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Üniversitede imtihan 
evrakı tetkik ediliyor 

l tlkikatın başlaması üzerine umumi neficenin talebeye 
bildirilmesi bir kaç gün tehir edilmiştir 

tt· tih nıv('rs1 ı e Fen Fakültesinde fizik im-
anına l!uk g!ren 860 talebeden yalnız 60ının, 

t:ııebuk 'Fal fütesinöe imtihana giren 1540 
illi ('d~n t:ıncak 203 ünün terfii sınıf et
di:k ol~naları Maarif Vekaletinin nazarı 
ıne atıni cclbetm;ş, Vekalet bün bu i_şle 
l'in~guı olMak uzere umumi müfettişle-

U en biı'ini Üniversiteye göndermiştir. 
tin· rnurni miıfcttiş dün öğleden sonra 
lt~il~ve~site<ıe Rektör vekili ve Fen Fa
ttıu~~ı ~e~a.nı Ali Yar ve Üniversite u
b:ah ı kat.bı ıle uzun boylu görüşerek 
bire ~thalmış, imtihan evrakını getirterek 

1" 1 ircr tetkik etmiştir 
Skültefoı·· t k '} . . bhe · ın e mı sınıflarındakı ta-

...__ Ye irntihan neticeleri dün bildirile-

= 

cekti. Fakat tahkikatın başlaması üzeri
ne umumi neticenin talebeye bildiril-

mesi birkaç gün sonraya bırakılmıştır. 
Bu hususta Üniversite Rektör vekili Fen 
Fakültesi dekanı Ali Yar bir muharriri
mize şunl:ırı söylemiştir: 

c- Umumi neticeyi henüz talebeye 

tebşir etmedik. Zira görüyorsunuz Ve

kaletin bir müfettişi evrakı imtihaniye 
ve profesörlerin atmış olduğu notlar ü

zerinde te.tkikat yapmaktadır. Netice bir 
iki güne kadar talebeye bildirilecektir. 
Fakültelede her sene bir mlkdar talebe 
kalır. Bu !=ene dönenler izam edilecek ka
dar çok değildir zannederim .. > 

Trakyalılara müjde: 
Mericin temizlenmesi için 

Yunanistanla uyuştuk 

Meriç köprüsü · 
1 

CUMA 9 - TEMMUZ 1937 

Bugünden itibaren -
BENZiN: Kilosu 16,50 kuruş, 

şişesi 82,50 kuruş 
PETROL : kilosu 12 kuruş, 

tenekesi 2 12 kuruş 
Benzin ve petrol meselesinin halli için 

d;in sabah Ticaret Odasında İktisat Ve
kili Celal Bayarın riyasetinde son bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda Sanayi U
mum Müdiirü Reşad, Ticaret Odası Umu-

Çinde hücuma müheyya bir Japon. .<ıt'ası 

Londra 8 (Hususi) - Amur nehri ada
brının tas&.rrufundan mütevellid Sov
yct - Japon ihtilifmın henüz halledildiği 

ıu sırada, Japonya ile Çin arasında yeni 
bir hadise çıkmıştır. Hadise ıöyle ol• 
muştur: (Demımı ll inci sayfa.da) 

• 
ihracat maddelerimizin 

kontroluna hazırlık 
(Dcvomı 8 inci sayfada) 

Kanun bir buçuk ay sonra tatbik edilmiye başlanıyor. 
isM11yaya11~enid~~-irde bir kontrolör kursu açıldı, bu yıl yalnız üzüm, 

l'u 1 f' palamut ve yumurtalar kontrol edilecek 

Izmir, (Hususi) -
İhracat maddelerinin 
kontrolu hakkındaki 

knnun bir buçuk ay 
sonra tatbik edilmeğe 

iki italyan 
hrkası çıkarılmış 

başlanacaktır. Bu~l 
Ademi müdahale komitesi yn1nız üzüm, palamut 

bugün toplanıyor ve yumurtalar kon· 
trol edileceği için, bu 

Londr:ı 8 (Hususi) - Siyasi mahafil, 
ademi müdahale komitesi umum heyeti
r, in yarınki toplantısını sabırsızlıkla bek-

lemektedir. 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bu akşamki güreş 
geri kaldı! 

Amerikalı, Mülayimden 
kemerini istiyor 

Komar, Amerika lıonıolosunun 
tavaasutunu talep etti, lakat red 

"evabı aldı 

1 ____,, 
Müldytm Amerikaltdan aldıDı thtil4f 

sebebi kemerle beraber 

nıaddelerin kontrolu
nu yapmak üzere İz
mirde bir kontrolör 
kursu açılmıştır. 

Kursun açılış töre
ninde vali, iktisat ve-

rından Dr. Bade, baı fzmirdc ihracaı maddelerimizin ko rıt.rol edileceat 

kontrolör Hakkı Ne- ihracat gümrüğü 

kaleti mütehassısla. 

1ihi ve üzüm ihracat tacirleri hazır bu- niuınname hazırlanarak Ştlrayı Devlete 
Junmuş1ardır. aevkedilnıiştir. Bu nizamnameye göre 

Çekirdeksiz kuru Uzüm kontroluna ait (Devamı S inci sa11fada) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mahkemeye düşen köpek 
davası halledilemiyor 

Eskiden garip mev
zulu davaları Ameri
kan gazetelerinden 
iktibas ederdik. Fa
kat şimdi, İstanbulda 
görülen garabetler, 
Amerikada görülen 
garebetlere taş çıkar
dığı için, Amerikan 
gazeteleri bizim ha
vadislerimizi iktibasa 

köpek meraklıların• 

dandır. 

Köpeklerinin üstü
ne birer evlad gibi 
titremekte, ve varını 
,togunu onlara yedir· 
mektedir. 

Geçenlerde, Fat-
manın en sevdiği kö
pek ortadan kaybolu-
yor. 

başladılar. Fatma, kendi anlat-
MeselA şu, adliye- tığına eöre, köpeğini 

ye intikal eden köpelt bulmak için bir Şer-
davasına ne dersiniz? lok Holmes kesiliyor: 

İçinizde dünkü ga. Girmedik kıl~ çaı. 
zetemizi okumamıı madık kapı, sorr:na-
ve havadisi duyma· dık insan, arayıp ıa.. 

rnd ış Bbul~banlar va~ ramadık semt bırak-
ır. u ıtı arla, evve-'.tdirt\ Güzel Edirnecle 

l'~larını~ d<H
1
ususi) - Son senelerde mec-

o.. o rr.as .... 
mesj. için Tijrk ve Yunan hükOroetleri a-
'rasında b\i- ~üddettenberi devam etmek
te olan nıüıakeratın tam bir mutabakat 
ile sona erdiği memnuniyetle haber alm-

Müllyimle Amerikalı pehlivan Komar 
arasındaki kemer ihtilafı halledilememiş, 
bu ak§.ın. yapılması mukarrer olan maç 
ta geri bır:ıkılmıştır. 

1
11 k • mıyor. 
u ısaca hadiseyi an. G ·· ·· b" · d b 

l t 

unun ınn e, u 
a ayım: t hk' k uzun a ı at seme-~orll'lekt · 1 yuıunden Trakyamızın 

6rıüne ge olduğu büyük 29rar ve ziyanın 
ta eç•lrnek .. sının Edir uzere Meriç nehri mec-

neden başlıyarak temizlen- r111ştır. (Devamı 8 inci ıayfa.da) (Devamı Sinci sayfada) 

Beyoğlunda, Hamalbaşında, Fatma !resini veriyor ve Fatma, bulduğu bir is 
adında bir kadın oturmaktadır. üzerinde dikkatle yürüyerek, sevgili k-

Bu kadın, İstanbulun meıhur ve sayılı (Devamı 8 'inci ıayfa.da) 



Her gün 
smanlı imparatorlugunun 
ala taksim 
dilemigen mirası 

Yazan: Muhittin Bir~• 

C ihan harbi sona ereli yirmi se-
ne oldu. Osmanlı imparator

luğunun ''efetı da rıyni zaman ile ölçülür. 
llergür. yenı bir cihan harbi tehlikesi kar
şmnda buıunduğumuzu hissederek yaşa
dığımız bu ernn 'yetsizlik devrinde Os
manlı irnpnatorluğunun mirası hala bir 
t:irlü pa:, aşılamadı. 
İmparatorluk vefat ettikten sonra mey

danda bir takım meşru varisler vardı. 
Bu varisler, kendi başlarına bırakılacak 
o1.salardı, bi!tün miıas yiyen eski usul 
akrabad& olduğu g.bi, bunlar, mirastan 
f'vvel, kendi aralannd<ı birbirlerini yiye
( ekler ve yahut pay~aşamadıkları mirası 
ııvukatlara ve haki.mlere yedireceklerdi. 
Bunun için beyneim"lPi hukuk mahke
rnesi, y&ni Milletler Cemiyeti bu varis
ı~re birer vasi tayin etti. Bir kısmının va
::.,si Fraıısıı. bir k.smının da İngiltere 
oldu. 

* İmparatorluk mirasçılarının şu son yir-
mi senelik hayatlarına bakılırsa, bunla
rın şimdiye kadar evvela birbirlerile u
yuşamadıklen, saniyen de, bütün vesa
yet altmda bulunanlar gibi, vasilerile 
mütemadi mücadele halinde kaldıkları 

görülür. Bunun içindir ki eskiden üvey 
b.ıba diye beğen;ımiyen Osmanlı impa
ratorluilunun, nihayet gene pekala baba
lık yapmış olc.uğu karı&ati husule gelmiş 
ve Kudüs ba~müfti.ısü c:bize Osmanlı im
paratorluğunu iade ediniz, başka hayır 
istemeyiz! • ~emiştir. 

Bütün b:.iyük servet sahibi olarak ölen
lerin miıa"ları üzer;nde olduğu gibi, bu 
mirasta da vasiler, yetimlere nisbetle en 
b~yük hi!:~enin üzerine oturmayı unut
madılar. Hatta, bir bakımdan denebilir 
ki, asıl rııirası varjsJer değil, vasiler ye
diler Vlo! vas1lerle varis!er arasında zuhur 
eden ihtiliıflar da hep bundan çıktı. 

* Vasir.in biri Suriyede Lübnan diye bir 
çocuk çıkardı; diğeri de Falestin'de eski 
amca olar. Musar.,;n torunları hesabı-

na bir mi"!'as davası açtırdı. Suriyede 

Resimli Makale : il His hir lastilc topa benzer X 

Bazı kimseler qk, mu&abbet, fefkat yoksulluğundan 

fikiyetçidirler, ne anne ne b::ba, ne karcieş, ne zevce, ne de 
evlltta aradıklan nevazişi bulwıadıklarını söy~erler, ha
yata bedbaht oJmak Jçin geldiklerine inanırlar, bu gibi kim
aelerin düşünürken veya sızlanırken hatırlarına getirme
dikleri baıhca feY bu muhabb~t yoks.ulluğuna kendilerinin 
sebebiyet vcrmif oJm:ıları ibtir.ıalidir. 

Sevilmiv0r musunuz? Annede, babada, kardeşte, dostta, 
zevce vey:ı evlatta rıradığını:ı; aşk, muhabbet veya tefkati 
bulamadın11. mı? Mu1..laka kerıdiniz onhin sevmemiş, iste -
dıkleri aşkı, muhabbPti, şefk&ti, nevazişi göstermemişsiniz
dir. Seviniz, şefkat, muhabbet, a1i.ka gooeriniz, muUaka 
mukabele görürsüni!z. his bir lastik top gibidir, gittiği yerde 
kalmaz, geri gelir. 

( sez 
Zeytinlerin celılrdeğlnl 
Çıkararak gerine 
Esrar lıoamuşlarl 

Esrar kaçakçılarmm bir buluşu: 
Ayakkabı topujunda esrar 

saklanırken 

ARASDN DA 
• * 

HERGüN BiR FIKRA 1 
6yle alıtm•t 

AktöT Fa.ımlyeciyan bir trup teşkil 
etmi§ tunıeye çıkmt§tı. Hangi şehTe 
giderler<:e, l'asulyeciyan kendisi için 
ıehrin en ıyi otelin: seçeT, yanındaki
leri de J;e..,ı1i kaldtğtndan daha fena 
bir otelde yatırırciı. 

Bir 9iin trubile birlikte şehirden 

~ehre g~diııordu. 'Epey yotltlmu,şlardı. 
Bir tarla.•ım kenarında durdular. Tar
lanın sohibi orada idi. Fasulyeclyan 
tarlada bir o(ıaç alı'ına oturdu. Aktör 
Karaka.~ tarla .sahil mi ça-Oırıp scırdu: 

- Senin bu ciı·arda bundan daha 
fena bir ta~1an t'ar mı? 

Fasıı.lyec-ıyan m(':rak etti: 

Bir ana için 
En lıorlıım, ve 
Feci •ahne n edir? 

) 

meyda11a ('tkan varis :.lE' vasi mükemmel Kaçakçılar yalnız cür'etkar değil, 
surette anlaştılar. Fakat, öte tarafta va- ayni zamanda son derece kurnaz adam
!li, şimdiye kadar ne bir tarafı, ne de !ardır. Buna. en güzel misal de geçen -
diler tara!ı kat'i surette iltizam edemi- lerde Mısırda geçen bir kaçakç;lık ha
yerek ikisi arasında uğraştı, durdu. Fa- disesidir. 

1 

- Ni11e soruyorsun? 
- Hi<:, ~iz de craya gidip dinlene

ceğiz de. 

• • 
Garip ve acaip 
Bir yemelı 
Listesi 

Geçenlerde Yugoslavyada Koniç'de 
geçen korkunç bir hadise, genç bir köyt 

lü kadının saçlarını bir anda bembe -
yaz yapmıştır. 

hl son kararlarla şu neticeye vasıl olu- Zabıta uzun müddet takip ettiği hal 
yoruz ki Falestin'de de nihayet vasi, ye- de bir türlü kat'i bir delil bulup da 
ni miras davacısı ile anlaşarak, Suriyede tevkif edemediği bir adamın kaçakçı 
Franaanııı tuttuğu yoldan gitmeli tercih olmasından şüphe etmektedir. Bu a -
etmiştir. dam genç bir İskenderiyelidfr. İsken _ Geçenlerde Pariste hususi bir bay-

Suriyl'de de, Falestinde de varis yetim- deriye zabıtası memurlarından ikisi vanat bahçesinin lokantasında müşte -
ler, a:tık Y.ir~i ~~şları_nı d~l~urduk!arı I bir kaç gün evvel bu adamı takip eder-,1 rilere bir ziyafet verilmiştir. Bu ziya -
irin ruşdleıını ı8ba. ettıklerını ve mıras }erken elindeki paketten şüphelenmiş - fette garip olan sey da,·etlilerin önüne 
hakların .. serbestçe tasarruf hakkını haiz ler derhal yanına yaklaşmışlardır: k kl d.. B kl 
ldukl "ddi başlamı ld kl ' onan yeme er ır. u yeme.· er şun-

o ar~· ı ay~ Ş. o u ~- - Biz polisiz. Elinizdeki pakette ne !ardan ibarettir: 
r.nctım mırası taksım etmek lazım geldı. olduğunu öğrenmek istiyoruz demiş _ 
V;\si Fran"ızlar, I übnanlıları ele alarak lerdir. ' 

Genç adam nezaketle şu cevabı ver
miştir: 

- Hay hay, buyurun, açın. Ev için 
aldığım gayet leziz. zeytinlerdir. 

Memurlar paketi açmışlaı·, içinde i -
ri ve güzel zeytinler görünce kızar -

1 - Mezelik olarak dil dil kesilmiş 

çıngıraklı y1lan eti. 

2 - Şimal timsahı etinden yapıl -

mış bir yemek. 
3 - Şimal kutbu ayı balığından ya

pılmış bir yemek. 

4 - Muhtelif denizlerden toplan -

Suriye l'iftlığinin di\nya ile temasa mah
sus olun kısımlarını kE'ndilerine bağladı
lar. fneiltE'renin Fı.lestin mücadelelerine 
bir nih&yrt "·E'Tmek istiyen projesi de 
t•iredi mirasçıJar dan Musanın torunla
rını ele ala~ak FalC'stirı çiftliğinin dünya 
ile olan teMas saha~ını İngilizlerin nüfu
zu altına koymr.k gayesini güdüyor. mışlar: mış yosunlardan yapılma sa!ata. 

Nadezda ismini taşıyan bu kadının 
4 yaşlarında bir çocuğu vardır. Anne, 
bir gün çocuğunu bahçeye bir ağaç al

tına oturtmuş, önüne de bir fincan süt 

koymuş ve yemek pişirmek :izere mut 

fağa çekilmiş. Fakat bir müddet sonra 

merak ederek dışan çıkınca müthiş bir 

sahne ile karşılaşmış, taş kesilmiştir. 

Çocuk bir hasır üstünde oturmakta
dır. Yanıbaşında büyük bir engerek 

yılanı vardır ve çocukla beraber süt iç

mektedir. Çocuk fincanı kaldırıp bir 

yudum süt almakta, sonra fincanı yıla

nın önüne sürmektedir. Yılan da sü -İşte, Fa1estin'i parçalayan projenin bü
t:in manac:ı bundan ibarettir. İngiltere, 
m\Wemlt:ke s!yaset.irde ilk defa olarak 
bir Frans!z usulünü taklid etmiş bulu-

- Affedersiniz! diyerek çekilip git- 5 - Haşlanmış bezelye komposto • 
mek isterlerken içlerinden biri bu ne- tünü içip sırasını savdıktan sonra di -su. 

nuyor. 

fis zeytinlere dayanamamış, bir tanesi- kilip beklemektedir. 
ni paketten alarak ağzına atmıştır. Bu garip, acayip yemekler müşte -

riler tarafından beğenilmiş. müşteri - Zavallı ana, bu vaziyet karşısında 
Fakat bir iki diş darbesinden sonra ler aralarında iki yüz imza toplıyarak yılanın çocuğa bir şey yapmaması için * gözleri fal taşı gibi açılmış ve derhal bu yemeklerin bundan sonra da yapıl-

Ne Suriye Lübnanın mirasa iştirakın- genç İskenderiyelinin bileğine yapış _ susmuş, süt bittikten sonra yılan yerde 
den memnnr.öur, ne de Falestin Arapları, mıştır. !!!!~!..!!~~-~!1.~.~!!!!~~~?.~~-- sürünerek yavaş yavaş uzaklaşmış, ar
türcdi. nıirasçılara yağlı bir miras parça- İkinci polis ne olduğunun farkına sonra bu nefis zeytinin çekirdeksiz o - kasından çocuğun: •Gel, gel!• diye ba
ıuG v~br~mes~~d~~ rnd •• emn~n olacaklardır. varmadan arkadaşına yardım ederek duğunu, çekirdek yerine hafif bir zar ğırmalarına rağmen kaybolup gitmiş -
:rarı ı şu ~ı. ture ı varısler de aldıkları 1 şüpheli adamı karakola götürünce, iş içinde esrar bulunduğunu ve bu esra - tir. 

p~yın. azlı~~ndan müşteki. bulunuyorlar! meydana çıkmış ve genç İskenderiyeli rın ağızda dağıldığını hissetmiş ve der- Süt bitinceye kadar ecel teri döken 
Hı_ç kımsp~·.1 ~en:nu~ etmıyen b~ tarzd~ kaçakçı olduğunu itiraf etmiştir. 1 hal şüpheli adamın gırtlağına sarılmış- genç kadının simsiyah saçları bir gün-
m~.ras tr.ks~mı, şımdıyt> kadar hır haylı Çünkü polis zeytini ağzına attıktan tır. de bembeyaz olmuştur. 
munakac:ayı mucib olduğu gibi bundan · c:======-=-=-=-=-=-=====================ı.,..ıı::s--==========-=====--========----
sonra da gene hircok münakaşalara ve' r-----------------------------------------·----- .. "'.__ 
mücadelelere sebeb olacaktır. Fakat, 1 ı· S T E R ı N A N j s T E R ı· N A N M A ! 1 

münferid hakimlerle ıdare edilen mah-
)-emelerin kararlarını tatbik eden icra 
daireleri lruvvef~i. davacılar da zayıftır

lar. Fransanm da, İngilterenin de kuv
vetli donanmaları ve orduları vardır. El
bet kar3r!ar icra edilecektir. 

Bu hikayeden onların da, bizim de, 
herkesin de alacağımız gayet mühim bir 
hissr. v:trs:J o da şudur: İnsanlar arasında 
o'rlııfı.ı {:!ıl. · mılJetle-r :ırasında da hak de
JPPk. hıv. et d "mekUr Kim kuvvetli ise 
m 'G ı: ö ~er! Muhittin Birgen 

İktisa~ Vekaletinin Balık<,.lık Enstıtüs~ müşaviri Bay İs
mail Van gölünde yaptığı tetk .kleri biı;rerek İstanbula dön
dü. Verdiğ! malt)mattan anJadığ'ımJ:ıa göre Van gölünde 
hem tuzlanarak ihrcıç edilec,.k, hem de he. vyarı alınabilecek 
çok güzel balıklar vardır, ve orada bir fabrika yapılırsa kat'i 
oimamakla beraber tahmin: bir hesal;a göre lstanbulda 
havyarın kilosunu 2 liraya satmak mümkün olacaktır. 

Kalbımize ferah verdiği için baJ.kçıhk enstitüsü müşa-

'Viri Bay İsmaile mmnE:ttar olalım. Fakat biz deniz kenarın

daki İstar.bulda kafi derec~c;e balık tutup harice satamaz-

ken bll işi Van gölilnden yapabıleceğimize, hele havyann 

lstanbula bir liraya dahi mo:oisa 12 liradar. aşağı satılabile-

ceğine inanmarlık, rmma ey okuyucu sen: 

1 ST E R 1 NAN IS TER 1 NAN M Al L, ______________________________________ ....., ________________ __. 

Sözün K!saJı 

Balığa 

Dair 
E. Talu ___ .,.., 

oğniçinde oturan bazı dostlarıı' 

- Bnlık bulamıyoruz .. diyorlar. 
Boğ.azda balık bulam'amak, denize JJle" 

1\.1 meıfıl bakıp ta, onun en nefis rnab" 
sulleri:nin hasretim çekmek insar.a gariP 
gelir. 

Evet, g&riptir c.mrr.a, bu böyledir. NuhlJ 
tJ'ebi z~· ın.arımda tesis edilmiş bir takJJll 
manası:r. kayıtlar yüzünden Boğaziçi bal
kı. gözlerinın <ınünde tutulan balıkları ya 
İstanbı..:ldan getirtmtğe ve yahut ki ka .. 

çak olarak satın almağa mecburdur. Zir• 
tntulan b::ılıklar mutlaka Balıkhaneye 
götürülecek, eırada müzayede ile satıla• 
c:ık ve ~c.nra da ~ehrir. muhtelif semtin"' 
deki esı afa tevzi edilecektir. 

Bundan bir, !ki aır evvel konmuş bil 
usul, cumhuriyet maliyesinin bugünkil 
islab edilmiş. yeni telakkilere uvduruI• 
muş n:ıanz;\r~sına ne dereceye kadar yl-4 
kışır, bilrr.em. 

Evvel zaman tabiri ile cSaydi mahi• 
den rüsum alınmasın demiyorum. :c>evıet 
hazinesi c:ıldukça kabarık bir yekun tu• 
tan bu inddan müstağni kalamaz. HeJJl 

az da ols~. kalmasın& lüzum yoktur. De
ni.t mahs~ ı ü de, toprak mahsulü g ibi, ma• 
liyeye borcunu ödemelidir. Fakat bu ira
dı cib&yet tarzının birazıcık değiştirile

rek ıslahın;,ı ı.caba imkan yok mu? Me
sııla. Boğazda avlanan balıklardan bif 
lusmının, mahallinde istihlakini kolay • 
!aştırmak için, ta, İstanbuldaki Balıkha• 
n~ye gitm"k mükellefiyetinden istisna e
dilmesi, n aktu bir resim alınarak yerin• 
de sattırılması için hiç bir tedbir diişünil• 
lPmez mi? 

