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Şarkta tabii ve muta.d seyahatini " 
Yapmakta olan Başvekil bugün 
E:liziz' de tezahürat ve coşkun-

lukla karşılandı 
~ersimde sükUn avdet etti, 
halk iş ve güçlerile meşguldür 
Son sergerde Segii:l Rıza da teslim olmak için 

hükümete-mektuplar göndermektedir ( 
te ş~rkıa her sene yaptığı mutat r--_ ..... ___ ....., ___ . _______________ _ 
~ f~lf ve tetkik seyahatlerinden bi-
·llı 1 ~ .~apmakta bulunan Başvekil 

Cumhuriyetin efah, feyz ve temdlnlne kavut•n eski Der•lmde, yeni 
ceUnde tirin bir TUrk kazaaı: Malazgirt 

(Hususi Mu:ltablrimizin reslmltrindtn) 

1 

.,,. 
Tun-

giltOn.u. bu Ytl da Tııncelini tetkike 

0~ti._ BCZ§vekilin dün Sivasa vasıl 
f>tt ~~unu bildirnıi,ştik. Kendileri 
~~n de Elazize muvasalat etmiş
ltıcı ır. Bu hususta aldığımız malü-

tı bervechiati kaydediyoruz: 

rv;kf ü;;;;;,-;; ........... ~ .. ···-··-".~'""""""_"_'""""•'""*"""SON"""ii~K'IKA" 

de'tlb.iz, 19 (Hususi muhabirimiz
~lıı~~-- Başvekil İnönü refakatinde 
ja,ıd ıye Vekili Refik Saydam ve 
:tal ar~a umum kumandanı Gı>ne
tıa.:acı bulunduğu halde bugıin 
a:.Jıh ıe muvasalat etti. Coşkun te-
\'~tatıa istikbal edildi. 

'1lı Uksek Başvekili hararetle kar'n Elaziz ve bütün mülhakat 
lt b~yram sevinci içindedir. 

1-td etldılerı burada hükumetin yıl
ltıa ır başladığı Şl'rk g<'nel kalkın-· 
~ ~rogramının tatbikatını göz
~ ~~eçirece ler ve Tunceli içinde 
dır. ll' tetkık seyahati yapacaklar-

~~ŞVekiJimiz Sivasta bir saat te
laty Uf etmişler, Çetinkaya - Ma
bb .. ~ hattının işletilme törenini 

--c.(lt • f 
)ad ı a buyurmuşlar ve Malnt-
~\l~a Yirmi dakikalık bir tevak
~ fl\·· sonra gece saat 24 te Elazi
d.ir. ~~.,~eccihen hareket etmişler
~ Ulun güzergfıhta Başvekil i
tq.. muazzam tezahürat yapılmış-

l'\ı~hiye Vekili de Tuncelinde ku
~t a~ta ?lan sıhhi ve içtımai teş
Ca)r Uıcrınde tetkiklerde buluna-

'~ ?o.ksanlar üzerindeki müşa-
'l\n rını tesbit edeceklerdir. 

lıir iıtı Celi baştanbaşa ve hummalı 
~ı~r Ve tenıdin !;u,lh eti irin 
l>llrrı k Ştır. Her tarafta yollar ya
ltıe~: ta, köprüler kurulmakta, 
~a:t>ler inşa edilmekte, kışialar, 
"r~rı 0

llar bina olunmaktadır. 
"11.~rır.c~f a"ı ~c temdin harekeli ile 
<lıtJt nd~kı halisüddem 60 bin 
~atıım medeniyetin nur ve fennine 
~ad.ar ~~ bulunmaktadır. Şimdıye 
~U!r· ıktısadi içtimai medeni ve 
4 Ureı h , 

1l'ıda k areketlerin tamamile dı-
blttıda al~ış olan Dersim halkı, 
•ııt~1 n boyle tarihin mirası olan 
~ Yaşa tliğj Yışından, seyit ve şeyh 
)etin b~d~n kurtulmuş, cumhuri
hlışk:a~tun haklarına sahip hür ve 

liaııt • V~tanftaşlar olacaktır. 
~ ta ' aşıret ağalarının tahakküm 
Ilı.. &alJub ·· ~ ... ı ite . unden kurtulmuş olma-
er ıa:ıf ve süruru içind€dir ve .. 
~ "'"' afta, tarlalarda halk bu sil

·~ Se . 
.\Jdığ vınçle çalışmaktadır. 

t ıl'll rnaICımata nazaran, hü-
~ lSlflh ~ l>iJ.- programı ile buralar-
le l'a~ miktar nüfus mübadelesi 
)'l'i hi:t caktır. Buradaki halis Türk
) ~etin:n evvel medeniliğin fe -
litatq, irıti~n istifade ve muasır ha-
)~lle .. · ak ettirmek için Garp vi
t~ ·ırıe ra da ev, ev dağıtacak ve bu-
~~ireC<.!k .Yeni, çalışkan · unsurlar 
~·~ Sonrtır. v:·· pek kısa bir za
(f; ~hres; eskı Dersim ~bütün tari
bı faqlire~l~ 4eğişmiş, zirai, iktısa- · 

t )Utt ~r .çe,:Çevesi içinetgirmiş 
tıaıiı ~rç~ı olacak:ır. 
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S on ısUih ve t emdi n harekAtlle TUrk medeni 
k ülüne 60 bin nüfusluk mamur bir Tunceli katil· 
mıt oldu. Harita bu sahayı gösteriyor. Bu yu• 
va r Jak içindeki kısımlar " Kutu Dere,, si adını 

tatıyan dağhk ve sarp arazinin bulunduQu 
mahalli tesbi t ediyor . 

ketıne karşı koymak istiyen Seyit 
Hıza yapayalnız kalmış gibidir. İğ· 
fal .ettiği veya nüfuzu altında bu
lundurduğu cahil dağlılar kaçmak
ta, hüklımetin şefkat ve merhame
tine iltica etmektedirler. 
Şeyh Rıza da hükumete mütead

dit mektuplar göndererek teslim o
lacağını bildirmiştir. Kendisinin 
te~limi beklenmektedir. Aşiret a
ğalarından Usso ve Seydo da deha
let etmişlerdır. Öz be öz Turk o-

lan Dersimdeki mevzii muhalefe-
tın tamamen reısler tarafından ir
tıkap edildıği masum ve cahil hal
kın bişuur bir halde sürüklendiği 
anlaşılmıştır. 

Hakikati anlıyan dağ Türkleri 
şimdı kendilerini daima tatmin e
den ve yine kendilerinin refah ve 
temdidi için çalışan hükümetin şe
fakkat ve atıfetıne iltica etmiş bu· 
lunmaktadırlar. Vaziyet her taraf· 
ta normaldır. 

SON TELGRAF 
[ En çok satılan hakiki akşam gazetesi j 

Pek yakında gazetemizde yeni 
romanlar, zengin mükô.f atlı 

müsabakalar bulacaksınız 
TAF S iLAT · YAKINDA 

• • • • • 
Esrarengiz lstanbul ! 

Bu, S on Telgraf'ın bat· 
hyacalı yeni ve heyecan 
dolu bir eser olacakt1r 

Tafsilat bekleyiniz .. 
'tığ~ 8 

<lfüsusi).-- Kutudere
rn ış o ı an ve te mdin hare- l miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Bu akşam . Bilbaoya ihtililciler 
:1;;,~~f ~~:ı v;:~1:~ı;~ henüz giremediler 
21,50 de Toros ekspresile Ankara- C' k r:'. k 1 b l d k 
dan lrak'a hareket etmişlerdir. t- r a at, r ran ocuıarın u un u -
ran ve Irak'ın Ankara elçileri de I 1 d h • J • l 
heyetimizle birliktedirler. ı;ıeyeti - ıarı sırtıar a, şe ırue ış e yen 
miz lf~ akşama doğru Musula b · ıı • • J l 
varacak ve Musullular tarafından· 0 f 0 m 0 l er l n . S e S l UYU U yor 
çok parlak tezahüratla karşılana- .... • _ ., 
caklar, geceyi Musulda geçirecek
ler. yarın otomobillerle Kerküğe 
hareket edecekler, yarın akşam 

Kerkükten trene binerek pazarte
si öğle üstü Bağdada vasıl olacak
lardır. 

Kont Ciano 
Ankara ya 
Geliyor 

Dün akşam Bel~ad radyosu İtal
ya Hariciye Nazırı Kont Ciano'nun 
Birinciteşrin ayında Ankarayı zi
yaret eylemesinin takarrür ettiği
ni haber vermıştir. 

Ayni radyo, İtalya Hariciye Na
zırının seyahat programı etrafında 
hazırlık yapmak ve hükumetle te
mas etmek üzere Roma sefırimiz 

Hüseyin Ragıbın da Romadan An· 
karaya müteveccıhen hareket eyle· 
diğıni ilave etmiştir. ······ .. ······· ........................................ . 
Romanyalı 
Tıp 
Profesörü 
Bu sabah geldi 

81/bao ıchrlnde 

Bilboa cephesi, 19 (A.A.) - Ha
vas Ajansının muhabıri bildiriyor: 

Franco kıtalarının elınde bulu • 
nan Belgona sırtlarından ölmüş bir 

bankalar codtl•.t 
şehir manzarası arzeden Bilbao ta
mamen görulmektedır Sokaklar • 
dan süratle geçen kamyon motör-

. (Devamı 2 ınci sahifede) 
illtUllHlllUUtltUIUUtltlU•tUIUU••n• • Uo••U•••n•nıu111••••nıııuı.u111nıuttttttUlllllUUHMlllUIHUHUUlltlHllUll ... HHNIHİHtnt111t• 

Japonya, açıkca si
lihlarını bırak-

m ı yacağ!!!• bildirdi 
lbni Sina ·ihtifalinde Silahsızlanma konuşmalarında 
Hazır bulunacak 

lbni Sina ihtif a· 
linde hazır bu· 
lunmak üzere 
meşhur a limler
den Pro f esö r 

· doktor V. Ga-
moin burün eks
preale ıehrimize 

. gelmiştir. 

.Romanyanın en 
maruf cerrahla
rından olan pro. • · 
fesör Tıb tarihi l'ıofuör Gamoin' 
cemiyetinin müessisi, asrt cerraht ve 
tıp tarihinde değerli bir şahsiyettir. 

Bir senedenberi de çek tarihi 
· cemiyetinio faal re i sliğini if ıı et
mekte olan profesör Sirkeci ista!l

( Devamı 2 inci sahifede) 

bir anlaşmaya varılması da 
mümkün değil 

japonlorın giltlkç• orttıl"dılcları ıil41ılarından bir lcru:oaaör 
/ Yazısı 2 i ccl ıag/ada J 
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B yl r! 
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Bu memleketin inkılap tarihine 
adları geçınemış iki harikalı kah
ramanı var: Bu iki adam nasıl ki 
Fatiha takdim olunan toplar Bi • 
zansın kalclcrile beraber ruhunu da 
yerle yeksan ettise- 50 senedenberi
dir böyle kaleler ve ruhlar berhava 
eden toplar döküyorlar: Harıkula
de toplar: İnsan ruhlarını duman
sız dcğıl, görünmez bir barutla yer
le yeksan eden toplar: Kahkahadan 
obüsler atan toplar! 

Bu iki adam yarım asırdanberi 
hiç bir sirayet kuvvetinin giremi
ycceği halk kitlelerinin aralarına 
kadar sokulmuş ve geriliğı, mas -
karalı- , maskaralıkları, edepsizlik
leri deliresiye, kıyasıya o kahkaha 
obüslerile bombardıman etmişler, 
Türk inkılabının bataryaları önüne 
mazinin leşlerini sererek yol aç -
mışlardır.. Bu iki mucizeli adam 
kadar geriyi döğmüş, geriyi tepe
lemiş, bir tebessümün süngüsile re- · 
zilliğin yedisini birden deşmiş kah
ramanlar görülmemiştir .. Hiç kim
se bu iki adam kadar can acısı du
yurmadan halk kitleleri arasında 
mürteci katliam etmemiştir: Hüse
yin Rahmi ve Müsahip zade Celal! 

* Baylar! bu iki adam Türkiyeye, 
bordalarmda açılan her kahkaha
dan bir top ağzı gibi müthiş obüs
ler fışkıran (eser) dediğimiz drit
notlar hediye etmişlerdir. Nitekim 
gençlik de, en yüksek devlet adam

larımız da bu iki adamın ağarmış 
şakaklarını hürmetle ve tebcil ile 
öpmüşlerdir. Halkevlerindeki son 
tezahüratı, merasimi biliyoruz. 
Bundaki timsali manayı bütün va-

ir inkılap 
1 r ! .. 

tan hudutlarına duyurmak istedi
ğiıniz aşikardı.t. Valüa bu halk 
kahramanlarından bın olan Hüse-' 
yirı Rahmi, bugün, milli cemiyeti -
mlzde şeref mevkii verilmiş şanlı 
bır ihtiyarımızdır. Geriliği sahne -
den döğmüş olan adam, Musahip za
de Celal, (70) ine gelmiş ve kah
kahalardan abidelerini ruhlarımıza 
inşa etmiş bır Koca Sinandır ki, 
ikı mezarın bekçilıgıni etmektedir: 

Karacaahmet mezarlığile bir kü
tüphanenin, yani, kitap mezarlı • 
ğınm! 

Baylar! bu memleketin şanlı ih
tiyarları için büyük milli akademi-

ler gıbı şeref mahalleri olsaydı onu 
oraya yüceltmekte tekimiz tered -
düt etmezdik. 

Biliniyor ki, yüksek medeniyet 
memleketlerinde akranı olan bu 
fikir gazilerınin villaları, yatları, 

otomobili. bankada açık cekleri ve 
millet nimetine doymuş gözleri var
dır. 

Bizdeki bu şerefli ihtiyar mezar
bekçisinin yatı bın direkli Karaca
ahmettir! Vıllası. ecdadının top -
rak dışında unutulmuş bir tabut 
gibi garip bir evdir. Bütün ömrü
nün otomobili, daima milletine doğ
ru yürümüş iki ayağı, bankada da· 
ima yaladığı ceki avucu ve millet 
namkörlüğile kapanmış gözleri var
dır!. 

Baylar! muhterem baylar! Gözle
rimiz önlinde bir mil gibi duran bu 
milli acıyı çekiniz! 

" ~~ ~ ~~ ry. 
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Sabılc Fransız 
Cumhur reisi 
•• 

Oldii 
Eski Fransız Cumhurreisi Gas

ton Doum€rg, dün malikanesinde 
kalb sektesinden ölmüştür. Eski 
cumhurreisi için milli cenaze töre
ni yapılacaktır. Doumerg 1863 se
neı.inde doğmuştur. Doumerg mü
t<?addit defalar nazırlık, başvekillik 
yapmıştı. Fransada halk tarafından 
çok sevilen bir adamdı. 

------
Japonya 
Silahlarını 
Bırakrnıyacak 

Tokyo 19 (A. A.) - Hükumet, 

Amerika birleşik devletlerine, ge

milerdeki topların kalibresinin 

on dörl plrmakta tahdidi hakkın
daki teklıfine red cevabı vermiştir. 
Cevabi nota, japonyanın silahsız
lpnma meselesinde vaziyetini de. 
ğiştirmiyeceğini teb3rüz ettirmekte 
ı;e keyfiyet üzerin '1c bır anlaşmaya 
varmanın ise bu va1iyelt'! güç 
olac ığını bildirmekt"c.Jir. 

iş Bankası Müdürü geJdi 
iş Bankası Umum Müdürü Bly 

Muammer Eriş bu sabahki trenle 
şehrimize gelmiştir. 

