünde kıvranan hayale: 
rine baktı. Belki çadırın dışında fünli- - Giv! Ne olursa olsun, imdadına 
yenler vardır, diye, f>armağını dudak- geliyorum. Sen, yalruz hayatta bulun] 
larının üstüne götürdü. Sus! işareti ver- Seni kurtaracağım! 

Nllbetçl 
Eczaneler 

di. Ondan sonra, yüksek sesle: Diye hitap ediyordu. Sonra Hurapın Bugece nöbetçi olan eczaneler ıunıar· 
- Yorgunluktan ölüyorum. Çabuk kaşları çatılmış, itapkar hayali ile kar- dır: 

serin postları .. gocuklarla yastıkları ge- şılaşıyor. Onun, acı bir sitemle inliyen İstanbul cihetindekiler: 
tirin. Yatıp uyuyalım! dedi. Bu anda, sesini duyar gibi oluyordu. O, büyük Aksarayda: <Şeref), Alemdarda: ll!l-

sat>. Beyazltte: (Asadorl, Samatyada: 
hizmetçilere yaklaşarak, adeta kulak- bir iğbirarla, ona, şöyle hitap ediyor- (Teolllos), Eınlnönünde: (Mehmet KA· 
larına söyler gibi şu sözleri fısıldadı: du: zıın>. Eyüpte: (Hlkmet Atlamazı, Fener· 

- Sakın, bu gece uyuyalım, deme- - Tüh! Yazık sana Rüstem! Senin de: cvıtaııı, Şehremininde: (Hamdi!• 
yin! Postunuzda oturun! Elinizi kılıcı· yüzünden, bu siyah kayalıkların üstün· Şehzadebaşında: (E. Hamı, Karagüm • q 

k rükte: (Kemal), Küçükpazarda: (Hllt • 
nızdan uzaklaştırmayın! Yalnız başını- de, bir baykuş yuvası gibi tüneyen a- met Cemli), Bakırköyünde: (HUlU. 
za bir şey yapmıya kalkışmayın. Bir lede ölümümle karşı karşıya dururken, Beyoflu cihetindekller: 
§ey yapılmak icap ettiği zaman ne ya- sen, beni hatırına· bile getirmiyorsun? İstıkl~l caddesinde: (Dellasudal. oa· 
pılacağını, ben, size söylerim. Sen, o benim bildiğim merd, kahraman !atada: (Hüseyin Hüsnü), Taksimde: <LI· 

* 
arkadaş için can veren Rüstem değil monclyanl, Pangaltıda: (NargıteclyanJ. 

.. ? Beşllttaşta: (Ali Rıza), Sarıyerde: (Asaf>, 
R ·· t ö l · · mısın· Anadolıı ye Adalar cihetindekiler: 

us em.. g z. eı;ın~ açın.ca, hayretle Rüstem .. dalgınlığı arasında, bir sinir Üslı:üdarda: (Seılmlye), Kadıköyünde: 
etrafına baktı. Iki hızmetçı, horul horul hamlesile silkindi. Esterinin üzerinde (Saadet>. (Osman Hulüsll, Büyükadada: 
uyuyorlardı. Ortalık aydınlanmış .. dı- göğsünü gerdi. Sağ elini Çermis kale _ (Halk>, Heybelide: (Tanaş). 
şanda askederin faaliye:leri. başlamış- sine doğru uzattı. Gür, gökgürültüsü - ~~~:'.:::6::::::::::::::::!::::::::=::=~:;:::;::;....,.~ 
tı. Hızmetçılere kızmak ıstedı; kızama- nü andıran bir sesle bir nara attı: ~ . Y ~~İ· . ~·~~;fy;~ J 
dı; çünkü, o da ayni kabahati işlemiş· _ H .. u .. r .. a .. p! Dayan! Senin için de 1-
ti: Tatlı tatlı uyumuştu. Tahminine gö- geliyorum! Çermisin altını üstüne ge- Varlık - 96 ıncı sayısı Yaııar Nabl, Abdiil' 