Balığın burada, mutlaka BalıkJ•.ınede 
müzayedeye konu:tarak satılması güzel 
yurdumuzıın bu leziz ve mebzul metaı• 
nın sürümüne set çektiği muhA kkaktır. 

Burnum1ızun dibinde çıkan balığı avlı· 
yan ucuz satıyor, fakat İstanbul halkı pa• 
halı yiyor. Aradaki fark bir takım mad· 
rabazl&rm avantasıdır. 

Sonra da, hepimizin, canlandırılmasını, 
kalkınnıas~ın ve şenlenmesini istediğimil 
Boğaziçi cennetini de, en kıymetli husu• 
5fyetinden mahrum ediyoruz. 

Şuurlu ve yepyeni zihniyetli maliye • 

cilerimizdc·n hem balıkçıları, hem bah1' 
müteh&ssirlerini sevindirecek, hem de 

milli ekor.omimize hiç şüphesiz ki hiz -

met edecek ufacık bir himmet diliy,oruz. 

........... -----------~ 
----ı---------------------·~---
Kaııt, ormanları imha 

edigor / 
Avrupanın ağaç meraklıları kağıt 

sanayiine karşı müthiş bir ınüc:adele 
açmış bulunmaktadırlar. Çünki.ı kağıt 
fabrikaları en büyük ormanları yutup 
imha etmektedirler. Avrupada ı.iJ1 
30,000 den fazla gazete çıkm . v• 
bunlar da her gün yüz binlerce, mil
yonlarca nüsha basmaktadırlar. Bun -
lara her gün 700 eser basan kihpçılat 
ile ambalaj kağıtlarına, paketlere v• 
saireye sarfedilen kağıtları ilave edin"' 
ce A vrupada ""1lük kiğıt sarfiyatı • 
nın ne müthiş bir yekfuıa baliğ oldu -
ğunu tahmin edebiliriz. 

Blllgor ma•ım•~ ? 
1 - Norveçte toprak kilometre haşın• 

kaç kişiye düşer? 
2 - Mar11thon ismi nedir, nereden ge~ 

miştir, bugün bunu ne şekilde Jrullanırıı 
3 - Almanyamn meşhur Bayştag rneC' 

lisi ne zaman kurulmuştur? 
(Cewpl&n Yamı) 

* Dünkü Sua?lerin Ce1·aplan: !JI. 
ı - Moıı?ko prensliğinin nüfusu 249 

dir, mesahai sathiyesi ise 1,5 k.ilometrr 
dir. 

2 - Vit:ımi;:ıi 1867 dP Alfred Nobcl ıter 
fE'tmiştir. 

3 - Birine: İnönü zaferi 1924 yılıD~ 
2 nci kfun;n ayının 9 uncu çarşamba 
nüne is~bet P.der. 



... ı Teımnua 

• 

İspanyaya yeniden İki İtalyan 
fırkası daha çıkarılımış 

Ademi müdahale 
cephesinde 

komitesi bugün toplanıyor Madrid 
milisler 8 kilometre ilerledi 

Dahiliye Vekilinin 
seyahati 

Budapeşte 8 (A.A.) - :Moskovaya 
gitmekte olan dahiliye vekili C. H. P. 
Genel St!k!-eteri B. Şükrü Kaya iki gün 
burada kaldıktan sonra Viyanaya hare
ket etmiştir. 

------
Mncadele hizmetlerinde 

bulunanlar için 
Ankara 8 (Hususi) - Sıhhat Vekale

tinin mücadele }ıjzmetlerinde ve ihtisas 
mevkilerinde istihdam olunacakların Ve
killer Heyf'tinin kabul ettiği ücretlerin 
rahdidi hakkındaki kararname hükümle-

E 
e Frankoyu niçin muharip 

tanımıyorlar ? 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

S on günlerin garp matbuatına 
göz gezdirenler, bunlarda te

sadüf ettikleri tehlike işaretini gör -
mekle cidden haşyete uğrarlar. Bu mat 

(Bru t ı-inden ii.tisna edilmelerine dair yeni bir 
oı h kararname neşredılmiştir. n · ~ arııfı 1 inci sayfada) lt'numi heyet önünde ycapılacak müzake-ı Valenc 8 (A.A.) - Havas a3·ansının 

buat, vaziyeti o derece nazik. o derece 
endişe verici bir gözle görüy~r, çok de

fa Fransız hariciyesinin fikirler:ne 
makes olan ve umumiyetle garbi A\1 -
rupa vukuatını iyi takip eden cTan• 
gazetesi, bilhassa, önümüzdeki h:ıfta -

yı, ihtiyar Avrupanın mukadderatı i -
çin son derece ehemmiyeti haiz bir in
tizar devresi tclfikki ediyor. 

\r ıt aftadanlıeri Londra Faris Berliıt relerin bir zemini hazırlıyacağı ümid e- hususi muhabirinden: 
ti~ 0~~a arasında cereyan ~den diploma- clilmektedir. Alcale de la Real cephesinde Jaen D ) D 
Ve 'k~Uzakereler hiçbir netice vermemiş Bir İngiliz hey'eti İspanyada eyaletinin cenubu garbisinde ~nilisler ev et emiryollannda 
lPri~ 1 ta~~hn ısrarla ileri sürdü,ğü teklif- Londra ~ . (H~~si) :- Sa~t-Jean~~e taa~ruz~arına devam ed?rek d~ yedi . Ankara ,8 (Hususi) - Devlet De -

1 
. tc]ıf, kabil olmumıştır. Luz'dan bıldırıldığıne g.ore, hır İng~l~z se~ı~ kılo~etre kadar ilerlemışle: ve m~.ry.?ll~rı yol ~~ıiresi r~isi ~uat umum 

Yı haber alan . hf 
11 

d _ 
1 

d'ğ" maden se:ndıkasını temsıl eden beş kışı- muhım miktarda harp malzemesı ve mudurluk teknık muavınligine Afyon 
:ne gör ma e er e soy en ı ı- l"k b' h t İ A 1 l t b"lh t kl k k 11 1 t · b ""d" · w ' 
k 

1'. londra p . h"k' 
1 

. ı ır eye spanyaya vası o muş ur. ı assa an ara arşı u anı an op - ınşaat aş mu uru Ertugrul Kemal yol Filvaki İspanyayı yakıp kavuran 
ateş, etrafına çekilen çenber .:ıayesinde 
etrafa sirayet etmeden mevzii bir ma
hiyette kalmıştı. Eğer bu çeııberde bir 
gedik açılacak olursA, bunun netice -
sinin ne derece vahim olabileceğini 

0ntroı ve arıs u umeterı H t d ·k· · b t 1 1 1 d d · · · ı·-· · k h n cselesi hakk d . t kl"f. eye aza<>ı.n an ı ·ısı me us ur. ar a mış ar ır. aıresı reıs ıgıne, ıstasyon inşaatı on-
"rde b 1 ın a yenı e 1 İki Ita l f ka ' t · t l .. h d · Al~ dd" 1 d · · diriJdiğ~ ~.ı.nrnıyacaklardır. Berlinden bil- P . 

8 
(A 1;n ·~ sı gı mışt . d Franko kıt'alarına mensup bir ne - . ro mu .e~. _ı.sı ae. ınd~o . tır~~ı re-

Yeni b" ın~ göre Almanyanın da yapacağı arıs : · :--
1 

euvre gaze esın. e fer firar ederek Villaharta nuntaka - ıs muavın ıgın.:_ tayın_:_ ı mış er ır. 
1!' teklif v k ~ Mme. Tab0uıs, ıkı talyan fırkasının Is- sındaki ileri karakollara teslim olmuş-

Kadın tayyareci 
Dün de bulunamadı 

. Bu v:ızivet k • 
0 

tu.. . . panyaya hareket ettiğini bildirmektedir. tur. Nefer Cadix'te 24 haziranda 8.000 
~1 ~opı~ıntısınına:ş~~ın~ ~om;tenın y~r;n- Biri Napolide, diğeri Civita Vechiada İtalyan ve Alman askerinin karaya çı-
kı1sııe İsp:ınya ;ş ı~ ~ ~~agına dve boa- tahşid edilen bu fırkaların hazırlığı ha- karıldığını gördüğünü söylemiştir. 

1 acıığına h"k · ın~n surun~eme e ıra- ziran içinde ikmal edilmiştir. 
1"rankeı . u rnedılmektedır. Fırkalardan biri Malaga ve Cadixde Hükfunetçiler ilerliyor 

t!'rniyen ~ u rnuhc._l'ib olarak tanımak is- karaya çıkarılmış, 8.000 mevcudlu olan Madrid 8 ( A.A.) - Saat 14 de neş-
"~ d~nh l· ransa, lepanya üzerine kara diğeri de Balear adalarına hareket et- redilen resmi tebliğler: 
dilrned·ğ •Ontro!unun tamamen tatbik e- '11iştir. Della Sierra bölgesinde hükfunetçi-
d ı ı 1&kd. d t . Udundak· ır e, Fransa - spanya hu- Italyanların nümayişi lerin salı günü başlıyan ileri hareketi 
beyan et kontrolu kaldıracağını açıkça Valans 8 (A.A.) - Mahon'dan - Mi- bu sabah hakiki bir muvaffakiyet ha -
b· liarici;~ıştir. nork adası - bildiriyor: linde devam etmiştir. Mühim ve ha -
ır suı·ett nazırı Eden, Fransa ile daimi Bir kaç İtalyan harp gemisi 26 ha - kim bir mevzi olan Los Llanos işgal e-

l3erlin v ~ teınas halinde olduğu gibi, ziranda sahilin 1 O mil açığında bir de- dilmiş ve müteakıben Mosquittoro Ma
liruıı kee oına hükümetlerile de temas- niz nümayif1i yapmıştır. nillos, Catielode, Villa Pranca mevzile-

lier nes~emekteair. İtalyan gemileri Hamola istihkamı - ri zaptedilmiştir. Quijoran köyü Cum-
b~t bir rıct~dar yarınki toplantıdan müs- nm önünden saffı harp nizamında geç- huriyetçiler tarafından tamamen çev -

•Ce çıkması ihtimali yoksa da, mişlerdir. rilmiştir. 

Tuncelinde 
Yakalananların 
Muhakemeleri 

Vataniler İskenderunu 
ç l'ağma edeceklerdi 

apuJcuiar iki jandarmayı linç ediyorlardı. Fransanın ıa:~!zi~u~d~::t:~isler~n~c~~~~~~~:~ 
A askeri miidahalesinden bahsediliyor 
~ntakv 

t'e 'Vat;ı~·El~an bildirildığine göre ellcrinw 
kütıe İsk 1 ayrnğı bulunan kalab:ıi!K. hır 
b" ender Us etrni unu y::ğma ctmeğe teşeb-

h~tta bu endişe ''erici vaiyet karşısında 
askeri bir müdahalede bile bulunması 
muhtemeldir. 

ka.Panrnısşttr. l<asabadr tekmil dükkanlar 
tn , urn I• Bankası ı_ubesi 10 aüne kadar 1 ~, Çap~ı urni hır panik baş- göster- :ı • 

llle~e kal;Culnr iki jandarmayı linç et - açılıyor 
)':ıralı 01 i':IŞınışlarciır. Jandarmalar ağır İş Bank3smın Hatayda kurmak üere 
POIJs bu <ıor·a· k güc.hd ı"le kurtarılmışlar, .:ı ~ ı · O!"ugu şuue on güne kadar açılacaktır. 
V:ı_~iYNi d uruh üzrrinc silah kullanmak Bu hususta Milletler Cemiyetine malü -

lleru.: e kalını~tır. m'!lt verilM;:ı:stir. 
J'' L3. Çık 1YQtına a. an Loryan gazetesinin neş- Deniı yolhrı idareı.i de haftada iki gün 
§tJı .,ere Fr b llda Sur· ansanın u vaiyet kar- Türk limanlarından İskenderuna vapur 

Ya h ·~ dilFFiı~f;~~·;n· t a k s i m 
edi lmemesi için dua ettiler 

1=~:;~ k om isyonunun raporu Araplar 

.tına ba~hnmıştır. Yakında duruşmalar 

yapılacakt·r. Yakalananlar Seyit Rızanın 
P.n başta olduğunu, muhalefeti hazırladı
ğını itiraf ı::tmekteöirler. 

Nafıa işlerine yeni bir hız verilmiştir. 

Amerikada sıcaklardan 
22 kişi öldü 

Nevyork 8 (A.A.) - Merkez mınta
kasında pek şiddetli sıcaklar hüküm 
sürmektedir. Buralarda hararet dere -
cesi 42 yi bulmuştur. Şimdiye kadar 
sıcaktan 22 kişi ölmüştür. 

Gece çalışan klavuz 
Kaptan lan na 
Taamiye ücreti 
Ankara, 8 (l-Iurnsi) - Gece nöbetçi 

kalan klavuzlarla romorkör kaptan ve 

rr.akinbtlerine 30, romorkör müretteba

tile gece rasıdlık yapan sandalcılara 20 
t rınde de f ena bir tesir bırakmıştır 

li .oııdra 8 ( II • 
kuruş ta:ır.1iye ücreti verilmesi kararlaş

Aba'nın b~ kısa beyanatı ile telhis edi- mıştır. stın YÜh ususı) - İngilterenin Fi-
btı .. ·-ek kom· · · fobilir: ----------------gun y,.1 • ıserı Sır Artur Wankop 
ll'ıes · ~ 1Ud1 ve A . sıUerirj k rap komiteleri mü-
3 onu abuı etmis tahk'k k · \' raporu ~· ı omıs-
a~iYeli ... nun neşrinden mütevellid 
Bu ~~ru~ınuştüı. 

rll rnulukııtta w 

L ll "~ y .. h d' n anlaşıldıgına göre A-
rıır h ... u ı m · . . ' ad.is\ k umessıllerı her hangi 

Al'k '"' çı. armam~ 
İ1k· a :>dar tarafla "!~ ~a~etmişlerdir. 
1• tsarrıın,·~ r Fıhstının bu şekilde 
ll;('nd·1 ,, n mcınn l 

ı E:rl'1r.ı t un o madıkları gibi 
tn<lktadırhr. erkcdilen araziyi de az bul~ 

,... Yahud'I · ""-lldü.. P. A ı erın duası 
lhuh- b' u l .A.) - Reut 
tn· u ıri biid· . er ajansının 
t ısyonunun r~ ıyoı : Filistin tahkik ko-
1tafınctan "k f..?ru hakkında Yahudiler 

tıın S " ·SerıyetJe cbü ""k . .. 
Elk ontı geldiği b'" .. yu hır ruya-
tn·arrıl-'te uğrad : uyuk bir tecrübenin 

ektedir ıgb kanaati izhar edil-

" naPorun k 
.ı: ah a· o unma .. ın d 
d u ılerden b' ·· ı ra yoda dinliyen 

\!tek ır Ço v b" 
lıst . ağlaına duvar~u ı~ alay teşkil c-
f!t 1?ın İ:'ıkısaına na gıtmişler ve Fi-

tnışl('rd· uğramaması ı· . d 
ır. çın ua 

napo.. Araplara göre 
~ ·Un Araplar . . 

Yüksek A uzerınde hasıl ettiği 
rap komiteSi katibi Fuad 

çRapor büyük bir sukutu hayal tevlid 
edecektir. Filistin radyosunun hiçbir za
man bu kadar çok dinleyicisi olmamıştı. 
Yüz binlerce dinleyici arasında hayatla
rında ilk Jefa olarak radyo din!iyen A
rap köyfüleri bulunmakta idi. 

İtalya radyosu hakkında bir teşebbüs 
Londra ?. - Filistın komisyonu rapo

runun neşrınden evvel, B. Eden B. Gran
diyi dave~ ederek Bari radyosunun Ya
:rndilerle Arablar arasındaki münasebatı 
zehirliye.:ek ınah;ye:tte her türlü tefsi
r~ttan sakınacağı ümidinde olduğunu 

bildirmişt:r. Bari radyosunun ekseriya 
İngiltere aleyhinde §iddetli bir propa
ganda yaptığı malumdur. 

Graudi tcın!nat verdiğinden Eden ka
l:>ine namına İtalyaya teşekkür etmiştir. 

ccİmkan yok» 
Kudüs 8 ( A.A.) - Royter bildiriyor: 

Yüksek Arab komitesinin nüfuzlu aza
sından Ami Bey Abdülhadi, Royter a
jansına §-U beyanatta bulunmuştur: 

c- Fili~tinin taks;mi planının tatbiki
ne imkan yoktur. Ta ki İngiltere kuvve
te müraca~t etsin. Mesele ekonomik bir 
mesele değil, şeref meselesidir.• 

., 

Mukabele bilmisil 
-· Fransız karikatüril -

San Fransisko 8 - Gaip kadın tayya
rC'ci Earhart'ı bulmak için Cilorado zırh
lısından uçan üç tayyare, Phoenix adala
rıntla. boş yeı,:e araştırmalar yaptıktan 

sonra zırhlıya avdet etmişlerdir. 

Çingene kralı 
eski kraliçeyi 
tehdit etmiş 

Varşova 8 (A.A.) - Çingene kralı 

'1"arhias Kwiek'in karısı ve eski Çingene 
ckraliçesh Juliana, geçen pazar gunu 
cbütün dünyanın Çingene kralıı. ilan edi
len Janusz Kwiek'in tevkifini polisten 
fatemiştir 

Yeni kralın, eeski kraliçeyi ölümle 
tPhdid ettiği söylenmektedir. Eski krali
çe sivil polısler tarafından himaye dil
mesini istemektedir. 

Umraniye köyünde 
bir çoban öldürüldü 

Çengelköy Hasip Paşa çiftliğinde müs
tecir avukat Mazharın çobanı Hasan oğ
lu İbrahim bir müddet evvel kaybolmuş
tu. Çiftlik civarında arama yapılmış fa
kat bulunamamıştı. 

Evvelki gün Hasip Paşa çiftliğile Um
rrıniye köyü &rasında jımda:cma mıntaka
sı olan Hekimbaşı çiftliği mer'asının 

Gazltdere mahallinde çalılar arasında ba
şına sopay~a vurularak öldürülmüş bir 
ceset bulunmuş, tetkik edilince bunun 
knybolaıı çoban İbrahim olduğu anlaşıl -
mıştır. Tahk:kat neticesinde Umraniye 
köyünde sürü sahibi Hüseyinin çobanı 

Yugoslav tebaasından 18 yaşında Şevki 
oğlu Mehdinin İbrahimi öldürdüğü anla
şılmış, Mehdi yakaianmış, tahkikata baş
lanmıştır. 

Sabahtan Sabaha : 

tahmin etmek pek güç değildir. Bıl -
hassa bir Avrupa harbi, tahrip vasıta-

larının son derece kemale ermiş ol -
dukları bu zamanda, dünya :nedeniye-

tinin mahv ve harabisinden başka bir 
netice doğuramaz. Bunu anlamak için 
uzun boylu rakam aramağa, delil bul
maya çalışmaya lüzum yoktur. 

Bir seneye yakın bir zamand<ınberi 
devam eden İspanyadaki dahili harp 

neticesinde ve harp sahnelerinde ölen
lerin sayısı haricinde yalnız iki tara-
fın öldürdükleri insan yekfınu ( 200) 
bindir. Bu, beynelmilel bir rakamdır 

ki bütün dünyaca teessürle kabul ve 
kaydedilmektedir. 

İspanya dahili mücadelesinin bir u
mumi harp tehlikesi yaratmağa neden 
bu derece müsta:id bulunduğu nokta -

sına gelince; ideolojik amiller haricin

de İspanyanın coğrafi vaziyeti, Akde -
nizde, büyük bir hakimiyet temin e -
den bir mevkidir. 

İspanyolluğa yabancı kuvvetlerin 
bu topraklarda yerleşmesi bu Avrupa 

iç denizinde ve binnetice bizzat Avru
pada müvazeneyi bozacaktır. İspanya 

ahvaline karşı gösterilen hassasiyet iş
te bundan ileri geliyor. Frankonun mu 

harip tanınmak istenmemesıne gelin -
ce; bunun sebebi şudur: 

İspanya donanmasının kısmı a1a -

mı Frankonun elindedir. Fı anko mu -

harip tanınınca, bu donanma, Valan -
siya hükumetini besliyen gemilerde a
raştırma yapmak hakkını kazanacak 
ve bittabi hükümetçı İspanyaya ne yi-

yecek ve ne de silah ve cephane sev -
kedilebilecektir. İşin püf noktası bu -
radadır. - Selim Ragıp Emeç 

Dönenler 
Üniversitenin Hukuk ve Fen §Ube1nind~ bu yıl :ınt:han veremiyen genç

ler yüzleri geçti. Yalnız Hukuk Fakültesinde sekiz yüz talebe muvaffak 
ol:ımaclan sınıfta kalmışlar 

Scb~p aramak ve bulmak güç değildir. Hele onlara sorarsanız sizi hiç te 
inandıramadıkları halde yüzlerce sebep icat <'dt->rler. Fakat meseleyi vak'a 
üzerir.de mütaka etmek yanlış olur. Bu sütunda bir kaç kere temas etmiştim. 
Bizde orta tahsil pek yavan geçiyor. Gençler meslek ve lhtJsas mekteplerine 
iyi ha:rırlanmıyor:iar. Orta tahsil seviyesi dü~üktür. MütPmadiyen orta mek
tep ve lise açılıyor. Mektep açmak dört duvar!ı bir çatının kapısına levha 

asmakt~n ibarPt olsaydı bütün eski klşla ve konakları mektep yapmak 
mümkiin el urdu: Ne çare ki yeni orta mektep 'e lıse asabilmek için o mek
teplcıe doldurac<>ğımız talebeyi okutarak muallim bulmak lazımdır. Bir silah 
son sistem de olsa cephanesiz kaldıkça hiç bir kıymet !i'ade etmez. Tam 
manas:' le yeı;şmiş, olgun muallim ol nadan a~ı;acak mekteplerden ne fayda 
bekJiyab liriz. Halbuki Üniversite tahsili yapı:r:ak ~dn kuvvetli bir orta tah
sile iht:yaç vardıı. 

Bugi.;11ün orta tahsil teşkilatı bunu tamaıneh temin edemiyor. Gene tekrar' 
ediyorum, orta mektep ve liselerde sıkı bir disiplin liızımdır. Tahsil ve ter
biye sistemini değiştirmek mecburiyeti vardır. Bu iş laüb3lilik, Amerikan
vari sel'best tC>ciris usulü götürmez. J\ile muhi"nin, sokak hayatının fena 
tesirlerile bozulan orta tahsil çağındaki gençlere ancak mekteplerde forme 
verebihriz. Orta mektebe giderken ı.:incma yı'dızlarmın hayaline takılan, 

bahçe duvarlarını ı:.şıp, erik, badem t-0plıya11, başında mektep kasketi ile so
kaklıtrda yüz kızartıcı küfürlerle k rıvga eden ve çantasını mahalle bakkalına 
bırakıp futbol seyretmek için stadynm çitlerine tırmanan talebe şöyle böy
le, dirloma aba bile hiç şüphe yı.,k Üniversitede sınıfta kalır. Bu kaba
hat onlarda değil, onları bu kadar kendi halterine bırakan bizlerdedir. 

Bürhan Cahit Morkayca 
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Vali Vekili şehrin 
dertlerini halletmek 

için neler düşünüyor? 
Şükrü Sökmen Süer dün Basın Kurumunda latanbul 

gazetecilerile bir hasbihal vapb 

...... ,. 