TRAMVAYDAN YERE DÜŞEN 
ADAM: 

Arnavutköyundc oturan Yusuf, 
Arnavutköyünden tramvayla Emi-

ıönü"le giderken yolda muvazenesini 

kaybedeerk sokağa düşmüş, sai! ba
cağı kırılmıştır. 

İPEKLİ KUMAŞ KAÇAKÇILIGI 
Toros ekspresile gelen yolcular

dan Halidin şüphe üzerine bavulu 

muhafaza memurlarınca aranmış 
ve 23 kilo Halep mrunuliıtı ipekli 
kumaş bularak hakkında takibat,\ 
başlanılmıştır. 

AGACA ÇARPARAK 
YARALANDI 

327 numaralı motosikletle Dol
mabahçeden Galataya gitmekte o
lan İlyas Camlıköşkün önünde ağa
ca çarpmış, İlyas yaralanmıştır. 

BİR ARABA KAZASI 
Çubukluda oturan Hacı Alinin 

oğlu 14 yaşında Recebe, Rızanın 
idaresindeki yük arabası çarurnış, 
Recep muhtelif yulerinden ağır su
rette yaralanmıştır. 

Hicaz Kralı 
Ankara ya 
Geliyor 
Şamdan gelen haberlere göre, 

Londrada bulunan Hicaz Krah lb. 
nissuut avdetinde Türkiycden ge

çerek Ankaraya misafir olacaktır. 

Oiğ'er bir rivayete göre de, Ye· 
men Emtri imam Yahya da ya 
bizzat Ankaraya gidecek yahut ta 
bir heyet gönderecekmiş .. 

lngiliz 
Konsolosunun 
Mücevherleri 

Sabıkalı. Cemıl paşa zade Sa it, 
İng1ltcrenin İstar1bul başkonsolosu 
Hugh'u görmiyc gitmiş, konsolo
sun Ankarada olduğunu öğrenince 
telefonla keyfiyeti mensup oldu
ğu (!) firmaya bildirmek istemiş. 

Sait, ingilizceyi iyi bildıği ve za
hiri ahvalile emniyetbahş olduğu 
için derhal içeri alınmış, telefon 
kataloğunda numarayı ararken su 

istemiş, bu sırada fırsattan istıfa

de, konsolosun komodınındeki ıvü
cevherlerı çalarak kaçnuştır. 

Keyfiyet zabıtaya haber verıl -
miş. zabıta aradnn dört saat bile 
gecmcden bu paşazade dolandırı

cıyı derhal yakalamıştır. Saıt, mü
cevherleri sattığı yeri soylcmıye 

mecbur kalmış ve mücevherler 7-
rndan alınarak konsoloshaneye tes
lim edilmıştir. 

üçük Antant 
ş a arı 

Küçük Aııtanl devletlerinin Baş. 
,, ek illerinin konuşmaları Buda peşte~ 
de devam edil or. Bu mülakatlar 
si}asf mehafılde dikkatle takip 
edilmektedir. Bu konferansın asıl 
rnevzuunun Sovyet Rusyanın bey· 
nelmilei v:ıziyeti ile Cenubu şarkf 
Avrupasında Alman siyaseti teşkil 
ettiği söyleniyor. 

65 yaşından yukarı 
memurlar 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 
65 ynşını dolduran memurların 
vazifelerine nihayet verecektir. Su 
kararın da tatbikatına da 24 Tem· 
muzdan itibaren başlanacakbr. 

Çok zengin 
Demir madeni 
Bulundu 

( 

) Moskovadan 

Maden ve bilhassa demir arama 
faaliyetimiz harareUi surette de
vam etmektedir. Bu hususta İktı
sat Vekili Celal Bayar demiştir ki: 

- Demir sanayiinin milli korun
ma ve kurulma bakımından ne ka
dar mühim olduğu aşikardır. Bu i
tibarla kurma mesaisi içinde oldu-

ğumuz kendi fabrikamıza kendi 
topraklarımızdan kfıfi iptidai mad
de bulmak zaruretile demir araş-

tırmalarımıza hususi bir ehemmi
yet veriyoruz. Şimdi Çetinkaya -
Divriği üzerinde matlup şeraiti ha-

iz demir madeni bulduk. Bu madenin 
ihtiva ettiği demir cevheri nisbeti 
yüzde 60 - 65 tir. Serveti 10 mil· 
yon ton tahmin edilmektedir. Tet

kikatımıza devam ediyor ve derin
liklere iniyoruz. Bu da müsbet ne
tice verirse Türkiye dünyanın en 

zengin ve en kıymetli demir ma
denlerinden birine maliktir, demek 
kabil olacaktır. 
Diğer taraftan İzmirde Fraşe ci-

varında mevcut demir madeni ya· 
taklarının jeolojik tetkiklerini de 
ikmal ettik.> _ _\ 

Romanyalı 
Tıp profesörü 
Bu sabah geldi 

(Birinci sahifeden devam) 
yonunda dün sabah şehrimize gc· 
len Tıp tarihi ce:niyeti fahri reisi 
Belçikah Alim profesör Petrikot 
Ruvayer ile Üniversite ve Etibba 
odası namtna gelen mümessiller 
t1ırafından karşılanmıştır. 

Romanyalı profesör de, şark tıp 
tarihini Avrupaya yaymak husu. 
sunda arkadaşı Belçikalı ~lim ka
dar çalışmış ve bu vadide şöhret 
kazanmış bir Türk muhibbidir. 

Amerika ya 
Uçan tayyare 

• 
Kutup üzerinden ye 
re inmeden geçti 
Vaşington, 19 (AA} - Bir Sov

yet tayyaresinin şimal kutbu yoli
le karaya inmeden San - Fransisko
ya gitmek üzere Moskovadan ha
reket ettiği öğrenilmiştir. 

San - Fransisko, 19 (A.A ) 
San - Fransısko istikametinde uçan 
Sovyet tayyarecileri, Sovyetlerin, 
Va~ington sefiri Gregory'ye aşağl· 
daki telgrafı göndermişlerdir: 

c Şimal kutbuna üç saatlik bir 
mesafede bulunuyoruz. Uçuş nor
mal şekilde devam edıyor. > 

Tayyare b
1
ugün saat 14 te cGreen

wich saath San - Fransisko'ya mu
vasalat edecektir. 

, ........ Kö.ÇOK .... HABE·R~ER ........ I 
ıcerde 

1f Hatayda intihap yapılıp yeni 
rejım teessüs ettikten sonra İsken
deruna vapur seferleri yapılacak
tır. * Ders senesi sonu münasebeti
le dün Güzel San'atlar Akademi
sinde tanınmış zevatın iştira-kile 

bir toplantı yapılmış, çay dağıtıl
mıştır. * Belediye reis muavinliğine Fa
tih kaymakamı Rauf tayin edilmiş
tir. 
* Üniversitelilerden imtihanları 

tamamlananlar dün Yedek Subay 
okulunda kampa çıkmışlardır. * Mekteplere asri ders levazım
ları satın alınmaktadır. * Dün ağır cezada hırsızlık ve 
katilden suçlu Altındiş Ömerin i
damı istenilmiştir. * Yıeni Sakarya köprüsü yarın 
merasimle açılacaktır. Profesör Gamoiv de ihtilalde 

lbni Sina hakkına bir hitabe irad 
edecektir. 

* Açıkta meyva ve dut satışt 
~ yasak edilmiştir. 

Ankara da 
Feci bir 
Kaza 

Ankaradan verilen haberlere gö
re, İsmetpaşa kış cnstittisil ile Ha
va Kurumu merkezının arasında 

yapılacak radyo stüdyosunun ar -
sası üzerinde, bır kaya parçasını 

yıkan ameleler feci bir kazaya ma
ruz kalmışlardır. Üç amele yıkılan 
kayanın altında kalmışlar, amele 
Mecidözülü Sadık ölmüştür. Ço
rumlu Abbas ve Çorumlu Arif hafif 
yaralıdır. 

Baldvin 
lstanbula 
Gelecek mi? 

Eski lngıliz Başvekili Bay Bald
vin her sene Fransada Eks Lcben 
kaplıcalarına gider. Bay Baldvinın 
sene yine bu kaplıcalarda tedavisi
ni gördükten sonra dınlenmek üze
re bir seyahate çıkması ve bu ara
da İstanbula gelmesı muhtemel -
dir. 

Baldvin şehrimize gelirse, bir 
müddet Büyükadada istirahat ede
cektir. 

Cumhuriyet 

Is anbuldan Ufoyu Ö· 

kün~en söküp utmak 
kabil değil midir ?. 
İstanbulda tıfonun sürüp gitmesi 

Ttirklük için affolunamaz büyük 
bir ayıptır. Sıhhat Vekaletini İstan-

bul hükumet ve beledtyesini ve İs
tanbul halkını bu hastalığı bu mem
leketten söküp atacak bir müca
deleye davet ediyoruz. 

Olmıyacak işleri başaran bir cum

huriyet nesli için bu sorgunun ade
ta bir cinayet gibi telakki olunma
sı lazım geldiğini kendi şahsımız
da duyuyoruz. 

Tan 
E cnebllerden tam vc:-:.n 

a!amadı!t 
Üç sene evvel buraya ecnebi pro

fesörler geldıği zaman buna mem
nun olmıyanlar eksilt değildi. Bun-

* Kadın ve çocukların geceleri 
çalıştırılmaları hakkında fabrikala· 
rın talebi hükumetçe reddolunmuş
tur. 

. uısarda 
* &lçika Başvekili dün Ameri· 

kaya varmıştır. * Fransa ayan meclisi hükume
tin teklifl<:rini reddetmiştir. 

-işçinin aleyhine 
Çahşanlar var 

Yeni iş kanununa göre işci eski· 
dikçe miiktesep hakları çoğaldığı 

için birçok müesseseler işcilerine 

yol vermekte ve sonra bunları ye· 
niden almaktadır. 15 Hazirana ka· 
dar bu şekildeki muamelelere mü

dahale edilememiş ise de haHi bazt 
yerlerde bu gıbi hılelere sapıldığı 
görülmüş ve meseleye iş bürosu ta
rafından vaz'ıyet edilmiştir. 

Tophanede 
Eroin fabrikası 

Tophanede gizli bir eroin ve es
rar fabrikası bulunmuş, memurlar
dan birısi çalgıcı kıyafetine soku
larak içeriye girmiş, curmil meşhut 
vaziyetı hasıl olunca dışardak.i ar
kadaşlarını key!ıyetten haberdar 
etmış, ev basılmış, suçlular yaka· 
lanmıştır. 

'fahkıkat yapılm.ıktadır. 

lard&n bir kısmı şahsi bakımdan 
şöyle düşünüyorlardı: cBen varım 
ya, ecnebı profesöre ne ihtıyaç 
var? .. > 

Dığer bir kısmı da ifratlı milli
yet duygularına tabi oluyorlardı 
ve şeyle diyorlardı: 

- Biz ~ etışmış bir milletiz. A
ramızda zeka, bilgi sahıbi adamlar 
var. Ecnebilere neden ihtiyaç du
yalım? .. 

Kurun 

Ankara resim se.-eisi 
Geçen gün Ankara Halk~ınde 

bir resim sergisi açıldı. Kültür Ba
kanı Saffet Arıkan, sergiyi açar
ken söylediği nutukla, bir noktayı 
bilhassa tEbarüz ettirmişti: 

•Bu sergi ilk defa olarak birle
şik Türk ressamlarının toplu bir e
seri olarak açılıyor. nekabet ancak 
mim varlıklor arasında yapılması 
lazım gelen bir mefhumdur. Yal-

Bir kartal 
Bir çocuğu 
Kaçırdı 

Amasya (Hususi) - Derbentte 
çamaşır yıkayan bir kadın, henüz 
kundakta bulunan çocuğunu, biraz 
öteye bırakmıştır. Fakat, bu sıarada 
gelen bir kartal, çocuğu kapınca 

kaçmış ve ilerde Derbent sırtla. 

rında bir tepeye konmuştur. Ana 
ve köy halkı, kartalın peşinden 
koşmuşlar, kartal tepeden uçmuş

tur. Fakat {OCuğu. bereket versin 
bırakmıştır. 

Tapu dairelerinde 
tasfiye apllecak 
Tapu ve kadastro kanununa gö

re bu sene temmuzdan itıbaren işe 
yaramıyan, aczi görülen memurlar 
ile yaşlı memurlar t&sfiyeye tabi 
tutulacaklordır 

Öğrendiğimize göre, 'femmuzun 
ilk haftasında Tapu ve Kadastro 
UJI\um Mudürü Cemal Aı on şeh
rımize gelecektir. 

areşal 
Geldi 

Genel Kurmay başluını Mareşal 
Fc\•zi Çakmak islirahat etmek 
üz.ere şehrimize gelmişti;. 

Yugoslav 
Sefirinin 
Beyanatı 
Yugoslavyanın Viyana elçiliiine 

nakledilen Ankara. elçisi Lazaroviç 
demiştir ki : 

- Türkiyeyi \kinci valanım gibi 
severim. Türk ricalinin bana gös
terdiği muhabbet ve Türkiyenio 
tabii güzelliği de bunda amildir. 

Türk-Yugoslav münasebatı müm. 
kün olduğundan daha faıla ~ami· 

midir. 
Bu dostluk yalnız kağıt üzerinde 
kalmamış en hararetli ve samimi bir 
safhaya dökülmüştür. 

Esasen bütün Balkan mılletlcrinin 
mukaddera~t meni aatler: ve yo•ları 
birdir. 

Türkiye bugünkü fevkalade ça· 
lışması ve ilerleyişi ile şarkın Ame
rikası nı yaratıyor. Bununla nekadar 
iftihar etseniz hakkınız vardır . ., 

Nafia Vekili 
Istanbula 
Geliyor 
Nafıa Vekili Ali Çelin Kayanın 

yarın akşam şehrimize gelmesi 
bek len ınek tedir. 

Ali Çetin Kaya Ankaradan ha· 
rcket etmiştir. Eskişehirde biraz 
tevakkuf eden Naha bakanımız ya
rın Adapazarı yolundaki büyük 
Sakarya köprüsünün açılma mera
simini bizzat yapacak \'e şerefine 
Adapazar belediyesi tarafından -verilecek 7 5 kişilik 1iyaf el te bu· 
lunduktan sonra Jsıanbul yoluna 
hareket edecektir. 

Nafıa bakanımıı.ın yeni satın atı. 

nan şark demiryollarını da teftiş 

etmek için Trakyada bir seyahat 
yapması çok muhtemeldir. 

Adliye VekiGinin oğlu 
ameliyat oJdu 

Adliye Vekilı Şükrü Saracın oğ· 
luoa dün bir ameliyal yapılmıştır. 
Ha tanın sıhhati yeri \dedir. 

nız veyalnız mılli davanın en bü

yuk ze\·k ve barış kılavuzu bulun

duğunu anlamış güzidele,r sergısın: 

de bulunuyoruz,, demişti. 

Son Posta 

Dersi mliler derebeylerin 
zuSmUnden kurtu~uyor 
Türkiyede ötedenbcri bır Dersim 

meselesi vardı? Bugün bu mesele 
tarihe karışıyor! 