d b . k kadlr inan, Nahid Sırrı, Buut Kemal, saba' re, gece yarısın an ıraz. sonraya a- tı·rerek senı· de kurtaracag· ım'. "' hattln Eylpoğlu, Cevdet Kudret, Gemli Be 
dar, postunda oturmuş, kulak kesilmiş.. Rüstem .. birdenbire, kendisini top - Ongun, Reşat Cemal Emek'ln makale, btk•' 
bir kaç defa da kalkmış, çadırın kapı- !adı; fakat sesinin dalgaları, gürliye ye ve şllrlerıte çıkmıştır. el 
s:ndan bakmıştı. Ordugahta, ;tları bek- gürliye ufuklara doğru yuvarlanıyor- Arkitekt - Bu aylık mecmuanın 76 ııı 
!iyen iki nöbetçinin hareketinden baş- d sayısı zengin münderecat ile çıkmıştır. jçııı: 
ka b · h k t ·· · l · d u. de blr çok değerli yazılar ve mlmarıarunl , 

ır . are e ~?rmem_ış.: se~ erın :!1 Bu anda .. yolun tırmandığı tepenin zın yaptıkları yeni inşaata alt p!i!.n ve re 
başka bır ses ışLtmemı~tı. :Sa_rfett:gı üstünde, bir süvari müfrezesi göründü. simler vardır. 
dıkk~tten faz!~ ~o~ldugunu hısse~- İki taraf birbirine yaklaştığı zaman, Deniz- Türk deniz Ticaret ve Makintstl~ 
ce,. dinle~:k ıç_ın bıraz uzanmış .. goz- müfrezenin önündeki zabit kargısını cemlyetı tarafından çıkarılan bu meslek ıne 0 1 k dil kl d k muasının 25 lncl sayısı intişar etmiştir. il. 
erı, en ı e;ın .en a~a~ınış .. ve u- havaya kaldırarak: cdur!• diye bağlrdı. sayıda 1 Temmuz denlzcller bayramı hali< 

y.uya ka_lmış. Şımdı _de, butun şuphele- Ru··stem .. on adrm mesafede, elini kılı- im! ı ~e •' kında yazılar, muhtellf res er, mes e~ ıf· 
rıne ragmen sapasaglam uyanmıştı. cına götürmeden telaşsiz durunca za- ıt makaleler ve denlzcııık hatıraları vardııP 
. R~stem .. bu hayreti içinde! hizmet- bit, kızgın bir se;le sordu: ' cumhuriyet süvarisi Süreyya oürsu'fl , 

çılerı uyandırdı. Onların telaşla uya- _ Öyle nara atan kim di? c1929 seyyar sergl sererb yazısı devam et 
nışlarına.. şaşkın ve mahçup bakışla- _ Ben' mektedlr. i W 

b k k ·· 1d ·· y B · yeni Adam - 183 üncü sayısı çıktı. ç "· 
rına a ara gu u. avaşça: u gece, Zabit bu sükftnetle verilen cevabın dekller: i. Hakkı, H. Avni, Adnan Cemli. ';: 
çok fena hareket ettik; amma ne ise .. ·· un·· d ' b'raz durdu· Rüstemi baştan Alı, H. Bozok, Dr. izzettin Şadan'ın y~zıJ. ar, 
d d 'kt · · ··k ltt' on e, ı · ' ~ııre e ı en sonra sesını yu se ı.. aşağı süzdükten sonra: hattanın düşünceleri, hülbalar ve .. 

- Haydi çocuklar! Geç kaldık. Eşya- _ Derdin ne idi be adam? Ortalığı ~U,~'.~"~. ~~~~:1-v.a~~· .. " .. ·-·-...-::::; 
l~rı toplayın. Esterleri yükletin, gide- boş buldun da sesU:i mi denedin? Yok-
lım. sa, derebeyimizin kuvvetine meydan 

Dedi. mı okudun? 
Rüstem .. çadırda yalnız kalınca, de- _ Hiç biri değil.. Çerm~ kalesini 

rin b:r düşünceye daldı. Acaba şimdiye görünce, uzun yolculuğumun nihayete 
kadar evhama mı kapılmıştı?. Bütün erdiğine sevindim de kasabayı sıılam
şüpheleri evham ise .. Ya arkadaşı Hu- ladım. 

rap, neden ve nasıl kaybolmuştu? Zabit.. Rüsteıne tuhaf tuhaf baktı. 