Tramvag bekleme 
Yerlerindeki 
işaretler 

Köpril üstündeki apklı ipret 

Tramvay şirketi tramvay durak yer 
Gazeteciler van Vekili de Wr arada !erini ve üstü açık bekleme mahalleri-

'1- -m• 

Dün Sultanselimde 
alh ev yandı 

Vali ve Belediye Reis Vekili Şükrü ları en kısa zamanda ve en kestirme, n~ hal~~ _ve şoförlerin .~olayca göre: 
Sö1anen Süer dün Basın Kurumunda en kolay pkilde halle muvaffak olaca- bılmesı ıçın buralara goze çarpacak ı- Dün saat on beş buçukta Sultanse- bol miktarda su bulunmaması y<ızUJI 
İstanbul ıazetecileri ile bir hasbıhal ğını umduğunu, gazetelerin ve şehir şaretler koymaktadır. Bunlardan bazı- Umde Çukurbostan sokağında bir yan- den itfaiye yangım söndürmekte ha1 
yapmıştır. Toplantıda İstanbul gazete- halkının da bu husustaki -~~e~etin- ları ışıklıdır ve geceleri de renkli zi - gın olmuş, dört ev tamamen iki ev de li güçlük çekmiş ve suyu Darüşşef~ 
!erinin sahip ve baş muharrirleri, neş- den emin bulun<!uğunu aoylemıştır. yalar neşretmek suretile göze çarp - kısmen yandıktan sonra söndürülmüş- lisesinden temin etmiştir. 
ntat m.üdürleri, muharrirler, foto mu- Vali Vekilinin aözlerinden wanl~şıl - maktadır. Bazıları ise ışıksızdtr, sade~e tür. Yangın şöyle çıkmıştır: Neticede yangının çıktığı Salibin~ 
bahirleri muhabirler ve kariktüristler dığına göre kendiai ite başladıgı bırkaç gündüzleri kolayca görülebilecek şe - Çukurbostan sokağında Terlikçi Sa- vi ile Kamil ustanın 56 numaralı telt 
ile beraber ekalliyet ve yabancı diller- gün içinde hakikaten memnuniyete de- kilde boyalıdır. lihin 54 numaralı iki odalı ve bir kat- katlı, askeri mütekait Avninin 30 nır! 
le çıkan gazeteler mümessilleri de var- ğer mesai sarfederek, tabiri mahsusi- tan ibaret ahşap evinde Seyrisefainde maralı iki katlı ve garson Şefiğin teS 
dı. Bu tanışma toplantısında gazeteci· le geceli ~nd~zlü ~alışar~k . bir çok Bu ÇOCUk • çalışan amele Hüsnü ve karısı Hayriye katlı evi tamamen yanmış, bunlara ~ 
}erle İstanbul idare amirinin hasbıha- şeyleri ve ışlerı tetkik etmış, bır takım kiracı olarak oturmaktadır. ti.şik Nuri kaptamn 58 numaralı ~ 
)i çok samimi olmuş, hasbıhal esna - umumi kararlara vasıl olmuştur. Jl 1 • •? Yangından biraz evvel Hayriye ça- katlı ve hamal Cemalin tek katlı evlr 
sında bilhassa şehrin muhtelif dertleri, Vali Vekili, temizlik bahsinde, şe - ıverege gılfı. maşır yıkamak üzere talaşla ocağı yak- ri de kısmen yandıktan sonra yangııl 
ihtiyaçları, sağlık ve temizlik vaziye- birlinin şikayetini dinleyeceği kadar . . nuştır. Ocağın yanında da bir miktar saat 18 de söndürülmüştür. . 
ti mevzuu bahsolrnuştur. bu şiklyete sebep olanlarla da meşgul Fatıhde Karabaş mahallesınde otu- talaş durmaktadır. Hayriye ocağı yak- Yanan evlerdeki eşyalardan Salı • 

Şükrü Sökmen Süer şehrin bir an olacağını ilave etmiş,_ mür_~~ teşki: ran ve ~öprüde gazete bayiliği yapan t•ktan sonra bir iş için mutfaktan çık- hin kiracısı Hüsnünün eşyası tamaroeıJ. 
evvel halledilmesi lazım gelen çöp, latını da kuvvetlendirmegı, burokrası- Ahmedın 12 ya - mış, bu sırada ocaktan sıçrayan bir a- ve Kamilin de kısmen yanmış, diğer lf 
su süt ve sağlık işlerile yakından meş den ziyade fiili işe kıymet vermeği dü- şındaki oğlu Re - teş parçası talaşları tutuşturmuştur. Ta lerin eşyası kurtarılmıştır. YangınıJI 
g~l olduğu, vekiletinin verdiği sala - şünmüş ve bu işin tatbikine de başla - fet 28 haziran pa- laşlar büyük bir yalazla yanmaja baş - çıktığı evin sigortasız olduğu anlaşıl -
hiyet ve bütçe hududu dahilinde bun- mıştır. zartesi gününden lamış, alevler etrafa da sirayet etmiş. mıştır. Tahkikata devam edilmekte 

-- -.. - ........ -- beri kaybolmuş· Hayriye dönünceye kadar ateş epey bü dir. 
yaman bir pliı· 1 Kızılay haftası tur. Refet o gün yümüştür. Bu vaziyette Hayriye ateşi Sultanselimlilerin bir temennisi 

Karabaş mahal - söndürmek imkinım bulamamış, istim- Dün yangın yerine giden arkadaf° 
hırsızı yakalandı bi ttİ lesinde İmam so - dat etmiş ve yangın da başlamıştır. Bu mıza Çukurbostan halkı evvelce suı • 

kağındaki evin - suretle birdenbire genişleyen ateş ya- tanselim camii mahzeninde yangın~ 
Florya ve Salacık plAjlat'ında loca - Kızılay haftası bitmiştir. Bu yıl Kı- den çıkmış, baba - nındaki S6 numaralı KAmil ustaya ait saire için bol su bulunduğunu f~ 

larda bırakılan saat, para, fotoğraf ma- zılay haftasında Kızılaya bağlı bütün sının köprü altın- eve de sirayet etmiştir. Yangın ukerl bir müddettenberi bu mahzenlerde tr 
kinesi gibi kıy - fubeler faydalı propagandalar yapmış- daki dükkanına Akıbet' •· t " 

1 
mütekait bay Avninin evinde oturan mir yapıldığı için suların boşa aktığııl' 

metti eşyaları ça- lar ~e geçen yıla. na~an fazla n.iktar- "tmi orada b"r j 1 ır ur.I Cemal tarafından görülmüş ve derhal ve dünkü yangının büyümesine susuf" 
lan ve Rumeli da uye kaydetmışlerdir. gı.. ş, ı an.ap~mıyan kil- polise ve itfaiyeye haber verilmiştir. luğun sebep olduğunu söylemişle1' 
kavağında oturan Fatih ilçesi ve bu ilçeye bağlı ka- muddet gazete sat ~ Refet Bir kaç dakika sonra yangın yerine Alakadar makamların cami mah 
Fethi zabıtaca ya- 1 mun ve semt ocakları hafta ıçinde muh mış, wson.ra arkadaşı olan b_ır Arnavut gelen Fatih itfaiye grupu yangını sön • tamirini bir an evvel bitirerek yanıt' 
kalanmı~tır. J'et - telif müsamere ve eğlenceler tertip ~ocugu ıle beraber gezme~e çıkmış!ır. dürmek için ujraşmağa başlamıştır. Fa tehlikesine karşı ihtiyat su bulunma' 
hinin Halid ismin etmişlerdir. Horhor semt ocağı Aksa - ~~fet b~n~an sonra da bı~ daha g~ - kat sokakların çok dar, evlerin birbiri- m temin etmelerini temenni etmişlel • 
de bir de arkadaşı ray Valde camisinde İstiklal şehıtleri 1 rulmemı~tır. Yalnız Keçecıler. camım- ne bitişik ve ahşap olması ve civarda dir. 
vardır ~ 0 da ya ruhuna ithaf en bir mevlut okutmuş ve de Refetın donu sırsıklam hır halde • • •••• • • • ••••• •• • •• ••••••••• • • •• •• ••••• •• ••• • • • •• • • ••• • • • .J 
kalanmak üzere - ocak başkanı Kenan Akçer tarafından bulunmuştur: . v • KUMBARA Tı ALIUSJ KJZ 
dir. camide halka bir konferans verilmiş Refetle ~ırlıkte gezmege gıden Ar- tt 

Fethi evvelki Plij hınw Fethi ve cami kapısında bulunan kutulara navut ~oc~~=.. . 
gün, Salacık plajında, bir locanın arka mühim miktarda teberrü temin edıl - - Bı~ ~opru altında buluştuk. Sıne
tarafındaki tahtayı bir burgu ile de - miştir. Horhor semt ocağı hafta içınde ma~a gı~tı~, orad~n çıktıktan sonra da 

.. .. .. k 1 y 1100 küsur liralık şefkat pulu sarf et _ denıze gıttık. Denızden çıktık, mahal -
lerken gonılmuş ve ya a anmıştır. a- · 1 ld'k R f t K ·1 ·· 

. . d Sal k la ·ın- miştir. Fatih ilçesindeki üye !{aydı tak- eye ge ı , e e eçecı er camııne ıs 
prlan sorgu netıcesın e, acı P J b 1600 k d d lak donunu attı koşa koşa evine dog· ru 

k k . v.:.-· rı en a ar ır. • 
da, Bebe te oturan omısyoncu .l.Mlmı- E · .. ·· ·ı . d h ft .. d 1700 gitti bir daha görmedim• demiştir . . .. .. ..w.. .. mınonu ı çesın e a a ıçın e • · 
lın 240 hras~ı, Kadıkoyu~de Sögut~u üye kaydedilmiştir. Bu şimdiye kadar Refetin bu şekildeki kayboluşu ga -
çeşme caddesınde oturan tuccardan Ih merkeze bildirilenlerdir. HenÜ7. daha rip görülmektedir. Çocuk denizde bo 
sanın Fıorya plajında 10 lirasını, tüc - Küçükpazar, Kumkapı ve Alemdar na- ğulmuş olsa ıslak donunun denize iki 
cardan Hüsnünün 10 lirasile altın sa - hiyeleri faaliyet neticesinı ahp üye üç saat mesafedeki Keçeciler camünde 
atini ve belediye eski turizm şubesı miktarını kaza merkezine bildirmemiş- bulunmasına imkan yoktur. Bu tak -
müdürü Kemal Ragıbın altın saat ve lerdir. dirde Arnavut çocuğu Refeti boğul -

fotoğraf makinesini ve pa:ası~ı arka - MEVLUDU ŞER(F KiJiAATI d~tan 5?nra çıkarmış, so!muş, g~~- -
daşı Halıdle beraber çaldıgını ıtiraf et- muş ve ıç donunu Keçecıler camımın 
miştir. Yakacıkt.a ölen kıymetli babam ayak- avlısına almış olacaktır ki buna ihti -

plA 'd k 1 dıv kabı ve l&stik tüccarlarından HULOSt 1 mal verilmemektedir. Boğulmadığma 
Fethı, aJ a ya a an gı zaman NET (H f H 1A ') h · "h f . . a 17 u usı ru una ıttı a o-

1 
ve ıslak donunu Keçeciler camiine biz 

kaçmak ıstemış, fakat muvaffak ola - Junmak Ü?.ere 1 l Temmuz 1937 tarihine t k d" tt • ·· d b' b ka za en ı a ıgına gore e ır aş şe 

miisadif Pıtzar günü öğle namazını mü- kilde kaybolduğuna hükmedilmekte -mamıştır. 

Dün de ikinci şube direktörlüğüne t":ıkip Beyazıt camıi ~rifinde mevlüdü dir. Babası oğlunu aramadık yer bırak- .._ • • 
getirilirken memurların elinden kur - nPbevi kr·aat olunacağından gerek akra- mamıştır. Zabıtaya da müracaat edil - Bayan ~t ilmamiyesial alırken ~ 
tulmuş ve kaçmağa başlamıştır. Me _ ba ve dostlannın ve gerek arzu <'den ih- miştir. Fakat o gündenberi hala Refe- İş Bankasının kumbara sahiplerine gazetede ikramiye kazandığını ok jJ--
murlar, düdük çalarak ark::\sından koş- v:ını dinin teşriflf"rini rica ederim. tin izi bulunamamıştır. her sene muhtelif aylardaki ketideler- Bayan Semahat Bankaya gelerek 

Oflu Eşf le tevdi ettiği yirmi bin liradan 1 Tem- ramiyesini ~tır. 
muşlar ve Alemdar caddesinden yuka- . Hilmi Net Şükriye Net muz. ke~idesine ait iki bin liral~ ik. - Bayan Semahatin bankadaki kut' 
nya doğru koşarken Alemdar sıneması --------------- ramıyey! Bayan Semahat Fahriyenın bara hesabında otuz liraya yakın ~ 
önünde yakalamışlardır. MEMURUN KİTABI Son Poslll kazan~ıg~ yazılmıştı. . . rası vardı. Talihli kız iki bin lira bl 

Plajlarda yapılan diğer hırsızlıkları (Memurun Kitabı> ..mtnın birlncısı olan Fotolraf tahlil kuponu Talıhlı ~zın Bankadakı a~ı (Fın- miyenin bin lirasını vadeli bir besi 
da Feth·1 ile arkadaşı Halı'dı'n , aptık - <Memurin kanunu> IO, Wncctsl olan <Aate- ı dıklıda Selım Hatun mahallesınde Cam be _ 1. da kumbara hesab 

· rl ve Mülld Tehüt kanunu> 55 kuruş mu- "d' Bank ş yuz ırasını 
1an zannedilmektedir. Bu husustab kabilinde , ... _yenlere •.a•-e'de Meriç Kt•-p. l.ım • • • • • • • • sokak, 25 No.) olarak yazılı ı ı. abr' a- yatırmış geri kalan beş yüz lirayı 

.. ..., auuu - ca bu adresde aranan Semahat F ıye ' 
1 

hl' k 'k . ·nı' a tahkikat derinleştirilmektedir. Bu tah hanesi tarafından ı6ndei1llr. l'azla mlkdar- . . • . _ mı tır. Ta 1 ı ızın ı ramıyesı 
• • • • 
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Halis Urfa yağları 

yapılıyormuş Mardin de 

Mardinden bir görü.nfı.ı 
~rdin (li 

~el Akd _ususi) - Millttan 28a<> yıl ı bakar. Çöl denilen bu ova çok mahsul -
rnerıer M ~e sefer yapmış olan Su - dardır, şehrin evlen kAmllen yontulmuş, 
rnışıardı ~~ni de hükümleri altına al- muntazam beyaz taştan Arap tarzı mi -
ıtnrd· .El.~ılftttan evvel 1925 yılında marlsindedir. Umumi nüfusu 130,000 olup 
&onraı~ tı_Jc:rin hükmü altına, bir yıl 20,000 i Süryanidir. 
llttan 1~ Midyahların idaresine girdi. Mi- Cumhuriyet inkilabile :beraber Sürya-
1'1.i istird·67 yı~ evvel Etiler tekrar Mardi- niler bütün din ibadet ve kitaplarını 
"rdap at ettıler. Kunnık Türkleri şehre türkçeye çevirmişlerdir. Bugün ibadet -
tatihi~ ~d!nı verdiler. KablelmilAt 1115 1E'ri, kitapları türkçedir. Şehirde san'at 
te tekr l! ~~rdin Asurilerin, 800 yıl ön- Ucrlemiştil". Bilhassa kuyumculukta Av-

t1itn:. Türklerm eline geçmiştir. rupa işlerini geçmişler, bu yüzden mü-
nıüsıakiı a.n~ sonra Artıkoğlu Türkleri k§fatlar almışlardır. Yüz kadar kuyum
stlrlllii 

1 
ol, rak 314 yıl Mardinde hüküm cu vardır. Dokumacılık birinci dereccde-

s ş C:rd ;r a· c· "l" tl . t b d ırasu · ır. ıvar vı aye erın mensuca ı ura an 
lr-tin, S e Sumerlerin, Hititlerin, Asuri- tedarik ediUr. Şehirde bir çok yenilikler 
nanue _arııanilerin, Kiyanyanilerin, Yu - göze çarpmaktadır. Şehrin her tarafına 
ka\'lın;.ın, Abbasilerin ve daha bir çok tevzi edilecek bir memba suyu işine de 
deniycı:ın elinden geçen ve bir çok rne- b:ışlanmıştlr. Yeni cadeler açılmakta, 
kalelern llle.r~eı olan Mardin muazzam Halkevi binası yapılmaktadır. İstanbul 
<ıtnıekte~ eskı ı1ıtişamını hô.lfi muhafaza piyasasında nam kazanan Urfa tereyağı 

'l'Urkıe 1~· burada yapılmaktadır. Maar!f idaresi de 
llıedreses: ·~~ İsa Nureddinin cami, tıp çok iyi çalışmakta ise de vilayet dahilin
teşeın n ı, Cıhangirin oğlu Kasımın muh- d~ki mektepler nüfusıı göre kafi değil -

\"eni ı;;:"1.'bu meyandadır. dir. Merkezde yedi ille, bir de orta mek-
cezıuba n:ı rdın _eski şehrin alt tarafında tep val'dır. Şehrin bir liseye çok ihtiyacı 
1'1.fsbetind iiZlr bır yamaçtadır. Bire otuz vardır. Bura ta:ebeleri Adana, İmıir, İs-

e :mahsul veren geniş bir ovaya tanbula gitmektedir. 

• •• S. -- .... -- -------
uruçte toz ve trahom 
ınücadelesi yapılıyor 

Sürü Sürüçten tıir görilniif 

tf..ıı.e ba~~~1:1SUsl) - Sürüç Urfa vilAye- lıdır. Bu istasyon kazanın bir tek nahiye
kü:sUr .. ır kazadır. Kasabanın 22 bin sidir. Kasabıı.da perşembe günleri pazar 

nuf:.ısu 200 
l'lUp §İlll<?nd"f parça köyü vardır. Ce- kurulur Etraf köylülerin işine çok yarar. 
)'Qlund 

1 
er hattına on iki kilometre Köy evleri topraktan yapılmış birer küm

ır ve Ar 
appınan istasyonuna bağ- bed gibidir. Kasabada doksan dükkan 
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İzmit imar planı 
tadil edilecek 

Bu yıl Nizipte görülmemiş 
bir bereket var 

Nizip 

İzmit (Hususi) - Nafia Vekaleti şe
hircilik şuhesi Yansen tarafından yapılan 
İzmit planında şehnn ticari hayatına tah
sis edilen sahanın küçiik olduğu müta -
leasındad\r. Bunun için planda tadilata 
lüzum görülmüştür. 

Nizip (Hususi) - Nizip cenubun en l memlekete bir hayli gelir temin edilir. 
güzel ve (;n şirin bir kazasıdır. Kasabada Buranın 7P.ytin ve zeytin yağı da zikre 
yedi bin kü~ur nüfus vardır. Umumf nü- şayandır. Fer sene iki milyonu tecavüz 
fusu 40 OOG küsurdur ve oldukça mamu~ eden zeytin yağl ihr catı olursa da bu se
dur. K~rganuş, Kayam imıinde iki na- ne ~ytinciler f~a bir h~dedir. Kasaba· 
biyesi vardır. Yeni bir nahiye de kurul- da uç tane zeytinyağı fabrikası, dokuz la· 

ne de sabun fabrikası vardır. Güzel bir 

Yansen planının en güzel tarafı sahil 
bnvudur. Piiını ırumar S~y!i Arkan tara
fın.dan y~pılan Halkevi binası da şehrin 
sahil kısmında inşa edilecektir. Yansen 
planında müstesna bir ağaç ziyneti olan 
demiryc.lu aynen ipka edilmiştir. 

* Kanıt ve karton fabrikası gece gündüz 
(:> 

mütemadi bir :faaliyetle çalışmaktadır. 

mak üzeredir. Kazanın etrafı, köyleri, 
bütün dağları ~fıstığı, zeytin ve üzüm 
ba.ğlarile doludur. Bu sene üzümlerde be
reketli mahsul vardır. Kaza -
nın üzüm ihracatı mühim bir yek\ın tu
tarsa da ele geçen para masrafına teka-
b:.il etmemektedir. Şaınfıstığı Türkiyede 
yalnız burada yetişir. Senevi iki buçuk 
milyon ki!o fıstık ihraç edilir ve mahsul 
doğrudan doğruya Kargamış istasyonun
d:ın Amerikayn revkolunur. Bu yüzden 

Kızılcahamam da f ırmlar ekmek 1 
yapamıyorlar 

İkinci kağıt ve selliloz fabrikalarının in
şaatı deın:r b11hranı yüzünden muvakkat 
b!r tatile uğramış bulunmakla beraber, 
pek yakın bir gün içinde -sür'atle inşaa-
ta başlanılacak ve 938 senesi sonlarında Kızılcahamam (Hususi) - Burası 
işleme deYresinc girmiş bulunacaktır. orman mıntakasıdır. Orman kar..uııu -
Kağ•t fabrikası izmitte yükseldiği gün- nun tatbikinden evvel kasabaya her -

denberi fabrikanın vapur iskelesi de ya- gün odun gelir, bunun için de herkes 
pılmağa başlanmıştı. Pek muazzam bir is- yıllık veya aylık ihtiyacını birden te
kele olan kağıt fabrikası iskelesi bütün darike lüzum görmez, hergün günlük 
çalışmalara rağmen henüz ikmal edile- ihtiyacı kadar odun alırdı. Fırınlar da 
memiştir. İskclcn;n betondan olan kazık- bu kaideye tabidL Fakat orman kanu
Jnrı 28, 48 metre uzunluğundadır. nu tatbik edilince kasabaya hcrgün o-

Yukaı-ıdaki resim iskele üzerinde şah- dun gelmemeğe başlamış, odun buhra
merdanm çalışmasını tesbit eylemekte - nı baş göstermiş, fırınlar odunsuz kal
dir. mış, binnetice lüzumu kadar ekmek çı

karamamaya başlamışlardır. Şimdi lıa-
Licede bir Cinayet marn mevsimidir. Kızılcahamam kala-

. . • . balıklaşmıştır. Fakat fmnlaı· odunsuz-
Dıya~ı~e~~ 5Hususı~. -. LıC: kaz~- Iuk yüzünden lüzumu kadar ekmek çı

sının Dıbı koyunden Huseyın oglu Ali, karamamakta hatta bazı günler ahali 
gene ayni kazaya bağlı Hani naI:!yesi- tamamen e~eksiz kalmaktadır. 
nin Mükribin köyünden Ali oğlu Omer, Zaim bol da - ı .. . _ _ n u meyva agaç arını 
Huseym oglu Osman ve Mehmet oglu k . 1 
Ahmet tarafından öldürülmüştür. Suç- csıyor armış 
lular yakalanmış ve adliyeye verilmiş- ~franbolu~ yazbılıyor:d 
1 

d · Bır aydan ben kasa amız a odun ve 
_e_:_~-- kömürsüzlükten sıkıntı çekilmekledir. 
vardır Bütün halk yazın kasaba- Fırıncılar, demirciler ve ateşle ış yapan 
nın etrafmdaki bahçcliklerde otururlar. esnaf faalıyetlerini tatil etmek mecbu
Hattfı mermrın bile bu hale uymağa mec- riyetindc kalmışlardır. Bir kısım halk 
burdur. Çünkü yazın fazla sıcak olur. yakacak bulmak için evlerindeki mey -
Daimi bir toz ve kum dumanı eksik ol - va ağaçlarını kesmeğe başlamıştır. 
maz. Trahom hastalığı vardır. Haşerat, 
bilhassa akreplcr pek çoktur. Bu yüzden 
halle daima korwunağa mecburdur. Bu 
~ne yağmur olmadığından çiftçi çok fe
na vaziye!c dü~müştür. Kaymakam Ri
fat kasabının tozdan, trahomdan kurta
nlinası için sokaklan parke yaptırmakta, 
bu yolda gece gündüz çalışmakta ve ka
sa hada bir çok yenilikler vücuda getir
mektedir. 

- Ne o darıldınız mı Ha
san Bey? 

Hasan Bey - Hayır, borç
landım! 

lpsalada iki hayvana yıldırım 
çarptı 

İpsala (Hususi) Geçen gün buraya 
yağmur yağmış, bir kaç yere de yıldı
rım düşmüştür. Bu yıldırımlardan biri 
Kapıcı mahallesinden Abdi Durağın 

bir atile bir koyununa isabet etmiş ve 
hayvanları derhal öldürmüştür. 