Bundan sonra, Dersim de Türki. 
yenin bütün vilayetleri gibi bir vi
layet olacak ve orada da insanlar, 

bcr taraftaki Türkler y,ibi, kendi iş
leri \'e güç!eri ile me~rnul olup ye. 
ni Türkiyenin eli'e şarka doğru 
yuvarlanıp gic'cn medeniyet dalgası 
içinde, Avrupa medeniyetinin As. 
ya} a doğru intişarına yardım eden 
çalışkan unsurlar olacaklardır. 

Aksam 

Ba.şma.kalai yoktor. 

rDIŞ SiYASA :J 
dair 

Uzak şarka b:ış'-c-
İngmz dominyonlarının ıtoııuŞ' 

killeri bir aydır Londrad~il cd ıı 
tular, İmparatorlugu .t~ünaseııe1 

bu uzuvlar nralarınd.aki .. çl31'ıtıl 
. h b. . . jhtı)ıl 

lerı ve er ırının 

gözden geçirdifer. trab:ı 
p.vus 

Konferans açılırken . rr.~ 
Başvekilinin ortaya attığı bır nıırı· 

• ~ nUil 
le, Ingiliz İmparatorlugu ar et· 
ci siyasetini şiddetle aJfıka~ 8ı-ıs
tiği için, bunun uyandırdıgı ı-al· 

·· hasır .ı 
ler yalnız Londraya mun gilv 
madı, çok uzaklara kad~r 

51 
c' ıı 

Bahrimuhiti Kebir ile al3 a. tcC3· 
b. adeill1 

devletler a a ında ır . 
.. . k 1 . aendı. ... vuz mısa ·ı yapı sın, ,,,, ,. 

Ş kta JJt·- ' 
Avustralya, Uzak ar tiııe ·~ 

ile çok iyi geçinmeyi me~f:;~·arıııd 
gun bulduğu için kendı disir. 1 

bir gün ister istemez, ken l:t di)e 
karış~cağı bir kavga çıkı:ıCD rnıla • 
endişededir. 921 Vasingto~·adet I· 
hedesi bu korkuları bir ı:nu ·ı1erv 
çin dindirmişti. Fakat dell~rıYB O 

serbt'st kalmak isteyen JaP . b ı· 
"ddetı 

Vaşington anlaşması mu . . 1 • 
uk ten sonra artık ycnilern~) c Jı; 
zum görmedi. Avustralya iSC 0 aıt 
olmazsa o anlaşmalara e:585:ın '!i 

prensiplere göre şimdi ~~r 
yapılmasını ileri sürmüştur. ·r ç t 

ı bl . 
İmparatorluk konferans par•'1 

şeylerle meşgul oldu, fakat.et bı' 
siyasette göze çarpan keyfı) .. ~e-
hassa ikidir. Biri Bnhrirn~h1 ~i9~ 
bir devletleri arasında b~ ıerd 
akdi için Avustralyanın gos ce-

'k" .. d 11. ,11·ııetıer 
şu ısrar, ı ıncısı e ı• • 

mıyetinin bugünkü vaziyetı:ıtet ( 
. 1 l\il 
Ingiliz dominyon arı, ·rıdC ~ 

Cemiyetinin ıslahı meseı~sı Jl'ljS: ~1 

fikırdedir: Cemiyetin bır ed ı · 
vardır. Bu misak muhafaza otıı!l • 
meli, ona hürmet ve riaY~\iğilld1 
malı. O zaman her şey k~n '.rıill d~ 
düzelecektir. İşte kendılerı dDJVI 

k 
müstakil birer devlet oıara . \; r· 

· ·etı ,,, 
oldukları Milletler Cernı} . 'l'lPI" 

fkrı şısında dominyonların 1 • 

İngiltere gibi. JIS&lt 
Ahrnet ,,./ ...... , ...... ,. 

'1UUU.el UlllUttlllllllftltlflUlllllllMhlfUll 

Bilbaoya 
Iht·ı~!cil~r d'Jef 

enuz gırıne 1 
deı·cıfl'I) • 

(Birinci sahifeden gel 
kadar . 

lcrinin sesleri sırtlara. . dııı111 ., 
mektedir. Bilbao evlcrının fllitr 
nna ve balkonlarına kona~ frıırıcO 

.. D . ao'dakı yozler santo- omın d'rıer 
mevzilerine ateş etmekte 

1 JJıı''s) 
Galdacano, 19 (A.A.). -:',

0
r: 

Ajansınm muhabiri bıldı~J) ...rııbi'' 
f dakı ,- ~~ 

Bilbao'nun etra ın rıd•· 
d sant:.ı , 

gittikçe daralmakta ır. . •e sıt 

giden yoldan başka c'fah~~eÇ J<J1' 
papı vazifesini görecek ma 
mamıştır. ıc~ııı11 

Dün ilk defa olarak Bas iidıi!· 
.. ülfll ıı· top kullanmadıkları gor ,, 1ıa 
•nurı " <'.i" Yalnız General Frnnco J<etl P-

n dün San-Esteban'a giredr rı 13 5~ 
t c c ·e 

gona etrafında hareke plşrı 
k 10 

milislerine ait beş Lan 

ateş etmişlerdir. ~ 

-· • ·11ift 
DahiHye ek• ': 
Rusva se. ~h~!!yıı': 
Dahıliyc Vekılı Şukru tıiJıf 

R ya a.ı ı kında dost Sovyct us 1ıc:ıcn1' .:-
bir tetkık seyahatınc ç cı 1' 
Vekilın seyahatinın btu.,lane.• sor. 1 

vekılın Şark se~vahutıııdell 
1esbıt edılecE>ktir. c;I 

1!'nd veP 11' Sultanahmette Tapu flle ı 
dairesınde Kadastro :MJhke 

den: J3.ıııııcr ' 
Ahiçelebi mahallesinde ~C· Jll 

~ da ıo . 
zarında Lonca sokagın 

1 
filC Jı 

. dar a ıci:l 
bır bap dukkfının hısse "tevel> 

· · l' sında JJlLl • cıııl' zmeı ma ıye ara. · ~esı 
d vanın 18-6-937 taritıli cecl 'ıft(f. 

dnc:ın a \_, 
hakemesinde Sakız a dil ,.c, 

dasın 11 l 
hakemesinde Sakız a rı r,1ı 

b 11un:ı Jııı• 
karyesinde mukim ı Jl'leÇ 
Domadizin ikamctgahınınt edC~C" 

.. cıı _. pS' 
liyctine binaen isbatı vıı/7/937 1 19 di' 
diğinden mubakcırıe c tali1' c 

1
• 

zortesi günü saat 14 d . ·rıe de f 
,. ndıSl J<l"' 

miş olduğundan ve "'e Jl'luJıD ıı 
. w. ]<ararı "t.lrıd' 

yap kararı teblıgı ıundll :Jı' 
me iktizasından bU 811tıc Jl'l 1.jl " ,,e s . ,er 
muayyen olan gun ·ıı J,ıl' ,c 

d gv ı ve> ıccJl 
kemede bulunma 1 J1ltl}l9 11 ıı 

.. d d·-· takdiıdC fl J gon erme ıgt ~ırıde ııt· 
gıyaben cereyan cdcceo

1
.8 oıı.ıfl9ıJ 

ıcb ı.ı; ,,,7 
gıyap kararı ilanen (9J 
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9ünün nıeselesi: 
YENi KARAR: 

vcıhğın inkişafına çahş· 
illa üzere komisyon kuruldu 

Adliye sarayı .hapishane 
arsasında yapılıyor 

• 

Hapishanedeki mahkumlar baş
ka yerlere gönderilecek Bazı hayvanlar avlanmıyacak 

lıfem/ekefimizdeki bazı yabani hayvanların da 
vurulması lô.zımgeldiği anlaşıldı 

E ski hapishane yerinde yeni Ad- ı 
lıye Sarayının inşası kat'i ola-

rak kararlaştırılmıştır. Bunun için 

bul tevkifhanesine taksim edile • 

ceklerdir. 

Bugün, binayı yapacak mimar, 

şehircilik mütehassısı Prost ve imar 

müdürü ile alakadar bazı zevat pro

jenin, arsa üzerinde tatbikatını tet· 

kik etmek üzere Sultanahmette bir 

müddet meşgul olacaklardır. 

er zaman için 
/\. vlanma müddetini tesbit et • 
Ilı rtıek ve soyu, cinsi, nev'i azal
\' 

1i veya tükenmiş faydalı av hay
d anı~:ınının çoğalması veya yeni
hen uret ilmcsi için icabeden ted
s·lrler:i almak ve avcılığın ilerleme-

mantarda avlananlar ve avlanması 
yasak olanlar namtle üç kısma ay • 
rılmıştır Çakal, yaban dom uzu, 
pars, sırtlan, kaplan, yılan, kap -
lumbağa. kurt, vaşak her vakit av
Janabı lecektir. Yaban ked isi, zer • 

ıni te · la mıne çalışmak maksadıle v i- deva, kokarca, sincap, sansar, su 
~ette valinin riyasetinde bir ko- samuru, ce;·ıan, k unduz, tavşan, 

Yon kurulmuştur. porsuk, gelincik, yaban kazı, çul -

a,,,~enıleket içinde avlanacak ve luk, toy, k"l..ızgun gib i hayvanl~r da 
nılamıyacak hayvanlar tesbit ancak muayyen zamanlarda avla -

kuşu , kırlangıç, leylek, puhu kuşu, 
baykuş, sığırcık hiç bir vakit avla
nılamıyacak, bunları avlamıya te
şebbüs ~denler cezaland ırılacaklar

dır. 

Muayyen zamanlarda avlanılan 

hayvanların: nısan, mayıs, haziran 
ve temmuz ylarında avlanılm&sı 

yasaktır. 

Şehirler, kasabalar ve köyler için
de avlanmak yasaktır. 

burada eski hapishane binasıle ci

vardaki bazı binalar ıstımlak edi

lec<'ktir. 

Sarayın projesi hazırlanmışlır. 

Binayı yapacak olan mimar dun 

İstanbul Müddeiumumilığine ge -

lerı>k, Saray hakkında ızahat ver • 

miştir. Temmuzun bırıne kadar İs

tanbul Hapishanesi tahliye edıle • 

cek, buradaki mahkümlar Bursa, 

Silivri, Edirne, Üsküdar ve İst<ın-

Bir kaç güne kndar hapishane -

deki mahkumların, isimlerini yaz

dığımız yerlere gönderilmelerine 

başlanacaktır. İstanbul Adliye Sa

rayının inşasına çok yakında baş • 

]anacaktır. 
~il -
ta ~rck bu hususta hazırlanan bir nılabilccektir. Muayyen zamanlar haricinde av-
ın llıı!11le bütün vilayetlere bildiril- Geyik, dağ koyunu, dağ keçisi lananlardan, avlanılan hayvanın 

•tttUU 1t UUIUl1IUtstıtUltltlflı l tUtl1UllUllllUIUllllllllUUt1UllllllllUUlllUJUlllltlllttlUUUttllltUtıı1111nıunn11111t•11unu111tunu1111• 

Etiketsiz 
Ekmek satan 
Fırınlar 

J Köylere IŞtır: yavrusu, karaca yavrusu, yarasa, cins ve miktarına göre beş liradan 
~.13una göre av hayvanları; her va- kirpi, ehli kumrular, çalıkuşu, gu - yüz liraya kadar para cezası alına- i Ebeler 

Yetiştirilecek 
~anabilecekler, muayyen za- guk, nğaç kakan, bülbül, çekirge caktır. 

lsta n bu 1 da yen ide_n..;...:..b_;;i::._r_R_a_ll-er __ _ 
Çok mektep açılacak Hakkında 
Sı Bir layiha 

Tecziye edilmek Uzere 
araştır1hyor 

Son günlerde muhtelif semtler
de yapılan teftışlerde; birçok dük
kanlarda ve bilhassa mahalle bak
kallarında etiketsiz ekmekler bu-

Bunun için de kurslar 
açıhyor 

Ebesizlik yüzünden fena şartlar 
içinde vukubulan doğumlarla kay
bolan nüfusu memlekete· kazandır
mak için köylerde ebe bulundu
racak teşkilatı meydana getirmek 
yolunda tatbikata geçilmiştir. 

eneden seneye okumağa karşı - ····-ol h ""k k Kabzımalhk badema bir 
an eves ve ala a artma tadır meslek oluyor lunmuştur. Bu ekmeklerin ekseri

sinin çeşnisi bozuk, vezni noksan B u ~ıl İstanbul orla mektep ve lise ihtiyacını karşılamak üzere, Ma
lad arıf Mi.ıdürlüğü, şehrin muhtelif mıntakalarında tetkikat rapmak· 

ır. 

Rü Bu yıl ilk ve orta mekteplerden fazla talebe mezun olacağı için, bu
~ tıkü orta mektep ve lise mevcudu, önümüzdeki ders yılı başında, ihti
o:_cı karşılıyamıyacaktır. Bunun için, şimdiden tedbirler alınmaktadır. 
tf~a n1ektep ve lıse haline getirilecek mektepler tesbit edilmiştir. Ye
s~· e~, bir çok mektepler açılacaktır. Bu mekteplerin ders levazımatı, 
kır ıhtiyaçları da tedarik edilıniye başlanmıştır. Şehrimizdeki bazı es· 
1.t;:ı e~nebi ve akalliyel mektebi binaları da kira ilo tutulacaktır. Mek -
caPksız çocuğun kalmaması için, Maarif Vekaleti, bütün tedbirlen ala-

tır. 

İlk Seneden seneye, orta tedrisata , karşı gösterilen rağbet artmaktad.ır. 
tanı71ekteplerde de talebe mevcudu fazlalaşıyor. Bir kaç yıl sonra, Is· 
ed· Ulun bugünkü mektep mevcudunun bir misline çıkacağı tahmin 
Ço~lınektedir. Çünkü, İstanbula tahsil için, her sene Anadoludan da bir 
Şeh ~al~be gelmekte \'e muhtelıf derecedeki mekteplere girmektedir. 
~zdeki mekteplerin sınıflarına da şubeler ilave edilecektir. 

Soo bin bal ya 
Pamuk 
l'etiştirece ğiz 
~&inuk ihracatımız art• 
ı t1rllacak 

tı .1ernıcketimizde pamuk zer'iya-
' S<:~le Uğraşanlar çok artmıştır Bu 

1 ep}e bu yıl pamuk ihracatı faz
a O} 
d acaktır. Devlet istasyonların-

tl: ~.~ti.~tirilen pamuk tohumlan 
~oyı ·~Yuk bir rağbet görmüş ve 
ltn u tarafından kapışılırcasına a-

f'rıtştır. 
İl 

tan ~trıuk zer'iyatının inkişafı için 
hu Zırn edilen 5 senelik program 
bir suretıe üç senede bitmiş ve yeni 
hı~ Yıllık program hazırlanarak tat-

ına gc ·ı . . 
13 çı mıştır. 

lıız IJ Yeni programda, pamuğu yal
' h sanayiimizin ihtiyacı için değil, 
lc.ıt ıca harice pek çok scvkedilebi-

l'k b' 
~sası ır madde olarak yetiştirmek 

konulmuştur ve yeni 5 sene-

ilk okullardan 
Bu yıl 
Çıkacaklar 

ikmal imtihanından 
sonra belli olacak 

İlkmckteplerin beşinci sınıfla • 
rında bugünden itibaren (cumar
tesi) ikmal imtihanlarına başla • 
nılmıştır. Bu imtıhanlar bir hafta 
sürecek, ondan sonra ilkmcktep -
lerden bu yıl mezun olacakların ha· 
kiki sayıları belli olacaktır . 