-7- Sonra, müfrezesine cileri hareketi• işa
reti verirken: 

- Selamladığın kasabaya selametle 
Çermis, fevkaJade hadiseler içinde 

Rüstem.. süyari kumandanına veda git! 
ederken, onun gö.zlerine dikkatle bak- Dedi ve atını dört nala kaldırdı. Ka-
tı. Bu adamın halinde, ince bir şeyta- file, tepenin arkasına indiği zaman, sü
net kabiliyeti, büyük bir sırrı pek kur- vari müfrezesi de uzaklarda bir gölğe 
nazca gizliyebilecek oynak bir zeka gö- haline geldi. 
remedi. O halde onun akşamki iltifat- Rüstem dalgınlığı arasında kabaran 
kar muamelesi.. gizli bir maksat güt- bir gazap hamlesile irtikap ettiği ihti
mediğine, aleyhinde kurulan bir sui- yatsızlığına canı sıkıldı ise de bir taraf
kast tertibatından haberi olmadığına tan da memnun oldu. Süvari zabitinin, 

delalet ediyordu. böyle bir halde bile, kendisine karşı 
Rüstem .. böyle bir düşünce ile, zabi· şüpheli bri gözle bakmamasını hayre 

tin cselametle yolculuk temennisi• ni alamet addetti. Tam bir emniyetle yo
samimi telakki etmlye mecbur oldu. luna devam ederek, öğleye doğru, en-
Kendi kendine: dişesiz bir kalple kasabaya girdi. 

- Hurapın kaybolması, acaba be - * 
nimle alakası olmıyan .. sırf tesadüfi o
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lan bir hadise mi? Yoksa .. O, buralarda Kasabada, dikkati celbeden bir faa
bir çok maceralar geçirdiği için, şahsi liyet, bir heyecan vardı. Sokaklarda, 
bir intikama mı uğramıştı} Böyle ol- halk, akın akın, ayni istikamete doğru 
masaydı.. hazırlanmış 'bir suikast terti- gidiyordu. Erkekler, çatık yüzleı:le yü
batı olsaydı.. çok güç şartlar içinde Hu- rüyorlar.. kadınlar, telaşlı telaşlı fısıl- 1------=-------~ 
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ını .. Yalnız üst .. 
lan u 
1
. mış, dikenler 
ı, Lak.n havvar 

Yordu. Ona . doğ 
atka aya«ı b' k· v b ır ı 

e okadar fena 1 
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• Son Poıta ,, nm tefrikası: 4 

~_,,,,,.--....,, ' 
·N( 

Fransızcadan tercüme edebi roman 

. Nerenin yol, nerenin hali arazi ol· 
:ugunu tefrik edecek vaziyette değil
ım. Tam sılsılenin en şimal tepesinde, 

) 
0 un tekrar ikı, e ayrıldığını ve bir ta

~esın.n ısmının. garabeti kadar, şöhre
.e de tanınmış olan cGauthierin ölü

~u.a bogazına doğru gittiğini unutmuş
um. 

Ben farkına \armadan hayvanım bu 
Yo a sapmış ... 

el~ ~oktaya kadar, az çok yürümeğe 
Et e~ışlı .olan yol büsbütün kötüleşti. 
bo:~1ta ~ecenin koyulukları arttı. Yol 
lar maga, zeminde çukurlar, taşlık~ 
hırı P.eyda o:mağa başladı. Çahlar, taş· 

li ortuyor, çukurları kapatıyordu. 
:rnın a~va~un bır çok defa sürçtü. Başı-
k Ustundeki bulut yıgınları gittikçe 

esafet p d bu k ey a ediyor; dağa yaklaştıkça 
~o d esaf et hem artıyor hem yaklaşı -
derk u. BJr aralık yarı şefaf bir pus için
ğu aldım ve bunun, pek yakmda oldu
de ~!aşılan koyu sis tabakasının müj-