Bir kadm işkembe yerken 
dişlerin i yuttu 

MerziJon (Hususi) - İlemi köyünden 
Fazlının karısı Emine Altınok işkembe 
yerken ağzındaki takma dişlerden üst 
di.şlerini ~utmuştur. Dişler boğazında ka
larak ameliyat yapılmak üzere Amasya 
hr-ıstanesine gönderilmiş, orada ameliyat 
yapılarak hayatı kurtarılmıştır. 

Erzurumda iki binamn 
temeli atıldı 

Erzurum (Hususi) - Umumi müfet
tişlik ve kolordu binalann.ın temel atma 
töreni büyiik bir kalabalık huzurunda ve 
umumi müfettişin çok değerli bir nutku 
il~ yapılmıştır. 

belediye bahçesi vardır. Asri bir beledi
ye dairesi yaptlmaktadır. 

Nüfus kesafetine göre burada bir orta 
mektebe şiddetle ihtiyaç vardır. Köyler
de 14 ilk ıoektep vnrdır. Bunların hepsi 
maarif planına göre yeniden inşa edilmiş
t>r. Maarif ıdaresi çok iyi çalışmaktadır. 
Civar irtibat şaseleri iyi olduğundan ti
cari müru?kalit pek fazladır. Kasabanın 
her tarafı hıığ, bahçe olduğundan sebze, 
:neyva b\>l ve ucuzdur. 

Siirtte iki kadm toprak 
altında kaldı 

Sürt (Hususi) - Burada bir toprak 
çökmesi olmuş, bir ksdın ölmüş, bir ka
dın da ağ•r yaraianmıştır. 

Yeni H<tyat fabrikasının karşısındaki 
küçük gölim kenarları:ıda fıkaralarm sa
bun yerine kullandıkları bir nevi toprak 
çıkmaktadır. İki kadın bu toprağı kazar
larken talıştıklan yer birdenbire çökmüş, 
iki kadın da alunda kalmışlardır. 

Lüleburgazda bir çocuk kuyuya 
düştü, öldü 

Lüleburgaz {Hususi) - Kazaya üç 
saat mesafedeki Kazanköyünde Rahmi
nin altı yaşındaki ikızı geçen gün evi
nin avlusunda oynarken kuyuya düş
mü~, beraber oynadığı arkadaşlarının 
feryatlan üzerine etraftan yetişenler 

çocuğu 1...-ııyudan çıkarmışlardır. Fakat, 
düşerken başı taşlara çarpan çocuk, al
dığı yaraların tesirile, kuyudan çıka

rıldıktan yarını saat sonra ölmüştür. 

Bürhaniyede bir korucunun 
cinayeti 

Bürhaniye (Hususi)·- Gömeç nahi
yesine bağlı Kumgedik köyünde mü
essif bir vak'a olmuş, köy halkından bi
ri köy korucusu ile birlikte 12 yaşında 
bir kız çocuğunu ber·bad etmişler ve 
dövmüşlerd,ir. Kız baygın bir halde bu· 
!unmuş, hastaneye kaldırılmış, fakat 
ölmüştür. Korucu ile arkadaşı yakalan
mıştır. Haklarında takibata başlıınmış
lır. 

lzmit sahillerinde 
ceset bulundu 

bir 

İzmit (Hususi) - İzmit ile Derince a
rnsında denizde bir insan cesedi bulun -
muştur. C'esedın sıcaklardan bunalarak 
denize girı>rek boğulmuş olduğu zanne -
dilmektedir. Tahkikat devam etmektedir. 

Edirnede kağıt oyunu yasak 
Edirne (Hususi) - Vilayet mecli -

since verilen karar üzerine gazino ve 
kahvehanelerde kağıt oyunu oynan -
ması yasak edilmiştir. 

lzmitte baytarhk işleri 
İzmit. CHususl> - VIU\yet. dahninde l098 

hayvana. dalak a.ıµsı yapılmıştır. Sun'i sıf t 
işi vlldyettc fıın.llyeUe de\•am etmektedir. 
Vilayet baytar müdürlüğü bu işe faıla 
ehemmiyet vermektedir. 



e Sayfa 

Çanakkale kazasının 
muhakemesine başlan1ldı 

lspanyol vapurunun acentesi vapurun askeri gemi 
olduğunu iddia ediyor. Henüz karar verilmedi 

İspanyol vapuru limanımızda 

SON POSTA 

·H~Dl~-E:l.ER · ( 
f<ARŞBSINDA \ 

El elden üstündür 
Plajda yüzü koyun yere yatm~tım. Et

rafımı görmüyordum. Bir aralık sağ ta
rafımd:m cıvıl cıvıl kadın sesleri aeldi. 
Başım o tarafa döndü. Ve yan yana kum
lara uzanmış iki kadın gördüm. 
Dağılmı§ saçları, henüz boyası tazelen

memiş yüzleri kadınların servet ve tık
bk derecelerini belli etmiyordu. Gözleri
mi yüzlerinden mayolarına çevirdim .. Ve 
derhal hükmü verdim: 

Servetleriniıı derecesini mayolarile 
meb6utan mütenasıp olarak hesaplayın
ca apartırnanlı, otomobilli cinsten ol -
dııkları anlaşılıyordu. 

Onlar mütemadiyPn konuşuyorlardı. 

Sözleri, sağ kufağımdan girdi. Fakat sol 
kulağımdı:ı.n çıkmadı. Şimdi aynen bu
raya nakledebilirim. 

. Sarışını söyledi: 
- Biz geçende bir otomobil almııtık. 

ı Sekiz silindirli! 
' Esmeri de söyledi: 

- Bizimki de öyle! 
- Amma bizimki 937 modeli! 
- Bizimki de öyle! 
- Bizimkinin döşemesi hakiki maru-

ken! 
- Bizimkinin de! 
- Bizitr.ki saatte yüz altmış kilomet-

Çanakkalede İtalyan bandıralı Ka- sıfatile dinlenildiler. Her ikisi de hiç re yapıyor. 
popimo vapuru ile İspanyol bandtralı Türkçe bilmediğinden, Emaııoel ismin- - Bizimki de .. 
Magallanes vapurunun çarpışmaları so de biri yemin ettirilerek tercümanbğa - Bizimkinin rengi mor. 
nunda İtalyan vapurunun batmasile seçildi.. ikinci kaptan bilhassa şunları - Bizimkinin de .. 

neticelenen deniz kazasının duruşma - anlattı: Plajın kumlarında vücutları nasıl kı-
sma 2 inci Ticaret mahkemesinde dün - Ben, J 2 senedenberi kaptanım. ıışmışsa b ııhis te öykce kızışmıştı. Her 
başlanıldı. Kapopinoda çalışmaya başlıyalı iki yıl- ikisi de bıı otomobil işinde diğerlerine 

Magallanes, İstanbula gelince, İtal- dan fazla oldu. 25 haziran sabahı Ça - tefevvuk edecek. bir cihet arıyordu. 
yan vapur acentasinin müddeiumumi- nakkale Boğazından geçiyorduk.. saat Gene sarışın söyledi: 
liğe müracaatı ile, gemiye haciz kon - sekiz sularında .. Napoliye gidiyorduk. B. . k. . b. . v· d Du'·ku··n 

· ·· ıd· K d t - ızırr.. ının ır eşı ın sor -muştu. Bunun üzerine, Ispanyol vapu- Hava gayet guze ı. amara a o uru -
ı l . . . .. d de varmış ru acentası adliyeye müracaat ederek, yordum. spanyo gemısını musa eme- .. . 

lI inci Ticaret mahkemesinde bacizin den evvel görmedim. Aramızdaki mesa- , Gene esmer soyledı: 
kaldırılmasını istemişti. feyi kat'iyetle tahmin edemem. 2,5 mil - Bizim~inin de. 

Dün yapılan duruşmada her iki a - kadar olmalı .. Hadise Nara burnu açık- Birbirler!n~. yiyece~. gibi bakıyorlardı. 
centanın da vekilleri hazır bulundu - larında oldu. Bu sırada, Magallanes va- Sarışın son soz kendısınde kalacak tark-
lar. puru iki düdük çaldı. Biz sol taraftan da göğsünü kabarttı: 

Önce İspanyol acentasmm vekilleri geçersek vapurun üstüne düşmiyecek- - Bizimki, dedi, §imdiye kadar tam 
söz alarak, haczin kaldırılmasını iste - tik. İspanyol gemisinin çaldığı iki dil- altı kaza yaptı: 
diler ve bilhassa şu noktalarda ısrar et- dük, soldan geçiyorum demekti. Biz de Esmer, tıarışını istihfafla süzdü: 
tiler: bir düdük çalarak, cevap verdik ve sa- - İşte burada bizim otomobil sizinkine 

- Bu gemi İspanya hükfunetine ait ğı tuttuk. Rumeli sahiline beş, altı yüz faiktir. 
olup, askeri mahiyettedir. Askeri ma- metre mesafedeydik. Bundan sonra, Sesini b iraz daha yükseltti: 
hiyette bir gemiye ise, haciz konula - kaptan üç düdük daha çaldı ve tornis- _ Bizimki, dedi, şimdiye kadar tam 
maz. Çünkü, bu beynelmilel ahkam ve tan etti. Diğer geminin de ayni ~ekilde yedi kaza yaBtı. 
itilaflara uygun değildir. hareket etmesi lazım gelirken, ayni 

İtalyan acentasının vekilleri de, bu hızla ilerlemekte devam etti. Bu suret
jddiaya karşılık, mevzuu bahis gemi - le, müsademe oldu. Sağ tarafa doğru 
nin cTransatlantika• şirketine ait ol - devrildik, kaza vukua geldi. Müsade -
duğunu söyliyerek; Magallanes askeri me bir iki dakikanın içinde oldu. 
bir gemi olsaydı, Boğazlardan geçmek Şahitler, batan Kapopino vapurun~.n 
için 48 saat evvel, Montrö muahedesi 4983 tonluk olduğunu ve 4155 ton yu
rnucibince, Türk hükfımetine müracaat kü hamil bulunduğunu da ilave etti -
etmesi gerekirdi. şeklinde, itiraz etti - ler. 
tiler. Bu hususta, mahkemeye bir de Duruşma, 1 O Temmuz Cumartesi 
layiha verdiler. Karşı tarafın vekilleri gününe bırakıldı. 
bu Iayihaya cevap vermek için, mühlet -----------
istediler. Muhakeme 13 Temmuz salı Bir genç denizde boğuldu 
gününe bırakıldı. Tophanede Lülecilerde oturan Bul-

lJ garyalı, Fındıklı konserve fabrikasın-
Bundan sonra davanın ikinci safha- da amelelik eden Şevki oğlu Mustafa, 

111 başladı. Bu dava kazanın sureti vu- evvelki gün, Fındıklıda, fabrikanın ö
kuuna ve muhti tayinine aitti. İtalyan nünde denize girmiştir. Fakat, yüzme 
.gemisinin ikinci kaptanı Franklen ile bilmediği ve girdiği yer de derin ol -
ser dümencisi Ferelli Selvatora, şahit duğu için boğulmuştur. 

• 
------.. -----.. ------·---------------.ı~:lll~~ 
CONUL iSLERi. 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Bay Bn. M. K. ye: 

Gazctf)nin 10-6-937 tarihli nüshasın
da ankrte verilen cevaplar arasında 

mektubu çıkmış olan Giresonlu genç 
kı~n r:ıütalealı..rı hoşunuza gitmiş. 
kendisini iyi bir ev kadını olabilecek 
yapılışta bulmuşsunuz. Memnun ola -
caktır, eğer bu satırları görürse .. Fil
hakika sarih adresi bende mevcut de
llldir, kullanıldıktaı: sonra atılan mek 
tuplar arasında kalmıştır. 

* Muraalıda Bay (H.) a: 

Kızlarının kendılerince tanınmıyan 

bir erkekle tanıştığını, arasıra buluşup 

konuştur.unu işiten bir ailenin yapa -
cağı ilk iş: Tehlike olup olmadığına 
bakmak, maksadı onlamak, anlayıncı-

ya kadar da münasebeti kesmektir: 
Bunu fabit telakki ediniz. Ve dütünü
nüz ki günün bfrinde siz de baba ola
cak, siz de ayni şekilde hareket ede -
ceksiniz. Bu, böyle olunca kızmakta ne 
mana v:ır? Ailenin müvafakatini alıp 
belediye reisinin önüne çıkmak varken 
kaçmak, kaçırmak kelimelerinin de -
lalet ett;ği hareket safdillik olmaz mı? 

336 da doğan bir kız evlenmek için 
ebeveyninin iznine muhtaçtır, unut
mayını1~ 

* Bay G. N. T. ye: 

Sevdiğiniz bir kıza atkınızı söyle
mekte hiç bir mahzur görmüyorum. 
Fakat düşündiiğünilz gibi mektupla 
değil, yliz yüze ve mümkünse babası
nın kanalından geçerek, gayenin eğ
lenmek değil, evlenmek olduğunu tas
rih etmPk ıuretile •• 

TEYZE 

* Birdenbfre korktum, hem çok kork -
tum. Yanlarından sıv1şdım. Bir daha 
hulundukları plaja gitmemek, bu plaja 
giden yCJllardan geçmemek niyetinde -
yim. Öyle ya? Sarışın da otomobil bah
sinde esmerden geri kalma1c istemiye -
cekti. Ve belki de bir gün sonra; esmere: 

- Bizim otomobil sizinkine faiktir. 
Şimdiye kadar tam sekiz kaza yaptı! 

Demek için tedbir alacaktı. 
1MSE'l', 

Bisikletli trampetçi 

-
Şu adam Holanda ordusunun trampel

çilerindendlr. Müthia bir bisiklet me
raklısıdır. Onun için nakliye kısmına ay. 
rıimıştır. Bununla beraber, trampetçilili
tPn vazgeçmmeig, nakliyenin trampetgl
lfğine girml§tir. Merasimde, gidonu elle
rile tutmadan bisiklete biner ve trampe· 
tini çalar. 

Temmuz 9 

Büyük Okyanusda kaybolan kadın tayyareci 

Amelya Erhart kimdir? 
• 'fa • 

Atlas Okyanusunu geçen ilk kadın tayyareci, 
son seferini insan kuvvetinin ne dereceye kadar 
dayanabilecegini denemek üzere yapıyordu. Ne 

yazık ki emeline kavuşamadı 

Amerikalı kadın 

tayyareci Amel ya 
Earhart dünyanın bir 
numaralı feministle
rindendir. Bununla 
beraber\ o, kadının 
içtimai hayattaki 
mevkiini düzeltmek 
için fazla bir alaka 
göstermez. Kendisile 
yaşıt helll§irelerinin 
(39 yaşındaır) aksine 
olarak, klüplere gi
dip, çocuk bahçeleri
nin inşasına dair ve 
yahut rey usulünde 
ciddiyet mevzularile 
uğraşmaz. Onun de
vam ettiği yegane 
klüp, - tayyare mu
hitlerinden maada -
i§ kadınları teşkilatı

nin Zonta klübüdür. 

O, yemek pişirme
yi, mutfak işlerini 

kendilerine derd e
den, beynelmilel ev 
kadınlarının, cinsi
yette müsavat iddia
sını güden edebiyat 
fedailerinin yoldaşı 

değildir. O, kendisi-
nin en çok sevdiği bir ülke olan, erkek 
dünyasında zaferden zafere koşmaktadır. 

Bundan b~ş sene evvel, Mis Earhart 
tek başına ve ilk kadm olarak Atlas Ok
yanusunu geçmişti. Bunun üzerine ken-

• 
disine: 

- Acab:ı diye sormuşlardı. Kadınlar, 
erkekler kadar iyi tayyareci olabilirler 
mi? 

O başkaları gibi cbiz erkekler kadar 
kuvvetli değiliz> veyahut cbiz kadınlar 
dünyada hakkımız için çarpışıyoruz> de
memiş. şu cevabı vermişti: 

- Ben bu mevıuda feminist olmak is
temiyoruır.. Tayyarecilik nihayet ferdi 
kgbiliyet ye istidat meselesidir. Uçan in
sanlar, bunu sevdikleri için yaparlar .. 

Bu cevap. onun k&rakterinin bariz bir 
vasfıdır. O en evvel bir ferd, ve bir ka
dındır. H:ıkkmda yazılan yazılar da onun 
kadınlığını. cazibesini söylemekten ziya
c1e, kül rengi gözlerinden taşan, sesinde 
Llltizazları:ın, ve ze:ku, canlılık gösteren 
§ahsiyetini ortaya koymuşlardı. 

Her iCYde alayişten kaçan Amelya 
Earhartın tevazu kahramanlığını efsa
nele§tirmek istemez. Gösteriş meraklısı 

.değildir. O kadar ki, Atlas Okyanusu u
ÇUl\lnU bitirip te kocasHe buluştufu za
man, yüzı1ne çevrilen fotoğraf makine
leorin önünde onu öpmemişti bile. 
. Earhart ister tayyareci elbisesi aiysin, 
ister en 11k tuvaletlere bürünsün, gene 
ayni zarif, iddiasız ve göz alıcı kadındır. 
,1932 ie Londraya geldil,j vakit, yanında 
uçuı elbiselerinden baıka bir ıeyi yok
tu. Bir de cebinde 4 İngilizi kalmıştı .. 
Şimdi büyük bir tAbi' olan kocaaı Put

nam vakt~1e uçuşlara müptell bir tay
yareci idi Amelya Earhart Bostonda da-

Amelya Earhart 
ha yeni yeni tayyareye biomeğe alışmak; 
ta iken, onu bulmuş, meydana çıka~ 
mıştı ve bit' gün Amelyayı bir tayyareye 
bindirerek Atlantiği geçirtmişti. MaksM 
dı da, onun tarafından yazılacak bir k6' 
hbı matbaasında basmaktı. Amelya, u.ı 

çuş ihtisaslarını, (20 saat 40 dakika~ 
isimli kite.hında topladı. İşte tam bu 81"' 

;ı:darda Putnam müstakbel karısına aşıl 
oldu 1931 de alayişsiz bir surette onun• 
la evlendi. 

Onlar gayet uysal, birbirlerini anlamıi 
iki ruh olmuşlardı. Birbirlerini tamam• 
Jıyorlardı. Tabi', gazetecilere: ' 

- Ben karımın daha ziynde bir çoculf 
anası olm:ıo:;mı isterim, derken, bir yan• 
dan da onu teşvik ediyor, yeni sefcrlert 
için lfızıın gelen paraları veriyordu. 

Faal ve zeki her kadın gibi, Amelya da 
evini mükemmel bir surette idare eder. 
Giyilecek e~yayı, eğlence, musiki olmakıo 
tan ziyade, bir ihtiyaç eşyası olarak t~ 
Hkki eder. Sadelikten ayrılmaz. 

Amelya Earhart Kcnsas'da doğmuştur1 
Şikagoda okumuş, tahsilini Pensilvanya
da tamnınlamıştır. İlk büyuk uçuşunu da 
babası ölmeden evvel yapmıştır. 

cBir kız ev!le meşgul olduğu kadu 
başka zevkleleri ile de meşgul olmalıdır. 
Ben bazı şeylerde fedakarlık yaptığı~ 

Jibi kocam da, bazı şeylerinde fedak~ 
lıkta bulunmuştur> diyen Amelya'nııı 

dostları muharrirler, . Holivut yıldızları 
ikide birde onun salonunda toplanma~ 
tan zevk duyarlar . 

Son seferini insan kuvvetinin ne dereııı 
ceye kad~r dayanabileceğini dencmeC 
için yapan Amelya Earhart, ne yazık ıd 
talihsizlije uğradı, ve emeline kavu,aı 
madı. 

Amel11a Ear1uı rt tayyarede 

1 
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Avrupa - Amerika hava yolculuğu IKAlDDN 

Zepelinler mi, 
muzaffer 

tayyareler 
olacak? 

• 
mı 

Korsa ve sutyen vücut 
için zararlı mıdır? 

Doktorların korsalarla sutyenlerin yapılıp ıekilleri 

lngiliz ve Amerikan tayyareleri At~as 
Okyanusunu 15 saatte nasıl geçtiler? 

hakkındaki tavsiyelerini dinle7inizl 

Sür'at 
~~bu \fe dc~erı eeyin insanın bütün ımı-
~ ..tle~en blihrıtıı bütün melekelerini bü-
hl:r 1r te · · . Şoföre · sırı var. Bir tayyareciye, 
dıyorsun., 60tunuz: cNiçin böyle hızlı gi
t! ı ·~ s· 
!t er: es·· • ıze, :mutlaka fU cevabı ve-

l'Utn, ken~~ at beni çekiyor, dayanamıyo-
'l'ıpk1, :n1 tutamıyorum!> 

g.ibi, topı trı;:eriden insanlarda olduğu 
1'llin esır~ .. ldeki insanlık ta sür'at his
fazıa d hcı~r. Daha fazla sür'at daha .. , a a f , 
iliıı d· h azla... Bütün insanlık her-.. a f ' ~ek için ~azla bir sür'atle hareket et-
bır kurb Sc.balıyor ve bu uğurda hergün 
naha dii~·\~·ermekten bile çekinmiyor. 
değil, AI ır Alman, hususi bir sahada 
a~ kusu~:n otomobil yolları üzerinde 
~ak gibi ~l~metre:lik vasatı sür'at yap
bır sür'at duşunmesi bile baş döndüren 
&adanın . ~lde etti! Bugünkü insanlar, sn , ıntıŞar .. . 

r atıe h sur &ti derecesinde blr 
l3unun a~~~t eder hale gelmişlerdir. 

cıı deni?. üg ... ı. Rristof Colomb'un aylar
l"tıcrikn'.! SlU!ide giderek vasıl olduğu A-
bir a, bumi k" · şeıı· c.04n u ınsanlar hakikaten 
de gidi;:r~alındeki vapurlarİa dört gün
Vasıtas1 a ar da gene daha seri bir nakil 
2:\ın Gu··l rarnaktan hali kalmıvorlar Bi-
}f C"tnal J • 

. atrıburgd~ • bun~n kırk sene evvel 
liderl'lli c.:n Amerıkaya yirmi günden 
&a"ıl ş te 0 za-ftn .. 1 · · f J. ırırı18 B .. ..... ın en guze gemısı 
tıdırll\lıı ~ 

1 
ugun bu işi dört buçuk güne 

ıreı· · o an v ~ 1Yor 'lfe apurlar, insanlara sıkıcı 
ıtdırıa mesafeleri sömüren devler 

Ç~'.ıŞYnakta 
~ n Yorulmuyorlar! 

Son .. * bir· 1 gurılPrde 1 .. 
\. 1 ngilt . ngılızlerle Amerikalılar, 
"'llk erenın S h 
h ıp A- . ont ampton şehrinden 
c-rırt.,,.. '"erikaya · 'ğ · vvasr • aı erı de Amerikada 
1,.1 ınıtonda k 
L l'rıek ilz n alkarak İngiltereye 
~ııld ere syn - d . b; . ıtdıla\". 'l'" .. ı gun e birer tayyare 

tı İngi)' i~ ıtıbarile birbirinin ayni 
l''ltıd ıı., dığ ' 
liğ· an Çıkını o erı Amerikan tezgahla-

& 

rür ettiğini göreceğiz. Artık, pek yalan 
zamanda, filan veya falan tayyarecinin 
Amerikay1 aşmış olduğu hakkındaki ha· 
berler gaz~te sütunlarında büyük harf
lerle neşredilmek kıymetini kaybede
ceklerdir. Bu, artık her günlük tabii bir 
seyrüsefer hadisesi olacaktır! 

bir tecrübeden ibaret kalacağına inan
mak !Azım gelir. Fakat, fen adamları zan
nediyorlar ki tayyareler, , hiç olmazsa 
fimdilik, hava gemilerinin emniyet şart
larını haiz olamıyacaklardır. Belki doğ
ru. belki yanlış bir fikir. Herhalde bunu 
yapılmakta olan tecrübeler gösterecektir. 

