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İngiltere İSP-anyada Düğünde facia 

k t,. h k I . Damadı hırsız diye .,, a 1 are e e ge~ııor yakaladılar, o tashih etti: 
Dün yeniden bir İngiliz tüccar gemisi "Hayır, ben katilim!,, 
batırıldı, bir hafta içinde batırılan 

gemilerin sayısı dokuzu buldu 
lialifaks mezuniyetini yarıda bırakarak Londraya döndü. lngilizler her batırılan 

gemiye mukabil bir İspanyol gemisini müsadere edecekler 
C londra 8 (Hususi) - Son on gün için- ve batmış olan İngiliz gemilerinin adedi ................... - ....................................... -

~ e İspanya limanlarında, hava bombar· 9 u bulmuştur. Bu vaziyet İngilterede u· 
..':anları neticesinde hasara uğramıı (Devamı 11 inci sa.yfa.da) 

Çekoslovakya azhklar meselesini halledebilecek mi ? 

Slovaklar Lehistandan 
teşvik görüyorlarmış ... 

Hatay meselesi 
son safhada 

Tebliğin bugiln Pariste 
neıredilmesi bekleniyor 

Paris, J1 (Hususi muhabirimiz
' den) - Bllyük elçimlı Suad Davazla 

Fransa hariciye nazırı Bone arasın
da Hatay meselesi etrafında cereyan 

(D~amı 3 n.cü $4!Jfad4J 

Facia gelinin çeyizini seyreden iki mi safirin duydukları şübhe ife bqt4Clı 
Bergama (Hususi) - Burada, yalnız hırsızlık vak'aları ile kurbanlarından. bi

burada değil, belki bütün Türkiye ve bel- ri meçhul olan ve ikisinin de faill klrn 
ki de bütün dünya zabıta tarihinde şim- olduğu anlaşılamıyan ilci cinayetin fail
diye kadar eşi kaydedilmemiş bir hAdise lerini ele vermif olmasile de çok faytru 
cereyan etmiştir. Hadise mahiyet itibari- dikkattir. Hadiseyi anlatalım: 
le bir tesadüften ibarettir. Fakat birçok (Devamı 11 inci sa.yjada} 

~ l>rag, (Haziran) - Nazırlar meclisinin 
Ususi komitesi bili.fasıla bergün topla· 
~rak aılıklara verilecek imtiyazlara aicl 
lo nun projesini hazırlamaktadır. Çekos

"ak devlet adamlarının mülAkatlarda 
~~ .. 

Stiylevlerde temin ettiklerine bakıla- ·-· .. -············ .. ············ .. ·························· ================-=:::::::ıı==:ıı=:ıı:ıı:::::=========ız::::ııaı::ıa:::m • • 
~urs pr9je -hemen hemen bitmık 
~ ir Yt de\•letln ihtiyaçlarını oldutu 
~·dar azlıkların meşru taleblerlni da tat-

Iktısadi teşekküllerin 
idare ve mürakabeleri lb.'.n edecek mahiyettedir. Fakat bu tah· 

~ ~caba hakikate tevafuk edecek mi? 
it dıki halde görünen §ey Alman azlık· 
~· reısi Henlayn'in şiddet politikasın- .ıı··-· ............ -............. -........................ , Yeni layiha meclis ruznamesine ahndı 
~ n Çekinerek ırkdaşları lehine azamt lzmir bel.diyeti halin memnun 1 --- --------

Para vererek ( Med in 
F rans ) markalı dilber 
seyretmek istemiyoruz ! 

' Usaadeyl tatlılıkla elde etmiye çalıia· etmelr iıtiyorıa hıar için iyi bir İ Ankara, 8 (Hususi) - Sermayesinin encümen bu lfıyiha üzerinde esaslı ça· 
'iı v 'Ik .l...U L b • '-I e ı anlaşmayı ilk merhale saya.. tiyatro trapa, vu,.._.111: ir tenor i tamamı devlet tarafından verilmek su· lış:malar ve bazı değişiklikler yapmıştır 

•dtr, ueycı prlmaJonna, meıhrır hir ~ retile kurulan iktısadf {eşekküllerin Layihanın aldığı son şekle göre bu te-
-........_ (Devamı 2 nci sayfada) Lıh Hflridlye Nuın BeJe oper•t •etirtıinl ~ teıkilAtile idare ve mürakabeleri hak· şekküllerin salahiyetli idare ve müra· 

Yarın denı·zıerde 100 000 to 1 k h b \.c·;; .. s··· .. ·-·-P·-···· ................... :-·· ....... ı :~~~l ~=~ı!!~·~~~c::c~~y;~~:: ~a~~~v~:;e~~~~~;;a:~~~abe he· 

' 
. n u ar on osta " nan tıyatro liye ve iktısad encümenlerinden seçi- yeti, idare meclisi, umum müdürlük. 

• münekkidi 1. H. yazıyor) len üçer azadan mürekkeb muvakkat (Devamı 11 inci sayfada) 

gemileri de görecek miyiz? 
~f iliılerle Amerikalılann yapmıya \ karar verdikleri 

•000) tonluk gemiler (Yavuz) un iki, (Kocatepe) nin 
yirmi miıll bilyüldüfünde olacakhr 

("Son Posta,, nm deniz işleri muharriri yazıyor) 

\'e't'elgraflar İngiliz r--..... ------------------R 
(is Arnerikalılann 
le ~O?) tonluk harb 
ta~sı Yapmıya ka· 
dırı Verd~klerinl bil· 
D Yorlar. İnsan. 
111ttnd . 
ta 

1 
en güne artmak· 

~ 0 :ın bu gemi cesa· 
eti kar 

ti ih . Ştsmda, gay-
...... tıyari soruyor: 

'°n h Bu cesametin 
h addi nedir' ou • 

t b·ı sua.le cevab ve:. 
l~r-1 ll'lek için gemı. 
ıı:. ttı neden b"" ''dü 'illtıu .. - uyu • 
ıırnd duşunmek JA-
°Y<ltıu ':· Biz iki Ok· 
~ti s d~vletinin bu 
V;ıp~ büyük gemi 

br>b aıa~ında üç se-Dünyanın bugllnkfl en Msl«k harl> gımilmftdtft f~lerin 
l ..:_o:iiyoruz: (Nelıon.) H/1ı hcarb gtmiıi 

l'rııyaca~a.srafı, diğer devletlerin başara- riç olmak üzere, 3000 liraya malolmaltta-
2 _ ~adar çok olması. (Devamı 11 in.et ıayfada.) 

'ele: 1~ Denızaltı tehlikesini bertaraf ede- ............................................................. . 
11.adar .. ' a sur atli bulunması. 
- '1' tlı ha • ayyare bombalarına karıı şaya-

l ret ınukavemet göstermesj. 

ltarb Genıiııin inşa masrafı 
gemilerinin beher tonu, toplar hı-

Sivaı ıayfaıı 
BuPıt 11 aac11 aa7faİlmı Orta Anadohı· 

DUl ı.a rtiael tehrine tabais e&&lk, 
ok.,•n•ıf 

Garib haberler 
1 - Be, dükkanı taıanlarını 

delerek soyan hır11z 
2 - Tahtakurusu toplarken 

tutuşup ölen kadın 
Müddeiumumilik az11ı bir hırsız 

hakkında tahkikatını ikmal ede
. rek, mahkemeye gtindermiştir. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

[ 
Amerikada milyoner olan Türk J 
tütüncüsü maceralarını anlatıyor 

Peynir ekmek yiyerek 
geçirilen iki sene 

isme.il Kadri Türkmen adında bir Til'rk, 
bundan 9 sene evvel, on parasız olarak İs· 
tanbuldan aynlıp Amerikaya gltmlı, ve o
rada birçok maceralar atlattıktan sonra, 
büyük bir servet kazanmış. 

Bu zat, ou anda, İstanbula dönmtıı, ve 
Parkotel'• yerleşmlf bulunuyor. Artadaıı· 
mıı Naci Sııdullah, Bay İsmail Kadri 11• ıö· 
rilımüş, ve onun bütün hayatını cllnlem1ftlr, 
Bu mülakatın, dün ve evvelki ıttn oııı:an la· 
sunlarında, İsmail Kadri ıunıarı anlatmıt· 
tır: 

- Babam tütüncü 1dl. Ben de çıtırdekten 
tutüncü yet.iştim. Günün birinde, İstanbul& 
geldim. ClbaU fabrikasına, eksper ıtaJyerı 

olarak yerleştim. Kısa blr zaman zarfında 
fnbrlkanın harmancıbaııaı oldum. J'akat bu 
mevki benl tatmin etmedi. Daha bllyl1t 1t· 
lere girişmek, ınemur olmamak taU,ordum. 
Bir gün, bu maksadımı babamın en JaJaıı 
arkadaşlarından blrlne açtım. Bana yardım 
etti. Teıkll olunan ılrket namına, Amerika· 
lılara Türk tütünü satmak üzere, vı flrlcet 
serlklerlnden Bay Ahmedle birlikte Amer1-
kaya gittim. Çok garib bir tesadftf netıcuın
de. tütün taliblerl ayağımın ıeld1ler. Bize, 
kendilerine Türk tütünü temin et.mele mu
lmbllinde muazzam sermayelerine ortak ol
mayı teklif ettiler. Kabul ettllı:. Fabrika ku· 
ı·uldu. Mo.ka Muda namlle çıtardıtımu blr 
stıarayı, Prens dö aaı çok belendl. Yazdıtı 

(Devamı 5 incl sa.yfada.) J Bay lsmail Kadri Türkmenin son rumi 



Her gün 
Turizm ve 
Devlet 

~-·Yazan: Muhlttla Blrın 

Resimli Makale: IE Kamçı ve af gon... - Sözün Kısası 
__._...__ 

Yazı Çoi Olduia /çia 
Bugün Konamadi 

Çekoslovakya . ~lıklar 
meselesını 

halledebilecek mi 1 

Garib haberler 



Orman kanununda köy]ü 
lehine yapılan tadiller 

lttuhtelit encümen proje üzerindeki tedkiklerini bitirdi, 
layiha yakında umumi hey' ete sevkedilecek • 

b Ankara (Hususi) - Muhtelit encümende etmıyecek tarzda toplanıp ormandan dışan 
~Unan ornınn kanunu üzerindeki tadllfita çıkarılmıw lçln köylülere lz1n verllebl.llr.:. 
t&nuProjenin tedkikl bitirllmlştir. Proje ya- 6 ncı madde olarak da şöyle bir kayıd tes
lll a umumi heyete sevkedllecektir. Köylü- blt edilmiştir : 
il~ ve ekonomimiz lehine yapılan yeni t- Ziraat Vekrueti, lüzum göreceği ahval ve 
._ret ve tekllfier içinde çok faydalı olanları mıntakalarda, icra Vekilleri Heyetinccı de 
~~- Kanunun 18 inci maddesindeki de- to..sdlk edilecek esaslar dahilinde, fabrika sa.-

tO k şöyle yapılmıştır: bibi orman imalitcılanna tesbit olunan şart-
~ J'Jnanlann içinde veya orman sınırları- ıann tamamı veya bir tısını mukabilinde 
tinct~oy ortasından ufki hattımüstakim üze- tayin edeceği bedelrerle, artırmnsız ağaç, 
kö 10 kilometre uzaklığa kadar bulunan tomruk ve ormanda kereste imalinden kat
ta Y!~!ere zati ihtJyaçlan için dikili ağaçla- mıg ve kalacak parçalan verebilir.» 
b...... tarife bedelinin onda bı:.ını ve aynca 27 ncl madde a ağıdaki ekilde değiştirll-
ıe """ıe ve taşıma masraflarını odemek ~artı- 1 ş f 

0rınanıarın istif edilmiş yerlerinden veya mlştir: 
::ıan memurunun göstereceği mahallerden «Orman suçlarından dolayı tutulan n~aç, 

te.steiık, kaplık, tomruk ve mahrukat ve- tomruk. kereste, mahrukat vesair mahsulat 
tilir. ile nakil vasıtaları bekcl ve bekclbaşılar tn-
.\ynı mesafe dahilinde bulunup da ge- rafından zaptedllerck muhafaza edilmek ü

tlnııeri, otedenberl, kendi vasıtalarlle pazar- zere en yakın belediyeye veya koy muhtarı
tera. tetJrip sattıkları kereste, odun, :taplık na veya muhtarın vekiline, bu da bulunmaz
ıı....konıure bağlı olan köylülere tam tarife sa, ihtiyar heyeti liznsından birine makbuz 
~eli alınnrak lain verilebilir. mukabilinde teslim olunur. 
ı. l3u iznin ne hadler dahilinde ve ne şartlar- Suçlu lehine karar halinde, müsadere edll

VerUeceti, talimat.name lle tesbit olunur.• m1ş mallar mevcud.sa derhal, satılmışsa be
lit ltanunun 37 ncl maddesi ise şu şekilde ta- deli iade olunur ve nakil masrananndan 

Olunmuştur: başka hiçbir şey alınmaz. Karar suçlu aley-
'-ı~nı şartla ve keza bedel tesviyesine tAbl hinde olduğu takdirde ise müsadere edllınlo 
~aksızın Ziraat Vekflleti ormanlardaki maddeler satılmamış ise satılarak, satılnuş

dal, kuru çalı çırpıların, ormanı tahrlb sa bedeli, hazineye irad kaydolunuc.1> 

Beynelmilel afyon 
konferansı hazırlıkları 

C:enevredeki ihzari komite müzakerelerini bitirdi, rapor 
Milletler Cemiyeti istişari komitesinde görüşülecek 

Çinde bombardıman 

SON POSTA 

Adli evrakın 
tebliğine dair 

kanun Mecliste 

Ankara, 8 (Hususi) - Askeri hasla
Lakıcı hemşireler hakkındaki kanun 
layihası Meclis ruznanıesine alınmıştır. 
Layihanın aldığı son şekle göre ordu 
sıhhat müesseselerinde hastabak•cı 
hemşire yetiştirmek üzere Milli Mü:ia
faa V ekilhğince üç sınıflı bir ordu has-

Ankara, 8 (Hususi> - Adli evrakın po~ta tabakıcı hemşire okulu açılacaktır. 
vnsıtaslle tebliği hakkındaki Jı::ınun lô.yiha- Bu okula Milli Müdafaa Vekaletince 
sı Meclise gelmiştir. Layiha esaslarına g·ıre tcsbit edilecek şartlar dairesinde talebe 
arzuhal livlluı, davetiye, celbnamc, karar 
ve Jlamlarla icra ve ödeme emirleri, malıkc- kabul olunacaktır. Asken tıbbiye tale-
melere, sorgu Mklmli~i ve muddc!umumıllk besi gibi iaşe edilecek olan bu okul ta
"e icra dairelerine ald diğer evrak post.ı ı- !ebesine her ay beş lira ve aynca elbi
daresi vaıntaslle tebliğ olunacaktır. Tebll~ is- ~e ve techiwt verilecektir. Hemşireler 
lerlnden dolayı mübaşir tarafından yap.la- mektebdcn çıktıktan sonra altı yıl 
cak olan hususlar posta memurları tar:ıfm-
dan hazırlanacak nizamname hükümleri da- mecburi hizmete tabi olacaklardır. 
1:-e!:indc ifa edilecektir. Tehlnnde mazeret Bunlar yirmi sene hizmet ifa ettikten 
buh nan hallerde tebliğ muaıneJesi ve ~uk1Jk sonra tekaüd kanunu mucibince ıeka
usuıu muhakemeleri kanununun madde! nah i.ıdlüklerini isteyebilecekler 55 yaşmı 
susasının şümulüne giren tebllğlerdekl tıillk, d ld l · t hdidin t b" t t la 
ht'ık!m veya alfıknlı merclln tesb t edeceği kli- o ur~n ar sın a e a ı u u -
Ub veya adliyeye mensub bir memur tnrn!m- cakltırdır. 
dan lfn olun caktır. Bu mekteb Gülhane tatbikat okulun-
.. Postn memur~rının kusur veya Jhmnll yü- da açılacaktır. Askeri hastabakıcılar üç 

zunden veya mücbir sebeblcr harldnde her yılda bir tefi ettirilecek asli maaşlar 16, 
hangl bir sebeble ziyaa uğrayan adliye cvra- · . 
kuun yeniden tanzim ve tebliği için lüzunı- 17,5 ve 20 lıra olacaktır. 
ıu olan masranar posta kanununun tanh
hudlü mümselat.a m..ıtealllk hükümlerine gö
re ödenecektir. Telgraf servisinde ziyıı ve 
tcahbür vukuunda telgraf kanunu ahk§.ml 
tatbik olunacaktır. 

İnönü 

Açık şehirlerin 
bombardımanı 

Gazeteler kat'i harekete 
geçilmesini istiyorlar 

Nevyork 8 (A.A.) - Nevyork Taymis 
gazetesi, Çinde ve İspanyada açık şehir
lerin tayyareler tarafından bombardı

man edilmesinin Amerikada uyandırmış 
olduğu nefret ve istikrahı kaydetmekte
dir. 

Bu ga7.ete, bilhassa diyor ki. 
Zaruri olan bir şey varsa o da Ameri

ka, İngiltere, Fransa ve hatta diğer dev
letler tarafından her nerede olursa ol
sun açık şehirlerin bombardıman edil
mesine mani olmak maksadile kat'i bir 
harekete geçilmesidir. 

Dünya kupası 
maçlarının hasdatl 

Paris, 8 ( A.A.) - Geçen cumartesi 
ve pazar günü yapılan dünya kupası 
maçlarında en çok gelir temin eden 
karşılaşma Paris'de Park dö Prens 
stadında yapılan Almanya ile İsviçre 
olmuştur. 

rahatsız bulunuyor Bu maçın temin ettiği hasılat soo bin 
Eski Başvekil İsmet İnönünün safra franktır. 

kesesinde kole.sispit denilen bir ilti - Kolomb stadındaki Fransa - Belçika 
haptan rahatsız bulunduğu ve dol;tor maçında 400 bin frank, Marsilyada ya
Tcvfik Sağlam ile operatör M. Kemalin pılan İtalya - Norveç maçında 280 bin 
Ankarnya gittikleri, konsultasyon için frank, Strasburg'da yapılan Brezilya -
doktor Fizenjcnin davet edildiği haber Lehistan maçında 200 hın frank, Lö devam edı·yor verilmektedir. Havr'da yapılan Holanda - Çekoslovak-

Bu hastalığın cerrahi bir müdahale ya maçında 145 bin frank Tuluz'daki 

Mühendis ve mimarlık 

Londra, 8 (Hususi) - Kanton ve di- ile olduğu gibi dahili tedavi ile ve ilti- Romanya - Küba maçında 11 O bin 
ğer Çin şehirlerinin bombardımanı de- babın dağılması suretile de ted..ıvi edi- frank gelir temin edilmiştir. 
vam etmektedir. Bugünkü bombardı- lebildiği bildirilmektedir. Yedi maçın temin ettiği dühuliye ha-
man neticesinde Kantondaki petrol de- Verilen malUınata göre İsmet İnönü sılatı 1 milyon 186 bin franktır. 
poları infilak etmiştir. nün hastalığı salaha doğru gitmekte, 

Japon tayyareleri Svatan limanı üze- ateş düşmektedir. Tedavi şekli hasta!ı
rinde de uçuşlar yaparak, şelırin bom- ğın seyrine göre tayin edilecektir. Is
bardıman edileceğini bildiren ve halkı met inönünc acil şifa ve afiyet temenni 
uzaklaşmıya davet eden beyannameler ederiz. 
atmışlardır. 

Çinliler geri çekiliyor 
Şanghay, 8 (A.A.) - Çin menabiin-

den öğrenildiğine göre, Çinliler, Han
keu önünde vücude getirilmiş olan bü
yük müdafaa hattına doğru geri çekil
mektedir. 

Dünyanın en büyük 
ticaret tayyaresi 

Sanla Monica (Kaliforniya) 8 (A. 

Milli takım gUreşcileri Ankara 
seçmelerinde kazananlarla 

karşılaşıyorlar 
Ankara 8 (A.A.) - 1938 Türkiye ser

best güreş müsabakaları neticesındc hE>r 
sınıftan birinci çıkan güreşçıier haziran 
nıhayetlcrinde İstanbulda milli takımla 
karşılaşacaklar ve galib gelenleı· yeni 
milli takım kadrosunu teşkil edecekler
dir. 

hakkındaki kanun Japonl_ar, Dungah~ ~e Pekin - Han-
A.n • . . keu demıryollarının ıltısak noktası olan 

A.) - Dünyanın en büyük ticaret tayya
resi dün ilk tecrübe uçuşunu yapmıştır. 
Tayyarenin 5.600 beygir kuvvctınde dö:t 
motörü vardır. Ağırlığı 25 ton, :ızan;i 

sür'at 386 kilometredir. 

T. S. K. güreş federasyonundan yapı
lan bir tebliğde: 

~kara, 8 {Hususı) - Muhendis ve Çençengen civarında bulunmaktadır. 
'lık hakkındaki kanun layihası 

la . l'Uznamesine almmıştır. 
~l'ıe ~Uıaya Adliye encümenince ilave
~ çrı.ı bir fıkraya göre devlet dairelerin
'Orı \1§~~ mühendis ve mimarlar profe
~~ • oğretmenlik, doçentlik yapabi
l'itı.d ~rdır. Mühendis ve mimarlar elle
l°'ilıd e ruhsatnameleri:li kanunun neş
iitti en itibaren yeni ünvanlara göre de-

rnı.eğe mecbur tutulwuşlardır. 

lngiliz Kraliçesi hasta 
)ı~ndra 8 (A.A.) - Bukingham sara
~1.an bildirildiğine göre doktorlar, 
)ı l~'ae~e birkaç hafta dışarı çık"lllama
~l~~1~e. :!mişlerdir. Kraliçenin hafif 
•ı gen 1 ıyılıge yüz tutmuşsa da kendi
' e ~arın, hassa alayları sancakla
~~ et~ anevi gecid merasimine işti-

tnıyecektir. 

Hariciyede tayin 
Ve değişiklikler 
Ankara, 8 (Hususi) - So!yn elçiliği

miz başkatibi Faik Hasan, ikinci katibi 
Kemal Cenani, Tokyo başkatibi Nured
din Akıncı, Bükreş katiblerinden İzzet, 
Tahsin merkeze naklolundular. 
• Sofya katjblerinden födvan Kocaoğlu 
Bükreş katibliğine, merkezden S:!nuh 
Antakya başkonsolosluğu kançılarlığına, 
Pertev Kantemir Viyana başkonsoloslu
ğu muavin konsolosluğu:ıa tayin edil
diler. 

Tütün kanunu 
Ankara, 8 (Hususi) - Tütün ve tü

tün inhisarı hakkındaki kanun layiha
sı encürnenlerden geçerek Meclis ruz
namesine alııun14tır. 

Tayyare 42 yolcu alabilmektedir. Mü
rettebatı beş kişiden ibarettir. 

Tekirdagh Kara Ali ile 
Banj:rmada karşılaşacak 

1938 Türkiye serbest güreş bırincilik
lerinde galib gelen birincilerle müsaba
ka yapacak milli ekip güreŞJSileri: 56 ki
loda Ahmed Şakir Yılmaz ve Kman, 61 
kiloda Yaşar Erkan, 66 kiloda Saaık So
ğanlı ve Yusuf, 72 kiloda liüscyill Çetin, 
79 kiloda Ahmed Kireçci ve Adnan, 87 
kiloda Mustafa Çakmak, ağır sıklctt" 

Mehmed Çoban oldukları ve bunlıırın 
haziran nihayetinde yapılacak mezkur 
müsabakalara hazırlanmaları lüzumu 
bildirilmektedir. 

Bir çocuk hoğuldu 
Anadoluhisarında oturan Nigann kı

Ankara sergi evini ziyaret zı bir buçuk yaşında Fatma annesi!e 
beraber Göksü çayırında dolaşırken 

edenlerin sayısı hayvan sulamak için doldurulmuş bir 

Bandırma, (Hususi) - Bandtrm:ı H::ıl

kevinin 19 haziranda tertib ettiği güreş
lerde Tekirdağlı - Kara Ali karştlaşmssı 
için (500) lira konmuştur. Kara Ali bu 
güreşler için hazırlanmı~ bulunmakta ve 
Tekirdağlıyı yeneceğini iddiıı. etm~k\

tedir. 

Ankara 8 (A.A.) - Sergi evimizde a- yalağın içine düşmüş. boğulmuştur. 
çılmış olan kız enstitüleri ve san'at okul- Dikkatsizlikle çocuğunun ölümüne se
ları sergisini 15 gün zarfında 59900 kişi beb olduğu için Nigar hakkında taki -
ziyaret ctmiştır. bata başlanm1ştır. 

Sayfa 3 

• Gene ilk madde meselesi 
meydana çıkıgor 

Yamn: Selim Ragıp Em~ 

r;==\\ emokrasilerin günden güne 
l!dl gerilediklerini gören Ameri

kalılar, daha ziyade iktısadi zaruretler
den doğan bu neticenin hareketsiz kal
makla düzeltilemiyeceğini, bir şeyler 

yapmak H'izım geldiğini söy~emektc he
men hemen müttefiktirler. Filvaki yal
nız Amerikalıların değil, bütün dünya
nın tahtı itirafındadır ki demokrası buh
ranını doğuran iktısadi sıkıntıdır. İktı
sadi sıkıntının başlıca sebebi ise, ilk mad
de ihtiyacının hergün bir parç::ı daha ar
tan bir şiddetle bazı memleketleroe ken
disini hissettirmesidir. Amerikalılar, işte 
davanın bu noktası üzerinde duruyor ve 
demokrasiyi kurtarmak içın bir dünya 
konferansı önünde ilk madde meselesi
nin konuşulmasını istiyorlar. Bu fikri Oi'· 

taya atan Amerika Cumhurre;sidir. Tı
caret nazırı Daniel Roper de onun bu 
fikrini bir konferansında şöyle izah et
mektedir: 

cBütün dünyada mevcud ve iktısadi 

hayatın esasını teşkil eden başlıc.'.l iJk 
maddelerin yeni baştan tevzii bahsini gö
rüşmek rnaksadile bir dünya milletleri 
konferansı toplamak artık bir zaruret 
olmuştur. İktısadi emniyetsizliğin her
gün bir parça daha artması korkusu:ıu 
giderecek böyle bir açık konuşma olduğu 
gibi dünya sulhünün kuvvetli bır teme
le istinad edebilmesi de ancak böyle bir 
açık münakaşa ile temin olunabilir. Bu
nun böyle olınası demokrasiler için bir 
zarurettir. Çünkü yaşamak arzusunu ka
fi kuvvetle ifade etmiyen bir tejim için 
bu asırda hayat hakkı mevcud değildir. 

