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Hatayda Türklere karşı FILIST1N DE NiHAYET 
kurulan teşekküller PARCALANIYOR 

Vatan.ilerin dili ile korıuşan Komisyonun raporu 
bir komünist fırkası türedi Arap ve y ahudileri büyük 

bir heyecana düşürdü 
Arnik ovasına giren arap aşiretlerinin 

reisleri Antakya sokaklarında! 
Rapora göre Filistinin üçte ikisi Araplara, üçte biri d• 
Yahudilere verilecek, lngilizler de Kudüsten Yafaya 

kadar uzanan araziyi muhafaza edecekler 
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Antak l{omünist fırkasının neşrettiği beyannameden iki parç~ 
lnlı Yad;ı. 2 Temmuz (Hususi Muhabiri· keti var. Kont De Martel'in avdeti ve ye
tayda hı:: -Birkaç gündenberi Ha- ni Hatay Rejiminiq ilin edilmek üzere 

m b t siyasi kaynaşma hare- (De7'amı 11 inci sayfada) 

Madrid cephesinde 
hükiimetçiler büyük bir 
ltıuvaff akiyet elde ettiler ---

Hük-Umet kuvvetlerine ait tanklardan. biri 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 
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• ,. c komisyonu raporunu 

neşretmiştir. Bu ra• , 

Gezinti/eri l~C~tt-) pora göre Filistinde· 
kt Arap ve Yahudi 
unsurlarının uyuş. 

Halk her tarafta Büyük maları kabil olemı-
Ônderi coşkun yacağından, meml~ 

ketin ikiye ayrılması 
tezahüratla selamladı tavsiye edilmektedir. 
İstanbul, 7 (A.A.) - Reisicum- Filistinin üçte biri 

bur Atatürk bugün öğleden sonra Yahudilere, üçte iki
saat 17 de yanlarında Mllarif Veki- si de Araplara terke
li ve bazı meb'uslar olduğu balde dilecektir. Araplara 
Floryadan otomobille hareket ede- terkedilen. kısmın 
rek İstanbul içinde bir gezinti yap- Maverayi Şeria ile 
mışlar ve Beyoğlundaki Tokatliyan birle§tirilmesi ve E-
otelini teşrif ederek hususi salonun- mir Abdullahın da Son 1ı4diselerde Kudü.sten bir görünüş 
da yemek yemişlerdir. ı>u yeni Arap devletine kral il~n edll- ı nin teşekkülünden sonra, Filistindeld 

Her tarafta halkın coşkun ve can- mesi çok muhtemeldir. İngiliz himayesi kaldırılacak ve bunun 
dan tezahürlerile selamlanan Ata- Bu şekilde Yrılıudi ve 4rap devletleri- (Devamı 2 inci sayfa4a) 

türk Taksimden geçerek saat 21 de - ··---•••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Floryadaki deniz evferine avdet 
buyurmuşlardır. 

Ziraat Vekaleti 
bu yaz mezuniyet 

• 
vermıyor 

Ankara. 7 (Hususi) - Zirai kalkınma 
programıınn hazırlı:.nması münasebetile 
Ziraat Vekflleti bu yaz memurlarına me

(Devamı 1 I inci sayfada) 

Tarih Kurumu 
Trakyada 

h ifriyat yaptırıyor 

Geçen yıl Alpullu civarında yapılan 
kazılara bir bakıı 

Arkeoloğ ve doçent Arif Müfidin 
başkanlığı altında bir mütehassıs heyet 
bugün şehı:im:zden Trakyaya hareket e
derek Lüleburgaz ve Alpullu civarların-

(Deramı 2 inci sayfada) ------·· ·-·---· ···--· .. ·-· .. -··-...... -
KARiKATÜR 

Cenup hududumuzda 
kaçakcılık mücadelesi 

Urfa gümrüğünde 35,000 kilo kaçak eşya birikti, 
bunun 5000 kilosu ipekli kumaş 

Urfa (Hv.susi) -- Urfada Peyamlı na
hiyesi jandarmaları tarafından iki ka
Ç?.kçı yakıı.;anmıştır. Sürüçlü Müslim oğ
lu Ahmed ve Malatyalı Ali oğlu hamal 
Halil ismindeki bu iki kaçakçı Suriyeden 
aldıkları bın kilo ipekii kumaş, elbiselik 
ve saireyi kaçırırlarken yakalanmışlar ve 
jandarmaya ~ilah çekmişlerdir. Müsade
me neticesinde Ham yaralı olarak diğeri 
de sapasnğlam yakalanmıştır. Eşyalar 

müsadere edilmiştir. 
Urfa gümrüğünde 35 bin kilo kadar 

kaçak eşya vardır. Bunun beş bin kilosu 
ipeklidir. nu yı: e bin kilo kadar eşya sa
blmak üzt:re İstanbul gümrük idaresine 
gönderilıniştır, fakat mütebakisi 340 yı

lındanbcri anbarda durmakta ve çürü
mektedir. Buniarın bir an evvel satışa 

çıkarılması hazineyi mühim bir zarar
dan kurtarmış olacaktır. 

Tifo vak' alarile bera her 
şehrin çöp derdinden 
şikiyetler de arttı 

Temizlik işleri kadrosu genişletiliyor, tifo mücadelesi 
artırıldı, hastanelere yeniden yataklar ilave ediliyor 

. ~ .. ~ - . 
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Her gün 

Şom hükumetinin 
Miqkiil v aziyeti 

Yaz.an: Muıuttill Biat• 

S u.riyeckn gelen haberlere_ g~e 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Hayatta intizam.. X 

Şam hükumeti çok muşkül 
bir vaziyettedir. B:r taraftan Vatanlleı 
aylarda:ıberi etkin tahrik etmişler, bir 
taraftan d3 Hatay hallındaki beynelmi
'el mukarrt"ratın Jtat~yyet kesbeden hü
kümleri karpsında sılöşıp kalmışlcudır. 
Suriye hüki'ımeti bu iki tarafı da başka 
tüPlü kes~r.. siyasi hareketin içinde çaba
layıp dururken, Suriye. hükümetini dü
şürmek istLyenler de Vatani silahını ken
di ellerine alarak, daha ileriye gitmişler, 
Hatayın yeni rejimi aleyhinde kuvvetli 
bir fikir h'\'"eketi vürnda getirmişlerdir. 
f;ayet ateşli bir di!Je öönüp Hatay ~ovi
nizmi. döni"p islam ittihadcılığı Ye Arap 
emperyaliuni neşreden nutukları, Şam 

l-ıükumetinin vaziyetini büsbütün müş
kül ve tehl~keli b"r vaziyete getirmiş bu
hınuyor. Cemil :Bey. şimdi Dr. Şehben
der aleyh.ne ateş p;.iskürürken düşün

melidir ki rakibi, or:.un kullandığı silahı 
kullanınat.tan başka bir şey yapmış de
~ildir. 

Evvela evine, sonra giyimine, daha sonra işine intizam ver, 
ayni saatte yat. ayn: saatt~ kalk, ayni saı.tte yemek ye ve 
daima ayni derecede ~alış. 

Ço..-uğu büyüten intizam, iı:sanı yaşatan intizam, hayatta 
mııvaffak olanlara muvalfakiyeti temin eden intizamdır, 

kalbin intizamını kaybettiği gi.ın gelecek olan ö.lümdür. 

( soz ARASDNCA ) 
* , 

Bu vaziyet, bundan evvel tutulmuş o
lan siyaset:ıı tabü surette doğurmtıJ bu
hmduğu bir vaziyl'ttir; bundan sonra tu
tulacak tı.k.ı1ane b:r siyaset sayesinde bel
lı.i de bu müşkü!~lı bertaraf edecek ça
reler bullli abilirdi; fakat, gerek Şamdan 
ve gerek Hatayd•m gelen taze haberler
den anlıyoruz ki Sunye hüklımeti ve ma
hud Kütle~Jl Va!aniyye yanlış siya
sette devamdan vaz geçmiş değillerdir. 
Bu, gözümüzün önünde gayet açık du
ran bir hak:kattir. O kadar açık bir ha
kikat ki biz bunu şu veya bu rivayetten 
i-;tihraç etmiş değiliz. Bizzat Cemil Beyin 

Gazetecilerden 
lntilıam •lan bir 
Sinema gıldızı 

•·~~----------------------· 

açık ol:ın s<izlerile anlıyoruz. 

Cemil Bey dıyor ki: cBiz Cenevre ka
rarını kabul etmiş değ:liz. Ancak Türki
ye ile dost:ıne bir l:cmşuluk münasebatı , 
da tesis et:nemiz ltızımdır. Fakat, Sanca
~n Arnphğını müdafaadan bir suretle 
vazgeçecek değiliz!• Bu sözlerin manası 
şudur: 

cBiz, Milletler Cem~yetinin kararı ve 
Türkiyenin kuvveti itaı §ısında, resmen 
kabul etmem eğe karar verdiğimiz bir va-
1iyeti tatb"ke ıazı da olsak, gene hiçbir 
zaman davamızdan vazgeçecek değiliz. Amerikalı sinema yıldızlarmdan bi
Türkiye ile dostane bir kom~uluk yapa- ri, gazetelerinde kendi aleyhinde yazı 

HERGüN BiR FIKRA 
Selim 

Eski valile.rcll'ıı biri bir gün vildyet 
dahilinde gezerkn: iki öküzü iplmn.
den tutnıU§ götjlren bit' köylüye rast
lar. Vali köylü.ye bakar. Köylü de 
ııaliye. Vali bağım·: 

-- Hry bana bak, lıeni tanımadın 

mı.? 

- Tamdım, siz ı:afüiniz. 
- Tcımdın da neye selcim vermi-

yorsun? 
- Mulıakkak selam ve:rmemi isti-

yor musu.nuz! 

- Tabii i.<rti4,:10rttm. 
- Öyleyse §U sağ elimdeki ökilzü 

biTtU' siz tutun du elim bo§ kelsm, se
lam veTebilcyim! .. 

4---------------------------· 
Eski hırsız çok 
Meşhur bir 
Muharrir oldu 

cağız aml!"a, Hatayın Araplığı ve Suriye- yazan muharrirlerden intikam almak Maks Benncy isminde bir hırsız bun-
liliği da·:usını gütmekten de feragat et- istemiş ve bahçesinde, bir köşe ayırta- dan dokuz ay ev
miyeceğiz Resmen güler yüz gösterece- rak, buraya, üzerinde intikam almak is- vel mahkümiye
ğiz fakat, arkadan gene bildiğimizi oku- tediği muharrirlerin isimleri yazJlı me- ı· . bTrerek na-

l d.k . . K d iM mı ı ı yacağız!~ zar taş an ı tirmış. apısına a . e- ishaneden çık-
Suri~e ba~vekili ~1an~sı ~undan i~ret zarlığım) diy e. ~ir le~ba asmış. On~n ~, ve Fena Ar

clan böyle diplomatik bir dıl kullanırken sonra da. bu ısimlen yazılı muharrı:- , k daş adlı bir o
ii!e taraft:>n da Antakyada içtimalar ya- leri çağırarak mezarlıkta onlara bır t:biyoğrafi y a z-
pıldığına , . nut~~~r söylend_iğine1 komi- kokteyl partisi vermiş. m ı ş. Kilab mat-
teler t.E>şkil ~d!lcilgıne ve nihayet Şam buat piyasasına 
Vata~i~eri~ dillerilc- ~onuşa~ tuhaf bir Kadınlar erkeklerden dağılınca O('hşet -
komumst gurubu çıktıgma daır haberler ne zaman ve nıçın Ii muvn.ffakiyet 
geliyor DP~ek ciuyor ki, iş meydanda- kazanmış, mu -
c!ır; Sııriyr hükumeti henüz bu işde ha- hoşlanmazlar? harririne de şöh-
kikatlere uygun ve scan.imi bir siyaset Bir İngiliz gazetesine göre: ret getirmiş. Bu 
ltıtmu~ df'ğıldir. 1 _ Herkesin gözü önünde tırnakla- yüzd12n para ka-* nnız.ı temizlediğiniz için, zanan eski hırsız, 

Halbuki Türkiyc..nin bütün bu mese1e- 2 - Öte berinizi etrafta darmadağı- gayet mükellef 
Jerdeki va~:yeti ~ayet. açık ve samimi- nık bıraktığınız için, bir apartıman tu-

Fransızlarla 
lngilizl~r 
Arasındalıl far.k 

A frikaiı hükümdar İngilterede bir 
ziyaret esnasında 

Afrikadaki İngiliz Nigeria'sında otu
ran kabilelerden b irinin reisi, hatta hü
kümd~rı Oba Alaiye1uva Londraya gel
di. Başında şapka yerine allı yeşilli bir 
hotoz, sırtında ceket pantalon yerine 
renk renk şal hırkaya benzer bir palto 
vardı. İngilizler bu zatı hürmetle karşı
ladılar, hükümdar sıfatile andılar. Pa
raca, mevkice, ikametgfilıca rahatını te
min ettiler. ~mrine hademe haşeme ver
oiler. 

Oba Alaiyelu_va Londrada i.ken Pa
riste bi:ı sergi açıldığını duydu, Avru
paya gelmişken bir de ora::ını görmek 
hevesine düştü, ve Parise gittL Fakat 
adamcağız Fransız payitahtına ayak 
bastığı dakikada kendisini 5eyre gelen
ler üzerine saldırdılar: Hatıra kalsın 

diye hotozundan, hırkasından bir parça 
koparmak istediler. Etrafını binlerce 
kişi almıştı, ve Oba Alaiyeluva kendi 
hotozunun, hırkasının kıymetinde de
ğil, bu halkın arasında çırçıplak kal
mamak için kendisini yumruklan ile 
müdafaa etmek mecburiyetinde kaldı. 
Şimdi memleketine dönecek ve tebaa
sına Avrupahlar hakkında edindiği fi
kirleri söyliyecektir. dir H:ıric:ye Vekil!rr.iz Suriye toprakla- 3 - Radyoyu fazla açtığınız için, tarak, arkadaşla -

nndan geçerken, Başvt::kılimiz de burada '4 - Şüphelendiğiniz, kıs!rnndığınız rını çağırmış ve /ngiliz kilisesinde büy ük 
Suriye Ba~vekili vıt? Yüksek Komiseri ile için, tam manasilc bir 
konuştuğu sırada 'l iırkiyenin Suriyeye 5 - Ufak tefek işlerine ko.şmadığınız keyif alemi tertip bir eksiklik 
karşı olan dostluk duygularını bütün sa- için , etmiş. Hıristiyanlarca kiliseye gitmenin bir 
mimiyetlcrıle izah ettiler. Bütün bun- 6 - Onlara (bugün dünden güzelsi- Cinayet mev- adabı, erkanı vardır. Çorapsız, şapkasız 
fo .. rdan so.ırn iimid cdiyorduk ki artık Su- r.iz) demediğiniz için, zuJarını g a Y e t ve uzun kollu elbise giyilmeden, bu ne-
r iyeden dt ayni mukabele gelecek "•e 1 - Sigara küllerini yere silktiğiniz kuvvetli üsh1bile vi mabedlerin eşiğini aşmak günah te-

Hatay, iki memleket nr;;sında daimi bir ~~.i.?. .:~.~.1.1:_~~.:.:!:~;.:~:?. .?.?.~!:?.~?.~!.::.· ...• teşrih eden sabık hırsız, şimdi bu mev- lakki edilir. 
ihtilaf \?a7Jyeti yaralc:cak bir dava değil, kanidir. Şu .taide bu dostluğa neden do- zua dair hikayeler makaleler yazmak- Buna rağmen İngilterede Wimbeldın 
belki de iki mem~Pketi birbirine daha layı samimiyetle ve dostlukla mukabele ' . . . 'kilisesinin papası bu devirde, böyle b ir 
f;~zla bir !a:nımiyet.ı:e bağlıyan müşterek C"tmiyor? O, ~ugün içinde bulunduğu tadır. Bu makalelerınden bırmde 1938 takyidin lüzumsuz olduğuna inanmış 
b'.r ı;ocu_k oıac~ı~:. Maalesef, Cemil Be-

1 
müşkülattan ancak böyle bir siyasetle yılında İngilterede, Ameıik<ıdakini olmalı ki, pazar günleri her isteyen ka

yın Sunyc~e donaukt~n sonra söylediği , kurtulabihr. iki yüzlü bir politika Suri- gölgede bıraktıracak derecede geniş bir dının gönlü dilediği gjbi ayine gelebi-
s;izler ve l:irkaç gündenberi Hatay etra- ve hükümı-tinin müşkülatını artırmak- . • .. • .. leceğini ilin etmiş, bunu n üzerine de 
I!nda göst::rı ll'n fa..-: ·yc-tler binm bu sa- tan baska b!.r nctıce veremez. gangster teşkilatı vucuda gelecegını genç kızlar, şapkasız, çorapsız, kısa kol-
h<ıdaki ü~idlerim:zın boş olduğunu gös- • Muhittin Birgen söylemektedir. lu elbiselerile kiliseye gitmişlerdir. 
t~rnıiştir. 

* r~----------------------------------------------~~1 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! Fakat, hfila va it vardır. Suriye hü
kumeti için doğruluk, dürüstlük ve sami
miyet yoluna girm k için henüz bütün 
fırsat kaybedilmiş değildir. İki komşu 
ar asınd<Jti münasebetleri tam bir dost
luk çerçeve! i !çincie tutmak için bala 
vakit müsmcldir. Cemil Bey, kendisine 
sual sora!' r,azetcc!.lere Türklerin Suri
yeye kar~ı dostluk hislcrile mütehassis 
oldukfarır. ? söy!emekten çckinmen)iştir. 
Dem~ ''uyor ki bizim dostluğumuza 

Akav idaresınin Ad&ılar nrnsında münakaleyi temin .için 
ru :ya; kllçük vapurbn işletmiye başlaması gerçekten iyi bir 
teşebbüs oldu, ve Adalarda oturanları Akay idaresine karşı 
minnPttar bıraktı. Fakat b<? kiiçük ve>purlar Burga:a:lan 
kalktıktan sonra Heybeli p1a)ını, ihmal c.-derek Heybeli is-

zak Büyük;ıda 'Plajır.a gider1er. O tarzda ki Heybeli plajına 
gitmek ıstiyenler Heybeli iskelesine çıl"lllca tekrar oto ku
ruş ar&ba ücreti vermek rıecburiyetindedirler. Biz bu va
ziyete bakarak Akayın güzel teşebbüsünde tamamlanmıya 
muhtar; bir nokta bulundu~.na innnıyomz, fakat ey okuyu-

kelesine yanaşırlar, oradan da Büyükada iskelesine uğnya- cu sen: 

iSTER l NAN iSTER 1 NAN M Al 

Temmm: S 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu }çitı 
Bugün Konamadı 

- · · •••• t . . .... .. . .. .. . --· 1 . 
Filistin de nihag~I 
Parçalanıyor 

(Bq tarafı 1 inci sahifede) 

yerine İngi.ltere iie Araplar ve Yahudilef 
arasında ~yrı ayrı muahedeler aktedilt' 
ce.ttir. 

Arap ve Y ahudJ1ere terkedilen bu i-1 
.kısımdan başka, Kudüsten Yafaya kad~ 
denize giden bir kulvar da İngiliz hilJi'' 
yesi altmda iia!acaltır. 

Her iki devlet kendi topraklarındıı~ 
geçen nıün,1kalat yollarından mütekab1' 

len istifade edebileceklerdir. 
Yahudi devleti, Arap devletine, mikdlt 

n bilahare- tesbit edilecek olan seneli~ 
bir tahsisat VE rec:ektir. Bundan başlt• 
İngiliz parltı.mentosu ela iki milyon ster' 
ling tahsis Edecektir. Çünkü Arap de\'' 
letine terked:lecı>k topruklar münbit dt' 
fildir. 

Filistin makantları, raporun pıeşrf11· 

den mütevellid muhtemel hadiselerin & 
nüne geçmek iç:n her türlü tedbirleri ııl• 
mış bulunmaktadırlr.r. 

Tafbik cihetine gelince 

Londra 7 (AA.) - Reuter ajansın~ 
parlamento muhabiriı:den; ZannediJdı· 
ği.ne göre kom:syon tarafından tavsi~t 
edilen değişikliklerden hiç biri Amerı• 

lra da dahil. oduğu halde bütün alakada!' 
lann muvafakati alınmadıkça kabili tat: 
bik değildir. İngiliz mandası altında1'1 

kulvar mühim bir demiryolu parçasını vı 
Lida'da bir hava ~ünü ihtiva edecektir 

İki devlet keneli orduları olan müstıı· 
kil devletler olacaktir. 

Fakat deniz müdafaa.lan İngiliz bahri• 
yesine te,·di edilecektir. KomisyonuJl 
tavsiyesi Suriyede tathik edilmekte oıaı: 
şekle bC'nzemektecir. Filhakika SuritJe, 
iki devlet halindedir. 

Variyet gergin 

K udüs 7 (A.A.) - Gerek burada ,., 
gerek Fifü:finin bütün limanlarında ha''' 
çok gergindir. Halk kanşıklıklardatl 
korkarak evlerine erzak yığmaktadır· 
Birçok harb gemisi Hayfa]:a gelmişti~· 
Tayy.reler Kuciüs üzerinde miitemadı· 
yen uı;u~l "r yapmaktadır. Asker kışla• 
hırda tecemmü lıaUnde bulunmaktadır. 

Utobüs fiatlarının da· 
Tenziline karar verildi 

(BC'.§ tcınıfı 1 inci sayfada) 

Belediye, otobüs fiatiarını da ucuzlatrnlit" 
yı kararlaştırmıştır. 

Fakat b'J k:m•r. benzin, petrol mest' 
lesinin hallediliŞni müteakip tatbik s~ 
hasına geç.irileci>ktir. 
Şimdi D12lediye, otobüsçülerin vaziyet· 

lPrini tctki1'. ettırmektedir. 

Bu tetk "kattan clmacak: neticeden soıt" 
radır ki, otobüslerin ücretlerinde yapl" 
lacak temJ;fıtın rnikdan tesbit ediJt' 
cektir. 

Maam:ıfih, haber aldığımıza göttı 
Tramvay şırkf'ti, Eeşiktaşla Taksim ar~" 
smda i!':letr!lckte bulurıduğu otobüslerı• 
nin fiatlannı, Be:~diycnin müdahalesi!l"' 
dı>n evvel ind ·rmek niyetindedir. 

Eğer bu r.ıyet t.nbak.kuk ettirilir de ~!: 
ğ(>r otobÜ" ~irh:tlcrine de hayırlı bir rı~ 
mune teşl. !1 cdrr-;e, Belediyenin verrY11ş 
bulunduğu kafi kMar, daha yakın gUP' 
lnde ve J-endiliğ'.nden tatbikat sahasıı:ı• 
geçmiş ol:ıcakhr. 

Tarih Kurumu 
Trakya da 
Hafriyat yaptırıyor 

(Baştorafı 1 iııei sayfada) 

daki hövüklerde Tfak Tarih Kurumu ?19' .; ıı· 
mına kazıhr van!lcakhr. Ayni kurum n - ,.... uı;-
mına geçerı yıl da Alpnllu ve Hasköy f· 
raflarında hafriyat yapılmıştı. Yeni h~f 
riyatı yap~cak hey'ete Trakya uınu 
Mü!etti'Şliği mimarı Mazhar ve k..afi d~ 
;-ece nıütclrnssıs &mele dahildir. 'frak) ... 
Umumi Müfettişiiğinın büyük bir ehCtJl 
?Diyet verdiği ve kıymetli eserler be1<1~ 
diği bu hafriyatın neticeleri, bir müdd~ 
rnnra Dolmabalı çe sarayında açılacak r9 
lan Arkeoloji sergisinde altı.kadarla ) 
arzolunacaktır. Yeni hafriyat bir buçıı 
r..y kad~r sürı;cektir. 



• 
ispanya meselesinde Fransa 

· ağır basmağa başla<lı -
s·r Par·s gaz 

hudutlar 

• 
sı, 

kon r 
ransa ile İngiltere arasında ilk ihti af, 
lü meselesinden çıkacaktır, diyor 

ı~ Lol dra 7 (liusus1J - Adem! müdaha-\siyasetımiz, hakkımızda düşmanca his- ı lope liarp gemisi Akdenizde torpillc
edi~ ~~ı~e ~O!l ~aziyet şöyle hulasa ler beslemiş olan memleketlere karşı nen bir İngilız gemisinin tayfasını. a
kın r. İnft.1 renin maksadı hak- yarın kapılarını kapıyacak olursa hay- ıaştırmaktadır. Barselon makamatı In-
ın k ~ath~atta. çık&n haberlerin tama- ret edilmemelidir.» giliz Penclope harp gemisine küçük bir 
edilin ~d .. ıhı.yatla karşılanması tavsiye l\ drfil ccplı inde hükfımetcilcr kayıkta bulunan bir mektup tevdi et-
tent h e ve cumadan evvel ne İngilte- büyük bir muvaffakiyct oldc mişlerdir. Bu mektupta deniliyor ki: 
nla~ ~tt.ı h rekt!ti ve; ne. de hadisruerln ettiler cBarselona'dan 50 mil açıkta nıilliyeti. 
l'l'liy 1 ııık1şaf h kKında bir şey söylene.. Londra 7 (Husu i) - Madrid cephesin- rneçhul bir denizaltı gemisı tarafından 
bir I ı ":tıdır!lmekte.dır. Bılhassa, yeni de hükumet kuvvetleri şiddetli bir taar- torpillendik. Bir kayıkta sulara tabi o-

gtlız Ptam hnkkmda1cı haberlerin ruza başl:ımışlardır. larak gidiyoruz. Kaptan ölmüştür. Kü-
z; oldu u kayd dılıj ol'. Tayyare!erin bombaladıkları Naval- reklcrimiz yoktur. Sür'atle imdad gön-

li'r aftan vertlen malumata göre, karnero şehrinde asilere ait cephane de- deriniz. Mektubun imzası Robjhon'dur. 
itUafgıı.z hat? hr.ı·eketı gittıkçe daha çok poları infi1ak etmiş ve harab olmuştur. Geminin adı Okunamamıştır. Mektup 

:Z.1' r,iz htr fekil almaktadır. Zaptedilen mevziler ingilizcedlr. 
konm,ı ıaaı; ya Pirene hududundaki Madrid, 7 (A.A.) - Hükf:ıınet kıt'a- Frankocular hükumete aid bir 
ne d un k ldırılmnsını ve yahut kara la1'ı Villave:rd'deki düŞJUan mevzilerini gemiyi ka~rdılar 
ı~t ~z kont"olunun tamamen tatbikini bir hücum neticesinde almışlardır. Bu- Sordeaux, 8 (A.A.) - İspanyol hü-

ted rler. rada düşmandan bir çok esir alınmış- kumetcilerine ait olup naftalardanberi 
Saı Frnnl~onun notası tır. burada petrol ve benzin yüklü olarak 

Fr.a ;rnanca, 7 (A.A.) - Gener..al Tage cephesinde milisler garb demiı::- bekliyen bir sarnıç gemisi gcceley!n es-
Saı n °· devlellere bir nota yollıyarnk yollarının münakalatını dındurmuşlar- ıarengiz bir tarzda limandan kaybol-
'.kan:ın nca hükumetinin beynelmilel dır. muştur. 
sin in rn~ci?ince muharib addedilme- Madr.idı 7 (A.A.) - Cumhuriyet kıt'- Öyle zannediliyor ki. nasyonalist de-

N' tenııştır. alan Villa Nueva de la Canada'yı zap- nizciler gemiyi ele geçirmişler, gemi-
diı .. otada e.zcümle şöyle denilmekte- tetmişlerı:Ur.. deki hükfunetci mücettebatı hapseitik-
~Ak . Bir İngiliz gemisi torpillendi ten sonra nasyonalist sahillere gitmek 
~akdirde beynelmile~ iktısadi Barseiona, 7 (A.A.) - Ingiliz Pene- üzere denize açılmışlardır. 