* Bu iş. bn tecrübe bugünün meselesi de 
eğildir. Çoktanberi Avrupa ile Amerika 
arasında muntazam bir hava hattı tesisi 
fil:ri ile, ııJakadar olan büyük firmalar 
bu meselenin halli ile uğraşıyorlardı. İlk 
dc>fa olarak Almanlar bu işi Zepelinler
le halletmek yolunu tercih ettiler. Al
manların meşhur Luft Hansaları bu iş 

için in~a ettirdiği bir hava gemisini arzın 
dört köşesinde havalarda dolaştıra dolaş
tıra, bunun her nevi fıı tınalara mukave
mııt edebileceğini aleme gösterdikten 
sonra Cenubi Amerika ile bir hava mu
VJsalası tnsis etti ve bu muvasala iki se-
nedenberi nrtık muntazam bir surette 
işliyordu. Biri:ıc:sindeI" daha büyük ve 
daha güzel bir hava gemisi ile bu sene 
bir de Awupa ve şimali Amerika hattı 
tesis <:>tm~ken Hındenburg ismini taşı
y'in yeni gemi bir yangına uğradı. Üçün
cü bir gemi de tezgahtadır. Arkasından 
dördüncü b:r gemi duha hazırlanıyordu. 
Bunlar tnmam olunca, Almanlar, birleş
me nolrtas~ Avrup&da olmak üzere dün
yanın dört köşesi ara~ında bir haç hattı 
tr~sis edeC'dderdi. Hındenburgun akibeti, 
onların b'.l faa1iyetlerini sekteye uğrattı. 
Fakat, iş duracak değildir, devam ediyor. 
Amerika hükumeti Almanyaya Helium 
g:ızı verm!'ği kabul etti. Almanya da ha
va gemilerini bundan sonra İdrojenle de
ğil. yanmaynn ve daha hafif olan Helium 
ilP doldurup bu hattı mutlaka tesis ede
tektir. 

Ne olursa olsun, bundan böyle in
sanlar, uzalc hava seferlerini tehlikesiz
ce ve emniyetle yapabilmek meselesini 
halletmiş olduklarını iddia edebilirler. 
Eski bir darbımesel vardı: cZengin ara
basını dağdan aşırır, züğürt düz ovada 
yolun şaş-.ı:-ırl> Zenginler artık, arabala
rını dağdan değil, Okyanuslardan aşıra
caklardır! __ --..:: ..... , ______ _ 

Amerikada yeni 
bir merak : 

Kurbağa yanşı 

Korsa, kadının pek 
eski zamanlardanberi 
kullandıjı bir etya· 
dır. Son zamanlarda 
bir çok zararlarından 
bahsedildiği için bir 
kısım bayanlar tara
fından terkedilmiş 

bulunuyor. Fakat hl
ıa tamamile rağbet

ten dUimÜf ıayıla
maz. Acaba onu ter· 
kedenlerin mi, yoksa 
kullanmakta ı1rar 

gösterenlerin mi hak
kı var? 

Korsa zararlı bit 
güzellik vasıtası mı• 
dır? Hem faydalı, 

hem de güzelleJtiricf 
bir iey midir? Yoksa 
- bazılarının 11öyledi
fi gibi - zarar ve bi· 
çimsizlikten başka 

bir şeye yaramıyan 

lüzumsuz bir eşya 

mıdır? 

Ayni şeyler, sutyen 
için de hatıra gelebi .. 
lir? Bir doktor gözile 
bu suallerin cevapla
rı şudur: 

Eski zamanlarda 
kullanılan sıkı, katı, 

ve balinalı korsala.-
nn mühim zararlar 
verdiği m\lhakkaktır. Onların dar çen • 
bt-ri içine sıkışıp k4llanların adaleleri gev
ier, zayıflardı. İç uzuvları yerlerinden 
kayıp sarkardı. Kanlarının deveranı 
güçleşir, kalbleri beyhude yere sıkışırdı. 
Kadın, bu korsanın işkenceaini güzellik 
hatırına yüz yıllarla çekti. Ve yazık ki 
bu zahmete karşılık güzelleşmedl, bilA
kis tabiilikten uzaklaştı, çirkinleşti . 

Bereket güzellik telakkisi ve moda de
ğişti. Korsanın şekli de onlara uyarak bü
yük bir istihale geçirdi. Hem daha tabit, 
hem de daha sıhhi bır biçim aldı. 
Artık korsalara balina konulmuyor. 

Eskisinden daha yumuşak, daha gevşek, 
fakat dayanıklı ve yıkanır kumaşlardan 
yapılıyor. Bugün çndan gaye olarak yal
nız vücuda hem tabii bir şekil vermesi, 
hem de bir istinatgah olması bekleniyor. 
·Yani korsa hem güzeJlik, hem de sağlık 
bakımından en iyi hale sokulmuş bulu-
nuyor. 

Bu gayeyi temin edecek bir korsayı 

kullanmak değil, kullanmamak belki bir 
bata olur. 

Çünkü: Vücut hep bir kalmaz. Bazan 
turada l:>urada topl~nan yağlar onun for
münü bozar. Korsa vakıa bu yağlan erit-
0mez Onların erimesi yalnız hareket ve 
Jimnastiğe bağlıdır. Fakat pek taşkın bir 
hal almadan korsa giyilirse vücut biraz 
,aıkılaşır. 

Bunun aksine bazan insan şişmanken 
birdenbire zayıflar. İç Azaların etrafını 
besliyen yallar birdenbire eridiği için bu 
uruvlar yerlerinden kaymak tehlikesine 
düşerler. İşte böyle zamanlarda vücudu 
alttan yukarıya doğru tutabilen bir isti
nat noktası bu tehlikenin önünü alır. Da
hili uzuvları düşmekten korur. * Doğumdan sonra da ayni şey varittir. l ı on bes 1 lan bu tayyareler, Atlan-

an h :. saatte k t d edefl . a e erek :muayyen o-
~n1Ieri VE> erıne vardılar. Bunların ha-

İngilizkr ve Amerikalılar da ayni şeyi Bunun da önüne korsa ile geçilebilir. Ba-

~rne ... k evsafıarı b' b" . 
~· ·• an t • ır ırıne yakındı. .. ,,be ayYares· 
d tte b l' 1 gayet ehemmiyetsiz 

:\ha b. ' az daha k" .. k .. . 
"' Ü:VUk h . u~u , otekı biraz .. ııR -, er ık' · d 
.. Y 1nildt>n f 

1 
ısı e vasati yüz alt-

.. ~ 7 aza .. • 
ı;ı 50 beygir k sur ~t yapmaya kadir 

tecrübe etmişlerdi. Fakat onlar bu hava zan da barsakJar gaz yapıp şişer, gerilir. 
g::-milerince muvaffak olamadılar. Bu- Yarı§lardan iki m:tıiba Bu rahatsızlık ta brr korsa ile tedavi e-
nun üztrine işi, b:ldiğimiz tayyarelerle Ameriblılar, bu sefer de kurbağa ya- ,dilebilir. Fakat sıkıştırıcı bir korsa ile de-
hıılletm<:>k fikrine düşen iki büyük nakli- rı~tırmağ::ı başladılar. Bilhassa Florida ğil. Anlattığımız şekilde vücuda bir isti
y~t firına~ı. ışte son günlerin bu ilk tec- snhillerinde bu merak aldı yürüdü. Kur- nat noktas! olabilen korsa ile ... -···························································· rübesini yaptılar. Tayyare daha sür'atli, b~ğalar bi..lbül, kanarya gibi pahalı pa- çimdik atarak bırakmaktadırlar. işte bu 

•ı fyareleraı H uvvetınde dört motörlü 
lı:da zau Stlue;: birinin 18-20 ton ara
/\tf1i ~olcu ve ~ o~an bu tayyareler bir 
la antıği aşın ş,a alıp on beş saatte 
~nı isbat el~l kabiliyetinde bulunduk-
atınedilnı . er. 

daha kol:ıy bir vasıtadır. Alman gemileri halı, cins cins satılmağa başlandı. Her başlangıçtan sonra çirkin kafalı hayvan
biiyük limanlara ve hangarlara muhtaç s:ıbah köylerden ellerinde kurbağalarla cıklar sıçrı:ya sıçraya, etraflarına şaşkın, 
olduğu halde tayyareler için böyle bir ~ehirlere inen köylüler bu yüzden yeni şaşkın, hayretle b<.ıka baka ilerlemekte
gaile yoktur. Acaba, bu tayyareler Heli- bir varidat menbaı temin etmiş oldular. dlrler. 
um ile doldun.:irr.uş bir Alman hava ge- Amerika gazetelerine nazaran kurbağa Yüzl~rce seyirci bu sırada avaz avaz 
misi kadın snğlam eınniyet şartlarını haiz yarışlarının seyirciled günden güne art- haykıraral; ıslıklar çafarak yarışçıları 
ve daimi bir hat tesisi imkanını verebi- maktadır. Koltuğuna kıymetli kurbağa- teşyi etmekte, manzara hayli komik bir 
lf'cek mi? Zepelinlcrin her nevi fırtına- ,sını sıkıştıran kadın erkek bu yarışlar şekil ııJmaktadır. 

keti id' esın ki bu . b' 
iki b" ı. liayır b ıı ır spor hare-
lar. U:yijJı: fi~as~ ~~!Yar~Ieri dünyanın 
tiaı ~~ ffrmanın bir~t~hı.d.en ~azı.rladı-
d 11'\va•·s h ' gılızlerın Impe-
~ o · ava n~kl' 

-

Hülasa: Bugünld1 korsale.r - iyi yapılıı 
dıkları takdirde - hemen herkes için za
rarlı değil, b!lfıkis faydalıdır. 

İyi bir korsa nasıl olmalıdır? 
ı - Kumaşı teneffüse ve terlemeğe 

mani olmamalıdır. Cild korsanın içinde 
normal ıeldlde terliyebilmeli ve nefes 
almalıdır. 

2 - Korc;anın gayesi gevşek adalelere 
lUzumlu olan katılığı ve mukavemeti 
vermektir. VücudumU2da bilhassa kar -
mmızın göbekten aşağı kısmı en gevşek 
kısmıdır. Ekseriyetle dayanacak bir şeye 
ihtiyuç gösterir. İşte korsa burayı sıkıca 
sarmalı ve alttan yukarıya doğru ona bir 
destek olmalıdır. 

3 - Korsanın bu sıkılığı karnın yuka
rısına doğru gidildikçe azalmalıdır. Ve 
mideyi kat'iyyen sıkıştırmamalıdır. 

4 - Ön taraf arkaya nazaran daha ka
l•n ve esnP.mez bir kumaştan yapılabilir. 
Fakat hiç Nr zaman balina veya her han
gi katı bir şey konulmamalıdır. Çün • 
k:i bunlar hem eğilip kıvrılmaya ma
ni olur. hem de karnın içindeki uzuvları 
ezer ve ağntır. Bu ağrılar korsayı çıka
rJr çıkarnıaz geçer amma korsa giyildiği 
müddetçe iç azalara mühim zararlar ve
rebilirler. Bunun için hiç bir vakit öne 
- yuml!şak ta olsa - balina konulmama
lıdır Çok lüzum duyuyorsanız yanlara 
ve arkaya - o da pek yumuşak olmak 
şartile . balina konulabilir. 

5 - Şeı:-id, agraf gibi şeylerin zararı 
yoktur. Fakat yan tarafa konulmaları da
ha muvafık olur. Çünkü ön ve arka tek 
parçadan clursa korsa daha iyi tutar. 

6 - Arkadan açık korsaların iki par -
çnsı arasın~a en çok 2-3 santimetre açık· 
lık bulunabilır. Çünkü: Unutmamalı ki: 
Karna dtsfek elan korsanın dayanacağı 
yer de bel~~emiğidir. 

7 - Har.gi biçim olursa olsun şu esası 
•ınutmamak lazımdır: 

Korsa aI"cak adalelere mukavemet ve
ren bir vasıtadır. Her zaman biçimsizli
ğin önünü 2lamaz. Bunun için onu bey
hude yere fazla sıkı yapıp vücuda fayda 
yerine zart>.r vermemeli. 

* cSutyen> e gelince: 
Korsa gibi onun da bütün gayesi; bu

lunduğu kısmı - yani göğsü - düşmek -
ten, gevşemekten korumaktır. Bunun için 
en iyi sutyen sıkmadan, ezmeden saran 
.ı:ntyendil'. 

can n.un mümasili b ?at şirketi, diğeri 
•ırr Ş~rket:dir. Bunla~ unan Pan-Ameri
~e b hır tecrübe olm k ~u tayyareleri, 

u tec!'Übclerin k a uzere uçurdular 
ısa fasılalarla teker-

lara mukRvemet ettikleri malumdur. ,için hazırlanmış meydanlara koşmakta- Bu mernk Nevyorka da sirayet etmiş
Ta~ynreler ac~ba bu mukavemeti göste- dır. Yarışlar oldukça büyük bir heyecan .tir. Amerikanın bu büyük şehrinde, ya
rebıleceklcr mı? içinde yapılmaktadır. Kurbağa sahibleri rı~ kucbr;ğ:;sı yetiştiren müesseseler de 

İşte bugün girişiJen tecrübe seferleri bir dizi halinde dizilmekte, ellerindeki açılmıştır. Bu müesseselere giden müş
bn sualin cevabını bulmak içindir. Eğer kurbağalan topra~a koyup beklemekte- teriler, cins cins, renk renk kurbağalar 
fayyarele:r ayni emniyeti verecek olur-

1

dirler. Bu sırada tabanca patlayınca kur- içinde bilhassa ayakları uzun olanlara 
la:rsa hava gemilerinin doğmadan ölen bağa sahibleri hayvanlarına hafif birer r~ğbet etmektedirler. 

Kuma~ı mukavemetli, fakat (yumuşak) 
olmalıdır. Arkaya düğme yerine lastik 
koymak daha muvafık olur. Çünkü tenef
füs hareketlerine ve eğilip kalkmıya en
gel olmaz. 
Göğsün tabii biçimini bozmamak ve 

her tarafından sarıp tutmak şartile heı 

hangi bir biçim sütyen iyi olabilir. 
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Mahkemeye-düşen köpekli RADVOllı~ 
d h il d•} • BugünkU program ll:llıiiiiiıl~._. 
avası a e 1 emıyor e;~;ı:z:3~~ 

Ötle nefrlyatı: 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
peğinin İbiş adında bir kıptı tarafından 
aşırıldığını öğreniyor. 

Fakat İbiş, sşırdığı bu besli ve sevimli 
köpeği, Leon adında orta halli bir Muse
vi tüccara satmış. 

Fatma Museviyi buluyor, ve ondan, 
köpeğinin kendisine iade edilmesini isti
yor. Musevi, Fatmanın bu talebini la
kayd karş~!ıyor ve: 

- Bu l:öpek ben;mdir! diyor. 
- Senb değıldir! 
- Benimdir! 
Şeklinde uzayıp giden bu münakaşa 

§:ddetl niyor. Faknt Fatma, köpeğini, 

Museviden zorla kurtaramıyacağını an
Jıyor. Evine dönüp uzun uzun düşünüp 
taşmdıktar. sorıra, mclıkemeye müracaat 
etmive ve köpeğini kanun vasıtasile ge
ri alnıaya karar vcr;yor. 

Ve derhal bir istida hazırlayıp, Beyoğ
lu birınci ~ulh ceza m2hkemesine baş vu
ruyor 

Şimdi. b;rinci sulh ceza mahkemesi, bu 
köpeğin h:.ıkiki sahibini tesbite uğraş

makfüdır. 

Fakat anlaşılmaktadır ki, bu ciki sa
hibli köpekıı- davasının halledilmesi, ba
l§ neticdrnd.irilememiş bulunan şu meş
hur ciki analı çocuk> davasından da uzun 
sürecektir 

Çünkü da\·acı 1''atma, köpeğin kendi
sine aidiyetini, heyeti hakimeyi tatmin 
edebilecek kadar kuvvetli deHiil ve ve
saikle isbata muvaffak olamamaktadır. 

Musevi Leon ise, ne Fatmayı, ne de 
köpeği aşırdığı iddia olunan kıptı İbişi 
görmediğini, tanımadığını söylemektedir. 

Lcon: 

- Bu köpek bana aiddir diyor ve bu 
iddiasını i~bat makamında da şu sözleri 
söylüyeır: 

- Maaksef, hayvanın ağzı dili olına
Jığı için, heyeti hiıkimeye hakiki sahibi
!".i bildiremez. Fakat ben sade bu köpeğe 
d~ğil, bu l:öpeğin bütün sülalesine sahih 
bulunmaktr.yım. Bunun anası da, babası 
dn, kn .. de~i de l:enirn yanımda bulun
maktadır. 

Eğer innnılrnıyorsa, köpekler tıbbı ad
liye sevkcdilir. Kanleırı muayene olu
nur. Bu n.uc.yene net:cesinde ise, mevzuu 
bahsolan köpeğin, nezdimdekl aileye 
mensubiyeti tahakkuk eder!> 

Bu vaziyet karşısında mahkeme, Mu
sevinin ta 1ebini ycrineı getirmekten daha 
kanuni bir yol görmüyor. 

Ve köpekier, tıbbı adliye sevkolunu
yorlar. 

Ben dün, Tıbbı adliye uğradım ve de
ğerli doktc r Fahri Canla görüştüm. A
merikı.ın gazetE'lerinin kapışacakları bu 
garib dav'tmn hikuyesini gülümsiyerek 
dinliyen Fııhri Can bana: 

12.30: PlWa Türk mus1kls1. 12.50: Han· 
dls. 13,05: Muhtell! plak n~riyatı. - Evet1 dedi... Köpekler bize gönde

rildiler. Fakat maalese~ biz mahkeme
nin suali.re, tatminkar bir cevap verebi
lecek vaziyette değiliz. 

Bugünkü halde, tababet, köpek kanı
nın gruplarını tesbit etmemiştir. Bu 
gruplar malum olmadıkça, köpeklerin 
karabetlerini tayin edebilmemize imkan 
yoktur. Bu yüzden biz, köpekleri adliye
ye iade etmek mecburiyetinde kaldık!> 

Akşam neşriyatı: 

18.30: PJAkla dans mustklsl. 19: Radyofo
nik ko~edi <Merak). 20: Fam! saz heyeti. Almanya lle hükfımetimis arasındaki tarlhlere göre sıra ile Almanyadakl ~ 
20.30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. klerl~ anlaşmasına göre vaktile Almanya- rım Merkez bankasından çekeceklerdl!~..rt 
20.45: Fasıl saz heyeti, (saat Ayarı> . 21.15: ya mühim miktarda mahsul gönderllmif ve Merkez bankası tacirlerlmlztn bu ~ 
Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. taclrlerlınlz Cumhuriyet Merkes bankasından lannı. karşılığı tahassül ettikçe kendlJlll'; 
22.30: PlAkla sololar, opera ve operet pı:ırça- alacaklı vaziyete g1nnişti. Bu alacak yeldl • verecektir. f: 
lan. nu ilk zamanlarda 411 mliYon Türk lirasına Almanya ile Türkiye arasındaki 1"" 

YAR 1NK1 PROGRAM kadar yükselmiş ~llAhare; ithalAt yapıla ya- laşma müzakerelerine üç gUndenbed D" 
10 Temmm 937 Cwnartesl pıla 30 mllyon Türk lirasına kadar inmişti. lanmış bulunmaktadır. ,J 

ı 
8 

T A N B u L Almanyad&ki bloke paraların tacirlere te - Müzakerenin pek yakında netıcelen"", 
Bu sözlerden de anlaşıldığı gibi, şimdi 

paylaşılaır.ıyan köpekler, Beyoğlu birin
ci sulh ceza mahkemesini boylamışlar
dır 

ötıe neşriyatı: diyesine üç gündenberi ~~rkez bankasınca tnhmin olunmaktadır. Bu müzatereleıd' 
12.30: PlAkla Türk muslkisl. 12.50: Hava- başla~mış bulunmaktadır. Uç günlük tedlya- bloke paraların tediyeye başlanması.n.JJl ~r 

dls. 13.05: Muhtellf plak neşriyatı. tın dort mllyon liraya yakın olması muh - yasada tesirleri görülmüş, piyasada blt f'll" 
Akşam nefl'iyatı: temeldir. Alacaklı tacirler mal sevketUklerl lılık göze çarpmağa ba§lamıştır. ~ 

Davayı hal için mevcud olan bu çare 
de ortadan kalktıktan sonra mahkeme 
~e yapaca\ dersiniz? 

18.30: PlWa dans musikisi. 19.30: Konfe- ~ 
Trakyalılara müjde: 
Mericin temizlennıeıl 
için Yunanistanla Yoksa hendescdeki ~eşek davnsı> na 

mukabil, hukukta da bir cköpek davas1:t 
ını kalacak? Selim Tevfik 

rans: Dr. Salim Ahmet (Tifo). 20: Türk mu
siki hryeU. 20.30: Ömer Rıza tarafından a
rabca sbylev. 20.45: Vedia Rıza ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, (sant fıyarıl. 21 15: Orkestra. 22.15: A
jans ve borsa haberleri. 22 30: Plftkla sololar, 
opern ve operet parçaları. 