Tercüme eden: H. V 

/ 

dı cısı olduğunu hissettim. Kendi ken
rne: ki, kemik cam gibi kıvrılıvermişti. Artık safe kalmıştı ki, birdenbire hayretten tr Şı:rndi hapı yuttuk! zavallı Siegfried için ne tırısa, ne .de dona kaldım. Kadın köylü değıldi. Şlın-
O~~e söy1endiğuni hatırlıyo~um. dört nııl mevzubahs değildi. Hatta teh- di onu daha iyi görüyor, arkasındaki 

y 
1 

ukça dik bir yokuş olan patika, tikeli olduğunu evvelden sezdiği bu elbiseyi ıeçebiliyordum. Dağ başında 
d~ .un bu noktasında birdenbire aşağı çorak araziden ebediyen ayrılamıya - tesadüf edilmesine imkan olmıyan bir 
lingru ınmeğe b.ışladı. Hayret ettim. caktı. esvap giymişti. DraQen yapılmış, ke -
b /~ada böyle bir ~ey yoktu. Haritayı Biz süvariler, hayvanlarımızı, dost - narları ermin kaplı, gayet şık, son mo
ort 

1 
aha tetkik etmek istedim. Fakat larımızdan, metreslerim.izden bile fazla da bir şehir tuvaleti! Elleri gene ermin

ıçi: ık ıyıdcn iyiye kararmış olduğu severiz. Beygirimi bu halde görünce den büyük bir buva içinde saklıydı. 
t;eçt~z.~arı ok~~ak kabil o~ad~. v~_z çocuk ~ibi ağlam.amak ~Çin kendimi ~o~ Şapkasının tüyleri yağmurdan ıslan _ 
Çal 1 · sasen ınış pek kısa surmuştu. zaptettım; ve bırdenbıre rovelverımı mış bozulmuştu. Şemsıyesi yoktu. Ar
tni~~ı~rla ortulü bir nevi çukur y~la gir- çe~erek, namluy~, bi~ar~ hayvanın k~- kas~nda mantoda yoktu. Velhasıl baş
kıd · Yol tekrar yukarı çıkmaga baş- lagına soktum; gozlerıını kapadım; tetı- tan aşağı gayritabiilikle dolu bir k1ya-
rna1' Artık deminki patikadan eser kal~ ği çektlın. Yaralı koca vücut, hafif bir f t' Et f b k f t• "azu g·· ı 

rnıştı y b . 1 h .. w •• • d tl .. . b e . ra ımız u ıya e ı ıı, r os- 1 ne k · a anı ot ar ayvanın go1su- tıtreme en sonra, o arın uzerıne e e- t k b" t 1 te ok 
bat adar ç.kıyor dıkenleri vücudüno diyen uzandı, kaldı. erekcte Aır .mkanzartal ar·~ıe ~e 'den çyn: ı1 1Yvıd Ell . . b d"k 1 d 5 .1.h b" 1 t" d' uza ı. ynı asve : ço ıçın , a ı 
gu,..ı··k u. crımı u ı en er en, ı a unı ce ıme yer eş ır ım ve ne- . . w lt d "d"k 

l u e h f d b· ı· d •t . w. • b"lm d .. .. w b sınsı yagmurun a ın a ı ı ... z . mu a aza e e l ıyor um. ıeye gı tıgımı ı e en ~urumege aş-

gır· em nı ~at'ıyen seçemiyorum. Bey- ]adım. İkinci yokuşu tırmandım; tesa- Nefes almıya cesaret edem·.) ordum, 
·p ım, tehlık€ l olduğunu sezdiği bu düf ettiğim ilk taşın üzerine çöktüm. adeta korkmağa başlamıştım ... 