Başmuallimler. mekteplerini 
ikmrılsiı bitirenlerin listelerini ha
zırlamışlardır. İkmal imtihanların· 
da kazananlar da derhal buna ka
tılarak list('ler imtihanların son 
günü olan gelecek cumartesi Maa
rif Müdürlüğüne gönderilecektir. 

'e=== 
lik programda hedef 500,000 bal • 
yadır. Bu programın da daha kısa 
bir zamanda ikmal edileceği kuv
vetle umulmaktadır 

Belediye, haller hakkında bir ka- ve hamurdur. 
nun liiyihası projesi hazırlamak • 
tadır. Bu projede meyva, sebze, yağ Bu halin önüne geçilmesi için 
ve yumurta hallerinin Belediye ta- Belediye Rıyasetinden şubelere bir 
rafından ne suretle idare edıleceği, tamim gönderilmiştir. Tamimde; 
hallerde bu gibi maddelerden ne • etiketsiz ekmek çıkaran bazı fı • 
gibi namlarla ne miktar resimler rıncıların bu ekmekleri, kontrol· 
alınabileceği ve ayrıca müstahsil- dan kaçması maksadile daha ziya-
lerin kabzımallarla ve Belediyenin de kenar mahalle bakkallarına sat-
kabzımallarla ve müstahsilin ve tıklan bildirilmekte ve badema 
Belediyenin perakendecilerle olan gerek fırınların, gerek mahalle 
mütekabil vazlyetlerı hakkmda çok bakkallarının sıkı bir kontrola tabi 

mühim ahkam konulmaktadır. tutularak yakalandıkları takdirde 
Yeni kanundan sonra müstah • 

sillerin zarardan kurtulmaları gi
bi mühim faydalar temin edileceği 
gibi, kabzımallık ta mazbut bir 
meslek haline sokulacaktır. 

Kanun projcsı ancak ağustosta 

ihmal edılccck, Dahiliye Vekaleti· 
ne verilecektir. 

Proje, Vekiller Heyetince de tas
vip edildiği takdirde lfıyihanın, 

Kamutayın önümüzdeki kış içti • 
maı devresinde derhal müzakeresi 
temin olunacaktır. 

Şehremini Halkevl 
çahşmaları 

Şehremini H alkevinden: 

/Evımizde ağız armonikaları çal· 

mayı öğrenmek içın Bay Saffet 
her cumartesi günü saat 16 da Ev 

salonunda bulunacaktır. Bu ders
ler umumidir. m. rkes gelebilir. 

* Şehremini Halkevinden: 

Türk tarih kurumunun büyük 
Türk hekimı İbni Sina'nın 900üncü 
yıldönümü 21/6/1937 pazartesi gü

nü saat 14 te Suleymanıye üniver

sitesi biyoloji enstitüsünde yapı

lacaktır. Evımızin radyosu bugünü 

dinlemek üzeer ayar edileceğin • 

den herkes Ev salonuna gelebilir 

musadere edılmesi ve fırın sahibi-

nin ilk defasında (20) lira para ce
zasına çarptırılması, tekerrürü gö· 
rüldüğü halde o fırının hemen ka· 
patılması emredilmektedii-. 

Amerikadaki 
Sergiye 
Çağırıldık 

~--

Seyyar para. pul ve fo· 
toğraf •ergisi 

Bu sene eylül ayı da Amerikada 
beynelmilel (pul, para ve fotoğraf) 
sergisi açılacağı bildirilmiş ve hii· 
klımetimiz resmen davet ed ilmiş· 
tir. 

Serginin bir hususiyeti de sey· 
yar olmasıd ır. 

Çok büyük bir teşkil5.tla ve m ü
teharrik vası talar üzerinde vücu
de getirilen sergi 1940 senesi sonu
na kadar üç yıl, muhtelıf yerleri 
dolaşacaktır. 

45 e yakın memleketin iştirak e
deceği sergiye Türkiye de girmeyi 
kabul etmiştir. 

Bu maksatla yakında, muhtelif 
devırlere ait para, pul kolleksl -
yonlarile memleketimızi ve ınkı
Jabımızı tahıtan seri fotoğraflar 
/\ıncrıkaya gönderılecektir. 

Muhtelif vilayetlerde bulunan 
doğum evleri tesbit edilerek bun
lara (köy ebesi) yetiştirmeye kafi 
bir kısım ilavesine çalışılmaktadır. 

Burada, bir yıllık ameli ve kıs

men nazari ders görecek olan ilk
mektep mezunu veya bu derecede 
okumuş köylü kızlarına yalnız köy
lerde çalışabilmek üzere birer 
(köy ebesi) şahadetnamesi veri • 
lecektir. 

(Ebe) olmak ısteyen genç köylü 
namzetlerin evli olması şayanı • 
tercihtir. 

Bunlar kazalarda, ve İstanbul 
ebe mektebinden çıkan ebelerin 
bulundukları yerlerde çalışamıya
caklardır. 

Nahiyelerde 
Postahane/er 
Açılacak 
Kalabahk köylerde de 

aç ıh yor 
Posta ve Telgraf Umum Müdür-

H.ığü halkın mektuplarını ve para· 

yollama işlerini çabuk ve kolayca 
yapabilmeyi temin için yeniden 

birçok yerlerde posta merkezleri 
açmayt kararlaştırmıştır. Halen na

hiye merkezlerinin ekserisinde de 

postahane bulunmadığı nazarıdık
kate alınmıştır 

İlk olarak, bunlardan kazalara 

çok uzak olanlarda ve ahalisi fazla 

olan bazı köylerde yeni merkezler 
açılacaktır. 

Diğer taraftan şehirlerle kasa

balar arasında posta münakalesini 

temin eden vasıtaların makineleş
mesine azami itina gösterilmek • 
tedir. 

~ 
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~ Nıhayet zeka ve muhakememe iti -

n de sevece ' a 
• 
1 

l)l~ l3unun içinden ben de çıka
iall orurn işte. Sana kocandan bo
lıy1trı;ı. demeliyim?.. Ne yapma
tfıdw ... Ve .. ne yapabilmiye muk-

lll}? B 
~tıd ·" u noktayı kafamın i -
>. e bir t .. l" gılırrı . ur u tasarlıyabilmiş de· 

~o~ d G~rüyorsunuz ki, gittiğiniz 
br.!d~Rru değil. 

ırn v d . ...... :a· e.. evam cttım: 
<likiyo ır başka erkeğin hakkına göz 
~ıktrı rsunuz. Bir başka saadet i 
~ ayı d" .. 

"'trıek . uşunebiliyorsunuz. Sizi 
hıııarrı 'llllk!nını kendisinde asla 
~atınaıYacak bir kadına, onun ha
t Zeh· 
llnuz. li ır aşılamıya çalışıyor • 

hııtı\J er Şeyden önce ve sonra 
ır n bir ahı· 

_ade <=d . ak ve karakter zaafı 
\iyede dece.ğıni düşünmiyecek se
ti. llu SÖz~ğılsiniz, değil mi? .. 

1
• erım karşısında sendele -

Etem izzet Ben1c e. 

- Doğru sözlerinıze verilecek ce· 
vap yoktur. Fakat, aşkın bir insa
nı çıldırtabilecek, muhakemeden 
düşüıebilecek kudrette olduğunu 
da kabul etmek lazımdır. 

Dedi. 

- Bu, sizin tasavvurunuz!. 

Dedim, sözüme ekledim: 

- Aşk .. diye tek başına insan il· 
?.e rinde kudret ve tahakküm eden 
h iç bir şey yoktur. İz'an ve irade , 
muhakeme ve düşünce en üstün 

kuvYetlerdir. 
Ve: 
- İradenize hakim olarak beni 

rahatsız etmemiye, kendinizi de 
tedaviye ve bu hiıdiseyi unutmıya 

çalışınız! 

Dedim. 

- Unutmak .. işt. bu mümkün 
değil! 

ve .. uzun uzun ban<\ baktı. Bu ba· fiye, sen birdenbire no"' zlerı· mı· bu··. d · d o ma etmenızı rıca e erim. Sağlam 
kışta hem güçlü bir iğbirar, hem yülıyen ve jç boşluğumu dolduran bir dımağım var. Nıçın ondan şüp-
içli bir eda vardı. Titrek, ağlıyan öyle bir hüviyettin ki, bu hüviyet he ediyorsunuz. 
bir sesle: benim yıllarca peşinde koc:tug· um, :.- - Dımağınız hakkında bir şey 

- Bütün bunları bana söylerken arandığım bir tip ve hüviyetti. söylemedim. 
hislerime ne kadar yabancı oldu • Seni hen ruhumda \'e hıssiyatım-

d - Amma sözlerinizden o netice 
ğunuzu takdir edemiyorsunuz. Ben a iyice yerleşmiş, kökleşmiş ve uz- k . . d çı mıyor mu? .. 
sizi seviyorum .. dediğim vakit bu- vıyetım en ayrılmasına imkan ol-

mıya b' h 1 d b - Belki siz öyle telakki ediyor-nu bütün bir hüviyetin iç ifadesi n ır parça a in e uluyo • 
rum sun uz!. 

olarak söylediğime inanmalısınız. · 
Dedi. Sesi daha çok titriyordu, Sozünü kestim: - Olabilir. Fakat, her halde sev-

irileşen gözleri bir şimşek alevi gi· - Belki haklısınız!.. ginize muhtaç olduğuma inanınız. 
bi gözlerime daha çok doluyordu. Dedim, devam ettim: Bu dileği yaparken yine gözleri 

Bir aralık bakışlarım bakışlarına _ Fakat, bütün bu söyledikleri- yaşlı idi. Yine, yalvaran bakışlarla 
takıld ı, siynh kirpiklerinin üzeri niz yine yenilebilecek olan şey • gözlerimi okşuyordu. Ve.. bende 
ıslanmış ve birer damla yaş göz ka- lerdir. İnanınız ki, aşk bir vehim- ona karşı ncf:et yerine merhamet 
paklarından dışarıya taşmıştı. Bil- dir. Bu vehim müsait bulduğu va • halinde beliren bir zaaf başlıyordu. 
miyorum, bu göz yaşları karşısın- kit insanı bastırır, hasta eder. Siz Çok samimi bir hisle: 
da birden niçin yumuşadım ve kal- de şimdi bir vehim hastasısınız. Ak- - Şimdi siz gidiniz. Bugü!1 b~· 
bimde bir gevşekliğin, bir sızının sini düşündüğünüz, kendinize cBen nim çok işlerim var. Hem de pek 
acısını duydum. O devam ediyor • aşık değilim .. > diye telkin yapmıya kederliyim. Bir başka gün ben sizi 
du: muvaffak olduğunl?'Z gün bu aşk noktai ~:ızarımın doğruluğuna i-

- Belki uzun zamanlar, yani o hastalığından kurtulursunuz. nandıracağım! 
bağ hadisesinden sonra kendimi ka- Gu"ldu" .· Dedim. Boynunu büktü: 
bahatli \'aziyetine de sokarak baş- - Öyle şeyler söylüyorsunuz ki.. - Beni yine başınızdan savuyor-
ta sizi ve sonra hadiseyi unutnuya Diyerek ilave etti: sun uz. 
çalıştım. Fakat, ou benim için dai- - Siz beni çocuk sanıyorsunuz. (Devamı var) 

IARADA BiR ... ,. 

Şehir güzelliğine ve 
şehir halkının sıh
hatine muzır evler 
Almanyanın tanınmış şehir mü· 

h€ndis1erinden proksör (Yansen) 
İstanbula geldiği zaman (1931) şe
hircilik işleri hakkında gazetecile
re beyanat verirken yapılmakta o
lan apartmanlardan da şikayet et
miş, ezcümle -hatırımda kaldığına 
göre- şöyle demişti: 

\Burada ev yaptıranlar şehrin gü 
zelliğini, içinde oturacakların sıh· 
hi vaziyetlerini düşünmüyorlar. 

Sanki içinde insan değil fare otu

racakmış gibi, dar odalı, sıkıntılı, 
gayri sıhhi ve kat kat apartmanlar 

yaptırarak, yalnız kendi kazançla
rını düşüni!yorlar. 

Halbuki, umumi hıfzıssıhha ka
nununda yeniden yapılacak mes -
kenlcre dair bir çok şartlar V€ ka -

yıtlar vardır. Kanunun bir madde
sinde şöyle bir kayıt olduğunu pek 

iyi hatırlıyorum: İnşaati tamam -

lanmış olsun veya olmasın içinde 
oturanların veyn komşularının sıh

hatine veya hayatına ehemmiyetli 
zarar verdikleri anlaşılan mesken-

lerin ıslahına sahipleri mecburdur. 
Bu kayıttan başka, her türlü mes
ken ve umuma mahsus evler, a· 
partmanlar ve ilh... yaptıracaklar 

da Belediyeden müsaade almakta
dırlar 

Ev, apartman ve saire yapılır

ken bu esaslara dikkat edilmek lfı. 
zımgeldiği halde, son günlerde, şeh-

ri çirkinleştiren, bir çok binaların 

yapıldığını görüyoruz. Ortada bir 
kanun varken, hala üstüste, ya • 
hut da komşusunun güneş ve ha

vasını kesen evlerin, apartmanla· 
rın yapılmasına neden müsaade edi! 

diğini bir türlü anhyamıyoruz. Şeh· 

rin ptanı hazırlanırken, bu esasa 

çok dikkat edilmesini hatırlatmak 
isteriz. 

MUnlr SUleyman Çapan 

Kısa hizmetlileri davet 
Eminönü yabancı askerlik şubesi 

bQ.§kanlığından: 

Kısa hizmetli ve orta ehliyetna

meyi haiz taşra şubelerine mensup 

Eminönü, Fatih ve Eyüp kazaları 

mıntakalarında bulunan yabanct· 

lar 1 temmuz 937 de yedek sübay 

okuluna sevkedileceklerdir. Bu ta· 

rihe kadar ellerindeki vesikaları 

ile birlikte Sultanahmetteki Emi

nönü yabancı askerlik şubesine 

müracaat etmeleri füın olunur. 
t1ııınııııııınııııtııuııuıııun11111111111 ıııııııuıııı11111111111111111ıı ın 

Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Tomruk suyu 
En şifah sudur 

1stanbulda sayısız memba su
yu vardır. Bunlardan biri de 
Tomruk suyudur. Tomruk suyu, 
Büyük Çamlıcanın Boğaza ba
kan yamaçlarında çıkar. Fakat, 
Tomruk suyunun başından son 
:zamanlarda bır macera geçmiş-

' 

ti1 . Bu suyun salu bi iki :zattır 

Ancak, suyu ıstihsaL ve ticaretinı 
yapmak noktasından son zaman
larda bu iki ortak arasında bir 
ihtilaf çıkmış ve iş mahkemeye 
aksetmiştir. Her iki ortak da su- • 
yun tamamına tesahüp etmek is- 1 
ıemcktedir. Mahkeme ihtilafı 

tetkik ctmiye başlamış ve neti
ceye kadar, suyun mühürlen -
mesinc karar uermiştir. Şımdi, 

Tomruk suyu mühürlü ?:aziyet
tedir. 