(Bastrırafı 1 inci sayfada) Uyuştuk 
Mi kfıtibi Cevad Ni7.ami, Ankara vilayeti (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Benzin ve petrol 
Fiatları meselesi 
Dün halledildi 

ihracat 
Maddelerimizin 
Kontroluna hazırlık 

Dört taraflı şark iktisat mücıürü Şevket Süreyya, İstanbul Parti Genel Sekreteri ve İçişler ~ 
Misakı Belediye ıktisat müdürü Asım Süreyya, nı Şükrü Kay~dan saylavlanmızdaı> ~ 

memleketimizde çalış:ı.n dört gaz kum- ref Aykuta gelen bir mektupta ~ 
(Baştorafı 1 inci sayfada) Tahranda mutantan panyasırun murahhasları bulunmuşlar- Bakanı Ali Çetinkayanın bir mek:tuP ti 

çekirdeksiz kuru üzümlerimiz yalnız İz- Merasimle imzalandı dır. Yapılan konuşmalar sonunda hükıi- rcti de va .. dır. Bunu aynen bildiriy~ 
mir ve Urla iskei.elerinden ihraç edilebi- metin teklifleri gaz kumpanyaları tara- . cMeriç nehri hakkında Yunanbllıl' 
!ecektir. (Başt'lraf: 1 inci sayfada) f ından k&bul edilmiş ve böylece benzin yapılan itilfıf r.eticcsinde Meri cin ~ 

Çekirdeksiz üzümler tahta, bez veya şarkta büyük bir sulh funili olacağı teba- işi halledilmıştir. neden .baş~anarak tathirine ve Edim~ 
kiğıt üzerine serilerek kurutulacak, bun- riiz ettirilmiştir. . İktısat _Vekaletinin tebliği s~IC:m ı~şasına başlanmak üzetv"~ 
l:ır bulunmadığı takdirde taşsız toprakla Siyasi mahafil &koedilen bu misaka İktısat \ ·plrnleti bu mesele hakkında Fı:nnı tctkıkatın yapılmakta olduğtl 
yapılmış bır sıva üzerinde kurutulacak- büyük bir ehemmiyet atfetmekte, ve bu- şu tebliği neşreımiştir: !şe başlan':lığını ben de muhterem 'ıV tır. Çcki:'dcksiz üzümlerin dahilde sık- nu Türld:;enin muvaffukiyetli politik fa- 1 - Bcr,7Jn ve petroldan alınmakta o- ne vilayeti hem~erilc;rime tebşir efl 
!etleri bir çuval içerisine 110 kilo ola- aliyetinin bir semeresi olarak karşıla- Jan muhıc;if vergi ve resimlerin indiril- r:m.> 
cG..ktır. Bu rakam azamidir. Çuvallara maktadır. mesi hakk:nda Büyük Millet Meclisi ta- Bu akşamki güreş 

Geri kaldı! kanca vurulınıyacaktır. Kuru üzümlerin İran - Irak rafından 14/6/937 tarihinde kabul edilip 
üzerine s•ı atılması ve taşlı olarak satıl- Bağdad 6 (A.A.) - Irak ile İran a- ~5/6/1937 tarihinde tatbik mevkiine ge-
ması yasaktır. Aksine hareket eden zürra rasındaki hLdut meselelerile Şattüla - çen 3264 numaralı kanunun bu madde
ticaret yapa~ıyacak, mahsulünü satamı- ıap ihtilafların iki memleket arasında lrrin fiatları üzerine tam olarak in'ikası
yacaktır. Tahranda imza edilen bir muahede ile 1 r.ı temin ;çrn Türkiyedc iş gören petrol 

Çekirdeksiz kuru ii7.Üm işliyen işçile- sureti kat'iyede halledilmesi Irakta bü- 1 ve benzin şi:.-kclleri kanun neşrinden 
rin hastalıksız bulunmaları şarttır. İşçi- yük bir memnuniyet uyandırmıştıı-. Bu 1 bir gün evvl'iki fiatl&rı esas tutarak vergi 
lrrden doktor raponı istenecektir. İhraç muahede yakın Şark memleketlerini11 ve rüsum tenzilatını Türkiye dahilinde 
tipleri şun1ardır: daha geniş bir şekilde anlaşmasına doğ- mezkur fiatlar üzer:nden tamamen tat-

1 - Standard tı.(ıler. ru atılmış kat'i bir adım telakki edıl- bik ctrrıcğ1 kabul ve taahhüd etmişlerdir. 
2 - Hususi tipler. mektedir. 2 - Birinci maddede zikredilen fiatlar 
3 - Toptan ve kalbur altı.. Efganistan hariciye vekili 9/7/1937 tarihinden itibaren üç ihafta 
Üzümler ihracında mutlaka açık mua- Tahran 6 (A.A.) _ Efgan hariciye n'üddetle mer'i clacaktır ve hr yerde ih-

yeneye tabidir. Memurlar icabında ihraç nazırı Serdar Feyz Muhammet ve ma- tiyaç nisbetinde benzin ve petrol bulun
edenden yarım lriloya kadar nümune de iyeti dün öğleden sonra Meşhed tari - ·lurulacaktır. 
alacaklard•r. İhraç edilecek standard tip- kile Tahrana gelmiş ve şehirden bir 3 - İki!lci maddede zikredilen müddet 
l.:!r her yıl, rekoltenin icablarına göre bir kaç kilometre mesafede İran hariciye z:ırfında lıükumet tarafından tayin edi
heyet tar!l.fmdan tesbit edilecektir. Re- nazırı Samyi ve hariciye nezareti eri:a- lf'cek bir heyetle şirketler müştereken 
kolte heyeti faaliyete geçmek üzeredir. nı tarafından karşılanmıştır. Lcynelmild piyasa şerait ve esasları da-

... " .. , .. ,_._ .. ___ ,_.,_.,,_ •• _ ..... _ Şah bugün saat ı ı de Efgan bari _ bilinde maliyet unsurları üzerinden tat-
istanbul Beşinci icra Memurıuı;.. •·dan·. bı"katta b•·Iunacaklard r B tl ~ 1 

6 '... ciye nazırını kabul etmiş ve öğle ye - "' ı · u sure e vc.sı 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verl- meğinc alıkoymuştur. olunacak netice ayrıca ilan edilecektir. 
len 'ev eşyası 12/'7/937 tarihine tesadüf eden pazartesı günü saat 14 den 15 e kadar birln- Ankarada da fiatlar tesbit edildi 
el açık arttırma suretlle Osmanbeyde Ko- Eski an:ele partisi re~si Rrmada Ankara, 8 (Hususi) - Benzin ve pet
daman oğlu sokak HalA.s apartımanı 3 nu- Londra 6 (A.A.) - Eski amele par· rol yaııııdan :tibaren şehrimizde şu fi. 
maralı dairede paraya çevrileceğinden talip tisi lideri GeorgcLansbury bu sabah !ıtlarla satılacaktır: 
olanların mahalllnde hazır bulunacak me- Musolini ile görüşmek üzere Londra - Büyük tP.neke petrol 248,15, büyük te-
muruna müracaatları UA.n olunur. dan Romaya hareket etmiştir. neke berı:l!n 317,25, bir şişe benzin 90,75 

(Bastaraft 1 inci sayfada) 
Komar Amerika konsolosuna rnürıat' 

at ederek kemerin iadesi için tava~tll 
bulunınasır.ı istemiş ve: 

- Hakrm berabere kaldığımızı ili' -' 
etti. Binaenaleyh Müiayim kemeri )l,ı 
etmiş değildir. Esasen kemeri hakeıııiP 
e1inden kıpınıştır! demiştir. " 

Konsolos Komara bu iş için teşebbiil 
te bulunamıyacağını bildirmiş, ancalc ~r 
mer iade edilmediği takdirde güreştılr 
mesi tavsiyesıncie bulunmuştur. l{oııı" 
d:ı. bunur. için güreşmekten sarbna1'' 
et:niştir. 

Menejeri olan Zibısko dün matballJjll' 
za gelmiş, bu hikftyeyi anlattıktan soıırf' 

- Eğer Mülayim kemeri hakem bet' 
tine iade ederse güreş tutarız. Aksi tV 
dirde gür0şmey!z. İzmire de gitmiY~ 
ğiz, çünkü Tekirdağlı cevap verıneo" 
demiştir. ....,/ 

Taksiler 
Taksifor:n yeni tarifesi de bugünle~ 

ilan edilecektir. Antre 35 kuruştan 
kuruşa, kilometre başına taksimetrerı~ 
yazd.ğı 15 kuruş 12 kuruşa indirilece~tit· 

/ 
" So:ı Posta ,, nın tefrikası : 42 , sı an :m ı ır na- - man, ne söylüyorsun, haı.a .. ·' - Dog·rrusunu isterseniz, brn bunu o kadın şı'mdı" arka nd k ' b"l ' A 'I 

Hüsamettine söyliyecek değilim!. sıl gülüyordu? L•t·f d ·"' · · a ı e e iyorsun ~. Benim bütün vatı>' 
Diye ağzından kaçırdı. Cevad Rasim Hemen odasına koştu. Giyindi. A- yoğum bunlardı. Ben evleninceye 1"' 

de bunu bekliyormuş gibi: partımandan çıktı, ilk gördüğü taksiye dar da sizde durmuyor muydu?. , 
- Ya!.. bindi. Beşiktaşa, halasının evine gitti. - Bende idi ama para lazım oldıJi 
Diye gülümsedi. Bu! cYa .. • dey:ş in- Kadıncağız onu böyle vakitsiz görünce sattım. Bugünlerde senin isteyece~ 

sanı titretecek kadar acı idi!. Süheyla, şaşırdı. Onda da başka türlü bir telaş zannetmiyordum. Kocan zengin, on~ 
karşısındaki adamın yavaş yavaş içyü- vardı . için şimdilik sana lüzumu olmaz diYe 
zünü ortaya vurduğunu: Süheyla, şapkasını çıkarırken ortalı- düşündüm. Nasıl olsa yavaş yav~ o . .' 

Y K R E 
- Ya, öyle ise görürsün sen!.. ğı kokladı: der, yerine koyarım, diyordum. Ben l1' 

azan : • • nson " C t R · ·1 · Dememek için, kendini niiç tuttuguv - - Ne o, dedi, misafir mi vardı, hala- lünceye kadar hepsi tamamlanırdı; 
eva - asım, eg .emr gibi bir sesle: netmişti. Sonra Cevat Rası'mın uzattı- n . d h b .. ,. Maı- d d k nu anladı. Fakat artık daha ziyade ko- cığım!.. Sigara kokuyor da... nm e a erin bile olmazdı. Böyle ı• 

- umya, e. ı, umar borcu, na- ğı kağıda bir imza koyarken ı·çı"nde sa t · t· F k lm -..ıl' mus borcu demektır. kaç lira yazılı oldug·un b ' l b k nuşmak için kendisinde de kuvvet bu- Halası hiç sesini çıkarmadı. Arada . P de mış un. a at o adı, işte ... 
B d "d -· · · a 1 e a ma - larnadı: bir sanki içedye birisinin girı'vermesı·n- rın ibine geçtim, rezil oldum! .. 

. ~ _en e o cyecegım, şımdıye kadarı mıştı. Nasıl olmuştu da bu deliliği vap- S rÖ°' hır ıstıyen olmadı da... mıştı. Fakat Cevat Ra . t 
1 

t" d - Pekfıla, dedi, bu hafta içinde do- den korkuyormuş gibi yan gözle oda üheyl~, ı:ıe diy~eğini bilmiyo ~ 
- Gelıp istemelerini beklemek Adet bekliyordu Genç kadı:"';:. ~.~ ~n • kuz yüz on iki liranızı alırsınız. Ku- kapılarına bakıyordu. Süheylıi buna Halasını ıncıtmek ısteme~di. Bu kB 41' 

değildir; kumar borcu, yirmi dört saat meden: · ' ıç uşun - marbazlar arasında rnutad olan mühle- pek dikkat etmedi; daha ziyade' soruş- yılla~d~~bcri bin türlü güçlük içifl._.... · · d kendısın1 beslemiş bü ·· t ·· t.. Ş!J"' 
ıçın e ödenir. Sonra bilmem unuttu - _Peki, öderim, diye kısa kesmek ı's- ti geçirdiğim için de affediniz. turmadı. Babası öldüğü zaman kalan u- di 0 a h b ' dy'uli mwı u. tcJ1'f 
nuz mu~ O akşam sı'zı·n borçlar f k t f - . tm l .. b' ı· ' n esa sormıya ı varmıyo _..,., .. mızı tedi. Bir çatırdı ile telefonu kapadı. Nasıl a. e egı sa ı.ş ar, uç ın ıra kadar fakat ış· te bu tahviller, hemen bUS;... 
ben ödemiştim. Ev sahibi olduğum için ı d b d b b t t b l ~-;-"' 
b 

_ Teşekkür ederim, ne Z'"'man". o muş a u a anılarla ir masada, hem ır para u mu.ş, ununa da tahvil al- lazımdı. Onları satıp da Cevaa o .. siJv. 
u parayı vermek bana düşerdi. Şimdi "" ' l d T h il .n.<> .d - Pek vakında. de böyle delice bir oyun oynamıştı>. mış ar ı. a vı er, çocukluğundanberi borcnnu ödeyemiyccek olursa ort11; 

siz de bana borçlusunuz. " h 1 d d t" 
B l 

- Bu hafta içinde olmaz mı?... Demek ki bütün bu fraklı, smoking1i, a asın a uruyordu. ne büyük bir rezalet çıkaeakt.·'··· }iıJt 
- ı ıyorum; ödeyeceğim. Hepsi ne d} kadar tutuyor?. Süheyla, bir hafta içinde bu kadnr otomobilli, zengin görünüşlü adamlar Sözü uzun uznn dolaştırmak isteme- Fehamet Hüsamettini klşkırtsa, o 
- D~kuz yüz lira!.. parayı nereden bulacaktı?. İşi biraz şa- onun gibi ömründe ancak bir kaç defa di: mahkemeye gitse: 
- Dokuz yüz lira mı? .• Ben 

0 
gece kaya dökmek ister gibi: poker oynamış bir kadını ortalarına al- - Halacığım, dedi, bugünlerde bana .- !"1nm, gizlice kumar oynu~ 

dokuz vüz lira mı kaybettim?.. - Bu kadar acele mi, dedi. yoksa mışlar, el birliğile soymuşlardı. Ne ise, biraz para liizıın! .. Sendeki tahvilleri al- Şundiye kadar dokuz yüz lira da b' 
- Tam dokuz yiiz on iki lira •. Bu- bugünlerde siz de paraca sıkıntıya mı olan olmuştu, artık bunun cezasını çe- mı~a geldim... etm~ş!... oi' 

nun l"ifcsi olur mu? .. Üç yi.iz lirası düştünüz?.. kecekti. Yalnız, bu parayı nereden bu- Ust yanını söyliyemedi. Halası, kor- .1?ıyeeek olsa, davayı kazanır; l<~ 
pokerden, üst yanı da bakarndan!.. . - Hem de pek çok!. Fakat alacağım lacaktı?. Başına gelenleri gidip hiç kunç bir haber almıı; gibi elini ağzına sını pek kolay boşayabilirdL Hiç k ı~ 

Sühey•fının sesi kısıldı; dili tutula _ sızde olsun. Kocanıza söyler söylemez, kimseye anlatamazdı. Durup dururken götürdü; gözleri kaydı; sanki hemen o- onların !~~~~;1e. _ar~anndaki .~:~ 
cak, yüreğinin çarpıntısı duracak gibi hemen göndereceğini biliyorum. Dokuz Hüsamettinden de dokuz yüz lira iste· racığa düşüp bayılıverecekti. sevgıyı 1 

e ıgı ıçın erkcs kOC 
oldu. Dokuz yüz lıra? .. Bir türlü anlı- yüz lira, onun gibi zengin bir rnüteah- yemezdi. Hele bu paranın kumar bor- - Ne oluyorsun, hala? .. Ne var? .. Bu hak vpereck:k, onu ayıplı:-acaktı!. ıdıJf·· 
Ya d O k d h

·t · · a· k'" - . . t h ·ıı d d ~· . . - e ı ama halacıgım ne o mıyor u. gece ne a ar borçlan - ı ıçın, ne ır H. cu oldugunu duyarsa kım bılir kocası a vı er sen e egıl m!ydı?. Bır şey B .1 'ld ' 'I dıg·mı b"lm' d o b Ik c d R · . v . . ' . u para ı ene a ınız ne yaptınız·· ı ıyor u. yunun e i de eva asım, sankı onun agzını ara- ne dıyecektı?. Onun da, Fehametin de mı oldu?. Çalındı mı?. Kayıp mı oldu?. So ' ,., ldU i( 
bir çok yerlerdeki gibi yüzde on, yüz· mak istiyor gibiy,.:ıi s··h r b 1 .... d k d k" .. .. .. . H ~ rma orasını. .• Lazım o ' • .µ • u ey a unu an ı- gozun e ne a ar uçuk duşuyordu?.. - ayır, ne çalındı, ne de kaybol- te 
de yirmi üzerinden oynandığını zan - yamadı; bıraz da boş bulundu: Hele kendisini bu adamlarla tanıştıran du. Ben hepsini sattım, harcadım. .. (Arkalı ,,_rJ 
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F ransucadan tercüme edebi roman - - 'fercüme "· v. 
·- }fakk değıl' S 

1 
ınız var, unutulacak mevzu f 

dun · ..; ıdan beri hiç bir şey yapma - 1 

tim_... alnız perşembe günü şehre git-

ha:? Bana haber vermeden öyle mi, 

Eyerin üzerın· d d"" d'" b l .. zü.rn b e on u, ayret e yu-
na s: aktı ve ayni zamanda suali ba

rar gibi: 
-s· So ıze haber vermeden mi? dedi. 

nra iler· d v karak k' . 1 ogru dalgın dalgm ba-
lendi:' endı kendine konuşur gibi söy-

- Sah· · Mah 1 sıze haber vermemiştim. 
rnahcu~~p olmuş gibi idi. EvvelA bu 

_ Z ıyetıe alay etmek istedim. 
\'Unu .. ahir o gün daha cazip bir rande

.. vardı? 
Elini ik' d rnakl ı efa alnında gezdirdi. Par-

Pentbarının uçları, güneşin aksile, dört 
e ışık gibi pırıldayordu. 

-Ra d R.. n evu mu? Nasıl randevu} 
kaz u:ıada k.onuşur gibi söylüyor<lu. İ

mek ıçın sesimi yük:>elttim: 
-Bcna 

- Peki seyahatin nasıl geçti? Beau
lieu'ya gidince ne yaptın? Trenden i
nince nereye gittin? 

ramda ve şuramda bir ağrı hissediyo
rum ... 

Parmağile şakağının üstünü ve iki 
kaşının arasını gösteriyordu. _ Ah e sana onu soruyorum! 

şernbe .. P~.rdo~, dedi, dalmış~m ... Per
l'ren ı ~nu mu? Evet şehre gitmiştim .. 

'e eaulieuya gittim. 

- Nereye mn Şeye... Villaya git
tim tabii... Ve benim, kendisini tetkik ettiğimi, 

yüzünü ve gözlerini dikkatle muayene
den geçirdiği.mi görünce, birdenbire 
gözlerinden iri yaşlar dökülerek ağla
mağa başladı. . 

§~·Annenı görmeğe mi gitt;n? Annen 
ı orada mı? 

- Tabii diyorsun ama, buna kendin 
de emin değilsin galiba! 

-A Şiırıdi ~~~m mi? Yok canım! Annem 
var ıx de... Eylfılde orada ne işi ... 
:. ? halde Beaulieu'da işin neydi? 
:B şun ne miydi? 

- Yok, eminim ... Fakat bu iş o ka
dar karanlık, o kadar muammalı ki. .. 
Hafızamın ortasında büyük, karanlık 

bir çukur var sanki... Daha fenası ... Bu 
çukura bakmak istediğim zaman şu-

O zaman her şeyi unuttum ve bu yaş
ları dudaklarımla silmeğe çalıştım. 

(Arkası var) 

ll'denb· dutıu b' .ıre gene dalgınlaştı. Tered-
laff u ır ıfade ile ve her kelimeyi te· 
tek: 

2 
edebilmek için kuvvet sarf ede-

d - Ç\ink·· ı ... B u... Yapılacak işlerim var-
kırıız eaulieu'ya gittim ... Hatta ... Ba-

beai ve d' 
koluna ızginleri elinden bırakarnk 
tıştırdı~ asılı o:an çantasınm içini ka-

~l~~kınız, bu da biletim, dedi. 
zıınl5a 1

, el~nden aldım. Üzerinde bir tek 
) erı vardı. 

dı;-i~asıl oldu da bu bilet sende ka1-
G" 1ns~onda memura vermedin mi? 

oz ertni . 
baktı: açarak, hayretle yüzüme 

- B·ı lsteıne 1 nıem .. · Demek vermemişim ..• 
rnışler demek ... 

Çatılan k 1 derin b .~ş .. arının arasındaki çizgi, 
Yordu. ~· duşu~ceye daldığ:nı gösteri
l'nek ist ırd:~bıre, düşüncesini söyle-

- er gıbı, şunu itiraf etti: 
D:nıeyin' s ~ ııun f k · açma, adeta utanıyo-

~a~Jı a, at s.öyliyeceğim. Salı günü 
tuın. ~uya nıçın gittiğimi hiç bilmiyo
<>lduğu tada hiç bir işim yoktu, bir işim 
rada nen~ ha~ırlamıyorum... Sonra o
ınıyoru )aptıgımı da kat'iyyen hatırla
ba ak m. · · Salı sabahı, gittim, çarşam-

Şarnı d" d" Yorguna on um... Müthiş surette 
baret! um.·· İşte bildiğim bundan i-

Şaşkın bi h 
beygirım r • alde dizginleri çektim, 

_ N oldugu yerde durdu. 

ki, koc:s~l bildığin bundan ibaret! Pe
deceğın nk Kırk sekiz saat gaybubet e
binj j ..... hı ocana söylediğin zaman sebe-
ı._ '" etrn a· . ıveb ol e ın mı, Çok kat'i bir se-

rnadıkca k . 
Y~ kadar bil ' . ocan, senın Marsilya-
<hğini b ~ gıtrnene müsaade etme

Alt ana .Yırrni defa söylemedin mi? 
1• Yedı h f · . llyuyabildi.. .a ta ıçınde, bir yalakta 

ele geçiri gımız topu topu iki geceyi 
bildıgirn ~~~ye kadar neler çektiğimizi 

F'aka ç ' bu sualim gayet tabii idi. 
}t t o, sinirli · · · anıçıladı b . sınırlı hayvanları 
başladılar: eygırlcr tekrar yürümeğe 

- Evet ded· 
Gıtrneden 'evv ı, en garibi işte burası! 
P'akat bu . el kocama izahat verdim 
b ı ızahattan b' · · 1 e §imdi h ır teK kelimesini 

atırlamıyorum 
-Evet · 

Yahatin ha~~a, avdet ettiğin zaman se-
lnat isternj<:f ında senden tabii, rnalu

-ı ır. 

- Evet isted' B 
?nelen hatırlı , ı. nkınız bunu mükcm-
l~di: •Memn~norum. Ayn~n şöyle söy
Cıtti ını?. Ben dmusun? Işler yolunda 
Çok m~mnunum:De: «E~et, yolunda gitti, 
1lıedı, su tu. dedırn. Fazla israr e t-
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Kırklareli İskin 
Direktörlüğünden: 

Kırklareli iskan Direktörlüğünün Merkez ve Mül
hakatında yaptıracağı evlerin ihalesi açık pazarlıkla 
olmayup kapalı zarfla olduğu tashihen ilan olunur. 

" 3995" 
...,..__~~~~~--::--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--..:.:..~ 

Edirne İskan Müdürlüğünden: 
l - Edirne, Uzunköprü, Meriç, ve İpsala kazpJıır:nda İskan komisyonunun 

tensip ettiği yerlerde 3ıl0 adedi tek ve 112 ndedi çif~ oimak üz~re yapılacak göç

men evi ir~aatı kapalı zarf usulile eksiltmt'ye konulmuştur. 
2 - Yapılacak evlerin 50 adedi şehir tipi di[:erleri ise köy tipi olacaktır. 
:~ - .. Bi:- a?et .. tek şehir. tipi göçmen evi rnuhamme,.. bedeJ.i 211 lira 56 kuruş bir 

a~ct koy t:pı goçmen evı muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş bir çift köy tipi 
goçmen evı muhammen bedeli ise 322 lira J6 kuruştur. 

4. - İhR1 t.? 16 Temmuz 937 cuma günü saat on beş!.c Edirne İskan Müdürlüğün
de İskan Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 --:- İ~bu. inşaat. toptan bir müteahhide ;hale edil~ccği gibi icabı hale göre 2, 3 
ve saıre muteahhıde de ayrı ayrı ihale edilebilir. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara, İstanbul ve Edirne İskan Mü
d:irlükkrin<' müracaat etmeleri lazımdır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eoksiltmeyf! iştirak edeceklerin yu
k:ında yazı!ı saatten bir saat önce yüzde yroi buçuk teminatlariy1e birlikte Edir-
ne İskan Müdürlüğündeki komisyona mü rncaat f'tmeleri ilan olunur. c3874:t 

'=:.. kullttıııııız. Binlerce hastayı kurturmışbr. Bczanelerrlen isteyiniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletmc Genci 
Direktörlüğünden : 

Devlet Demiryolları Ticaret ve Hasılat dairesine en az lise tahsilini bitirmiş 
bır kaç memur alınac<ıktır. Ticaret mektebi mezun 1Hn ile Almanca \'eya Fran
s•zca bilerler t~rcıh olunacaktır. Ankara mesken zammı harıç olmak üzere lise 
ve muadili mektep mezunlarına 74, lisan bilenlere 83, yüksek mektep mezunları
no 113, b11nlardan liF;n bilenlere 130 lira ya kadar ücret verilecektir. 

Mürncaatların 20 temmuz 937 tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryolları 
llmu1n\ M:idürlüğüne ve İstanbulda D. Demiryollım 9 ncu İşletme Müdürlüğü
ne yapılınP.'iı lhımöır. cl96h c4033. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnlan 

Muhammen berleli (21333,60) lira olan cebire ve travers bulonlan 24/8/1937 
salı günü s:-ıa t 15,~0 da kapalı zarf usulü ile Ank&.rada idare binasında satın alı-

nacaktır. 