Bütün dünyada idare şekillerı değişi
yor. Eğer biz de kendi idare rejimimizi 
muhafaza etmek istiyorsak, bu rejımin 
faydalarına inanmış olanlar, bu hu.c:usta 
içten veya dıştan gelen tehlikelere karşı 
icab eden emniyet tedbirini almalıdırlar .• 

Ticaret nazırı Roperin kanaatl('rıni 

hülasaten kaydettikten sonra Amerika
nın bu bahisteki mülahazasının bu şe
kilde ifade edilmiş olmasının derin bir 
hayret uyandıracağını söylemekten de 
kendimizi alamayız. Çünkü Amerika ö
tedenberi, ilk madde fakiri olan devİt:t
lerin istedikleri manada bir ilk madde 
tevzii işine yanaşmamıştır. Eğer, bu söz
lerden maksad, ilk madde bakımında;n 
zengin memleketler arasında, bunlardı.ııı 
fakir olanların müşteri gibi paylaşıımua 
meselesi görüşülmek isteniyorsa, o ır.a

man, mevcud vaziyet ıslah edilmiş değil, 
bilakis daha ziyade fenalaştırılmış ve 
zengin bir adamın kamı aç ve yoksuJ bir 
kimse ile alay etmesi gibi bir vaziye~ ha
sıl olur. Komünizm ihtilali, •mutulma
malıdır ki. Sovyet Rusyada içtimai niza
mın bozukluğundan ve iktısadi Ciuru
mun münhasıran bir sınıf lehine imale 
ve idame edilmesinden doğmuştur. Bu'J
dan dolayıdır ki, biz, Amerikadan yük
selen bu sözü, tamamen müsavi şartl:ıra 
tabi insanlann serbest surette konuşma
larına yol açacak bir beşaret haberi te
Iakki ediyoruz. Aksi hal fn:ıanlarm sefa
letile eğlenmek gibi bir manaya gelece
ğinden çok hazin olurdu. ı 

Selim Ragıp Emeç 

Hat ay meselesi 
son safhada 

(Bllf tarafı 1 inci scı11fada) 

eden müzakerelerin iyi bir surette nt-ti
celenmesi üzerine neşredilmesi bekle
nen tebliğ son dakikaya kadar gaute
lere verilmemiştir. Tebliğin bugün öğ
leye doğru neşredilmesi ihtimali Jtuv
vetlidir. 

Hatayda yeni tayinler 
Patis gazetelerinde 4 lıaziran tarihin

de Antakyadıın çekilmiş şöyle bir telgraf 
çıkmıştır: 

- Vaziyetin gevşemes\ni temin etmek 
maksadile, dün Sancakta delegelik vazt
fcsini üzerine alınış olan kumanda 
Kolle iki maruf Türk taraftarını mUha-
fızlık ve kaymakamlık vazifelerine ta
yin etmiştir. Yeni muhafız Bay Abdur
rahman Kemalist çevenlerinde tanın
mış bir şahsiyettir. Yeni kaymakam Bay 
Süreyya Kalaf ise eskiden Kırıkhan k.a7-
makamı idL 
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Yusuf Ziya Onişin validesi, dün 
büyük merasimle defnedildi 

Cenazeye 100 den fazla çelenk gönderilmişti, cen 
alayına iştirak edenleri iki vapur ancak nakledeb· 

Bu yeni makineler günde 24 bin ton su basacak, şehir J t b 1 ·ık kt hl · d 
b k • d ·h · ·· · I ·ı k s an u ı me e erın e 

şe e esı e ı tıyaca gore genış etı ece k 75 b. k 

Vefatını teessürle haber verdiğimiz Deniz
bank ~um müdürü Yusuf Ziya Önişln va
lidesi, esbak Konya meb'usu ve reji ba§mü-

Değerli Bankacımız Yusuf Ziya önlf't 
kederli alleslne tekrar tazlyetıerimlzl 
ederlz. 

Şehire fazla su verilmesi için sular ida- j lumba yerine konduktan ve çalışmağa 
resince İngiltereye ısmarlanan kazan, başladıktan sonra 1stanbulun bazı semt
buhar tulumbası ve makine aksamınm lerinde olduğu gibi geceleri terkos suyu
kısmı azamı gelmiştir. Mütemmim diğer nun kesilmemesi de temin edilmiş ola
birkaç parça da yolda bulunmaktadır. caktır. 
Gelen makine aksamı ve tulumba, Kara-

Şirket zamanında yapılmış olan terko.; 
burundan dekoville Terkosa nakledilmiş-
tir. Bu yeni ve büyük tulumba günde şebekesinin birçok yerlerinde borular in-
24000 metre mikabı su basabilecek kud- ce ve semtin ihtiyacını karşılıyacak de
rettedir. Terkostaki fabrika binası da bu recede su vermek hususunda kifayetsiz-

yeni motör ve tulumbanın korunası için 
lcab eden şekilde tadil ve tevsi edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bugünlerde İngiltereden iki mütehas
sıs montör gelecek ve makine ile buhar 
tulumbasının montajına bu ay soııuna 

kadar başlanmış bulunulacaktır. Bu tu-

dir. Sular idaresi bunu gözönüne alarak 
bu semtlerin su ihtiyacını karşılıyacalc 

mikdar ve kuvvette su verebilecek ku
turda: borularla eskilerini tedbil ettir-

mektedir. Şimdi de Edirnekapıdak.i an" 
boru ile teferrüatı icab eden genişlikte 
borularla değiştirilmektedir. 

o uyan ın çocu var 
diirlerlnden merhum Bay Şakirln refikası 
Bayan Hayriyenln cenazesi dün büyük me
ra.simle kaldırılmıştır. Cenaze merasimine tş-

İstan bulda 476 ilk okul mevcuddur. tırak eden zevatı, dün sabah saat dokuzda 
Son seneler zarfında şehirdeki yeniden Köprünün Kadıköy iskelesinden hareket e
açılan mektebler yüz yirmi tanedir. Bu- den Kmalıada vapuru Sarıyere götilnnüş
na rağmen çocuk kesafeti bulunan semt- tür. Diğer birçok zevat kara yollle Büyilkde

reye giderek Yusuf Ziya Önlşln köşkünde 
Ierde mecburen çift tedrisat sistemi ta- topl:ı.ıunışlardır. Yusuf Ziya Önlşln teessürü-
kib edilmektedir. İstanbulda yeniden elli ııe iştirak edenlerin teşkU ettikleri pek ka
ilkmekteb açılmasına lüzum vardır. Bu !abalık cenaze alayı ortasında rahmetll 
50 mekteb de açıldığı takdircie çift ted- Jiayrlyenln tabutu eller üzerinde taşınarak 

risat kalkacak ve tedrisat no:mal şekle Sarıyer iskelesinden vapura konulmuştur. 
girmiş bulunacaktır. Gelenler Akay'ın Kınalıada ve Şirketi Hay

rlyenln tahsis ettiği 71 numaralı vapurları
İstanbul vilayeti sınırları içine ilk o • na ancak sığabilmlşlerdir. Cenaze alayını en 

kullarda 75 bin çocuk okumakta, hu önde Başvekil ceıaı Bayar namına gönderll
mikdar her sene çoğalmaktadır. Yeni ih- mlş olan çelenk ile mail ve lktısadl müesse
tiyaçlara karşılık olmak üzn~ bu sene seler, Türk ve ecnebi bankaları, vapur kum
maarif büdcesine yüz yirmi bin liı•a ııii- ııanyaları, muhtellf şirketler ve birçok müm

Teşekkür 
Validem Hayriyenln vefatlle düçar 

tnım derin kedere, cenazesine bizzat 
le telgraflar, mektublar göndermek 
iştirak lütfunda bulunan zevata, çelenk 
Iıyan mali, lktısadi müesseseler ile 
ecnebi bankalarına ve klüblerine karfl 
duğum minnet ve teşekkür hislerini a,d 
rı bildirmeme, tesiri altında bulundu 
cı mani olduğundan bu husustaki his 
lblAğına muhterem gazetenizin tava 
saygılarımla dilerim. 

Yusuf Ziya. Önlş ..................................................... 

Ankara borsası 
-····-

Açıllf • kapanış fiatlan 8 - 6 • 
taz zevat De bütün ltlüblerln yüzden lazla 

ve edilmiştir. Bu para ile okulların muh- çelengi taklb ediyordu. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t~H ilitiya~an g~erilecekti~ fyı k~bllllğl ve ha~~ev~llğlle muhtt~e ÇEKLER 

M• p t' K ı·ı M h d d•• Bundan sonra okulların ihtiyaçlan bır dalma hürmet ve muhabbet telkin etmiş 0 _ 

Jffial l0S UD a 1 a mu un iki sene evvelinden tesbit edilerek Mn::- lan merhumenin tabutu derin bir teessür t-

tedkl.klerJ• Al d "' d k rif Vekfıletine bildirilmiş olacaktır. Ve- çinde Usküdara götürülmüştür. Namazı us-
Londra 
Nev-York 
Parl.s 
Mlltmo 

Açılı, 
6,2326 

Şehircilik mütehassısı Prost, hergün 
İstanbulun muhtelif semtlerini gezmek
te, planını vücude getireceği yerleri biz
zat görmektedir. Dün yanında imar mü
dürü Ziya olduğu halde Boğnziçine git
miş ve oradaki yollar, bina vaziyetleri 
gözden geçirilmiştir. Bu şekildeki tedki
kat daha bir müddet devam edecektir. 

em agln a Ya alandı küdar Yenlcamflnde eda edilen merhumeııln 
kalet, memleketin her tarafındaki okul 
h 

1 
cenazesi Karacaahmette zevcinin kabri ya-

i tiyaç arını böylece evvelden bilip tcd- ı.ındakl aile makbereslnde Allahın rahmetı- Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 

126,83 
3,49ö 
6,6250 
26,tı7ö 
69,f) ~fj() 

60, 1)875 
21,2950 

İnşaatın imar planına uygun olarak 
yapılmasını temin etmek için teşekkfü e
den komisyon Belediye reis muavini Ek
remin reisliği altında toplanmış ve in~a
at müsaadesi istiyenlerin müracaatları 

tedkik edilerek, icabe edenlere izin ve
rilmiştir. 

Kiiltür işleri: 
Çocuk kamplan 

İstanbulun altı semtinde ilk okul ta
ıebelerine mahsus olmak üzere açıla
cak kampların son hazırlıkları bitiril
mek üzeredir. Evvela bu kamplarda 
~ocuklarla meşgul olacak muallimler 
bir haftalık kampa tabi tutulacaktır. 
Bu sene ilk defa olmak üzere kursda 
talebeye el işi ve modelcilik dersleri 
ıösterilecektir. -------
Atatürk köprüsüne 
Tramvay rayı da 
Döşenecek 
Atatürk köprüsünün Beyoğlu ve İs

tanbul cihetindeki başlarına inecek yol

ların tanzimi için hazırlıklara başlan
mıştır. Bir taraftan güzergaha tesadüf 

eden bina ve arsaların istimlAki için 

buralann kadastroları vücude geti

rilirken diğer taraftan belediye fen he
yeti mimarlık şubesi istimlak hazırlı.k
lan ilı m~gul olmaktadır. 

Prost, müstakbel imar p18.nına uydu
rulmak bakımından Atatilrk köprüsün-

den tramvay geçirilmesini tervic etme

l{atil Mahmud 
Pazartesi gecesi Fatihte Haydar cad

desinde metresi Haticeyi öldürüp kaçan 
arabacı Mahmud dün Alemdağında Bül
bül deresi denilen mahalde yakalanmJŞ
tır. Mahmud bugün müddeiumumiliğe 

teslim edilecektir. 

Berat limanının 
Kllşad merasimine 
Davet edildik 
Berutta yeni ve mükemmel bir liman 

yapılmıştır. Limanın küşad resmi 13 ha
ziran pazartesi günü yapıhcaktır. Bu 
merasimde bulunmak üzere komşu mem
leketlerden deniz işlerile yalundan ala
kadar olan bazı kimseler de davet edıl
rniştir. Suriye fevknlade komiseri, Kont 
dö Martel Deniz Ticaret müdürile liman 
reisine ve İstanbuldaki sair alakadarlara 
da merasimde bulunmak üzere davetiye 
göndermiştir. 

Müteferrik : 

miş, bu noktai nazar belediye reisliği iskan umum müdüril şehrimizde 
tarafından muvafık bulunmuştur. Na- M 1. rı· b k H . . ec ıs pa ı grupu aş anı asan 
fıa Vekaletmden gelen son bır tezke- Saka ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
rede köprünün üst kısmı tamamlanır- Vekaleti iskan umum müdürü Cevdet 
ken köprüye ray da döşenilmesi isten- dün sabah Ankaradan şehrimize gel
mektedir. Köprünün projesinde buna rnişlerdir. Hasan Saka ve doktor Cev
göre tadilat yapılmış ve bu hususta ha- det Balkan memleketlerinden gelecek 
zırlıklara başlanmı§hr. muhacirler meselesi üzerinde tedkikler 

yapacaklardır. 

Haliç idaresinin bir tikAyeti · Atatürk köprüsü 1939 senesi ha:dra
nında' merasimle açılmış bulunacaktır. 
Bu sırada köprüye raylar da döşenilmiş :r~~iç .. ~~purlar.~ idaresi deniz ticaret 
olacak fakat tramvay geçirilmiyccek- mudurlugune muracaat ederek bazı 
tir. KBprünün her iki başından başlı- yük m?t?rleri.nin komşu sahillerde ol
)'an ana yollar için bir buçuk milyon ~uğu gıbı .Halıçt .. e de yolcu taşıdıklarını 
lira harcanacaktır. Yeni yolların inşa- ihbar ~~ş, şikay.~tt.? ~.~l~nın~ştur ... 
ıına ancak gelecek seneden itibaren ~enız tıc~ret mudurlugu bu ihbar u-

başlamak kabil olacaktır. ~.::~?.: .. ~.~~~~~~~~ .. ?.~.~~~~~~::: ............... . 
Bir tramvayla bir kamyon çarpışb 

Vatman Şükrünün idaresinde 38 numaralı 
vamvay arabası ile ııotör Enver tarafından 
kullanılan tnş yüklü kamyon arasında Sir
kecide Ankara caddesinde bir çarpışma ol
muş, her lklsl de hasara utramıııtır. 

BBTUARUL BADi TEK 
TiYATROSU 

15 Hazlrandon itibaren 

lstan bul da yazlık tem
ıilleri ne başlıyor 

birler alacaktır. ne tevdi edilmiştir. 
İlk tedrisat müfettişleri müvazenci u

mumiyeye alınmışlardır. Vilayet husu~i 
muhasebe büdceleri ilk okul muallimle
rinin maaşlarını muntazam surette ilcle
mekte müşkülat çekmektedirler. Bı.: se
bebden viliıyetlerin mekteb ıhtiyacmı 
karşılamak üzere yeni binalar yapılama
makta, muallimlerin sayısı coarıltılarna

rnaktadır. Bilumum ilk okul muallimleri
nin de maaşlarını müvazenei umumıve
den almaları imkanları aranmaktadır.v 

Denizciler bcıytamı 
----

1 Temmuz için p.ulak bir 
program hazırlardı 

Kabotaj hakkımızı kazandığımg ve 
kabotaj kanunumuzun rner'jyete girdiği 

günün yıldönümü olan bir temmuzda 
J 

bu sene on beşinci yıldönümü olması do-
layısile her senekinden daha büyük mt:
rasim yapılacaktır. 

Denizciler Deniz Ticaret mektebi De-
' J 

nizbank müessesatı ve Şirketihayriye za-
bitan ve müstahdemleri saat on buçukta 
Tophane rıhtımında toplanacaklar, şehir 
bandosile Taksim abidesine gidecekler
dir. Buraya deniz komutanlığından b•r 
bölük tc gelecek, saat on bird~ İstikl51 
marşı çalınıp bayrak çekilecek, bu sırıı

da da bütün deniz merakibi düdük çala
caklardır. Parti, Belediye ve bütün de
niz müesseseleri namına abideye çelenk 
konduktan sonra kabotaj hakkının ehem
miyeti hakkında nutuklar söylenecektir. 

Gece, radyoda denizciler ına::.-şı çalımı
cak ve bir hitabe söylenecektir. 

Bütün deniz merakibi ve müessesatı, 

Kızkulesi, elektriklerle ve bayraklarla 
donatılacak, sabih Fener kuir:si ve duba
lar tenvir edilip havai fişekler atılacak, 

çalgılı tenezzüh vapurlarile Marmara ve 
Boğazda gezilecek, vapurlarda ve Mo~a 
deniz klübünde balo ve eğlenceler tertib 
edilecektir. 

Şehir iş!Pri: 

Çamhcada bir otel açılacak 
Çamlıcayı güzelleştirme cemiveti 

~ ' 
Şirketi Hayriye ve tramvay şirketleri-
nin Çamlıcayı ziyaret edeceklere bilet 
ücretlerinde yapmış olduklar tenzilat
tan cesaret alarak faaliyetini bir kat 
daha ~iyadelef ~rmeğe karar vermiş
tir. Bu hususta İstanbul belediyesi tu
rizm şubesi ile temasa geçilmiş ve ken
dilerine muavenet edileceği bildirilmiş
tir. 
Çamlıcada bir otel açılacak, bu otel, 

seyyahlann hoşuna gidebilecek konfo
ru ihtiva edecektir. .................... ooö·u,. ................... . 

Ankara ikinci noteri Veli Ulus'un do.mndı, 
Dördüncü Umwnl Müfettişlik lktısad müşa
vlrl Doktor Necdet Yücerln bir erkek evlA.dı 
dlinynya ielmlf ve' «Kır-aı. J.sınl verilmiştir. 
Yavruya uzun ömür dileriz. 

Nikel kuruşlukların 
Yüz paralık 
l(ıymeti yok 
İmparatorluk zamanında tedavüle çı

karılmış olan beş ve on paral:k nikel pa
raların piyasada bir hayli azaldığını ve 

beşinci Mehmed Reşadın saltanatının <lo
kuzuncu yılında basılan kuruşların da 
bazı kimseler tarafından kıymetinden 

fazla !iatla toplandığını yazmıştık. 
Bu mesele etrafında Darbhanc müdürü: 
c- Evvelce bası)an beş ve on paralık

ların ihtiva ettiği nikel mikdarı kendi 
kıymetlerinden fazladır. Bu sebcble ni

kel kullanan sanayicilerin bunları toph
yarak kullanması tabiidir. İhtimal ki bi
lahare yirmi paralıklardan dıı istifad!! e-

Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Praa 
Madrld 
Varşova 

Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1,14 
J.5376 
4,3800 
7.60 

2'l.7ö25 
24 90 
0,9.>60 
2,85 

3tı !i07ö 
32,13ö0 
23,77 

ESHAM 

Anadolu 1tt1. 3 60 
peşin 

A. Şn:. % 60 va1ell 
Bomontl - Nektar 
Aslan çlmento 
Merkez Bank.ası 
;ş Bankası 
·reıefon 

İttihat ve Değir. 
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'] 
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derler. Yalnız bu kırk parahklar için va
rid değildir. Beşinci Mehmedin dokuzun
cu saltanat ~lında basılan nikel kuruş
ların bir hususi~eti yoktur. Muhtemel
dir ki piyasada azalmış olması dolayısilc 
bazı koleksiyoncular tarafından birkaç 
tane aranmış ve ortaya böyle bil' şayin 
çıkmış olsun> demiştir. 

İSTİKRAZLAR 

1 

NATTA1nın 

Türk borcu I pe,1n 
• • I vaJe~1 
• • il vadell 

Açmı 

19 

YAZ SEYAHATi 
16 Temmuzdan 20 Ağusto!la kadar 

1 - 10 gün lüks vapurla Akdenlzde · 
İzmir, Pire, Korfo, Saranla, Valona, Oruç, Kotor, Dalmaçya, 

DUbrovnik, fspmt, Venedik, Trieste 

11 - 22 gün tren ve otokarla Avrupada 
MUnıb, Kolonya, Berlin, Prog, Viyanu, Peşte, BUkreş 

( Ren nehrinde bir gUnlUk vapur gezintisi ) 

111 - 3 gün Karadeniz plajlarında 
Köstence, Varna, Burgaz 

İzmirden Relecekler limanlarından vapura binebilirler. 

Vapur Kamaralarım Derhal Ayrılması Rica olunur 

35GÜN Vapurlar birinci 
Oteller birinci 
Trenler ikinci 

MOracaat: HAT r A Acentalığı Galat11 snray, 

Nafıa Vekaletinden: 

Tel. 449J4 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Marmara gölü Tağdiye kanalı hafriyatı ile 
inşaatı, keşif bedeli cl,115,313. lira 33 kuruştur. 

2 - Eksiltme l/Temmuz/93.8 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kspal! 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri 
şartnamesi ve projeleri 50 lira muknbilinde Sular Umum Müdürlüğünden ala 
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 kuruşluk ınuv 
teminat vermesi ve 200 bin liralık Nafia su işleri veya mümasil inşaatı ta 
edip rnuvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti ol 
na dair Nafia Vekruetinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, is 
lerin teklif rnektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ,31 



Sayfa 9 

Amerikada milyoner olan Türk anlatıyor 
(BQ.§ tarafı l inci 3ayfada) 

'Yurdda spor hareketleri 
lınıirde kızlar ve erkekler arasında atletizm, Kırklar
elinde yeni stadyomda da futbol müaabakaları yapılıyor 

Başçavuşun 
katili yakalandı 

blr tebrlkname, o sigaraya bilyilk blr rekllm 
oldu. Rağbet arttı. 

[Mülcil!at devam ediyor] 

dehalet.ıerl bana, vaktile Clball fabrlkasın
~a ııeçen bir vak'ayı hatırlatmıştı: 

Clball fabrikasında çalıştığım sıralarda. 
kıymetim takdir olunmamıştı. Fakat be:ı. 

anlattığım şirkete girip de Aınerlkaya gitme-
~ ye karar verince, hepsi de etrafımı almı4iı..ı:·1 

Bu sayede, cMaka Muda• atıaralan, OOk beni bu yolculuktan vazgeçirmek için, :ıynı 
az zamanda, bütün Amerikayı, hattl bütlln mükellefiyette bir ziyafet hazırlamışlardı. O 
Avrupayı saran muazzam bir §()hret kazan- ziyafette onlara, ntyetimden vazgeçmlyece-Adapazarı (Hususi) - Bir hafta ka

dar evvel bir jandarma başçavuşumuzu 
şehid eden idam mahkfunu dönme Ha
san Geyvenin Kızılkaya mevkiinde ya· 
kalınmıştır. Şerir, sıkıştırıldığı yerde, 
jandar.malan:mıza karşı kendisini beş 
altı saat kadar silahla müdafaa etmiş
tir. Caniyi yakalıyan jandarma müfre
zemiz Adapazarı jandarma komutanı 
Hakkı Arıkanın idaresindeki büyük 
müfrezedir. Şeririn elinde mükemmel 
bir Alman fillntasile mühim mikdarda 

bhane bulunmll.§tur. 

dı. ğlmt bildirirken: 
Fakat, blzlm fabrika, maalesef, bu ra[tbetı - Vak:tlle, dedim, ben susuzdum. O za.. 

JUzumundan fazla istismara kalkıştı. Derhal man siz benden bir bardak suyu esireed!na 
Maka Muda sigaralarının fiatları yükseltil- Halbuki §imdi hararetlm geçti, ve siz banı 
dl... Hem de o derece yükseltildi ki, o slga- şampanya ısmarlıyorsunuz ... 
rayı, koca Amerlkadakl milyonlarca insanın o zaman bir bardak suyu verseydiniz, bu· 
yüzde ikisi blle içememlye, alamamıya baf- gunkü fampanyadan fazla makbule geçer-
ladı. Bu yüzden de, bittabi satı§ azaldı. dlh 

Zaten biz, bu kabil hatalar yüzünden, da- Ben, bana yeniden uzlaşmak için, es~ls n· 
ha birçok şeyler kaybettik... den daha müsaid şartlar teklif eden Ameıi-

Ben, bu hataların işlenmesine manl olmak b.nlılara da ayni cevabı verdim! 
1mUnını bulamadını. Yalnız kalınca, bir taraftan neler yapabı 

Çünkü, onlarla aramızdaki mukaveleyi Bay leceıtlml dilşunürken, bir taraftan da küçuk 
Ahmed yapmıştı... l~lere girdim. 

Ahmed, bu mukavelede, onlara yüzde alt- Fakat o sırada, milliyet hislerimi §ahlan-
rnış hisse vermeyi kabul etmiş. dıran bir hiidlse, beni, ayrıldığım bu fabrl-

-, Halbuki, kanun mucibince, bir flrkette hl- kaya yardım etmiye mecbur bıraktı ... 
kimlyet, yüzde elliden fazla hisseye sahlb Ben o fabrikadayken, az evvel de söyled!
olan taraftadır. ğim glbi •Gnlataı, 11Niksarı>, •Aydını isimle-

Onlar ise, yüzde altmış hisseye sahlb ol- rlle sigaralar çıkarınışt1m. Bu sigaraların, bu 
dukları için, bize her ıstediklerlnl kabul etti- ıslmlerin biltiın Amerllcada meşhur oluşu. 
reblllyorlar, ve her istediklerlnl yapablllyor- bana milli bir gurur veriyordu. 
lardı. Bir Amerikalının, aAydın• sigarası lsteıne-

İıınir ( Husust ) _ Halkevi atletizm müsabakalan binlerce seyirci önünde 
hp nuştır. Müsabakalarda şu neticeler alınmıştır: 

Bu yüzden, gazetelere verilen reklftmlar, s!, aGalata» ve ııNiksar11 kellmelerinin ıığız
fabrlkaya 11Ave olunan yeni tesisat, ve mn- larda, kulaklıırda, ellerde dolaşması, göğsu· 
bayaat, bize çok pahalıya mal ediliyordu. rnli Utlharlo. kabartıyor, yüreğimi aevlnçlt 

Atış: İzmir avcılarından Mehmed Ali birinci, Hultisi ikinci geldi. 
1 Oo ınetre: Erkekler arasında Cemil birinci Süleyman ikinci geldi 
1 Oo ınetre _ Kızlar arasında Bn. Sü reyya birinci, Betül ikinci geldi. 
1500 metre - Mustafa Çamlıbel bi rinci, Rasim ikinci geldi. 

Çünkil bu lllnları. istedikleri gazetelere, 15- dolduruyordu. 
tedlklerl şartlarla veriyorlar, tesisatı, dlledlk- Fakat beıı 'fo.brikadan ayrılınca, onlar, bu 
ıert kimselere, işlerine gelen p.rt.ıarla yap- slgaralann tütünlerini, hıırmanlarmı boz
tınyorlar, ve fabrikaya lAzım olan malzeme- dular, bu sigaralar az zamanda, birdenbire, 
J1, beiendiklerl yerlerden, gönilllerinden ellerden, ağızlıırdan. gözlerden düştü. Ben 
kopan flata alıyorlardı. bunu gorfince, gurbet eldeki ev!A.dlan öksila 9oo metre - İbrahim 2.05 dakikada birinci, Kemal ikinci oldu. 