"Yos Yold.a kör körüne yürümek istemi- Ancak, aradan on beş dekika geçtik
il;İ _:;ın rleni~ ordu. Yüz metre kadar ten sonra, vaziyetin fecaatini düşün -
lad edıkten sonra tekrar bir iniş baş- mek aklıma geldi. _ 
ına 1' db~ da bıtince tekrar bir yokuş tır· Çok tehlikeli bir mevkideydlın. Bil-

; 1 · tün geçitlere uzak, dağlık, çorak arazi-
zarn anlı~ Yola sapmış olduğumu ışte o nin ortasında ve yaya kalmıştım. En 
ğazdan anladım. Hiç şüphe yok bir bo- yakın kulübe hiç olmazsa bir fersah 
Cap an. geçiyorduk. Halbuki Grand mesafede idi. İstihkama :varmak için 
Şey a ~denw yolda, boğaz namına hiç bir I ise en aşağı iki fersah yol yürümek !a
dını 0 adıgını biliyordum. Buna emin- zımdı. Halbuki vazifem, içinde bulun
iitnidi~aar:ıafih, ilerisini görebilmek duğum çaresizliğe, gecenin karanlığına 
~ek e, Yuksekçc bir noktaya gelince· ve bu çalılıklar arasında yol bulma -
dirn adar Yola devam etmeğe karar ver- nın imkansızlığına rığmen, istihkfıma 
:ta, fu: ıler~:dim. Filhakika, bıraz son- vasıl olmaktı. 
l':trar 11 •. ettıgım gibi, bir tepeye gddik. vı 
l.ız k ı gozden geçirdim Şlındi önümde, . • . . •. 
b 

a dağların "h t tt:.. . Geçıt oldugunu tabının ettıgım nok-

(Arkası var) 

HEDİYE 
(Ba§tarafı 13 iincü sayfada, 

Aktör berberinin nasfüaHni yerine ge
tirdi .. 

İki gün rnnra, cioktor Koçullov kabine
sinde oturmuş düşünürken kapısı vurul
du. İçeri Saşa Smirnov girdi. Yüzü neşe 
ve saadetle pariıyordu. Elinde bir paket 
vardı. 

Hal<.>ca:ıla: 

- Doktor! diye söze başladı. Ne kadar 
mes'u' olduğumu ~savvur edemezsiniz! 

S•Jf• 15 

ADETA 

BİR MUCİZE 

Bu cazip keşfin, SiZiN 
iÇiN neler yapabildi· 
ilnl gösteren hakiki 
fotoğraflar 

He.men bir hafta zarf mda bir 
çok kadınlar, bir kaç yaş gençleş -
JDiş ve bütün çizgi ve buruşukluk-
Jan zail olmuştur. Bu hal, kendi • 
)eri için adeta bir mucize oldu. 

Fakat, asri fen için, ancak; uzun 
ve sabırlı tetebbü senelerinin ye • 
ni bir zaferi oldu. Alimler; burn • 
şukluklann ihtiyarlayınca meydn -
na çıktığının sımna vakıf olmuş -
lardır. CiJd ,ba2.1 canlandırıcı un • 
surlarını gaip eder. Onu beslcyi -
niz yeniden tazelenir ve gençleşir. 
İşte, Viyana Üniversitesi profesör
lerinden Dr. Stejskal'in cazip keş
fi bunu temin eder. ·Bioceh> tabir 

bunun da 
bir izahı 

Fakat, 
fenni 

vardır. 

edilen ve genç hayvanların derin 
cild höcerelerinden istihsal edilen 
bu cevher, şimdi pembe renginde-
ki Tokalon kremi terkibinde mev • 
cuttur .Her gece yatmnzdan evvel 
kullanınız. Siz uyurken, cildinizi 
besliyecek ve gcnçlcştirccektir. 

Buruşukluklarmız bir haf ta zar • 
f ında zail olacak v«;.. on yaş dnhn 
genç göriineceksiniz. Giindiiz için 
cild unsuru olan beyaz rcngiııclcJ,i 
Toknlon kremini kullanınız. Si~·nh 

noktaları eritir, açık rnesnrncleri ka
patır ve bir kaç gün zarfında en 
sert ve en çirkin bir cildi yumuşa
tıp beyazlatır. 