Halbuki Tomruk suyunun, Ü
niversite profesörlerinin son yap
tıkları tahlil ve tetkik neticesin
de. 1stanbulun en şifalı bir suyu 
olduğu anlaşılmıştır. Bilhassa 
böbrek ve kum hastalıklarına bu 
sudan daha şifalı bir su yoktur. 
Yapılan tahlil neticesinde bu 

hastalıklara şifa vermek nokta -
sından Tomruk birinci, sonra 
sıTasilc Çırçır, Taşdelen (Def -

neli), Kanlıkavak gelmektedir. 
M cvsim Tomruk suyu için kür 

mevsimidir. Bir çok 1ıastalann 
buradan tam istifade edecekleri 
vakit, suyun mülıürlenmesi mÜ§
kül bir uaziyet hasıl etmiştir. 

Bu su, Sthhati umumiye ile ala-
kadardır. 

En iyisi, Tomruk suytınu böy
le hususi ellerde bırakmamalı, 

Belediye satın almalıdır. 
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Almanya ve· ltalyaya karşı Avustur-1
[ 

yayı, M3caristanı ve Çekoslovakyayı. 
birleştirmek istiyorlar 

HIKAYE:l 
Y azan: Burhan Cevat, 

Çitlembik matmazel 

Van Zelandın ne vakitten beri beklenen meşhur 
raporunda neler bulunduğuna · 

dair mühim haberler sızmağa başladı 
rAi~·~·~;~ .... ii~ .... ıt;i·;·~·~·~·~·· .. ~m;·;'l~i~;·i··b~·~;· .. ;·~· .. ~·i·~ı-i·;·~; ... ? .. I 
~nuntntlllllllllllllllltfllltllllUIUUUllUtlllllllllltllUllttllllUllHtllflftllnUUflflll•UUUt.tttUllltlUllHUlllllUttlHllllHtl&llllUlllllUUll"U'UtıtlU"lllttlUllllllllllllllllllllUlllllUUlllUUtltUllUUUUll'~" .. ""1111' 1 unıt11tUIUllntUlllllUlllllllltlUUtlUHU•• .. 

Almanya ve ita/ya hariçten para bulmağa mecbur oldukları için 
bu para kendilerine temin edilirse, ergeç beynelmilel bir anlaş • ' 

maya iştirak edeceklerini saklamamış/ar. 
Kernzi Tokgöz; malı mülkü ye· 

... ..... 
seni 

- Sevgilim, kaç haftadır, 
1 

ı· 

· ~~ < 
. ~' ""'~fı4 • A' 

~ '( 
\, 

1. 
il~. 

( ... (\fit>& -- . 
' • 
• 

Avusturya, Macaristan ve Çekoslo"akyanın 
harita 

oaıigetlerini gösterir 

şeyi temin edebilecek, yani kendi rinde, parası pulu çok, hakika-
yağı ile kavrulabilecek halde de- ten gözü tok bir adamdır. zım. k 
ğildir. Onun için diğer devletler Bir tek zevki akşamcılıktır. Ve bu sayıklamanın tesirini bet: 
ile anlaşmak yoluna girecektir. h · · bet e 

Yedi katlı mükellef ve mu te - ledi. Garip şey! .. Remzı ısa 
8

• 
Fakat o da birçok p\tralar istemek- d ·-· rnatfl'l 

şem bendehanesinin en üst katın a mişti. Bu, çitlembik dedıgı . 

. ayan 
hasretle bekledim. Bak, yap 

tedir. Hariçten alacağı istikraz ile 1 iştı· 
ka?oriferli, asansörlü ve banyo u zeldi ve hemen cevap verm · ""r• 

imiş. ihtiyaçlarını görecektir. Eğer bu mütevazi bir dairesinde her akşam - Işığı söndüreccğım. Bizi go 
B dd ·· · t paralar kendisine verilirse beynel- b. 

sasa göre tesbit edilmeli, üç; hiç 
olmazsa Almanyaya bir müstenı

leke olsun verilmeli, dôrt; (mesela 
Kamerun müstemlekesi gibi) son
ra Milletler Cemiyeti misakının 

meşhur 16 ncı maddesi kaldırılmalı 

u ma eye gore cemıye aza - balkonuna masasını kurar ve ır mesinler se\•gilim. . rlJ• 

d b . · ·· - d" - milel bir anlaşmaya i"tirak ede - ı · ·b· rıe ' sın an ırı tecavuze ugrarsa ıger 1t yirmi dokuzlukla uyku vaktıni ge- Remzinın çeneleri. birı ırı 
·· d k · t :l cektir. aza tecavuz e ene arşı zecrı er - tirirdi. ruyordu. 

birler alacaktır. Bunun tatbikı İta!- İtalya iki mühim vaziyet karşı- Ancak ay başından ay ba- _ Sondur! 
ya - Habeş muharebf:'sinde görül - sındadır: Dahildeki iktıs:ıdiyatını şına içmez ve kıraları top- Bılc dıyemedi. ta" 
müştür. Nihayet olarak Almanya düzeltmek için haricin parasına lamakla meşgul rılurdu. Hoş Matmazel ışığı söndiirdü ve yıı 
kendi yaptığı eşyanın kolayca ih- muhtaçtır, bir; Hah€şistanda ele sohbet, tatlı ve sevimli bmdir. Fa- ğa sokuldu. İŞ' 
raç edilmesinin temin olunma!'ını geçiril<>ccği söylenen madenleri kat bir kusurcuğu vardı. Kadın de- Remzı o kadar sarhoştu ki P 

1 • -~~ 
istemektedir. işletmek, yani Afrika imparator u- yirıce h~şafın yağı kcsıhr, bazan bu man oluyordu, içinden. söylenı .. 

Bu noktalar arasında mesela Mil- ğunun toprak altındaki servetin - yüzden üzerine pek duştuğü kıta- du: bir 
letler Meclisi misakının 16 ncı rt'ad- den istifade etmek için yine harıç· cıklarını bile harcar, zan - Sizi vatağımdan fırlovıp ·rı 

- ı~ desi bahsile müstemleke istemek ten paraya ihtiyacı vardır, iki. paralık gecelerinde yırmi, yirmi beş tandır kebabı gıbi yememe_k, GU· 
gibi iddiası siyasi mahıyette oldu· Avrupanın şimalindeki memle- liraya kıydığı olurdıı . bana Allah Eyüp sabrı versın. e''~ 
ğu için bununla hariciye nezaratle- ketler olsun, Felemenk ve Be:lçi - Bır yaz gect'Si, yıne Löyle kmıla- zel kız, bu ihtıyar goıılu nasıl 5 

ri meşgul oladursun, Alm:.ıny<ı her ka olsun yalnız şunu istemektedir: rı topladığı günün ertesi gece. Pek dm'! 
şeyden evvel kendısine paraca kuv- Beynelmilel mübadele işlerınde kederi vardı 'l'ckgriıün. Kız cevap verdi: 
vetli bir yardım edilmesini iste - daha büyük bir serbestlik ve tica- Yanıbaşındakı daire boşala!ı iki _ Sus ruhum. Sen hiç kırnıld!l' 
mekten geri kalmamaktadır. Fa- ret muahedelerinin bütün iştirak ay olmuş, hlil:i bir kiracı çıkagel- ma. Ben soyarım seni. 

1 .. kt a· t hdid" t l"h t t ce "Udur·. Fransa, gcnı·ş müstemle - kat Van Zeland'ın çıkardığı neti- edecekler için ayni suretle karlı ol· memişti. O akşam kederınden içti, d ısa ı a ı es ı a e ra • 1t Remzi inliyor u: . .. .. ı,eni· 
fındaki faaliyet artık bugünün kelere maliktir. İstediği kadar ip- ceye göre eğer Avrupada §U veya ması İşte bu maksatladır ki, daha içti. Hayatınd:ı Bay Remziyı bu ka- _Soy beni, ye b<!nı, oldur ı.aS' 

l :ı bu devlet birtoıkım arazi istemek · N D · d h k m·· mku·· n de" il ı• meseleleri sırasına geçti demektir. tidai maddeler elde edebilir. Hu .,,.. şimdiden Iweç, orveç, anımar· ar sar oş gorme u !'I - Fakat sesin niçin kalınlaşmış, 
l k k b . yolunu tutarsa, iktısadt sahada hiç F" 1 d" F l ı:,. B l "k a·r hemen ? Bilirsiniz ki, Belçika hükumet reisi sa yoksu luktan or maz ır mev- ka, ın an ıya, e emen", e çı a ı ·· ta mısın ey refikai aşkım· ı·tı· 

k d d. K a· k d" · · b" bir fayda elde edilmiş olamıya - L""k b d b' G t ı · d - b da·re t .,us ıı. Van Zeland İngiltere ve Fransa hü- i e ır. en ı en ısıne geçme ı- ve u s~m urg arasın a ır mua • €Ce saa ııre ogru, oş ı - _ Birc;.z nezleyim. Faka v 

kumetleri tarafından edılen Tica lir Beynelmil 1 bir anlaşmaya işti- caktır. hede imzalanmıştır. Bu, iktısadi nin balkona açılan odasında bır ı~ık na dayanamadım. 
k . h b 1 kt d Almanyanın vaziyeti böyle olun- hd d 1 h t d w b"' ··k b" d a·· üzerine dünya iktısadiyatını tetkik ra etmıye azır u unma a ır ta i i tes ı a a ogru uyu ır yan ı. sön u Rcmzı sayıkladı: 
L~k· d"Y d l tl ı· ca, yani herşeyden evvel muhtaç d d R · T k · b a· d 1 ile buna karşı lazım gelen çareleri <1 ın ıger eve ere ge ınce, a ım ır. emzı o goz unu sezme ı e- _Ye beni, öldür beni. dıt 

b k d ı olduğu parayı tedarik zaruretinde .. dııt1 
tavsiye edecekti. vaziyet daha aş a ır şte mese- Holanda ile Belçika biribirlcrine ğil, fakat: Kızın biraz sertçe eli vucu ,,cı 

k r• bulunduğu meydana çıkınca, İtal- yıı"""' 
Bir kaç aydan beri bununla meş - ıa Almanya: Almanyanın i tısat u- karşı gümrüklerinde kolaylıklar _ Acaba, diyordu, şu bizim dör- dolaştıkça ü_rper .. iyor, .. hele'· dılc .. 

h B 1 "k i . yanın hali ne olduğu da merak e- _ r 
gul olan Başvekil, geçen hafta A - zırı Doktor Şa t, e çı aya g tmış, göstermiye başlamışlar, konten • düncü dairedekı matmazel olma· yavaş ceketı, gomlegı çıAa , 

l d ·ı ·· ·· ·· til 0 dilecek bir meseledir, değil mi?.. İ 
rneri.kaya gitti. Tetkikatının netice- Van Ze aan ı e goruşmuş · za- janları kaldırmışlardır. sveç, Nor· sın Bu kız bana yiyecek gıbi bakı· ça dıli tutuluyordu: 1,ıı?· Belçika Başvekilinin tetkikatına m ,.. 
si henüz saklıdır. Fakat büsbütün man Almanyanın beynelmilel ik- veç, ve Finlandiya da biribirlerine '-'Or. - Bıraz içmez misin canı . or 

göre Sinyor Musolininin her vakit 1 d "' . titrı)' 
kapalı da deg~ildir. tısadi tahdidi teslihat meselesinde karşı gümrük tarife erini in irmış· Dinledi, hakıkaten bir pıtırdı Çok heyecanlısın. Ellenn 

tekrar etmiş olmasına rağmen 1-
icte dünkü posta ile gelen muh- alacağı vaziyet belli olmuştur Bun- lcrdir. Danimarka da bu yolu tut - var. Fakat korkak. iırkek bır sesti gıbi geliyor bana! ,.rt·,·ıtı, 

:ı talya artık öyle kendi kendine her m"" 
telif Avrupa gazetelerinden bunu dan başka Van Zelandın arkadaş- muştur. bu - Jlayır. A~kın şarabile • 

öğreniyoruz: !arından Frer ismindeki mütehas- Van Zeland'ın fikrine göre Al- Remzi derhal bir desise duşün- zaten! .• , ~e 
İngiltere, beynelmilel ikhsadi va- sıs da Berline giderek Alman dev- manya şimdiki markın fiatını in - dü: - Oh be mübarek pE'l"lı aşk· 

ziyetin düzelmesini istiyor. Fakat let adamlarile temas etmişti. Al • dirmelidir. Bunun için Almany~ Bu mutlaka rnatmazc.:ldı ve güzel de konuşuyorsun! "j{S' 

milletler arasındaki silühlanma !-'a- manyanın vaziyeti şudur: Berlin hü- harir.ten altın alarak parasını ko - gizli gizli Remzıye visale gclıyor- Ve biçare Remzi, bu tatlı dııln 
rışını durdurmak için ilk çıkacak kümeti şimdiye kadar devam ettiği rumal;...jır. Sonra diğer devletlerin du. !arın mestliğı içinde sızdı. 
fırsattan istifade etmeyi düşünü - yoloon ayrılacaktır. Bütün kendi de mali vaziyetleri, gelirleri, gi - Remzi, balkon kapısını açık bı- • • * arı 

d b k I. "lt A k ki E · ·· ··-ı do"ru uyan yor. Bun an aş a ngı ere, v- \"Csaitine güvenerek kendi başının derleri tesbit edilmek lazım geli- rakacak pembe ve kısı ışı ı .rtesı gun og eye ıı; •• frilrTliŞ 
rupada Fransanın iştiraki olmak - çaresine bakmak siyaseti kafi gel- yor. lambasını açacak, yatağına u?.aıııp R~mzi Tokgöz, yastığına ıl~ş_ı uvıi· 
sızın hic bir şey yapılamıyacağı ka- k d Bir çok devletler vardır ki, ken- bu gökten wmbılle diışcn sevgilıyi bir kağıdı. gözleri falta~ı gıbı b • • meme te ir. Onun için hariçten 
naatindedir. Lakin bu da kafi de - di kendilerine yaşamakta, kendi bekliyecekti. ycrek okudu: tl ,,e 

• muhtaç olduğu para kendisine u- d ta ı ğildir. Almanyanın da iştirakini la- yağlarile kavrulmakta, harice kar- Bayılıyordu pliinına ve zevkin- cHayatımda sen_ in ka ar (neni 
· 1 zun vadeli borç olarak verilirse, d m v 

zım görüyor. Ingiltere daha i eri şı kapılarını kapalı tutmaktadırlar. den boyuna 1çiyordu. rahat hiç kımseyı soyma ı · ı:ıtı' 
giderek Amerikanın dahil olmıya- Almanya da milletler nrası bir an- Van Zeland, bu gibi devletlerin an- Soyundu, soyunmadı mı, farkın- ye!) diye yalvardığın halde JıııY 
cağı her hangi bir anlaşmaya !aşmaya girecektir. Fakat Alman - cak yavaş yavaş serbest iktısadi - ela değıl. na kıymadım. pli' 

giremiyecektir. Onun için İngıl- yanın istediği öyle az değildir Ev- yata dönebileceklerini ileri süt mek- Uzandı yatağma. Kı:.ık ışıklı pem İlişik olarak bir lira hamn~ 
00

. 

tere bekliyor. veıa kendisine uzun vade ile çok tedir. Bunlar için intikal devri, ser· be lambasını yaktı ve bE:kledi. rası bırakıyorum. Sıhhatleri~ 5 uıc 
Fransanın vaziyeti: :Şelçika Baş- para verilecek, bir; Almanyanın ili- best ticarete uymak zamanı zor On, orı beş dakıka sonra balkon Eğer kadın olsaydım, vallfl 1ı 

vekili Fransız devlet adamlarının racat için pazar bulması lazırndır, Alman ikt;sat nazırı Voktor olacaktır. aralıklandı. Remzinin kalbi dura- gi>receğım er olurdun. ıaJo) 
fikirlerini almıştır. Çıkardığı neti- ikı; dünyadaki paralar sabit bir e- Şahi (Devamı 6 rnct saqfamızda) cııktı Güya sayıklar gıbi yaptı: CDn·mı 6 rnc1 sal/ 

e-.!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!'!!!'!'~~~"!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l!S! 2> - -- . düşiiJl"' 
Edebi Roman No : 31 den pas! Ve bütün dostlarımı u - yalıberi öyle suçlar işlemiye baş· ne sıhhi tedbir Spor yapamaz, çün- miyecek mıyim? Bunu hıç se''' 

yandırmıya çalışacağım. ladım ki. kü gunah. Bır kız kol, bacak saJJar medım. düşünmıyeceğim de. tlet 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan: AKA Gündüz 

Osmanlıca alfabenin noktasız 

harflerini (•) çift almışlar. Her 
çift harf biribirinin yerine kullanı-

lıyor. Meselfı Kem bu çift harf K. 

m dir. Kullanılışta m, k yerine ve 
k, m yerine geçiyor. Noktalı harf-

ler de oldukları gibi kullanılıyor. 
Mesela babamın adını kem sala ile 

yazmak veya söylemek liızım gel

se şöyle olacak: Nosik poşo Feri
de Fedirel. 