4oo metre - İzmir şampiyonu Fahri Batu b'irinci geldi. 
Bu sur.etle, biz faraza bin liralık bir 1fin kalmış bir baba gibi sar.:.ıldım. Çünkü :> si

se bln Uraya becerlldllint, bin liralık bir ma- gnraları, cNiksar» ı, cGalataıı yı, •Aydın• 1. 
bn, 40 bin liraya alındığını, yahud böyle a- yanı bir kelime ııe yurdumu sever gibi sevı .. 
ıınınıt gösterildiğini görüyor, fakat buna ral- yordum. Bu vaziyeti gorilnce, fabrikaya m!
men ağız açamıyorduk. Bu yüzden de, bltta- racaat ettim: 

!t\ 4oo metre _ Kızlar ara;ında Bn. Lütfiye birinci, Bn. Adnan ikinci gel
erdir. 

l'i Cunün en mühim hadisesi, üç adım atlamada İzmir şampiyonu Vedad Siv-
~n elde ettiği rekordur. Vedad, iki hafta evvel tesis ettiği rekoru 20 1ıan
~ fazlasilc Iormak suretile 12,70 metre atlamt7 ve birinci gelmiştir. 
ı..~ ek atlamada Enver 1 ,60, sırıkla irtifada Suha 2,90 atlamıştır. Müsaba· 
"4llatdnn sonra kızlar arasında el topu müsabakası yapılmış ve kazananlara 
:~-. B. Fazlı Güleç tarafından madaly alar ve he~!:ıer te':-1 edilmiştir. 
""SJJnde müsabakalara istirak eden kız atletler gorulınektedir, 

ıtata Dön.me Ha.sa." 

bl, masraf, tamamen bizim aleyhimize ola- - Ben, dedim, sizden hiç bir menfaat 
rak glttlkce kabarıyordu. beklemiyorum. Sadece, bu sigaraları bozma-

iı o hale sokuldu ki, fabrikanın varidatını, manızı rJca ediyorum. Size, o sigaraların til
fabrlkayı tesellüm ettiğimiz zamanki mlkda- tünlerlnl nasıl yapacağınızı oğretmek mu
nnın lld misline yükselttiğlmlıı halde, blze kablllnde de hiçbir şey lstemiyecetlm. 
bu tezayüdie nlsbet olunamıyacak derecede Onlar, bu tekllfimi, sevinçle kabul ettiler. 
u klr gösterildi... HattA, o sigaraların harmanlarını onlara öğ-

Ben, bu baksızlığı, başından eonuna kadar retişlm mukabilinde bana bir lkrami1e de 

• 
it k nreU ( Hu • 

) - Yeni stad -
0
tn.da Kırklareli 

'»<>r klübii ile yeni 

ekkuı eden Halk 

«4 t klübü arasın -
"apılan bir ek -

'Po z maçında Halk 
la r 3- ı sayı ile 

b ~elmiştir. Ay-

n her iki klü -
, 

11 kınci takımları 
~1

1nda yapılan 
~ da 4 - 3 sayı 
L. Itırkıareli spor 
~ b" 'l' .u kazanmıştır. 
h Urk spor klübü hususi muhasebenin 

~r dıını ile yeni bir stadyom inşasına 
~ar Vermiştir. Sahanın planları An • 

adan gelmiştir. Yakında inşaata baş-
caktır. 

~:tifettişi umumi Kazım Dirik tara
ıo..tn gönderilen güreş minderinde 
~~ kışi serbest ve alafranga güre§ 
~~ri yapmaktadırlar. 

~lttı 1tnde Kırklareli ve Halk spor ta
arı ayrı ayrı görülmektedir. 

Sa Samsun mıntakası liğ maçları 
'lllsun (Hususi) - Bafraya giden 
~ Por - Bafra sporla karşılaşmış ve 

\ f.ttı. ~ ~e Bafra sporun 3-1 galibiyeti ile 
1 hr 

4\}'n· . 
~l 1 günde Samsunda da maçlara 
~ ?}\ <>lunmuş İdmanyurdu ile Kara-

~jtic~ arasında cereyan eden maç 
t 1 enızgücünün 2-1 galibiyetile ue-

tii elliniştir. Bu itibarla Karadeniz 

Puvan itibarile de ilk safa geç -

Pazar 

miştir. Önümüzdeki haftalarda Hl maç
larına devam olunacaktır. 

Ereğlide çilek 
Bayramı yapıldı 

Bu cani, bir haftadanberi, Kocaeli, 
Adapa·zarı, Mudurnu, Geyve, Hendek, 
ve Düzce jandarma müfrezeleri tara
fından gece]i gündüzlü aranmakta idi. 

Azgın mandalar 

protesto ettım. verdiler! .. 
Fakat Bay Ahmed, ihtimal aranın bozul- Bu sayede, aAydın , uNiksarıı, aGalata• sl

mamasını lstedl.ği, ihtimal onların tarafını garaları, Amerikada hfiliı ayni rağbeti görü
tutmayı kendi menfaatine daha uygun gör- yor, seviliyor, içiliyor! .. 
dü}ü Jçin, benimle müttefik davranmıyor, Halbuki, Amerikalılar, bu işde büyilk: bir 
yapılan biitün bu hareketlere llkayd kalıyor- gaflet gösterdiler. Eğer, ricamı kabul husu
dul .. Bu vaziyette ise, ben, tAbiriml mazur sunda biraz tereddüd gosterselerdl, ben. o 
görün, bir inek cımcığı'na dönmllftüm: Hem sigaraların ortadan kalkmaması utrunda 
onlar sağıyorlar, hem de hep kendi çömlek- bt.ıyilk fedakô.rlıkhıı göze alabilir, hattl ıcab 
lerlne dolduruyorlardı. ederse, tütünlerinin parasını bile ceblmdeıı 

B• d 8 k k "Jd.. d.. Nihayet, bittabi tahammülüm kalmadı. A- verebilirdim! 
ll man a 1Sf8 0 Ur .Ut ramızdald mukaveleyi bozdum, ff kendi ken- Berelı:et ki, onlara, bu lşde ne kadar bassa. 

17 atla 2 sığırı 7araladı, bıri dimi azad ettim. Bu arada bittabi, onların olduğumu his.settlrmedlml 

d b• k.. } .. .. b l d tarafını tutan Bay Ahmedden de aynlınıf- Yalnız başıma çalıştığım sıralarda, rırı,. 
e ır oy uyu oynuz a 1 tık.. üstelik, İstanbulda bulunan arkadaşlar tlğlm küçük işler, beni tatmin etmlyordu. 
Ilgın (Husus!) - Behlftl bey mahal- da, bizim wndukları nlsbette muvaffak ola- Ben, bir taraftan elimdeki küçük sermayevl 

le!i hayvanlarının dışarıda yatmalarına madığımızı görmüşler, ve paralannı, haklı o- blr parça artırmıya çalışıyor, bir taraftan dl 
mahs dama · mah 11 d Ah d larak, başka işlere yatırmışlardı. bir 1şde ziyana girip de büsbütün parası• 

_ 11! aynı 8 ~ en me Yani, sizin anlıyacağınız, bu fabrikayla a- kalmak korkuslle, hisset derecesinde bir lk-
Çagların mandası gece evınden kaça - ramızdaki mukavele ile birlikte, bizim İatan- tısad gösteriyordum. 
rak girmit içeride yatan hayvanlara bulda kurduğumuz flrket de bozuldu, ve ben, Bay İmlan Kadri. çağırdıtı garsona, oto .. 
saldırmağa başlamıştır. Bu azgın man- koca Amerikanın ortasında, 1ap7alnıs kal- moblllnin çağırılmasını emrediyor. Sonra. 
da boğası bir kaç dakikada 8 kısrağı öl- dun. şampanyasmda~ ~lr !.udum, pUrosundan biı 

.. .. . . . Vlkıl, on parasız değildim. Bu fabrikayla nefes çekerek gülumsuyor: 
durmuş, 17 at ve ıkı sığırı muhtelif yer- hesabımız tasfiye olunurken elime bir mit- - inanır mısınız? Yalnız kaldıktan ıon-
lerinden yaralamıştır. dar para geçml§tl... ra ben Amerlkada, tam iki sene, sade peynir 

Bir manda da bir adamı yaraladı Fakat o kadarcık parayla, den dltl Clbl ekmek yiyerek yaşadım .. 
Balıkesirin Küpeler nahiyesine bağlı sermayedarların arasına katılıp, rekabet ede- Zaten, Amerlkada geçirdiğim hfldlaelerlrı 

Der iftl'k kö ünd n Mehmed E~in mez, muvaffak olamazdım! en mühimleri, en garlbleri, ve en ıayanı dik-
eç ~ ~ b' e d kö .. 1 .. Ben ne yapacattımı dil§ünllrken, !>lmn katlerl de, bu 1ki sene içinde vuku bulmu,. 

adında birine aıd ır man a yu a tust kurduğumuz fabrika işlemeye den.m ediyor- tur! ... 
etmiş ve her tarafı heyecan içinde bı - du. o sıralarda ilk verdllim mühim tarar. 

Karadeniz Ereğ- rakmıştır. Alabildiğine koşan, önüne Hatıl blr aralık, benl yeniden aralanna al- 'kUçUcllk sermayemin kfymetlni btiytUtmek 
!isinde bir çilek gelene saldıran ağır hayvan köyden mak istediler, ziyafetler çekip, §&Dlpan7alar için daha kilçiılı: bir şehre gitmek oldu! .. 
bayramı yapıl - K" M hm d d d k' 0. d patlattılar ... Fakat ben bir kere kırılll\11- Ve bu kararı verdikten sonra, Montelıteo-

ose e e a ın a 1 
•
1r a amı, tını. İyi bir vaziyette olmaYlflJll& ratmen, ya sıeçtlm. 

mış, bu mlinase - hayli kovaladıktan sonra yetışerek boy- ayni işe bir daha girmeyi kabul etmedim. Monteldeo'da ıeçirdlltim gilnlerln tuh:ıt 
betle Vefa klü .. nuzlarile karnından, göğsünden ve a - ÇlinkU birçok acı tecrübeler, ben!, onlarm hlklyelerl, vak'aları sizi hayll 1Wdllrecek-
bü futbol takımı yaklarından fena halde yaralamışt!r. hiçbir zaman Istedlğlm geldlde davran.mıJ&- tir ... 

Yaralı Balikesir memleket hastanesine =ca=k=Ja=r=ın=ıı=k=u=v=ve=tı=e=in=a111nıı::d=ırmııı::=l§::i::ıtı=-.111o::=ıınıaa•rm-=-bu--===---=========(=Ma==-bacll-=nr=\=da Ereğliye davet 

edilmiştir. Bay - getirilmiştir. Samsun gannda bir tren kazası oldu 
ram için Ereğlı' _ getirmişlerdir. Bayram çok güzel geç-

Bir kaç gün evvel liler Zonguldak - miştir. d 
Vefa klübü oyuncuları da çok sami- Samsun şimen i · 

tan bir şileb ki - mt bir şekilde karşılanmışlardır. Vefa- fer garında mühim 
ralanuşlar ve baş lılar maçtan evvel önlerinde Halkevl bir kaza olmuş, bir 
ta Zonguldak va- Ereğli Halkevi baı • bandosu olduğu halde Cumhuriyet lokomotif yoldan çı
lisi olduğu halde kam Ahmed meydanına gitmişler ve Atatürk büs - karak devrildiği gi-

bi arkasındaki va • iki bin Zonguldaklı vatandaşın çilek tüne bir çelenk koymuşlardır. Halkevi 
bayramına iştirakini temin etmişlerdir. başkanı Ahmed Vefalilara büyük bir gonlar da lokomoti-

ı fin üzerine çıkmlf Bu arada stanbuldan da bir caz heyeti alaka ve misafirperverlik göstermiştir. 
ve hurdahaş olmuş-

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Tüylerim diken dikea 
oluyor Hasan Bey. 

... Buralarda fehirleri öyle 
bombardıman ediyorlarml§ 
ki caddeler, aokaklar delik 
depk bir hale ıelmi~ ..• 

tur. Kaza, gümrük • 
teki dolu vagonlan 
alarak gara getir .. 
mekte olan manev~ 
ra makineslnln ma
kasın yan açık ol· 
rnasından bl.r başka 

yola, arkasındakl va .. 
gonlann da dijer 
bir yola girmiş ol
masından ileri gel
miştir. Nüfusca za .. 
yiat olmamış ise de 

Hasan Bey - Bunlar ma- lokomotif ehemmi· 
ldm şeyler... Benim tiğren- yetli surette huara 
mek istedilim bizim sokağın uğramış ve bir vagon da kullanılmıya- sb.:Uğinden ileri gelmlştir. Re.sim de va
ne vakit bombardıman edil- cak hale gelmiştir. gonun devrildikten sonra yolun sağ vı 
dili ... Onu billyol'l&ll .Oylıı Hld.ise allkadar makalClD.lll clikbt- .•ol taraflarından vaziyetin.1 1öaterl7or. 



s Sayfa 

1 Hldileler Ka11111D~ 

Cinayet haberleri 
Gazetede okuyorum: yorum. Bu bakış bir saniye mi sürüyor, 
cBir adam arkadaşile şakalaşırken bir- bir dakika mı? Yoksa daha fazla ını bil

denbire hiddetlenmiş, bıçağını çekmiş, miyoruın. Gözlerimi kadından ayırdığım 
~kadaşını tehlikeli surette yaralamış- ~man yanı başındaki erkekle göz göze 
tır.> geliyorum, belki kadının bir tanıdığı, 

Ertesi gün gene gazetede okuyorum: belki de kocası. 
cBir alacak verecek meselesi yüzün- Birdenbire yüreğim oynuyor.. ya ka-

den bir adam kardeşini tabanca ile öl- nsına baktığım için şimdi beni vurur öl-
dürmüştür.> dürürse. 

Daha ertesi gün gene gazetede okuyo- Tramvaydan aşağı atlıyorum. Bir pa-
rum: ket sigara a]acağun, tütüncüye bir lira 

cKarısma biraz dikkatli baktığı ıçin uzatıyorum, bir paket iigara ve liranın 

kıskanç bir koca kansına bakan adamın üstünü veriyor. Liranın üstünü saymak 
üzerine hücum etmiş ve onu oldürmüş- istiyorum. Fakat nzgeçiyorum. Ya be
tür.> nim parayı saydığunı kendisine karşı 

Bu, günlük cinayet haberlerini oku
dukça keyfim kaçıyor. Daha doğrusu pi
releniyorum. 

Sabah kalktığım zaman karşı apartı

mandan kulağıma sesler geldi mi kulak 
kesiliyorum. Sesler hazan yükseliyo~ ve 
ben korkuyorum: 

- İşte bir kan koca kavgası, diyorum, 
ya biri ötekini vurursa! , 

Daha fazla kalamıyorum, alelacele ev
den çıkıyorum. Tramvayda sabanlıkta
yıın.. yanımda iki kişi konuşuyorlar: 

- Vay beyim ne o kılık kıyafeti dü
zeltmişsin .. 

- Layık mı göremedin? .. 
Yüzlerine bakıyorum. Her ikisi de mü

tebessim.. şakalaştıklarını anlıyorum. 
Fnkat gene tüylerim ürperiyor. Ya şaka 
derken, şakanın sonu kaka olur da iki
sinden biri ötekini vuruverırse. 
Sahanlıkta daha fazla kalmayı tehJi

keli buluyorum. Tramvaya giriyorum. 
En önde ayakta bir kadın duruyor. Güzel 
mi? Belki değil, fakat güzel boyanmış ve 
güzel giyinmiş .. göz alıyor. Bir an bakı-

bir emniyetsizlik telakki eder de beni öl
dürüverirse! 

Birkaç adım yürüyorum. Bır telefon 
merkezinin önündeyim, telefon merkezi
ne girip telefon ediyorum: 

- Ne var ne yok? 
- İyilik! 
- Karşı apartımandakiler hala kavga 

ediyorlar mı? 
- Hayır, kan koca beraber 10kağa 

çıktılar. 

Bir an yüreğime su serpiliyor. Ama bu 
uzun zaman devam etmiyor. Ya ndam ka
nsını bir yere götürüp orada öldürürse, 
diye düşünüyorum. 

Ben düşüne düşüne yürürken kaza ile 
bir adama çarpıyorum: 

- Affedersiniz! 
Dememe vakit kalına<fan o bağınyor: 
- Gözün görmüyor mu, neye çarptın? 
Adamın eli cebhıde.. eyvah ya taban-

casını çıkanp beni vurursa.. elim, aya
ğım titremeye başlıyor: 

- Aman, diyorum, ben de çoluk ço
cuk sahibiyim. Canıma kıyma! 

ismet Hulii..<:i 

L Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Çamurdan zarf kullanan 

Babilliler 
Eski Babilliler, 

tnektublarını, bir 
takım çamur lev
halar üzerine y:ı

zar ve gene ça
murdan bir zarfa 
geçirirlerdi. Bu su
ı-etle zarfın çok es
ki zamanôanberJ 
kullanıldığı mey
dana çıkmaktadır. 

* Yaban domuzu kurddan da 
zararlıdır 1 

Kurdun sürü hayvanatı için ne kadar 
muzır olduğunu köylüler bilirler, faka1 
kurddan daha zararlı hayvan yaban do
muzudur. Kurd, yaban domuzunun a
mansız bir düşmanı olduğu için baz: köy-

Çiy süt zenci çocuklarım 
azdırıyor 1 

Amerikan alim· Pf"!~~~ 

!erinin müşahedı:?
lerine göre zenci 
çocukları, medent 
.nemleketlerde, bir 
beyaz insan çocu
ğu gibi bakıldık· 

ları takdirde dahi 
neşvünema bul
rnadıklannı gör
müşlerdir. Bu ço
cuklara verilen gı
da sebzevattı. Zayı0adık1arı görülünce, 
yiyeceklerine çiy süt ilave edildi. 

Küçük zencilerin kiloları artm1ya baş
ladı, fakat bu çocuklar evvelce çok sa'kın 
idiler. Çiy süt içmiye başlayınca zapto
lunmaz bir halde azdılar. 

lüler, yaban domuzunun yanında kurda 
cşerlcrin ehvenh diye bakarlar. 

······························································································································ 

Okuyucularıma 
Cevablarım •.• 
Kunıkapıda Bay (H.) ye: 

Sizi ifrat ile tefrit arasında mekik 
dokur vaziyette görüyorum. Üzerin
de fikir yorduğunuz kız veya kadın 

kendinizden yaşca çok küçük, yahud 
da çok büyüktür. Her ikisi ile de 
mes'ud olmanıza imkan göremem. 

Birisinin yanında ağabey, ötekinin 
yanında ise küçük kardeş vaziyetin
tle kalacaksınız. Kurulacak bir yuva
Jın iki temel direği olur. Birincisini 
getiren erkek, ikincisini getiren ka-

tlındır. Maddeten olduğu gibi manen 
de aralarında müvazene olmazsa bi

na bir tarafa meyleder ve nihayet 
günün birinde göçer . .Madem ki ara
da sevgi de yoktur, size her ikisinden 

de vazgeçmeyi tavsiye ederim, Hiç 
evlenmemiş bir erkeğin dul bir ka
dın alması ise asla doğru değildir. 

* Altı ay süren bir nişanlılık 

Bayan ccM. L.» ye: 

Bir nişanın nikaha inkıiab etme-

tlen uzaması hayra alamet değildir, 
derler. Bunu siz de nefsinizde tecrü
be etmiş oldunuz. Şimdi ayni sergü
zeşte alfabesinden tekrar başlamak, 
akli rnüvazeneye malik bir genç kı
zın düşüncesi olamaz. Kurtulduğu
nuza sevininiz ve gözlerinizi büsbü
tün aksi bir istikamete çeviriniz. 

* Nereye gittiği belli olmıyan koca .. 
Ortaköydc Bayan (B. D.) ye: 
Basit bir münakaşadan sonra evin

den çıkarak .f yıldanberi dönmiyen 
bir koca mazi ile alakasını kesmiş 
sayılır. Madem ki nerededir, nereye 
gitmiştir? bilmiyorsunuz, geri döne

ceği hakkında da hiçbir ümidiniz 
yok, kendisini daha ziyade bekleme
nizi tavsiye edemem. ~asen çocuğu
nuz da olmamış, hayatınızı yeni baş
lan tanzim etmeyi düşünebilirsiniz. 
Kanuni yolu size bir avukat gösterir. 
Maamafih forinalite basittir. _ Mah
keme gıyaben bir tebliğ yapar, gaze
telerle ilan eder, muayyen müddetin 
geçmesinden sonra talak karan ve
rir, serbest kalırsınız. 

TEYZE 

SON POSTA 

~JiYATft.O~ 
Para vererek ( Med in 
F rans ) markah dilber 
seyretmek istemeyiz! 

11Fra.nsa. ve l'aris cüzeUik krali-

Hisar faciası icin bir 
~ 

keşif daha yapıldı 
çeıeri 1zm1r Faar.;:: ~:,e;;,rrıı Ehlivukuf kazaya kurban giden haptanı da, 

Büyük annem masal söylerdi: fah/isigeci/eri de hatalı buluyor 
•-Bir varmış, bir yokmuş .. bır dünya •~!" 

Irvada Eşek adası önlerinde mürettebatı ne asliye ~ üncü hukuk mahkemesinde tıct' 
güzeli varmış. Gözleri gök mavisı, ya- ne birlikte batan H1sar n.puru faciasının lan dava, depo sahlblerlnln aleyhine ne 
nakları pembe pembe imiş. Tombul bir mes'ulil olarak 6 memurun muhakemelerine leıunişti. •· 
vücudü, topuklanna kadar uzanan sarı lüzum gorfildüğiinll )"&Zmlftık. Karara göre depo sahlblerl blr hayli ın8: . 
saçları varmış.> Diğer taraftan facia kurbanls.nndan ba- ra bağlı tesisat ve duvarlar inşa ederek. ! 

Bu masalın ancak bu kadarını biliyo- zılannın allelerlnln müracaatı ve aallye 4ı ün- ruçeşmeyt kömür tozlarının zararıarırı 
d h 

cü hukuk mahkemealnin t.ararile facia ma- muhafaza edeceklerdi. t;J 
rum. Çünkü büyük annem a a: hallinde bir tesbltl delAll keşfi yapılmıştır. Bu karar temyiz mnhkemeslnce de:_nd 

- Sarı saçları varmış! Ehllvukuf yarbay Sabri Ölgen, Nedim, Ulsc- dik edilmiştir. Bu hale göre, tatbik sıuı--
Der demez ben uyuyuverirdım, büyuk ven, deniz lisesi müdürü Ertuğrul ve ma.h- geçilecektir. 

annem masalına devam eder miydi, et- keme azası Sabrıc1en müteşektıı bır 9· hl k,. hkO ldU 
B k heyet, motörle hfldise mahn:ll1ne giderek, E- lr Sa 8 ar ma m 0 

mez miydi, orasını bilmiyorum. el i o ıı şek adası mevkllnde ve batan gemlnln enka- Andirya isminde birine 47 Ura borçlu b .. ;1 

da bu masalın arkasını bilmiyordu. zı üzerinde esaslı ıedkikat yapmışlardır. nan ve aralarında sulh olduklannıı " * Ayni zamanda faciadan sağlam olarak sahte bir icra vesikası hazırlıya.rak, l> d 
Yeni mektebe gidiyordum. Akşamları kurtulabilen H1sann serdümeni nmeı ile mahkemede de ibraz etmlye teşebbÜ.5 c ,ıı· 

evime dönerken Muradpaşa camilnin av- Seytullahın itadel_erlne müracaat edllınlş- Andon ağırc~nda ı yıl müddetle hapse ııı 
d d Gen bir "'""""" tir. kf1ın edllmlştlr. 

lusun an geçer im. e a~. ay- Tedklk ve tahkikatını tamamlıyan ehllvu- --------
ni avludan geçiyordum. Kulağıma bir kut, raporunu mahkemeye göndermiştir. 
ses geldi: Yapılan tedltlkat sonunda ZOnguldaktan Polisle : 

_ Al gözüm seyreyle dünya güzelini! 3800 ton kömür yüklü olarak nynlan vapu- dılıf 

Sesin geldiği tarafa baktım. Bir adam run sahlle lki mll mesafeden llerledlğl, Boğaz İki çocuk otomobil altında kal 
b" h .. . b" . • b" kutu koy nÇJğına geldltı zaman 45 derece daha sahile Şoför Sallhln idareslndekl 3049 nuırı J.' 
ır se pa uzerıne . ıç~~ ır . - yaklaştığı, bu tekilde 15 dakika Uerlecllkten otom<fl>ll Şl.-şhnne ycıkuşundan ınerterı ~ 

muştu. Kutunun bır delıği vardı. Btr ÇO· sonra kaptanın Eşek adasını farkettiğl fa- k d H be t da ot\11'" 
·· ·· - d b k d ' ' zap apı a asan y apar ımamn ııt" 

cuk deliğe gozunu uy urmuş a ıyor u: kat gemiyi faciadan kurtamııya çall§Illışsa 10 yaşında Arama çarparak sol bacağırı• , 
- Ben de bakayım! da, muvaffak olamadığı anlaşılmıştır. Bu su- mşıtır. Yaralı Şişli çocuk hastanesine ~ 
Dedim. r~.tıe Boğaz açığına geldiğini sanarak, ona rılmış, şoför yakalanmıştır. dU 
- Bir onluk ver! gore hareket eden kaptanın hAdlsede hatası * Şoför Adnan tarafından idare e ıtıl 

görülmüştür. Facianın lkincl sebebi geminin 2234 numaralı otomobil Beyazıddan geçer rıJ 
Dedi. Gün<ieliğim olan yirmi paranın ahşab oıu_şudur. Ancak, vapur idclla edildiği Mustafa tızı 3 yaşında Çağlayana çıu·P

11 Jf' 
onunu sarfetmiş, ıonunu saklamıştım. §ekllde, çurüt değlld1r. vücudünün muhtelif yerlerinden yaraıııııı 
Sakladığım onluğu verdim ve baktım: Hlıdlseden enel havuza çekilen geminin, tır 

- Al gözüm seyreyle elektrikli tram- erken yola çıtarılma.sı da, hAdlsede rol oy- B." b kal 1· th ~c 
namıştır. ır aa ı ı po ıs nezare an 

vayı.. Bütün bunlardan b&.fka, gemln1n ancak hastalandı 
Elektrikli tramvay, Eyfel kulesi, Lon- 5,5 mil bir .sfır'ate malik olması da kazayı itı O 

dra hayvanat bahçesi gözlerimin önü:ı- hazırlamıştır. ~er sür'at 8 mll olsaydı, m sar Dün gece saat 4.30 da Ycnlşehlrde 11.,ı· 
den birer resmi geçid yaptılar, fakat ben vapuru, fırtına kopmadan ?e tipi bqlama- mahallesi bekcilerlnden birisi elinde ç ~ 

dan boğaza girmiş olacaktı. la soknklarda dolaşmakta olan bir şahSl ) • 
bunlarla alakadar olmuyor, dünya gü- Bütün bu noktalan işaret eden ehlivukuf, he üzerine çevirerek karakola göturılluş~ıı· 
zelini bekliyordum. Nihayet o da geldı: raporunda tallhmllğin de faciada rol oyna- pılan tahkikat neticesinde bu şahSı0 16 

- Al gözüm seyreyle dünya güzelini! dığını kaydetmlştir. vapur kumsala oturap kahlardan Usküdarda oturan Hayri ~{J.51· 
Dünya güzelini seyreyledim ve scy- da, kayalara çarpmasaydı, facia bu kadar anlaşılmış, çuvalın içindeki eşyalar ıı rıe~· 

reyledikçe seyreyliyeceğime yüz bin de- dehşetll olmıyacaktı. Tahllslyenln de yardı- dere edilmiş ve kendisi de karakolu dl rı 
. - . mı çabuk ve kolay temin edilebilecekti. rethaneslne konulmuştur. Sabahleyin 11rett1 

fa pışman oldu~. ~ug~n bıle hatırl~):~n- Facianın ferdası güntı tahllsiyeclle.rln e- çıkarılmak ı.st~~~n ~ayr1nin ağır 5b1 Jııı' 
ca içimde bir ezıntı hasıl oluyor. Bu) uk saslı araştırmaya devam etmemesi 'R motör- hasta olduğu gorulmu§, tedavi için sıb tı.>· 
annemin bana anlattığı pembe yanak1ı, lü tahlisiye vasıtalarının mevcud olmaması dad otomobili ile hastaneye nakledllı:rıiş dı 
san saçları topuğunda dünya güzelinin keyfiyeti de, ebllnıkuf kanaatine gfıre, blr- Bir adam karga vururken yaralaO . 
hafızamdaki hayali yanında bu ne kad3r çok kJşlnln ölüme mahktlmtyetine aebeb ol- .. .. aııııJ il 