..................................................... 
Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • cU ke,ıde 11/TemmuzI1937 dedir. 

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

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat 

DiKKA T: 
---------

Liralık ikramiyelerle 
vardır .. 

Bilet alan 
değiştirmif 
sakıt olur. 

herke.s 7 Temmuz 937 güoU akşamına kadar biletini 
bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 

, .................................................. ... 
Fethiye Belediyesinden : 

Fethiye Belediyesince iki adet Baskül alın:ı.caktır. Şartnameyi görmek istiyen
lcrin Sirkecide Fethiye Nakliyat ve Ticaret ev.ne müracaatları ilan olunur. 

(3878) 
ır ı a a e ıgı genış ve uzun d b" ta .. ·· h 

ova serild" B d •1 kl" . ta a ır şın ustune oturmuş, ayva-
tab k ı. u ag ann şe ı sıs bo 1 bo d - . b a asıle ört· 1 ·· 1 1 • ' nımın y u yunca uzan ıgı yerı 

k
enirn iç·n mu ku. 0 1ma.a:ına rfagml ~· seyrediyordum. Nihayete kadar yürü- KANZUK 

Bir hiisnü tesadüf eseri olarak size tak- ,•••••••••••••• .. 
' cHm etmış olduğumuz şamdanın eşini 

af" e\ ı ayınıne az ası c h b h 1 
k 

1 geldi Yn t b" mek, er ne a asına o ursa olsun va.-
Öp • · de ya mış muazzam ır . . "f t k b · · d ld ""' ege benz.ev k" k. ı . zıfemı ı a e me mec urıyetın e o u-

~ ar "en cenupta ı şu ıbenın • d 1 d k · · 
an dağı oldu - .. h • k' . gum an, yo uma evam etme ıçın 

~lth~ı başı gıbi kgu~: şlup e ~~ ~~· Bır ayağa kalkmak üzere idim ki benden 
ekı ıervec:;i 

0 
, esı 0 an şaıd cı _;etın: yüz metre kadar ileride, bulanık sema-

buldu~. Annem ve ben çok sevindik .. Ben 
biliyoısunuz ki annemin biricik evladı -
yım; ve siz benim hayatımı kurtardınız!. 
Buyurun doktor, buyurun!.. 

Saşa memnuniyetten titriyerek şamda
nı bıraktı .. Doktor, sö7. söylemeğe mukte-Yarıp .1 ' 'anın ortasın a uenızı . l" t . b" k"l ·· ·· 

ı erıleyen b" . . b ya ır ısam e mış, esmer ır şe ı gozu-
andll'an Coudon d 1 ~ ge:ı~ın durnunu me ilişti. Bu esmer şekil, bir insan şek- rlir olmıyarak, yalnız hayret ve şaşkınlık-

Evet agını a anı ım. liydi; bana doğru ilerleyen, sür'atle yü- la ağzını :ıçmıştı .. 
ıındayd tarn Gouthirenin ölümü boğa· rüyen bir kadın gölgesi... Hayret ve se- ---------------. 
dar SÜ ~m. Derhal ve kabil olduğu ka- vinç içindt\ yerimden fırladım. Bu sa- Yarınki nushamızda: 
§ll"dığ~atle geri dönerek, yolumu şa- attc ve bu mevkide, her hangi canlı bir MEÇHUL DOST 
ka Yap n~kt~ya avdet etmekten baş- mahlUka tesadüf edeceğimi zerre ka -
ğu kad:ca .. hır şey yoktu. Kabil oldu- dar aklımdan geçirmemiştlın. Güpc- Ya:an : .Mıh Zoşçenko 
tarna:rnur s~~r'atle ... Zira gece karanlığı gündüz bile, Gauthierin ölümü boğa- Rusçadan çeviren: H. Alaz 
nıuş buıe çoknıeden o noktaya vasıl ol- zmdan ne bir köylü, ne bir oduncu, ne 