Şelata gelince, bu Zekeriyya 
sofrasının kökü, kaynağı, ruhudur. 
Şelat, şehvet demektir. Şifre 

meftahına göre Ş noktalıdır, ye -
rinde kalır. H, lehu çiftinindir. H 

(•) Bu şifre eski harflere göre· 

dir. Yeni harflerde sadalı harflı?r 

kullanılmadan olmaz. 

yerine l konulur, v yerine a gelir. 
Şehvet şelat olur. 

Bu miftah şudur: Kem sala ev 

sa lehu der hadd<>bud. Bütün a
nahtardaki noktalı B. nın kalması 

' 
yabancıları şaşırtmak içindır. 

ŞeJat Hoyotred rumzuna gelince 
bu anahtarla açılınca şu çıkar: 

Şehvet hayattır. İşte prensesin bu 

memlekete getirip yaydığı Zeke

riyya sofrasının ana yasası budur. 
Şehvet hayattır. Ve hayatta her şey 

şehvet üzerine yaratılıp kurulmuş
tur. Bu böyle olduktan sonra ve 

dün geceye kadar Zckeriyya sof
rasını bir saflık marifeti saydığı

ma, yani abtallığa utanıyorum. 

Prensese belki giderim. Fakat Z<.?

ke.riyya sofrasına.. Bir daha ben -

kıl· p Gitmiyeceğim dedim, amma, ba- Mustafa ne çabuk büyüdü, ne mı hıç? Kadına ijıyen, Tanrıya mek başka, evlenmek baş bit" 
kalım dayanabilecek miyim? Ze- çabuk hayata atıldı ve ne çabuk isyandır. Bır bakıma da çarşarıarı- sevenin evlenmiyc kalkış~as~{uS' 
keriyya sofrasının ne matah şey hayatı anladı. Birkaç sene önce· mızdan sıyrılmadığımıza rnem - iptidai insanlık tezahürii~U:· ne .. 
olduğunu anlamak başka,.sof - ye kadar hala onu küçük Muto nunum. Ya bir giın bırdenbire sıy- tafa içın de böyie. Sevgıııın·t"ncc 
ra dışındaki hayatın cazibesine d F k b · ·· 1 d rılıverirsek ne olacak? f'elerınlerin . . . "•gi bı 1 

tanıyor um. a at ugun oy c e- tıcesı evlenme ıse, S-' . tıdsi-
mukavemct etmek başka, ve -·ı Bab b"·t- - ti - altından ne solgun, ne çızgılı, ne ktır gı . asının u un yıgı ıgı, an- evlenme başlıyor deme· ~:_.,11 vıır hepsinden üstün de, bilemedi - nesinin bütün güzelliği, aılenin bu- raşıtik vi.ıcutlar çıkacağınıJ>en bılı- nin bir arada devamını go• ~ 
ğim, gôremediğim bir kuvvet \"ar ı·· f ·ı t' M t f d t ı yorum. 

un azı e ı us a a a op anmış. B k d mı bılmem. ·ıc ıco .. 
k . be · h t k" en spor yapıyorum, en ıme 1 nı oraya, 0 aya a çe ıyor. Belki bu kadar değildir de sevdı- Zaten bizim de Mustafa ı :rıde· 
Sanırsam Mustafayı da oraya sü- bakıyorum Fakat bu iş. benımle, haksı 

ğim için bana öyle geliyor. Yalnıı onunla, şununla olmaz ki, umumi nuşmamız henüz ilk mcr uı· 
rükliyeccğim, Madem ki bu sabah yanaklarımı kabartan bir nokta olmalı. Sadece seviştığimiıi biliyor rı JcÔ" 
son söz1erimizi biribirimize söyle - B d "k" k"" ··k 1 ırını 1 var: en en ı ı yaş uçu 0 ması . Bütün bu intizamsız düşünceler- Dün sabah Kuşdıli çay sıge ~ 
dik, anca beraber, kanca beraber. A k f k 1 B f k ıı rs · 

ş ta yaş ar 1 0 mazmış. u ar le Mustafadan ürküyorum Otuzu- şesinde Ahmet Robenson ·..-.ıerı Mustafanın beni sevdiğini hissedi- h tt B 1 b k hacı ... 
aya a aranırmış. un arı aş ·a· na kadar inkişaf edecek olan Mus· dim. Fener takımının mu JJı.ıs~ ~;ordum. Fakat benim Mustafayı 1 ·· l"" A b. b k d lnJl 
arı soy uyar. mma ır a ıma a tafa, o gün beni otuz iki.sınde gö- arasında şimşek diye anı 

seveceğim daha·doğrusu scvdığim "k" · · b" d - ı ı ı · 
ı ıncısı ıraz ngru o ma ı. Ia- rüncc ne olacak? tafadan şikayet etti: ,ribl 

aklımdan bile geçmiyordu Me - tt f k h · 1 1 tl s:ırı fl-
ya a yaş ar ı <' emmıyet ı 0 - Otuzuna gelmiş bir erkeğe ol· - O ki Bekir gibi, pB rı bit 

ğer ... Meğer ne? Defterinle karşı- masaydı ecdat dıkkat eder miydi? d 1 F k t t .k. kl""b"" .. . ... u"" ak ede r,81 gun genç er er. a a o uz ı ı· u unun vuzun · karşıyasın, kimden saklıyorsun, Acı bir hakikat: Kadın erkekten "' 
1 

koliS1 ı 
sindeki her kadına - isterse dünya sporcu olacak, bu me an ı-rll.be söyle ıs.tel evet, Mustafayı sevivo- yirmi yirmi beş sene daha o"nce b J ~·-

"' • güzeli oisun - otuzunu aşmış artık, Neden iki üç aydır tem e 
41 

• 
rum. ihtiyarlıyor. Hele bizim kadınları- derler. Erkek henüz olgun gençli- . · var· . siJ 

Benden iki yaş küçük olmasına mız. Birinci lohusalıklarından kal- dolaşıyor. Bir kederı nll ··ziirıtı.l 
Ö ğe ayak basarken, kadın gençlik- E d d' bir il .!Atı rağmen seviyorum. lesini henüz kınca ya şişiyorlar, ya büzülüyor- - vet, e ım, ,,iJiJlır 

- ten göç ediyor. · kes,. 
düşünmedım. lar. İkinci çocuktan sonra rla su- vardı. Fakat geçti. Artı 

Bunları düşünmekten ne çı - } 
Mustafayı sevmek bir suç değil . landırılmış pestile, tartaklanmış çok çalışacak. ı vol 

01 b·ı k ? p . t 1 . i~ .. kar? Ben Mustafayı sadece sevi - (Devof1l sa ı e ne çı ar. rensesı anı- e masıye""' onuyorlar Ne spo 
·' · r var yorum. Evlenecek miyim, evlen -
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Zamanın daona eşşeyhulre-,-- KADON 
İsyani baş filozof derlerdi 
Doktor, hekim, filozof, terbiyeci İbni 

Sina fazla olarak iyi bir şairdi 
'f iirk l bni Sinaya başka milletlerden yükselen 

takdiri ve lzayranlığı beğeniriz, fakat onu 
':.::.:!dilerinden göstermelerine müsaade edemeyiz 

lı.ı . Yazan: -ı 
~nır su;e yman Çapan 

\1 Ccçen yazımda İbni Sinanın ha-
,,at \'n l . d b" . 
t " eseı crın en ,.c ter ıvc sıs-
eın· " ~ 1nde,n bahsetmiştim. Bu ya -

il~lllda_ da filozof ve tabip İbni Sina -
,.,. Şaır İbni Sınadan bahsedece • 
6lfll: 

k İbni Sinamn felsefesini hakkile 
t~\traınak ve anlamak için uzun e
ku :er Yapmak lazımdır ve buna şu 
<I ~•ık makalenin kadrosu müsait 
fı~~ildir. Maamafih, bu hususta bir 
tu ır Vermek için, Türk Tarih Ku
letlllunun bir notunu buraya nak • 

Güzellere bazı tavsiyeler 
Güzel olmak, şişmansanız zayıflamak eliniz
dedir, · bütün kusurlarınızın önüne geçebilirsi

niz. Ancak kendinizi biraz sıkmak şartile .. 
. 
1 şte size yaz tatıllerınde tatbi -

kından istifade edebile~ğmız 
bir kaç tavsiye: 

Saat 11 ile 15 arasında kat'iyyen 
güneş banyosu almayınız . Çünkü 
güneşin ışığı günün o saatlerinde 
(,'Ok kuvvetlıdir. 

Başınızı daıma güneşe karşı mu- · 
hafaza altında bulundurmalısınız. 

Deniz banyosunu kat'iyyen gü • 
neş banyosundan evvel almayınız. 
Bılakis evvela güneş banyosunu 
alınız, Qndan sonra denize atlayı -
nız, yüzünüz ve derhal çıkarak gi
yininiz. 
Güneş banyosu almazdan evvel 

cildinizi yağlayınız. ispirtolu ~y -
lerle vücudünüze masaj yapmaktan 
vazgeçiniz. 

En iyi yağ oksit de> zenkli vaze
lindir. Güneş vurmasına karşı vü
cudiinüzü korur. 

Plajda yüzünüzü boyamayınız. 

W L CTF F'F .. ;_ NMW T M ,=p= 

lll<'yi faydalı buluyorum: 
Je tfbni Sina, yaşadı{jı asırda felse

lıQ~ahasına giren bütün mevzular 
ıih lcırıdaki görü.şlPri arasında tam 
~~ll]:: olan bir alimdir. o, bu mev
'·ı arı tem,,z f ikrc göre izah etme-
11 b' .. 

İyi makyaj •ağlı cildde daha gü -
zel tutar. Yalnız dudaklarınızı kır

f mızı karminle boyayabilirsiniz. 

lociQ ttıbırZerine muayyen bir me -
kı tevfıl.an bağlamayı muvaffa
ııttle başarmış bir müıef ekkirdır. 
,, 'ILtbarla ibni Sıııa Şark ilım dihı
ııQ ın. 
tıık ca baş..jiloıo/ maansına ola -

411 ~. lceııdısmc venlen ( Eşşeyhulreis) 
.,, rıııına 1wkkıle liyakat kazan -
"''IStır f b 
9(' · nı Sınaya bır zamunlar 

~el· 
ta ' Şarkta ııe .gerek garpla A rıs-

ıııoı d 
lrılJ, . sa ece hir nal.ıli ve hır mıı-
Sı <h nnıarilc bakanlar olmuştu. 
• 

1n1 . fç-z c 1Jrık lcı llmı Sına Meşşaiye 

4,..~<>fosinin umumi isııkametinde 
~cı~~o ile 1ıem cilıcrık yuriwıüştür. 
et t 0rııın Ari~todan ayrıtdıgı ('Ok 

4 °.
8lı ue mühim noktalan vardır. 

1;11~tonım hakıki bir pcyrnvi olan 

eıe 1 Ruşt .. Tehafeııil/clii:.ıfe, adlı 
,.11 rıııdc f bni Suıayı Arıstodım ay-

'!'i.ı~~ olm.rıkla ıenkıt eıticji noktrı 
tilt fıloıo/ıomn bı' 1ııısusiyPt le • 
dtl' e ~ııa/Lıi.k eden biiyiik mevzular-

. lhıti ~- .. , · ı lırıı· ' ma esas ıtı >ıırı e rı:ı.çyf)· 

isli~t olmrılcln bcral>f!r, tecri.Lbe ve 
ııı~/aııa da lıfüıük bfr kıymet ver-
t1~ ır. Hı, itilıarla kerıdisini ampi

!ıi~~J f"~ıı<>f ı·~ine yalırrncı g;freme -
~eıı. lıtıı Sina tabiiyatı tetkik eder

"ıeıq a~~hi:sttir. f'u.lcrıt riyaziye ve 
tı.ııı ftııktı> onu muteclıl bir rasyo
bı.ı.11Rt olarak görmekteyız Oııun 
h~llik. rruıvaffakıyeıi bir tnraft,aıı 
'1Qd~cıl<ıra, dığer taraf tarı akla isti

W~ı:tı. ~adıseleri izah hususımda 
tq_~ -~rrı.ış olduğu ııiifuzu nazar ve 
Siıı: ta göze c.·arpmrJktadır. lbni 
lııeıcı :~11onaiist olarak başladığı 
~ ttzık sahasında bazan ide11liz
a1a: rızan da panteızme mütemayil 
l'10t<ılc Yiirümüştür. Türk fıloıofu 

an fel f . • ·ı . d • tıl ol • sc e.~ını, nt ıayetın e va-
41,.trı dugıL yeisahid vaziyetten kur

!lrır tş, bu. suretle eski felsefeyi 
1> d'• 

lıtıııt unyasına tekamül devrinin 
lb ~erici sima.<>ilc tanıtmıştır. 