. . . muştur. Çünkü, bugünkü cankurtaran san- Kart.alın Şehlar koyu halkından b9,cl 
çırkın kalıyordu ve en fenası o hayal bır- dallan da ugın denizde ancak blr hadde ka- banca ile karga vurmıya çalışırken t:ı ~~ 
denbire siliniyor ve onun yerine dünya dar, vazife görebilmektedir. birdenbire ateş almış, sol bacağından ~oıı' 
güzeli olarak bu yenisi peyda oluyordu. Mahkeme yutarda yazdığımız cHletıerl Ih- yaralanmıştır. Yaralı Haydarpaşa ~;ş.,.ıı• 

Ben bu sevimsiz dünya güzelinin re- tıva eden ehllvukut raporuna göre, \ahklka- ha.staneslne knldırılm~, ta.ıhkikata 
simlerini sonradan patiska toplarının ü- tını derlnJqtlrecektir. mıştır. .. 
zerinde de görmüştüm. Temyiz mahkemesinin şayanı Bir motosiklet bir çöpçünUJJ 

Ve bir tarihte Türk.iyede güzeller sc- dikkat bir nakzı bacağım kırdı r 
çilirken cAl gözüm dünya güzeli> maki- Kemal Ayan tarafından tdııre 11' 

· ı.ts nesinin güzelini, patiska topunun güze- B\!güne kadar açılan tallik davalarında, dilen 84 numaralı motosiklet Beşı tı.flle4' 
lini bir kere daha hatırlamışhm. miiddel taraf tadın olduğu takdirde, koca- geçerken belediye ameles.1nden }\ie cg.JI' * sının mukim bulunduğu vilayet mahkenıesl- çarparak sol bacağını kırmıştır. yarıı.l~,ııı>f' 

ne başvurmak zaruretlndeydl. Altsl takdir- kurtaranla Beyo~lu hastanesine kntdır" 
Birkaç güzel nev'i aklıma geldi: de, ekseriyetle, davası reddedillrcll. 6 

1 - Gönlün sevdiği güzel! Son zamanlarda İsTlçre mahkemeleri bu suçlu yakalanmıştır. cfJ 
2 _ Herkesin güzel dediği güzel! güçlüğü ortadan kaldırmışlardır. İzinsh iane toplıyanlar yakal~ııtıl' 
3 _ Ölçülü güzel! Ayni imk.An Türk kanunu medenl&lnln 136 Miltekaldlnl askeriye cemiyetine Ill~ol~· 
Güzeller arasında bu üçüncü rnuhak- ncı maddesi dahlllnde, blzlm mahkemeleri- yetler! tddlasile mahalle aralarında JJ9' 

kak ki diğer ikisinden aşağıdır ve her se- mız Jçln de muteber olduiu halde, bv. cihet rak usul ve mevzuata aykırı bir şekil:~ ı· 
kale alınmıyordu. topladıkları görülen bazı kimseler yıı e 'il' 

ne nedense Avrupada böyle güzeller se- Bu şekilde blr dava İstanbul a.sllye 2 ncl elC) ııfl' 
çerler ve onları: hukuk mahkeme.si tarafından medeni ka- rak haklnnnda lazım gelen muaın f1I 

vessül olunmuştur. Biidehu enerınde 
11 

• ııl 
- Al gözüm seyreyle dünya güzelini! nunun 21 inci maddesine tevfikan. reddedil- tazam bir hüviyet varakası olmıyan ~11'1 )J' 

D. k · ·· b" h ld 1 mlştlr. d l P 11'" ıyere nım uryan ır a E', para ı Fakat müddei tarafın itirazı üzerine Tem- eşhasın mahalle aralarında o aşı 
· 1 k 1 y·· ru·· ı·· ·· ' aç etmesine meydan verllmlyecelttlf· ınsan arın arasına çı anr ar. u ur gos- yiz mahkemesi 136 ncı maddeyi naı.an ltlba-
terirler, kırıttırır gösterirler, hatta bir ı·a almış ve tararı natzetmlşt.ir. Bir adam kansını yaraladı Me' 
parça dans öğretir; bacaklarım kaldırtıp Şu hale göre kocasından ayrı bir TI!lyctte Kocamustafapaşada Yed! şebldler ;:, '!'' 

- Varyete yapıyor! oturan bir kadın, bundan sonra, kocasının slnde oturan Lfıtfü ile ikl aydanbcrl P ,,n.,gl' 
. .. . . . . bulunduı;u Tillyet ma-bkemeslne kadar glt- 1 .. p • 

Dıye gosterırler ve bırkaç kışı bakar. medcıı dava açabilecek Te koca.sından ayn şadığı karı.sı Arzu arasında çıkan b r ııl~ 
Bunların bir kısmı dudak bükerler, bir blr lkametgilı ittihaz etmıye hak tazanabl- da Lütfü Arzuyu jiletle kolundan yar 
kısmı da: lecektlr. Ur. l d• 

- Yazık, derler, güzel de bu mu imiş? Bu nokta, mahkemelerimizde henils '"naza- Bir genç te nipnbsını yar• ~e o' 

* 
ra alman, bir keJ1iyettır. -ıı e'"" ııJ 

Uı.ngada Hlsardlbinde S3 numarıw )llııı 

Kuruçeşme kömür depoları turan Yanı kızı Marıka ııe ~ı§'~: Çeşid çeşid eğlence yerleri, cin~ cıns 

eğlenceleri olan memleketlerde, güzeller 
teşhiri de bu eğlenceler arasına katıl

(Devamı 13 üncü sayfada) 

h kk d k• k arasında bir kavga çıkmış, Manult cıı. r9tf, 
a m a 1 arar nı yüzünün iki yerinden jiletle aıır~ n15" 

Salih Münir lsminde b1rinln mftracaatı lle lıyarak firar etml§tır. Yaralı ~e dıt· 
Kuruçeşme kömür depoları sahlblerl aleyhi- nesine kaldırılmış, suçlu aranmakta 

iki ahbab çavuşlar Oyun bittikten so~ 



Oderim 
llostum: 

...... Ben kahve fa
lından anlanın. 

nedi. Kahveyi lç

liın, fincanı kapa

dım. Fincan soğudu, 
dostunı baktı: 

.._ On güne kalmı

~icak, eline yüzlerce 
lir a geçecek! 

nedi. Fırsat bu fır. 
&altı: 

.._ Bana yüz lira 

harç ver dedim on 
~ , ' 

Riin 
sonra gelecek dtleslek itiyadı• 

SON POSTA 

Bakmam 
Tren kalabalıktı, bir genç erkek yer 

bulmuş oturmuştu. ~'~->· !;.~ 
Orta yaşlı bir er - ~ I . 
kekle, yaşlı bir · · • 
kadın ayakta kal· 
mışlardL Orta yaş
lı erkek genç er -
keğe çıkıştı. 

- İhtiyar kadın ayakta kalmış, sen 
genç olduğun halde ona bakıp oturuyor-

sun. 
- Affedersiniz, bundan sonra bak -

marn, gözleri.mj, kapıyorum . 

• Vereyim 1 
- Bir ricaya geldik efendim. 
- Buyurun sizi dinliyorum... . . 
- Yaşlı kadınlan himaye cemıyetı 

için bir şey verir misiniz? . 

Sayfa 7 

ESKİ GÜNLER 
----------

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

Bir sandal saf ası 
Yazan: Muallim Nihad 

~aradan .. d . o erun. Fotoğrafçı 11atağına. giriyor. - Hay hay kaynanamı vereyım! 

Terbiye 
~0nuşuyorlardı: 

llıı~or. 

- Bizim yeni 
hizr.ıetçıyi gör -
me, o kadar ter -
bıyeli, o kadar 
terbiyeli ki.. Hıç 
bir odanın kapı

sını vurmadan aç-

.._Ya bizimki .. Ben senelerdir hizmeL

~ kullanıyorum, bu kadar terbıyelisi.ni 
tiirrn....ı. d ~il tel do ""'-lln. Sade oda kapılarmı eg , 
labın kapısını bile vurmadan açını • 

)or. 

Karakolda 
: 

1
langi tarihte doğdunuz? 

~ h t>~ğuınumun yıldönümünde bana 
ediye mi getirmek istiyorsunuz? 

Santral 
~ 

~. l'tıer kız gözleri
tllı:lü: 

~l . 13eni bugün üç 
1 ledt 

tı d" • 
g,, ı. Sarısın kız 
~ ıı ~ 

ltısedi: 
....... l3 • 

' u bır şey mi, 
~ı hugun bin kişi 

~ asıı olur? ~ ., 

. ,, ··" .. :·:. 
·.~;_-_ ...... :.,,. ' 

.,, ... . . .. .. 
Bir dakika sonra bir kaya.ya çarp mamızla denize do'"külmemJ.z bir oldu. 

Benzeyiş Süt kardeşim Sanyere tebdili havaya ken nazeninime sokuldum. Dereboyuna 
gitmişti. Babası büyük bir müessesenin doğru yavaı yavaı ilerlemesini fısılda -

- Nihad sana çok müdürü, zati servet sahibi bir adamdı. dım. Gazino kapısından girince bıraderle 
benziyor. Halleri, vakiUeri yerinde idi Her tesa - Enderonluyu ateşli bir tavla mücadele -

_ Ne münasebet; düfünde ısrar eder dururdu: sinde buldum. 
0 sarışın, ben esme
rim, o uzun boylu, 

ben orta boyluyum, 
onun. bıyıkları var, 
benim yok, o aksinin 
biridir. Ben hiç aksi 
değilim . 

- Benziyor canım .. 
onun da bana senin 
gibi on lira borcu var, 

c- Gelmiyorsun, hiç değilse beş on Beni görünce: 
gün misafireten tenezzül et! Bilsen, ne c- Oooo! Oooo!. Hoşamed1! .. Sefaame
mehtab alemleri yapıyoruz, ne sandal dil., lerle karşılayıp yer gösterdiler. 
sefaları tertib ediyoruz! Balık avının _ Oturamam! Nazeninim Dcreboyuna 
zevkini de sorma!. İnsanın kendi elile doğru yavaş yavaş ilerliyor. Ben şuradan 
avladığı balığın lezzeti inan ki satın alı- bir araba tutup yetişeceğim. Onu da nlıp 
nanlardan kat kat fazla! Önümüzdeki Kestanesuyu eteklerine çekileceğim. Da
mehtabda Enderonlu Hüsnü Bey de ge- ha mehtaba vakıt var. Siz de hemen birc.z 
leceğini vadetti. Gününü kararlaştırınca nevale düzün, biraz içki alın, arkamızdan 
seni haberdar edeyim bari!. Senin böyle ulaşın!. Gün batıp hava kararmcıyn ka· 
eğlencelerdeki meşrebini bilirim: İc;tcr - dar orada cünbüşleniriz.!. 

cTablr yerinde kullanılsaydu 
- Bu gece, sinekler beni yeyip bitirdiler. 

o da senin gibi borcu-
nu ödemiyor. 

sen bulacağın muvakkat eşi de getir, Her iltisl birden: cHay hay!> ı bastır -
mahzur yok!> dılar. Ben fırladım, bir talika - tek atlı • 

Süt kardeşimin candan gelen bu arzu- kiraladım: 

Güzel kadın sunu reddetmeyi uygun görmedim. O - Çek Kcstanesuyuna! deyip Derebo
zamanlar yirmi bir, yirmi iki yaşlarında yuna sürdürdüm. Yosmam pek te aheste 

dansediyordu.. kabına sığmaz bir delikanlı idim. Söe revan olmuş! Sahll boyundan köşeyi dö-

Bir arnlık kadı • 
nın yüzüne baktı. 
Göz göze geldiler: 

- Güzel bir ka
dını kollarımın a
rasına almak, o -
nunla dansetmek 

benim için ne büyük bir zevk! .. 

Dedi. Kadın güldü: 

- İltifat. ediyorsunuz. 

• 

- Hayır, hakikati söylüyorum. Dün 

gece çok güzel bir kadınla dansetmiştim 

de .. 

verdim: ner dönmez arabayı durdurdum: 
- Enderonlu çok iyi okur! Mehtabda -Aa ... Abla sen burada ne arıyorsun?! 

sandalla gezerken onu dinlemenin zevki- Gel bakayım arabaya! Öyle süklüm ptik
ni bilirim. Söz veriyorum. Knrarlnştır - lüm, ahlıya oflıya yol alma! 
dığınız günü bildir. Leblebi falı oynar Arabacı hiç şüphelenmedi, yosma ab -
gibi ya tek gelirim, ya çift... Fakat sen lacığım da yanıma atladı. 
yiyeceği, içeceği etraflıca hazırlatmayı u- Kestanesuyunun altında tenha bir a -
nutma! ğaçlık vardır. Orada indik. Hakkını ve. 

- O cihetten merak etme .. Kuş sütün- rip arabacıyı savdıktan sonra gölgesi 
den maada siyah havyara, limonu bol dol- sevdayı gıcıklıyan ıssız bir ağaç dibınc 
maya kadar hepsi hazır! Yalnız sen; ge- çekildik. Bu hanım kız; bana çok mef • 
lirim deyip atlatma! tun, bu gibi işlerde oldukça cesur olma -

- Söz veriyorum. Geleceğim. sına rağmen Osküdardanberi devam e -
Ayrıldık. On iki gün sonra süt birade • den bu peçeli uzun seyahatten Lunalmış

rimden günü, saati, mahalli tasrih edil - tı. Peçesini dar attı. 
rniş bir davetname aldım. Yırmi dakika sonra süt knrdcşimlP. En-

Hey gidi gençlik hey! O zamanlar ka- deronlu merhum ulaştılar. Ellerinde ta
nımın: kızgın ateşte kaynıyan su gibi fı- ~dıklan gen~ Venedik sepeti, daha u -

Abdaldı. Herkes o- kırdadığını bugünkü gibi fiatırlıyorum, zaktan insana neş'e veriyordu. 

- Ben sana, fU ha.va borusunun kaT"şısında oturrnıyalım, 
dedim .. Bak gene unemiye bqladın! 

nun abdnl olduğunu kendi kendime: Tnkdim hizmetini gördüm, çilingir so{-
c- Böyle dört başı mamur bir sefnya rasını hepimiz elbirliğile hazıdndık. Habilirdi, fakat nerede 

yalnız gitmek enayiliğin daniskası olur. zırlop yumurtaları kırdık. taramayı bol 
olursa olsun bir şey- Ben şöyle fıkırdak bir yosmacığı yanıma zeytinyağı ve limonla kıvam:ı getirdil.c, 
ler anlatırdı: alayım• dedim. çirozları ispirto alevinde pişirip dövdiık, 
· - Bir hastalığa 

tutulmuştum, dedi. 

Hastalık geçti. Fnknt 

Çarşnfın, peçenin, daha doğrusu taas - sirkeye batırdık. Sövüşü ufak ufak do~
subun genr;liğe soluk aldırmadığı o de - radık. Sıra cünbüş1enmeğe geldi. cŞerc
virde, ha deyince bir (fıkırdak yosma) fe!> dedik. Bir, iki, üç ... Sigaralar telıen
tcdariklc>mek, hakkından gelinmesi güç dirildi. 

yarı aklımı kaybetı.. işlerdendi. Aşinalığım olan bir iki yosma- Günr>şin gurupuna yakın biraderle En
tim. cığa işi açtım. Gecelemek keyfiyetı hep- deronlu Hüsnü sandalı ve levazımı ha -

Dinliyenlerden biri sini ürkütüyordu. Nihayet (Kapıağası) zırlamağa gittiler. Hepimiz de pelt ke • 
.sordu: semtinde oturan kabadayı ruhlu bir kız ylfli, gıptaya değer bir ruh sefasında idik. 

- Siz bu söyledi- aklıma geldi ki, bana hatırı sayılır bir Onlar gittikten biraz sonra yosmamla 
tutkunluğu vardı. Onu buldum. Teklinmi ben de aheste beste Sarıyer yolunu tut-

ğiniz hastalığa iki 

defa tutuldunuz, de

ğil mi? 

derhnl kabul etti. hık. Sahilin tenha bir yerinde bizi bek -
O gün ben önde o; on adım geride pe- (Devamı 13 ündl sayfadaJ ? .................................... _ ................ , 

Anlaşamamazlık 

çesi kapalı, hanım hanımcık bir yürüyüş
le beni takib ederek iskeleye indik. Köp
rüde de ayni vaz'ı hal.. Birbirimizle a -
liıkamız yokmuş gibi yürüdük, Boğaziçi 
vapur iskelesine geldik. Ben biletleri al
dım. Etrafı kollıyarak kimseye çaktır -
madan, gözle kaş arasında biletıni e ine 

Dikkat, aldanıyorsunuz! 
- Anne, anne! 
- Ne var kı -

zım? 
- Hani geçç.n 

gün tanı~tığım er
kek var ya' 

- Var ne ola -
cak? 

- Beni otomobille gezmiye götilrecek. 
- Ama artık o fazla gidiyor. 
- Hiç te fazla gitmiyor anne, esasen 

otomobili de pek yeni değil, saatte alt
mış kilometreden fazla gidemez. 

Eir • 
ınsan 

tutuşturdum. 
gün mü 

Blr sene 

senede üç 
çalışır ? 

Vapura girdik. O kadınlar tarafınn, ben Günde 8 anat uyku 
de erkekler cihetine ayrıldık. 

365 gündür 
I__!!! gün eder. 

243 kalır. 
Yarabbi! O ne feci günlerdi. Ne çekil- Gün<le s sn.at dinlenme L2~ 

mez, nahak ıztırablardı. Bugünün genç - 121 kalır. 
leri bir yeyip, bin şükretsin!er. 52 paı:arı çlkaralırn I~ 

17 kıılır. 

Bir yılda bayrnnıla.r do
Jayıslle 2 hafta t.ntU 

1 14 vardır ~ ~ey e olmasın? 
nin k· · l§ı.. 

l~ liatta dahl faz
hı.n t ı 

&-~?--- ikizler 

O devri ynşıyanlar bilirler ki, tnasSt.. -
bun eli, sıkı fıkının civcivlisi olan (YePl
köy) c kadar hükmünü yürütürdü. Orayı 
atlattınız mı, mehmaemken bir serbe~tl
ye mazhar olurdunuz. Hele o zamanl .. r 
ecnebilerin kaynaştığı Tarabya, Büyük
dere geniş birer ferahlık mıntnkalar1yd1. 

~ kalır. 

Bu hcsab doğru mudur, değil mi? 

tt111 c efon san-
ı~ırnı 

- İki ikiz geldiler, resimlerini yaptım. 
Sr...ı/1tlan - Bir aylık maaşımın tamamını elimden aldın.ız. - Fakat resimde bir kişi var. 
Soyan - Bir aylık maaşın bu ha ... Şimdi sana acıdım. - Birbirlerine çok benziyorlar. 
Ne diye zam istemiyorsun? · ca ötekinin resmini yapmadım. 

Nihayet Sa-rıyere vapur yanaştı. S'..it 
Ayrı- kardeşim beni vapur iskelesi yanında1d 

gazinoda bekliyecekti. Vapurdan çıkar -

Diı5ündükten sonra vereceğıniz kara
rın doğru olup olmadığını anlamnk 

1 üzere 9 uncu sayfaya bakınız! 

\ 



a Sayfa 

Tarihten sayfalar: 

Hekimbaşının ölüm 
getiren afyon hokkası ... 

• * * 
Hekimbaıı alyona o lıcıdar çolı yedi lıi nihayet: «Padiıahım, bundan 
ldan panzehir de oluı ~ehirJir.» Jetli. Sultan Murad çılrııtı: ((Bre 
lriilirl Hepıini bitir! Zararıuda demedin mi?» HekimbtJfının bütün 
iimiJleri o anda erldi. Afyonun geri kalanını da bire birer yemiye 

devam etti. 

l' azan: Kadircan Kafh 

Hekimbaşının bütün ilmidlerl o anda erldı, afyon.un gm kal4nını da 1'ireT 
birn yemeğe cltt:am etti 

Dördüncü Murad her menzilde birkaç yon yutmak için çıktı. Abdest almak bir 
büyük devlet memurunu öldürterek ıark bahanedir. 
seferine gidiyordu. - Bunu nereden bilirsin, bre Sillhdarl 

Bunların kimisinin rüşvet aldılt, ki - - Bir uşağından öğrendim. Emir bu -
misinin halka zulüm ettiği söyleniyordu. yurursanız padişahımıza da söylesin! 
Dördüncü Murad kendisine söylenenlere Soruldu ve hekimbaşının koynunda bir 
inanıyor, şikayetler üzerinde hıç durmu- afyon hokkası, yani kutusu sakladığı öğ
yordu. Bu hal iftiralara yol açıyor, arada renildi. 
bir çok zavallıların da haksız yere başla- Padişah gene inanamıyordu. 
n kesiliyordu. Doğrusu afyon ve tütün kullandıkları 
, Padişahm bir hekimbaşısı vardı. Adı için her gün birkaç kişinin kellesini kes
cEmir Çelebi:. idi. Muktedir, llim bir a- tirlrken kendi hekimbaşısının da bu hal
damdı. Vazifesini iyi yapıyordu. Bu va- tı işlemesi müdhiş bir istihza ve hakaret
zife padişaha yakınlığı dolayısile çok mü- ti. Böyle bir hareketin cezası ölümden 
himdi ve sahibine büyük faydalar temin bile müdhiş olmak gerekti. 
ederdi. Bunun için hekimbaşı döner dönıneı 

Dördüncü Muradın silahdarı efendisi- bizzat tahkikat yapmıya, afyon hokka -
sını meydana çıkarmıya karar verdi. 
Hekimbaşı padişahın yanına döndü. 
Dördüncü Murad çatık kaşlarının al -

tındaki keskin bakışlarını zavallı hekim
başının göz.lerine saplıyarak gürledi: 

- Bre Çelebi, koynunda saklı olan af
Silahdar paşa hekimbaşılık vazifesine yon kutusunu çıkar! 

ni memnun etmekte büyük ustalık gös
teriyordu. O kadar ki, Murad ölünciye ka
dar sarayda ve dışanda binlerce kişinin 
boyunları vurulduğu halde o mevkiini 
muhafaza etmişti. 

k~di adamlarından birini kayırmak is -
ti d B 

. in b" k d f fır t b Emir Çelebi afalladı; sarardı. 
yor u. unun ıç ır aç e a sa u- B kı 1 . · · 

1 k d
. h -

1 
· f kat b" tü 1.. a ş arını bır an içın Sılfıhdar pa§a-

ara pa ışa a soy emış, a ır r u . d"ğ" .. - d . 1 . . . " _ _ . . 'Ya çcvır ı ı zaman onun yuzun e ııns 
Emır Çelebıyı gozden duşurememıştı. b" .. 1.. d" Ca 1 k ıı·ğ· · n1 d 

B h 1 Silıı.'-d b- b "" t.. k ır gu uş sez ı. sus u e ı mı a a ı. 
u a iltll ar paşayı us u un ız - K d" . . t 1 d - ·· d k 

dı d Art k h k
. b d" h k en ısını opar a ı, yuzune e ren ver-

r ı. ı e ım aşıyı pa l§a a arşı . 1 k 1. ,_ ,_ 
1 

- t k tad k ld k mıye ça ışara e ınl AOynuna SOAtu: 
ıuç u gos erme ve or an a ırma - F d" .,,,,. d tan ba k k 

1 
- erman pa ı~,ımın ır. 

ş a çare a mamııtı. Diyerek hokkayı çıkardı. Padipha u -
· Hekimbaşının uıaklarından birini el - zattı. 
de etti ve onun afyon yuttuğunu öjren- Padişah onu gördüiü zamaa büıbütün 
di. Münasib bir zamanda padif8hm kar- kızdı. 
11sında baJ eğerek: 

- Sultanım, bekimbap kulun112 afyon 
kullanır. 

Dedi. 
' - Dofru mudur? 

- Evet, padişahım! Hatt! padiphı -
mızla ptranç oynarken arasıra dışarı 

çıktığı da bu yüzdendir. Zi.ra muayyen 
zamanlarda af yon yutmadan duramaz. 

- Bana abdest almak için çıktığını 

aöyler! 
- Afyon yutmak için çık•Jğını nasıl 

ıöylesln, padişahım! 

Afyon yutmak ve tütün içmek padi -
phm gözünde en büyük ve bağışlanmaz 
cinayetlerdendJ. Bu suçlan yapanların 

hemen boyunlarını vurduruyordu. 

Fakat hekimbaşı o kadar güzel konu -
fUyor; padişahla p.tranç oynarken edeb 
ve merasime o kadar dikkat ediyord:ı lti 
afyona mübtelA bir adamın bunlan ya
pabilmesine ihtimal veremedi. Şüphe et
mekle kaldı. 

· SilAhdar Pl'8 onu suç üstünde yaka -
}atmaktan başka çıkar yol olmadığını an
ladı. Fırsat kollamıya başladL 

• Nizip kasabasına gelmişlerdi. 
Padişahla hekimbaşı gene karşılıklı 

oturmuşlar, şatranç oynuyorlardı. Oyun 
uzun zaman sürdü. Bir aralık hekimbaşı 
padişahtan, abdest almak üzere dışarı 

çıkmak için izin istedi ve çıktı. 
Tam o sırada Silahdar paşa padişaha 

yaklaştı:. 

- İ§te padiphım, hekimbaşı gene af-

Vay küstah vay, o, bunca dağlar ve o
valar ötesindeki afyon ve tütün tiryaki
lerini cezalandırmak suretile hizmet e -
derken, burnunun dibinde af yon kul -
lansın ha! .. 
Padişah gürledi: 
- Bu nedir? 
Emir Çelebi boynunu büktü. Titrek blr 

sesle cevab verdi: 
- Zararsız bir afyon tertibidir, padi -

şahım! 

Padişahın çeneleri sıkılrnı~tı. Kendi .. 
sini zor tutuyordu. Bu da, Emir Çelebi -
yi daha müdhiş, görülmemiş bir cezaya 
çarptırmak içindi. Nasıl bir ceza verme
~iydi? 

Zararsız bir afyon tertibi ha! .. 
Padişah daha ıert bir sesle emretti: 
- Öyle ise yut ta görelinı! 
Emir Çelebinin yüreğinde bir ümid 

do~du. Demek ki kutudaki afyonun za -
rarsız olduğu anlaşılırsa kendisin<! bir 
şey yapılmıyacaktı! 

Parmaklarını hokkaya daldırdı. 
Bir tane yedi. 
Bir daha yedi. 
Padişah gözlerinde vahşt bir parıltı 

ile onun hareketlerini takib ediyordu. 
Hekimbaşı her afyonu yuttuktan ıon

ra padişahın ona: 
- Yeter, anlaşıldı. 
Demesini bekliyordu. Fakat ümidi bo

şa çıkıyordu. 

O kadar yedi ki daha fazlası onu öldü
rebilirdi. 