liayv unnıalı idim.... de bir avcının geçtiği vaki değildir. Zi-
evvelki a~ bu:nunu gıcıkl:ıyan biraz ra buralarda ne ekin bulunur, ne orman Çurnr• ••llr• hukuk hlklrw· 
ğımızı b· e~lı yola tekrar saplanaca- ne de av. llllnden ı 
d ıssedınce tered ı·· t" . e saymam . . c ut et ı. Yerın· Bu zifir gibi karanlık yağmurlu ve 
Cesaretle ilacsrıı· ~c;tınld bacaklarımı sıktım. sog·uk gecede, belki de haftalardanberi 
r .. ı ı ve ilk · · a tırısa kalkt ınışten son-' ilk defa olarak buradan geçen yegane 

'b ı. 
~akat tam .k. . kadın yolcuya benim tesadüf edişim 

ğı ı ıncı yokuşu t . h 1 . mız sırada b" d b" ırmanaca- cıdden şeyanı ayret ve umu maz bır 
dan kaçtığın'ı hı.r e~. ıre eyerin, altım- talih eseriydi. Bu kadın herhalde, ace
Vanıa beraber ısse tım, akabinde hay- le acele köyüne avdet eden civar hal
tın ve çalıları:e:.e !.uvar1andık. Otla- kından bir köylü kadın olsa gerekti. 
Bereketversin us~une hızla düştüm. Dağ yollarını iyi bildiğine şüphe yoktu 
On saniye zarfıze;ın taşlık değildi. ve elbet bana, takip edeceğim yolu ta
~ırn .. Yalnız üst~ a ~oparland,ın, kalk- rif ederdi... 
t~nrnış, dikenle:~h a~1.1:1 ~pey hırpa - Kadına doğru iki üç adım attım. Za-
ı, Lakın hayvan ucu. umu bere1emiş- ten benim önümden geçecekti. ]'evka

Yordu. Ona doğr:er:;~en kımıldamı- lade sür'atle yürüyor, çalıhklar ve di
arka ayağı bir kay egı ıp b~ktım. Sol kenler arasından şayanı hayret bir ko
Ve oka dar fena biranı~·f arıgına girmiş !aylıkla süzülüp gidiyordu. 

~ ı de saplanmıştı Aramızda yirmi adım kadar bir me-

Çumranın Tahtalı köyünden Merniş O. 
Abdullah tarafından Yozgadın Yenicatni 
mahallesinde 115 numaralı hanede mu -
kim Neşet kızı Hikmet aleyhine açılan 

ihtar davasından dolayı ikametgahının 

meçhul bulunması hasebile l/6/937 ta
r!hli Son Posta gazetesi ile 22/6/937 ta
rihinde mahkemede bulunmasına dair 
y11pılan tebligat üzerine mahkemede bu
lunmadığı ve bir vekili kanuni de gön -
dermediğinden hakkında giyap kararı it
tihaz edilmiş olduğundan 15/7 /937 günü
ne rastlıyan Perşembe günü saat 11 de 
Çumra asliye hukuk mahkemesine gel -
mcdi~i veya bir vekili kanuni bulundur
madığı takdirde bir daha mahkemeye a
lınmıyacağı ilan olunur. 

SAÇ BOYALAR! 
JUVANTİN 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vardır. Ter ve yıkanmakla kat'iy
yen çıkmaz, tabii renk veren, 

tanınmış ye~t\ne sıhhi saç 
boy alandır. 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÖLU - ISTANBUL 

SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• 
İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki fUbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yentcami)ı 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yanani•tandalıi pbelm 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamellh 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

ıtlralık kasalar 

Zayi Ruhsatname 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

Vekaletinden : 
(Oxhydroi) a<lındak! müstahzara aid 

8/5 sayılı ruhsatnamenin ziyaa uğradı

ğına dair sahibi tarafından gazetelerle 
y:ıpıhn !lan üzerine kendisine yemden 
(5/86) No. lu ıuhsatnnme verildiği cihet-

i 
le znyi olduğu :mlaşıl:m 8/5 sayılı ruh
seıtnnmenin hükmü kalmamış olduğu ilan 

'•••••••••••••" o.lunur. 
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BEYKOZ HAFTASI 
10 Temmuz 1937 ye kadar 

-YERLi 
MALLAR .. 