1eıı;e~~ Sinanm tıbbi eserleri gibi 
tıQ d

1
. eserleri de erkenden Avru

l'tL,.k ~lle,..ine tercüme edılmiştir. 
' ette ıloıofunun çok derin bir su-
t.. teri . l . 
"''lLrt) ,..ı a tmda kalan ( lbni Me-
~ 

11 
°tıun fıkirlerini Garp ıilemi

l<lcf1,. QYrınların başında bulunmak-
. ·) 

lbni . 
Sınanın tıb sahasında gös-

itil/ 

Türk ve ısıöm eserleri müzesindeki lbni Sinaya cır~ 
bır kitaptaki minyatürlerinden biri 

terdıği bliyük varlık hakkında, yi
ne Tarih Kurumunun bir notunu 
nakletmekle iktıfa ediyorum: 

cİlmi Sma, 11 inci asrın en büyük 
hekimi idi. Dalıa pek genç iken za
mamnın bir çok ilimlerini öğren • 
miş, felsrfe ıle t1bla meşgul olmuş
tıı. Az zamanda şöhreti etrafa ya
yıldı. Tedavi için bir çok hastalar 
kendine koşmıya b~ladı. Şüplıesiz 

lıastalıanedc çalıştı. Bu sayede mü
Jıim vak'alar gördü, iyi mü;;ahede -
lcr tıaptt. Kendinden evı.>el gelen 

alimlerin yazılarına kendi tecrii. • 
l>elerini ilave ederek (Kanunu Fid· 
llb) rıdile mühim bir eser meydana 
getirdi. Bu ~ser Şarkta ve garpta 
12 rır.i asırdan 18 inci asra kadar 
Hıppr>kratın, Calinos'un eserlerile 

beraber bütün ttb mekteplerinde 
okutulmuştur. llô.çlara dair olan kı
mnları o devrenin kodeksi vazite
sin; g;)rmüştür. Çok karışık hadi • 
selerle dfJ!u olan nisbeten kısa ha
yatında 15() kadar l:itap ve risale 
yazmış. rrumtığm, f etsefenin, tıb • 
bın, riyrıziye, fizik, kimya, jeoloji, 
astronomi'rıırı muhtelif meselele • 
rile meşgul r>lrnuştur. Avrupalılar 

1 bni Sina adını A vicenne şekline 
koymuşlardır Şimdiki ttb tarihi 
kıtapları umumiyetle bunun pek 
yüksek bir zekiiyıı, derin malUmata 
sahip oldtığunıı yazar Son seneler
de bile Tbni Sınanın eserlerini garp 
lisanına çeviriyor ve 011tm fikirle • 
rini mtlnalcaşa ediyorlar.• 

Doktor, tıekım, fılozof, terbiyeci 
İbni Sına. fazla olarak iyi bir şair
di. Mümtaz secıyesini teşkil eden 
ve memduh evsafını şiirlerinde aya
rı~n görmek mı.imkündür. (Ruh) 
kasıde:;i fclsefesinm sadık bir terci.i
manıdır Şıirlerinde izhar ettiği 

hissiyat pek insancadır. Tavrı, eda
sı (hulüs - Sıncerite) in beliğ bir 

üsllıbudur . .Mümtaz sıfatı hayır -
haklıktır. Herkesi sc,·mek pek güç 
bir şeydir. (Enai) ler nazarında 

hcrkc>si sevmek aşk dcğildır. Avam 
bunu an1ıyamaz. Hatta havas bile .. 
Lakin en buyük ve hayırseven a
damın aşkı, dünyayı kucaklar, in
sani bir sefkat şeklinde cilve gös
terir. Alemi düzeltmiye sevkeden, 
idareleri deviren, vicdanlara mey
leden, ünsiyet veren hep o büyük 
hislerdir. Bu öyle bir aşktır ki. -sü
rekli olmas ı için- karşılık istemez. 
Emelinden hayat feyzini, kendi e 
melinden alıp ve fedakarlıkta son
suz ve tarif edilmez bir neş'e ve sa
adı?t duyar. 

İbni Sinanın da bu aştan nasibi 
vardı. Onun için her şeyde bir hiz
met vesilesi arar, insanlığa hayırlı 
ve h~dım olmıya çalışırdı. Bunun 
içindir ki, şiirlerinde bile beşeri· 

yetin faydasını mucip olacak şey· 
ler terennüm etmiş. (Ruh) kaside
sinde eiire yeni yeni Ufuklar aç 0 I• 

mıştır. 

••• 
Dediler ki, İbni Sina Araptır, yi

ne dediler ki, 1bni Sina Acemdir. 
Yine diyenler oldu ki, ve hala di
yorlar ki. İbni Sina Yahudidir. Bun
ları söyliyenler, iddia edenler el • 
bette haklıdır. Çünkü ilim ve fel
sefe dünyasında ölmez eserler ya· 
ratan ve büyük adı ihtiyar kürenin 
üzerinde bir peygamoor gibi anı· 

lan bir çlim dahinin, kendi milletin
den olduğunu, hangi ulus istemez 
ve iddia etmez. Fakat iddiaları ve
sikalara istinad ettirmek lazımdır. 

Şurası muhakkaktır ki: tİbni Si
na Büyük Türk milleti arasından 
doğmuş bir dahidir.> 

Biz İbni Sinayı diğer milletlerin 
fuzuli olarak benimsemek istedik· 
leri şekilde benimsemiyoruz. On· 
ların İbni Sinayı kendilerinden O• 

.arak göstermiye çalışmak husu -
sundaki gayretlerini gördüğümüz 

zaman, Türk İbni Sinayı da kendi
lerine bağışlamak istemiyoruz. Var· 

(D~oamı 6 ıncı sayfada ) 

l INOVOTNİ 
l ş·. .. 1 b h . d · ırın ve a-uze a çesın e 

Her Akt•m Methur 

Budapeşte Bülbülü 
ve sevimli tenor 

BAY YUNKA 
En güzel şarkılarını okuyorlar. 

,,,, 9Q11 ,.., 
" "'11< et,;~lagı Gorlnl Paol i le Vınetlilc arasında gapılaeak garrıa 
' ltıoıa e üzere hususi i ir ldrogllıör 1,,.4/ etmiştir. Kuvvetli 

Her öğlenden 14,30 a kadar 
meşhur NOVOTNI orkestrası 
en seçkin parçaları çalı ı w Ten
zila tlı fiyatlar: Toblcfo, 4 t ı lıak 

75 kuruş Daire - Tcpeoa~ı 'On Ç• oirdili peroan• ile hareket ıdı11 hu idrogllı~r ıaatl• 
120 lcilometrt ,4,.• atle hareket etmlıtir. 

Yevmi beden terbiyesini yaptık-
1an sonra, terledığıniz zaman bun
dan şikayet etmeyiniz Bilakis ter 
beden terbiyesinin vücudünüzü fay
dalandırdığını gostcren nliimetler
dendir. 

Sıhhati yerinde bir kimsede be
den terbiyesi yorgunluk hissi uyan
dırmamalıdır. 

Jimnastıklerden sonra vün el -
divenle iyı bir frıksiyon yapmız, on 
dakika sonra kendinizi pek zinde 
hissedersıniz. 

Saçlarınızı kendiniz yıkayınız. 
Eğer saçınız yağlı ise ılık su içine 

bir kahve kaşığı sud billurları atı
nız İkı defa sabunlayınız. Arka • 
sından bol ve temiz su ile yıkanı • 
nız. Bundan sonra bir litre soğuk 
suyun içine bir limonun suyunu sı
kınız . Bu mahlCıl ile bir kere daha 
saçlarınızı yıkayınız. Saçlarınız 

hem rumuşak, hem parlak olur. 

• 
Cildinizin \•aktinden evvel bu • 

ruşmasına mani olmak isterseniz, 
iki günde bir taze ve ıllk sütle los
yon yapınız. Gece ortasından bö -
lünmüş bir lımonla masaj yapınız. 8an110 mUJJirn indt mago modellert 

Cilt için aşağıdaki krem çok iyi
dir: 

20 gram Alön, 20 gram tanen, 100 
gram Gliserole Oamidon. 
Eğer cildiniz pek kuru ise, biraz 

yağlamak faydalıdır. Yoksa kepek
ler hasıl olur. 

Cildi yağlamak için aşağıdaki 
reçete iyidir: 30 gram hintyağı, 2 
gram ooyaz mum, 2 gram parafin, 
2 gram ispermeçet, ! gram asit sa· 
lisilik, 15 damla acı badem esansı. 

• Cildi karartmak için kullanılan 

btitün yağlar, güneşin cilt üzerin -
deki tesirlerini kolaylaştırmak ıçin· 

dir. Eğer cildınızı giıneşsiı karart
mak istiyorsanız, bunun ıçjn hazır

lannui bir çok mustahzarlar var • 
dır. 

• Cildi yumuşatmak ıçm en ıyısı 

gliserin kullanmaktır. Fakat glise
rin yakacağı için yarı yarıyı gi.ıl 

suyu iHı hafifletmek 1Azımdır. Gül 
suyu ile karıştırırsanız, çok güzel 
te5iı' yapar. 

· Yııdık 6ıgaz ıarluılar 

Güneş cildde erginlik lekeleri çık
masına yardım eder Bu esmer le-

• kelerden de tabıi kımsc hoşlanmaz. 
Bunun önüne geçmek için 7 gram 
beyaz mum ve 100 gram lanolin alı
nız, bu ikı maddeli mari banyo -
sunda ve hafif ateşte yumuşatınız . 
Yavaş,a karıştırınız \'e içine 3,5 
gram iyi zeytin yağı ilave ediniz \"e 
soğumıya terkediniz. 

Bir taraftan o soğ'urken, siz de 
diğer taraftan 5 gram Boraks, 5 
gram Perborat dö sud'u 50 gram 

gül suyunda eritiniz. Bu halitayı 
ısıtınız ve bundan evvel hazırlamış 
olduğunuz mahlüta iyice karıştıra

rak ilave ediniz. Bu kremden sabah 
akşam yü::ünüze sürünüz. Bu mel
hem lekelerin çıkmasına manı olur. 

• 
Zayıflamak ve g Uzellet· 

mek lateyorum 
[Bir okuyucumuz yazıyor: Güzel 

olmak istiyonım, zayıflamak isti -

yorum, ince ve beyaz ellere sahip 
olmak istiyorum.. Şimdi 70 kilo -

yum, boyum 1,64 metredir. Ne ya.
payım?] 

Güzel olmak her kadının elinde

dir. Keza zayıflamak da... Fakat 
ince ve beyaz ellere sahip olmak 

biraz güçtür. 1,64 metre boyunda 
olduğunuza göre, 58 kilo sizin için 

en makul sıklet olmak lazımdır. De~ 
mek ki, 12 kilo fazlasınız. 

Fakat şöyle bir rejim takip eder

seniz, çok faydasını görürsünüz. 
Sabahleyin bir fincan kahve, öğle 

ve akşam üzeri 100 gram et, 150 
gram taze sebze, bir tane meyva. 
Ekmeği, yağlı şeyleri, yemekte su 

ve saire içmeyi kald ı l·ırsınız. 

Ellerinize gelince, J.er halde ka-

nınızın cevelfinı istenıldiği gibi de
ğil. Şu halde beden terbiyesi ya-

pınız, yürüyünüz, mümkün olduğu 
kadar dışarıda kalınız. Doktoru -

nuzla da p,örüiünüz. Bu rejimlerin 
çok faydasını görürsünüz. 



-

6 - S O N T E L G R A F - 19 Haziran 1937 

KANUNİ SÜLEYMAN 
Okuyucuıarıa 
Baş başa 

Caddelerin 
Toz 

No. 51 Yazan: Nedim Refik 
~ T 

Ve dumanı Kavuklu genç ellerini çırptı, kapı açıldı, evvelce 
dört kişiyi getiren genç yine göründü ~ 

• Aksarayda oturaıı Af. C. Ö. T. 
imıasile mektup gönderen bir oku-
yucmnuz yazıyor; 
Sayın Bayım, 

Parhah define hikiyesile padişaha bir tane, Bahadır Sa~i~in 
kızına da bir tane v erilmek üzere iki inci vermıştı 

Gazetenizde her gün cOkuyucu • 
· larla haşhaşa• ye cBirimizin derdi 

hepimizin derdi> gibi iki sütunu 
karilerinizin arzusuna ve hakika • 
ten dertlerine ortak olmıya hasret
meniz cidden şayanı takdirdir. Bu 
sütunlarda yapılan şahsi menfaat
lerden ziyade umumun menfaatini 
ve hiç olmazsa kalabalık bir zümr e 
menfaatinin müdafaasıdır ki, mem
leket için hayırlı net iceler doğuru
yor. 

nın şehislamı huzurunda isbat e
deceğiz. Fakat o bizim gibi iki ga
rin müslümana kafir dediği için gö
r~eği cezayı düşünsün!_ Evet, biz 
adalet istiycceğiz. Zamanın padi
şahından adalet isliyeceğiz. 

Kavuklu genç, ellerini çırptı. Ka
pı açıldı. Evvelce dört kişiyi içeriye 
alıp buraya getirmiş olan genç a
dam bu sefer yine görünmüştü. Ka
vuklu, ona: 

- Bunlar burada kalacak, dedi, 
saadetlu padişahın siyaseti yerine 
gelecek. Bu üç kişiyi. sabah olduk
tan sonra gelip buradan alacaklar
dır. Namaz vakti geldiği için ben 
de gidiyorum. 
Parhalı daha evvel çıkmıya ha

zırlanır gibi: 

- Biz de, dedi, namaz vaktini 
geciktirmiyelim. 

Kavuklu ona dönerek: 
- Merak etme, dedi, burada her 

kolaylığı göreceksiniz. 
Dedikten sonra dışarı çıktı. Bir 

dehlize saptı. Gözden kayboldu. 
Bilfil ile Parhalı biribirlerine ba

kıştılar. İkisi de bir müddet gözle
rini biribirlerinden ayırmadılar. 
Biribirlerinin kalbindekini okumak 
istiyorlardı. Bilal, Pnrhalıya nef
ret ve hakaretle bakıyordu. Hintli 
daha ziyade müstehzi görünüyor
du. 

Ali Şavkat sabah olup ta Bedes
tana geldiği zaman dükkanını açıl
mış buldu. Adamlarından biri her 
sabah böyle yapar, efendisini bek
lerdi. Fakat Ali Şavkat dükkana 
geldikten sonra uzun zaman bekle
diği halde Parhalı görünmeyince 
kendi kendine: 

- Bu sabah, dedi, bana erkenden 
geleceğini söylemişti. Evine gide • 
rek saklanacaktı. Fakat hala bir 
haber yok. 

Vakıt' geçtikçe Ali Şavkat ister 
istemez sabırsızlanıyordu. 

Parhalı define hikayesile padişa
ha bir tane, Bahadır Sahibin kızı
na da bir tane verilmek üzere iki 
inci vermiş, bunları Bilal getirip 
padişahın Hintli misafirine vermiş
ti. Fakat Bilal Iaz!a bir şey söyle
memiş, konaktan çıktıktan sonra 
Zeynebin evinin bahçe duvarından 
atlıyarak içeriye girmek için. alt 
kattaki ufak kapıyı açmıya uğra
şırken Pnrhalı tarafından yakalan
mıştı. Ondan sonrası mali'ım. 

Fakat Parhalı buraya nasıl gir
mişti? .. Buracla diğer Hintli arka
daşı ile beraber ne işi vardı? .. 

Ali Şavkat, artık lüzum kalmadı
ğı ve Zeynebin göz önünden kal

dınlması için kadının başka bir 
yere göndNilmesinı Parhalıya söy
lemişti . 

Parhah, derhal yiız yapmış, Zey
nebe gönderdiği ve yalnız onun ta
rafından n !aşılacak bir haber He , 

kadını o evi bırakmıya mecbur et· 
mi ti. Zeynebin bir gün yakalana
rak her şcyı söylemesi ihtimali Ali 
Şavkati düşündürmüş, bu kadının 

göz önünden kaldırılmasını muva. 
f ık görmü ,fü. Zeynep ile hizmet
çisi, Bahadır S hıbin konağına ya

lan olan evden birdenbıre çıkarlar
sa bunun da herkesin merakını mu 
cip olaca~ını düşünen Ali Şavkat, 
Par halıya: 

_ En iyi çcıre, demisti, evde kor
kunç bir hayalet dolaii>tığı söylenir, 

gürültüler olduğu lakırdısı çıkarı
lır, Zeynep te artık korktuğu için 

yok pahasına bu evi satacağını söy
liyerek konu komşuya veda ederek 
ayrılır. 