(Devamı ll md ıtıyfada, 

SON POSTA Hazinn 

Mücevher Hırsızları 

1 - Flask Clark ile Ginger Brovn §ehirde dolll§ırlarken 
kendi hesablarına uygun bir kuyumcu mağazası görmüş -
lerdi. Ginger Brovn: 

ı - Jl'Jask Clark: c- İstediğin bu olsun!> cevabını verl
YürürlerkE'n bir sokağa sapmışları, o sokağın karşı 1'~ 
.kaldırımı kenarında bir otomobil duruyordu. Şoföıil dl' 
henüz ijini bitirmlf, garaja dönmek için yola koyu\JXll 
etrafına bakınıyordu. 

c- Şimdi bize li.zıın olan ıey sür'atli bir otomobildir> 
dedi. 

3 - Flask Clark: • 
- Atla! diye baltrdı. Şoför fiddetle kapanan 

hlr kapı sesi i§ittiği anda otomobil çoktan uzııklat
mıştı. 

4 - oınıer Brom arabaya ııt
tlkçe artan bir sür'at verirken ar
kadafı otomdbllln takım kutu .. 
aundan atır krikoyu c tekerlek 
taıdıracatı> çıkarıyordu. · 

5 - Otomobll iki hır.sıJJJJ .. 
evvel gördükleri kuyumcu~; 
tazasının önünde durdu. 1'~ 
Clark elinde bir kriko :il•~~ 
dırıma indi. Sağa sola u-~ 

_ 8 - Alır otomobil krikosu cameklnın üzerine tncıı. :-wr: - - - at "' 7 - Malazadan bir memur fırlainıştı. ·ı.eiadüfeıı , 
taksi geçiyordu. Fakat hırsızların bindikleri otomobll 
dönmi11tü. Takibden artık fayda yoktu. 

Flask Clark elin\ u7.atarak bir sürü mücevher topladı, ıon
ra sür'atlıe ıeri dön dil. Ginger Brovn ı~zcülük ediyordu. , 
Bu sırada .. . 

8 - Kuyumcunun mtmunı ma
ta7.&llma ıert dönerken caddede 
çalınan mücevherlerden blr ikSal
niD düttlrtllmtıı oldufunu ıördü. 

9 - J'lask Ue Ginier okmıobW dar bir 10 -

kakta tırkettikten sonra bir ıazinoyA pdiltr, 
birer bhvı ıamarladılar. 

1 O - b1 hırsız öbl\r tc;eed• ~ 
okuyan (Noaey)l tanıyorıardl-~ 
No.5eyin blr polla yardunCJSI 
nu bllınlyorlardı. 

• 
ıı - PoU8 11or • 

dımoıaı (J'luk) a 
• IOD blr nau.r fır -
latu Ve onun blr 
paket lıanımell ~ı -
c;etı tohumu atın 
aldılını gördQ. 

• 

cıeıı°' '* Nosey biraz sonra aldığı akşam gazeteıerlrl 11 ~ 
mobil hırsız.lıiına ve kuyumcu mağazasırıl P":. 
dılı taarruza dair birçok tafsilat okud~~ıırıı'' 
gazete ayni zamanda hırsız.ların izinin bU o1'~ 
tını da yazmıştı. Nosey gazeteyi bir dabllrıd \'JJ~ 
kendi kendine bir tahlil yaptı. Sonra Sk~tlaJ{ıPııJ 
denilen polis müdüriyetine telefon e~tı. bulıt''~ 
çaJdıklan rnilcevherleri satmıya vakıt seblb.I. 
tutuldular. Fakat bunların tutulrr.o.ıarına b\Jıd ~ 
idi? Resimlere dikkatle bakın ve Nose)•lrl 1.1•4,ıı 
izi siz de meydana çıkarmağa çalışın. Bı.ı Jll 

halledemezseniz 13 üncü sayfaya ~ 
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Garib ve inanılmıyacak şeyler 1 

uırda Elali
aalib meferlcri aa
vaffakiyotlizlite 11t
rayınea anı mabdde.ia, toculdar 
Ehliaalib ııeferile lı:aıtanılacatı ümidi ~-llılımM 
bauö.terdl. 30 bini Almanyadan, 
bini et. Fruıadaa olmak üz:ere 9ö bln çocuk topludı ve yola çılcarıldılar. 
Tablatile bu z:uallı ~!dardan bialerceıi Alpları geçerken öldü, bir o 

lcadan da ellr olarak •tıldı. Ancak 10 bini memlelı:etlcrioe dönebildi 

Afrilcanın Belçika 
Kongosundaki yerli 
kadınlar, doğuracak
ları esnada ilci el
lerini de kaynar ım 
içine ıokmağa mec· 

bur tutulurlar 

En eski llln 
tabelası 

Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

Antalyanın, beni mektebden fazla oyalıyan birçok başkalıkları vardı!. .. Altı kızın 
arasında hemen hergün türlü türlü oyunlar, yaramazlıklar icad ediyordum J 

Evvelki gUnkU ve dUnkU kısmın 
hUIAsası 

Muharrir 18M de Ntldenln Tepeyran 
nıevkilnde, Yenice mahalle.sinde do~
nıuştur. Oençlliind• birçok memuriyet
lerde bulunmuştur. Kastamonu mektu
bi mümeyyizi, İmı1r mektubcusu, Edirne 
vaıı muavini, Dedeataç mutasarrıfı ol
nıuş, birçok vtıAyeUerde vallllk, gurayı 
devlet Azalığı yapmlf, 1lr.1 defa dah11lye 
nazın olınu§tur. ınhayet son defa Bü
Yük Millet Mecll31nde Niğde meb'uslu
luna seçllml§tlr. Muharrir itiraf ediyor 
ki, bütün bunlara ratmen hiçbir ünlver
aıteden battA hiçbir 1dadlden mezun de
lildir. 
Babası ve annesi mtlnevver insanlar

dır. Çocuklarını pek çok seviyorlar. Bu, 
onu §lDlartıyor, lr.ahnna katlanılmaz bir 
Çocuıı: oluyor. Nlbayet beo yaşında def'l
beJA lı:ablllnden onu mahalle mektebine 
Bônderiyorlar. Burada 150 kiloluk kor
kunç, dey cllMell bir boca vardır. Kas
Vetıı hücre, bu mtldhlf adam, falaka değ-
nekleri lr.1lçnk talebeJt korkudan slndlrl- Babamını yüzü. çok kederli idi 
1or. rinler verildi. Ben, bütün o mükafatla- miş olan bu imzalı kAğıdlarda, şu satır-
Evı döndüill zaman annesine bir da- rı, çocukluk günlerimin en kıymetli lar lazılıydı: 

ha o mektebe gidemlyeceflnl, göz yaşla-
ıı ara.sında söylüyor. Fakat ertesi günü birer hatırası gibi, hala muhafaza ede- c sparta rüşdiye mektebinin müla-
1entden o.mıan hocaya gönderlllyor, ço- rim. Ve onlar ne zaman elime geçse, zım şakirdanından Hazım efendi, der
cut yeniden deb.fete düfilyor ve nihayet Bektaşi hocayı, göğ!Ctmü sızlatan sıcak sine çalışıp ibrazı liyakat eylediğinden, 
kat't tararla ıene ne kaçıyor. hasretle, minnetle anarım, gözlerim işbu tahsinname it~ kılındı!• 
t Nıtded• ınren bir buçuk senelik blr 1- dolar. Hatta hazan, tıpkı o zamanki ço- Bu satırları okuyan hoca: 
.:~~n aonra babuı İ.spartaya tayın cuk gibi ağlarını. - Tuhaf şey!. dedi... İsparta mek-

[Hataalar J ec1· ] Şimdi bu satırları yazarken bile o tebinde bir de cMülazım şakirdler sını-
eoam ıyor haldeyim. fı> mı açıldı? 

la --- . . Fakat ne yazık ki, beni tahsilsiz hı- - Hayır... Hazun, oranın yegane 
~Partada, babam hatınnı geçırdı, ve rakmıya kasteden gizli kuvvet, İspar- mül8zım talebesiydi. Fakat bu sene o
\ .? c~ınıfı mülA~ §8kirdi!• sıfati- tada da yolumu kesti. rada kalsaydık, kendisini dördüncü sı-

Jlişdıyeye yerleştirdi Tam son imtihanı atlatıp da, mekte- nıfa (•) kabul edeceklerdi. 
~Oraya, bu acaib sıfatla kabul edili- bin asli talebeleri arasına karışacnğun Bu temi11atı müteakib yapılan kısa
ta Usule mugayirdi. Fakat, ben bir sırada babamı Antalyaya tayin ettiler!. cık bir imtihandan sonra, rüşdiyenin 
~~tan, ~u ~ıfat.ıa mektebe devam e- Ve ben, Niğdede ağlıya ağlıya götü- ilk iınıfına kabul edildim. Ve dersha
~ en, ruşdıyenm yazı hocası bana rüldüğüm cMekteb• den, İspartada ağ- nelere bir sığıntı gibi girip çıkmanın 
~ ~ ders verecekti. Bu suretle de lıya ağlıya ayrıldım! zilletinden kurtuldum! 
tııııİ llntihan zamanında, mektebin bir e Fakat Antalyada bazı sebebler, bazı 
tct·ı ına ve asli talebeleri arasına kabul . tesadüfler, ve bazı hadiseler, beni, ı-

1 ecektim. Ispartadan, Antalyaya, mahfeler i- sınmıya başladığım mekteb hayatın-
bu •a~~taşi hoca• likabile maruf olan· çinde göçtük. Karanı.ık, po!razlı ova- dan, muvakkat bir zaman için tekrar 

tnubarek adam, bana evvela kendi- lardan geçen develenn hazın çan ses- soğuttu. 
~ sevdirmenin, sonra da yüreğimde- leri, bu?"ün hala kula~~ar~da, eski ve Evvela, mektebde, kıdemli talebele-
~ lnekteb nefretini gidermenin yolunu ncıklı bır şarkı ~elodısı gıbı ~~seder. rin istihzalarına muhatab olmak, şı-

ldu. Bu meşak.katlı yolculuk hızı, limon, martılmış ruhumda, tehlikeli bir aksü-
~iYebilirim ki, babamla küçük am- portakal ağaçlarının cennete çevirdiği lamel uyandırdı. Çok nazlı büyütüldü
'dan sonra en çok sevdiğim insan bu Antalyaya ka:'~ş~urdu. .. .. ğüm için, bayatın bu kabil ufacık dar-
>tlı f~ kalbll, parlak bakışlı, ve sıcak V? be~ _d?nızı,. ılk ?.efa orada gordum. heleri bile, bende katlanılmaz bir acı 

lu hoca oldu. Dıyebılırım kı, mucadele arzusunu, uyandırıyordu. Mücadeleye çok idman-
tl ()~UyUp yazma sevgisini, benim vah- ihtirası, b:~ ilk def~, o fıkırdaya fı- sızdım. Kalbim, çabucak kırılıverecek 
~ l'Uteğime evvel! Bektaşi hoca aşıla- kırdaya kopuren, sahıll.erle ~ıklp u- kadar çelimsizdi. Yani, babamdan gör-

:e ~ u aşı tutmuş olacak ki, ben az za-
~~?a, kaybettiğim seneleri kısmen 
'Sill ~- ettim. O yılın nihayetinde, benim 
'il us. yazılarım, riişdlyenin dördün
~:1nıfında bulunan çocukların yazıla
ttlıe~nd·ıdaha işlek, daha okunaklı, daha 
~ ı. 

~ti n_e .sonunda, mektebin asli talebe
~ ~bı, ben de imtihana kabul edil
~ · ana da, kırmızı, yeşil, sarı, pem-

, lno 
r renkli cTahsinname• Ier, afe-

sanmadan çarpışan denız verdı! düğüm himayenin, anamdan gördüğüm 
Denizin azameti .. ö~ün.?e .. k~~ükl~~ü- aşırı .!iefkatin cezasını çekmekten bir 

mü anladım. Ve kuçukluğümu sez~ı- tUrlü kurtulamıyordum. 
min, masum gururuma vurduğu ilk Bu yeni mektebdeki muhiti, beni a
darbe, bana cBüyümek• arzusunu, yük- laya a1an arkadaşları yadırgayışım, kü
selmek ihtiyacını duyurdu! çük l'uhumdaki serAzadlık meyillerini 

Beni Antalya rüşdiyesine götü:en yeniden uyandırdı. 
babam, karşımıza çıkan hocanın elıne, Tam o &ırada bir tesadüf beni bir 
cebinden çıkardığı kağıdlan uzatırken, kız çocuğile ka11ılaştırdı. Bu ço~uğu 
bana bile sirayet eden bir gurur duyu- İspartadan tanıyordum. Küçük bir 
yor gibi idi. 

İsparta rüşdiyesinin mührünü ye-

Dilnyanın en büy_ük 
~lcbcti logıliz: Yeni 
Gineıindc bulunmu~r. 
Kanadları SO untim u
ıunlutuodajır ve 240 

lira kıymet biçilmi~tir 

GU11de 10 kllo 
f&rab içen cUce 
Alman olan bu cnce
nin boyu 85 santim-

dir. 1720 sene
lerinde Heidel

berg şehrinde 

doğmuştur. Şa
rab ticareti ya
par, gtlnde 10 
kilo şıırab içer t 
İsmi Klemens 

Perkeo'dur 

15 inci .. ırda Halebde bir 
Yeniçerinin kanaı bir ba
bnda aelciz çocuk doturmn~, 

11ekizi de uz:un yıllar 
yaıamııbr 

Fransız sahnesinin en güzel vb 
en zengin yıldızı tımarhaneden 

adliye nazırına mektub yazdı 
Üç sene evvel bir pırlantadan elbise giyiyordu, üç 

sene sonra kitab çalarken yakalandı 
Birkaç gün evvel Fransa adliye nazı

rına bir timarhaneden gizlice yazılarak 
kim bilir hangi vasıta ile postabaneye 
yollanmış bir mektub geldi. Bu mektub
da Germen Sombray imzası altında sa
dece şu satırlar vardı: 

cÖnünüzde diz çökerek yalvarıyorum. 
Beni üç yıldanberi çekmekte olduğum 

bu işkenceden kurtarınız, daha ziyade 
dayanamıyacağım.:t 

* Germen Sombray büyük muharebenin 
hitamını takib eden ilk yıllarda bütün 
Fransayı teshir etmiş, adı gazetelerde do
laşmış, sefahet ilemlerinde söylenmiş bir 
kabare yıldızıdır. 

Pariste, Kanda, Dovilde ondan bahse
diliyordu. Kumarhanelerde dünyanın en 
zengin bankerleri ile Hind mihraceleri
ne rekabet ettiği söyleniyordu, 1922 yı

lında bir gece sahneye sadece pırlanta 
dantelden yapılım~ bir elbise ile çıkmıf
tı. Müzikhol direktörleri sadece ona mah
sus piyesler yazdırıydrlardı, sahneye 
çıplağa yakın çıkmasını temin ediyorlar
dı. Maamafih Germen Sombray çalgıJı 

gazinolarda çok kalmadı, tiyatroya geç
ti, orada da muvaffakiyet kuımdı. Pek 
gençti. Birkaç sene sonra birinci sınıf bir 
san'atkar da olabilecekti. Fakat bir gün 
J:>irdenbire ortadan kayboldu. Bilir görü
nenler onun sevdiğini, sevdiği ile birlik
te ıssız bir köşeye çekildiğini söylediler. 
Zaman geçti. Nihayet unutuldu. 

Fakat 1928 yılında bir tiyatro sahnesi: 
Gazeteler ansızın Germen Sombrayın 

hırsızlık cürmü ile mahkemeye verildi
ğini yazdılar. Bir kitabcının camekiinın
dan kitab çalarken tutulmu~tu. Resmini 
bastılar. Bu, daha birkaç sene evvel par
lıyan o pek genç yıldıza hiç benzemiyor
du. Birkaç yıl içinde on yaştan fazla ih
tiyarlamıştı. Nihayet sır anlaşıldı: 

memurun kızıydı. Beni görünce: 
- Babam da buraya tayin olundu! 

dedi. 
Ve beni bulduğuna çok sevindiğini 

söyledi. Ve ilave etti: 
- Bu yabancı yerde arkadaşsız, yal

nız kalacağım diye ödüm kopuyordu! 
Hakikaten, onunla karşılaşmak, be

ni de ayni derecede sevindirmişti. Çün
kü koca Antalyada bir tek kafa dengi 
ahbab peydahlıyamamıştım. Halbuki 
bu uysal, sevimli, zeki, ve haşan kız
cağızla, İspartada ne güzel günler ge
çirmiştik! .. 

Bu tesadüf, beni o gün, mes'ud et
m~ti! .. Bu kızcağız, beni birkaç giln i
çinde, tam beş kızla tanıştırdı. Onlar
dan birislni eskiden tanıyormuş. Diğe
ri o eskiden tanıdığı kızın burada pey
dahladığı arkadqlardan biri imiş. Bi
risinin evinde oturuyorlarmış. Onun 
tavassutlle diğer ikisile de yeni tanış
mış! .. 

Eh ... Yarun düzüne kız arasına kan-

Germen Sombray 

Germen Sombray san'at hayatının şa· 
hikasına çıkmak üzere iken morfine da· 
danmıı ve bu hale düşmüştü. Mahkeme 
fazla iert davranmadı. Fakat o, hayatın 
sefalete inen merdivenleri üzerinde yu
varlanmakta devam etti. Artık bütün 
vakti barlarda, gazinolarda bir gram e• 
roin bulabilmek ümidile geçiyordu. J3u 
uğurda birkaç defa hapishaneye de girip 
çıktı. Nihayet cezanın sertini de yedi. 
Şimdi üç yıldır tirnarhanededir. Fakat 
bakalım affedilecek mi? 

Fransız gazeteleri: 
- Üç yılda iyileşmiş olacaktır, diyor• 

lar ve affedilmesini temenni ediyorla;. 

şan bir oğlan çocuğunun gözüne mek• 
teb görünür mü? 

Onlarla ahbab olmanın sevinci için .. 
de, zaten ısınamadığım mektebi, yeni· 
den ve büsbütün unuttum. 

Üstelik de Antalyanın, beni mekteb· 
den fazla oyalıyan birçok başkalıkları 
vardı!. .. 

(Arkast var) .•...........................................................• 

Dikkat, aldanıyorsunuz! 
Bir insan senede üç 

gün mü çalışıyor ? 
(7 ncl sayfadaki meselenin cevabı) 

Bu serlevha altında 7 mci sayfad:ı 
gördüğünüz hesab yanlıştır. Zira 52 
günlük pazar tatili, günde sekizer sa
atlik uyku ve dinlenme payları çıka
rıldıktan sonra tarhedilmiştir. 

' .J 
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Orta Anadolunun en giizel şehri : Sivas 
• e A A 

zıraı, sınaı Sivasın 
ve ticari vaziyeti 

istasyon civarında yepyeni 
\'akında kurulacak fabrikalar a1esinde Sinsta yeni İş 
•halan açılacak. Halıcılık büJiik bir inkipf anediyor 

bir şelıir daha kuruluyor 
1939 da tamamlanacak olan Erzurum demiryolu ile y 

yapılacak binalar şehrin 
tamamen çehresini değiştirecek, balkın refahım artbraca 

raat ülkesidir. Bııl -
day, arpa, yulaf, pa • 

tates mebzuleıı yeti-

sm. (Humsl) -
Sivu Orta Anadolu 
yaylisınm en verim
li köşesidir. Dumanı 
bapndan hiç eksil 
olmıyan yüksek Jay
'lfiları. ciğerleri lo • 
kularile dolduran 
çamlıklan, yer yer 
fıfkıraıı kaynakları. 
tatlı bir uğultu ile a
kıp giden şelfileleri 
ile etnfma _,. ... 
bereket saçar. Güneı 
hile do~ar ve batar • 
ken Sivasın dağların
da başka başka ıtl -
zrllik ve renk çeşid-
1eri sıralar. Sabahlan 
başka bir koku, ak -
pmlan bqka bir ıbr 
taşu. Güzel ve eski 
Siva, bağrında Türt 
medeniy~ünin ölma 
eserlerini barmdı -

F· Ova ve yaylllar- rır. Anadolu Selçuk -
da gezen sürü süril larmm bırakblı eski 

b)'Wllardan ile yıl - eserler, Sina çev - Çeti1c Fi grad dtllfim tide TS .....,.. ~,,_. _,,. ilerlip". _ -~ 
da 8-9 bin balye Y.- resinde büyük bir mebm1iyet)e malamr. nam gü:ıeDqmt tamamıamaktadır. B11 90ll?'a yf.iz bin lira arfDe btr d~ ~ 
Palı ilıraç edilir. Bu yüksek~ bili dipdiri et. 1Jl istasyona pim Oımhnriyet raddesi yapılacaktır. Belediyenin Malatya ~ 
Köylü kendi giyim ran eaerleri Sivum giizelliklerini tmwm. parke ile cfötenec:ek1h. Yolmı iki tan - üzerinde otuz altı bin lira har 
ihtiyacını küçük el tar. onlar eski w :mamm Si'VUl1l J8llYU fındaki aAaçJar 1p1ha- 7U ~ ıok Japbiı mabaha O. bütiin femd ve 
tezgihlarile karşıla - birer ifadesidir. Tarihi aütmııar • .mimr~ güzel bir mannn arzetmate.. pazar pn- ,..uaıı h•m:Jir, 
maktadır. Çlwlde ~ bnıldti1caD .. ,.,. •In• flJal ler. medıwler, kibıbedh!r ~ - leri aeç vakitJese kadar .baık bol ıpklar Acllf7e Vekaletinin yapmıya karat 

Sümer Bankın Sivata bir pyak fab- Pik Saa'aUar 1er • calı bclar çoktur. Ye banlar ati Türfl albnda lftlp ılhlbnektedlr. dfll ~ sarayıte, ku.nılacak büy(lt 
ribsı kurması için vilAyetçe yapılan te- gisinde. İzmir fua. medeniyetinin orijinal vasıflarmı bize İnşaatı bir hayli ilerllym devle! de - tane de ıehre bambaşka bir güıemk 
f8bbüsün nazarı dikkate aımıca&ı anla - Jmda. Sivaa .._ kadÜ naklederler. $itnnlann iminde. miryollarmm cer atölyai. etrafmda ya- recektir. 
pbmştır. lil eıtJli gibi An- Abidelerin bpılarmda, p pıpm ne - pılacak 441 nile Sivw ,_ı f1br1 ola- Kltftltik meftilnde ele 15 bin Ura 

Smal mreııH '- kanda tqalma • fis çiniler, ince oymalar; bqiiniin mi - eaktır. ftle btiytlk bir ltadyom yapıl~· 
Önümüzdeki aylar içinde Sjmer Ban- cak büJiik zlrad marisinin bile ~ bS bd - Yeni bmr pllm da twgwmlenchJrtan 'lf. If_,. 

Jmı kuracalı çimento fabribsa da yar - koapesinde cl9 rettedir. • 
4mı en büyüt çimento fabribaı olacak- memleketin d • Divrikteki U1ucmli ba biiJiik medenlJet 
tar. ral bl1Pn"'"1na tarihinin vw btiyük T6rk yapıcıhtmın bü-

' aid lllUh dilelrlerf tün ifadesini taşır. 
Sivas buyıl • 

yenı 
Bu fabrika günde 6000 tarlla çimento hamhJuat İfli - ._ Tbnt oün S bıkılib taribbıdeki J'erİ •• ı • k 
~c~:~=~am:~- rak edecektir. VI- nfn Rahd Çeltd:ft Si::::-mhuriyetin temel atımı olu muessese erı azanaca 
..,._aca 18 e 1',n çnrnılnde içi medezm ve yednt koDgresile yeni rejimin tarih.inde de len-
modern çimento mahallesi kurulacaktır. bzalard• o1mô lan tın benb ıabni dine liyik olan yeri almıştır. Nitekim o- Merkezde bir kız san' at enstİtÜSÜ açılacak, Şar-..._. 
Sivas - Erzurum demiryoluuun ikmalin - mevc::addur. • -ı..."' d bol bol nayını almakıa K ,.ım---1- • kt bler ._ 

DUJl 1.er ........ en e - ye o ........ JeDI me e yaptm .. ,.or 
elen sonra faaliyete geçecek olan cer a • olduğu gibi. .. 

tmyesile beraber bu sınai işlerde binler- Sivasta sag-.-Irk va Samsun _ Sivas, Ankara - Sivas. 11a • 
ce amele ve usta iş bulacak ft dıteıı!n ı.tya - Sivu çelik J'Ollan buraya refah 
refahını tamamlıyacaktır. baytarlık i~lerİ taşıyıp duruyor. Bu. yarın da; Sinstan. 

Balıalık ~ Erzincan ve Erzurum ovaluma cklğıu 
Sivasta halıcılığın da bQyük bir yed t&flP gidecektir. 

vardır. Halıcılık büyük harbden evvel Dolu illerine refahı ulaşbracak ola.-sı 
J>ailak bir şöhrete de erişmif bulunu - çelik yol bütün hızile ovalan. tepeleri 
JQrdu. Şark halı kumpanyalann.ı aid perçinliye perçinliye iiniine gelen lfanit 
.J000 i geçen halı tezgihları Sivasın iktı- maniaları dele dele; yurdun lmlJurıması-
udl durumunda büyük rol oynardı. Bü- na kopn can damarının ilerlemesine en.. 
yük harbin sarsıntılan aruında bır hay- gel olan çukurlan dGldwup, dallan öe-
ll gerileme gösteren bu san'at ta rejimin virip Uh o.tinden, kAh ahmda apıak 
hamlelerinden feyzini almala baflıunı' - koşup gidiyor. 
tır. San'atlarevi halı atölyell yılda 30B- Ba )'Ol, Ttlrk azminlııl ~ıı ifdo.. 
• metre ınunbbm hah hnal eGerelr ba ildir. Ve tftneDer, J"U'lmlar. köprtier m-
itte başı tutmut bulunuyor. Ba at&yede Sit1u hük4md AHia .,._.. 1d Tiril medenfJetl eeıleıbda , ........ 
120 genç kız çalışmaktadır. Kalitelinln doktoru dinkt<Wti ~ Tlrk meıılent Jaa•lnWw binr 
1.JW1i ve deaenlerinln lncelill llebebile 1ı.u. Ôzka AJcif Telli lbldeleridir. 1'crihl sm • a.aı 
Sivas haWan yurdun birçok yerlerinde Sıvas (Hususi) - Memleketin Mld ı• Jllmda Enuw 1118fhll mmn Siva kültürel eeWa da öndedir. ller mn toplucfılı il • 
tutulmaktadır. Kaza, naht,e w köyler- vaziyeti çok normaldir. Bütün azalar- cfolunm nfahl bll wılmB ~ ~ kezde 41 bin lira aıfile ;Pk...ı- Ata· lede talebe sayısı 
de de bine yakın tezglhlarda glizel kf - da birer dispanser ve doktor olduğa kınak, man feymıi, bettleCim Ak w- türk ilk ok»\wylen bafka Sivu ve pv- her yıl artmakta • 
llmler ve küçük eb'adda halılar dokunur. gibi mücadele teşkiliu olan yerlerde Kaıadenfrin b':cır:. ::· resinde yüz yedi ilk okul vardır. tık dır. İlk okul kil -
Bu halılar Ankara küçük san'atlar sergi- ıkişer doktor vardır. Merkezde biU... Yelll .,., okW öjrebnenlerinin sayım l07 'H ba· tür elemanları ye• 
8inde ve İzmir fuannda büyük btr raf. sa trahom ile amansız bir surette mü- Eski çatJanla Stns IJairmda 1~·- raya devam edea talıebeler ise tiştiren öğretmen 

. .. .. cadele edilmektedir. Tam tetkilith nü- nüfus yaptmış ve her sahada flen gil - 12•57 dir. mektebi de yük • 
'bet ve takdir gordukten, başka madalya- mune hastaneai de orta Aııadolunun mi§ tarnıı büyüt bir Türk ~hrl idi. O> . Yakında Kiiltiir Bakanlığı tarafın • sek. bir mualllıa 
Jar da kazanmıştır. San atlarevinin Ç1 - sifa .kaynaklarından biridir. manh tmparatorlufuı11m ihmalkfrlıet ba dan bir •kpm kız san'at okulu açıla- kadrosile çalı§ • 
brdığı nef'ıs işlerin meydana gelmesinde l Baytarlık itleri güzel ymd ~m da ınetrUk bir cak ve bu :Jll villyet büdeesinden ay- maktadır. 
atölyenin direktörü Rasim Çelikerin de Hayvanatın sağlığı ve cimlerinin ıs- halde bhnasma sebeb olmU§tu. rılan tahsisatla ~ kız un'at enstitüsü K'ültüı direktö-
11üyük emekleri vardır. lıilıı. hususunda aarfedilen emek ve a- Fakat 4 eylfil ıtıt Sivasm damarma vücude geürilecekür. Şarkıflada yeni ıü Cemal Gül~ .. 