Ricaz ve Irak 
'ktaltarı Ankaraya 

fraktan bir 
Hey'et geliyor 

Tunceli şakileri 
aç kaldılar 

gelecekler 
ı\d ---

Ank<ıl'a, 7 (Hususi) - Irakla aramız-
daki ekonomtıc:mün:rscbet1erı tn?lzim içtn Bir kaç şaki ekinleri almak 

l'int nadan bildır1ldiğine !{_Öre 29 tc-ş .. y:ıkında Iraktan şehrimize bir heyet istediler fakat yakalandılar, 
Cid s \1~ Cumnuriyet bayrıınnnda Ne~ 

utanı. il . 
n:- uua il ~ Hıcaz Kralı N ajeste Ib- Kauıp kadın 
Efgan . e: Lı·ak Kralı Majeste Gazt ve .J 

c~.:stan. V.eli htı Ankarayı ziyaret 
ınera . ~erdır .H'tlküındar.lar muhteşem Tayyarecinin 
ccıtıc~;1le istikbal ve.meı:asim edile- • 

ır. izi Üzerinde 
flataydaki fransız Honoıuıu, 1 (A.A.) - Earlıart'ı bul-d 1 mak için yapılan araştırmalar bundan 

gelecektir. Eiaziz, 8 (Hususi) - Tunceli ıslaha
tı devam etmektedir. Tcmdin hareke
tine yeni açılan kurslar.da yet.iştirilen 

muallim ve memurlar da ilave edılmek
tedırler. Tuncelinde ve umumi müfet
tişlik mmtakasmın mufıtelif ycr!cı:inde 

yeni kurslar açılacak, grup halinde bu 
kurslara devam edecek halk tenvir e
dilecektir. 

Şakiler arasında açlık başgöstermiş

tir. Yiyecek tedarik edemiycn şakiler, 
ekinleri almak için gelmişler, fakat 
hepsi de yakalanmışlardır. 

e egesi değiştirildi sonra ,eğer tayy.areciler henüz sağ ise-
1> AntakJııdarr b.ld' .1d .. "i ö Y" ler, bu adaya veya Howland'ın cenu
~0tniserlikce H 1t ırı hıg ne g !.e d uce bunda ve şimali garbisinde çok tesadüf 
rnurn) . • a :aym er taraun n u- . . 
Iet- af :ıan edilecektır. Sancakta Türk edilen bır :rner~~ kayasına konmuş ol- An karada bisiklet yar1şı 
ı aleyhındeki faaıı·veti ile tanılan de- dukları nazarı ıtıbare alınarak yapıla-ege D J Ankara. 7 (TeleforJa) - Türkiye bi-

" üryo deg~ iştirilmistir. Yerine .caktır. , .. ns siRlet mul\.avemet birinciliği koşusu ya-
~a . anın Kahire sefareti hukuk mü- Ne\tyork, 7 (A.A.) - Gladeston M .r ı') kil ,.-ırı -ı Vırı .R pılm1şt'ıı. ~sa.e .ıO ometre idi. .ı.vıuh-

Asya pak ı ve 
ingiltere 

Tür iyenin muvaff akiyetli 
politik faaliyetinden Lon
drada takdirle bahsediliyor 

Bır kısım Avrupa matbuatı son gün
lE'rdc Asya paktı ile meşgul olmaktadır. 
llu arada Brükselde ÇJknn cL'indepen
:fance BelgP• gazetec;i Londra hususi mu
habirinin l:u mevzu etrafında uzun bir 
mektubur u neşrctmektedir. Mektupta 
şoyle dcni'mektedir: 

Trkiye dtş işler b&kanı Tevfik Rüştü 
Aras taraf•nc.!ım Asya paktının tahakkuk 
ettirilmes· hususunda sarfcdilen gayret
leri İngjlt,.rc hususi bir alaka ile, hatta 
şunu da derhal ilave edelim, bariz bir 
m~mnuniyetle takip eylemektedir. İngi-

Bir Sovyet 
Gazete.'linin 
Tefsirleri 

-'"\ 

Moskm·a 7 (A.A.) - Yakında imza 
edilecek 0lan doğu paktı hakkında 
tefsiratta bulurıan Pravda gazetesi, 
tarihin Daikan antantı ile doğu an
tantınıu teşekkülünü beynelmilel em
niyet "ksikJ.ğjne atfedcccğini yaz
maktadır. 

'-~-----------------~ :ız matbm>.t1, 'l'ürkiyc Ekonomi Bakanı 
Bayar i1e birlikte Bağdada gitmiş olan 
dı~ işleri bakanı Tevfik Rüştü Arasın bu 
7lyaretini uzun uzad1ya mevzuu bahsey
Jemr:ktedi:-. 

Londrada genç Türk devletinin mu
vaffakiyetli politik faaliyetleri sayesin.
ele yakın şark sınırlarında büyü'k bir sü
kim teessliF. eylemektie bulunduğu beyan 
ediliyol'. 

lngilterr>, b:.:tün islam memleketlerin
deki ve b'lhm;sa pakta dahil bulunan 
İran Iı ak ve Efganistandaki yenilik ha· 
reketlerinh'ı ba~ında büyük TüTk refor
munun nıevcut 'bulunduğunu tasdik ey
lemektedir. 

Esosen Türkiye !le İngiltere arasında
ki münası>betler gündc-n güne daha iyi 
'k.ir şekil a!arak inkjş • .'lf eylcmektedirler. 

Bugün İP~iliz • Türk dostluğu İngilte
r~nin yakın ıi'ark politikasında ve hatta 
belki Akde11•zde !.ıile, en büyük kozların
dan birini teşkil etmek1edir. 

YaktnJar•:a kafi bir şekil alacak olan 
Asya paktı hiçbir veçhHe panislamizmin 
veya bir p<ın Türkizm menfaatlerine hiz
met eyleıniyeccktir. 

Tiınes gazetesi panısli'ımizm zamanı

nın artık geçmiş bulunduğunu kayde
diyor. 

Bu işin en muvaffakiyetli ciheti ise 
birçok vatıim hfıciiseleı"in vukubulmuş 

oldukl~rı bir yerae sulhun müdafaası 

:~in yeni ve kollektif bir garanitin yara
tı1mış olın:ısıdır. 

A Oje ta~ in edilmiştir. -Texa.s- tan bildiriliyor: .l'.\ln k J telif bölgpl~re mcnsub 19 koşucu iştirak 
tle. u ova ına yerleştir.ilen Arab aşi.. Saravac sahil muhafaza gemisinin ııttl. Muamele vergisi 

r-lnı 1
•
1
n?en bir grup Reyh.:ıniye paza- kaptanı İtasca kotrasından bir telsiz Neticıedc Ctlum ve :E"uüp celele, 3 saat Jagnıa etm· r . ~ k J Ankara, 7 (Hususi) - Maliye Ve .. 
_ tş ır. haberı aldıgını ve bu haberde otranın 39 dnkikarlr. koşuyu bifümişlerdir. kfıleti muamele vergisi kanununun tat-LJ Z k 1:_ b • Earhart'ın tn~yal'esini görereı:k imda- bikatı hakkında bir izahnarne ha:zırla-

e Orta. A rapa da 
neler oluyor? 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

1'25} ir müddettE!nberi orta Avru· 

lg) pada: göze çarpan siyasi faa· 
i:yet, büt'ın cikkatıeri üzerinde topla
makta dcvımı ediyor. Hadisat karşısında 
gafil avlnnmamak istiyenlerin vaziyctte
'<i bu inkişafı sıkı bir surette takib et
meleri zaruridir. Rorr.anya kralı ikinci 
Şarlın Var~ova seyahatı, Leh - Romanya 
devletleri arasında tazel!!nen ittifak, Tu
na havzasma \'crilmek istenen düzen 
hı.kkında1':! yeni y ni tezahürler, Çekos
lovak devletinin bu vukuata karşı takın
dığı tavır ve vaziyet, bu mıntakanın 
umumi veçhesındcn akseden muhtelif 
intibalardtr. Bu arada Almanya ile İtal
yanın Yugoslavya ile Romanya üzerinde 
y:ıptıklnrı iddia olunan dostane tazyik te, 
P. vrupanın bu mınt.'.lkasında cereyan 
eden hadisata ryrı bir çeşni vermek
t~dir. 

Bütün bu chval ve şerait karşısında 
Fransanın endişesi azimdir. Nitekim, ta
zelenen R')men - Leh ittifakım tcs'id 
etmek icin verilen ziyafette Lehistanla 
Romany;)!ı ciiğer memleketlere ve bil
hassa Fransaya bnğiıyan bağdan bahse
dilmen-.esi, Fransız dostlarımızı bir hayli 
güccndirıriş ve Bükreştcki sefiri vasıta
sile bir ne•. i siyrsi teşebbüs yapmaya ka
dar iicri t'itmiştir. Almanyanın büyük 
t~sirile hnsulc gelen bu faaliyetlerin he-
1efi, muhakkak ki Çekoslovakyayı 

tecriddir. Bu memlekeUn Lehistanla o
fan münıı.sebetlerindeki soğukluk nazarı 

Jikkate alınırsa, :F'rn snnın, bu hareket
lerden endişe duyması yerinde olur. Ayni 
ıa'n'landa Tuna havzasının teşkilatlandı

rılması için muhtelif cephelerde~ uğra
şıldığı şu s1radn muhtelif grupların va
ziyeti muhtelif veçhelerde mütalea etme
leri de bir L.nrurettir. Orta Avrupa, bu 
sebeblc çok girjft bir durum içinde bu
lıınuyor. Mühim menfaatlerle aliıkadar 

elan bu karmakarışık vaziyetin durula
bilmesi içm sulhun teşkila'tlandırılması 

lfızımdır. Bunu tahakkuk ettirmenin şim
Jilik bir emri muha1 gibi göründüğünü 
söylemeye lüzum dahi yoktur. 

Scfön Ragıp Emeç 

Başvekilinıiz in 
Yugoslav deniz 
Subaylar-ına hediyesi 
Bclgrad 7 <.A.A.) - Avala ajansının 

bildirdiğine gör Yugosl:ıvyayı ziyaretleri 
esnasında Ifa~vel>Jl İsmet İnönü ile lia
riciyc Vck;li Dr. Rüşt Aras, sa1ı1lde k"'llin 
Kotor'a giderek rm:hteJif deniz müesse
selerini grzmişler ve Yugoslavya donnn
masımt menscb zabitler tarafından bü
yfık bir hararetle karşılanmışlardır. 

Bu karşılamadan pek mütehassis olan 
Türk devlet adamlan mühim mikdarda 
Türle lüks sigaraları göndermişler ve bu 
sigaralar zabitler arnsında taksim edil· 
miştir. EJ; ~ a şar K ta ır dma gitt.iğ~ bildirilmekte olduğunu be- Tahranda ziyare11er maktadır. 

~a~· d [ı ~nclmqu~. . T~ran,7 (A.A.)-Panb~rriyw: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
M lSe Q Q San Fransısko, 7 (A.A.) - ltasca Türkıye Harıciye Vekili Dr. Tevfik ı-

di . ~'>ı<:ova, 7 (A.A.) _ Tass ajansı bil- kotrası Amelia Earhart'tan geldiğini Rüştü Arasla Irak Hariciye Veziri Na- Sabahtan jabaha : 
h~~~or: Kinkukra dağı m:ntaknsında, zannettiği bir çok işaretler almıştır. ciyüHisil dün harbiye mektebini ziya-
~ct ~da nezaret etmekte bulunan Sov- ret etmişlerdir. 
saat l~d~? dCHl~elerine 5 temmuzda Bir köpek ailesinin ----------
defa s· ") ve 4.30 da olmak üzere iki y eşi köy yolunda 
Sak an O\·y~t arazisinde dağın eteğine akrabalıkları tesbit 
tarafın~n bır J~pon-Mançn müfrezesi bir Otomobil 
'iiı:erine ~~.ateş açılmıştır. Bu hadiseier edilecek 
lcri teatt ~d~:~\.araçsında tüfek ateş- kazas1 oldu 
cesinde .. 

1 
ış ır. ar.pışmalar neti-

so 
0 enler ve yaralananlar vardır Beyoğlunda Ramalbaşında oturan Bakırk-öyde Fazlı paşa sokağında o-

V\ et h··k· . sefaret .. u umeti, hadiseyi Japonya Fatmanın bir köpeği çalınmış, iddia-ya turan komisyoncu A'.linin 14 yaşındaki 
d Cekt ı musteşarı nezdinde protesto e- göre İbiş isminde bir çingene olan hır· oğlu Necil bisikletle ve iki arkadaşı ile 

r. sız bu köpeği bir Museviye satmıştır. birlikte Yeşilköy asfalt yolunda yarış 

B . Fatma da hem çingene, hem de Musevi ederlerken şoför Zihninin idaresindeki 
er adam karısını aleyhine bir dava açmıştır:. 'F'akat ~u- 2755 numaralı taksi otomobilinin önü-

1:' sevi mevzuu bahis köpeğin anası, ba- ne düşmüşlerdir. Necil otomobilin ö -
n uy uya atacaktı bası ve kardeşleri olduğunu söylem.iş, nünden kaçamamış, şoför de bisiklete 
Üskudarda p hepsinin kanı tahlil edilsin, akrabalık- çarpmamak için direksiyonu so1a kır-

9 nunı 1 ' azarbaşı mahallesinde ları meydana çıkar demiştir. mış ve .otomobil hendeğe. yuvarlanmış, 
ara ı evde ot Çalışan Hal dl uran ve tramvayda Şimdi mahkeme bu köpek ailesinin kapaklanmışt.lr. ~tomob~l yarçalanmış, 

lnet kızı Ne~is: karısıd 20 ?aşında Alı- kanlal'ım tahlil ettirecek köpeklerin bu manevraya ragmen bısıklete de çar
kavga çıkını ar~sın a .auı:ı akşam bir akrabalıklarını araştıracaktır. Hayvan- parak Neci~i y~r~lam:ştır .. Otomo?i~de 
ran lfard k ş, Nefısenın ıddıasına na7.a- 1 dl. t .. se ,.,.·ne go .. ndcrilmı·s- General Ah Saıdın oglu ıle kendısme 
l' l ı arısını dövmu·· b w ar a ı ıp mues s-=ı • d b. t b. d f.. z·h . 
ı ıp sıktıkta Ş, ogazına sa .. f refakat e en ır za , ır e şo or .. ı nı 
doğru siırükl~~onra avludaki kuyuya ır. bulunuyordu. Her üçüne de hiç bir şey 
telnişt" K ış ve kuyuya atmak is- • k b" , olmamıştır. Devriye jandarmalar oto-
kornş~~~r N a:ını~ feryadına yetişen Adhye gU mrü masına taşmıyo mbbilın içinde baş aşağı bulunan müş-
1 almışlar e ~~eyı. Halidin elinden zor- İstanbul postanesinin üst ve orta terileri kurtarmışlardır Zihninin kazayı 
gcçnıişlerdlr ır ~ıle faciasının önüne katla'rını işgal etmekte olan adhye bi- müteakib dili tutuln'luştur. Necil ağır 
k~eye ve İl 1:alıd yakalanarak malı- nasının gümrük dairesine taşınması ka· surette yaralıdır ve Bakırköy hastane-

r mı..,'itir. rarlaştırılmıştır. sine kaldırılmıştır. 

Parasız • 
lŞ 

f:stanbul vali vekilinin, gazetecilere beynnah çok iyi karşılandı ve iyi 
ümidl...:r verdi. Disiplin sahibi bir iş adamı olduğu rnlaşılan vali veiili kısa 
bir tetkik neticesinde şehirde parasız da yapıbbilecek birçok işler olduğunu 
söylt?di. 

Haklıdır. GörGşü doğrudur. Yedi sekiz yüz bin nüfus!u bir şehrin idare 
ve bel0 diye işlerini bir elden idare eden makamın o nısbette salahiyeti de 

olduğuna göre bu kuvveti zeka ve bilgisi ile kullanmak sayesinde birçok 
işleri parasız da yapar ve yaptınr. 

Zaten biz nizaın, kanun ve talimat <'ıhetinden ~k zcngıniz. Bizd her şey 
düşüm!lmüştür. Her müşkül üzerine raporlar ~·azılmıştır. Evrak hazinemiz 

dünyanın en zengin definesidir. Ne ~are ki lm11ları tatbik edecek prensip 
sahibi iş adamfarı clhctınden p k ZQngin değil~z. :h.11 basit belediye vaztfele· 
l'indc bile mevcut talimatı tatbik etmekte lUbyd davramr11_ Bunun neticesi 
her eIT'ır ve her tc:şebbüs saman alevi gibi bir lfıhzada par!ayıp söner. Dünkü 

yuzımda işaret ettiğim şehir işlerinin geceden yapı:ması gibi bazı iptidai şe
hit cilik vazifeleri vardır ki bütçe ile, para ile alakadar değildir. Sadece ça-
lışına sistemini cicğiştirmek kafidir. Mcselfı. inş:'at yerleıinc lfızım malzeme, 
h:ıllere ve pazarlara sevkcdilen erzak, dcpol::.ra ta§Jnacak mahrukat, fırın

lara gidecek unlı.r, denize dökülecek ~öpler gili ağır nakiıye işlerini Avru
pada olduğu gibi geceden yapmak iç:n paraya ne ihtiyaç var? Umumi yer
Jcr" g~rip çıkmayı yoluna koymak, dilencileri toplamak, yerlere tükürenle
ri terl~iyeye davet etmek gibi işlerin para ile ne aHikası vardır? 

Büti'm bunlar vali vekilimizin pek iyi tahmin cfüği gibi parasız yapılabilir. 
Bir şartla. Sistematik bir çalışma programını belediyenin· en büyük amirin-
den hAlkla tem&s eden en küçük me:nuruna kadar kabul ettirmek şartile. 

Bü.r1ıan Ca1ıit Markaya 



il Sayfa 

Haliçte bulunan cesedin 
hüviyeti anlaşılamadı 

SON POSTA 

Kumpanyalar 
benzini indirmiye 
yanaşmıyorlar 

. . . . . .. Benzinin ucuzlatılması etrafında ya-
Evvelki gün denizden bir cesed çı- bu seyyaha aid olması ihtımalı ıl"rı su- pılan tetkikler devam etmektedir. Dün 

karıldığını yazmış, denizde uzun za- rülmektedir. Ankara vilayet iktısat müdürü Şevket 
man kaldığı için kafasındaki ve yüzün- Cebinden almanca bir kitap çıkması l Süreyya, İstanbul belediye iktısat mü
deki etlerin soyulmuş olduğunu, bun- da bu ihtimali takviye eder gibi görün- dürü Asım Süreyya, ticaret odası umu
dan dolayı da teşhis edilemediğini, ce- mektedir. mi katibi Cevad Nizami ticaret odasm
sedin teşhis ve ölüm şeklinin tayini i- üzerindeki elbise ve pap:yonla pa- da toplanarak görüşmüşlerdir. Bilahara 
çin morga kaldırıldığını da ilave etmiş- buçlarının siyah olması, dün de yazdı- yapmış oldukları tetkikleri telefonla 
tik ğımız gibi cesedin bir papasa ~id olma- şehrimizde bulunan iktısat Vekili Ce-

Bu hadisenin tahkikatına, polis ikin- sı ihtimalini hatıra getirmektedir. lal Bayara anlatmı.şlardır. 
ci şube müdürlüğile müddeiumumi Y" b k f t bir balo veya su- Gaz kumpanyaları benzinin kilosuna 
muavinlerinden Hikmet Sonel el koy- ınke, uf t' ı~ade ' andırmaktadır bu- Türkiyede satış esnasında 5.37 kuruş 

.. dd . 'l 'k vare ıya e mı e · . . -rnuş1ardır. Polis ve mu eıumumı ı , d .. 1.. .. e tekaddüm eden n~klıye vesaıre masraf zam etmekte-
d.. b" k "hl" 11 · tl ·· nun, a amın ° umun d' 1 l t tk'kl ·· d" un ır ço ı ıma er ve rıvaye er u- bir zamanda bir balo veya süvareye ır er? y~pı an e ı ~re gore unya-
zerinde tahkikatı genişletmişler, fakat, . . 1 .ht' r de istintaç et- nm hıç bır tarafında kılo başına bu ka-
henüz, ihticaca salih hiç bir ip ucu bu- gıtmk ışd~ ması ı ıma ı dar masraf tarhedilmemektedir. Bu 
1 t T hk.k t h . ntle me te ır. f T" k" · · d · d 1· B unamamış ır. a ı a a e emmıy... . . .. ma&ra ur ıye ıçın e zıya ec ır. en-
de\.<..,m edı"lmektedır" . Yapılan muayenede, cesedın bır mus . k 1 il f' t .. . d h " - ,. h k zın umpanya arı e ıa uzerm e e-

Bir çok ihtimallerden bahseditrüek- lümana ~it olmadıgı kat ıyetle ta a - nüz bir anlaşma olmamıştır. Bu kum-
te, cesedin hüviyeti hakkında bir çok kuk etmış bulunmaktadır_. . . panyalar mevcud fiattan daha a~ağı 
r ivayetler dönmektedir. Bunlardan 1 Yukarıda yazdı?ımız . ıh~ıma~ v:. rı- benzin ve petrol satamıyacaklarım id-
ba~lıcaları şunlardır: 1 vayetle~.le .. daha bı~çok 1?t~mal_at uze- .dia etmektedirler. Bu vaziyet karşısın-

Geçenlerde limana gelen bir Alman rinde yurunmektedir. Hadısenın ma - da hükumetin benzin ve petrole narh 
vapu r undan çıkan seyyahlardan bir i- hivetinın çok yakın zamanda anlaşı- 1 koyması keyfiyeti de mevzuu bahsol-
nin kaybolduğu yazılmıştı. Bu cesed 'n lacağı ümit edilmektedir. maktadır. Tetkikler ve kumpanyalarda 

.......... ___.._......-.. .. - ~ yapılan tetkiklerin bir iki güne kadar 

Vekillerin 
Tetk ikleri 

L imana büyük 
Bir fener konacak 

Dün sabah Ankara.dan İstanbula ge- Liman umum müdürü Raufi dün Tu-

sona ereceği umulmaktadır. 
Benzin ve petrol İzmitte de pahab 
İzmit (Hususi) - Burada gaz ve 

benzin fiatları hala tanzim edilememiş
tir. Gazın litresi 25 kuruşa satılmakta
dır. Benzin de eski fiat üzerinden satı
lıyor. 

Rusyaya giden şehircilik 
mütehassısımız geldi 

len maarıf vekili ve dahiliye ·:ekalcti ıing Klübe giderek yeni yapılmakta o
vekili Saffet Arıkan öğleden sonra da- lan yolcu salonunun projesi üzerinde 
b iliye \'e1'd. eti ve parti umumi katip- izahatta bulunmuştur. Yolcu salonunda 
liği veka.etı münasebetile vilayete \'e 1 Turing Klübün de bir' gişesi buluna
partiye uğrı.) arak bir müddet meşgul 

1 
caktır. Memlekete seyyah celbi işine 

olmuştur. Turing Klüb ziyadesi ile ehemmiyet Bir ay kadar evvel Sovyet hükılme-
Bay Saffet Arıkan bundan sonraki 1 vermekte olduğundan yeni yolcu salo- tinin daveti üze

m esaisini Do mabahçe sarayında tarih nunda bu maksatla ayrılacak gişeden rine birinci mi
kongres i ile beraber açılacak seı-gi iş- büyük istifade beklenmektedir. mari ve şehirci

le~ine hac;retmı~ ve_ bu sergin~n. tanzi- Yolcu salonunun tam ortasına bir ta-! lik kongresinde 
mıne memur komısyonun reısı bulu- rnssut kulesi yapılacaktır. Bu kulenin bu 1 un m ak ve 
nan müze C" umum müdürü Bay Aziz- üstüne bir fen~r konacak bu fener bü- Moskova im ar 
den hazıı lıklar etrafında malfırnat al- tün limanı aydmlatacak, 'bu sayede de planlarını tetkik 
mıştır. kaçakcılıkla, her nevi kazaların önüne etmek üzere da-

Gümr·il< ve İnhisarlar Vekili geçilecektir. vet edilen müte-
şehrimizde bulunan gümrük ve inhi- 1 ha s h' · mı· 

Yoku salonları ile limanlar hakkında s ıs şe ırcı -
sarlar vekili A li Rana Tarhan :lün inhi- 1 B'' h Arif 

tetkikat yapmak üzere bir ıni.iddet ev- mar ur .. an 
sarlar umum miidürlüğünde meşgul ol- ,·el Avrupaya giden liman idaresi baş- Ongun du~ R~s-
rnuştur. İn hic;arlar umum müdi.\ri.i Mit- yadan donmuş- Mimar Bürhan Arif 

mimarı Fahri mühendis Refet cuma 
batı çağırarak satış meseleleri etrafın- günü İstanbul~ dönece!derdir. Aynı va- tür. Bir kaç gün Ongun 
da kendisınden izahat almıştır. Veki- sonra Ankaraya gidecek ve mü§ahede-
] • ı..: •• •• "kl b .. d" ı· · -·· c. urla liman idaresinin ikinci römorkö-
ın uugun gurnru - er aşmu ur ugun- leri hakkında bazı konferanslar vere-

de meşgul olması muhtemeldir. rü de getirilmiş olacaktır. ceklir. 