Bu işe g.rmek istiyenlerin (1600,02) lir:ılık muv:.kkat teminat ile kanunun 
t:ıyin ettiği vesik:ıları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 ~o. lu nüshasın
d:ı intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
g:in saat H,30 a kadar komisyon reisliğine vermeler i lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3961) 

Sa7fa 9 

GEVEZE KIZ 
Yazan: Francis de Miomandre Çeviren: lfumUah. ';ttq . 

Mon.siem· Tonduvert ~nce kansının f o harikulAde vak'alar yok mu? i§te on'JU 
gönlünü keder, gözlerini de öfke bürüdü. beni yedi kat göğe çıkarıyor. :Afrika'ıu) 
Kocasının, üç kızını kocaya vermeden, bu o yabani memleketlerinde, bir kadın gü)ı 

rııesi. bir kadın sesi duymadan yıllar s• 
çirmiş olPlak ne demektir, bilir misini217 
Biraz gönlümüzü şenlendirmek isteyincı 
gramofon çalmaktan başka çare yoktuı. 
Ama yüzilnü görınediğimiz kadınların 
c;adece plal:ta sesini duymak insanın içint 
hüsbütüıı bir hüzün çökertiyor. Justine, 
bana 'ararak, bana vardıktan sonra da 
hiç, hiç sı:smıyncaksmız, değil mi? 

zor ve nazik işi kendisine, yani zayıf bir 
kadına yükliyerek gidivermesini bir ne
vi hiyanet saymaktan kendini alamıyor
du. Gerci kıvmetli t!ibiiye alimi M. Ton-

~ . 
duvert, k1zJarına talib cezbedebilecek 
rnetlyetlerc sahih bir adam değildi uma 
kim bilir? belki de kıinsı onun, kendisi
nin bir kanın olmak hr.ysiyetile girişemi
yt-ceği birt~kım h!lelere de başvurabile
CPğini sanıyordu ... 

Fakat iş bir kere başa düşünce ondan 
kurtulmak kabil mi? Madame Tonduvert 
de bir zaman ahüvah ettikten, söylendik
ten sonra. hocasının cıraktığı yegiinl' mi
rııs olaıı üç kızını insan içine götürmeğe 
h3şladı Oniara Cirahom& vermiycccği i
çın kulak1arına küpe olacak birkaç söz 
söylemeği münasib bu1du: 

Annesiı.irı tahmmlerinin bu derece 
yanlış çıktığını gören kız: 

- Orası kolay! dedi. 
Nişımlandılar. Madame Tonduvert bu 

:şc çok sevindi ama o kadar da hayret et
mekten kendini alamadı. 

Madame Tonduvert şaşmakta, iki kızı 
da susmnlarma rağmen koca bulamamak
tı:ı devanı ede dursunhır, biz gelelim Jus
iine'le kocasına. 

- Her ~eyden evvel ihtiyatlı olun, de
di. Öyle çok honuşmağa kalkmayın. Çün
kü çok sÖ7 söylersPnıZ nihayet bir kimse
nin canını sıkacak sözler de sarfedebilir
s;niz. Halb.ıki ağzınızı açmazsanız herkes 
sizi dü~ün~yor sanır, hiç olmazsa rabıta
lı olduğunuza hükmeder; bu da, evlen
mek isteycrı erkeklerin nazarında en bü
yük meziyetlerden biridir. Benden ibret 
~lın: ben, ıahmetli babanızla beraber ni
kah lT!ennırunun :t.arı;:ısına gidinciyc ka
fjar hiç ağzımı açmadım. Sonra, canımın 
istediği kadar söy:encHm. Ama artık .o
nun vazgeçmesine imkan kalmamıştı. 

İki büyük kız, Louise ile Jcannc, an
nelerinin öğüdlenni tuttular. Zaten bu, 
onlar için ;:or bir şey değildi: ikisi de çe
kingen, kafaları pPk işlemez kızlardı. Jus
tine'e gelince, cnu yol& getirmek imkan-
51zd a. O, ht~ bir ~~yden gözü yılmaz, bir 
kere söylerr.eğe ha~l&ciı mı, bir daha sus
mak nedir bilmezdi. Sabahtan akşama 
kadar söy1cr, dinletecek kimse bulama-
yınca da kendi kencıne söylenirdi. Hele 
karşısında birkaç kiş! oldu mu, onlara 
kendini beğendirmek, gözlerini kamaş
tırmak için makar~l~rı çözerdi. Biribirin
-len garib, kaleme gelmez hikayeler uy
dururdu; kendisi bu hikayelerde baş rolü 
oynar, ikinci der,,crdP rolleri şuna buna 
dağıtırdı. Bıttabi hcps; de kendisinin ze
kasını, dirayetini gösterecek vak'alardı. 
Justinc ap1al bir K17. değildi: iğneli sözler 
söylemesini, ötek!nı berikini çekiştirme
sini çok iyı bilirdi. Bunun için delikanlı
lar da onun ı:;ohbclin(: bayılırlardı. Anne
si: 

- Konuşmadan h~Janıyorlar ama da
ha ilerisinr gıtmezler, diyordu. Onlan 
bir taraftan et1cndiriyorsun ama bir ta
raftan da gözlerini korkutuyorsun. Ku
zum yavrı•m, artı~ bu halinden vazgeç! ... 
Yoksa kocaya n .rmadan ihtiyarlar, eski 
~oraplar yamarsın. 

Madame Tonduvert'in kehaneti doğru 
çıkmadı. Gerçi Justine'ın her zaman ko
nuştuğu delikanlılardan hiç biri, öyle ge
veze b ir knla e,•Jenmete kalkacak kim
~eler değildi ama oturdukları küçük ka
sabaya, günün birmde, ta müstemleke
lerde dolaşmış, aJtı ;;yda ana vatana dö
nüp rahat e!mek istemiş bir delikanlı gel
di. O hemPn Justıne'c abayı yaktı ve aş
kını dobra dobra ilin etti: 

Düğünleri olur olmtlz bal ayını geçir .. 
mck ıçin İta:ya'ya gittiler. Tam üç ay, 
Justine surmak nt::di: bilmedi. Hem İtal• 
ya seyahcıtı onun hıkayelerini de çoğal)tıı 
küçük kasabadaki insanların dedikodusu
na büyük otellerde rasgcldikleri kimsele
rin dedikodusu da il&,·e olundu. Sanki 
söz, ağzu,dan bir sel gibi akıyordu. Ko
cası bu lakırdı seline, serin bir suya dalar 
gibi dalıycr, Justine bir saniye susacali 
,,ısa: cSöylP! söyle: d11hu söylc!:t diye yal
vanyordu ... 

Hep İtah a'da dolaşmak olmaz ya! nf• 
hayet Afrika'ya gıtmek sırası da geldi. 
Justine oralım hiç de umduğu gibi bul
madı. O, Afrıka denince, çocukluğunda 
ılkuduğu kitab~arda bahsedilen, resimleri 
gösterilen ,.e göz alıcı ağaçlarla süslü, 
'<>rtenıiz bir hayvanat bahçesini andıran 
bir memleket tasavvur ederdi. Halbuki 
oıalann gamlı, kas\•etlı bir yer olduğunu 
gördü. Ko~ımnın ıki iş arkadaşından bat
la konuşulacak kimse de yoktu. Onlara 
bir iki hikaye .ınlatmağa kalktıysa da a'11ıi 
~urntlarmı hir tiırlil güldüremedi. O ka
dar sıkıldı ki ~rası çok geçmeden bütün 
dcdikodulrrı, Italya seyahatinin bıraktı• 
ğı hatıralan, her şeyi unuttu ve dut ye
miş bülbül" döndü. Oralardaki herkes Sİ"" 
bi o da içmcğe baş!odı ve yine oralarda .. 
ki herkes gibi o da, gülmek, konuşmalıi 
nedir bilmiyı::n bir ıns:m oldu. Kocası ev
veHi ona çıkıştı, sonra onunla kavga etü. 
Fakat hiç bir şeyin kar etmediğini görün· 
re başının se!ametfr,i, onu boşayıp meın
lf'ketine göndermekte buldu. 

Madame Tondm•ert kızının o yabani 
memleketlt>rden döndüğüne, hele geveze
lıkten kurtalmuş olöuğuna pek sevindf 
dersem elbe1te Jnanırsınız: 

- Artık, dedi, kendine iyi bir koca bu· 
la bilirsin. 

Bu seforki tahmıni doğru çıktı. Justin• 
fabucak bir koca bulıiu. Fakat. ma~me 
Tonduvert. iızının iyileşmi~ olduğunu 
~nmakta yanıiıyordu. Justine, ikinci ko
casına vardıktan sonra yine eski halini 
buldu, konuşmağa başlRdı; zavallı adam
cağız da Tanrının güml: cBen Afrikn'da 
arslan avhırken ... :t diye: başlıyan hikftye
ler dinlemeğe mecbur oldu. 

Yarmki nushamızda: 

Memurun ölümü 
- Gerçi siz ~ok güzel, çok dilbcrsiniz; 

bE'n sizi d;:siz olsanız da severdim. Fnkat 
~jzin sesini7., tuhc.f sözlerjniz, anlattığınız 

Yazan: At•ton Çehot' 
Rusçadan çeviren: H. Alaz 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
T af At, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasıl öldüler ? 
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Yazan: 
M. R .. im Ôiıren 

Teoımwı t 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Enver Paşanın üzerinde bulunan şeyler alınıp Taşkente 
götürülmüş, naşi da, methalinde harp edilen bogazın Esir çırpına çırpına yanıyordu. Araba bir kasırga gibi 

ahlôkl ı...ıasını, dürüstlüğü seven ve meydanda yuvarlanırken her tarafa alevler saçıyordu 
içinde uzak bir gere def nedi imiştir 

Fischere göre, Enver paşanın üzerin
de bulunan şeyler oradan alınıp Taş -
kente götürülmüş ve bu eşyanın fotog
rafları alındıktan sonra asılları askeri 
müzeye konulmuştur. Gene ayni mem-

sevmesi icab eden bir millete :mensub - Hastalara Şifa. Her derde deva! 
olmak sıfatile bizim için affetmek güç- Cinlere, perilere, şeytanlara, fena ruh
tür. Kendi kendisini ve kendisi ile bir- lara tılısım! 
likte memleketin bir çok kuvvetlerini Seyircilerden kimisi, parmağını ka-

ba, Enver paşanın naşı, methalinde beyhude yere israf etmiş olan bu haris na batırıyor .. parmağındaki kanı, ya 
harp edilen boğazın içinde uzak bir ye- enerjinin bizim aramızdaki her türlü kendisi yalıyor, yahut yanındaki has
ıe defnedilmiştir. kabahatini bugün affetmek ve bunu in- tasına yalatıyordu. Kimisi, kanlı par-

İsmi ve yeri meçhuldür. Fis - kılab denilen içtimai hadisenin kanun- mağmı alnına, yanaklarına ve çenesine 
cher bunu, kızılların yaptığını söy- Iarile izah eylemek kabildir; fakat, in- bastırıyordu. Kimisi de, bir bez parça
lüyor; Halbuki benim memba1m, yani kılabcılardan müşterek düşmana karşı .sını kana sokuyor .. evdeki hastasına 
Taşkentli muharıp, bu işin, gene mu- kullanmak üzere aldığı silahı onlara suyunu içirmek için bezi avucunda sak-
harebenin üçüncü günü vak'a mahalli- çevirmek ve verdiği sözü tut - lıyordu. 
ne avdet eden Türkler tarafından ya- mamak hatasını affetmek güçtür. Çün- Ötede, siyaset meydanında, arabada
pıldığını söylüyor. Fischer ıııallımatını kü, bunu, içinde dost ve misafir olarak ki çalı çırpılar arasına, alevli çam de
Kakurin, Çiçerin, Karahan ve Zuker- yaşadığı ecnebi bir memlekette, kendi- metleri sokuldu. Arabaya koşulmuş o
mam gibi o zaman bu işleri en iyi bilen sine misafirseverlik, dostluk ve emni- ian öküzler yürütüldü. Yanan ağaçlar 
membalardan almış olmakla beraber yet gôstermiş olan insanlara karşı yap- çıtırdayarak alev saçmıya başlayınca 
bütün bunlar ağızdan ağıza dolaşmış tl. Bu insanların siyasetleri, 'l'ürkista- öküzler korkmıya.. meydanın içinde 
şeylerden olduğu için eksikler veya nın bu siyaset karşısındaki vaziyeti ne alabildiklerine koşmaya başladılar. E
fazlalar olal~ilir. Benim membaımda olursa olsun, Enver paşanın hareketini sir, çırpına çırpına yanıyoı·clu. Araba, 
hata ihtimali daha azdır. müdafaa etmeğe imkan yoktur. bir kasırga gibi ortada yuvarlanırken, 

Tiflis ve Bakuda bir aralık, Enver pa- Onu bu sergüzeşte sevkeden şey, için- her tarafa alev savuruyordu. Çalı çır- ~apılacağı için, halk, yavaf yavaş da-,da~, hakikaten soyulan bir kervan ol· 
şanın başı kesilip Bunun Enver paşanın deki sönmek bilmiyen hırs ateşi idi. pıdan sonra, onların altınd~ki çam o- gıld~: . . . . dugunu .. bu yüzden, bir kaç ifln evvel, 
başı olduğunu herkese ispat için Tür- Büyük bir iş yapmak için büyük bir dunlan yandı. En nihayet, araba da a- R~ste~ .. Gıv ıle Hur~~ın ıd!m edıl- bir kaç hancının da soru sualden geçi• 
kistan şehirlerinde dolaştırıldığı hava- cür'et sahibi olmak lazım geldiğıne i- teş aldı. Öküzlerden biri, koşumunu kı- medıklerınden .. hele Gıvın sag bulun- rildiğini ve kabahatleri olmadığı anla'" 
disi de şayi olmuştu. Fischerin ·:e gerek nanmış, cemiyetin ve tarihin göze gö- rarak, kuyruğu yana yana kaçtı . Öteki rna~ı~d.an çok memnu~d.u: ?• Hurapın ş~larak serbest bırakıldığım.. hizmet• 
benim membaım bu rivayetleri tekzip rünmiyen kuvvetlerini hiç tanımamış öküz, yere devrildi. ~a ızını arıyacak.. her ık.isını kurtarmı- cıleri itham eden iki adamın da, ker
ettiler. Gerek Fischerin ve gerek be- ve yalnız ferdin kuvvetine inanmış bir Bir saat sonra, yerde, bir kül yığını ) a ~?lışacaktı. vanda soyulan tüccarlardan o1dujwuı 
nim membaımın ittifak ettikleri bir ri- adam sıfatile, muvaffakiyet denilen cen ile bir öküz cesedi kaldı. Kurban mera- Rust<?m.. yolda giderken, kale ku- anlayınca, bu tesadüfe, hayret etti: 
vayet var ki buna göre, Enver paşa, netin ancak cür'etkarlar iç!n yaratı! - simi, nihayete erdi. mandanını da hatırladı. O, yarın, diğer 
bu baskına uğradığı tarihte, mücadele- mış bir alem olduğuna kaniydi. Cemiye * Üç kahinin kehanetini dinliyecekti. 
yi muvakkaten bırakıp Efgan huıiudu- te, millete, halka inanmış bir insan ol- Şimdi.. taraca üzerinde hareket var- Bu kahinler de hükmü tasdik ederlerse, 
na çekilmek kararında bulunuyordu. saydı, memleketi bırakıp gittikten ve I dı. Halkın gözleri, yeni bir heyecanla. ortada kumandanın idammdan başka 

- Peki.. beni aramadılar mı! Benim 
için, gelsin! Yahut, biz kendisini gelir 
alırız .. diye bir şey söylemediler mi? 

Diye sordu. 

Hancı.. hizmetcilerin de, kendileri· 

nin bir efendisi olduğunu .. ne sorula· 
caksa ondan sorulmasını söyledilderJ 
halde memurların dinlemediklerini .. 

Müsademe, Efgan hududuna seksen bilhassa Anadoluda milli hareket baş- oraya dikildi. Kahinler, yerlerine otur- bir mesele kalmıyacaktı. Yok.. bu üç 
kilometre mesafede Balcan ·,·eya Baler ladıktan sonra bir tarafa çekilir, bu ha- 1 muşlar .. ötekiler de, kahinlerin etrafın- kahin, başkahinlerin kehanetlerini nak
Han veyahut Balaca Han ismini taşı - reketin inkişafına uzaktan seyirci ve da ayakla duruyorlardı. zederlerse .. o zaman, üçüncü bir üç ka
yan bir mevkide vuku bulmuştur. Be- gönülden duacı olurdu. Halk arasında bir kayna~ma oldu. hin son kararı verecekti. Bunlar, han
nim membaım, bana Enver paşanın ce- O, böyle yapmadı; başka işlerle meş- «Kale kumandanı!» «Kale kıımandam!» gi kahinlerin kehanetlerini tasdik eder
sedinin defnedildiği yeri de tesbit et- gul olduğu zaman dahi bir gözü daima diye sesler yükseldi. Rüstem, kahinlere lerse, ekalliyette kalan üç kfilıin idama 

· t· M I b Tü' k b ınahku~ m edı·ıecektı'. (Arkan var) 
mış ı. aa esef en bu ismi bugün u- r iyeye aktı ve oraya '-'en iden gi- doğru vu" ru·· d b k B · · ,, .; yen a ama a tı. u, ırı, --.. -··-··· .. - ................ ·---··-
nutmuş bulunuyorum. Son zamanlarda rip yeni bir rol oynamak fikrinden bir gösterişli kırk yaşlarında kara sakallı Rüstem .. bu düşünceler içinde, halk 
okuyucularımdan biri, Efganistanda türlü vazgeçemedi. Bütün güvendiği gCır karabıyıklı bir adamdı Kah' 1 _. kalabalığı arasında kale meydanına .. 
bulunduğu sırada bu meseleye dair al- kuvvetlerin, hatta en yakın dostlarının önünde gög-sünü o-e k <l· d ·~n de. ın kubbeli karanlık dehlizi geçerek sokağa 

' o rere ım ı ur- kt G ld' w. ld h d" d.. O 
dığı malumatı bir mektupla geçenlerde ve arkadaşlarının bile kendisinden bu du. Bir eli palasının gümüş kakmalı çı ı. .. : ıgı Y? a.n. ana 0~ u. -
bana bildirmişti. fikirlerde tamamen ayrılmış veya ay- kapzasında dig·er elı' belınd 1 . h _ nun, butun derdı, Gıvm, kalenın nere-

' ' e <ı ançe · d 1 b' · d · · d k 
Maalesef bu mektubu dikkatle oku- rılmakta olduklarını gördüg· ü zaman, ri üstünde idi Zabı't' t' :dd. b' sın e •ve nası ır zın an ıçın e apalı . ın, me ın, c. ı ır b 1 d w b. 

ınıya muvaffak olmadan kaybettim. E- zannedersem bütün hayatında ilk defa duruşu vardı Rüstem ke d' k d ' . u un ugunu.. ır de Hurapın, Çermi-. ' n ı en ıne. t' T t• 'lm d.w. . 1 k 
ğer gerek bu zat, gerek o- Batumda cesaret ve cür'etinin kırıldı- _ zavallı adam! Kahinlerin kinleri- se ge ırı ıp ge ırı c ıgını an ama tı. 
nun gibi, bu mevzua dair ğını hissetti. Fakat, iğilmı;!k bilmiyen ne kurban gidecek H' .. h · Ondan sonra, ne yolda harekete geçece-. ıç şup e.:)ı~. yarın ;-· . t 1 k 
mevsuk malUmatı olan diğer oku- gururu, bu cür'eti tekrar ayaklandırdı, ikinci derecedeki üç k' h ,J b ı gını asar ıyaca tı. a ın •ıe, u )JŞ H ld' w. f 1 h 
yucularım bana bu hususa dair olan onu Türkistan sergüzeştine attı. Bu de- kfıhinle muavinlerin'n h"'k" 1 .· .· ana ge ıgı zaman, saca o an an, 1 u um eı m,ı h · t · · t ı · 1 k 1 1 11 ·I 
ma'umatlarını göndermek lutfunda bu- virde, artık Enver paşa, ittihatcılar a- te'vit edecekler Ada - ·a a·- ızme cısı, onu, e aş a arşı acı. :.v e-

J • ıncagız, ı am e ı 1 ld·w· . h' .1 
lunurlarsa pek müteşekkir kalacağım. rasında yapyalnız kalmış bir ferddir: lecck. Erkek evlatiarı öldürülrcek. ma- mur akrı~ ge. :gını, ızmetcı.eri .~orgu-* Arkadaşlarından hiç biri kendisini ta- lı, mülkü kahinler arasında taksim etli- ya çe tıklenn:. onları, on beş gun ev-

Bu suretle, inkılap kanunlarının do- kib etmedi, hatta hiç birisi ona taraf- lecek. vel, soyulan bır kervanı soyan haydut-
ğurduğu bu Türk enerjisi, Efgan hu- dar olmadı. Bütün dostu ve arkadaşıt 0 Dedi. lardan olmakla itham ettiklerini.. eşya-
dudları yakınında, Asyanın ortasında iğilmek bilmiyen gururu qe kırıldıkça Bu sırada, elinde şarap dolu bir kap ]arı darasında getirdikleri şey~erin k.er-
bir Türk toprağında on beş senedenbe- yenileşen cür'eti idi. O, bu sergüzeşte tutan bir adam, gelip kumandanın ya- va~ an .a~ırıl~ış m~lla~ oldugunu söy
ri hayata gözlerini kapamış bulunuyor. yalnız bunlarla mücehhez olarak gitti. nında durdu B k:-h· k 1 ledıklerını .. hızmetcılerı, beraber gelen . as a ın, o unu sıva- "k' t•· .. d'k . . 
Son dakikada, kendisini düsman kur- (Arkası var) yan zabite yaklaŞtı. Belinden hançeri- ıd·ı uccara goste~ ı ~erını ve onların 
şunlarının içine atan bu en~rjinin bu .. - -·" ·~· ~· ~· · · . · .... ·-· · · · • · · · · · · · · ' ·~M 1 ni çıkardı. Zabitin pazusunda derince a, bunları,. ken?ı~ermi soyan haydut-
feci akıbeti, onun 908 den 921 e ka _ l\öbetçi bir çizgi çizdi. Akan, kan, kolun altında lara .benzettıklerını ... eşyalara bakılmak, 

, 
Cuma 

(*) 
Saçkıran 

Hastalığı ( Pelade) 
Başta ve sakal diplerinde saçlnnn dö

killmesinl ve yer yer açılmasını lnt.aç e
den bir hastalıktır ki sebebi hala anla -
şılamamıştır. Bu hususta asabi tema -
yullerln büyük rol oynadığı zannolunur. 
B:ızı zaman bu hastalığın tenasül! ıaa.. 

llyctıe aiakadar olduğu da vardır. NI -
tekim bazı hl\mlle kadınlardo. göze çarp
ması bunun bir delilidir. Hafif tezabö -
rat gösterdiği zaman iki 110. altı ay sar
fında knblll tedavidir. Fakat hastaıılm 
sık sık nüksettiği de olur. Had eekllle -
rinde tedavi devresi on sene dahi süre -
blllr. Açık hava, kuvvetli gıda, su teda
visi şayanı ta vslyedlr. Kıl diplerini t.ah• 
rlş etmek için günde bir kaç defa fırça 
ile sürterek kaşımak d:ı rayda verir. dar oynadığı rol ne olursa olsun, bizim E tutulnn kaptaki şaraba damlamıya baş- ta~kıkat yapılmak ~zere ~şy~larla, cs-