Tial'I tlurma 'lınan tedbirler hayli wrimlidir. Neslin yeni bfr kan zerkederek onu taptaze ola- ve modern bU okula 'bqtanmıt. Ko - kin enerjik ça1ıf - u.A 
Ticaret ve Sanayi odası da ilerleme ısWıı için hususi muhasebe tarafından rak ayala blcfırmıştır. Yeni yeni yon-.. yulhisarda da bu yıl bir obl inpll ka- ~rile viliyetin Kıi'tür ~~ 

Jaamlesinde keneli payına düşeni yapmak- köylere boğalar tevzi edilmiş ve damız- n, caddeleri, bulvarlarfle S"ıvasm soluk rarlaşbrılınıfbr. kültürel çahiJD8 - ee...ı ~ 
ta ve dokuz kazadaki mümessilliklerile lık danalar seçimine başlanmıştır. çehresi güzelleşmeje başlamıştır. Sıva - İlk okullarda talebe &aJllUUD artma- sına büyük bir hız vermektedir. 
~yetin ticari ve ilduadt bllonmasm - Villyet dahiliıvle hayvanatm üre - ıın yonıhnalm ne oldufunu bilmi,en va- 11 bu yıl kadroya cın beş muallim daha Biri. bu yıl Divrikte Nuri ~-
da büyük bqarılar temin etmektedir. O- mesine ve neaUnin düzelmesine verilen lfs:i Nazmı Toker imar lflerlle her an ya- ilhesini intac etmiştir. Vilayet dahi- tarafından açılan. biri de vüAyel 
danın her yıl artllD varicbtı da bu S11ha- ehemmiyet dolayısile 936 yılında kından allbdar olmaktadtr. lindeki Ulus dershanelerine )l9S kadm kezinde bulunan iki orta okul dl 
da çalışmalaı;a hız vermek imkinlannı 1,656,210 hayvan mevmd iken bu mik· Yeni binalar. kiUtür kaJ'N'klNI w ph- ye erkek dıe9aaı etmektectiı'. tahiil çağına gelen. ~u)danD 
bazırlıyacak kadardır. Oda Ankara Kil - dar 937 de 1,798, 630 u bulmuştur. rin içindeki yer yer cadde ve yollar Sı· 4 eylül 1919 tarihi Sıvas kongresi- fhtiyacmı karşılamaktadır. 



SON POSTA 

Düğünde facia İngiltere ispanyada 
kat'i harekete geçiyor 

.,.,. 11 

Yarm denizlerde 100,000 tonluk harb 
gemileri de görecek miyiz? l3 (BCl§tarafı 1 inci sayjada) 

la lıergamada bir düğün oluyor. Kaya
ln t llılıni isminde bir delikanlı Berga
kı lıun çok guzel, çok namuslu bir 
e lile evleniyor. Burada adettir. Düğün 
ae~Sinda saçı yapılır. Saçı, düğün müna
bıs tile erkek tarafının, kız tarafının, 
tın un ve akrabaların, konu ve komşula
llttin hecıı~clerinin teşhiri demektir. Hil
hiit ın mustakbel karısı d:ı evine gelen 
ta un hediyelerle bir saçı yapmıştır ve 
k. nıdık, tanımadık, davetli, davetsiz her
l~s te gelip saçıyı seyre başlamıştır. Gene 
de ettir. Bergamada düğün bırkaç gün 

._.anı eder. 

- Yeni evlenmiş bir adam bir hafta (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
evine dönmezse... mumi bir infial uyand•rmıştır. Mezuni

- Evet, öyledir, mana verilir ama, de
diğim gibi bu sadece benim vehmimden 
ileri gelmiş bulunuyor. Zaten göreceksi
niz ya, masumiyetim tahakkuk edecek. 
Beni itham edecek hiçbir delil bulamıya
caksınız. 

- Delilleri bulduk bile ... 
Bu son cümle heyecanlı aktöre rolünü 

şaşırtmak için kafi gelmiş: 
- Nasıl? Hangisinin? filan gibi kesilt 

istifhamlarla kekelemeğe başlamıştır ve 
bu kekeleyişle de inkara çanşırker. bü
tün hırsızlık vak'alannı itiraf ediver
miştir. Zabıta memurlarının: 

yetini yarıda bırakarak l ·ugün Loncraya 
dönmüş olan hariciye nazırı Lord Hali
faks, denjz mütehassıslariic birlikte bu 
vaziyeti tedkik etmiş ve alınması icab e
den tedbirleri görüşmüştür. 

Salahiyettar mahfellerde söylendiğine 
göre, §imdiye kadar İspanyadaki muha
rib taraflar nezdinde yapılan şiddetli 
protestoların kıymetsiz olduğunu anlı

yan İngiltere hükumeti, ticaret gemile
rine karşı yapılan bombardımanların ö
nüne geçmek üzere daha müessir blr ça
re aramaktadır. 

(Bat tarafı l inci sayfada) 
dır. Bundan dolayı yeni deniz devJeri 
100,000,000 liraya yakın, topları ise 25 
milyon liraya malolacaktır. 

Geminin sür'ati 
Geminin sür'ati 30 mil olacaktır. 45,000 

tonluk bir geminin saatte 30 mil sür'atle 
ilerlemesinin ne ağırlıkta bir makine ile 
kabil olacağı kolayca takdir edilir. İşte 
bu maksadla sıkletinin 5000 tonu makine 
ve kazanlara tahsis edilmiştir. 

Tayyareye karşı tedbirler 

ket ederek mukavemete ehemmiyet ve. 
riyorlar. 

45,000 tonluk gemilerde ise, sıklet far
kını sür'at ve eslihaya sarfctmek suretile 
İtalya ve Fransızlara yetişecekler ve fa
kat gemilerinin mukavemeti harikulade 
olacaktır. 

Fikir yeni değildir 
İngilizlerin 45,000 tonluk gemi yapmak 

arzusu yeni değildir. Onlar, büyük h rb
den aldıkları deniz derslerine göre, da
ha 1920 de böyle gemiler yapmak istedi
ler. Nelson ve Rodney zırhlıları bu arzu 
ile 1ezgnha konmuştu. Lal.in Amerikalı
ların tavassutu üzerine bu kadar büyük 
gemi yapmaktan vazgeçerek. daha mu
tedil hareket etmişlerdi. Böylelıkle Jleni 
gemiler 2eski arzuların tatbik s hasına 
konmasından başka bir ıey değildir. Pe
ki madem ki bu gemiler bir ihtiyaçtır, 
cesametleri nereye kadar varacak? 

,..-;.Bahsedeceğimiz hadise de düğünün ü
ı-.ııcu m..... h 

o-.uıU zu ur etmiş bulunuyor. - E. .. Daha, daha neler yaptın baka
lım? şeklindeki suallerinden hiç biri de 
cevabsız kalmamış, her yeni sual, yeni 
bir suçu meydana çıkarmıştır. 

Alınacak tedbirler hakkında henüz 
kat'i bir karar ~rilmiş olmarnakia bera
ber, batınlınış veya hasara uğramış her 
İngiliz gemisi mukabilinde, mes'uliyeti 
tahakkuk edecek olan muharib tarafa 
aid bir geminin müsadere e.jılmesi düşü

Gemide altalta iki zırh güverte olacak 
ve bu suretle birinci güverteyi delen 
bombalar ikinciye tesir edemiyecektir. 
Bu maksadla gemiye 15,000 ton ağırlı

ğında zırh konacaktır. Böylelikle beher 
zırh levhanın kalınlığı 45 santimetreyi 
belki de geçecektir. Bundan başka gemi 
tayyareye karşı kullanmak üzere, elliyi 
mütecaviz topa malik olacaktır. 

.a Dram ba§lıyot" 
'ta 0 Yle saçı seyretmeğe gelmiş olanlar 
tf sında hır ana kız saçı arasındaki bazı 
)aYaJar uzennde inceden inceye tedkikat 
ıı:1Yorlar, sonra da bir köşeye çekilip 
t•~·lda ıyorlar. Bir aralık bunlardan bi-
..,ı ki . 

Üçüncü perde 
Dramın üçüncü perdesi Kayalarlı Hil

minin ifşaatı ile başlamakta ve bu perde 
de, dekor da, mevzu da tamamen değiş
mektedir. Üçüncü perdede Hılmiyi eli 
baltalı bir katil olarak görüyoruz, yanın
da bir figüran vardır. Dramın ikinci per
desinde: 

nülmektedir. 
Bugün, Valensiyanın otuz mil uzağın

da küçük bir liman olan Gandiya da 
bombardıman edilmiş ve atılan bomba
lardan bir İngiliz gemisi batmıştır. 
Frankocular tekrar taarruza geçtiler 

'-b nıseye sezdırmeden dışan çıkıyor, 
ıtaya gıdıyor ve diyor ki: Diğer vasıflar Fennen 100,000 tonluk gemilerin bile 

inşası kabildir. Nitekim Transatlantikle
rin tonajı 80,000 ni bulmuştur. Binaena
leyh İngilizlerle Amerikal.tlann 45,000 
tonluktan büyük harb gemileri yapma
ları için yalnız bir mesele kalıyor. Baş
ka memleketlerin de bu ceonmette gemi 
yapmalm-ı, §&yed İtalyan, Alman veya 
Fransızlar ayni cesamete vasıl olur
larsa, İngilizlerin 50, 60 bin tona çı~a
malarında sebeb yoktur. Elverir ki de
nizlerinin derinliği bu gemilerin yüz
melerine mani olmasın. 

~.Bızım evimize bir yıl evvel hırsız 
Cii ış ve kızımızın çeyizini çalmıştı. Bu· 
Ça}n bır duğüne gittik ve oradaki saçıdn 
~n çeyiz takımımızın da teşhir edil
lal gördük. Bir rezalete meydan ver
dik.,etlıek için kimseye bir şey sezdirme
~ Gelıp size haber veriyorum. Göst'e
'-bataun eşyaların bize aid olduğunu da 
teli muktedirim. Sizi vazifeye davet 

Yoı-ı.-

- Ben masumum, hırsızlık yapmadım 
diye haykıran, sonra da hırsızlıklarını 
itiraf eden Hilmi bu sahnede: 

- Ben katilim, adam öldürdüm, diyor. 
Karilerirniz hatırlıyacaklardır. Aylar

ca evvel Dikili - Bergama yolu üzerin
de Said isminde bir seyyar saııcının elle
ri, kollan bağlanarak öldürüldü1ğünü, ci
nayetin kimin tarafından işlendiğinin an
laşılamadığını yazmıştık. Masum damad 
rolü oynıyan Kayalarlı Hilrnı işte bu ci
nayeti hatırlatıyor ve: 

Londra 8 (Hususi) - Franko kuvvet
leri, 'Feruelden Akdeniz sahiline kadar 
uzanan 80 kilometrelik bir cebhe üzeri
ne şiddetli bir taarruza geçmişlerdir. 

Franko tayyareleri de büyük bir faali
yet göstererek Valensiya, Barselon ve 
Alikante ile şarki Pirene mıntakasında 
Tigueras kasabasmı bombardıman et
mişlerdir. Bu mmtakada 40 kişi ölmüş ve 

Geminin büyümesi ile muhakkak su
rette topların da büyümesi icab etmez. 
Eğer İngiliz topları da büyütürlerse, ce
sameün büyümesinde mana kalmaz. Ya 
ne yapmalı? Topların büyümesi sıklette 
büyük tereffüler husule gettrir. İngiliz
ler topların sıkletinden. edecekleri istifa
deyi mukavemete, su kesimi zırhlarına 
sarfedecekler, bu suretle harikulade bir 
gemi meydana getireceklerdir. Yani bu
günkü 35,000 tonluk gemiler, bilfarz, 10 
mermi ile battıkları halde bunlar 25, 30 
isabete tahammül edeceklerdir. 

.a • OAUJ. 

ıab ll'kaç vak'anın failini aramakta olan 
~ta memurları bu şayanı dikkat mü
)or~t karşısında derhal harekete geçi
~ r, fakat düğün evinde bir skandala 
te}{Ydaıı vermemek için de ihtiyatlı ha-
O~t etrneği kararlaştırıyorlar. - Seyyar satıcı Saidi de ber. öldür

düm. Fakat bu işde yalnız değildim, Ka
yalarlı Dilaverle beraberdik, diyor. 

60 kişi yaralanmıştır. 

Resmi teblii 
Salamanka 8 - Franko umumi karar

gahının tebliği: Kıtaatımız Teruel ile sa
hil arasındaki cebhede ilen yürüyüşleri

Diğerleri ile mukayese 
Bugün Amerika, İngiltere, Almanya, 

Fransa ve İtalya 35,000 er tonluk gemi 
yapmaktadırlar. Bunlann fçersinde Fran
sa ve İtalya topu• büyük ve sür'ati fazla 
gemi yapıyorlar, İngilizler ise gerek top 
ve gerekse sür'atte daha itidal ile hare-

Geminin cesameti 
Bu y.eni deniz devlerinin cesametı hak

kında, okuyucularımıza bir fikir verebil
mek için, bilinen gemilerle mukayese 
yapmağı faydalı bulduk. Birkaç sene son
ra denizlerde yüzdüğünü göreceğimiz bu 
gemiler aşağı yukan Yavuzun iki, Koca-

~ur:r Ya, mal mala penzer, kendilerine 
İhtıy:aat eden bayan yanılmış olabılir. 
'ak.t tı elden bırakmamak faydalı ola-

ır. 
Zabıta memurları gene derhal hareke

te geçiyorlar, Dil!veri aramıya başlıyor· 
lar, bir taraftan da Kayalarlı Hilmiyi is
ticvaba devam ediyorlar. Hilnu marifet 
yapmış bir kahraman edasile her suale 
cevab veriyor ve Saidi kendi!erı öldür
düğünü isbat için de: 

ne devam etmişlerdir. 
Kastellon civarında birçok köylerden 

maada F<>enteoilla mevziini ve Verde 
Kamerena yolunun bir lr.ısmını zaptettik. tepenin ise 20 misli olacaktı\'. A. T. 

rak t 
tırd k a zabıta memurlarının kararlaş· 
dan 

1 ları gıbi manasız bir skandala mey
.llıeı '-'erınemek için ihtiyatlı hareket et-

Madridde düşmanın Arzobisbo .Köprü 
başına yaptığı bir taarruzla Estramadora 
cebhesinde Dombelijo mıntakasındaki iktisadi teşekküllerin idare ve mürakabeleri 

~fine luzum kalmıyor. 
it nıı evdedir ve bir pencereden soks
~Yretmektedir. Bir kadımıı birkaç 
ttı d Urla eve doğru gelm0kt~ oldukları
~ görınüştür, bu müşahede ile kam
~ . ış gıbi yerinden fırlam.ıı ve bir 
~ ~ı SÜr'atile kapıdan çıkıp alabildiği· 
)1 rn·Çrnıya başlamıştır. Bu fırar zabıta
~otru7acaat eden kadının müddeasmın 
dtıdı~· u~una en bariz bir delil telakki e· 
~tıy 1 ıçın de zabıta memurları hiçbir 
~ta lüzum görmeden düğün evine 
tetirt ler ve bütün saçıyı evin avlusuna 
dır-. ıp eşyalan ayırmaya başlamışlar-

- Hatta çizmelerini de filan yere sak
ladık diyor ve çizme saklandığı yerden 
çıkarılarak suç delili olmak üzere mu
hafaza altına alınıyor. 
Dördüncü perde ve ikinci cinayet 

Bu dramın dördüncü perdesinde Ka
yalarlı Dilaverin yakalandığını görüyo
ruz. Dilaver Manisada yakalanmı§tır. Ne 
kendisi, ne de yakalıyanlar tevkif sebe
bini bilmemektedirler. Kendisini Berga
maya gönderiyorlar. Bergamada zabıta 

memurları Dilaver gelir gelmez isticvaba 
başlıyorlar: 

diğer bir hücumunu püskürttük. (Bn.., tarafı 1 inci sayfada) ler tarafından k l k ·· l 
Valensiya üzerinde yapılan bir hava ,. uru aca muesse e ere 

muharebesinde düşmanın iki tayyaresi- . Umwni hc:_et IBaşv~kil~ veya Y_e- daU:. hükümler va_rdır. 
ni düşürdük. ~~!erden tevkil . edec.egı hır zatın _reıs- Sumerbank, Etıbank, Ziraat Banka-

F h dud da ligı altında Malıye, Iktısad ve Zıraat sı, Denizbank, devlet ziraat işletmeleri 
Perpingna::7A.:.) _ ~ududdan alı- Vckillerile Meclis .büdce, adliye, ~iva- kurumu bu kanunun neşrinden itibaren 

nan haberlere g·· F. b b d ru muhasebat, malıye, iktısad ve zıraat bir sene içinde yeni hükümlere göre 
ore ıgnera om ar ı- .. nl . . · k·n ·ı 

manı neticesinde on 'beş kadar bina yıkıl- encwnbate enuhreıs. lv~ reısk .. t"':bel ı. edrı e teşm~~nzim olunacaklardır. 
mıc:tır. Bunlar d sk • ku maz a m arrır en ve a ı erın en 

~ m arasın a a erı man- b .. 1 . h .• ı1 . . T •ht f 1 
danlık binası, bir mühimmat deposu ve ve ~ encwnen enn er teşnı y ıçın arı en say a ar 
fabrikası, elektrik santralı ve hastane kendi azasdı .arasından seçecek!~~ ~eşer 
vardır Yaralıla p . 

1 
zattan ve ıvanı muhasebat bınncı re- (BCZ§tarafı 8 inci sa!.fjada) 

. rın erpmgnana ge - . . • .. . p d. h b k d t ı D h · 
mekte oldukları sö len . . d b·'=-h ısınden ve umumı murakabe heyetı re- - a ışa ım u a an ye er. a azı-

Y nuş ıse e, ı.wı a- · ·1 b k h .. k- 1 · t.ab" t k yadesi panzehir de olsa zehirdir! 
ra Gerona götürülmüştür. Karabinyeler, kıs·~ıeı lu anun ul ll_IIlb~nne. 1 