Üniversite de: FcUste: 

Ürıiversite için istimlak yapılıyor Tramvayı taşlıyan bir deli 

İstanbul Üniversitesi için Beyazıt - Kuruçeşmede oturan Mehmet oğlu 
ta inşa edilecek Enstitü ve laboratuvar Şükrü, evvelki gün birdenbire delilik 
binalarının yerleri tayin edilmiştir. alametleri göstermiş, yoldan geçen bir 

Bu binaların yapılacağı yerlerin is- tramvaya taş atarak camını kırmıştır. 

t imlak muamelesine tevessül olun - ,Polis tarafından yakalanan Şükrünün 
muştur. İstimlak muamelesi belediye - evvelce Bakırköy emrazı akliye hasta
ce tekemmül ettirilecektir. İstimlak be nesinde yattığı anlaşılmış, tedavi edil
delleri de maarif hesabına oımak üze- mek üzere tekrar akıl hastanesine gön
re üniversite bütçesinden verilecektir. derilmiştir. 

İstanbul - Edirne yolu tamamlanıyor 

Edirne - İstanbul yolunmı Lüle burgazdan geçen kısmı yapılıyor 

Lüleburgaz (Hususi) - Edirne - İs- Belediye de çarşı içi ile mahalle arala
tanbul şosesinin Lüleburgaza kadar o-ı rındaki yolların tamirine devam etmek
lan kısmının toprak ve taş döşeme işi tedir. 
bitmek üzeredir. Çorlu ve Lüleburgaz- Yeni orman kanununun tatbikinden 
da, iki taraflı ca lı~maya hararetle de- sonra kiremit ve tuğlacıların işleri güç
vnm edil me ktedir. Fdi.-ne - Lüleburgaz leşmiştir. Kazamızın Celilliye köyünde 
J ol unun •C'h'"' <-i-rl irii n "'kta olan t:-ı ~ bir kiremitçi mazotla tuğla ve kiremit 
J ··"1 i' d '"! k "·'i ., .,m icin- pişirmeyi tecrübe etmiş ve muvaffak 
c!e:n geçen yoı f ct .ı.~ do 1~nmektedir. ı da olmuştur. 

/{ülliir işleri: 

Yeni yaptırılacak köy mektepleri 
İstanbul vilayeti köylerinde yeni -

den inşa edilecek olan köy mektepleri 
için maarif ve nafia müdiirlüklerince 
bir nümune tipi hazırlanmaktndır. 

Beş dershaneli olmak üzere planı 
yapılan köy mektepleri İdarci Husu -
siye bütçesine konan tahsisat ile pey
derpey yapılacaktır. 

HALK OPERETi 
Yaz temslllerl 

Bu akşam 
Beşlktat Aile 
Parkında 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Operet 3 perde 

9-7-937 Cuma akşamı 
Kadıköy Hale Bahçesinde ---------,·-.. ····-· .. ----·- -

TAKViM 
' TEMMUZ 

Rumt sena 
8 Arabt senı 

1868 1~i)6 - -Haziran Resmt sena Hızır 
26 1YJ7 64 

• Pf:RŞEMBE 

SABAH 
1 R. ülahar 1 

hfSAK 
~ 

lıl. .ıJ. o. !J. 
8 53 29 6 34 
4 36 2 18 

o. ı ll;i•ıdı Akşam 

'"fil_ - -
S 1 D 

s. n. s. D. s. D. 
E. 4 ;};) t) 35 12 uu 02 01 
ı. 1 ~ 18 16 14 19. 4ii ~ı 4.J 

Temmuz 8 

Dün şehirde üç deniz k azası 
oldu, beş kişi boğuldu 

Batan kayık ve kurtulan kızlar 
Dünkü nüshamızda Haliçte bir sandal ı Ahmed kaptan, mezbahaya geldikten 

devrildiğini, 3 işçi kızın boğulduğunu sonra motiirü Veli oğlu Azize teslim et. 
bildirmişti\:. Facia hakkında aldığımız miştir. 

mütemmim ma1Uma1 şudur: Motörün makinisti Üzeyirin de ehli-
Hasköyde oturan işçi Musevi kızların- yeti olmadığı anlaşılmıştır. Makinist tev

dan, Yako kızı Rebeb, K emal kızı Fani, kif edilmiş ve kaptan sorguya çı kil
Kemal lma Eliza, Yako kızı Viktorya, miştir. 

Fara, Rafael kızı Sara, Fani ve mezbaha- İkinci kazada da bir çocuk boğuldu 
na makas<'ı Hüsameddin, dün sabah 8 e E b" .. w •• b d 1 k ·· 

. . . . n uyugu on eş yaşın a o ma uze-
çeyrck kala, karsı sahildekı vazıfelerıne d .. t b k ·d.. B 'kt t H 

. k . . H7 wl Al. . re or eş çocu , un eşı aş a ay-
yetışme ıçın. , ımmet og u ının san- dd' . k 1 . d b wl d d 1 . . re ın ıs t esın e c.g ı uran san a -
dalına bırımışlerdır. 1 d b. · · k · ·· d ... ·· s d ı k d 1 t k 'b 15 ar an ırım aşıa goz arasın a çozmuş-

~n a ıyı a~. a~ı mı.ş ve ~ _rı en. ler, içerisbe dolarak kenardan açılmağa 
dakıka sonra. Sutluce ıskelesını geçtık- 'L. 1 1 d B' ·ı ·a d 1 ı 

• • • • w .,aş arnış ~r ır. ıraz ı erı e, san a sa -
lcri sırada, bırdcnbire iızerlerme dogru 1 k . . k kl d b t .. , . 1 . .. 

1 
. anara gıoer en, çocu ar an aş ,._ 

var sur atı le ge en bır motorle karşı aş- ft d .. R ·ı N · w k Ik 
1 d .ra a un1n ıza og u urı ayaga a -

..,,ış ar ır. b' 1 k . . k b d k 
1 N'h t t"' b " ı·· .. , t'l dal mış ır a .. a ı , muvazenesını ay e ere 

ı aye mo or u un sura ı e san a d . d.. .. ı·· A k d 1 f d 
.. d k 'dd 1. ld · emze usmuş ur. r a aş arı crya a 

çarpmış musa eme ço şı et ı o u- • v 

' . . . b:ışlamışbr, kurtarmaga çalışmışlar, fa-
ğundan, s:mdal ortaaan ıkıye ayrılmıştır. k t k b" "k' d f b t kt kt 

• • w • • • ;:ı , çocu ır ı ı e a a ıp çı ı an 
Kızlar ve Husamettın çıglıklar ıçerısın- · k b 

1 
t 

d d . d"·k··ı .. 1 d' sonra ay ~ mus ur.~ 
e, enıze o u muş er ır. HAd· d b ... t '" dd · ·1:1. 
C. d b 1 d 1 ıl sahil a ıse €n za ı a ve mu eıumumı LA 
ıvar a u unan san a c ar ve -

naberdar edilmiş, cesedin aranmasına 
den bir kısım halk feryatlar üzerine der
hal vak'a mahalline yetişerek, kazazede
!eri kurtarmaya b&~lamışlardır. 

Facianın kurba!1lc.rı şunlardır : Yako 
)::ızı Rebe1~a, Fani, Eliza ve makasçı Hü
ı:amettin. 

Bunların cesetleri akşama doğru deniz
rlcn çıkarılmıştır. 

Yapılan tahkikatta, •Şahini Bahri> is
'Tlindeki motörün Silivriden oturan Ah
med kaptana aıt olduğu anlaşılmıştır. 

:,aşlanmı~sa da, dün akşama kadar bu-
1.unamamıştır. 

Bir kunduracı da denize düştÜ" 
Küçükp:ızarda kunduracı Mehmed ev

velki akşaın bir müddet o civardaki bir 
kahvede otur duktan sonra evine gitmek 
üzere çıkmış; h&lm rıhtımından geçer
ken, fazla sarhoş olduğu için, denize düş

müştür. Etraftan yetişen sandalcılar 

Mehmetli denizdrn çıkarmışlardır. .................................................................... 
r 

Fotoğraf tahlilleri 
işinizde m11vaffak olacak mısınız? Sel1diğiniz 
kadın tarafından sevilecek misiniz? Büyiik 

bir servete malilı o:acak mısınız? 

Bize resminizi gönderiniz, bir mütehassıs size hakik:ltı 
- tayin edebildiği nisbet dah:linde - söyliyt'cektir 
Son Postanın epeyce uzun zaman

danberi seyahatte bulunan ilmi si
ma mütehassısı tekrar aramızdadır 

ve bugünden itibaren, okuyucuları

mızın müşküllerini halletmeye ama· 
de bulunmaktadır. 

Merak ettiğiniz bir mesele mi var, 
kendi kendinizin karakterini öğren -
mek mi istiyorsunuz. Tahlillerinin 
doğruluğunu bin bir misal ile isbat 
etmiş olan arkadaşımıza miiracaat e-

l 
diniz: 

Size hakikatı ister acı, ister tatlı 
olsun, gördüğü şekilde aynen söyli
yecektir. 

Bunun için riayet edilmesi lazım 

olan şartlar şunlardır: 

1 - Bir fotoğrafınızı gönderecek
siniz. 

2 - Fotoğrafm gönderilmesi gaze. 

(Muvaffak olacak mıyım?) , (Se

vilecek miyim?) , (Zengin olacak mı· 
yım?) . 

Vesaire şeklinde, yalnız_ bir mese

leyi anlamak istiyeceksiniz. 

4 - Gönderdiğiniz fotoğrafın sS
lik olmaması, lazım geldiği kadar 
pozlu olması şarttır. Sun'i tavırlar a· 
lınarak çektirilmiş fotoğraflar mak -
bul değildir. Yani resimdeki vaziye
tiniz tabü olacaktır. 

S - Gönderilecek fotoğrafa gazete

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

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

tede intişarına rıza gösterildiği ma- isim 
nasını tazammun edecektir. Adres 

3 _ Sualinizi tek bir m cvzua 1ıas- ,,_E555~~e~~§e§e~i:EJ3§!~ redeceksiniz: ' 



Tenunuz 8ayfa 9 

~ ............ ~==-:.:..:~.:__-----=---~------------:-;--:=--------:---:----------:;;---;: 
Mardlnden lstanbul mektepleri için Lüleburgazda 20 Erzurumluların su derdi 

kadın yaralandı k d h ·JJ d•J• ders levazımı ahmyor Liileburgaz - Burada çok feci bir ya ın a a e } ıyor 
kaza olmWJ, dokuzu ağır olmak üzere d 500 ·ı k 
yirmi kadının yaralanmasile neticelen- Nafia Vekaleti istasyona gün e ton su ven me 
miştir: şartile şehrin esas su şebekesini yaptırıyor 

A!atdi,n , li1ardin ortamektebi ta lebelerinden ôfr kıımı .. .. 
rtıektel>. (.iiususi) - Mardinde bir orta-ı mndığından idart i§ler çok guçlukle ba
t ıırrıektrıb be§ tane ilk mektep vardır. Or- şanlmaktadır. 
~ız, bi~- tn 264 talebesi vardır. Bir kısmı Çok mükemmel bir tedris ocalt olan 
~~eris111d:ıs~ı erkek talebedir. Bunların bu mektebin 12 muallimi vardır. Mual
Çen si:!,.. koylü çocukları da vardır. Ge- limsiz açık sınıf kalmamıştır. 
•aıebe e 104 talebe, bu sene seksen dört Burada resim öğretmeni İbrahim 0 -
çok ta ll1ezun <;diJmıştir. Bu mektebin bir :nay'ın kendi icadı alçıdan ve kartonpi
llurada e~~si köy çocukları olduğundan yerden yaptığı vücudüb~şer ve d~~ u
"?tdır Sır. Pansıyonc~ şiddetle ihtiyaç zuvlar ta!ebeye ca~lı ~ırer der~ ~~~u
kıtal> b -:~·rde en büyük noksanlık bir nesi olmui, bu genem vucuda getırdigı bu 
"a'ktindaYıınin bulunmamasıdır. Her sene eserler Maarü Veklletinin takdirini ka
ci~ğı haı~ talebenin kitab paraş,. toplan- zanmıı~ır. Bunlardan elli tanesi ~tanbul 
kttapla e ancak talebe mart nihayetinde mektepler~ne satılmış, mektep lçın alçı
Yoıı Ço~nı -~labi!mektedirler. Hele pansi- dan Atatürkün büsbü yapılmıştır. 
~alJtı.ı b tnuhirndir. Çünkü köyden gelen Mek tebin çok iyi ve kuvvetli bir izci ve 
~ \'atd llştna Yaşıyan yetmişe yakın tale- spor teşkilltı vardır. Bu işlerin bap.rıl
t11arn is lt. Mektebin muallim kadrosu ta- masında mektebin değerli direktörü !b-

e de ne kaUbi ne de muavini ol- rahim Bilgen'in hissei iftiharı vardır. Ad ~~~ ............ ,....., 
anada amelelere verildi 

2 .\dana 
'P'~~O . deıı ~int nıensucat 'fabrikasının lelikle, amele, neş,eli ve eğlenceli dört 
Ya l'ilta id a~ıa_ anıele ve işçisi vardır. pazar geçirmiş, bugünlerde, fabrika 
hull.lıtdığı ~~esı, nehir kenarında yeni sahiplerinden umumi müdür Nuri Has 
te ışçilere ~nanın ağaçlı bahçesinde ta bizzat bulunmuş, yemeklere ve eğ -

n bir öğİ ısun kısım dört pazar sü- lencelere nezaret etmiştir. 
~İYaf t e ziyafeti vermiştir. Resimlerde, bu ziyafetlerden iki inti-

&elıp a: günlerinde işçiler sabahtan ha görülmektedir. • 
lltaı gaçlar 1 ' ' . 
<:U arından a tında toplanmakta ve Urfa vamıtı 
tnae·r Çalıp 8 .. 

8.Yrılan çalgıcı ve söyleyi- Dlyanbek1r (Hususi> - Epeyce bir zaman
li ga başı O) !emeğe, bazıları da ovna- dır birinci umumi müfettişlik lskft.n ın.üşavlr
Jı ç~n g t~~akta, bir taraftan da • ha- llğinde ve vllAyetımlz vali muavinJlğlnde bu-

avlllar e ırtılen davuı . ' . • lunan N!Lzım Demirer Ur!a vallllğlne tayin 
Çalın zurna ıle mıllı edilmiş ve yeni vazifesine başiamak üzere 

ıp oynamaktaydılar. Böy- buradan ayrılmıştır. 

Af pullu ~eker fabrikasına ait, Sarım
saklı namında bir çiftlik vardır ki, ka
sabaya dört - beş kilomet e mesafede
dir. Burada yüzlerce kadın çalışmakta, 
bunlar, çiftliğin arabalarile, sabahleyin 
qiftliğe gitmekte, akşamları da kasaba
ya dönmektedirler. 

Beş temmuz akşamı, kadınlar araba
larla kasabaya dönerlerken, içerisinde 
20 kadın bulunan bir araba, yokuştan 
slir'atle inerken devrilmiştır. Kaza o 

kadar ani ve feci olmuştur ki, k':ldınla
rın yirmisi de arabanın altında kalmış
lardır. Bunlardan, dokuzu ağır, diğer
leri de muhtelif derecelerde yaralar al
mışlardır. Ark.adan gelen arabalar ka
zazedeleri alıp dispansere getirmişler, 

yaralılar orada tedavi altına almmtşlar
dır. Yalnız, Haşim oğlu Mehmedin 17 

yaşındaki kızile Karınabad muhacir
lerinden Hüseyinin karısının yaraları 
çok ağır olduğu için Alpullu memleket 
hastanesine kaldırılmalarına lüzum 
görülmüş, bu ikisi hastaneye kalciırıl
mışlardır. Bu iki yaralının hayatların
dan ümit kesilmiştir. Kaza hakkında 
adliyece tahkikat yapılmaktadır. 

Bahçede yeni 
binalar yapılıyor 
Bahçe (Husu

si) - Cumhuri -
yet halk partisi 
binasın~ inşaatı 
ikmal edilmiş, 
küşat resmi yal -
nız kaza halkının 
değil, yüzlerce 
vatandaşın da iş

tirakilc yapılmış• 

tır. Kaymakam 
Remzinin hına • 
nın ikmali işinde Kay makam 
büyük hizmetleri Remzi Özbek 
görülmüştür. Binanın küşat resminde 
gençler güzel bir müsamere vermişler, 
davetlilere çay ve kahve jkram olun
muştur. Osman Büngaz davetlilere 
partinin faaliyetini hülfısa etmiştir. 

T arsusta bir 
Türkün ihtiraı 

Tarsus - Bu · 
rada B. Mustafa 
Kavrar isminda 
bir zat mazottan 
ışık istihsali ü • 
zerinde uzun ça~ 

iışmalar netice -
sinde bir mazot 
lambası icat et -
miştir. 

Mustafa Kav -
rar Jambasını İle- Mustafa Kavrar 
tısat Vekaletine de arzetmiş ve geçen 
ay ihtira beratını almıştır. 

··· Geçer. gün sizin gazeteyi 
karıştırırken garib bir resim 
gördüm 

... Kadınlar başlarına artık 
e:ıginar sapı şapka giyiyor
larmış. 

Hasan Bey - Komşun un 
karısını başına çorba kaseleri 
geç-ıriyor diye timarhaneye 
kaldırdılar. Meğer zavallı sa
dece modaya uyuyormlJ§, ha! 

Erzurum (Husu -
si) - Erzurumlula
rın en mühim ve ha
yati ihtiyaçlarından 

birisi de içme suyu
dur Tabiat en iyi su
hırı bol bol Erzurum
lulara vermıştir. Fa
kat bunların yolları 

çok eskiden, iptidai 
vesait ve malzeme 
ile yapılmış olduğun
daı' her sene bozul
mı.kta ve belediyece 
imkan nisbetinde ta
mir ettirilmekte ise 
de yapılan bu mas
raflara rağmen halk 
tamamile su içeme
reekte ve bundan do
layı tifo gibi sari has
t&hklar da zuhur et
mektedir. 

Sular kanunu mu
e!bince, şehir su te-
sisatı için 930 sene
sinde belediyece 
(Pont a Muson) mü
essesesile uyuşularak 

bu müessesenin su 
mühendisleri celbe
dilip bir proje yaptı-
rılmış ve bu proje 

Dooocı 
DODDO 
00000 
oooocı 

E.RcURUM S . '~' 

Nafia Vekaletince de .. __ .. _____________ 11!!'1 _____ .. 

tasdik edilmiş ise Nafia VPkô le>tmin Erzurumda yaptıracağı su şebekesi 

de keşif berleli 750 bin lira tuttuğu için ı renin şark tarafındaki sırtlardan çıkan 
belediyenin bütçesi ve mali vaziyeti do-ı sular da: 1 - Caferiye suları, 2 :- Kete
layısile böyle büyük bir işe başlamak im- ci. 3 - Mazmelik, 4 - Yeğenaga, :5 -
kanı görülr>memıştır. Dervişağa sulandır. .. . 

933 senesınde de (Hugo) şirketi ile mu- Bu s~lar Kapıkı.ya mevkıı cıvarından 
habere ediierek bu §irketin mühendisi gC:>ldikleri için heyeti umumiyesine Ka
getirilmişti. Bu miıhendis de, Nafia Ve - pıkaya sul:ı rı adı verilmektedir. 
kfıletin<'e tasdik edilmiş olan evvelki pro- Bu beş suyun bir kısmı mcmba!anndan 
je)i ~sas tutarak bunun üzerinde tetki - 'l'ürbe deresıne kadar kapalı gelir; dere
kat ve tad·lat yapmış. evvelki projenin den açık gc>çtiktcn sonra tekrar oluklara 
tanzim tar:hine nazrıra n malwme fiat - girPrler. 
lannda ve amele ÜC're:tlerindeki tenezzül Bu suların daha şarkında ve gene (Pa
farklanm da hesap ederek 750 bin liralık landöken) sathı maılinde Ağzıaçık mev
keşif bedelini 270 bin liraya indirmişti. kii civarıNla Kan YaylUsından 7 gözden 
Bu para dnhi belecliyrnin mali kudreti çıkan ve şehirde 44 yerde akan sulara da 
fevkinde olrluğu için Belediyeler Banka- Tophane suları denır. 
s•ndan istikraz suretile ve (Erzurum Nafıa Vekaletinin yardımı 
İmar Birliği) nin de yardımile bu ikinci Nafia Vekaleti Erzurum istasyonunun 
projenin tatbiki çRrekrine başvurulmuş su ihtiyacını temin için, yukarıda birin
ise de Belccliveler Bankasından istikraz d grupta saydığım dört membadan çıkan 
yapılabilmcf:ı .için, nizamnamesi mucibin- Paşalar suyunu şehrin haricinde müna
ce ikmali Hizım gelen :formalitelerin ya- ::;lp bir maralde Vekaletçe inşa ettirile -
pılmaması yüzüoden bu semeresiz kalmış C'ek olan lıır hazneye fenni malzeme ve 
ve bu mühim ıncself' Nrafında seneler- Fon• borular:la getlrılecek ve bu suyun 6 
denberi cereyan eden bir çok müzakere, 1ıtresi, yani 24 saatte azami 500 metre mi
münakaşe ve muhabereler, hep parasız- kaba baliğ olacak bir kısmı, şehrin ke
lık yüzünriPn, bir fayda temin edeme - r.arında istasyona yakin bir noktadan ay
mişti. nlacnk olan küçük kuturlu borularla is-

Başvekilimiz İsmet İnönünün ve onu "asyona isale edilecektir. Bu suretle Pa
müteakiben Nafia Vekilimiz Ali Çetin- şalar suyunun ınembalarından ta istas
Jrayanın Doğu ıllerimizi ziyaretleri sıra- yona k:ıda!' olan esas hat borularının te
sında Erzurur.m-da teşriflerinde rnemle- oarik ve tefrişi ve şehrin haricinde bir 
ketin bı.ı rr.ühim :htiyacı üzerinde de ko- hazne inşası Veka1etçe temin olunacak· 
nuşulmuş ve üçüncü umumi müfettişliğin tır. 

delaleti üzr:rine Erzurum, Erzincan, Van Belediyenin yapacağı iş 
ve Iğdır suları için umumi müfettişliğe 
30 bin liralık fevkalade tahsisat veril-
:nişti 

Erzurumdaki sular 
Erzurumda Dağ sulan, Yer suları adi

le anılan iki nevı su vardır. Dağ suları
nın başlıcaları, ~ehrin 6-7 kilometre ce
nubundaki Palandöken dağının şimal 

~athı mailinden gelir. Bunlar da: 1 - A
jipaşa namı diğeri Boyahane suları, 2 -
Lalapaşa suları, 3 - Ibrahimpaşa suları, 

4 - Murotoaşa suları, 5 - Hanım suları, 

6 - Şeyıhlar suları. olup bu altı sudan, 
sırasile ya7liı dört su Paşalar. suyu adile 
anılmaktadır. 

Palandöken dağının eteğinde, şehre beş 
kilometre mesafocie (Abdürrahman Gazi 
Türbesi) vardır. Bu türbenin garbından 

ve pek yal i;1ınden bir dere geçer, ki bu
na (Türbe deresi) denilir. Yukarıda say
dığım sular işte bu derenin garp kısmın
tlaki sathı mailden gelmektedir. Bu de-

Şehre su tevzı etmek ve yukarıda ikin
ci grupta sııydığım Kapıkaya sularını ge
tirtmek iş! ele beiedıyeye ait olacaktır. 
N..ıfia Vekaleti, yapacağı yardım işinde 

bu ciheti de nazarı dikkate almış ve boru 
kuturlarını ona göre hesap ettirmiştir. 

BelPdiye, atiyen şehrin nüfus ve ihtiyacı 
art:nası ile, mezkur Knp!kaya suyunu da 
gı·üirtmek istediği takdirde, mevcut ana 
hat bo .. ularının bu s>Jyu dahi ihtiva ey
Jiyebilmesi içın, Nııfin Vekaleti ana hat 
boyunca döşeteceği boruları icap eden 
mıntakalarda kafi derecede geniş kutur
lu olarak koyduracakttr. 

Nafia Vckfıletinin ihtiyar edeceği bu 
masraflara karşı Erzurum belediyesinden 
istediği de y<!lnız §Udur: Yeni yapılacak 
Erzunım istasyonuna günde azami 500 
metre mikabı suyun parasız olarak veri
leceğinden Beled:ye Meclisince bir kara
ra bağ:anrr.ası. 

(Devamı 12 inci sayfada) 



Aksaray soyguncularının 
cezalandırılmaları istendi 

Çalınan e§Yadan bir kısmı :meydana çıkarıldıktan ıonrcı 

Aksarayra, kendilerine elektrik me- had tabancasını çıkararak, Mehmede 
muru sfü:ü vererek, Nadirenin evine gi- doğru bo~al'.tı .. Karmakarışıklık olmuş
ıen ve kn<!ıncağızı bağlamak surctile al- tu kahvenin içi.. Hepimiz şaşırmıştık .• 
tınlarını aşıran soyguncuların duruşma- Bereket versin ki, Mehmcd derhal yere 
farına, Ağırceza mahkemesinde diin de çömeldi kuışunlar jsabet etmedi .. Son
devam olundu. ra ikisini de dışarı çıkardılar .. Dışarıda 

Bu hadise karilcrimizin hatırlarında- da silah atıldı. 
dır. Soygu•ıcuJar kaçmışlar, günlerce a
ranmışlar nıhayct muhtelif yerlerde ya
kalanmışlat"dı ... 