çin elbet acıklıdır. Kahramanca ölme- tczaneler ladı. Kan kcsildig·i zaman, S"rap kabı- te .. ıl·e·r .. ı.e b._erab .. er. hızmetcılerın kaleye! ·" t ld kl l t < •) Bu notları kesip saklayınıı, 1ab .. 
sini bilen, başkalarını oldug· u gı'bı', ken- Bu rece nöbetçi otan eczaneler !Un - n.., bı·r vatagla b' . k b' b lt· h go uı u u eı mı an at ı. bl lb-Lardır: ... , ,, c n. ıı o , ır a a ve ar- .. . . r a ume y~pıştırıp kolteluJyoa 7apm& 

disini de ateşe atmaktan çekinmiyen istanbul cihetindekiler: be daldırıldı. Bu işler yapılırken, kahin- ~uste: ... ~unı:;, ~cndıste d~:rşı ~~-ı Sıkıntı zamanınızda bu notlar •ır dokWI 
Enver, hakikaten büyük bir enerji tim- Aksarayda: (Ziya Nuri>, Alemdarda: ler hep birden, bağıra bağıra dua etti- r~ m~ş ır uza 0 up .0 .ma ıgını u- ribl lmdadını'Za 1etı,ebUlr. 
sali idi. Ne kadar yazıktır ki bu büyük (Eşref Neş'et), Beyazlttc: <Haydar>, sa- ler. şundu. Sonra, hancıyı gıdıp buldu. On-
~erjiyi, k~ü~~kküçükw~rb~ m~p~: crooru~.~~~~de: ~a- Kç~ki bnlı ŞHÇ~n. ilk ev~ı. ~============================ı~~ 
kaf.a idare etti ve bu kafa o enerJ·iyi, llh Necati), Eyüpte: (Arif Beşir), Fener. baş kahin bir yudum içti. Arkasından Giimrük Muhafaza Genel Ko. s-
d de: CVltall), Şehremininde: (Nazım), 
aıma, yanlış yollara ve talihsizliklere Şehzadebaşında: (ÜniverslteJ, Knragüm- diğer iki kahin .. onlardan sonra da ku- t b } S t } K i d 

sürükledi. Son sergüzeşti, hangi ta- rükte: (Arif), Kilçükpazarda: (Hulüsi), mandan içti. Daha sonra, şarap kabı an u a ına ma om syoııun an 1 
raftan bakılsa bir ha~ idi: Bugünkü Bakırköyünde: (Merkez>. orada bulunan cemaat arasında, ağız- 1 - Gümrük Muhafaza eratı için 832 t:ıkım süvari, ve 1131 takım piyade ta,. 
dünyanın, eski dünya gibi, hiç yoktan Beyoflu cihetindekiler: dan ağıza dolaştı. lık elbisenin 26/7/1937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmesi yapa• 
cihangirler yetiştirmeg· e mu"saı"d b'ır İstlkllil caddesinde: ( Galatasaray ) B . 'h d 'k k Tünelbaşında : c Matkoviç >, Galatadıı: u merasını nı ayete er ı ten sonra, hca tır. 
dünya olmadığını, mücadele silahları- <İki yon, Fındıklıda: (Mustafa NaU>, kumandanın kendisini müdafaa etme- 2. - Taı;ınlanan tutarı 19237 lira 40 kuruştur. 
nın değişmiş bulunduğunu anlamamak Cumhuriyet caddesinde: CKürkciyan>, sine sıra geldi. 3 - Şartn~me ve evsaf komisyondadır. Görülebilir. 
bir hata idi; içine girdiği içtimai muhi- Kalyoncucta: CZnfiropulos> • F'lruzağnda: Kale kumandanı. iki kolunu kavuş- 4. -· isteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka mektupları ve kanuni 
tin temellerini bilmemek de başka bir (Ertuğrul), Şişlide: CAsım), Beştkta11ta: !urdu. Derebeyine sadakatini.. onun ug~ -h t 'd' 'h CAll Rıza>, Sarıyerde CAsatı. vcsikalarilc birlikte teklif mektuplarını o gün saat 15 e kadar Galatada Elld 

a a ı ı; nı ayet, inkılfı.bcı sıfatile, kı- Anadolu ve AdaJar cihetlndekiler: runda, canını her vakit feda etmeye Gümrük binasındaki Komutanlık satınalma Komisyonuna vermeleri (3'190) 
zıl içkılfibcılarla yaptığı itiliifa riayet ... Üsküdarda: <İttihat), Kadıköyünde : hazır olduğunu.. hiç bir zaman onun 
etmiyerek onlara karşı hinayet etmesi, (Moda>, <Merkez>, Büyükadada: ışına- mukaddes başına, hatta mübarek na-
en biıyük hatası oldu. Hayatının bu son si Rıza>. Heybel!adada: <Halk>. mına yalan yere yemin etmediğini an-
••••••••••••~•••••••••••••• ...... .._ ___ _. •••••••• __ lattı. Kahinlerin eşref saatte kehanet-

--- ·--····--------·-----------------
lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 

Pazarhk Komisyonu ilanları 

Ev kadmmm şeker kuponu: t7 
te bulunmadıklarını ve bu yüzden al-
dandıklarını iddia ettL Derebeyini, fe- _.. ____________ -

dakar bir kulundan mahrum etmeme- Cinsi Mikdarı Muhammen fiatı Teminatı 

135 L. 
İhalesi 

12.7.937 aut 15 

Ev kadını, taze yemiş mevslrnl geçmeden kilerini reçel ve şurupla 
doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, 
saklayınız. 30 tanesini bir seri hallnııe biriktirip idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numara vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara· 
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakıp 25 numara
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numaraya ela iklter 
kilo şeker verilecektir. 

Ieri için, bir daha kehanette bulunma- Odun 149000 kilo Beher 250 kilo-
larını rica etti. su 3 liradan. 

1 - Üniversite merkezi ile Fakülte ve 0nlara bağiı müesseselere alınacak O' 

kn odu11 yukarıda yazılı gün ve saatte Rektörlükte kapalı zarfla eksiltme'9 
çıkarılacaktır. 

2 - Talipler 2490 sayılı ihale kanununrla yazılı vesikalarile beraber teklif ad• 
lrınnı ihale glinü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde RektörlUğe verrnı, o~ 

lıdırlar. 

Kahinler .. bu müdafaayı dinledikten 
sonra başbaşa verdiler. Müzakere etti
ler. Gene eski kararlarında ısrar etti
ler. Bu ısrar karşısında, kumandanın 
bir hakkı vardı: İkinci dereceden üç 
kahinin kehanetini istemek .. o da, bu-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· nu is~dL Bu mM~~de ert~i günü 3 - Şartname ve liste her gün Rektörliikte okunabilir. (3725) 



S ON POSTA 

Uzak şarkta vahim bir hadise daha 
p k' !Ba§ torafı 1 inci sahifede) J Tokio 8 (AA.) - Çin kıt'alarının 

c ının 20 .1 kıta· in mı gıırb'ndc Çin ve Japon beyaz bayrak çektikten sonra teslim ol 
~idd~t;~ıb~rasında bu sabah saat 4,30 da dukları hariciye nezaretinden bildiri! -
tebe 8;. t ~ muharebe olmuştur. Muha- mektedir. 

Japo ~~ · •3o a kadar devam etmiştir. Japon kıt'aları bunların silahlarını ı 
Yı b n .. r duvarla çevrilmiş bir kasaba- almağa başlamışlardır. 
den onıbar-:Iıman etmişlerdir. Sivil ahali- Mahalli bir hadise mi? 
200 k~l. ~.asalıadaki garnizon efradından Hariciye nezareti namına söz söyle· 

ış! ol:müş - lfih' ttar b' t P k' •· lr.rd· . . ve yaralanmıştır. Japon- mege sa ıye ır za , e ın ın 

olrn~~ ısc ıkısi zab:t olmak üzere 10 kişi garbında Çin ve Japon müfrezeleri a-
s · ur. rasında vukubulan çarpışmanın ma -

~1 dai..it 9,30 da Çm ve Japo k t' 1 halli bir hadise mahiyetinde 'Jlduğu -
n a bıı . n ı a arı ara- .. .. .. .. h" b' h' . 

saat ~c.nr rnutarC'ke aktcdilmişse de ıki nt,u,
1 
~orun~şe g~:e. ıfç kır vba ım nçe.ııce 

J ~ a Çarpışma tekrar b 1 t ev ıt etmıyecegını, a ·at unun ın -
kıt'ap1.0nlar bır iılUmatom , aş amkış Çır: !ilerin tarzı hareketine bağlı olduğunu 

a arını d \ erere ın .. 1 . 1 ·ı~ t . t" 
ırı 1 n crhal aeri k'l ... t soy emış ve şun arı ı ave e rnış ır: 

ış c:rdır Ç h çe ı mesını ıs c- . k d k , 1 h k 
lerd · ınlıler bu teklıf' dd t . _ «Çın rna amatın an ıt a arı a -

ır 1 re e mış kında şiadetli tedbirler alınmasını is -

'Y«.>nj Japon k , ti . tıyeceğimiz tabiidir.• 
t -nd U\ ve crı M"zak l km . d" t 1.-'Q ra 6 (AA u ere er çı aza gır ı 

ını hinııı ı 4 · .) - Japon askerle - Pekin 8 (A.A.) - Royter ajansı bildi-
Fengtay·a h kamyonun Tientsin'den r.yor: Çin - Japon ihtilafını hal için ya-
~·az areket ett' ~ · · t ı lllakta ,, J ıgını gaze e er pılan müzakerelerin çıkriıaza girdiği bil-
nın 29 unc e ~pon askeri makamları- :iiriln.ektedir. Geçen her saat muhasema
neh:ri sahı 1u ~ın ordusunun Tangting tm tekrar başlaması tehlikesini artır-
sıni taı 1 erınden kamı en çekilme - maktadır. 
le ep ettikle · · ·ı · r. ç hlıl rını ı ave etmektedir- Son vaziyet 
Çinliler b~r bu teklıfi reddetmişlerdir. Londra 8 (A.A.) - Şanghaydan Roy-

Nank.nır 8Japon trenini tevkif ettiler ter :ıjansıT>a bildiril!yor: Saat 23 de Japon 
:tı)dıg· • ..., . (A.A.) - Resmen bildi - sk • ,_ ı · ı h · d t k' ... e gore ç· k a ·erı ma .... am an şıma cep esın e am 
?Ptüsüne Ja ın ıt'aları l'.farco Polo si\kunet hUküm sürdüğünü bildirmişler

bır treni t ~n askeri taşımakta olan dir. Tientsin'de örfi idare ilan edilmiştir. 
T evkjf etmışlerdir Ru şehirde Fengtai'ye tekrar asker dolu 

elefon uh . 
'l'ok10 6 hl abcresi kesildi 20 kamyo!ı hareket etmiştir. 

telefon (A.A.) - Pekin ile Tientsin Dış bakanı yarın Kuling'den tayyare 
~abereleri kesilmiştir. ile Nankir'.'e gidecektir. 

~~l-st_a_n_b_u_l ___ B~e~le~d=iy~e~s~i-=-lı~a~n=la_r_ı~~~..,.....~I~ 

İstanbul Festivali 
~tıadol 1 - 30 Ağustos 937 

'°ilrdır. \,dan gelecekler için Festival bil<'tlerinde % 40, otellerde % 50 tenzilat 

'l't 
da (~~ ~:~zilfıtından jstıfade etmek üzere bir ay müddetli geliş-gidi§ ve aşağı

-et}ı uzak yerlerden de on beş günlük halk tıcaret bileti alınmalıdır. 
/\rb l II III 

ur~ • 
Af~tıtı Haydarpaşa 26,04 18,93 12,14 
Ad:~n., > 23 26 18,74 10,74 

:Maıat~a 1 (x) 35.00 25,00 17,50 
~hiziz ı (x) 35,00 25,00 17,50 
Sıvas ı (x) 35,00 25,00 17,00 

l<ayscri ı (x) 35,00 25,00 17,00 
>.f Pttin > (x) 35.00 25,00 17,00 
E<ıkişehi > (x} 35,00 25,00 17,00 

){utahva • 18,23 13,28 8,55 
lJ~k • • 20,49 14,91 9,58 
lConya • 27,05 19,66 12,60 

Çankırı • 31,12 22,61 14,47 
)" • 31.21 22,67 14,51 

'l'uri~zl~~af~lüt almak ve tenzilattan istifade etnıek için İstanbul Belediyesi 
.\~et "" es.ıne, Ankarada yataklı vago:-lar acentalığına, Eltızizde tüccardan 
lrı" <l\.U)e v ~ 

UeSSt>sesj e 01,'lllları ticaret evine, Konyada M. Hilmi Kulluk manifatura 
llıüesSf>tes·ne, ~ksehirdE: de tüccardan Hacı Ml!Stafa oğulları ME'hmet ve Haydar 

ne hıtfm müracaat etmelidirler .:4047> 

1starıbu1 l#- _. 
:ernrnllz 93~eled~y~si hududu dahilinde 9 Temmuz 937 tarihinden itibaren 30 
iiıerirıde tarıh·ne kadar benzinin litresi 16,50 kuruş, g~lonun 82,50 kuruş 
İşbu fi:ı~e 17 l~tre~ik tenekesi 312,50 kuruş üzer!nden satılacaktır. 
l>etro' ar bayılerın müşterilerine satacakları perakende fiatlardır. 

ç~ lUn topt . 
llk tenekesi a~ kılosu 12 kuruştan toptan büyük tenekesi 201 kuruştan ve kü-

l>f>rakend 
1
. f)J kuru~tan satılacaktır. Şehfr dahilinde perakendeciler petrolun 

"lQ kuruşae ~~resini 12 kuruşa büyük tene kesini 212 kuruşa ve küçük tenekesini 
\'uk., acaklardır. 

.. ı «f;ıdsı Yazıl f' nda ltan\·n· ı ıatlardan yüksek satış yapan toptancı ve perakendeciler hak-
• 

1 takıbat yapılacaktır. cB.> c4048• 

l.!ü1ı~ııd;0 
~mı Tahrir 
İb>te.h;~ No. 

q ırn 'b. -
.QU&cyin 22 

:Aııakın· 
Ö 1 t li" 

1l'ı USC'yin 30 
er ?ı.1usatafa 

>tıır h k' 01 ır 

35 

62 

76 

91 

101 

* * MııhaHeııi Solı:a~ı Kapı Cinsi 
No. -Küçük Bakkal Karaman 

yolu 1/22 Tarla 

• > Ağıl yolu 3/30 > 

• > Ayşe Ha-

tun çeşmesi 3/35 • 
> Köy civan 

Dere kenan 6/62 > 

> Kozyatağı 

yolu 138/76 > 

> Merdiven 

köyü yolu 6/91 > 
> > Kayışdağı 

Konulaıı Vergi Vergi 
Kıymeti Niabeti Mılıtarı 

27.60 %.10 28 
27.60 • 28 

18.50 19 

18.50 19 

28.00 28 

48.00 • 48 

S yolu 3/101 > 38.00 • 38 
t ah.pJl'!'nin 
l eblıg ~<lılcrn~m~ercdc oturduklannın bi li:"lcmenıc5'ne binaen doğrudan doğruya 
< rın lrıuh· .ış olun Küçük Bakkal k övün den 7 parça araziye aid ihbarname-
ed .cvıyatıar • 
] r:ı 5ıınclcn ıt b 1 ay~en yukarıya çık anlmıştır. Alakadarların ilanı takib 
(' k ı aren bır a . . d . 

1 . a:za ıd-:ıre h , . Y ıçın e Kadı köy bina ve arazi memurluğu vasıtasıy-
erı k ey etı nezdind ·r 
~nunurıun 141 . e ı .ırazda bu Jıınabilec~l~leri Hukuk Usul muhakeme-

HER AYIN BiRiNDE 
GiEEMiZDEN PARANIN FAiZiNi AL 

TVRK TiCARET BAHKA/I 
T ABii GÜZELLiK ... 

Tabii gOz~ görllnmeğe muvaffak 
olmak için en tabii şekilde; cild 
hekimlerinin uzun zaman çalışarak 

bulduğu formnle göre hazırlanan 
yağlı, yağsız ve acıbadem 

VENÜS KREMi 
kullnnınız, 

ı __ ı--~-1-· n~h~i~sa=r-I_a=r =!!· Müdürlüğünden: 
1 - ll,G50,000 adet rakı mantarı ile 1,000,000 şarap mantarının pazarlılı 

26/VIl/937 Pazartesi günü saat 15 e tehir edilmiı;tir. 

2 - Paıarlık, Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alını komisyo

nunda yap!lacaktır. 

3 - Ş:ırtnameler parasız olarak her gln sözü geçen §Ubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilPn gün ve saatte )«, 7,5 güvenme para· 

larile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4017> 

* * 
I - 1200 adet 40 s/m kıyım bıçağı 

300 :. O. T. havan > 

Yukıında yazılı bıçaklar pazarlıkla satm alınacaktır. 

II - Pazarlık, 19/VII/937 tarihine rastlayan pauırtesi günü saat 14 de Kaba
taşta Levaum ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır .. 

III - Şru'tnameler parasız olarak her g:in sözü geçen şubeden alınabilir . 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen güıı ve saatte % 7.5 güvenme pa-
ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri i1fın olunur. (3908) 

* • 
I - Şartname, keşifname ve planlan mucibince Erzurumda yapılacak 59914.74 

lira m!lhammen bedelli Başmüdürlük bimısı inşaatı paznrhkla eksiltmeye konul
muştur 

n - Pa1arjık, 14/VIl/937 tarihine rastlıyan ç:ırşıı.mba giinü saat 14 de lstan
bulda Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğü binasında 

müteşekkil alım komi!yonunda yapılacaktır. 
III - Şartname ve sair evrak 300 ku nış mukabilinde İstanbulda İnhisarlar 

İn§aat Şubesinden alınabilir. 

IV - Muvakka! teminat mikdarı 4246 liradır. 

V - Ta1'plerin Nafıa Vekaletinden ve rilmie mütcaJlhiC;k vesikasını haiz bu

lunmaları \'e mımar ve mühendis değille rsc bu sını!tan bir meslek adamının işti-
rakini tem~tt etmi~ olmaları lazımdır. c!3969• 

1 - Şa!"tnamesi :mucibince muhtelif cins ve eb'atta .69910> adet nihayetsiz 
ı~it paza!.'lıkla satın aJmacaktır. 

2 - Pa1.arlık, 23/Vll/937 tarihine rasthyan cuma günü sa&t 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübnynat Şubesindeki Alım Komisyonund:ı yapılacaktır. 

3 - Şart.nameler parasız olarak her gün sözü geçı:n Şubeden alınabilir. 

4 - İstcklilcrın pazarlık için tayin edi lC'n gün ve saatte 5:, '/,5 güvenme parala-
rile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c40l8• {j - ıncı madesı mucibin cc ilfınen t~bliğ olunur. .4045, 

Ş\itnıenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş ağrılarının ::~: KESKiN K.AŞELERiDiR. Bahçekapı 

8 allh Necati 



t2 Sayfa SON POSTA 

Yağh ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 
• 

E LE i 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri giizelleştirir. 
Hasan isrnine ve markasına dikkat 

HASAN DEPOSU: IST ANBUL, ANKARA, ESKiŞEHİR, BEYOGLU, BEŞİKTAŞ. 

Paranızı beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

r RADVOLiN , 
Sizi; terkibi meçhul ve ondan üç dört defa pahalı ı 

ecnebi mamulatını kullanmaktan kurtarmıştır. ---
Bize bütün yerli mallarını ya

bancı mallara tercih ettiren en 
kuvvetli sebeb olanların taze, ucuz 
ve saf olmalarıdır. Bu evsafı taşı
yan öz Türk mamulatı dururken 
pahalı ve muhteviyatı §ilpbeli ec
nebi mamulatına para vermek 
günabbr. 

Radyolin diş macunu hudutsuz 
muvaffakiyetile halis yerli mahna 
bu meziyetini parlak surette iabat 
etmiştir. 

ŞiRKETI HAYRiYEDEN: 
Cu arte ünl 
s at 
aa 

Lükı tenezzüh ıelerlerlne talaıi• edilen 11 numaTa 
Önümüzdeki cumartesinden başlıyarak yazın her ClDllartesi hoparlör 

tertibatı, elektrik tenviratile hazırlanan 71 numaralı vapur, Köprüden 
14,15 te hareketle (Üsküdar), (Bebek), (Anadoluhisan), (Emirgan), 
(Yeniköy), (Beykoz), (Büyükdere), (Sarıyere) uğrıyacak, Sarıyerde 

yeni açılan - Boğaziçi CanJıbalık lokantası - m görmek ve orada ilk defa 
görülen yeni Macar orkestrasını dinlemek isteyenlere müsaid bir te· 
vakkuftan sonra Altmkuma gidecektir. 
Altınkuında bir saat kalacak, sonra Boğazın müntehasında bir cevelan 

yaparak Sarıyere gelecek ve 19,30 da ayni iskelelere uğramak suretile 
21,15 te Köprüye dönecektir. 

MEHTABDA AVDET DAHA 
GEÇ OLACAKTIR 

Vapurda sekiz san'atkirdan mürekkeb orkestra takımı müntehab e
serler çalacak ve hoparlörlerle bütün Boğaziçi musiki nağmelerile çın
hyacaktır. 

Vapurda dans etmek istiyenler için hususi yer ayrılmıştır. 
(San'atındaki ihtisasile meşhur lokantacı Bay Pandeli tarafından çok 

mutedil fiatla mükenunel bir büfe hazırlanmış olduğunu meraklılara su
reti mahsusada bildiririz.) 

Mevki farkı yoktur. Gidlt ve dönüt 
bilet ücreti 75 kuruttur. 

Pasc lar muteber değildir. 

.... r-r.. .. - .. 

Kızılcahamam da 
büyük pehlivan güreşleri 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha

mama sevgili Atatürkürnüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek illere T. Hı.va Kurumu ve Kızı
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmiştir. 
Ba~a· (150), başaltına: (100), bü

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

Se.ıelerdeııb~rı deneıııııi:-; e.ı h:s,r
li ilılçtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

.._~ALGOPAN 1 
............................ 

Emniyet ve itimad ile 
çarpıntı, bayılmalar, heye• 

can ve bütün sinir 
nöbetlerine 

Aman Allahım 
•• 
Olüyorum! 

Bayanın h•kkı var : Naaır t•ll• 
mUIU gUç bir ıst1rab memb•ıdı 
Fakat fen ona da çare bulmuttll 

D ermin asır ilac 
Kısa zamanda nasın düşürerek sizi raba 
eriştirir. Kullanılması kolaydır, netice 
çabuk alırsınız. Nasırlan sıcak suda 
muşatınız. ve "Dermin,, den sürünü. 

zaman sonra 
kendiliğinden dot' 
tüğünü görüraüııiltt 

Markasına 
dikkat edlnl 

KARDOL ı# ADEMi iKTiDAR 
Kullanınız. 

Siz de ba kremden 
ıa,mayınızl 

~-

Botun cihanda elli senedir daima Us
tun ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
BOyUk bir bilgi ve uzun bir tecrübe 
malısulU olarak vücuda getirilmiş 

yegane sıhht kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlatnnlıkhı değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nev - York güzellik enstitülerinden 
yozlerce krem arasında birincilik mll
kllratını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM BALSAMiN 
GUndUz için yağsız, gece için yllğlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın

mış ecza,, ıtnyat ve tuhafiye mağaza
larında bulunur. 

İNGİLİZ KA.~ZUK ECZANESi 

BEYOGLU • lSTANBUL .............................................................. 
Son Posta Mathaua 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞA.1'LIGİL 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her. eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin 

Galata İstanbul 

DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

ri00 A i M ··o···N 
Fenerleri gelmiştir. 

iri •t•k •lm•k için ralnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D Al M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde O A İ M O N 

markasına dikkat ediniz. 

' . 
Her nevi tı.hçe a... 

pratını .. nebatat ıiir· 
feleriıa.I öldüren toadw • 

Pompalı kıplar derununda 
•lılır. Ve daima kullaaılnıata 

hasudır. Aynce aatıo alıaacalc ak• 
••• JOlı:tur. Haıarat için öldürücü, 

eebse •• nebatlar için ıaranısdır. Zehirlı 
• detfldir, PraUk •• müe11irdir. 
U•••f ... ı ;ıt ıne,ı., t9'1Mııl. Gılıtı, VOJYHa Hu t 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur• 