1 eTü~~ ·k-
Fransaya doğru muhaceretin önüne geç- . u er e sermaye en ır. 1?11 yon r Dedi. 

~~~ faaliyet bir hayli uzun sürmüştür. 
~§ u hfıdıse kasabada bir anda şayi ol
dtr ' evleri soyulmuş, fakat o vakte ka
~ dr;a,_Iınan eşyaları bulunmamı§ olan
~ t ugun evine akın etmeğe, her gelen 
~~Ybolan eşyasını saçı meyanında 
beıe :a başlamışlardır. Düğün evinin, 
~latnıı edbaht gelinin ne hale geldiğim 
()lqUğu la bilmem lüzum var mı~ Güzel 
de ll kadar fakir, fakirliği nisbetinde 
ta :uslu bir ailenin kızı olan ve zabı
~d.ar nıur~armın eve geldigi dakikaya 
ht~ buyuk bir neş'e ile mısafirlerinı a
bilenı ıya Çalışan gelin ne~ e uğradığını 
ll\iit. ~~ _Yıldırımla vurulmuşa dön
l~§t ır koşeye çekilip hıçkmnıya baş
~Pt ır. Dramın birinci perdesi burada 
lltrd:~or ve kapanır kapanmaz ikinci 

aşlı yor. 

l~c· İkinci perde 
~ °bQşıı Perde Kayalarlı Hılminin takibi 

ı.il a.rnaktadır 
~ nı· . 

~)or v ı kaçıyor, zabıta memurları kova-
te]ı gij e ~u firar, bu takib bir hafta ge
batta nduzlü devam ediyor. Nihayet bir 
eJh. sonra Hilmi zabıta memurlarının 
~·ı: d"• 
t~li u~Yor. Fakat ne düşüş. Bir hafta 
tlaıı liı~U~dü_zlü takibden sonra yakala
C!nıda .. rnı bır suçlu değil lanei izdiva-
b '' ıo l ' lt danı r a çıkanlıp kovulmuş, masum 
hl!- nı h addır ve masum rolünü de büyük 
"' ! ar etle oynamaktadır. 

~,e i · 
...._ Aın Çın çaldın? sualine: 

~Yor. B~n nasıl olur, diye mukabele e
~ •lın ıç birini çalmadım, hepsini sa
' ö ıştun. 

Yled' ' leo ır de ne için kaçtın? 
-~lt de~kt~.rn. Öyle polis görmeğe, filan 
~ dun/ilı.rn, birdenbire heyecanlandım, 

U11n y a. bu, iftiraya uğramak ta var. 
~lllce 1~1 e~lı.liğin heyecanı da inzimam 

t bul erısını, gerisini dılşünmeğe va
lnadını. 

mek üzere kordon tesis nn· l rd. lirasından fazla olan mıllı bankaların Dördüncü Murad çıkıştı: 
dürdü~ü:n~~t 8~~~ Dilaver, nasıl öl- Patis 8 (A.A.) _ Epo: gaı!e~esiırMkü- ida.re meclisi r~.islerile ~wn müdür- - Ye, bre kafir! Hepsini bitir! Zarar-

metçi İspanyaya aid 280 k hık 1 _ lerınden terekküb edecektır. sızdır demedin mi? 
Dilaver ilk vehlede böyle bir suale vazımın Dünkerkteki ecne~ı:ıyon ~ Bu teşekküller idarl, mali ve teknik Hekimbaşının bütün hayat ümidleri o 

rnuhatab olunca her şeyin meydana çık- .rafından karaya çıkanldığın: ;~~~r k: bakımından kurulacak bir umumi mü- anda eridi. İster istemez, afyonun geri 
tığını ~a~ıy?r ve an~atınıya başlıyor: tedir. ı ımıe rakabe heyetinin daimi nezaret ve mü- kalanını da yedi. Bittikten sonra padişah 

- Bır ışdır oldu dıyor: Akhisarlı celeb Jurnal gazetesi de bu lcam nların rakabesi altında bu'lunacaklardir. Bu ona yeni bir emir verdi: 
Hacı . ~ustafa. Berga.maya sığır almıya Barselona gitmek üzere yola ç k:° 1l _ heyet Başvekalete bağlı olacaktır. He- - Şimdi otur da oyuna devam edelim! 
gelmişti. Üzermde bır hayli para bulun- be kted· ı ğını a yet azasının adedini ve aylık ücretleri- Hekimbaşı onun karşısına oturdu. Ze-
d y l d . . . r verme ır. 
ugun~ an a ık. Kayalarlı Hılmı ile be- t .liz karak 

1 
.
1 

• nin mikdarını icra vekilleri heyeti tes- hirin gittikçe kana karıştığını, damarla -
raberd.ik. . Tuttuk Hacı Mustafayı köye Londra~ (Hususi) 

0 _ge:~~:zd _ bit edecektir. rından etlerine işlediğini duyuyor, ke.1-
davet ettık, satılacak sığırlarımız oldu- e zu H ı · b" · · b. d b- b disini güçlükle tuhtyordu. 
v •• 

1 
d.k 

0 
.. hur eden korsanlık hadist-leri münasebe- eye ın ır reısı, ır e urosu u-

g~nu. so.y e ı ·. _gece .Kaya:ar koyünde- tile karakol vazifesini g5rmekte l t - lunacaktır. Reis ve aza yüksek tahsil Hekimbaşı hep yeniliyordu. Her defa-
kı ev~mızde ":~afır ettık. Gun doğmadar. giliz destroyerleri bugün Cebel~:t ~- görmüş, sınai veya ticari işlerde veya sında da çekilip gitmek istiyor, faka~ pa-
da sıgırları gostermek bahanesile kasa- tan Malt d"" ' .. 

1 
d" u arı banka tekniğinde mütehassıs ve ken- dişah yeniden oyuna başlamasını emre -

banın dışına çıkardık. Bakırçayı kenarı- aya onmuş er ır. __ dilerine yüklenecek vazifeleri hakk.le diyordu. Böylelikle üç oyun oynand1. 

na götürdük. Orada kafasına bir balk Almanyadaki Lehlerin başarmağa muktedir kimselerden ic~a Emir Çelebi artık yerinde dura:nıyor-
vurup öldürdük. Paralan aldık, baltayı vekilleri heyetince seçilecektir. Bu he- du. Bakışları dönüyor ve göz kapaklan 
da çaya fırlattık. metalibatı yet azalığına ecnebi tayin olunabile- düşüyordu. Zavallı adam can çeki iyor-

Zabıta memurları Diliverin anlattık- Berlin, 8 (A.A.) - ~-4 bin azaya ma- cektır. Bu heyetin vazifesi müessese- du. Paeiişah onun, evine kaldınlmasına 
larını hayretle dinliyorlar, filvakı 15-20 lik olan Alınanyadaki Polonyalılar fe- ]erin idare şekil ve tarzlarını ve gaye- izin verdi. 
gün evvel Bakır deresi civarında bir ce- derasyonu, hukuklarının genişletilme- lerine iktısadi, ticari, sınai esas ve icab- Hekimbaşının şakirdleri ona ilaç h:ı -
sed bulunmuş, fakat bu cesedın hüviye- si hakkında dahiliye nazırına bir .istida lara uygun, verimli ve rasyonel bir şe- zırlamışlardı. Fakat kabul ettiremediıcr. 
tini tesbit etmek mümkün olamamıştı ile müracaat etmiştir. kilde işleyip işlemediklerini ve husu- - Bana ilaç lfızım değıl! Silahdar gibi 
(Bu cinayet Son Postanın 18 mayıs ta- Salahiyettar makamlann bildirdikle- sile mevcud şartlara göre emsali mües- zorlu bir düşman zamanında, ölmek sag
Tihli nüshasında yazılıdır), zabıta. me- rine göre, Alrnanyada oturan. Polonya- seselerle mukayeseli maliyet hesabla- lıktan iyidir! 
murları hala 'Cesedin hüviyetıni ve fail- Jılar, diğer ekalliyetlerin malik bulun- rını her hesab yılı içinde en az bir defa Dedi. Afyonun tesirini büsbütün ço -
l:rini t:sbit~ .ç~lışıyorlardı. Bu itiraf 0 dukl'arı bütün hukuk ve imtiyazlara tedkik, tahlil ve mürakabe etmek ve ğaltmak için buzlu şerbet istedi ve içti. 
c~~a.yet~n faı~ınm .Hilmi ifo Dilaver ve malik bulunmaktadır. Bu hukuk, Rayh buna dair raporlarını alakalı vekalete Büyük bir cesaretle ve merdce car. verdi. 
huvıyetı tesbıt edılemiyen maktulün de hududlan dahilinde oturan milll ekal- ve teşekküle vermektir. Silahdar paşanın adamı olan Ze) nela-
Akhisarlı celeb Hacı Mustafa olduğunu liyetlere verilebilen hukukun azamisi- İdare meclisleri reis ve azasının yük- bidin hekimbaşı oldu. Kadircan Kafh 
meydana çıkarıyord;A. Bir tesadüfün bu dir. sek tahsil görmüş ve vazifelerini mu-
.kadar mühim vak'alar üzerindeki dü- vaffakiyetle başarmak için hakiki Me.~leki kurslar 
ğü~ler~ ?özrn~şA olması şayanı hayretti. Çankırıda zelzele mesleği, hukuki, mali, iktısadi ve tek- Hakkındaki kanun 
Hılmı ile Dılaver karşılaştınldığı za- ç k 8 (AA) 24 t · f nik bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi olma- Ankara, 8 (Hususi) _ Sınai müess"'-

Dr · ·· 1 d"kl . . d ğ an ırı, . . - saa zar ın- ~-
man ı averın soy e ı erının o ru ol- da şehrimizde beş hafif zelzele oldu. ları şart koşulmuştur. Ancak bu teşek- selerde ve maden ocaklarında m Jekı 
duğu da anlaş;Iıyordu. ~ele ba~tanın de- küllerde en az altı sene idare meclisi kurslar açılmasına dair kanun lfij' ihn-
reye fırlatıldıgı nokta g~sterHdıği zaman ta, tahki~ta ve tesbit edilen suçların reis ve azalıklarında bulunmuş olanla- sı Meclis ruznarnesine alınm~tır. 
orada bulunmuş olması ıtir.lfların doğru delillorinin toplanmasma devam edil- nn bu teşekküllerde ayni vazifelere ta-
ve samimi olduğuna şübhe bırakmıyordu. mektedir. Bir düğün skandalı ile başlıyan yin edilmeleri halinde bu kayıdlardan Sırp gazetecilerinin piri 
Zabıta bu vaziyette keyfiyetten müd- bu dram şimdilik bu noktada bitmiş bu- vares te tutulmalarına icra vekilleri B ı . d 8 (AA) 12 h · 

deiumumiliği haberdar etmiş, adliye de lunuyor. En son perdesi de şübhesiz heyeti karar verebilecektir e ~ı~ S d · · 'd- S azıran pla-
harekete geçmiş bulunuyordu. mahkemede cereyan edecektir. Bundan baska Iayihada 

0

umum mü- z~r. gu~u. Drr:e -~~v~ ? d ırp ,?azf e ~ r. 
Şimdi iki katil de mevkuf bulunmak- dürlük büdce. b ilanço ve bu tec:ekkfü- rmın pırlı ımlı rıkt aır ovıç ın ıe e ı * * * ' "' merasım e açı aca ır. 
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TAKMA K O L LU K 
.ltuı-1111111111-11111111111-11111111111~ Yazan : ismet Hultlsl 

Bay Hüsameddin hiddetli hiddetli ba -
ğırdı: 

- Hayır hayır, ben kızımı o adama 
veremem! 

Bay Hüsameddinln karısı Bayan Na -
hıde başını bir kaç kere sağa sola salla -
dıktan sonra mırıldandı: 

- Ben de senin fikrindeyim, öyle bir 
~dama kız verilmez!. 

Otuz beşlik bir erkek odanın içinde bir 
aşağı, bir yukarı dolaşıyordu. 

- Evet baba, evet anne, dedi, hakkı -
nız var. Böyle bir adama kardeşimi ver
mek günahtır! 

Belki bir saattenberi mütemadiyen 
tıı naklarına bakan ve ikide bir sal aya· 
ğmın ucunu yere vuran sarışın genq kız 
göz yaşlarını mendilile sildL 

- Bunu evvelden görüp bilmenu 11 • 
zırndı. Ne fena; ne fena! 

Bay Hüsameddin kızının yanına geldi. 
Bazan cekilip, bazan uzanan damarları
nın bir kabartma haritaya benzettiği eli· 
le kızının sarı saçlarını okşadı. 

- Ne biiirdik kızım, hiç farkına vara -
mamıştık. Sen de gördün! 

- Ben ancak bir kere gördüm. Bana 
siz methettiniz, ben de kabul ettim. Keı
ki sözünüzü dinlemeseydim! 
Hıçkırmıya başladı. Bay Hüsameddin 

karısına döndü: 
- Bana kalırsa kolunda bir sakatlık 

var!. 
Karısı dudak büktü: 
- Hiç zannetmem .. Sinirli, deli gibi bir 

şey.. Ben kolunu eğip bükerken yüzüne 
de baktım. Yüzü de karma karışık olu -
yordu. 

Otuz beşlik erkek artık yorulmuf ola
c:ıktı ki bir sandalyeye oturdu. 

- Bana kalırsa ne o, ne öteki .. Terbi
yesizin biri. El vermesini, el sıkınasını 

bilmiyor .. 
Bay Hüsameddin sözü kısa kesmek ia

tiyordu. 
- Şu, bu ... Hangisi olursa olsun bir ku

sur değil mi? 
Karısı tasdik etti. 
- Evet kusur. 
- Ben kızımı böyle adama vermem. 
Kızına döndü: 
- Sen de benim fikrimdesin ya, Han-

dan! 
Sarışın kız, artık tırnaklarına bakmı

yor, bir ellle tuttuğu mendili borçlu e -
linden para çeken bir alacaklı gibi öbür 
clile çekip duruyordu. 

- Ben söyllyeceğiml söyledim. Onwı
fa evlenmemi istiyen sizsiniz! İyi oldu .. 

c- Dinle Silheyt4, bqım<ı geleni sana anlatayım!• 

Otuzluk bir delikanlı, evinin kapı11nı - Nişanlın yanlarında yoktuysa, tabii 
anahtarla açtı, içeri iirdi. Esmer filıell canın sıkıldı. 
bir genç kız merdivenden baktı: - Bir de o mu olsun?. 

- Sen misin alabey? - Ne demek istiyorsun? 
- Benim, dinle Süheyl&. Başıma gele- - Ne demek istediğimi şimdi anlar -

ni sana anlatayım. sın. Ben derhal şapkama yapışıp hür -
- Ne oldu? Gene her vakitki gibi metkAr bir selam verdim. Verdim ama, 

tramvaydan atlamış, ceza vermi§sindir. benim koluma iğreti koyduğum kolluk 
- O olsa, daha ne istersin, yeni yap - elimin, üzerine düşüverdi. 

tırdığım gömlek var yar - İşte bu fena! 
- Onu da bir yere taktırıp yırttın mı? - Daha fenası var. Onlar durdular, 
- Hayır ne o, ne öteki. Hio tahmln ~ ben kolumu şöyle bir kıvırıp kolluğu yu-

demezsin. karı almak istedim, olmadı. Bu sırada da 
Hele yukarı çıkayım da baştan sona kayınpeder bana elini uzattı. Elimi sıktı. 

kadar anlatırım. Ben de ona elimi uzatacak oldum. Kol • 
Karşı karşıya oturdular. luk gene ileri geri oynamasın mı! Kollu-
- Anlat ağabey. ğu düzeltmek istedim olmadı. Velhasıl ne 
- Yeni yaptırdığım gömleğin kolluk- yapmak istedimse olmadı, olmadı. Onlar 

ları talana ya.. bana soğuk birer selam verip yanımdan 
- Düşürdün mü? ayrıldılar. Ve ben de işte eve geldim. 
- Keşki düşürseydim. Bugün dairede - Ağabey o elinin üzerındeki ne? 

çalışırken kirlenmesinler diye onları çı- - Ne olacak, münasebetsiz kolluk. Bak 
karmıştım. Tatil zamanı ıeldi, birini tak- gene düştü!. 
tun. Fakat düğmelerini kolun ucuna iliş- ,,-.--------------.. 
tirmeye üşendim. Ötekini de öylece tak
tım, ceketimi giydim, çıktım. Daireden 
on adun uzaklaşmış, uzaklaşmamıştım. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Sulara gömülen ev 
Bir de ne göreyim, bizim müstakbel ka- Yazan: .Mih. Zoşçenko 
yınpeder, müstakbel kayınvalide, müs - Çeviren: H. Alaz 
takbel kayınbirader bana doğru gelml -
yorlar mı? 

Parmağından nişan yüzüğünü çıkar - =====::::::ıa======================== 
dı, vere attı. 

İstemiyorum, istemiyorum!. lstan bul Defterdarlığından : 
Hızla odadan çıktı. İstanbul Kambiyo Müdürlüğilnlln Dördüncü Vakıf hanında işgal ettiği daire
Bay Hüsameddin, karısına ve oğluna de mevcud iki adet Feshane şal örneği halı ile 18 parçadan ibaret 88,5 metre 

baktı. uzunluğunda Kuku yol keçesi, muhammen otuz lira bedel üzerinden açık arttır-
- Şimdi bir mektub yazıp sudan bir ma usulile satılacaktır. Görmek ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerln her 

bahane ile yüzilğü iade ederiz, olur bi - gün ve arttırmaya iştirak için de 20/6/93 8 Pazartesi günü saat on dörtte Milli 

Otomobil tenenühündc 
hlsıtdilen sevinç, sabah· 
lan yeni ve cazip ufuk· 
ları rörmckten mütevellid 
sevinç ... 
Kendinizi i'Üzel ve cazip 
röstermelc: sevinci ..• 
COTY ptJDRASI, o ka· 
dar ince, o derece yapış· 
kan ve yeni renkleri o ka· 
dır aaf ve nazikdir Jci 
rtızcllilderi tabii ve taze 

J~ıtcrir. 

COTY PUORASl 

Genoliğın pudr11ıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Nesesizlikmi? .. 

Ne~ziz olmanızın sebebi taor. 
1 

' 

nızı zehirleyen " Torin" terin 
vücutta artmasındandır. Bu 
tehlıkeli "Touo" len lı:NO 
"MEYVATUZU"içerekdefed&· 
oiz. ENO iezıı ve kuv-.et -.era. 
cidir. ENO kanınızı t.miıler, 
vücuddaki ıehırlen ato.r, nete· 
sizliğin ve kabızın Oodn• teçer. 
ENO size sıhhatınızı v• kuvve• 
tinızi iade eder. 

. ·. : l _: . _ __:~ • . . . ' ·f--~~ -. 1 ... ~· 

En tehlikeli 
noktada en 

emin nObetcJ 

1 

Ağız ve dişlerinı.zı 

RADYOLiN 
ile temizlerseniz vücudünüdi 

birçok haıtalıklara kaJJı 
korumu§ olursunuz l 

Ağız, mikroplara karşı daima açık oll' 
bir kapıdır. En büyük hastalık ~ 
ları bu kapıdan girer, ağzın içinde yer 
leşir ve çoğalarak vücude yayılır. Çü~ 
bakımsız bir tek dişin üstünde mityooı.t' 
ca mikrop barınabileceğine göre ~ 
nin büyüklüğü kolaylıkla anlaşılabUir· 

Bu açık kapıya: 

Sabah, öğle ve 
akşam her 

yemekt~n sonra 

RADYOLiN 
gibi mikrop öldürücü hassası % ıoo o!lll 

bir nöbetci dikmelisiniz. 

........ 
. •;. 

Beyoğlunda 

BAKER MAGAZALARIND4 
Yeni bir 

KADIN ŞAPKALARI 
dairesi açılmıştır. 
PAR İSİN 

En gi.lzel modelleri 

Şelızadebaşı uFERABa 5lne_... 
Bugünden itibaren üç bilyllk tuuı ~ 

l - Aysel JJataklı damın 1ıJ111 
(Türkçe sözlü büyük fllJD) 

2 - Petrol muharebesi 
<Büyük heyecan ve macera wısıU 

3 - Tayfun 
(Büyük dram> 

ter! EmlAk Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. (M.) (3326) ~ 

========:;:::=========================================================~=========-=-====~==================~~ 
~ uSon Pos~ nın edebi romanı: 36 ~ - Değil mi ya.. - Seçmiye lüzum yok. Aramızdaki kinesini görmek bahanesile çiftlı~ 

- Bense kadının kendini müdafaa e- erkekler kafi. na!~rı arasında gezintiye çıkıYOt bfl" 

Ç 1 N A R A L T 1 decek tabancadan başka silahları var - Hanımları seçme hakkından niçin Uç kişi kalmıştık. Jale, Nazlı~· ıı ~ 
sanırdun. mahrum ediyorsunuz? dedim. Daha ilk temasta birbtrlerfnı ;6' 

~~ Bürhan Cahid ~ Jale0atıl~:bl 
1 

& elim 
1 

Güldü: trola başlıyan bu iki kadın. ~ril ~-
- na şu ıe m var eı.en , ya • - Eğer seçilecekler erkek olsaydı o pot kırmadan ötekilerin dönuşun- ~wf 

Dışarıya gene Feridunla döndüğümü Feridun beni tasdik ederken Jale de- n!z ~üdafaa için değil, halt§. taarruz i- zaman da sizlere bu hak verilmezdi. B1r 1ıemek Iazımdı. Tatlı ~tlı: kest1ııı;• 
gören Jalenin gözlerinde tatlı bir te- diki: çın bile! kadın için bir başka kadını beğenmek başlıyan Bayrakdaroğlunu da rab' 
be:.süm gördüm. - Kır balosundan haberimiz olsay- Bu meydan okııyuş Nazlıyı kulakla- imkaru var mıdır? etmemek için dedim ki: ~cı-

Bayrakdarog"lu hazırlanan masaya dı, ona göre hazırlanırdık. Vah vah .. ü- rına kadar kızarttı. B .. 1 b' .. k tı w B - Uyumak ı'steme""eniz • -11 
F 'd b""t" b k 1 k u oy e ır mwıa aşa aç .M ay - ...., otJı yaklaşmış, çakıştırmak için bizi bekli- züldüm doğrusu. en wı u un u onuşma ara u· k .. .. . yel değirmenleri var. İstersenls Gı:.".t 

N zl k .. arl k f ı· · b' 1 k · 'b' ra daroglu ayaga kalkıp, olanca ıesıle: vv ) ordu: a ı onun şı suv ıya e ını ır a vermemış gı ı: p d 1 kadar gidelim. Bol ağaçlıdır. 
k d h .. k b a· H di f d' dedi tı ,,.., " - ay os. _ Buyurun beyefendi, dedim. Rica ere a ~ su~re ~e~a ver ı: - ay e en ım, . ~amın eg- .. vurmaz. r , 

ederim burası kendi eviniz. - Elbıse ıçın duşunUyorsanız hak- lentisini şimdiden açalım. Masamızı Diye bagırmasayclı akşamı bulacak- Beklediğim cevabı ikisi birden "'' 
Teklffsizce halleri hoşuma gidiyor. sızsınız efendim, kıyafetiniz tam bir süsleyen hanımefendilerin şereflerine! tık. . . .. diler: 
Kadınların bulandırdıkları havayı MeFksi~da ka~1~ı.. t' ~ld1rdiğf kadShe hepimiz iştirak Ben böyle bır hah.~ açıldıgına mem· -. Tabii, tabii.! ati" 

d 
.. t k . in F .d 

1 
. . k dö- erı un ı ave et ı: ettik. nundum .. bereket munakaşanın heye: !kisinden birinin mazeret btJlUP_ı,o• 

agı ma ıç erı wı a ışı şa aya T bk D 1 d 1 R' k d k d 1 d bi l 1 .,,.. k.. - ı ı o ores e ıyo.. Bayra daroğlu pek neş'elenmiştl. c~nı arasın a ~ ~n ar a r~ § ıe erı· kile yalnız gitmeme razı olıntY 
uyoruz. . Suna: Çiftlik, kır, dağ hayatının faydasın- nı boşalttıkları ıçın art.ık yenı bir me- biliyordum. avıf 
- Hanımefendıler zahmet edip ma- "C' t ı ık k t ~. tl k ım tı .:ı.. Y" - ~ve dedi. Belindeki tabancaya dan bah.seden bir nutka başlamıştı. se e .ç ara.~a al\.~ e.r. ı 8 . amif · Jale sağımda, Nazlı soluını;ııa 0,, 

sa hazırladı.Jar. Bu nezakete karşı iç- k d • Çök ö ı üınü d ... n.J\d .., k k b"l ., a ar. Nermın yalnız Sezal beyle tokuştur- en g e sıcagı on z • uzayıp yavaş değirmenlere doğru , ... ıv eıı 
meme a ı mı· Sevgilisi hakkındaki sözlerden hoş- duğu bardağını sonuna kadar boşalttık· giden ovayı dumanland~dılı bir sırada Bu öğle sonu gezintileri arssındl gr 

Kendisini gölge gibi takib eden Se- lanan Bayrakdaroğlu yuvarladığı ka- tan sonra: herkes Çınar altına dagılan açılır ka - masumane geçeni herhalde bizitrl 
zai beyle hemen masaya yaklaşan Ner- dehi masaya bıraktı. Po!I bıyıklarını e- - Akşama köyün güzel kızları ge- panır bez kanapelere, halılara uzan • zintimiz olmuştu. 
mı l: linin tersile sildi. On bir aylık bebek lecek. Hepsine elbiseler hazırladık. İs· mıştı. * 

- Değil mi efendim, o kadar güzel gibi hoplıyan karnını bastırmağa çalı- ter misiniz aralarında bir de güzellik Bayrakdaroğlu rakının mahmurluğu Kır balosu başlıyor. e'/.,,r 
hır ) eıdeyiz ki hele i'stanbullular için şarak: müsabakası yapalım? içinde serin o~ur fikrile uzandığı bir Gramofona önce Harmandalı ı gilıel 
bu kaçırılmaz bir fırsat. _ Tabit, tabi!, dedi. Burada kadın Fikir enteresandı. Alkışlarla kabul hasıra aıametJı bir aslan ıibt yulan - ğini koydular. Bunu Suna çak JıJ'''. 
Kadınların fazla kaçırmalarını arzu da iyi ata binmesini, iyi sillh kullan- edildi. m!ftl. ornaclı. Arkasından eski zeybeİ' frV 

etmediğim için: masını bilineli. Suna: Nerıninle Sezai beyin klSfkiln arwın· sı başladı ve başlar başlama& :st 
- Yalnız akşamı da düşünelim, de- Nazlı sinsi blr tebessümle sordu: - Fakat bir ~ hakem htyett Hge - dak1 meyva bahçeain• fittiklarhıi Nazlı daroğlu ayağa kalktı: 

dim. Eğer şimdiden ayarını kaçırırsak - Kendisini müdafaa için ml beye- lim, dedi. haber verlı'ken bizim l'erldun da Suna - Haydiiii!!l 
kı.r balosunda eğlenemeyiz. fendi? Jlle: ile pek merak ettlklw1 m.ı1ır kırmama· 
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Tetrıta numarası: 27 

(Her hattı mahfuzdurI 

Sayfa ı 

Eski günler: Bir Sandal Saf ası 
mıza girince birader ateş gettrinciye ka· 
dar çamaşırlarımızı çıkarıp sıkmak la • 
zım geldi. Böyle çırçıplak soyunup ça • 
maşır sıkmak ameliyesine başlarken ya
nımızdaki odadan da kulağıma Enderon • 
lunun devam edip giden küfürlerı geli • 
yordu. Muallim Nihad 

Tiyatro: 
Para vererek ( Med in 
Fransa) markalı dilber 
seyretmek iste mey iz! 

(Ba§tarafı 6 ncı sayfada) 
mış lAalettayin bir numarada:ı başka bir 
§ey değildir. 

TJyatro, sinema, sirk, varyete, bale .• 
artistin iyisi, tenorun fevkaladesi, kan
tatrisin e§Sizi daha ne bileyim; resmini 
görmediğimiz, ne olduğunu bilmediğimiz 
birçok §eyler görmü§, bunlara kanıksa
mış insanlar bir aralık vakit geçirmek 
için güzel de seyredebilirler. 

Fakat biz, ne tiyatronun en iyisini sey
rettik, ne bir opera sahnesi, ne bir operet 
baleti gördük. Meşhur bir primadonna 
veya tenorun sesini dinlemiş değiliz, bir 
operette baleye kaç ka~ı çıkar bilmeyiz. 
Hakiki varyete numarası nasıl olur tah· 
min bile edemeyiz ... 

Bütün bunlar dururken İzmir beledi
yesinin herhalde bizim hcrgün bir kaçına 
tesadüf ettiğimiz güzellerimiz kadar gü
zel olmıyan l8.alettayin iki Fransız ka .. 
dınını büyük para vererek İzmir iunrına 
getirmesini ben hiç te doğru bulmadım. 

1. H. 

·····························································• 
Resimli zabıta 

hikayemizin 
hal şekli 

Nosey gazetede, çalınan otomobilin blr 
düğünden döndüğünü okumuştu. 

2 numaralı resimde otomob1lln ön ca
mının kordell ile süslü olduğuna dikkat 
ediniz. 

Nosey çalınan otomobllln mağaza ta
arruzundan sonra bırakıldığı tenha so
kak ile ıübheli adamları gördüt\i kahve 
arasında çok mesafe olmadığını düşün
müştü. Bu §Übheli adamlann elbiseleri 
üzerinde konfeti daneJerl gördüğünü ha
tırlamııtı (11 numaralı resme bakınız). 

Yere dllfürfilmüş olan yüzüklerin yanın
da bir tane konfeti de bulunqyordu. (8 
numaralı resme bakınız). Bu nokta mu
adelenln bir kısmını teıkll etmemekle 
beraber Nosey için bir ipucu oldu ve hır· 
sızlan meydana çıkardı . 

•............................................................• 
"Clld unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 
HAKİKATEN GiDERiR." 

Tesiri hemen 
hemen rıibrA· 

mlz oldu. Bir kaç hafta zarhnda be
ni ıo yaş daha gencleştirdl. Bir mü· 
tebassıs bana demiştir kt: Viyana "(}. 
niversitesinden bOyOk bir pr<>f esö· 
rnn keşfi olan Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki her Tokalon kra. 
mi vazosunda mevcuddur. Her akşam 
yatmazdan evvel bu kremi kullanı· 
nız ve sabahları da beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. En es
mer ve sert bir tene çabucak bir 
gençlik parloklığı Ye tablt gtlzelliği 

verecek ve buruşukluklardan kurta
rarak beyazlabp yumuşatacaktır. 
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.~" P~sP.'run tarihi tefriku&: 41 

---- -

POYRAZ Ali 
• • •, ~ • .. • •• : ;> - - -· ... •, • .. I> . 

• • ~ • #'•., •• • • .... • ... .. • 1.-'~ ." 

Yasan: A. iL. 

Pavi'de Dö Fl0r şatosunun önünde kan ter içinde bir hayvan durmuştu. Eu 
ha1vanın üzerinde bulunan perişan kılıklı bir papaz asma köprünün hendeği 

karşısında, kapıcılara doğru bağırdı 

- İşte o adam, şimdi Madmazele şu 
mektubu gönderiyor. Gördüğünüz şu 
mektub, alelade bir şey değildir. Bilhas
sa Madmazelin hayatı içm çok mGhim 
bir meseleye aiddir. Eğer Madmazeli 
zerre kadar seviyorsanız, bu mektubu 
götürür, kendisine verirsiniz. 

- Ooo, rahib efendi.. bunda zerre 
kadar şübheniz olmasın. Şimdi götü
rüp kendisine vereceğim. 

- Aıa .. şu halde, bu akşam, şatonun 
saati tam dokuzu çalarken, bu mektu
bun cevabını, gene burada bekliyece
ğim. 

- Hiç merak etmeyiniz, rahib efen
di 

rişan kıyafetli bir papaz, asma köprü- rum. Mesele, mühimdir. Eğer bu terbi
nün hendeği karşısında, kapıcılara ses- yesizlığinizde devam ederseniz, hepini
lenerek sormuştu: zi darağacına sürükleyebilirim. Çabuk 

- Tarikatimizin reisi, muhterem pc- cevab verin, muhterem pederimiz bu
derimiZLüyola hazretleri burada mı? .. rada mı? ... 

Kapıcılar, cevab vermeden evvel, Kapıcılar, eğlenmekte devam edecek-
bir kahkaha koyuvermişlerdi. Hayvanın ierdi. Fakat içlerinden biri, ihtiyatkar 