Dünkü celsede müddeiumumi iddiana
mesini oltuyarak suçlulardan Necati, 
Mehmed ,.e İsmailin Türk Ceza kanunu
nun 497 ind maddesine göre teczıvelerini 
istedi. 
Çalınan altınları bile bile saklamak su

Tt'tile, cürme iştirak eden Mı.izeyyenln 

de, gene :ıyni kanunun 512 inci madde
sine göre cezalandırılması gerektiğini 

ilave etti. 
Duruşma, müdafaa için, başka bir güne 

bırakıldı. 

ferhat Mehmedi öldüredek mi 
idi, yoksa korkutmak için Mi 

silAh attı 
Arkadas~ Mehmec!i öldürmeğe teşeb

büsten suı:lu tramvay şirketi rnemurla
nndan Ferbadın duruşmasına, Ağırceza 
Mahkemt:sir de, ciün de devam olundu. 

Dünkü celsede birçok şahidler dinle
nildi ve bilhassa Ft.•rhadın bu suçu işler
ken öldürmeğe ka~dı olup olmadığı nok
ta.31 araştm~dı. 

Şahidler umumiyetle hadiseyi şu şe
kilde anl:ıttılar: 

- Hep·mız kahvedeydik.. Bir arabk 
kapı açıldı, Ferhad ile· Mehmed girdiler 
>~eri . Fert.adın babası Sadıkm yanına 

gittiler .. Fa-had, yüksek sesle: 
- B~ba dedi, ~öyle .. Bu adam sana ne 

söylerni~i Babası susıınca ısrar etti ve: 
- Sen ne dıye benim babama küfre

diyorsun diyerek, .:Mehmede s(f.'Jlliyc 
başladı. 

J~e o arda, birbirlerine girdiler, san
dalyalarla hücum ettiler; bir aralık Fer-

Reis, Refik Omay şahidlere so)·du: 
- Mehmed eğildiği zaman, niçin kur

şunlar arkadaki müşterilerden birine isa
btt etmedi.. Kahve kalabalıkmış .. Yoksa 
suclu öldürmek kasdi olmıyarak, taban
Cl'lyı havaya mı boşaltmıştı. 
Şahidl~r bu noktayı tamamile kestire

nıiyeceklerini söylediler. Bazı şahidler 

dn gelmem1şierdi. 
Duruşma. başka bir güne bırakıldı. 

Beynelmilel ceza kongresine 
gidecek hey'etimiz yakrnda 

hareket ediyor 
Pariste toplanacak beynelmilel ceza 

kongrE-sinrlc>, memleketimizi temsil ede
cek olan Profesör Fahir, müddeiumumi 
muavini F-:?ridun Bagava, Orhan ve Tem
yiz mahkemesi müddeiumumi başmua
vini Cevaddan mürekkep heyet, pek ya
kında Parise hareket edeceklerdir. 

BahkÇI gemisinde hırsızhk 
edenler mahkOm oldular 

Tophane:it bir İtalyan balıkçı gemi
sinden elbı.se çalan Tosyalı Mehmed, 
Portakal Salih ve Y11.maz Yaşarın dufUf
malarını c>sliye 4 üncü ceza hakyerin
de bakıldı. 

Neticede, Mehıned ile Salibin suçlan 
&'tbit olarak : sene 2 ay hapislerine karar 
verildi. Yılzr.az Yaşar beraet etti. 

Berber Zahariya beraet etti 
Dükkanında Yorgiya isminde bir kıza 

t"cavüz etmektc>n suçlu olarak ikinci as
liyede muhakeme edOmekte olan Mek
tep sokağında berber Zaharyanın muha
kemesi bitmiş, suçu sabit olmamış, bera
etinı> karıır veril.mıştir. 

CÖNÜLİSLEl<İ 
Ollugucularıma 
Cevaplarım 
Bayan .A. A. V. A.>: 
Gnete aile hukuku davalarından 

1.Jah~cdemez, hele boşanma davaları 

hakkmda tafsilat vermesi kanunen de 
yasaktır. Binaenaleyh mektubunuz -
daki kayıt olm2sayd1 bile gene derdi -
nizi sütunlarıma gc.-çiremczdim. Bura
sı böyle. $jze yol göstermeye gelince; 

Bir tarafın anlattığına göre hüküm 
vermek mümkün df'ğildir. Mukabil ta
raf kar~;mda olsayrlı samimi olup ol -
madtğl!n belki tayjn edebilil'dim, bel
ki size !'ayd.:ılı bir nasihat verebilir -
dim Şimdi beni mazur görünüz. Sizin 
için yapılacak en iyi hareket dürüst ve 
babacan bir- avukat bulup onun retı
bcrliğinj kabul etmektir. Unutmayınız 

ki avukatın vazifcs= sadece mahkeme 
huzuruna çıkmak değildir, iki tarafı 

uzlaştırr!lak, hakkı merasimsiz almak 
müşteri•eı ine k~rşı birincisinden daha 
kıyınetli bir vazifeleridir. 

* İzmiriie Bay R. l. ye: 
M:ıtb;>nmızda bir mektubunuz var -

dır. Azami 15 güne- kadar aldırmanw 
rica ederiz. 

* K.asımpaşada K. Ş. A. ya: 

Ateşsiz duman olmaz derler, işitti
ğiniz ıh-ayet bir iftira da olsa hakika
te lt!mas eden bir ~rafı bulunacaktır. 
Ben m,.;selede çek!nilecek bir nokta 
1öremi~1orum. İşittiğinizi aynen kendi

sine söyleyiniz, fikrini sorunuz. Tanı
dığınız bir doktor tarafından muaye
ne edilmesini isteyiniz. Bu talep önün
de takındığı v:ıziyeti bana bildirirse
niz size samimi olup olmadığını belki 
söyliyehilirim. 

l'EYZE 

IOH POSTA 

Alb aylık 
On sekiz yaşındaki '.kızım yanıma 

geldi : 
- Baba, dedi, bana beş lira ver! 
- Beş lirayı ne yapacaksın? 
- Saçlarımı altı aylık yaptmıcağım. 
Elimde gazete vardı. Ona doğrudan 

doğruya cevab vermeden gazetedeki bir 
havadisi okudum: 

«Belediye tarafından hazırlanmakta 
olan ondülasyon makineleri talimat
namesi yakında ikmal edilecektir. Ta
limatnamenin ikmalini müteakib ma
kinelerin ve ilaçların muayenesi yapı
lacaktır. Muayene sırasında kullanışlı 
ve zararsız ğörülenler mühürlenecek, 
diğerleri yasak edilecektir. 

- Dinledin ya kızım, dedim, maki.: 
neler muayene edilsin, o zaman daha 
emin olarak saçlarını yaptırırsın. kür 
kaç gün bekleyiver. 

Güldü. 
- Gülersin ya, vaadi aldın, dedim, 

gene güldü: 
- Sana bir hikaye anlatayım baba! 
- Anlat. 
- cNasreddin hocanın borcu var-

mış.. alacaklı kapıya gelmiş; hocanın 

kansı kapıya çıkmış. Paranı vereceğiz, 
demiş, kocam kapının önüne <likenler 
dikecek, dikenler büyüyecek, pamuk 
yüklü develer buradan geçerken pa
muklar dikenlere takılacak. Ben onla
rı toplayıp iplik yapacağım .. kocam ip
likleri pazarda satacak, parasile de sa
na olan borcumuzu ödiyeceğiz. Alacak
h gülmüş .. Nasreddin hocanın karısı o· 
nun güldüğünü görünce: Peşin parayı 
duyar duymaz nasıl da yüzün güldü ... 
demiş.> 

- Bu hikayeyi niye anlattın? 
- Senin bana: «Vaadi aldın ya gene 

yüzün güldü» dediğin için anlattım. 
- Nasreddin hocanın borcu hikaye

sile, ondülasyon talimatnamesi arasın
da münasebet var mı ki .... 

- Var mı, yok mtt şimdi anlarsın, 

bir dakika müsaade et. 
Kızım gitti, bir dakika bekledim. Bir 

dakika sonra geldi; elinde bir gazete 
vardı. 

- Gazeteden bir havadis okuyorum, 
dinle baba! 

- Dinliyorum. 
Okudu: 
cBelediye tarafından hazırlanmakta 

olan ondülasyon makineleri talimatna
mesi yakında ikmal edilecektir. T3li
matnamenin ikmalini müteakib .maki
nelerin ve ilaçların muayenesi yapıla
caktır. Muayene sırasında kullanışlı ve 
zararsız görülenler mühürlenecek, di
ğerleri yasak edilecektir.• 

- Bu benim biraz evvel okuduğum 
havadis! 

- Evet, havadis o, fakat gazete o de
ğil, senin gazeten dünkü gazete, be
nimki ise altı ay eYvelki! 

- Kızıma hem hak vermek, hem de 
ondülasyon parası olarak beş lira ver
mek mAl'huriyetinde kaldım. 

blSET 

Çok pratik bir kravat 
askısı 

Kravat meraklısısınız. Oldukça çok 
kravatınız var ve bunları dolabınıza as
,mıpınızdır. Sabahleyin kalkıp ta, bun
ların arasından birini seçmek bir mese
ledir. Onun için §U pratik kravat askısı 
hem istediğiniz kravatı size çabucak gös
terir, hem de kaç tane !kravatınız oldu
ğunu bir lihzada anlarsınız. 

1 Ankara Mektuplan 
Ankarada tarih sergis 

hazırlıkları ve Nafia 
müzesinde gördükleri~ 

Yazan: Mecdi S. Sa_yman 

~ıı Cumhuriyet idaresi tarafından yaptırılan. ve Nafuı miizesinde resimlerıo 
maketleri bu.luMn köprülRrden bazıları 

Aakara: 5 temmuz 
Tarih kurultayı münasebetile Dolma

bahçe sarayının eski muayede aalonunda 
eylülde a~dacak büyült sergi için daire 
ve müesseselerde hummalı bir çalışma 
göze çarpmaktadır. Cumhuriyet devrin
de her !:ahada elde edilen parlak muvaf
falı:iyetleri fl}'afikler. diyagraırilar, ma -
ketler, fotclraflar, vesikalar ve broşür
lerle canlP.ndıracak Olan bu 8l!f'lll1Ul, 
Türk millf!!inin meaeniyetin kuruluşun
da ve yayılışındaki yüksek himıetleri, 

yeni rejimin baprdığı büyük ifleri ken
tlimize ve yabancıya Wttün teferriiatile 
tanıtmak i~; yetinde bir teşebbüs ol -
dnğuna şiipbe yoktur. Alem yapılanı bir 
yerine on, hatıl yüz o'lılrak tanıtmıya ve 
anlatmıya çallfll'ken: biz başa~dıiımız iş
:eri, meydat•a koyduğumuz harikaları ol
duğu gibi ve olduğu ikı-dar göstermekte 
ve ilan etmekte bugünt> kadar gösterdi -
ğimiz çekin~iğe bel1ri de bu birinci a
dımla son vereceğiz. Her vasıtadan isti
fade edt>re!~ kendinden bahsettirmeği ilk 
plii:da 'Rztfe ııayanlann arasında yer 
almak, tevazuu bir ÇJkm gibi köveye fır
.latıp atm::ık z:amanı gelmiş, hatta geç
miştir ... 

Kurultay ve kurultaydan sonra da e
pey mücdet nallan ziyaret ve istifadesine 
açık bu\ulll'urulacak olan bu sergi kü
tüphanPJer dolusu kitabı okumakla, mek
tep sıralarında aylarca ders dinle
mekle r lde edilebilecek istifadenin çok 
üstünde öğretici bir hizmet göreceğine 
§Üphe edilemez. Böyll'! bir sergiyi yur
dun içinder.. ~e dışından görmeğe gele -
ceklerin çok.luğu .:Ja serginin kuruluşun
daki m~}n:adı o derece tatmin etmiş olur_ 

Emniyetle iddia edebiliriz ki, sergi; 
bymetli başlar, dikkatli ve titiz eller ta
rafından huırlanmakt~dır. Atatürk in
ltilabını eşsiz değeri ve bütün safhaları 
~le canlandıracak olan bu sergide gözle
rimizi k~tırarak sahne ve köşeleri 
şimdiden .tal-ayyill edebiliriz. Hele hazır
lıkların es;ı,Jan ve te!errüatlan üzerin
de malt'.inıat sah:bi olduktan sonra bu hu
rusta sütunlar doldurmak, ve bu tarihi 
ve ehemmiyetli hfüiisenin geniş bir lite
ratörünü yapmak kacildir. Fakat ben bu 
yazımda sergide rejimin büyük yapıcı
lık meziyetid tebarüz ettirecek olan Na
fia Vekaletinın bir kı~ım hazırlıkların
dan bahsedet'eğim. Türkiye için bir dö
nüm noktası teşkil eden Lozan muahe-

desi imzalandığı rnmr.n yurdun irrıB~ 
kurundan arzettiği manzara malfı;;J 
Bu on dört yıllık devre içinde Ke ) 
Türkiyenin ortaya koyduğu taştan• 

tondan, deırir ve çe:ikten eserler ötı~ 
hayranlık duyanlar 1923 den evve~ 1: 
]arda ataletle geçen devirlerle y~ ~ 
rin mukayesesini kolay yapabi~ 
Yalnız yeniden döşenen ve satın ~ 
dem.iryollar. kurulan azametli k~ 
bu on dört yılın manasını derinıeŞP--~ 
le yeter .. D~ha sonra modern Ank•~., 
H inşa yılında yureun kalbinde '!"' 
len muvaffak bir abide değil midir!' 

Dün bir tesadüf beni Nafia ııekiJl'I 
zarif bin.:ısımn içinde lwrulmıya ~ 
nan mÜ7~.ııe sevketti. Burada göı""O-f 
eşyanın her biri ayn bir hatıra, a1'9J 
!kıyme!tir. Meı-3klı gözler, işliyeıı )V,. 

bu müzeyi doldunnıya başlıyarı ııe';I. 
par~..a önünde saatlerce durmak ".J 
Müzeye t::.hsis edHen salonlarda l""..c 
ğüm eşy:ın!n, fotoğratıann ekser~ 
Dolmabhçe sergisine; gönderileC° ... 
iJuydu~um zaman !se alakam artt~ 
kfiletin h.:mrlcimakta oJduğu diğer' 
grafik ve resimler ~öv1e dursun. Y' 
-N';ıfia mü:ıcsinrleki bu~ eşya sergirıi" 
7~b.esini arttırm~ya katidir. Bir köşeci~ 
,gılizler t::rafma3n Sultan Azize it 
t>~ilmiş v;:ı~onun itina ile yapılmıŞ b~.J 
çuk modelı. Bu nıoddin kapağı ~ 
lınca iç.inde höyle lüks bir vagonda~ 
~-ıbilecek b~tün tef errüatA yerli Y 
görınek J:abil. Daha ötede Fransa i 
toriçesi Eugellie tarafından gene /. 
zize hediye <-'<iile.n tren vagonl•fl 
modellPr Vl" rcsiın!E>r ... Bunların ıa 
na Aydın I'.:ıttır.ın ilk kafesli vago111' 
bir mood ~e göıiiliıyor... Sultan 
vagonlarının modclleriı1den biriJlitl 
::niryollar ıdarPsin~n Eskişehir a~1 

rinde yap~mldığını öğrendim. pıjj 
ne: mütek'1it bir binbaşı yapmıf ~ 
birer S!':-:'at est•ri. ~ 
K<trşı t:..rafta 1890 da Türkiye içiıı J:il. 

:nış vagon ve lokomotif tipleri. ~ 

~attının temel atma resminde Jc~~ 
mış gümü~ rna~a, kemikten sapı il / 

de ingilizce yazıfar \'P 1858 tarihi. V"' 
da Sirkeci garırın 1887 de yapılf1lıŞ 
resmi. Bi.itürı bunlar . kapitüJiS 
devrinden h2tıra lar .. 

Pence1·cdcn giren bol ışığın O" 
c~~mdan bi .. dolap içinde 108 mette 

(Det•amı 11 inci sayfada) 
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1 Sayfa 

Memlekette kültür hareketleri 

Eskişehir (Husus!) - Ders yıb sonu münasebetile ilk mekteplerde küçük 
yavruların yaptık1arı el itlerinden mür ekkep bir&r sergi açılm11tır. Milli Zafe.r 
ilk okulundaki serıi çok beğenilmiştir. R esimlerde bu yıl ikin~i ve üçüncü sınıfa 
ceçen. kü!;iik yavrular görühnekted1r. 

, Esldje-htr (Hususi) - Şehrimiz biçki ve dikif yurdu her devre bir 9ok me
Dm vermekte v• muhite iyi him:ı.etler yı..pmakt:ıdır. Yurd müdiresi Bayan 
Besnadır. Resim Yurddan bu devre ·mezun olan talebeleri ıöstermektedir. 

Marat (Husust) - Kültür direktörü Şefik Ergündüzün Jıimmetile, bütün ilk 
aıekteplertn iştirak ettikleri bir el ifleri sergisi açılm11tır. Sergi, her gün binler
ce kifi tarafından gezilmektedir. 

Resimde sergi açılmadan evvel vali vı Kili Refik Noyanla maarif müdürü Şe
fik ve sertyt! ıştirak eden talebeden bir grup görülmektedir. 

Edremit 11.aJkevi faaliyeti 1 
Edremit (Hususi) - Halkevi faaliyeti

ne devam etmektedir. Halkevinde bir 
biçki ve dikiş, çiçek ve kumaı üzerine 
yağlı boya ve el işleri kursları açılmıştır. 
Bu kurslarrla meydana getirilen işler bir 
.ergide hall· a teşhir edilmiştir. Keman ve 
piyano dersleri verılmektedir. Son altı 

ay zarfında tar;h şubesinin vermiı oldu
lu konferansların adedi 14 dü bulmakta
dır. 

Halkevi köycülük şubesi köylere isti
fadeli konfer&nslar vermektedir. Mua
nneti içtimaiye şubesi geçen sene ilk 
mekteplerdf'ki kız çocukların 140 lira sar
federek kitaplarını temin etmif, 600 ço
ruğu sünnet ettirmj§tir. Bu sene 30 a
fustosta g~ne bir sünnet düğünü yapıla
caktır. Bulgaristandan gelen kimsesiz 
Salahac!din adındaki çocuğun tahsilini ü
zerine alan Halkevi Mustafa adındaki fa
kır bir çocuğu da Balıkesir orta mekte
binde leyli olarak okutmaktadır. 

Bitlis (Husust) - Halkevinde her cep
heden memnuniyet verici bir çalıpna gö
ze çarpmaktadır. Ev Bitlis gençliğini ça
tısı altına toplamıf bulunmaktadır. Re
simde Bitlis Halkevi idare heyeti görül
mektedir. 

Yeni Maraş valisi Edirneden aynldı 

Edirne (Hususi) - Maraş valiliğine tayin edilen Edirne valisi Osman Şa
hlnbaı yeni vazif&ine başlamak üzere Edirneden ayrılmışlardır. 

Osman Şahinbaş hareketinden evvel T:-11kya umumi müfettişliğine giderek 
General Kazım Diriği, başmüşavir Sabri Öncyi, hudut kumandanı miralay Ta
IAtı, müfettişlik müşavir, müdiran ve memurlarını ayrı ayrı ziyaret ederek veda 
taylemJştir. Resim Osman Şahin başın teş yiini göstermektedir. 

S O N POSTA Temmuz 

Yaz tatillerini birarada geçireJI 
zeng~n ve fakir çocukları 

Yeşilköglülerin haklı olarak 
(kahkaha korusu) adını verdikleri 

çoCuk kampında neler gördüm? 

Ne ya1an söyliyeyim: Yeşilköyündeki 

çocuk kampına giderken içimde, yavan 
bir yazı yazmıya mecbur kalmak korku
su vardı 

Öyle ya? Bir çocuk kampında, her oku
yuruyu alAkadar edebilecek ne bulabi
Jfrdim ki? 

Fakat nad;ren cömertliği tutan tesa
düf o kad:ır inayetkar davrandı ki, §U 

anda, önüme serdiğim kağıtları doldu
ran notları bir yazıya sığdıramamaktan 
korkuyorum. 

Size evvela; içinde İstanbulun en şaya
nı dikkat simacığını tanıdığım bu kamp
tan bahsedeyim: 
Yeşilköy kampı, İstc:ııbul kültür direk

törlüğürıün bu yaz, İstanbulun muhtelif 
yerlerinde kurduğu altı çocuk kampın
dan biridir. 
Diğer kamplar, Kızıltoprakta, Florya

da. Erenköyünde, ve Şilededirler. 
Pa~abahçede de yatı mekteplerinin ta

lebeleri için kurulmuş bir kamp daha 
vardır. 

Yeşilköy kampı, Yeşilköy ilk mektebi
ne kurulmııştur. 

Denize ve istasyona üçer dakika me
_.afede ve Yeşilköyün en zengin manza
ralı bir yerine kurulmuş bulunan yepye
ni mektep binasının, temizlik ve güzellik 
Dakımınd:in, bir İsviçre sanatoryomun -
dan hiç farkı yoktur. 

Bizi, mektebin dershaneleri kadar ay
dınlık bir '1ilüşle karşılıyan başöğret

men Bay Nuri Tosun: 
. - Siz, dedi, asıl dün gelecektiniz ... Bu

rası görülecek bir ha!cieydi. Çünkü kam
pımız dün açıldı. Her talebe, peşinde se
kiz on kişiJik · bir maiyetile geliyordu. 
Memlekette ilk defa yı:pılan bu iş, çocuk 
velileri arasında sonsuz bir alaka, sevinç 
ve tecessüs uyandırmıştı. Kampımızı ge
zenler araı.:mda, çocuklarile birlikte bu
raya yerleşmek için, çocuklardan aldığı
mız ücretin iki mis!ini · memnuniyetle 
vermek istiyenler bile oldu! 

- Kaınp!l girmenııı şeraiti nedir? 
- Gayet basit! İlk mektep talebesi ol-

mak. ve 15 lira vermek! Kamp müddeti 
Lir aydır. Ve çocuğun bu müddet zarfın
daki bütün masrafları bu ücrete dahildir. 

- Kampınıza rağbet çok mu? 
- Rağbet değil, tehacüm var ... Bütün 

çocuk kamplarının kadroları yüz kişi -
liktir. Biz. kampı henüz diln açtığımız 
halde, bugi\n yetmi~ bir çocuğumuz var! .. 

Bu çocukların on tanesi, Şişli himaye 
heyeti tarafından gönderilmiştir. Himaye 
heyetlerinden gönderilen fakir çocukları, 
öğretmn çocuklarının tarifelerine tAbi tu
tuyoruz. V<' onlardan on beş yerine on 

Yazan : Naci Sadullah 

Yeıilköy Çocuk kampından muhtıeUf inti balar 

iki buçuk lira alıyotuz. 1 Mektebiınizde, 44 kimse.siz çocu~ ~ar 
Onların aralarında, aile terbiyeıinden, Bwılarm esvaplarını, yıyeceklennı, d 

aile ,efkatmdan ve refahtan tamamen terlerini, JCtaplarını, h~tta ~arçlıklar 
mahrum yctiımiş yavrular var... Antalya ambarının sahıplerı, Sular rn 

Diğerleri ise aile ,efkatinden ve refah- dürü Bay Ziyanın bayanı, operatör 14 
tan bir saat ı:ıahrum yaşamamıı çocUk- radın bayanı ve belecfiye meclisi aza 
lar... dan Hilmi Nailinin bayanı temin ederl 
Şimdi burada, her bakımdan ayrı ıevi- O çocukların yemekleri §imdiye 

yelerde bulunan bu yavrular, birbirleri- dar dışarıda pişirtiliyordu. Gelecek 
nin huylarından bir çok şeyler kapacak- yemeklerini bu ocakta pişirteceğim. He 
Jar... daha ucuz hem de daha temiz olacak! 

Biz, bu iki tarafın d.ı, birbirlerinin en Yemekh'\neye giriyoruz: Çocuklar, 
iyi huylarını kapmalarını temine çalışı- pm kahvaltısına oturmuşlar. Her m 
yoruz. 
Bulunduğumuz odanın penceresinden, 

rnektep bahçes!nin gölgelik kısımlarında 
dolaşan yavruları gösteriyorum: 

- Biraz ne~esiz görünüyorlar? 
- Öyle ... Çünkü dün hepsi de aşılandı-

lar. Bugün istirahat ediyorlar. Siz bir de 
yarın gelin de görün buraları. Bu dur
gunluğun, bu istirahatin acısını faizile çı
karacaklardır. 

- Kampa aiıştılar demek? 
- Kampa o kadar alıştılar ki, bir çok-

larının aileleri: ,Eyvah, diyorlar, bunları 
bir daha eve ısındlramıyacağız!> ... Tah
min ediyorum ki, bu bir ay, her 
birini tanırımıyacak bir hale getirecek. 

Munta:ram hayat, muntazam ve bol gı
da, hava, su, deniz, güneş, ve oyun ço
cukları tasvir olunmaz bir neşeye kavuş
turdu! 

Yeşilköylüler, bunların adını cKahka
ha koro~ ~u koydular! .. 

Siz düıı burada olmalıydınız da, İstan
buldan gPtirdiğimiz oyuncak sandığının 
resmi küşadını ve ıstikbal merasimini 
görmeliydh!z ... 

Topları, raketleri, çemberleri, asri kay. 
dırakları adC'ta yağma ettiler ... Mektebin
de, her biri kültür direktörlüğünün çocuk 
kampı kurması kadar yerinde, fa7dalı ve 
orijinal icraatta bulunmuş olan değerli 
başmuallinıle, iki gün içinde hazırlanan 
yatakhaneleri, yemekhaneleri, duş yerle
rini gezdik. 

Pırıl pml döşemelerde bir çöp, ve bem
beyaz duvnrlarda bir çizgi yok. Bay Nu
ri Tosun: 

- Şu, diyor, pencerelerdeki çiçek sak
sılarını görüyor musunuz? Onların bah
çıvanlığını talebeler yaparlar. Her ta
lebenin bir saksısı vardır. Ve her saksı 
sııhibi çiçeğinin hayatından sıhhatinden 

mes'uldür. Eğer her mektepte böyle ya
pılsa, İstanbul bir yJlda baştan başa gü
lüstan kesi!ir. 
Mutfağa g-;riyoruz: 
- Bu eördüğünüz ocağı yeni kurduk. 