PAZARLARI 

BAYANLAR; ÇOK OzOcO Bi R DER T TEN 
F E M 1 L nedir ? 
FEMlL kadının aylık thtiyaçlannda kullanacağı yeni ve sıhht bir tuvalet 

" serviyeti ,, dir. Husust bir bağla kullanılır. En ince ve en ıılcı elbiseler 
alUnda görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. 

F E M 1 L sıhhidir. 

FEMIL serviyelleri sıhhi ve fennt bir şekilde husust bir pamukla ha· 
zırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı 
gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafit ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve de
riyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M 1 L pratiktir. 
ÇUnkO günün faaliyetine, seyahate, spora mAni olmaz. Taşıması ve 

kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara ~ayanı tavsiyedir. 
El çnntalıınnda ihUyat bulundurulabilinir. Çamaşır zahmetlerini tamamile 
ortadan kaldırır. 

FEMtL ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında denemek, bütün dok
torların bunu neden tavsiye ettiklerini anlamağa kifayet eder. Siz de tec
r Ooe ediniz. 

Her Eczanede ParfU mOri ve bUyUk Tuhıtfiye mağazalarında bulunur. 

Edirne İskan Müdürlüğünden: 
l - Edi~nc, Uzunköprü, Mcrçi ve İpsala kı.zalarında iskan komisyonunun tes

bit ettiği :;erlerde 390 adet tek, ve 112 adedi çift olmak üzere yapılacak göç
.nen evi in~antı 2849 sayılı kanuna ve olbaptaki H"'y'eti Vekile kararına tevfi
kan 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yapılacak evlerin 50 adedi §ehir tipi diğerleri ise köy tipi olacaktır. 

3 - Bir adet tek şehir tipi göçmen evi muhammen bedeli 211 lira 56 kurut bir 
adet köy tipi göçmen evi muhammen berleli 179 lira 74 kuru~ bir çüt köy tipi 
göçmen evi muhammen bedeli ise 322 lira 16 kuruştur. 

4 - fh;ı1e 16 Temmuz 937 cuma günü saat on beşte Edirne İskan Müdürlüğün
de İskan Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Kurtuldunuz! 

SERVİETTE 
HYGİENİQUE 

• FEMIL 
1 ÖÖ'YçE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubeal 
Merkezi: Bertin 

T ürlıiyetl elıi ıubeleri ı 

Galata • İstanbul - İzmir 
Deposu : ht. Tütün Gümrüğü 

~ Ha tiirlii banlra iıi * 

• 1 

5 - İ~bu inşaat toptan bir müteahhide :hale edil~ccği gibi icabı hale &öre 2, 3 -~·-·· ·--------····-·· .. -
ve saire müteahhide de ayrı ayrı ihale edilebilir. 

Son Posta Matlllluı 
6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul ve Edirne İskan Mü-

d~rlükl~rine mür~caat etmeleri llzımdı r. 
7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye i~tirak edeceklerin yu- Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

karıda yazılı saatten bir saat önce yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte Edir- SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
ue İskan l\iüdürlüğündeki komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. c3874> S . Ragıp EMEÇ 

Temmuz 1 

Hasan gazoz özü 
Midevidir. Toz halinde ve mcyvalardrın yapılmıştır. Çok köpürtlr. S... 

bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bJrdak su içinde içilirse mn .. 
leyyindir. Fazlası müshildir; şekerlisi ~mpanyıı. gibi lezzetlidir. Şekcnbl 
meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismJne ve 
markasına dikkat. 

H:ısnn deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. ;Beşiktaş, Eskişehir. 

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

TÜRKiYE BiRiNCi 

TERAZi FABRIKASI 

Her cins 

Markaya 
dikkat 

Hassaa, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
T arb ve ölçü aletleri 

Mamullbnı tercih 

edlnla ve teklltl• 

rlnden •akınınız. 

latan bul, T ahtakale caddesi 
Satış depolan : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 
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