üstünde, davul gibi şişkin duran karnı davranarak: 
ile garib bir manzara teşkil eden bu pe- - Uzatmayınız, arkadaşlar! .. Herif, 
rişan kıyafetli papazla alaya giıişmiş- hem sert ve hem de düzgün söylüyor. 
lerdi: Her halde, emir vemıiye alışık bir a

- Muııterem birader!. Vatikandan dama benziyor. Olabilir ki, bilmiyerek 
mı geliyorsunuz?. Yoksa, İmparator başımıza bir iş çıkannz. 
Şarlken'in sarayından mı?_ Dedikten sonra, karşıya seslendi: 

- Galiba, işiniz çok acele?.. - Evet .. muhterem pederimiz Löyo-
- Kıyafetiniz de pek perişan... la hazretleri burada... Fakat, siz kim-

• Ha .. ? 
. - yvanınız, epeyce terlemiş... sınız ... 

Tinet, koşa koşa, Madmazel Cıvan- Anlaşılıyor ki, o sizden daha fazla sı- - Ben.. Sent Ogüsten manastırı baş 
nanın odasına gitmiş: kıntı çekmiş. rahibi, Per Mi.şel hazretlerinin katibi-

- Madmazel! ... H~stalık d?layıs~e -1.tç hayvanı yanyana bağlayıp bin- yim ... Fevkalade mühim bir mesele i
dün akşam şatoya ı:tıca e~cn bır rahıb, seydiniz, daha iyi olurdu. çin geldim. Çabuk, asma köprüyü indi
size, şu ~ektubu g~nderdı:·: Fak:ıt bu Rahib, ellerini h:ıvaya kaldırmıştı. riniz. Biriniz de koşup muhterem pede
mektub kimden gelıyor, bılıyor musu- Ve yumruklannı kapıcılara sallıya sat- re haber veriniz. 
nuz?. lıya bağırmıya ba~lamıştı: Asma köprü, boğuk bir hırıltı ile in-

Hayreiler içinde kalan Civanna sor- - Haylazlar!. Çap"'kınla~. Siz beni, mişti. Beş gündenberi üzerindeki ağır 
muc.-.!u: Ilı sadaka toplamıya çıkmış bir çilekeş yükü taşımnktan bitab kalan zava 

- Kimden?.. rahib namzedi mi zannettiniz? .. Vati- hayvan, artık son bir gayretle köpıi.i-
- Hani şu, falımıza bakan...... kandan da, gelebilirim, İmparator Şarl- yü geçtikten sonra, kapının kemeri al-
- Anladım, anladım. Mektubu veri- kenin sarayından da... Fakat şimdi, tında, dizlerinin üstüne çöküvern)işti. 

niz! al- Sent O~sten manastmndan geliyo- (Arkası var) 
Civanna, mektubu kaparcasına 

mıştı . Bir köşeye çekflprek büyük bir 
heyecanla okumıya başlamıştı: 

l'ladmazel!-
1\lüblm bir macera ı~ir~il<ten sonra, ~

ili Sent O~en manashrınd:ı balonuyoranı. 
Ve, ikinci bir hadiseye sebelı olarak sf71 TJıiş
kil bir mniltde bırakmama1t için şu mekta· 
ita &"Öndennlye mer.bur olovnmm. 

Eğer. şövalye hakkındak i rıkrinlzI ve ar
nnuzu detiştlrmedlysenlz, dt>rhal bana cuab 
yeriniz. Bu muvafakat cevabınızı alır almaıı, 
•el!lıaJ eski plinımm ta'kfb edelim. 
Cenbınnı, size bu mektubu veren papazla 

ı'ltcterfnh. Ve, papazm şatoyu terkettlti 
cinden itibaren tam üc (f'ee sonra, tamaml
le ba.zır oldotunuz balde, beni bekleylnh. 

ilen o reee. şatodaki dalrenhln karşuma 
reJecefllll. Bir dallı tÜTkiisil söyJlyerek ben
detin lıenarmdan geçecethn. Siz, ba tlrldl
J'i işitir l1Jtme-ı, pencereden, yere delecek 
bdar uzun bir ip sarkrtınt7- Ve ipin acana 
takacafım merdiveni yakan çekerek bir 111'8 
ulu sıkı baila)"UUL 

Şlmclillk ADaha :ısnıarlad1k, Madmazel 
Sizi, dünyanın en eşsiz ~kile seven Ye ba 

aşlı: utrana, bqia ricudiinü koltuk defnek
lerl arasında sürükleyen. n1ubtereıa şöval
yeyi unatmaymm.. &irı.ttdimiz çetin lşde 
monffak ebnak için, onll.ft mahabltetinden 
Ubam ve kuTVet alınız. 

Hiflye: Ra.bU. Löyola, or:ıda mıdaT
Orada be, soa •ereee l'atmth bulunun

§öuı,e Cemin dalma 
sadık at atalı 

Antuvan 

Madmazel Civanna, bu mektubu bir 
hamlede okuyup bitirmişti. Ve bitirin
ce, derin bir sevinç içinde ti remişti. 

Hiç düşünmeden, hiç tereddüd etme
den, zarif ve küçük bir maun yazıhane 
önüne geçmişti. Külrengi bir kağıd çı
kararak şu kısa cevabı vermişti: 

Seat Ogüsten Manastınnda 
Mösyö Antan.n'a 

Mekta•-llDJl l1ııer nellta.~da sblnle mo
Tafllum.. it pee •ara. fatonan önüne gel
d.ilfais umaa, iteni tamaınne h.ulr bıılacak...._ 

Ralli• LiJela, ......_ d«"ifldlr. Haber al-
4ıtana sin. Pa't'VJ'e rttmiştlr. Fakat yakın 
•ir samaac1a afte& etJnesl muhtemeldir. O
man için b• mesele Mr •• enel balledHm~ 
HdJr. 

Cinnna 

Madmazel Civanna, mektubu bitirir 
bitirmez, hizmetci Tinet'e uzatmış: 

- Al Tinet.. bu rnPktubu o papaza 
ftr. Fakat dikkat et, kimse görmesin. 
Çünkü kontun bizden ne kadar şübhe
lendiğini biliyorsun. 

Demişti. 

• 
SILAHŞÖR RAHİB 
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1 
Bir doktorun günlük" 

notlarından 
Sarılık 
İsminden de anlaşıJacağı üzere her hal
de karaciğerle allkadar olan bir araz
dır. Arazdır, diyoruz; blr marazdır de
mtyoruz. Çünkü sarıJık her hangi bir hı\
dlsel lltıhabiyenin veyahud gene yollar
da vukubulan maniaların neticesi hasıl 
olan bir sendromdur. 
Sarılık safra yollarının hAd veya mümıl:ı 
iltihabından 1lerl gellr. Bu en basit blr 
sanlıkbr. Barsalı:1arda vrıkua ıeıen buı 
ihWIJAt Ye oradaki m.lkroblann faaliye
tinin artması netlcesl olarak safra yQl

larında birdenbire bir nezle huıl olur. 
Bittabi ba Uı.thab ft}'!lhud neZienln ne-

80LDAN SAÖ&: tlcesl safra yolları daralır, hatta tıkanır. 
ı - Karoılıtlı pka ;yapmat. Nasıl k1 bronfiUerde ıöğüs .11kışır, naaıı 
2 _ Blr kadın ısmı • Yardım. k1 burun nezlelerlnde burun tıkanır .. bu 
3 _ Bn büyük ura hayvanı _ İçinden su tıkanıklık dolayulle aafra serbest.ce bar-

içlleo kap. saklara akamaz.. akamayınca safra ke-
41 _ Sütü :tçllen bir hayvan _ Mina. sesinde, bir müddet sonra da karaclğe-
5 _ Tütün lnhlsannın eski idaresi • Sa- rin içinde birikir Ye nlhayet tana kan-

hlb olunan eşya. şarak aanlılt meydana gellr. İdrar çay 
es _ Siyah - Bh- nota. gibidir. Safra bars:ı ltlara akamadığı 1çln 
7 - BTin Oattl - Btr nota. büyik abdesUn renct beyaz, köpek pls-
8 - Bhll oımınn ha,..,anlan öldürmek llğt glbldJr. Butada lttihasızlık, sıkıntı. 

veya 7akalamalt - İk1 fe1 anwnda hazan •tef eörillfir. Balsbllk, takats1zllt 
kalıp sıkışma. aon derecededir. Oöziin beyaz kısmı der-

9 - Ufki ve amudi olmıyan - Ba~J.§lanta - hal aanlatır. hastalık devam ederse bil-
Ayı yunsı. tiln Tilcud tentürdiyot mrülmüş gibi bo-

10 - Kwıurunu baltşlamat. yanır .,.. o zaman TUlyet tabii daha çok 
ehemmt7et teabeder. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
Sarılığın diler aebeblerln1 inha devam 

ı _ Şefkatli - Şatranca benzer bir oyun. edeceğiz. 

2 - Duar eMrken t.ekrar edilen kelime - ı----------------11 
Ayakkabıcı. CeTab lllle)'ea ok•711ealanm.ıaın Posta 

ı - Evlerde erzak konulan mahal - 8o- "1• ~ rica edmts. Abl tak
nuna blr cA• getlrtllrse bir if yap- lllnl• lstelltel'I ••hbılım uıalaWr. 
mat manasına gelir. 

t - Zaman - Bir :nnl puta - Mef"Alil 
flh edatL 

5 - Dudak - Bir 1stm. 
ı - Emreden - Artırma. 
7 - Uzüm auyu - sa,ramdan bir gün eT

Tel. 

a - FransıZiarda nu tadın - inaan una. 
t - Valideler - Bir nota. 

10 - Blr nnt pub. - Zinde. 

' 

Nöbetci eczaneler 
Bu rece ai~J olan ec"'a•el• fll.D)ard•: 
W.U.111 clMtiJMllekDer: 
Atu.rayda: (Şeref). Alemdarda: (Abdfd
kadlr). Beyazıdda: (Cemil). samat.rada: 
(.ErofllOI>. Bmlnlinilnde: <Sallb Necati). 

Eyübde: (Arif Betır>. Fenerde: <Hllsa
meddin). ŞehremJ.ninde: (Nlzım). Şeb

sadebqtnda: (İ. Halil). Karagiimrilkte: 
(Suad). K~tlkpaanta: (Yorst>. Bakır
itoyünde: (HillJ). 

Beyol'l• clbetindekiler: 
İstlkli.l caddesinde: <Kaozukl. Galata
da: (İsmet). Taksimde: CN!zameddln>. 
Kortuıuşta: (Necdet). Yenl17Chlrde: <P•
runatnn,. Bostanbl.pnda: (İttıhad). 
~lktaşt.a: CAll Rıza>. 
Betuifl. Kaddti)' Te .Malu*~: 

Pavi'de (Dö Flor) şatosunun önünde ,~ K 
kan terlere batmış bir hayvan durmuş-

Usküdarda: CAhmediye). Sarıyerde: <A
aat> . Kadıköyünde: (Saadet. - Osman 
HolQ.sl). Btlyükadada: (Halk). Heybeli
de: <Halk). 

E _ _.u .__. ____ ltalfedifrn:• ~: 
tu. Bu hayvanın üzerinde bulunan pe- vvsaKı ~ ... p-. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - 11/IV/938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmif olu prtname "proJel'~ 

cibince İzmlrde yaptırılacak Tütün Bakım ve ifletme eri ~ ~ 
palı zarf uaaliyle ebiltmeye konmUJtur. 1 

II - Keşif bedeli 875.960 lira 83 kurut ve muvakbt teminata 30.828 lil'I 

hru~~ ~ 
III - Eksiltme 20/VI/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 da ~tlJ_. 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılAcaktır. Kapelı-" 
Jann ayni günde en geç saat 15 e kadar adı geçen Komisyon. Başkanlıld 
buz mukabilinde verilecektir. ~ 

IV -- Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar LevaJllO 
Mübayaat şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. . t'1 

V - İsteklilerin mühendis veya mimar olmalan veyahud bir mühendil. 11 
miman inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulunduracağına ~ 
lannda teati edilmit noterlikçe tasdikli bir taahhüd kağıdı ile Nafia ~ .,,_ 
den alınmış asgari 200,000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir -.:."' 
hidlik vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar ~ 
inşaat §Ubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lazundır. ~ 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede Y-!ll'f' 
.siltrneye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ~ 
edecek olan kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 15 e kadar adı geçd:ıt" 
Komisyonu Başkanlığına makbm mukabilinde ver.ilm.iş olması lazımdır. 

I - İzmlrde şartname ve projesi m~ce yaptırılacak tütün bakım ~ ~ 
evinin temel kazıları işi 11/IV /938 tarihinde ihale edilemediğinden yenide' 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 87265 lira 50 kuru~ ve muvakkat teminatı 5613.27 ~ 
III - Eksiltme 20/Vl/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de ti 

taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaca~'..11' 
palı zarflar ayni günde en geç saat 14 de kadar adı geçen Komisyon .BaJP""""' 
na makbuz mukabilinde verilecektir. ' 

IV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Le.,.,-
Mübayaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. ~ 

V - Fenni §8.rtnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olall~' 
kazılan işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, Brechtl, Abolorenz, Miharl~'. ~ 
sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere gore ~ 
caktır. Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fenni teklifierin~. ~ ~ 
gününden 10 gün evveline kadar tedkik edilmek üzere İnhisarlar TütÜJl 

Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. ~ 

VI - İsteklilerin bir mimar veya mühendis olmaları veyahud bir~ 
veya mimarı inşaatın hitamına kadar daimi olarak iş başında bulund. 'it'. 
dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüd kiğıdı ~ 
Vekiletinden alınmış bu gibi işleri yaptıklarını göster~ müteahhidlik ":;;ıo.' 
eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhısarlu Umum :Mil 
İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika al.malan l.inmdır. ~ 

V1I - Mühürlü teklif mektubunu, kanunt vesaik ile vt 1ncı maddede ~ 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubun~ f 
edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü en geç ~ 
de kadar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz rnuk' 
verilmiş olması lhımd.ır. c2578• _/ 

KAPALI ZARF USULI iLE EKSiLTME tLJ.r# 
Beton arma köprü inşaatı 

Nafıa Vekile:ti Sa1111wı Su itleri sekizinci pbe Milbendislii'İod" 
1 - Eksiltmeye konulan iş: ~ 

Samsun - Çarşamba şosesinm 17 ci ltllometresinde; Hamzalı bata fil_ 
ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme şose köprüsünün ~ r' 
Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu if 1/6/938 tarihinden itı"bard' 
gün müddetle eksiltmeye çıkımlmı ftır. ~ 

ı - Eksiltme 16/6/938 tarihine ıaatlayan Perşembe günü saat on be,te ;IJlf 
su işleri sekizinci şube mühendisli ii binasında eksiltme komilyoııu 
da vahidi fiat üzerinden ka~lı zarf usuliyle yapılacaktır. ;İ,. 

1 - İstekliler: eksiltme prtnarnesi; m~v:le projesi, bayındırı~~ işle~ 
prtnamesi, fenni şartname ve pro Jelen (78) kuru§ mukabilinde 
su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler. ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1156.79) liralık muvakkat ;' 
vermesi ve on bin liralık J[Öprü iflerini taahhüd edip muvaf.fakiyed' 1 
tirdiğine ve bu kabil nafia işlerini başarmakta kabiliyeü olduğ119' ~ 
Nafia Vekaletinden alınmı3 müuahhitlik vesikası ibraz _etmesi, ~ 
rin teklif mektublannı ıkinci maddede yanlı saatten bir saat -' 
kadar su işleri sekizinci şube mühendisliğine makbuz mukabiıJD6e 
meleri lizımdır. Pcmada olan gecikmeler kabul edilmez. ,,A 

5 - işi üzerine alan müteahhit yükJek Vekaletçe ihalenin tasdik ol ~ 
kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren (15) gün içinde fP., 
kat temlııabnı kat'! temmaı. ibllğı ve ayni zamanda mukavel~ / 
lik:ten tescile mecburdur. (3250) .--/~ 

htanbul Eelediyesi ilanları 
I 

Senelik muhammen ~ ~ 
kirası .-/ 

Heybeliadada Ayyıldız sokağında (eski zabıtai bele - ~ 
diye kulübeSi) baraka. 18 v 
Burgaz adasında Gezinti caddesinde gazino. 60 ıfl_, 
Köprüaltında Eminönü Haliç tarafında 10/29 No. oda. 228 J1'9t 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller ayıt "';J 
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnameleri ~ ~ 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler hı.ıala nnda gösterilen ilk temınat fil'~ 
""Y" mektubile beraber 18/6/938 Peqeın be ııünil -t 14 de Daimi ..,, / 
bulunmalıdırlar. (B.) (3299) ~ 

Emniyet Umum MtldtlrUlğtıııdeıJ~ 
1 - Elde mevcud nümuneıine ve prt namede yazıb vasıflan ctai~ ~ 

ta memurları için azı 4000, çoju 5000 metre gri renkte kumq bpah I 
llyle 22/6/l.g38 Çarşamba gUniı saat l~ ~ münakasaya. kmıulmuttur· ~ 

2 - Beher metresine '50 kurut fiat bıçılen ku.map aid f&rlnameJi ~ 
nümunesini görmek jstiyeıılerin Umum 'Müdürlük •tın.alma~ .J 
racaatlan. ~ 

3 - Eksiltmeye girmek btiyenlerin 1687 lira 50 Jamathık temin-' ~.İ 
veya Banka mektubunu muhtevi teklif :mektublanm ve >490 sayı.il 

11
.,, . 

2-3 üncü maddelerinde yulh belgelerle birlikte eksiltme pn6 •aı 1.f ~ 
Komlqolla teshm etmeleri. Um» 



SON POSTA Sayfa ıs 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
1 lik ve 10 luk 
kutulan vardır. 

MiDENIZ ~:~~:~::~=:::.~' MAZON MEYVA TUZU'nu 
tecrübe ediniz. Mide 'fe bar saklan yormaz ve alıftu' .. 
maz. İçllmesi latif, tesiri kolay ve müleyylndir. mg .. 
blr müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü .son &!
rece telcslf edllmlş blr tuzdur. On binlerce kişi ılbl ~ 
de MAZON isteyiniz ve mü şablh lsimll ve taklldled 
reddediniz. Horos markası na dikkat. 

lOrkiye CDmhuriyet Merkez Bankası 
4 - Haziran - 1998 Vaziyeti 

AKTiF PASİF 

'-· . 
~-&n kilogram 17 .152.933 

~ 
baJ.udeki MuhabirJer : 
'l'bt Uruı 
~teki MuhabirJer: 
~: San kilogram 9.054.8H 
~~ tahYlll kabll lftbeat 
.:""'Ylller 

~~Tlaler n Borçlu kllrlng 

~ Tahvilleri: 
~~ tdl, evrakı nakdiye 

:::unun ı . ı tncJ maddele
,..__ te.nnn hazine tarafından 
-~ tecUnı 

~tCüzclam: 
~BONOLARI 
~İBNEDAT 
--. ve Tahvilit Cüzdam : 
l <Deruhde edilen evrakı nat

- <diyenin brşıb~ Esham n 
' ('l'ahvtılt itibari kıymeUe) 

• - Serbest esham ve tahvilAt 
'-aslar· 
~ •e ~'fiz üzerine 
~~lt iizerlne 

~lar· 
"""lllltelif : • 

24.126.971,93 
13.811.305,-

1.191.IM4,07 

2.371;530,28 

12.'738.038,33 

8.833,32 

14.659 .049 ,88 

158.748.563,-

15.057.94.9,-

3.700.000,-

52.010.929,79 

39.980.251,58 
6.907.430,88 

103.255,81 

9.251.538,66 

Yekun 

Lira 
Sermaye: 

Adi ve fevkalAda 
İhtiyat Akçesi : 

39.130.221,- Hususi 

2.371.530,28 TedaVüldeki Banknotlar : 

2'1.403.921,53 

Deruhde edllen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

Ylki tedlyat 
Deruhde edilen enakı nakdiye 
bakiye51 
Karııııtı tamamen altın olarak 
Ul'feten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukablll ilaveten ted, 
vazd, 

Türk Liraıı Mevduatı ı 
143.690.614.- Döviz tuhhüdatı : 

Altına tahvlll kabil dövizler 
Diler dövizler ve alacaklı tllrlnl 

65.710.929,79 bakiyeleri 

~.887.682,48 

9.354.794,27 
4.500.000,-

15.137.9'8,39 

S-f4.187.641,72 

Muhtelif ı 

2.712.234,11 

8.000.000.-

158.7f8.5t3.-

15.057 .MI,-

143.690.814,-

19.000.000.-

13.000.000.-

ı.e22,oe 

31.592.058,1!1 

Yekdn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 

Lira 
11.000.000,-

l.'11U34,11 

1'1UI0.81t,-

11.02U21,96 

IU93.S80,21 
n.169.191,'4 

344.187 .Ml,'12 

lakonto haddi % Sl , Altın üzerine avanı % 41 

Dr. HAF iZ CEMAL 'OKOLAKSIN 
Bir adedi müleyyin lki adedi mQshildlr. 

.... ~n muannid kabızlarda bile tesiri kat'ı, lezzeti gayet ıattt, 

..... 'lleyYin mnshil ÇlKOLAT ASIDIR. 
8 adedi 20 Kr. llczaaelerden •rayınuı. 

rakibsiz (Lokman HeSim) 
DabW:r• mltehammı PaA.!'dan maada 

lıerl'6n (2 • t) Dl'f&D10l9 D1Cn&rl. llH. et ... 
lefODU ~98 • ll06t 

1 

[ Harici Askeri Kıtaah lıanları 1 
Çakmak Hastanesinde yeniden yapılacak gunez pavyonu ile koridoru kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 28651 lira altı kuruş ilk teminatı 
JH8 lira ıeksen üç kuruştur. 

Eksiltmesi 23/Haziran/938 Perşembe günü saat 11 de Erzurumda Askeri aa
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname keşif ve resimleri her gün ko
misyonda ıörülebilir. Teklif mektubları belli günde belli saatten bir aaat evvel 
Erzurumda Komisyon Başkanlığına veıilmiş veya posta ile gönderilmiş buluna
caktır. 

Talihlerin bu gibi inşaat işlerinde ehliyetleri olduğuna dair vesika ibraz etme. 
leri lazımdır. c3> c3319> 

,,,,.,.,,,,, 
Beher tanesine tahmin edilen fiatı 40 kuruş olan 25000 tane porsiyon et kon

servesi pazarlıkla satın alınacaktır. Paz arlığı 13/Haziran/938 Pazartesi günü 
saat 11 dedir. İlk•teminatı 75() liradır. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. 
M. Vekfileti Satınalma Komisyonunda'1 alınır. Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatiyle b:rlikte 
beJii gün ve saatinde Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. d2> c3364> 

~ 

Müteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konan fstanbulda Haydarpaşa 
hastanesi tamirat i§lerine talib çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştırc 
Keşif bedeli ·192583 lira 40 kuruştur. Eksiltmesi 13/6/938 Pazartesi günu saat 
11 dedir. tık teminatı 10879 lira 17 kuruştur. Keşif proje ve şartnameler 963 ku· 
!'Ufa M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin kanunJ 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve mü .. 
teahhitlik vesikalariyle birlikte eksiltme günü ve saatinde Ankarada M. M. Ve. 
illeti Satınalma Komisyonunda bulunın aları. clh c3363> 

lstan bul Askeri Leva21m Amirliği ilanları 

Defterdarda bir numaralı Dikimevinde 500 bin ve Tophanede iki No.lu dikime
vinde 150 bin adet boş makara tahtası 20/Haziran/938 Pazartesi günü s:ıat lI 
de Tophanede levazım Amirliği satına1ma Komisyonunda açık arttırma ile satı
lacaktır. Makaraların beherinin tahmin bedeli yedi santimdir. İlk teminatı S4 
lira 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. Hepsi birden 
11tuabileceği gibi bir No. daki ayrı iki numaradaki ayrı satılabilir. fıteklilerin: 
kanuni vesikalariyle beraber belll saatte Komisyona gelmeleri. c2> c3322> 

İstanbul Komutanlığından: 
Aylık ücret ile mikd,.n 200 lirayı aşmamak ve ücreti 938 inşaat tahsisatından 

nrilmek üzere Komutanlık Dokuzuncu Şube lçin bir mimar alınacaktır. 

Talihlerin UAn tarihinden itibaren l~ gün zarfında mezkllr §Ube müdüri~i-

ne müracaat etmeleri. .3390> 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAntarı 
9 unca ltletme Direktörllğündea : 

Edirneye tertib edilen tenezzüh katar !arının ikincisi 11 Haziran 1938 Cumar

tesi günü saat 23,20 de İstanbuldan kalk arak 12 Haziran 1938 Pazar günü saat 
8,39 da Edirneye varacak ve ayni gün oradan saat 15,35 de kalkarak İstanbW. 

saat 23,15 de dönecektir. 
Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden iti haren gişelerde satıbnıya baılanacalttır. 

(3385), 

Sirkeciden Edirneyi tidip • gelme Oc retleri: 
1 nci mevki : 606 kurut 
2 nci • : 438 > 
S ncü • : 283 > 

Fazla tafllllt için iltasyonlara mfiraca at olunması rica olunur. 

sELANIK BANKASI 
Tas. tarihi ı ı• 

• 
idare Merkezi : lSTANBUL (OALA'!'A) 

Tirlıiyedelti ş.w.n ı 

lSTANBUL (Galata n Yenicaml)" 

MERSiN, ADANA Bllron 

Y ananidandalıi Şabeliri ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

... -~ DIŞ T ABIBI ----~ 
RATIP TÜRKO(;LlJ 

Sirkeci : Viyana oteli maBL 
No. 26, Kal ı de hergttn 6A'Jeden 
10ara 1Ut H den IO 1• lladar 
baltalan kabul eder. 

9. İŞLETME MüDCRU 

loa Posta 
Ynml. SIJall, Baftdla ye Halk ıaze&ld -·-Ytreb&tan. Çatalçefme 10bt, 21 

iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reahnlerlıı bütün baklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a 

Sene Ay Ay 
ICr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

-····-

1 
41 
~-
ıno 

l'10 
800 

~------------.., . ~~---------------' 



16 Sayfa SON POSTA 

~lüJtdan 2iya&Q <8ayf(qodQ 
Yaz 71k<Jsimini . 1 
HE~Vlnf..)J:ORsı;c ~~ 
9~tna.-... .' 

' 

· iMi oı:ıı::ı:ı o~ı.ıı:ı ı:ız İSL~urnrn ~ . - ~ 

Avnı R~noımAnı UEREn VEGRnE -
El.EHTRİHLİ SOGUH l-IRUA nnı ı:ıoı ı:ırıı "-

.. 

_in 
\1'Gt.es!!fe sıı·ı·n·n 511:· Z3ey<Yoeu satış 1 1 1 mm 1 302b~~:::r 

. Qeentet!etin&Q 

ADEMi iKTiDAR 
ve B E L G E V S E K L İ G t N E KARSI 

N • 
1 HORMOB 

Tabletleri her f'czanede arayınıı:. (Poıta kutuıu 1255 Hormobin) 

"{.".. • - '":.I • 

JOLi FAM KREMi, PUDRASI 
ALLIKLARI ve LOSYONU 

kullanı)or, Ye gtizelliğine, gençliğine emin olarak hayata atılıyor. 

HAZIMSIZLIK 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT Komprimeleri 
Çok temiz bi- Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mOşkülat &öz 

OnOnde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

Daktilo aranıyor 
•rurkce, &imanca iyl bilen tercu
meye muktedir bir bayan aranıyor. 
Taliblerln Yeniposlane karşısında 
Mimarvodad caddesi No 26 Radyo· 

lin diş macunu fabrikasına 

~-- muracaatları. ---r .............................................................. 

·nan Tarifemiz 
Birinci •ahile 400 lturuı 
ikinci •ah ile 250 )) 

V~üncü .ahüe 200 )) 

Dördüncü •ahüe 100 u 

I~ •ahileler 60 )) 

Son •ahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden iati!ade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çryrek 
sayfa ilanlar i~n ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticarf ilhllarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil· 
melidir; 

iıi neti ılı: ltolleıırtlf 91rketl 
Kahramanzade Raa 

An.kata cadded 

Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Enı.tg 

EBi S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPL : il. Ekrem•UŞAKLIGIL 

Tabii limon, portakal ve turunç çıçel'' 
lerinden yapılmış 90 ve 75 derece 

v NE Ri~ 
Kolonya ve losyonlarında tenzilat 

Hastalara hayat ve fifa verir. Sinir, çarpıntı, baygınlık ye tlJI' 
asabi hallerde bir hayat arkadaııdır. Derecesi yfiksek olmdl ~ 
yıaile masaj için yegAnedir. imana ruh ve hayat veren bedii 
kokuya maliktir. 

Açık kolonya ve losyonlar litresi 200 kur~ 
1/4 Tırtıllı Hasan 110,-112 210, - 1 litre 450, - 1/4 düz fite H-..;, 

50,· l/3 90, .. 1 /2 110, - 1 litre 210 kurup. Hasan deposu .. 
belerile bilQmum tuhafiye Ye bakkaliye mağazalarındL ~ 

'1f lllHllllllll llllll il lllll llllllllllUllllllllllHllllHIU 1111111111111111111111111111111111 HllllllD 
- Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
İ 2. ci keıide 111Haziran/1938 dedir. 

c= Bilglllı ikramiye: 45.000 Liradır •• • 
e 
~ Bundan bqka ı 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerlt 
5 ( 10.000 Ye 20.000) liralık iki adet mnkAfat Tardır ••• 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyanıof' = İftİrak etmek ıuretile ıiz de taliinizi deneyiniz. •. 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI 
Halis yerli 

·suLYEN 
(Miıııum) -' 

Avrap• mamulltınd•n JUksell 

Flatı pek ucuzdur. 
Toptan ve perakende aatıt yeri s 

ırea Fabrikası 
lstanbul: Şiıli Hanımo;lu ıokak 20 - 24 Tel: 40661 

Flatı 14 Liradır. 

flylık 
. 

·TEMl~LİKLERDE 