Fakat bundan, kışın da istifade edeceğiz. 

nın başınd~. bir öğre!men var. Yavrul 
geniş bir şefkat gösteren ~etmeni 
bol çocuklu genç birer anneye benziy 
lar. 
Kahvaltı, soğutu!mu~ ayran ve ekmeJd 
Başöğretmen: 

- Akşam yemeğini iştahlı yiyebilınel 
ri için. kahvaltıyı hafif veriyoruz! diY 
Ve ilave ediyor: 

- Her yavru, yemt:ğini tamamen 
meğe nıect-urdur. 1'amamen yemiY 
hasta sayıyorum. Ve arkadaşlarının o 
na daldıkbrı sırada, onu bir yatağa 
üstü yatmyoruın. BaşuC'una da bir had 
me dikiyorum. Bu tedavi, çocukları 
tahsızlıktan kurtarmıya birebir geJiY 
O iştahsız çocuk yataktan kurtulab· 
ve bir an evYel oyuna kavuşabilmek i 
ılerhal obur kesiliyor! 
Başöğretmenın oda~ında, diğer öjre 

menlerle tanışıyoruz. Spor kıyafetile 
Jaşaıı genç bayanların ve birer atlet f 
lasile dolaşan dekolte öğretmenlerin 
lerinde, harC'anmamış bir taze ve zen 
enerjinin pıı.rla1dığı var .. 

Gözlerim, ortadaki masanın üzerin 
ki mektuplnra ilişiyor. Çocuklann auel 
rine yazdık.lan mektuplar. 

Bay Nuri Tosuna: 
- Kim bilir, ôiyorum, neler yazıb 

içlerinde! 

O gülü~ C>r: 
- Kim bii.ir? 
Teceı;:sfü:ü biraz daha ileri vardıfı1" 

rum: 
- Şunu bir öğrensek? 
Öğretmı•nlerden birisi, bu masum rn,)'

remiyete girmenin çaresini buluyor: ,
- Sahiplerini çağırtalım. İsterlerse. 

çıp oku~unfar! 

İki dakilt:ı sonra, mektupların kilÇ~ 
sahipleri karşıma sıralanıyorlar. İçler; 
den bir tanr.sinin küçücük yüzünde, g O' 
derhal çaroan baki• bir olgunluk vaı:ı. 
na soruyorum: 

- Adın ne senin? 
- Necati Binici! 

(Devamı 11 inci ,.,,,.._, 
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1 K A DO N 1 

Sade fakat çok 
güzel 

bir elbise 

Bu seneki plAJ 
elbiselerinde yenilik 

Bu sene plaj elbiselerinde şu iki şey 
göze çarpmaktadır: Sade biçimler, göz 
alıcı renkl~r. 

Bunun için - eğer isterseniz - rengini 
iyi seçmek şartile ufak bir terzi size çok 
şık bir plfij elbisesi yapabilir. Koyduğu
muz modellere bakınız. Biçimleri ne ka
dar basit. Fakat renkleri ne kadar göz a
lıcı. cKup> un sade!iği ile rengin göste
r:şi birbirir.i boş bir §ekilde tamamlıyor. 

Saldaki: Beyaz keten pantalon, kır -
mızı - beyaz emprimeden korsaj. viziyer 
de ayni emprimeden yapılmıştır. 

Korsaj tnmamile düz, pantalon cpU. 
1idir. 

Solda: Llcivert - beyaz emprimeden 
'ort ve manto. İkisi de hemen hemen 
dümdüzdür. Şort emprimenin yüz tara -
fından, m:ınto ters tarafından yapılmış
tır. 

Elbiselerin süsleri 
Bu sene elbiseıerın, bluzların önüne koymak için motifler .. Elbisenize değişik 

jabo koymalt pek moda. Eskiden kulla - ve yeni bir garnitür arıyorsanız bunlar
nılan brodeli, ipeklı mendillerden bazı- Jan birini yaptırabilirsiniz. 

Usın Jarı bu işi pek güzel görebilir. Düz bir * 
bıA_ serptntm kumaftan sade bir el - rop veya bluzunuzu süslemek için önüne Bu sene deri garnitürler çok modadır. 
~.Yak k b ası yıkanabilen bir beyaz ku- böyle rnenJilden bir jabo koyunuz. Düz ren tP ir rop üzerine göze çarpar 

lba§tan (pik yapılmalı _ * tatlı renk bir deriden küçük bir (plas-
dtr. Etefinine, tisör, keten) Deriden hakikaten çok muhtelif ve tron - göğüslük) koyunuz. Bu göğüslü-
'tar ön ve arkasında iki cpli> çok güzel garnitürler yapılıyor. Yaka, ğün etrafır.a bir sıra deri saçak geçiriniz. 
~ kol kapağı, çiçek, jile ve yaka kenarına Elbiseniz çok şıklaşır. 

çocukiara···yazinneie·r···gıydı·rıiet>"iii·r·;,-· 

de~~~:a; ~~~en - (1) Külot - jüp,yani eteği külot biçiminde rop. Beyaz ketenden yapılmııtır. Korsajı çizgili keten
s-J.slü beya7 1~ açık s~ jerseden. Şort (brik) renginde ketenden. (Sentür) açık sarı deriden. 3 - LAcivert şeritlerle 
kc.>n]j beyo t l elbı~sı. Önündeki çapa 15.civert ipekle işlenmiştir. 4 - Kırmızı jarse rab. Büyelerile göğsündeki yel
kuda.r düğrn ;tsede~dir. 5 - Beyaz pikeden plaj :robu. Göğsiıne, ceplerine, kolla,rma, yakuma pikür yapılmış. Önü eteğe 

e • Belınde çi7.gili kuma§tan sentür var. • · 

Tarihi tetkikler : 

Bursadan yola çıkan 3000 
kişilik dünür alayı ..... 

Evrenos bey dü4ün hediyesi vermekte hükumdarları 
da geçmişti. Hediye, b~larında altın dolu tepsiler 

taşıyan yüz cariye ile güz köle idi 
Y•z•• ı Tur•n C•• 

1376 senesiydi. Bursadan çıkan muaz
zam bir alay cenuba doğru uzaklaşıyor 
ve Kermiyıın beyinin hükumet merkezi
ne doğru gidiyordu. 

Bu alayda yalnız üç bin tane gürbüz 
•e her cihetten seçme süvari vardı. Kı
yı:ıf etleri yepyeni ve tertemiz, silahları 

pırıl pırıldı. 

Süvariledn küÇük bir müfrezesi önden 
gidiyor ve asıl büyük kısımla o müfreze 
arasında asker olmadıkları derhal belli 
olan kırk elli kişi görülüyordu. Bunlar da 
atlara l::inmi.şlerdi. Hallerinden ve kıya
fetlerinden bir padişah sarayına mensup 
olduklarır.ı hemen anlamak güç değildi. 

Bunlar üçüncü Osmanlı padişahı birin
C'i Muradın en çok güvendiği ve muhte
rem bildiği adamlarla onların karıları ve 
uşaklarıydı. 

Başta Bursa k::\dısı Koca Efendi geli
yordu. Padişahın sancaktarı Ak Sungur, 
çavuşbaşı Timür Han, çaşnigirbaşı Pa
pcık a~a bunlann b:ışlıcalanydı. 

Koca Efendi o devrin en dirayetli ada
let adamıydı. Ak Sungur eşsiz bir yiğitti. 
Timür Han ise ilk padişah Osman zama
nında büyük hiım~tler yapan Osman Ga
zinin eski arkadaş1arından olan Samsama 
çavuşun oğluydu; çavuşbaşılık vazifesi 
bu aileye irsen intikal ediyordu. 

Üç bin ıfrıç süvariyi görenler bu ala
yın bir akma gittiğini sanırlardı. Fakat 
K:ıdı ile sarcal..-tar ve arkadaşlarının ge
risinde beş altı kişi \·ardı -ki bunlar ka
dındı. Bittabi kadınlarla alnna gidilmez
di. Gidilse bile kadınların da hiç olmazsa 
erkekler gibı silahlanmış olmaları lazım 
gelirdi. Halbuk· kadm1arın erkekler gibi 
silahlanaıal: ve ata binerek dövüşe git
t!kleri devirde bulunmuyorlardı. 

Bu kadınlarcan birincisi kadı efendinin 
karısı, i.kincici sancaktarın karısı, üçün
c".ısü de P~acık ağanın haremi ve büyük 
§clızade Yıldırım Beyazıdın sütninesi idi. 
Kadınların diğrrleri hizmetçiler veya ca
riyelerdi. 

Dörtnal ~elen bır ~tlı bu kafilenin hu
dudu geçerek hükfünet merkezine yak -
!aştığını h~h<'! verdi. Kermiyan beyinin 
kumandanl&rmdan bir kaçı hayretle kar
şılamışlar \"e kızmışlardı. 

- Kız istemek içir. ordu gönderildiğı 
görülmüş mi.irlı:ir? Bu nice iştir? 

Diycrlnıdı. 

İhtiyar K~rmiyan bey! bu sözleri de ev
velki haber kadar sükunetle karşıladı. 

On beş senedenberi Osmanlı tahtında bu
h•nan ve Balkanlarda bütün Trakya ile 
Makedonyayı. Bulgar:stanın ve Sırbista
'lın büyiik kuaml&rını zapteden Türk hü
kümdarı.ıa '>le.n hiirmctini tekrarladı. O
nun son dprq Bulgar kralı Sismanı da 
ynla getirıi: j;,'1 ve hatta Sismanın vergiden 
kurtulm:ık için kızını pişkeş çektiği du
yulmuştu. Anadolndaki Türk beylerim~ 
karşı BalkRrılarda olduğu kadar sert ol
mıyan, hatta onltıra az çok hürmetten 
çekinmiyen f'ultan Murada ne söyliye -
b:lirdi? Hatta kızını böyle bir padişnhın 
büyük şehzadesine vermekten gurur vı> 

rahatlık duyması hlıım gelirdi. 
- On lan hrşça karşılayıp ikram edc

siz! -
Dedi. 

Kendisi de karşılamak üzere hazırlan· 
mağa bafladı. 

Dünür alayı Kermiyan beyinin hiıkCı· 
met merkez:.ne büyük bir heybet ve ih
tişamla girdi. Orhan ve Muradın idare • · 
sindeki halkın pek rahat olduğunu du
yan yer1iler coşkun bir alaka gösterdiler. 
Onlar ~mraya bir kız almak için değil, 
memlek<>ti ye şehri ff'thetmek için gelmiş 
gibiydilPı. Bununla beraber aşağı yukarı 
hakikat te hnşka türlü değildi. Çi.inkü 
Kermiy:m teyi, kızı (Sultan Hatun) u 
verdiği adama cihaz olarak kendi beyliği 
arazisind~n Eğr~göz, Tavşanlı. Kütahya 
ve Sim?v tara1larını da veriyordu. 

Zaten memleketinin hudutlarını geniş
letmek i~in hiç bir fJrsatı kaçırmıyan bi
rinci Murat bunun ıçin (Sultan Hatun) u 
~ğluna almıya karar vermiş; bu kararı 
hemen htbike geçmışti. Doğrusu hepsi 
de güze~ mcmleketlerdi. Simavın mey~ 
vaları ve mahsulleri, Kütahyanın cami 
ve hamRmla:-ile ormanları, ılıcaları, hah· 
çeleri pek ıreşlıurdu. 

Kermiyan beyi Sultan Muradın elçi· 
lerini bil.yük bir hürmetle karşıladı. O za
mana kadar hiç kimseye edilmiyen ikram 
]arı yaptı. Eeyetin arasındaki kadınlar 
da Kerriya~ beyinin haremi tarafından 
ayni der~rede

0

htirmet ve ikram gördüler. 
Ila bası Sultcın Muradın arzusun q ı. ..... ~ .1 

:nuvafa~at ettiği için bir kaç gün sonra 
(Sultan Hatun) u aiarak, bir çok hedi
yelerle birlikte tekrar Bursaya döndüler. 

Kermiyan beyı kızının özcngisini tut
mak üzere kendi fmı ah urunu da ,.,_n -
derdi. Bu zat ondan sonra Sultan l\fora
cıın hizmetinde kalciı ve Osmanlı .ır .ı.yı

nın en m::irim mevkilerinden biri olan 
İmrahurluk payesi veraset surctilc uzun 
zaman bu s.ilede kaldı. 
Düğün ic;in lıazırhklar pek büyüktü. 

Yakın ve un~k Islftm hükümdar!arına da
vetiyeler gönderilmişti. Sultan Murat bu 
münasebetle gı.:nç Osmanlı deviPtinin 
kazandığı kı!dret \"e serveti de göstermek 
istiyordu. Onun Avrupada kazandığı a
ralıksız ve parlak zaferleri duyan hü
kümdarlar da büyük alaka gösterdiler. 

Bursa şehri o zamana kadar böyle şa
fafatlı biı ~üğünü belki hic görmemişti. 

Tarihçi (İdris) in yazdığına göre (Cen· 
net yere inmış) gibiydi. 

Avlar ve zıyafetlPr günl~rce sürdü. 
Aydın. KRraman, Meiıteş'ö!. Kastamonu 

bPyleri çok değerli hediyeler gCindermiş
'"rdi Mısır \'e Suriye sultanlarıJJ.ın lıcdi

' cleri ara~mda en güzel Arap atları, eş
"'iZ derecede nefis ipek kumaşlar. mücev
'ıerler, göz alıc~ car;yelerle dinç ve ya· 
'<ı şıklı köl<'ler vardı. 

Sultan Muradın vezirlerile kumandan
ları da ecı•cbi hükümdarlardan geri kal
mamışlardı Hatta bunlnrdan Evrmos 
Bey hüküm dm lan çoktan geçmiş. herkc
·i hayran bı,..:ı.knıı~tı. Mak .. donya harpl~ 
"inde büyrt\ muvaffakiyetler ka~anan 

ıu kum::ınd .. nın hediyelEri muhteşem bir 
alay teşkil ediyordu: 

Bunlanr başlıcaları on beşle on sekiz 
.. rasında her biri diğerinden güzel ve göz 
-- lıcı yüz cariye ile; on sekiz yırmi vaş
' ırında en yakışıklı yüz köle idi. (İnsan) 
oienilen m'lUukun gözlere hayranlık ve 

(Deı·amı 11 inci sayfada) 
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BANKO'' Dl ROMA 
A. Ş. TEDiYE OWNllUŞ SERMAYE LlT. 200.000.000 tın1YAT 44.2S8.178,98 

GENEL MERKEZ ve GENEL DiREKTÖRLÜK: ROMA 

30 Nisan 1937 tarihinde vaziyet 

MEVCUDAT DÜYUN AT 

Kasn mevcudu Lit. 500.834.633,81 Sermaye Lit. 200.000.000,-
S"m:dat. hazine bonoları ve 
ibrazında ödenecek evrak 1. 700.828. 761,33 İhtiyat akçesi 44.258.172,98 
Roporlar 61.982.665,20 Hesabı cari ve tasarruf mevduatı 1.076A35.619,56 
Borçlu muhabirler 1.045.922.943,33 Esham mevduatı 119.197.800,-
TeminaUı hesabı cariler 396.883.180,52 Alacaklı muhabirler 2.465.554.735,09 
Esham ve tahvilat 158.580.906,42 Tedavülde çekler 134.968.529,92 
B nka ıştirnkleri 54. 739.302,- Adi çekler 8.247.740,07 
Gayrimenkul emval 80.558.261,01 lııfulltelü alacaklılar 80.590.231,58 
Muhtelü borçlular 17.746.234,68 Ticari kabuller 80.676.901,13 
Esham mevduat hesabı carilcri 119.197.800,- Eşhası salise hesabına kefaletler 129.912.451~64 
Ticari kabuller borçlularJ 80.676,901,13 Evvelki devrenin kar bakiyesi 3.469.683,43 
Kefalet borçluları 129.912.451,64 Devrei haziranın s&fi kin 4.652.175,67 

Lft. 4.347.864.041,07 Lit. 4.347.864.041,07 
Dahm hususi hesaplar 3.062.865.948,59 · Dahili hususi hesaplar 3.062.865.948,59 

Yeklın Lit. 7.410.729.989,66 Yekün Lit. 7.4.10.729.989,66 

Sendikler 

ALMANSI ... GALIMBERTI 
GARELLI .. GARRONE - MARTIRE 

Murahhas Direktör 

VER Ol 
Baş muhasip 

NAZARETH 

biri 

• 

ı, 

Güzelliğim asri zama
nın bir mucizesile 0

/ 0 50 
nisbetinde artmıştır. 

Cildim hemen yan ölmüş bir hal· 
de idi. Buruşmuş, solmuş ve ihtiyar· 
lamıştı. Maama.fih karakterim henüz 
gençtL Dansı seviyordum, f.akat hıç 
kimse beni dansa davet etmiyordu. 
Bugünün erkekleri, gençliği arıyor· 
lar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
ist~are ettim. Dedi ki: Cildimın cBi· 
oceh i et1di terü taze tutan kıymetli 
cevheri azalmıştır. Fen, son zamanlar· 
da cBiooeJ. i genç hayvanlarda giz • 
lenmiş cild hüceyrelerinden istihsal 
çaresini bulmağa muvaffak olmuştur. 
Tıpkı cildinizin cBioceb i gibidir. Bu 
cevher, şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup nisbet dai· 
resinde Tokalon kreminin terkibinde 

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

hayı-et ve orijinal renkleri vardır. Bu 
cazip keşif pek büyük ve maH feda· 
karlıklarla Tokalon müessesesi tara· 
fından temin edilmiştir. Ve Tokalon 
pudrasına karıştırılmıştır. Her yerde 
Tokalon krem ve pudrasmı arayınız. 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğU llAnları 

1 - H~·beliada Panaiya namı diğeri Çarn manastırı 
2 - Burgaz adasında Ayayorgi manartın. 
3 - Büyüknda Ayayorgi manastın. 

CemaatlP-rce idare olunan vakıflardan semt ve ic;imleri sukanda yazılı vakıf
lara 2762 No. lu vak.ıfiar kanunu ile niz amnamesi:•e \'e olbaptaki talimatname 

hükümlerme tevfikau tek mütevelli tayin edi!ecej!indcn istck!ih:rin 22/7 /937 
akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Mü :Iürlüğüne usulen müracaatları ilan 
olunur. ~3988• .. , ............................................. ~ 

Türk Hava ({urumu 

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

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

(20.000 \re 10.000) liralık ik,i adet müklfat nrdır-

D / K KAT: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 günO akşamına kadar biletini 

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

Yüksek Mühendis mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan ı 

Mektebin 1937 mali senesi sonuna kadar ihtiyac\ olan (6500) kilo sade yal 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Beher kılosunun muhammen be -
deli (82) kur..ıı ve ilk teminatı (400) liradır. Eks1tmesi 15/7/1937 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü saat 15 de Gümüşsuyunda mektep binası dahilindeki 
komisyond3 yapılacaktır. İsteklilerin 1937 mali senes'.ne ait Ticaret odası vesika
larile 2490 sayılı kanunun emrettiği diğer vesaiki hav! teklif mektuplarını 
muayyen sl.atten bir saat evveline kadar komisyoııa makbuz mukabilinde ver· 
meleri ılin olw:ıur. (3104) 

-ı --İn-h-is-a-rl_a_r _Ü,-. _M_ü_d_ü-rl_ü_ğ_ü_n_d_en_:_ 
------------------------------L - idaremizin Cibali fabrikası ile Kutu fabri~ı ı.rasında pazarlıkla beton 

yol yaptınkcak1ır. Keşif bedeli 917,81, muvakkat teminat (68,84) liradır. 

II. - Pa7..arlık, 16/VII/1937 tarihine rRstlıyan cuma günü saat 14 de Kaba· 
l'ışta Levazım ve Mübayaat şubesindeki qlJm komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnamefor parasız olarak her eün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV. - İsteklilerin pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

r"llariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilb olunur. (3858) 

- k•t'• KESK.N KAŞELER·o·R sehç•k•P• Uşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının Hcı 1 1 1 • sauh Necatı . 
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H t d T •• ki k Londrada bir aşk maceruı a ay a ur ere arşı . 
kurulan teşekküller Servet aşka gallp 

(Ba§t'lrafı 1 inci sayfada) 
bulunm:ısı bütün sıyasi unsurlan faali
Yl'te scvketmişfü. Siyasi unsurların faa
liyeti denildiği zaman da Suriye unsur
lannın, Vatanilerin faaliyetlerini anla
~ak lazımdır. Türkler, sükfuıet içinde
dirler. Hıçbir harekette buluınnuyorlar. 
latanilere gelince onlar her türlü faali-

yeti sarfetmektedirler. Mesela, kökü 
Şaında olan Araba tul Amel ul Kavmi 
t~şkilatı b'Jrada, dört taraftan çağırdığı 
bır ~akıın ınensuplarile gfıya Türkten 
gayrı büti.h Hatay unsurlarından mü
~kkep bir içtima akdetmiş ve bu içtima-

Arap, Kürt, ErmE:ni, Çerkes bütün 
Hatay ek:ılliyetlerinin Türke karşı müt
teh 't b ı ir cephe yapmaları kararlaştırıl-
ll'U§tır. 

1 
Diğer taraftan, Vataniler çöllerde do

haşan bir takım Arap aşiretlerini Hatay 
~dudları içıne girmeğe teşvik etmekte

:~ler. Mesela, Nuvaf aşiretine mnsup 
ır lakırn reislerle cvenesi iki gündenbe-

rt Ant • 
h akya sokaklarında dolaşmaktadır-
~ Bır takım aşiretler, güya çölde ku

~a ~k oh:p hayvanlarını otlatacak yer 

1 
u ınadıklarından Amik ovasına girip 

)~ar ile otlak kiralamaktadırlar. Bunlara 
bazım gelen parayı da Suriyenin verdiği 
uradıı hcrbsçe malumdur. 

h'Bura.~a bir de gayet tuhaf bir komü
ıı: turedi. Halis bir Vatani ruhile ya-
1 bu komiın'zm1 bugünlerde türkçe, 
k rapça, f .. ıı"sızca ermenice olarak bir ta-
~ın .. b"Yannamel~r neşrederek büyük bir 
~ rultü Yapıyor. Bu komünistlerin kim
~er old;ığu belli olmadığı gibi böyle be-
• annaınel k . . d er neşretme • ıçın parayı nere-
~n bu?duı lan da meçhuldür. Fakat, 

rkçc ve b' .. h . ,., d arapça ırer nus asını sıze 
oOll erd""· ıg m bu bevmmameleri okursa-
llıı .. J 

'1n goreccl:siniz ki bunlar, Vatadt dava-
ı gutme":.te ve &ncağın bilakaydü şart 

Suriyeye bağlı kalmasını istemektedir
ler. H:ıtta, gayet manidar olarak ıuna da 
dikkat ediliyor ki türkçesinde cYaşasın 
Suriye İskendrun Sancağı!> denildiği 
halde arapçasında bundan başka. c Yaşa
sın Arap Suriyenin vahdeti!> s;özü de bu
lunuyor. Bu beyannamelerin münderi
catı ise, faşizm aleyhinde küfürden iba
rettir. Fakat, bütün küfürler cmüstem
lekecilcr> gibi umumi bir isim altında 
galiba yalmz Türklere ve beliti de biraz 
Fransız.larq tevcih ediliyor. De.mir Göm
le'YJileri vn müfrit nasyonalizmi ile halis 
faşist teşkililtı olan Vataniler bu küfür
lerden uzak tutulduğu gibi bilakis onla
rın iddialarının leh:.nde birçok ıözler 
vardır. Bunun için insan bu nevi komü
nizme şaşıp kalıyor. 

Bütün bu tahrikat karşısında bura 
Türklerinin müdafaaya muhtaç oldukla
rını söylemeğe lüzum yoktur. Ya bura
da da Türklerin teşkilatlandırılması, ya
~ut öte tarafın bu teşkilatlı faaliyetine 
bir nihı.yet verilmesi icab eder. Bu hu
susta Hataylıların gözü ana vatana mü
teveccihtir. Bugün Hatay blll Suriye
nin idaresi altında bulunmak hasebile 
Şam hükUmeti burada istediği tarzda 
teşkilat yapmakta ve Hatayda yeni reji
min tatbikatına intizaren var kuvvetile 
hazırlanmak~ır. Türkler bütün bu iş
lere karşı seyirci mevkiinde bulunuyor
lar ve hirr.nye görmüyorlar. 

Garib bir haber 
Şam, 8 (Hususi) - Arap istihbarat a

jansı taraf1ndan verilen bir habere göre 
Tahranda ha7ırlanan şark misakı ahka
mı arasında Irak hükUmeti, Türkiyenin 
d:ğer Arap memleketleri aleyhine hu
::ludlarmı genişletmesine muhalefet et
miyeccğini taahhiit eylemiş imiş. Bu ha
beri buradaki Irak konsolosu kat'iyyetle 
tekzip etmiştir. 

l'ifo vak' al-;;;iı;ı;;;~b~; °Şehı in çöp 
derdinden şikayetler arttı 

gelemedi 
Kaçan kızmi tayyare ile takip 
eden milyoner baba nihayet 
onu sevdiği fakir delikanhya 

vermeğe mecbur kaldı 

McıTta ve baban 

Marta 17 yaşında bir mektep tale
hesidlı·. 34 yaşlarında Hupe isminde bir 
Macar ile sevişmiş, Gretna Grcendc ev
lP.nmek fikrile buraya kaçmıştır. Lakin 
her ikt sevıt~li ıreşit olmalarına rağmen 
mahalli kan~1nlara göre, yirmi bir günlük 
ıkamet müddetini dolduramamış bulun· 
duklarından bu eme1lerine nail olama
mışlardır. Bunun üzerine de beş mil öte
deki bir kövün biricik otelinde yerleşe
rek, d<'lacak· olan 2.1 günü beklemeğe baş
larnışl~rdır 

Fakat gln doğmadan meşimeı şepten 
neler doğnr .. İşte M:-;rta, bir sabah o
dasında mışıl mışıl uyurken Şikagolu 
zengin babı:ısı Corçk&r otele gelmiştir. 

Kızını bulmak ve yökalamak için tay
vare ile Londraya, oradan da otomobil ile 
bu köye gr·len, bağrı yanık, gonlü küs
kün bab:ı, ayaklarının ucuna basa basa, 
clelikanlmm yattığı odayı geçmiş. yavaş
çn kızının C'dc'lsının kapısını açmış, bir ha
yalet gibi :tanına yakfa~mış, onu dürte
rek uyanfürmış, ve: 

c- Haydi demiş, çabuk giyin baka-
~ım!..> 

Kız, mukavemeti, itir::ı7.l lüzumsuz bul-
. f'Baıtrırafı 1 inci sayfada) Jan istifade olunacaktır. Yakında İstan- muş olma!~ ki hıç bir St>S çıkarmadan gi-\' n! oturuyorum. Ye:tişmiş bir oğlum bulun ter.ı111ik kadrosu lüzum ve icaba yinmiş, ve birlikte otelin merdivenleri-
d~r ı. !fchepte okuyordu. Tifoya tutul- göre tadil edilmış olacaktır. ni inerek f 'tpıda bekliyen otomobile ufak 

· Oğlurnu kaybediyorum. Tifo vaziyeti bir münaktişadan sonra binmiş ve ara-
ot~irde tifo umun:.i vaziyette. Benim Gıd~ m&ddeleri satanlarla hamallara ba da haı(O"et t·tmiştır. Otomobil bir baş-
hadunıun tifoya tutuluşu müstesna bir dünd~n itibaren mecburi tüo aşısı yapıl- l!::a otelin örıünde durur durmaz, kız bir
J'ak ı~ teştrıı etmez diye düşünülebilir. mağa başlanmıştır. Halktan birinci aşıyı den atlıyarak, ~okakta kaçmıya başlamış, 
oiJ at ben böyle dÜ§Ünmüyorum. Benim yaptıranlın aşı istasyonlarına muntazam babası da arkasından ko\'alamış, Marta, 
Jlek~Jna tifoya tutulmasına çöpler ve si- surette gelerek ikinci aşılannı da yaptır- tnımadığı tir t'Ve dal::nış, babaı::ı da onu 
'il er t>cb~b G~dular. Aksarayda Namık- mağa başlamışlardır. Böyle devam eder- tl'\kip etmis. ve uzun b:r çekişmeden son
.;~.ı eadcesinde b:r çöp istasyonu tesis s~ tifo tehlikesi ehemmiyetli surette aza- ra baba, kız tekrar otelC' dönmüşlerdir. 
1" . 1

• Aksaray ve civarının bütün çöp- lacaktır. · Kahvalt·larını yiyen baba kız, tayya
ı.. 11 ar.ıbalilr]a buraya dökülüyor sonra Hastanelerde ya tak mikdan artırılacak re nıeydarı•rıa gii..'"n~ler, oradan Londra-
•anı ' · h ı · b l d' b- t · )ij Yon~r geliyor, bu çöpler kamyonlara . Şehı.: P.sta.nc _erın~, _ e e ıye . ~ ;esı- ya uçmuşlPrdır. Tayyareli baba, kızını 
k~ ~~etilıyor ve Topkapıya götürülüp dö- nın musaaJesı nısbetinde, yatak ıla\ e e- kendı oturr:uğu otele götürerek bir odaya 

üluyor B;2!rn evlerimizde kara sinek- clilecektir. Muhtelif hastanelere yeniden kapamıştır !: ot~rnıak mümldin değil. Ayda on lira konulacak olan yatak mikdan 150 yi bu- Şikagolu zengin baba ga2etecilere şöy-
gij;-1' l~c edici ilaç parası veriyor, l}.#r- hcaktır. ıe dert yar.mıştır: 
Şinı;vırnde ~kilolarla sinek öldürüyorum. Sıhhiye müdürlüğü emrine verilen mu- c- Lonr!raya döniinciye kadar ken -
l'\ırn ı kde ogluınun tedavisine çalışıyo- aveneti içtima!ye ve ilaç tahsisatı da ge- dimde de~:Jaim. Rahat bir nefes alama
old ' azancım ~una yetmiyor, perişan ı:en seneye nisbetle artırılmıştır. Yalnız, dun, daha bir <;ocuk olan kızım Marta, 
tesium Şc:htin ortr.sında çöp istasyonu .muaveneti içtimaiye tahsisatmm ısene sevgilisine, g(·çen 5en,. Fransanın cenu -
ttıa~ edıleıniycceği hakkında muhtelif r.ihayetine kadar yetişmesi için, Anado- bunda ra!:~lamış. Keşki göndermez olsay-

arnl•ra mü t t" f k t k' :unun muhtelif şehirlerinden gelip te <lım. Biraz hava alsın. bütün sene çalı-Ve d racac; et ım, a a ımse-
ba hs er~ırni ar.Iatamadım, tehlikelerden memleketlerine dönmek istiyenler ara- şa çalışa yorulmuştur, Fransada bir do-
led· ettun, hastalıktan korktuğumu söy- şında hasta ve tamamen kimsesiz olan- 1 laşsu., demiş, onu oraya göndermiştim. 
rrıa ırne;·~ en niha~ret te k{)rktuğum başı- Jarın yol paraları verilecektir. Bu sefeı ele Kralıçe vapurile Londraya 
kegi:~ ~1.. c~_ğerparem! kaybetmek tehli- Yeni helalar yapılacak geldik. Ab:amına bir telefon .. Meğerse 
keun d u~um. Bu hel"im değil, memlc- Umumi helruardan bir çoğundan gece- herif imiş .. Kızımla bir şeyler konuştular. 

t:ıdidir ,. Allah k Jcri istifade eılunamarnaktadır. Bundan Babalık bu' .. Merak ettim. Kızım ne di-l3 , J azınız aş ına.> 
u derdli v .• • sonra unıu!"li helalar ve cami avlulann- yor, kim bu! .. deciiın ... Marta kemküm et-

soy)edild . e yurt:gı yanık vatandaşın caki helalar sabr.ha kadar açık kalacak- tı, pirelenrlım. Amma renk vermedim. 
~i .. erını Yazmadan evvel bahsetti-
,. Çop istıas . . tır. Yenidrn helalar inşa edilmesi mu- Neyse, ertl>Si gün oldu. Öğleye doğru - bu 
:Surası f'lh Y.onunun resmını aldırdık. t:lsavverdir. sefer de - Marta telefon etti. Ve öteberi 
Ualıkça ~:ak?ka şehrin meskfuı ve kala- alacuğır.da!' öğleye yemeğe beklememe-
sÖyl~ikl:. ~etidir. Bir taraftan onun Ziraat Veluileli bu yaz mi söyledi. Eh olur a .. Burası Londra, 
ali\ada .1 mı yazarken bir taraftan da kızımın da alacağı şeyler bulunabilir .. 
ç~ 

1
• ~ :onuştuk. Mezuniyet vermiyor Rflhat rahat yemeğimi yedim. Saat üç, 

Ve ~ğlfl a t'i surette halledilttek (Baştaratı 1 inci sayfada) ıJört be~ oh.hı. Kız görünürlerde yok. Fe-
o rend'k k' bel 

~l'ett • ı ediye bu işle esaslı zuniyet vermemektedir. Kombinalar teş- na ralde telaşlandım. Derken tekrar bir 
Btl~il?'ılş~ul olmaktadır. kilatının yerine kaim olacak etüd büro- telefon. Kızım, İskoçyı.da bir köyde bu-

f~~tai~~nı; te~;ı7Jik işleri kadrosu ki- sunun teşl:ilinden sonra programın ha- !unduğunu ve yerini bulduğum otelde ol
lıunıaruı · ~nı en aınele alınacak ve zırlanması:ıa devam eöi1ecek ve ilk plan- duğunu söylemez mi?. 
ibağ l mesaı saatleri muntazam şekle d:ı baytari ışler tetkik edilecektir. Deri Ne yapacal".rımı şaşırdım. Elim ayağım 0 unr:cı..ktır rr • l" ı·ır ~ b nın aded· · -emız ık kamyonlan- :şiııin. memlekette birinci deredece e- rnpır sapır 1 emege aşladı. O dünkü 

~ ı 2.lyadeleştirilecektir. hemmiyeti haiz bir dava halini almış ol- telefon vak'asmm, bu işle alakası olaca-
J>a~:;:ıl~ ve beit">diye reis vekili Avru- ması bu çığırda acil tedbirlu alınmasını ğını hatırladım. c'Muhakkak~ dedim, herif 
Yon ar,ş ed:lip tf.' gelen iki .. k zaruri kılmıştır. kızımı kand-:.rdı, şimdi de istediğini yap-
d unu nn:aycne ctını·ş t ·zı çop am- t1racak ... 

E' ~ SvJ ' eını ik işlerin-
b,.,si esna: rı~steım el ar:ıbalarınm tecrü- Yunanistandan 3 güreşçi geliyor Ve kim~~:na ykızıeti~En bir arkadaşla bir 
!!J"abaları d a 1azır bulunmuştur. Bu eJ plan ur u ve mı o canavarın elin-
b 11 :ın da 'Lı· 'kd Galatasa-ay klübünün otuz üçüncü yıl- den kurtardım ... > 
~Unlar , ı ıu r ?ri! ar alınacaktır. f Ja dönümü i~in sveçten olduğu gibi Yuna- * 
'l):ıbiJnı"kt "d'~ ~sfalt caddelerdeki ço''plerı· 
d 1 " c ır. Bunda r.istaııdan üç güreşçi getirilmesi karar- Şikagolu zengin gazetecilere bu cüm-

e t>tin trrnızlik işler~:n~u asfalt cad- laştınlmı~tır. Bu güreşçiler hafif sıklet leleri söyleı·ken, kızını, şen ve şatır sev-
arabalar- olacaklardır. gilisinin kolunda otelin merdivenlerini 

S.yfı 11 

Yaz tatillerini 
• 

zengın ve 
birarada geçiren 

fakir çocukları 
( Başta rafı 8 inci sayfada ) 

- Senin mi bu mektup? f 

-E? 
- Esi sağlık ... Salah Cimcozdan, ~dıh 

Avnidcn rica ettim. Onların yardınıile 

babamı bir işe yerleştirdim. Kendim dı 
- Benim! 
- Kime yazdın? 
- Bir ahbabıma! 
- Okumamıza izin verir misin? 
- Tabii. • 
Zarfı alıyorum. 'Üzerindeki isme bakı-

yorum: 
cİhap Hulfısi> ... 
Bu isimdeki meşhur ressam, benim de 

dostlarımdan. Fakat küçüğün: cAhba -
bmı!> deyişıne bal.ınca, kendi kendime: 
cAnlaşı.lan, diyorum, bu isimde bir ço
cuk olacak!> 

Küçük Necati soruyor: 
- Tanımaz mısınız onu? 
- Kimin ~ocuğudur? 
- Çocuk olur mu? Koskoca ressamdır! 
Hayretle r.ordum: 
- O halrıe senin nereden ahbabın olu-

yor? 
- Ben de koskoca adamım da ondan! 
- Kaç yaşındasın sen? 
- Ben Ol" iki y~ımdayım amma, ana-

ma, babama, dört kardeşime bakarım! 
Merakım artıyor: 

- TalebC' değil misin sen? 
- Taleheyim tabü ... Bu sene ilkmek-

~ebi birincilikle bilirdim. 
Fakat bu para kazsnmarna n:ıani dc

ğila? Mektepten sor.ra ve tatillerde, Ka
dıköy iske!esinde gazete, kitap,mecmua 

rahat rahat buraya geldim. 

- Nere:len tanırsın bunları? 

- Kad1köy iskelesinden. Hep benden 
alış veriş ederler. Onlara halimi anlat• 
tım Çalıştıgım için, hepsi de sevdiler be
ni.. Adalı Avni bir esvap aldı. Salah Cim.. 
C'oz bir sL'lat verdi. İhap Hulusi, b11 
pabuçlarımı, bu gömleğimi hediye ettL 
Pr<'ns Ömerin zevcec-: Prenses Emine dt 
bir bisiklet v~rdi! 

Rumelili old.ığunu söyliycn küçügün, 
küçücük ba~ına nasıl sığdığına şaşılan en• 
ein zeka sı>rb .. st eda, ve alabildiğine s 
Yimli sima, sev:li~inm hikmetini keşfet· 
miyc bol bol kafi! .. 

İhap Hulüsiye yazdığı mektupta, 
c buraya gt>l, konuşalım. Gelirken ban& 
deniz başhğilc, kırmızı bir deniz pabuC\l 
getir!> diyor. 

Anasına yazdığı mektup ise ,aynen §Ul 

cAnne, yemeklerimiz ıyi, rahatımız ye
rinde, yataklarımız temiz, kampımız Ye
şilköyde Trenden inince kime sorsu 
gösterir. Fer gün ziyaret kabul ediliyor. 
Seni dört gözle beklerim. Eğer sıkışırsan, 
hiç sıkılı.ıa, bizım kitapçı babaya uğra, 
sana be:nim hesabıma para versin. Ben o
na tembih <'itim. Biz onunla sonra he
saplaşacağız. Gelirken bana da ondan ro· 

s:ıtarım. 
ınan getir. Cinai olmasın. Babamın elle- Baban çalışmaz mı? 
rinden, krrdı.; ~lt·dmin gözlerinden öpe-- Çalışmazdı! . 

1 
f 

r.m.> ' - Şimdi sen ~amptc: key e dalmışsın. 
Kim bakal·ak onlara? Görüyor musunuz, on iki yaşındaki ai· 

- Ben ol"Jarın rafakasını temin ettim i-:? re~sini! 
ne geldim buraya! Ayrılırken hamı: 

- Hazır paran mı vardı? - Sen, diyor, bizim Ercümend Ekreme 
- Ha) ır. Hazır param, ancak buranın ı:eıam söy•e ... 

ücretini ödememe yf:'tlL Fakat dedim ya Ben, küdk Necati Biniciye, bu yazımı 
size, benim, büyük adamlardan bir çok kesip saklamasını tavsiye ediyorum, çün
ahbaplr.rım vardır. İhap Hulfısi ah- l:ü eğer htı.y~tın a!çak bir çelmesini ye
babımdır. Adalı Avni ile canciğerizdir. mezse, bu zekasile, bu şansilc, ve bu gay
Saylfı.v Salah Cimcoz dostumdur. Hatta retile ınüt~,asip olan çok yüksek mevki• 
c;izin ErcÜml'nd Ekrem Taluyla bile tanı- ~avuşacağı gün, bu satırlar, onun tarihe 
şırız. Senli benli 1tonuşuruz. hediye edebıleceği en kıymetli vesika Q• 

Son hadılini l;u!m1 bir takdir ve me- labilir! 
rakla sordum: Naci Sadullah 

Ankara mektupları: 

Ankarada tarih sergisi hazırlıkları 
Nafia müzesinde ~ördüklerim 

ve 

(Ba~t11rafı c ıncı sayfa.da) 
hj!ında Malatya - İıınıetpaşa köprüsü ile 
Adana - K<>raisalı ~ o~unda 72 metre açık
lığında bntonarme Kürkün köprüsünün 
:maketleri. Cumhuriyetin eserleri önün
~eyim. İmtıyaz ciağıtmıyan ve verilmiş
]Prden memleketi kurtaran rejimin eser
leri önünde ... 

Saltnnaı yüzlerce yıl içinde yurdda an
("ak 60 köpıü kurabilmışken, cumhuriye
tin on ki.ir,ur yılda 74 üncü köprüsünü 
beş on gün evvel halka açtığını hatırlıyo
rwn in~a halinde olanlar da başka. Bu 
köprüleı; yalnız bir geçit değil, her biri 
halk yığınlarını rejime ısındıran birer 
bağ .. 

Afyon - Antalya hattı temel atma res
minde kullanılan gümüş kazma ve kü
rek müzeC:eki camekanlardan birini süs
:üyor. Daha ötede Çatalağzı trenile ge
çen yıh!l sonunda Ankaraya ilk gelen si
yah P]mas yığını. Muhtelif şirketlerin 

satın alınm2 mukavelP.lerini imzalamış 
olar: kale'Tiler ... AskPri fabrikalanmızda 
yapılnııc; raylar, eski vt> yeni Ankara is
!l!.Syonl.,nnın maketieri, 1939 da açılacak 
Sivas derr•ıryollerı atölyelerinin maketi, 
Etimesntta Markoni tarafından yapıl

makta olan telsiz ıstasyonu ve Y enişe.hire 
giden yol üzerinde kurulmakta olan sütd
yo binasının maketleri. Duvarlarda bü
yük inşa h:ıre~etinden poz poz resimler ... 

Yanda y:ızlıboya biiyük bir tablo. Ba
sit bir telı;rafhane odası. Makine başında 
c;alışan fosli bir telgraf memuru. Duvar
da kör bir ziya saçan tenekeden petrol 
lambası 

t;;;;;;.-;ic·~-görii;;;:-;·şay~~:· .. _ 
- Hay Allah müstahakını versin .. Bu 

kadar ması.af ettım. Gi?ne istediğim ol
madL. Ne yapalım!. Bari, bunlan baş göz 
edeyim, diye mırıldanmış ve yanlanııa 
koşarak: 

cHaydi çocukl~r.. Nikah dairesine gi
delim. Vaktimiz de az, hani! ... > demiş
tir. İhtivar gazetecilerin hayret dolu na
zarları önünde yeni damadı ile kızının 
ortala!'ına geçip, koJlarına girmiş, niltııih 
dairesine doğru yolJ:mmıştır. 

Mas-mm h .r ucuna ilişmiş üzerinde ser 
hık bir p:>tdesü, başında kalpak, kaşları 
çatkın Mustafa Kemal memura emirleri
ni yazdırıyoı; ... Milli mücadele yılların• 
nan canlı ve tipik bir sahne. 

Ressam Şerefin tarihe malolan bir e
ı;eri. 

Müzeden heyecanım artarak ayrılıyo
rum ... 

Mecdi S. Sayman 

Tarihi tetkikler 
( RaştarHfı 9 uncu sayfada ) 

göni'·lleıe coşkunluk VETen bu eşsiz örnek 
leri binlerce emsalinin içinden seçilmi§ .. 
ti. İçlerindP esmerler, kumrallar, sarışın .. 
lar, narin ve tombulların hepsi de sayı• 
ları müsavi rlmak üzere gruplara ayrıl • 
mışlardı GrrP.k yüz ve gerek vücut gü· 
zellikler.ini mümkün olduğu kadar göste
recek şekilce !'enk renk kıyafetlere sa. 
kulmuş; sü~lenrn:şlerdi. 

İçlerinden on tanesi düka altınlarile 
altın tepsileri başlarının üstünde taşı .. 
yorlardı Di~er on tanesinin taşıdığı gü .. 
müş tepsiler içinde muhtelif cins ve boy• 
da altın para~ar vardı. Arkadakilerin her 
birinde gümüş paralarla dolu gümüş tep-
3iler, altın ve gümüş !eğenler; keza altın 
ve gümüştt>n yapılmış işlemeli, mücev • 
herli ibrikler; bardaklar, taslar, kadeh
ler, şişeler, tabaklar bulunuyordu. 

Altınlar gc•linin başından yağmur gibi 
saçılıyor ve altın işlemeli uzun etekleri· 
nin etrafına üşüşen saray hizmetçileril• 
daha uzaklardaki halk tarafından itJp 
kakışa k:ıpışılıyordu. 

Sultan Mt:rat birinden aldığı hediyele
ri diğerine veriyor; kendisi için hiç bir 
şey saklamıyordu. 

Çünkü gelini ona bu hediyelere göre 
mukaytsesi ın1kan olmıyac3'kada• kıy• 
metli olan dört büyük ve zengin şehrin 
anahtarl:ırını getinnişti ve padişah artık 
onları hiç bir zaman başkasına vermiye
cekti 

Turan Can 
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Bugünkü program 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

8 - Temmuz - 937 - Perşembe 
İS TAN BUL 

Öğle neşriyatı: 
ı2.30: Prn.kia Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelit plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Spor 
müsahabelerl: Eşref Şefik, 20,00: Sadi ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
~arkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafındnn A -
rapçn söylev, 20.45: Safiye ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları, 

(saat Ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 2230: Plakla sololar, o -
pera ve operet. parçalan. 

Trabzon (Hususi) - Pulathane Trabzonun) Burada istihsal edilen undan daha ocmr ııat
blr kazası değil adeta tütün tarlalarlle çev-, la ve kalite itibarile biraz farklı ekmek 7ap
rllml§ bir mahallesidir. Temiz ve muntazam 1 mak mümkün olacaktır. Bu takdirde halk ta 
bir çarşısı bulunan Pulathane hatta pazarı daha ucuz ekmek tedarlklne tmkln bııl&cak· 
günleri kalabalıktan geçilmez bir aliş veriş tır. 

- 565 -

Kadm artist ruhlu olmah ve 
dans bi:melidirl 

Bere veya şapkasının kenarından çık
mış, rüzgarla dağılan, parlak, kumral, kı
vırcık ipek yumağı gibi saçlar. 

Bu saçların gölge yaptığı yuvarlak bir 
alın .. Esmer lıir yüz, bu yüzün üzerinde 
b;r papatya gibi açılan kirpikler, bu kir
pikler arasında mehtaplı bir deniz veya 
hafif bulutlu bir gökyüzü gibi parlak iki 
ela göz 

Bu sihir!! gözleri gölgelendiren, çiçek 
yaprakları fibi üstüste yığılmış, kalın ve 
uzun iki kaş. 
Ağzı çcrçeveliycn ve kızıllığını ufukta 

parlıyan akşam güneşinden alan küçük 
dudaklar vc> yanaklar, ufak ve toparlak 
bir çene. 

Mütenasip bir vücut, ince bir bel, ge
niş omuzlar, artist ruhlu, dans bilir, 18 
yaşında, kıskanç, orta mektep mezunu, 
-beyaz, içli ve şen bir genç kız. 

Tokat BPhzat caddesi No. ( ... ) A. H. 
(Sarih isminin neşrini istememiştir.) 

-566-

Erkek mAnidar ve mahzun 
bakışh olmahdır 

Bcğend!ğim erkek tipi şudur: 
Sarışın, orta boylu, geniş omuzlu, çu

kur çeneli, yukanya doğru kalkık kaşlı, 
nıanidar ve mahzun bakışlı tiplerden hoş
lanırım. Güzel veya çirkin dahi olsa e
hemmiyeti yQktur. Yeter ki huyu güzel 
ve yuvasına sadık olsun. 
Hayatı çok iyi tanımış azim ve sebat 

ıahibi, zeki, iyi bir ruh, karakter ve se
ciye sahibi olmnlı . 

Hayatı r.ıüreffoh bir şekilde idame et
tirecek deı E>cedc tohsilli olmalıdır. 
Eşinin en ince hususiyetlerine kadar 

anhyabile~~k kabiliyette olmalıdır. 
Kayseri: S. T. 

(Sarih ad1·es ve isminin neşrini iste
memi§tir) 

-567-

0tuzunu geçmiş tecrübeli 
bir erkek 

Beğendiğim erkek: 
Çok iyi tahsil görmüş, kadın ruhuna 

nüfuz etmek kabiliyetinde, otuzunu geç
nıiş, tecrübeli, dürüst ahlak ve seciyeli, 
neşeli, pürmhhat, uzun boylu esmer bir 
genç .. 

Samsun: S~lıure Güngör 
(Sarih adrcsi11ir. neşrini istememiştir.) 
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Kadm gurur ve sevgi sahibi 
olmalıdır 

Kadının başlıca meziyeti erkeği idare 
etmesini bilmesidir. Ayrıca tam manasile YARINKİ PROGRAM 

ve faaliyet kayna~ı halini alır. 
Her salı günü civar köylerden kasabaya ge

len binlerce köylü bir haftalık ihtiyacını o 
gün pazardan alır. 

Fransızlar kUmeshayvanı 

almıyacaklar 
9 Temmuz 937 Cama ev işlerini bilmeli, kocasını her zaman t s T .& N B u L 

güler yüzle karşılamalı ve daima güzel ötıe neşriyatı: 

Altmış üç bin nüfusu olan kazanuı doksan 
bir köyü mevcut olup hemen hepsi tütün ?J
raatlle uğraşır. 

Fransız Ziraat Nezareti tavuk, ördek hin
di ve bu cins hayvanatın yavrulan Ue kuluç
ka yumurtalarını memlekete sokmamağa ka
rar vermiştir. Bu karar Türkofise bllıilrllmlş 
ve oradan da alakadarlara tamim edilmiş. 
tir. 

görünmeğP. gayret etmelidir. Çocukları- 12.30: Plakla Türk musikisi. ıuo: Han· Senevi lstlhsalatı 2.200.000 kiloyu bulan ve 
arsıulusal bir şöhreti olan Pulathane tütün
leri; üzerinden zaman geçtlkce tatlılaşan ve 
mayıs ayı zarfında biraz hararet ve ri.itubet 

na çok ehemm~yet vermelidir. Tahsili or- dls. 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. 
ta olmalı, zevke çok düşkün olmamalı -
dır. Tip itibarile orta vücutlu, saçı, kaşı, 
gözü siyah, yüzü orta derecede basık, 
renk itibarıle pembe olmalıdır. Zekası 

her noktada yüksek, gurur ve sevgi sahi
h" olmalıdır. 

Turgutlu Gazi ulu uolunda No. 4/ A da 
M. Gümüş Kanat -------· ······--.. ··-

Kızılcahamam da 
büyük pehlivan güreşleri 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha

mama sevgili Atatürkümüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek Ü:lCre T. Hı.va Kurumu ve Kızı
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmi~tir. 
Başa : (150), başaltına: (100), bü

yük ortaya (50), k:içük ortaya: (30), 
ayağa: (25), desteye: (10) lira mü
kafet verilecektir. 

~--·------------------... DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubm 

Merkezi: Bertin 

Türlıiyetleki ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

ı * Her türlü banlıa iıi * --
Sıhhat noktai nazarından 

ÇOK GÜZEL 
bir tarzda yapılmış şık çocuk 
arabaları, her yerden ucuz 

fiyatlarla yalnız 

BAK ER 
MaAazalar1nda 

satılnıaktadır. 

Yazan : K. R. Enaon 

ı 

Akşam n~yatı: 

18.30: Plakla dans muslklsl. 19: Radyofo
nik komedi (Merak). 20: Fasıl saz heyeti. 
20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
20.45: Fasıl saz heyeti, (saat ayarı!. 21.15: 
Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22 .30: Plakla sololar, opera ve operet pvrça
ları. 

lstanbul Borsası kapanı.J 
fiatları 7 - 7 - 1937 

peyda ederek fermantasyon denilen devreyi ~---···-••••••••mıı. 
atlattıktan sonra ipek gibi tel tel ve saçaklı 
fevkalade nefis bir hal alır. 

Ekseri memleketlerin tütünleri fermantas
yon zamanında hasıl olan hararet ve rütu. 

·-----------.=-o==---------bete tahammül edemlyerek çürürler. IJ.nlbu- ç EKLE B 
ki Pulathane tütünleri ise ekseriyet ltlbarl- •--------..------- _ 
le bu hararet ve rütubete tahammül hassa-

s 11 ... b ki" 1 sına kablllyetll olduğundan femıarıtasyoıı oma 1 ar yagmur e ıyor ar devrini müteaklb yukarda söylediğim nefis 
Soma (Hususi) - Bir kaç aydanberi So- şekli alırlar. Bu keyfiyet öyle anlaşılıyor kı 

maya yağmur yağmamaktadır. Bu yüzden bugün ekseri mütehassıslar tarafından bile 
tütün ve pamuk ekenler endişe içindedir. Her 1 anla§ılmış değlldlr. Buna ancak burada u
tnrafta olduğu gibi burada da yeni orman zun müddet kalmış ve tütün zlra:ıtue uğra-

Londra 
NeT-York 
Parts 
MlH.no 
Brüksel 
Atlna kanununun vecibeleri iyi anlaşılnıanıış oldu- şanlar vakıftırlar. Cennrt 

. ~undan odun ve kömürsüzlük başgöstermiş- Binaenaleyh bu cihetin tütün ı~arhelerin- Sotya 

'

. tir. ce tamamen anlaşılabilmesi için miıte assıs- Amaterdanı 

G . t t t f" t' Uk r ı ların Pulathanede uzun müddet kalarak bu Prat azıan ep e e ıa .arı y se.ıyor tütünler üzerinde esaslı tetkik ve tecrübeler 
Viyana Gaziantep (Hususi> - Burada sebze ve yapması lcab etmektedir. Pulathane t,iltün- Madrid 

meyvanın bolluğuna rağmen et flatları pa- !erinin bu hassasının iyice billıımenıesl yü- Berlln 
halıdır. Belediyece kilosuna otuz kuruş narh I zünden müstahsil unsur her zaman için m:ığ
verilen kemikll koyun etinin kilosu otuz beş dur olmaktadır. Çünkü kış ortasında ek~per
ve 37.5 kuruş narh konan kemiksiz etin kilo- ler tarafından muayene edilerek ikinci dere
su 42.5 kuruşa yükselmiştir. ce flatı verilen bir tütün mayıs ayını müte-

aklb ikinci He birinci arası: hatta birinci de
rece nefaseti haiz bulunmaktadır. Halbu
ki hlç bir müstahsil mayıs ayına kadar mah
sulünü elde tutamamaktadır. 

VartoTa 
Budapeıte 

Büluet 
Be~rad 

Yokohama 
MoskoTa 
Btokholm 

Açılış 
627.00 
0,79ı8 

20.445•) 
15,Q.48:) 
4.7040 

87.1610 
3,4S8l 

63.7958 
1.44 

22.647S 
4.1962 

13.8765 
1.9716 
4.17 
~ .987S 

la7.017S 
M.'5 

2.74 
24.115 
3.0933 Erzurumluların su 

derdi yakında 
hallediliyor 

Bu kaza halkının yegane meşgalesi tütün 
yetiştirmek olduğuna göre hali hazırda 

mevcut tütün anbarları köylünün mahsulü
• ESHAM 

nü depo etmlye k3.!l gelmiyor. 
Esasen İnhisarlar Umum Müdürlüğü de 

(Baştaraf l fı inci sayfada) ~unu nazarı itibara alarak yenl depolar yap
tırmıya karar vermiştir. Bu binaların en kı. 

Bclcdivc Meclisı Nafia Vekaletinin bu sa bir zamanda ik:nali köylüyü bir çok za-
teklifini mP.ınnumyetle kabul etmiş ve bu rar ve müşküJA.ttan kurtarmış olacaktır. 
husust?ki kararını da Vilayet makamı Kızılcahamamda ucuz ekmek 
vasıtasile Vekf:ılete nzeylemiştir. yapmak imkAm var 

Yer suları 

Anadolu fDl. " 110 
pefln 
A. Şm. " 60 vadeli 
Bomontı - Nektar 
Aslan çimento· 
Merkez bankw 
İt Bankası 
Telefon 
İttihat ve Detir. 
Şark Değirmeni 

Terkos 

Açılıı 

00.00 
00.00 
1),00 

12.90 

9,80 
8. 

J0.60 
ı .ıs 

ıı.oa 

Kapa ıı, , 
627.0J 

0,790l5 
20.4425 
15,0318 
4.'JO 

17.1610 
S,456t 

6S.79S8 
1.4390 

22,647S 
4.1962 

U.87.iS 
1.97 
4.17 
S.987S 

ıaı.011s 
it.ti 
2.74 
u.ııs 

'·°"' 
ıc..,.., 

00.00 
00.G> 

O.OCJ 
12.40 

9,111 

Kızılcahamam (Hususi> - Kazamı;ı; ufak 
Şehir içinc:ıe çıkan ve. yer sulan adı ve- bir merkezdir. Burada topu topu 3 fırın var-

rilcn içme suları da şunlardır: dır. Bu fırııılarda birinci nevi undan has ek- İSTİKRAZLAR 
1 - Çal Ahmet S"..ıiarı, 2 - Hacı De- mek yapılmakta ve kilosu 11 kuruşa satıl

de ağa suları 3 _ Topçuoğlu suları, 4 - maktadır. Un Ankaradan get.ırilmektcdlr. 

Kırkçeşme suları, f. - Şafiiler suyu, 6 - ~eİerh
0

ıde-)~~ptl~;-·oİÇü·a·ü~.")··- · • · · "
Bcltırcı suyu, 7 - Kurşunlu camii suyu, Mevcut suların heps! tahlil ettirilmiş, 
8 - Gez suyu, 9 - Akpınar, Kadana ve mevaddı uz·;iye karıştığındo.n dolayı ka
Tnhtahamıımı suları, 10 - Alipaşa ca- bili şürp olmıyanlardan i·slahı mümkün 
ınii suyu, 11 - Cennet suyu, 12 - Y~m- olarılar islah edilmiş, olmıyanlardan ba-

' c• suyu, 13 - Kule suyu, 14 - Millet ~ çeşmE.'.l~r büsbütün seddedilmiştir. Bu 
Bahcesi suvu. 15 - Dcbakhane suları. hususta v!!fıyet, ciheti askeriye ve bele-
S~larrn ~ikyası ma derecesi: Ekserisi-, diycC'e yapılan m.ütcmadi kontrol saye

nin 1,5 tur. Bc.zı!arı 4 ve 5 e kadar yük- sinci::! tifonun hemen hemen önüne geçil
selir. (Bu O!çü mc-mbalarında değil, çe~- ıniş~ir. 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeU 
• • II vadeli 

AvJıı 

16.10 
16.ıO 

ıs.ıs 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I ndell 
• II pe. 
• II va. 

Anadolu mü. peşin 
~ 

Açılıı 

39.90 
oo.oo 
39.90 
000() 
00.00 

Ka,,.., 
ı6.10 

ı6.00 

ıs.ıs 

K.paa.f 
S9.9() 
oo.oo 
J9.90 
oo.~ 

oo.oo 

doğru, kaçamak bir gülüş duydu. Başı- muşsa gene kendine olmuştu. vermesine şaşırdı; büsbütün de geriye 
nı çevirdi. Hüsamettin, demındcnbcri Artık işin bütün korkunçluğu ortada dönemedi: 
kendini zorlamış zorlamış da en sonun- idi: Kendisi hala Hüsamettinden vazge- - Öyle ise, başka bir gün olmaz mı}. 
da artık tutamamış gibi gülüyordu... çemiyor; o da bir başka kadını, Feha- dedi. 

İste o zaman gözünün öni...ndc her meti seviyordu. Bunun sonu nereye va- - Teşekkür ederim, fakat pek yor-
ycr. karardı; oracJğa düşiip bayılacak racak, kestirilemezdi!. İlk önce, Feha- gurium. 
gibi oldu: metle yarışa kalkmayı istemiyor gibi - Bugün dinlenirsiniz, işte ..• Yarın 

- Benim yerimde Fehamet olsaydı, görünmüştü. Onu bırakıp başka bir ka- beklerim. 
kim bilir onu ne kadar kıskanırdı. O- dını seven erkeğin arkasından koşmak, - İmkan yok, yarın terzi gelecek. 
nun böyle başka gençlerle düşüp k~1k- kendini zorla ona se\•dirmeğe knlkmak - Öbür gün?. 
tığını duysa gider hepsi ile kavga eder, bir küçüklüktü. Peki, acaba isteseydi, --.. Halama söz verdim, ben oraya gl· 
ortalığı altüst ederdi. Bana gelince, Hüsamettini Fehametin elinden alnbi- deceğim. 

Bu eğlencelerin pek çoğu, Ce- yor; saatlerce aynanın karşısında, giyi- gülüyor; adam yerine bile koymuyor!. Iecek miydi? .. Buna da artık güvene- - Şu halde, ne zaman? 
\•ad Rasimin hazan Yeniköy - nip kuşanıyor; süslenip sokağa çıkıyor- Diye acı acı düşündü. Artık ne yapa- miyordu. _ Hiç söz veremem. 

deki yalısında, hazan da Ayaspaşadaki du. cağını bilmiyordu. Şapkasız sokaklara o geceden sonra yeniden iki arkadaş - Yoksa, hiç mi gelmiyeceksiniz?. 
apartımanında geçiyordu. Her gün öğ-ı Bir akşam gene apartımana geç dön- uğrıyacak, gene halasınm evine sığına- oldular. Ne Hüsamettin, onun Cevad - Eh, biraz da öyle ... 
leden sonra toplanmak için sözleşiyor- müştü. Hüsamettin salonda kanapeye caktı. Rasimle böyle birdenbire pek içli dışlı _ Anladım, Hüsamettin darıldı, de-
lar, çay vaktine kadar oyun oynuyor- uzanmış, gazeteleri karıştırıyordu. A- Salondan doğru bir kanape gıcırtısı oluveren ahbaplığını sordu; ne de Sil- ğil mi?. 
lar, sonra biraz dans ediyorlardı. Arada yak seslerini duydu, başını kaldırdı. duyuldu; birisi ayağa kalktyormuş gibi heyıa, Fehamet için ona sitem etti. İki- _ Hayır, Hüsamettin niye darılsın!. 
bir akşam yemeğini de oradan yedikle- Süheylayı görünce hiç sesini ;·karm:ı- gürültü oldu. arkasından da IIüsamet- si de şu bir hafta içinde olup bitenlerin Ne var ki ortada?. Kocamla aramızda 
ri oluyor, yemekten sonra gene gece dı. Bir kaç saniye baktı; sonra yeni baş- tinin sesi geldi: • lakırdısını açmadılar; sessizce barıştı- dargınlık çıkarabilecek hiç bir suç iş-
yarılarına kadar poker masasının ba- tan gazetesine daldı. _ Süheyla!. Bırak artık şu çocuklu- lar. .... lediğimi bilmiyorum. 
şından ayrılmıyorlardı. Genç kız ona doğru yürüdü; sanki ğu!.. * _ Bilmem, belki haniya ıu oyun 

Bu gürültülü yaşayışa, Süheyla hiç kendisine bir soran olmu§ gibi: o da zavallı kızın çektiği acıyı an- Genç kız yaramazlık ettikten sonra borçlarınızdan dolayı kızmış olmasın, 
de alışık değildi. Fakat acı bir sevinçle - Akşam yemeğini Cevad Rasimin lamış olacaktı. Bir bak1şla barıştılar. .. • ·. . . .. diye düşündüm de onun için sordum. 
yüreği çarpıyor: apartımanmda yedik, dedi. Gece de po- Süheyla, orada duramadı; kendı odası- tovbe eden çocuklar gıbı artık bır koşe- Süheyla titredi. Hepsinden önce, o-oh k 1 t t ye sinmişti; bir daha Cevad Rasimin de, - , diyordu, im bilir, Hüsamet- ker oynıyacaktık. Oyunculardan birini na kaçtı. Artık göz yaş arını u amıyor- yun borcu derken Cevad Rasimin sa-

- .. ·· arkadaşlarının da yüzilmi görmemek tin bunları gördükce ne kadar kızıyor~. telefonla çağırdılar, gitti. Karemiz de du. Hıçkıra hıçkıra yatagınuı ustune sindeki acılıktan ürktü. Sonra kendisi Ç k 
d d kı için kendi kendine söz veriyordu. e tiklerimin acısını ben de hiç olmaz- eksik kaldı, onun için dağıldık! .. Yar;n düştü. Kendi ken in en sa amıya ne bunu unutmuş gibiydi. Birdenbire C. 

sa böylelikle ondan çıkarıyorum ya... gene Cevad Rasimin Yeniköydckı yalı- lüzum vardı?. Bu adamı hala seviyor- Yazık ki böyle olmadı. vad Rasimin yalısında poker oynadıkla-
Gorünüşe göre bu sevinç de boşuna sında toplanacağız. Doğrusu çok kibc.r du, işte.. kaç günkü delilikler hep bu Arası iki üç gün geçmişti; bir sabah rı gece gözünün önüne geldi. İmzaladı-

idi. Kocası ona hiç aldırmıyordu. Nere- bir çocuk... Bugünlerde on;arla bera- sevgiden, hep ke~~ini. on~ sevdi~~me- C~v.ad Rasin_ı telef~1: etti. Ak~am üzeri ğı kağıdı hatırladı. Başına kan ııçradıs 
de olduğunu, geç vakitlere kadar ne- her o kadar iyi vakit geçiriyorum ki. .. menin acısından ıdi. Şımdı kendı. Ken- bırlıkte ~ay ıçmek ıçın onu çagı:d~. Ka- kıpkırmızı oldu: 
rede kaldıg· mı, kimlerin evinde yemek Artık kararımı verdim: Canım nereye dinden utanıyordu. Kocasına nısbet, dmlar, ısterlerse karşılarındakını kır- H d d' . ·n yalıda oyun oy· 

(Arkaı va} 

k d' . d l k l r d k t lm k - a, e ı, şu sızı yediği.ıfi bile sormuyor, sanki merak isterse oraya gideceğim!.. . derken zorla kendi b'enh ı~ı . e. ~ ·e e- ı;n~d~·~· ~nlar~~.: ı~. e~ ~rt tafr\~~ nadığımız gece, bir hayli kaybetmlştimı 
bile etmiyordu. Onun bu kadar soğuk- Hüsamettin, g5a~etesi~ı bırka~madan meğe ka~km.ıştı. kmŞu ır k~ a

1 
ıç1ın d<:. ~~- fıykı ı _ır er.d uh.ey .. a ·aaboyk e, a ı ıb.a onu söylüyorsunuz, değil mi? 

Iuğu, yabancılığı, Süheylay! deli edi- ona bakıyordu. . uheyla, s~~ ı ondan relere gırmış. çı ı~, ım.er e uşup a at ınsan a. ıç ~~~ .. ıra mıyan ır _Evet. 
yor; yeni yeni çılgmhklara sürüklü- karşılık beklemıyormuş gıbı kapıya kalkmıştı?. Işte Husamettın bunların sesle, gelemıy:cegını. soyle~ı. Ce-~a~ 
yordu. Artık evin işlerine de bakını- doğİ-u yürüdü. Birdenbire arkasından hiç birisine aldırlj etmiyordu. Ne ol- Rasim, onun boyle bırdenbıre degı§ı-



~uz 
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11 Fransızcadan tercüme edebi roman 
lli adeleine... İsmi-

Yazaınaın. Hatt• r--:~----,__,.... ......... ...,....__....,.,,,,,..,. 
onun k d a 
iç' a ınlık şerefi 
ca~ tehlikeli ola-
tafsila~erecede açık 
. vermeme de 
ırnkan k 
• Yo · Şurada 
Yalnız 

da- b . şu nokta. 
azı ısiınler· b • 

zı Veka .. ı, a-
t'hl Yıı, bazı ta 

ı eri k d • 
lı as en yan· 
ş ve Yalan l 

zaruret· Yazmak 
sela te ~~d~yizn. Me 

1 

tine h ş .nıcvvel ye-
azıran 

Yerin ' vapur 
. e araba h' 

Yerıne k" • şe ır 
gibı' h oy Yazmak 

· .ound 
Çıkınaz. an bir şey 
daVranın k bıtiyatlı 
riyetind a . ınecbu. 
kü ı.._,. eyıın. Ç" 

·'<tlıza un 

'f ercüme eden: H. V .. 

latan ını aydın. 
ka b· ışık, her dakı' ~ ~ 

ıraz d - r 
Yor t 't aha azalı· , ı rıy . 
~~Yor. D or .ve sö • 
SUren akıkalarca -- -- -- _ıw._.:. -~ 
canıanı i'ltırapıardan sonr t k / d .. .. t" I"k· . • 1 . . nı r gibi ol a e rar sın a gormuş um. ıncı defa gece eg- ettırmış, yanakları mercan gibi kızar-
Dık~rnanda z u:?r ... Hafızamı ve ay- lentisinde tesadüf ettiğim zaman aynı ınıştı. Parmaklarının ucunu pudraya 
€el at etınes~ a~! aydınlat~n .ışık! senenin haziranı idi. Bundan bir müd- batırarak yüzüne sürdü ve bu parlaklı
rac:~ Şeylerin he s?y!en~emesı lazım det so?r.a, .takrib~n on beş, yirmi gün ğı gidermeğe çalıştı; ayni zamanda neş'-

gırn ınuh kk psını agzımdan kaçı- sonra ıdı kı, onu ılk defa kollarımın a- eli, neş'eli gülerek: 
a ak l b'l . . . z . · ·· rasına ~. a ı mıştım. - Iyi ki şu pudrayı aklıma getirdi-

hareng~n kızı v * . Bu vucud, uzun boylu, mütenasib niz, diyordu. 
kış~ bır adanı ~lzen~ı~ karısıydı. Sert, e~da.mlı, sağlam bir kadın vücudüydü; Hesap ediyordum. Geçen hafta zar-
dn 1_.0 Ulon c· an ıhtıyar babası, yaz, agırdı. fında metresim benim evime yaln b; 
'~a· ıvarınd k. d ·ı d b . . A d . ız .r 

inZiv ın harap bir a ı ag ar an ırın- ra a~ bır kaç hafta geçti. Altı, ya- defa, öğleden sonra gelmişti. O günü 
tir, h~ köşesinde şatoda yaş.~yo.:du. B~ ~udA sekız ~a~ta, azami on hafta geçti. takip eden altı günlük istirahat devtesi, 
etrn Ç .dışarı yapya!nız o?1ur geçı- Eylul gelrnıştı. Gene bir sabah, bir or- en büyük yorgunlukları bile dinlendi-

O ezdı. Çıkmaz, kımseyı de .kabul man gezintisinde idik, bermutad kum- recek kadar uzun bir müddettir ... Altı 
81 b~' on beş sen . . . l~ra oturduk. O sabah gene Madelcine'i gün, evet; o sabah Toulandaki son ran-
'l'o 

1 
adaın1 ka e evvel, hır aıle facıa- kollarımda kaldırmak arzusuna kapıl- devurnuzdan sonra tam yedinci gündü 

tır~ 0n'.daki ih~s~~dan ayırm~ştı. Elfın, dım. Metresim yanımda uzanmı~. yor- - Sevgilim, salıdan beri ne yaptın? 
Old r. Ifadeıer· Y lar bu vak ayı anla- gunluk alıyordu. Memnun ve rnütebes- diye sordum. 
v kllkça buy-kıne. nazaran, bu ayrılık simdi. Ona doğru iğild i m. Ko1larım1 - Salıdan beri mi'> 

a~ Ua gel~i .bır rezalet netic:sinde belin~. d?ladım, Yorguı~ olduğum için Vay, unuttun ha? Evet salıdan 
\' Şanı ça 1 ş Mevzu kıtlıgında, kendısını kaldıramıyacagımı söyliyerek beri! 
.. ere "e!. ~rında bile muha • alay etti ve güldü. vak• ' ··•ın (Arkası ı1ar) 
..._ ayı, be 

1 teşkil eden bu Kendimi zorladım ve biitün kuvveti- ••••••••••••·••·····•··•··•·•••·•············ ···•···•••••• 
"•ed·~ n b. 
13 .. ıgını içi ı.r. defa bile dınlc- mi topladım. Muvaffak o1acağımd<ın, 
rn~Yle Çİrki: ~afs~Iatına vakıf değilim. doğrusu, ben de biraz şüpheli inim. Fa
tş rn. İhtiya e?ıkodulardan hoşlan- kat hayretler içinde kaldım. Madele-

doı rı, bılrnem h · • b' · •· h h' \'Qk ayısne ö .. .. angı resmı ~r ıne ı, emen ıç kuvvet s . .ırfetmeden 
lak Yerlerde ~ nn~ştum. Kadına bır yerden kaldırıvenniştim. 
b at hiç b" saduf eder dururdum, O dakikada bu vücud bana gayet ha-
n-ıaPlık dere~r ~an muarefemiz, ah- fn, garib bir tarzda hafif göründü. 
ı. eşrep h ~ını bulmadı. Çok hafif 
"'end· ' enuz .. 1 ıx 
d •sini h. 1A guze denilebilir ve 

1nd1 a a genç · y·· . Mük 11 • z:,ınneden bır ka-
n tık bir ın~;! hı~ vıllası, ayrıca bü-
Yını Vi}}. anesı vardı. Senenin iiç 
ıın1 asında .. 
ny n Yanında ' uç. ~yını Toulon'da kı
h Zar-fınd geçırır; geri kalan altı 
car· a da k' ·. 

'k;ste Ya ım bılır nerede belki 
~vıad Şardı. ' 

ltıa • eleine, k 
ru dıgı için b .. ~.cası tersaneden ayrıla-
~a r, Yalnı2: futun sene, Toulon'da otu
ta rırnadanın a~~a sıcak mevsimlerdet 

h. da kocası ınuntehasına çekilirdi 0-
ltl nın b· · 

da e. bu evin but evi. vardı. Fakat şe-
k gıdip gelın Undugu mevki arasın-
endı · ek pek .. • va . sı eve hi guç oldugu için 

l 2:ıfeın ikt· ç gelmezdi. Halbuki ben 
aşır ızası b" -rn ~e isted.' •. utun bataryaları do-

le e~ılere gide~~:~ .zam~n, isted iğim 
rn~ adeleıne ırdım. işte bu selıeb-

).~ gezintiler.Ve ben, rahat rahat or
~vıadeı .... · ,. ı Yapabiliyorduk. 

Sok "ıne ın · . 
Ver· sadık bir a~ntıhap ettiği beygiri: 
b· •Yor, kend· am olan emirberime 
ınerek un de başk b. 

guın .. geliyord a ır beygirc: 
l'. ruk kuI"ı.._ .um. Yol üstünde bir 
Utı h UU\!Sı Vard Q 

ı::a.r 
1 

ayvandan . ı. rada emirbe-
~ii atarı içerek ı~~r: oturur, benim si
z· s erih ızı beklerdi. ve biz 
l~llti~era:ıizj;z:;;eğe. çıkardık.' Bu ge-
~ıyıınızı hatırıç bır tehlike ile karşı-

d gaçlık amıyorum. 
.,...e bir ku~:r~erdcn çıkıp da önümü 
·•ıan d ugn tesad"f . • . z
tın ' erhaı atı . u ettıgımiz za-

t>ı Yu ardan ıne ·· 
dele· nıuşak kumı r, guneşin 1Sıt-
l'unııne kolunu sıv arda otururduk. Ma
tL. Uşak cila •- ar, yumuşak kumun 
'ltJ y e ı.cına d , 
Cesin uınuşaklığı m ;ını uymak ve bu 
dı. e, çıplak kol~u ayese etmek ister-

1!; kumlara deldırır-
t Vet, ep 
Oda 1\1 eyce hesab etr . 

Ölmek üzere bulunan mum birden
bire kuvvetli bir ziya neşretti' Şu da
kikada çok, çok bariz bir surette hatır
lıyorum. 

Oturduğumuz kumsalı çerçeveliyen 
ağaçların, yer yer esmer gölgeli kaLuk
larla dolu kırmızı gövdeleri, bir mfıbe
din sütunlarını andırırdı. Yüksek bir 
fıstık ağacı, başımızın i.i ::;tlinde, muaz
zam bir şemsiye gibi gölge saçıyordu. 
Oturduğumuz sarımtırak kumun üze
rinde ağaçtan dökülen dikenler doJu 
idi. 

Madeleine ayağa 'talktığı zaınan, ü
zerine takılan dikenleri silkclemci\: i
çin bir an onu durdurdum. Civarımız
da hiç gürültü yoktu. Yalnız, beygir
lerin, yaprakları çiğnerken, ağızlarile 

yaptıkları hışırtı işitiliyordu ve bir 
de uzaktan gelen denizin şıpırtısı ... 

Hayvana atlarken Madeleine· ayağını 
avucuma bastı. Dikkat ettim; vücudl.i
nün eskisine nisbetle daha nafıf oldu
ğunu tekrar ve pek kat'i bir surette 
hissettim. Atlarımız, çalılıklar arasında 
yol alm4ğa başladığı zaman ona gayri
ihtiyari şu suali sordum: 

- Sevgilim, bugünlerde hasta ol -
rlun mu? 

Hayretle cevap verdi: 
-Ben mi? 

- Evet, sen ... Seni bira'l halsiz gibi 
görüyorum da ... 

Hemen pudra kutusunu açtı ve ka
pağının içindeki aynaya baktı. Son;::a 
kahkaha ile gülerek: 

-Amma yaptınız! dedi. Ne münase
bet? Yanaklarımın rengrni görmüyor 
musunuz? Kıpkırmızı. 

Çel<tiği ıstır:ıbla
rın mes'ulü 
kendisidir 

NEVROZiN 
kaşelerini tecrtlhc etmiş olsaydı 

ona cehennem hayHtı yaşatan 

bu muann id baş ağnsınclan 

eser kalnııyacaktı. 

NEVROZiN 
Btltnn ıstmıbları dindı_ri r, bHş ve 
diş ağrılarile O~lHnıt:kten mUte-

vellid ağrı, sızı ve snııcılura karşı 

bilhassa rı U "Smlir. 

NEVR O Zi f~ 
Mideyi .boz -.. az, kalbi 
ve böl,rek eri yormaz 

l?9sta ,.;nın. Hikaqel~r~~ 

KADIN RUHU 

Fikret; yazıhanesinin gözünden çıkar· 
dığı kağıdı bir daha dikkatle okudu. 
sonra üzgün bir tavırla mektubu katladı, 
cebine 1'.oydu. Neclanın vedalaşmak için 
kendisini çağırdığı yere tayin edilen saat
ten çok önce koştu. Uzun ve sıkıntılı bir 
beklemeden sonra genç kadın da geldi. 
Heyecr.nlı ve muztarip görünüyordu. Bu 
ayrılığa pek büyük deruni mücadeleler
den sorra karar verdiğ; her halinden bel
li idi. 

Fikret, teessürden titriyen bir sesle: 
- Bu sabah tezkereni alınca ne kadar 

müteessir olduğumu bilmezsin Necla_, de
di, ısrarlarım, yalvarışlarım seni bu ka -
rarından döndüremedi. Nihayet gidiyor
sun öyle mi? Bu muvakkat ayrılığın bile 
beni ne kadar iızeceğini hiç düşünmedin 
mi? Bak, sen de muztaripsin .. Ne olur, 
gitme .. İki satırlık bir mektup her şeyi 
hnlleder. 

Genç kadın, yc;şlı gözlerini ondan kaçı
r:ırak cevap verdi: 

- İrr.kanı yok, Fikret, muhakkak gide
ceğim .. Kocamı böyle yüzüstü bıraka -
marn .. Alçakça 2ldatamam. Kim bilir na
sıl yolumu gözlüyor şimdi.. 

- Öyie amma, se:n benim olmağa, ko-
C'<ından ayrılmağa karar vermedin mi 
Necla? Bu güzelliğin, bu inceliğinle sen; 
z:wallı bir nahiye müdürünün temin etti
ği yoks..ıl hayata ııasıl katlanırsın? İpek
lc>r, çiçekler, elmaslar içinde; zevk ve eğ-
lence doiu bir yaşayış lazım sana .. Böyle 
b:r hayatı ben sana vereceğim Necla .. 
Görecek~in, nasıl mes'ut olacağız .. 

- Bur l&r bütün boş sözler, Fikret.. Ben 
Sı;?ni zenginliğin için değil, kendin için 
.;evdim. Kocamın yanına gidip tekrar 
döneceğim diyorum sana .. Muhakkak git
mem la7.ım .. Ona her şeyi açıkça anlata
c:ığım. Sonra annemle buraya geleceğim .. 

* Necla, trenin hafi! sarsıntılarile gözle-
ri yarı kapalı beş yıllık evlilik hayatını 
düşünüyor: KoC'ası çok dürüst, evine bağ
lı, fakat ~ert, kapa!ı bir adamdı. Onunla 
:stediği gibi meşgul olmuyor, vazifesin -
den, köylülerinden bsşka bir şey düşün
mez götünüyordu. Bütün ömürleri izbe 
yer oda 1 arında, ınekler, tavuklar arasın
r.a geçiyordu. Bu ~ır hayatı, yemyeşil ta
biat ve yalnızlık ... İlk zamanlar Neclanın 
hoşuna gidiyordu. F&kr.t sonraları sıkıl
!"lağa başladı. Çocuğu da iki buçuk yaşın-
da kuşpalazmdaıı ölüverince büsbütün 
fenalaşt1• Hiç bir şeyle avunmuyor, bir 
zamanlnr kendine o kadar güzel gelen 
yerleri "-iınsiyah görüyordu. Annesi, kı
zının git tikçe bozulan sıhhatinin düzel -
mesi, sinMerinin yatışması için bir çare 
düşünrlii ve buldu. Ncclayi bir iki ay için 
teyzesir.~n yanına gönderecekti. İbrahim 
de bunt! razı cldu. 

Genç kadın, İstanbula gelince şaşkına 
döndü. Doğup büyüdüğü, narin minare
lnle siislü ufuklarına bakarak tam yir
mi sen~ gülüp ağladığı bu şehir, ne kadar
dcğişmişti. Yıllarca sessizliğe, tenhalığa a 
:ışan kafası köprünün k:ılabalığı ve gürül 
tüsile serseme döndü, gözleri karardı. 
Fakat buna pek çabuk alıştı. Teyzesinin 
kızile her gün geziyordu. Buradaki in
s:mlar r.e kadar mes'ut, ne bahtiyar şey
JE>rdi. . s:ııemalarda haşhaşa vermiş ko
nuşan ç!ftlcri, serin bahçelerde müzik 
dinliyen:k gezinen sevgilileri gördükçe 
~:endi zavallı, mahrum yaşayışı büsbütün 
gözünde hazinleşiyordu . Necla da evlilik-

Yazan: Melahat Tezer 

roya, baloya gidecek, mehtaplı gecelerde 
sandalla gezerken erkeği kulağına tatlı 

aşk kelimeleri fısıldıyacaktı. 
Ne y:ızık ki bunların hiç biri olm:ıdı. 
Necla, 1stanbulun eğlenceli hayatına 

karışınca - uzun müddet karanlığa alışan 
gözlerin birden ışığa çıkınca kamaşması 
gibi - dimağında bir sarsıntı oldu; adeta 
muhakemesini kaybetti. Genç kızlık e -
melleri ruhunda yeniden tutuşmağa baş
ladı. Küllenmiş ateş, yeniden kıvılcımlan
dı. Ana~ını, kocasını, hatta ölen çocuğu
nu, her şeyi unuttu. Fikretle sevişmeğe 
başladı. Şimdi de - beraberce kararlaştır
dıkları gibi - kocasından ayrılacak, an
nesile beraber tekrar İstanbula dönecek, 
o yıllardanberi özlediği güneşli hayata 
kavuşacaktı. 

Neclayi annesi endişeli bir çehre ile 
karşıladı. O gideliberi İbrahimin hasta 
olduğur.u, ağır bir tüo atlattığını söyledi. 

Genç kadın, odaya girince kocası ya -
takta doğrulmağa çalıştı. Kansız dudak
l:mnd:ı bir çocuk t~bessümü ile ona elini 
uzattı: 

- Hoş geldin Neclacığım .. 
Necla hayretten büyüyen gözlerile İb· 

r~himin değişen çehresine, çukura kaç· 
rnış gözlerine baktı : 

- Ge~mış olsun İbrclıim, ne kadar za· 
yıflamışsm.. Keşki telgraf çekseydin de 
daha evvel dönseydim. 

- Rahatını bozmağa, İstanbula doy • 
TJladan buraya çağırmağa kıyamadım ka• 
ncığım .. Sıhhatin düzelmeden, biraz gö
zün gönlün açıimadan dönmeni, yeniden 
yorulup üzülmeni istemedim. 

Biraz durdu. Sonra gene dudaklarında 
ayni nıes'ut çocuk tebessümü ile devam 
etti: 

- Hı:.stalığımda ölmekten hiç korkmu· 
yordum Necla, yalnız seni son bir defa 
görmeden, gözlerine bakmadan, sesini 
duymadan öleceğime öyle yanıyordum 
kı .. 

Necla, gözlerinde sevinç ve minnet yaş.
larile kocasına baktı. İbrahimin solgun 
alnını titriyen parrnaklarile korkar gibi 
okşadı Sonra yatağının üzerine oturarak 
ona İstanbul havadisleri venneğe, yol· 
culuğuna ait tuhaf. eğlenceli hikayeler 
anlatm~ğa başladı. 

* Fikret bir hnfta sonra Necladen şöyle 
hir mektup aldı: 

cFikrct, 
cBuraııa gelince lbrahimi ağır hastcı 

buldun •. Birdenbire o müthiş şeyi kendi
~ine söyliyemedıtn. Sonradan da bil'tün 
vüzııhile anladım ki: İçtimai bağları bir 
hamlede ~iiküp a<.mak zannettiğimiz ka
dar kolay değil.. Saik ne olursa olsun be• 
raber yaşanmış ccı 1:eya tatlı hatıraları, 
mii§tere:, ıztırap ve elemleri, yokluğuna 
beraberce ağlanmış kıymetli ölüleri, mÜ§-

1erek sevgi ve sevinçleri olan insanlar 
ı;ekdiğım nden ayrılam1yorlar. 

Onun için bırak beni, sakin köy haycı
tıma, uı.ütevazi yaşayl§ıma devam ede -
yim. iki ay siiren temiz ve güzel sevdamı
zın hatırasını daima mu haf aza edeceğim. 
Reni mv.1ıakkak unutacak ve mes'ut ola
caksın 

Sözümde durmadığım için beni affet .• 
Allaha ısmarladık.> Necla 

Yarmki nushamızda: 

Geveze Kız adeleine'i 'Ik ını. Harap şa-
1 defa 1907 :mayı-

Filhakika, gezinti ve son raki isti ra hat 
onun genç kanını ş iddeti e cevc:an 

1 
ten böy 'e renkli, ışıkh bir hayat bekle -

•a..:~~~~i::ill:::ICIZm~•m~m•w• mişti. Otomobili, elmasları olacak, tiyat-
Yazan: Francis de Miomandre 

Çeviren: Nurullah Ataç 
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Memh~k11t haricin~11 itt1hat~dar 
Talat, IEn er ve O!!mal asıl açt ar, nasd öldüler i 

- Yazan: ki T ani Başmuharriri Muhittin Birgen 
Enver paşa., ön safi~ arloodaşlanı.nı teşci etmek üzere 
kılıcını ~ek«e.k ay.ağa fırı am:ıı w.e "ienı alı!lmı§tı. Fakat 

Rus mıtra.fyö.zl.eıri -ın.ii.nde onun düştügii.nü görll.ii~er 

POSTA 
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OS'TA 

Bu sırada, seyirciler arasında bir ha-

~v ~a4mmm ş;ıker kuponu : taştı. Herkes: Esirleri getiriyorlar! E
sirler geliyorlar! diye söylenmiye baş-t 6 
reket oldu. Basamaklardan bir uğultu 

'Ev kndını, taze şemlş mewlınl ge~meden kilerini reçel ve şurupla ladı. Halkta, pek heyecanlı bir merak 
doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, vardı. 

saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde biriktirip idaremize get.ırenıere ve gön- Rüstem .. sağ elini kaftanının göğsü-
dcrcnlere bir numnrn verece!Pz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru-
munun jst.anbul şubesi tnrafından tl\Yln olunacak bir günde bu numaralıır ara- ne sokmuş.. kılıcının, sol koltuğu al-
sında k_ur a ~ekllccektlr. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müte:lktp 25 :ıumarn- tındaki kabzasını sıkıyor .. mabedden ,Çl-
ya onar kilo. bundan sonraki 50 numaraya beşer ;kilo, .250 numaraya da ikişer kacak ve siyaset meydanının kapısına 

ı kilo şeker verllecektir. • doğru ilerliyecek olan Givin görünme-
~ ;:.r..ıµr..;ı;o.-r+-..S:..fSGS!:.T..Lfi=;;;..."t'l"-..,...JT.+-Ff--r-i-"l!#t..&-r*-"lif-~--c..W-+-"i'*t"~:ft&ij.I sıni, şiddetli yürek çarpıntıları içinde 

Temmuz 1 

Ziloğlu~ 
·· Rüste 

• 

Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 
Güzel Sal11atlar Akademisine hademe alınacaktır. Hademenin okur yazar, 

\•ik ve erke.k ise askerliğini yapmış olm -:ısı lazımdır. Hüsnühalini 
leceklerin Akademiye müracaatları. .3962 .. 

KARYO~A MEŞHl;:Ri 
1937 senesı çelik lAmelı İngılız, Amerika ve Vıyn.ı.ı sıstemı somyeler 

son sistem muhtelif şekil ve renklerde knryolıüar teşhir edilmi~ir. Boy 
sabit ve fınndıt kurutulmuştur. Mallar sağlnm -ve somyeler gUrllltUsUzdCW. 

lle,herlml görmenizi dllerl'". S•b• mahalli fabrikada 
HAL it. EZER 

Karyola ve Madent Eşya Fabrikası Jstanbul, SalkımsOğlld [)emiryapı 

fı:ıiz, komisyon ve muamele vergisi karşılığı olarak borcunuza lti6 kuruş za 
dilecek ve ayrıca bilumum icra masraflnrile takdir olunacak ücreti v~kaiet 
tarafınıza a:d olacaktır. 

3 -- Bu ıliının neşri tarihinden itibaren 15 gün zarfında bu borcun tama 
veya bir kısmına veya yapılan bu takibe karşı bir itirazınız varsa daıre 

9J5/1334 No. lı dosyasına yazı ile ve yahut şifahen bıldirmrniz ve yahut 30 
içinde borcu tamamen ödemeniz lfızımdır. 

Aksi talrrlirde blrinci fıkrada adresi yazılı gayri nenkulün dairemiz marif 
:-atılacağı tarafınıza bilvcrase ödeme emri ve senece ı;ureti tebliği makamın• 
!m olmak üzere 45 gün müddetle ilim olunur. (3992) 
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BANKA KOMERÇiYALA 
il AL YANA 

Sennaye ve ihtiyat akçesi: 
8471596,198,95 İtalyan liretidir. 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
3 Temmuz 1937 Vazııeti 

Merkezi İdare : M.tı...uro 
İtalyanın başlıca şehlrlerlnde 

hı ŞUBELERi 
ırllt.ere, İsviçre, Avusturra. Maca· 

tlstan, Yugoslavya, Romanya, Bal
llll"istan, Mısır, Amerika CemabJrl 
M" uttebidtsı, Brezilya, Şili, t1rugua7, 

• 

Arjantin, Penı, Ekvatör .,e 

Kolumbiya.da ' 
Afllyasyonlar 

İSTA.'\"BUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Kan.köy 

Palas <TeleJ. 44841 /2/3/415> 

eeblr dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : AlMemciyan hanında 
Telef. 22900 13/11/12/15 Beyot -

lunda.: İstik.HU caddesi Telef. tıCKe 
İZMİRDE ŞUBE 

~ 

Oıçu üzerne 
J.ennı Kasık Bağları 

ıde, bauak, böbrek 

·==ğüne 
lorıaıar 

la ti Yenlere öl ·· 
la~eai gônıJerıfi~ 
h rnıncsnu 

lllır sokııgı 
Teı. 20219 

ZAHARYA 
T Oreopulos 
aklitçilerden 

AK T 1 F 
KASA: 

• Altın : Snfi kilogram 21.044,2-42 

BANKNOT 
UFAKLIK 

. . . . . . . . . . 1 . . . . . • • • • • 

Dahildeki Muhabirler : 

Türk Lirası • . . • • . . . . . 
Hariçtelri Muhabirler : 

Altına tahvili kabil Serbest tlövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-

29.600.409,98 

12.959.953,-
896.307,59 

837.211,69 

7.109.521,60 
15.228,64 

Altın : Safi kilogram 6.054 ,474 1 

yeleri . • • • • • • • • • . __ a1_._ss_8_.3_86..;.,46_-ıı 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı . 

Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 1

158.748.563,-

13.496.l\27,-

SeneJat Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT • 

. . ... . . . .. 
4.000.000,-

35.286.379,67 

E•ham oe T ahvilôt Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi- • 
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah-

1 
(vilat (itibari kıymetle) 37.415.339,98 

B - Serbest esham ve tahvilat • • __ 3.771.144,33 

Avan•lar: 
Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine . . ' 

Hiuedarlar • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • 

67.342.22 
8.458.369,70 

Yclcun 

1 

Lira 

43.4&6.670,57 

83'1.211,69 

e.013.ı3e,10 

14~.251.736,-

39.286.379,1'7 

41.186.484,31 

8.525.711.92 
4.500.000,-

12. 717.635,57 

340.774.966!_4~ 

PAS 1 F 

oSamaye • . • • • • • • • 
l Atiyat Alıçea • • • • • • • 

Adi ve fevkalade 
Hususi .•.• . . . . . . . 1 2.105.172,40 

• • • • • t.516.007,70 ----
• • • • 

,, 
Tedavüldeki Banlrnotlar : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 1 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan haz.ine tarafından vaki tediyat • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . . . • • 
Reeskont mukabili iliveten ted. vazd. 

158.748.563,-

13.496.827,-

145.251. 736,-

19.000.000,-
9.000.000,-·---lürli Lirtuı Mevcluatı: 

Dövi:ı Taolahütlatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirlnı ba
lı:iyeJeri . • • • • • • • • • • • 

•• htelil: 

128.671,89 

25.328.751,53 

'Yekun 

Llra 

15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251.736,-
13.452.768,69 

25.457.423,42 

106.991.858,22 

340.714.966,43 
sakı ıınız. 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

l<ırklareli İskan 
Direktörlüğünden: 

h l<ırklare]i iskan Direktörlüğün ün Merkez ve ı,: ül
~katında yaptıracağı evlerin ihalesi açık pazarlıkla 

0 
rnayup kapalı zarfla olduğu tashihen ilan olunur. ---- "3995,, 

----~--~~~~·~~~--

((~~klareli lskin Dlrektörlfiğünden: 
kel' Tekırdağ İskan anbarında vilayetimiz,. tahsis edilen 2628 metre mikabı 

este ile 73 
2 _ ton Çlla Muratlı istasyonuna nnklettinlccektir. 

rn Merkez kasab•dan inşaat mahallerine 1262 metre mikabı ve lüzumunda 
~rl..ezden kc:zal:ıra keıeste naklettirilecektir. 

bed ~ llf>r iki nakliyat ayrı ayrı olarak ihale edilebilir. Nakliyatın muhammen 
e.ı ıo 000 b" . 1 _ · . on ın lıradır. 

bt: l!unakasaya !şt1rak edecek taliplerin 19/71937 pazartesi günü saat on 
ı.. ite İskan K · ~ tl tn · ·· k ·· h ·· t ""1Jl Mu • . om.syomma muracaa arı ve şar ameyı gorme uzere er gun s-

5 aurlugune bsş vurmalarL 
tır - 2490 sa~ılı kt.nun mucibince teminatlarını münakasadan üç saat evvel ya

Jtıı;~~~=rı ~·: tem·nat r.akbuzlannı ibraz ederr.eyenler münakasaya kabul olun-
gı ılıın chmur. .3933> 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden:. 
lir~; ~ııkhıreli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 4201 
ten 29117ur~ış v 91 adet köy tipi kargir 17328 lira 22 kuruş ve 162 adet kerpiç
lira 50 k lıra 88 kuruş ki ceman yekun 273 adc.t evin muhammen bedeli 50647 

2 
unıştur. 

llız i;/<ertsteden maada bilumum mab:emei inşaiyesiyle beraber veyahut yal-
3 _ ;:1~5 gun pıiıddetle kapalı zarfla eksiltmeye ç:ık:ırı!mıştır. 

'I'aJipletın e~muz 937 Pazartesi günü sa!lt 14 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır. 
lskan .... ~lan VC' şartnameleri görmek ve mahalkrini öğrenmek için hergün 

'vıudurlü •.. 
4 _ İh 

1 
. .:~~e ve kazalarda iskan memurluklnrına müracaatları. 

5 _ 24:0ı.: ~ntı taliplerin ehliyet vesikclarının Yf!.nlarında bulundurulması. 
% 7 5 rn ~a) ılı kanun hükümlerine göre eksiltınPye iştirak edecek taliplerin 

• uva:'\k t 
€?VVel İsk: a ternınatını havı kapalı zarflannı belli s:ıatten ve liiakal üç saat 
~~rc.,ınciC' müteşekkil komisyona teslim etmeleri. c3747> 

Dev· t D 
.e emiryolları ve Limanları isletme Umum idaresi ilAnları 

Mu ham • . 
IOr ve tc f ınc.n b~dclı 2700 lira olan bir aclf't mütenavıp cueyanla çalışır jenera
lındek kcrru-:tı l2.7.1937 pazartesi günü snat 10 da Haydarpaşa gar binası dahi

' o ll \ 0'1 hı f d :Bu i e ra ın an acık eksilt M<' ile satın alınacaktır. 
eltığı ve g ~~Ek stiyoılerin 2021h liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ıırnd '" lı rl.kte ek iltme günü saatine k.ıd<ır komisyona müracaatları la

ır. 

Bu sı.; c..ı t 
---- a tnam€ler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3632) -

N' • muhammC'n k . 
• o. lu ot c ırası 300 !ıra olan Karaağaç pay mahalli avlusu içinde 1 
ıl'le rçı.k :;

1
°su ıhaJe 1arıhinden itibaren bir sene miiddetle kiraya verilmek ü

h"Iır. htek]· ı1rmaya konulmuştur. Şartnamesi LcvaLım Müdürlüğünde görüle-
19 7 1 o anlar 22 r • ·937 Pnzart . ıra 50 kuruşluk ;Jk tcmim,t mektup veya makbuzu ile 

esı giınü saat 14 de Daimi }~ncümende bulunmalıdırlar. '3892) 

Iskonto haddi 'Yo 5l Altın Üzerine a"Yanı % 4} 

İstanbul ikinci İflas Memurlui:>"Undan: 

Müflis Oskar Cil3ciyanm iflas idaresi 

tarafından a1acaklıJarın toplanmaya da
vetler'ne knrar verilmiş olduğundan a
]Rcaklılrırın 12/7/937 pazartesi günü saat 

11 de dairede hazır bulunmaları ilan olu-

nur. (33850) 

tt 
ıti 

Pehlivaiı güreşleri 
Gerede C. H. P. Başkanlığından: 

KAMAL ATATÜRK günü şerefine Gerede Halkf'vi tarafından 18 Temmuz 937 
Pazar günü yağlı bir pehlivan güreşi tertip edilmiştir. Verilecek ikramive]er ba

şa 100, baş altına 60, ortaya 50, ayağa 25 lira olup arzu eden tanınmış pehlivan-
farımız güreşe iştirok edebilirler. «3997, 

ı~TÔRK\YE LS BANKA~\--
~. . 
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, 

BEYKOZ HAFTASI 
,,.. .. p. 
w~vj.ı 

,V 
~ ...... .,&.. 

10 'femmuz 1937 ye kadar 

l 

-YERLi 

.... " 

MALLAR 
PAZARLARI 

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

" serviyeti ,, dir. Husust bir bagla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
allı'lda görünmez. Çıkıntı ve biçimsizlik vermez. 

F E M 1 L sıbhldir. 

FEMIL scrviycUeri sıhbf ve tennt bir şekilde husust bir pamukla ha· 
zırlanmıştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derb8l emer. Asla kurumadığı 
gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet ham ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve de
riyi tahrjş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MİKROPLARDAN 
KORUR. 

F E M 1 L pratiktir. 
ÇOnkO gOnOn faaliyetine, seyahate, spora mani olmaz. Taşıması ve 

kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bay341lara şayanı tavsiyedir. 
El cantal&rında ihtiyat bulundunılabilinir. Çamaşır zahmetlerini tamamile 
ortadan kaldırır. 

FEMJL ve bağlarını bir defa aybaşı lhtiyucıncıa denemek, bOton dok· 
torların bunu neden tavsiye ettiklerJnl anlamnğa kitayet eder. Siz de tec
rnoe ediniz. 

Her Eczanede Partümöri ve bOyük TııhRfiye mağazalarında bulunur. 

Kurtuldunuz! 

SERVİETTE 
HYGİENİQUE 

FEMIL 
~------------~ Havalar 

ısınmağa başladı I 

~~()SAUN;\ I 

fi ASAN 
G~ZOZ 

ÖZÜ 

· _..-~~~~ gazoz özü 
Midevidir. 'l'oz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Sa

bahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı yarım bardak su içinde içilirse mü
leyy!.ndir. Fazlası müshildir; şekerlisi şampany~ gibi lezzetlidir. Şekeralzl 
meyva tozu gibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine v
rnarlrasma dikkat. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu. Beşiktaş, Eskjşehir. 

{j) • • • J. 
ı~ seıyı,rınae 

POKER PLAY 
frı1( /JıçııJınaıın 

ddhd ucu1.u11u 
• 

lıulamtJ?ınıı 
~~ 

TÜRK, YE BİRİNCi 

TERAZi FABRl~ASI 

Her cins 

Markaya 
dikkat 

Hassaa, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE 
Tartı ve ölçü aletleri 

Mamulltını tercih 

ediniz ve taklitle· 

rlnden sakınınız. 

Jstanbul, Tahtakale caddesi 
Satış depo]arı : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

" 

J/_ TE~ 1 
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;,;-~· CİAN"Lf YBdA"Li"K 

MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZIMSIZLlGI, MİDE EKŞİLİK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BAR
SAKLARI ALIŞTIRMAZ. İçilmesi latif, tesiri kolay 
ve mülayimdir·. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

El, ayak, koltuk terlerini kesen, 
nahoı kokuyu gideren yegane 
sıhhi pudradır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOÔLU • lST AN BUL 

LOKANTA ve BIRAHANESl'nin 
muhteşem resmi kOşadı yapılacaktır. 

Resmi küşatta yarın Budapeşteden gelecek olan 8 Macar ArUstinden 
mürekkep MÜKEMMEL BlR ORKESTRA iştirak edecektir. 

Davetlilerin ıutren davetiyelerini beraber getirmeleri rica olunur. 
Saat 18 1/2 dan itibaren Umuma açık bulunacaktır. 

~ Operatör • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollan 

bastalıklan mütehassısı. KOprtıbaşı 
Emlnöntt han Tel: 2uu~ __ _. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp~ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 
s. Ragıp EMEÇ 