Parhalının, Zeynebin evine gel
mesi yeni değildi. Çok kere gecele
ri bahçe tarafınrlan geliyor, Hizım 
gelen talimatı veriyor, kimseye gö
rünrooden gidiyordu. 

Zeynep çıkıp gittiği halde, ev b~ 
iken, Parhalı ile arkadaşının ora
da ne işi vardı? .. 

Bütün mahalleli bu evin içinde 
dolaşan hayaleti m r;ık ediyor, ge
len gürültüleri dinletll€k, - fakat u
zaktan - duymak için can atıyor • 
du. ı 

Ali Şavknt, Parhalıya: ı 
- Saf insanlar, demişti, h<:m kor

karlar, hcım korktukları şeyi merak 

ederler. Onun için o mahalledeki 
halk ta bu hayalete, gürültülere 
şimdıden inanmıştır. Şimdi cesa· 
ret edip bunların doğruluğunu tah
kike gelmiyecektir. Fakat Zeyne
bin çıktığı evden hakikaten gürül
tüler geldiğine çabuk inanacaklar
dır. Sen oraya gidersin. Görseler 
de yakalamıya cesaret edemiyecek
lerdir. Evin içine taş atarsın, kapı
ları vurursun, geceleyin dışarırian 
dinliyenler, yakına sokulmadan, 
her şeye o kadar inanmış olurlar ki 
mahallede ihtiyarların, gençlerin 
ayrı ayrı toplandıkları kahveye uğ
radığın zaman, bu masalları dinler· 
ken, kendin de inanırsın, Farbalı ... 

- Mükemmel üstad._ Sonra evi 
ne yapacağım? 

saklanmasından kolaydır. 

- Orada ne iş görecek, üstad? .. 
- Bahadır Sahibin evini gözetli-

yecek. Diğer bir emir alıncıya ka
dar orada kalacak. 

Evde hayalet göründüğü, gürül
tüler olduğu rivayeti az zamanda 
çok büyük bir hızla her tarafa ya
yıldı. Oraya tayin edilen Hintli, 
kendisine verilen rolü maharetle 
yapmıya başlamış, geceleyin e\•de 
gürültüler ederek; sahan kapak!a

nnı çalarak dolaşmış, sırtına giy
diği uzun beyaz elbise, kocaman be
yaz sanğiyle geceleyin dolaşan bir 
hayalet halinde bahçede ağır ağır 
yürüyerek etraftaki evlerden görü
lürse, evde hakikaten bir hayaletin 
dolaştığı hükmünü verebilecekti. 

Fakat Ali Şavkat'ın Parhalıya 
verdiği talimatın en sonu şöyle bi
t iyordu: 

Derdim şu: Caddeleri;tnizin hali 
malum. İşte caddelerimizin bu man
uırasının üzerine inzimam eden bir 
tuz biber var: O da; Tramvay Şir
ketinin raylarının (içinin) temiz • 

lenmesi keyfiyeti. 
Bir f. T. Ş. amelesi elinde ucu de

mirli bir sopayı rayların arasına 

koyuyor ve sabahtan akşama kadar 
bütün hat boyunca sürüyor ve Ye-

dikule tozlarından, Eminönü •.. toz
larına selamlar götürüyor. Vakıa, 
bu işi ekseriya sokak çocukları da 
meccanen görüyorlar ya! .. 

Bu mübarek faaliyetin yazın ar-

/ ' 

--------- zettiği manzara ile kışın aldığı va-

- Evde bizden yalnız bir kişi 
bulunacak. Kimseye görünmeden 
gece, gündüz orada bekliyecektir. 
Bir kişinin gizlenmesi, ik i kişinin 

(Devamı var) 
Httnı11ntnutnnıunıuuıunuııııttıuı•nı•11nunıauuın1uııurnuHıuutııuuuau.uuu11u.nu11uu11tnunuıttHUut1t11n1111uH11uııu .. 

Almanya ve 
İtalya ya 
Karşı 

( 4 üncü sayfadan J~oam ) 
Dünyanın bir kaç büyük devleti 

de var ki, bütün altını bunlar elle-

rinde tutuyorlar. Acaba bu zengin, 

kuvvetli devleUer, diğer muhtaç 

veya küçük devletlere el uzatacak

lar mı? Onlara yardım için altın 

verecekler mi? Mesela Almanya • 

nın istediği para kendisine verile

bilecek mi? İtalyanın dahildeki ik

tısadikatı için lazım olan ve Habe

şistandaki yerleri işletmek için 

muhtaç olduğu sermayeyi kim ve-

recck? 
Bugün Avrupada · küçük dev-

letlerden paraca vaziyeti en ziyade 

düzelmiş olan Avusturyadır. Çün
kü Avusturya parası dahildeki kıy-

metle hariçteki kıymetini bir se
viyede muhafauı edip gitmekte -

dir. Bundan Van Z€land şu neti • 
ceyi çıkarıyor: Avusturyanın, Ma-. 
caristanın ve Çekoslovakyanın ik

tısadiyatı biribirlerine muhtaçtır. 
Bu devletler biribirlerine yaklaş-
malı. 

Gördünüz mi.ı? İktısat bahsi 

döndü, dolaştı, Merkezi Avrupaya 
geldi. Netice: Almanya ve İtalya
ya karşı Çekoslovakyayı, Macaris

tanı ve Avusturyayı kuvvetlı bu
lundurmak ... 

Zili: Zi :J:: !!f !! !J!*i !?ii!: ::: in-: i i :;:i iiiiiiEi ii :;:~ 

Doktor 
Filozof 
Ibni Sina 

( S inci sagf adan Jeoam ) 
sın onlar da İbni Sina'nın fazlın
dan, kemalınden, ilminden, felsefc
sınden, hulusa bütün varlığından 
istifade etmış olsunlar, buna ra -
zıyız. Çtinkü biliriz ki, ılim, mil -
letler arasına hemen yayıveren 
ve yayılmasında da insanlık için 
cıhan değer kıymette neti~er bek-

lenen seyyul bir alemdir. İlim bir 
tek milletin olamaz, bütün insanla
rın malıdır. 

Fakat İbnı Sına'nın ilmine, bılgi
sine ve ortaya koyduğu prensip
lere aşık olanlar, buyük adamı he
men kendılcrinden sayıverecek de
recede ileri gitmemelidirler. 

ibni Sina'nın Türklüğü, güneşin 
balçıkla sıvanamıyacağı derecede 
kuvvetli bir çok vesikalarla sabit -
tir. Türk İbni Sinaya karş ı başka 
miJletlerden yükselen takdiri ve 
hayranlığı beğeniriz, fakat başkala
rının onu kendilerinden gösterme -
lerine de müsaade edemeyiz. 

M . SUleym2n Çap n 

KarngUmrUkte sinema 
Karagümrükte yeni bir sinema a

çılmıştır. Özen sineması ismini alan 
bu yeni ekranda ılk olarak Kara 
Güller ve Mektepliler Eğleniyor 
filmleri göstcrilmiye başlanmıştır. 

R A D y o 1 ziyet arasında epeyce fark vardır; 
1 yazın pencerenizden baktığınızda, 

._ _________ ___ _. caddeyi bir ova zanneder, ve bir 

BUGÜNKÜ PROGRAM atlının dört nala koşarak etrafı tozu 
Akşam neşriyatı: 

17 Ankara Gençler Birliği - Gü
neş maçı. Taksim St. Nakil, 18.30 
Plakla dans musikisi, 19.30 Kon -
ferans, 20 Fasıl saz heyeti, 20,30 A
rapça söylev, (Ömer Rıza tarafın -
dan), 20.45 Fasıl saz heyeti (Saat 

ayarı), 21.15 Orkestra,22.15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22.30 plakla sololar, opc-

ra ve operet parçaları, 23 son. 
YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 

12.30 plakla Türk musikisi, 12.50 

havadis, 13 Beyoğlu Halkevi Gös-

terit kolu tarafından bir temsil, 14 
Son. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

İstanbul ci1ıetindekiler: 
Eminönünde (A. Minasyan), Be

yazıdda (Haydar), Küçükpazarda 
(Hikmet Cemil), Eyüpsultanda 

(Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

(Nazım Sadık), Karagümrükte 

(Suad), Samatyada (Erofilos), Şeh

zadebaşında (Üniversite) . Aksaray-

da (Ziya Nuri), Fenerde ( Vitali), 

A lemdarda (Abdülkadir), Bakır
köyünde (Hilal) . 

Beyoğlu cihetin.dekiler: 
İstiklal caddesinde (Della Suda), 

Tepebaşında (Kinyoli), Gala~ada 
(Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Li-

monciyan), Şişlide (Nargileciyan), 
Kasımpaşada (Vasıf), Hasköyde 

(Barbut), Beşiktaşta (Nail Halıd), 

Sarıyerde (Asaf). 

Üs'kiidar, Kadıköy ve Adalarda
kiler: 

Üsküdarda (Selimiye), Kadıkö· 
yünde Pazaryolunda (Rifat). Bü· 

yukadada (Halk), Heybelide (Ta
naş). 

Y eni nesrıvat 

dumana boğduğunu görürsünüz. 
Rayların içinden fışkırtılan bu toz
lar, böylece semaya yükselerek şa
irane bir manzara verdikten başka, 
insanların caddelerde emniyetli 

gitmelerine de yardım eder. Şöyle 
ki, bu çıkan müzahrafat bir şerit 
halinde uzar ve tehlikeli mıntaka
ya bir hudut vazifesini de görür. 

Vakıa ilk nazarda bu bir nimet 
gibi görünürse de, maalesef ömrü 
pek kısadır. Zira bir kaç saniye son
ra geçecek olan bir oto bu hudut 

nişanlarını kulağınıza ve gözünüze 
kadar taşıyıverir. 

Bu faaliyetin kışın arzettiği man
zara daha başkadır. O zaman Tram· 

vay şirketı amelesini bataklığa gö· 
mülmüş bir bıçare sanırsınız. A
mele yine o mahut nuh zamanın -

dan kalma çdem kudretile muhar
rik olan makinesini rayların ara -
sına yerleştirir ve caddenin orta· 
sında bulunan çamurları kenarb • 

rına da tevzi ve taksim ediverir. 
Maamafıh bu haldeki manzara 

da pek enfestir. Eğer caddenin ba
şından bakacak olursanız kendinizi 

yeni ve intizamla sürülmüş bir tar
lada sanırsınız. Maalesef bu pel( 

fazla devam edemez: Oto, sağ olsun 
o otolar, fakat geçerlerken bize bu 

güzel manzaralardan hatıra olmak 
üzere çamurdan bir kaç madalya 
takmak nezaketıni de esirgemez -
ler. 

Acab:ı Londra, Berlin gibi şehir· 
lerin yolları da mı böyle temizleni· 
yor? 

İşte sayın bayım, derdim bu .. İfa
demi biraz daha düzelterek keyfi -
yeti alfıkadar makamların nazarı 

dikkatlerıne arzetmenizi dilerim. 
Bu vesile ile de gazeteme uzun 

ömürler ve artıcı muvaffakıyetler 
dilerım sayın bayım 

l HiKAY E l -Çitlembik 
Edebiyatımızın bugUnkU 

meaelelerl 
~ Madmazel 

Genç şairlerimizden Yaşar Nabi 
son günlerde Varlık mecmuasındn 

neşrettiği edebi makalelerini, cEde

biyatımızın bugünkü meseleleri> 
adlı bir kitap halinde çıkardı. 

Bugünkü edebiyatımızın eksik 

taraflarını büyük bir dikkat ve t i

tızlılde tebarüz ettiren muharr\r, 

kıtabı ayni zamanda güzel bir ter· 

tip ve tasnife tabi tutmuştur. Eseri 
tavsiye ederiz. 

• • 
Ezgiler e~gisl 

Mehmet Şükrü Erden tarafından 
bu isimle Süleymana ait czgilcer 
türkç€ye tercüme edilmiş ve güzel 

bir şekilde bastırılmıştır. Tavsiye 
ederiz. 

( 4 fiucü sagf ad'ln devam) 
Elbisen (50), cebindeki ( 450), o

lur (500), saat \'esaire de (150). 
(650) papele bir gece kırk beşlık 
bir erkeğin çitlembik olmasından 
ne çıkar? 

Halbuki senin gibi papeli çok ya
lalcuk cnailer için ne gacolar v1r 
piyasada. 

Haydi hoşça kal. Hamam parası 
helalihoş olsun sanah 

Remzi Tokgöz, her anlattıkça bu 

vak'ayı kendi de güler \·e ilave e
der: 

- Böyle soyulmıya can kurban!· 
Fakat kerata, bari parayı, pulu fi
lan alıp yıkıldın gittın, zevkime ne 
dokunursun? 

Bırak ben seni çıtlembik zannede
yim, ne olur? Değil mi amma, hak· 
sız mıyım a birader? 

Eski lstanbul batakhaneler• : 

ikinci kısım - 100 -

1 ··pota 
Pokerde ortak nasll oynanı~ .. eri" 
boğmak" ne demektir ?, T ışorl tli 
tuzağına düşmemek ıçın dikkS 

olmak lazımdır. 

Kapağa gelince, bu hile sistemi 
bugün çok revaçtadır. Hele ortak 
oynamak, bugün, hile şekillerinin 
en mergubudur. 

Pokerde, yalnız kumarbazlar, ku-, 
mar hırsızları ortak oynamaz, ayni 
zamanda kibar tanıdığımız, içtimai 
mevki sahibi insanlar da ortak oy-
narlar. 

Bir poker karesinde ortak oyna
manın faydaları çoktur. Bir k aç mi
salle bu faydaların nelerden ibaret 
olduğunu anlatayım: 

Ortak lardan birisi iki ruva, ya
hut ik i asla üvertür yapar, arka • 
sından başka bir oyuncudan ro -
llıns yerse, öteki arkadaşı elinde bir 
ruva, b ir as, veyahut tesadüfen iki 
ruva, iki as bulunursa, evvelce ara
larında kararlaştırılan şekilde he
men bir telgraf vererek, aso veya 
ruvanın kendi elinde olduğunu bil
dirir, ve bu rolansı arkadaşı gör -
mez. 

Bunun bir de"-aksi şekli vardır: 
Masada başka bir adam ü vertiir 

yapar. Ortaklardan b irisi bunu gö
rür, üvertür yapan üç kağıt alırsa, 
iki as veya ruvaya gittiği aşikar ol
duğu için, ortaklardan oyuna gir
miyen elinde as, ruva varsa, yine 
telgrafla arkadaşına haber verir, 
o da ona göre bir tabiye hazırlar, 
eline üç gelirse rolans eder. Çün
kü üvertür yapan için dördüncü as 
veya papazı bulmak pek güçtür. 
Ortak oynamak içinde, bir de .çem
bere almak> denilen bir şekil var
dır. Bu da şu suretle yapılır: 

Oyuncunun biri üvertür yapar, 
ortaklardan biri roliıns eder, üçün
cü oyuncu kaçsa da, oyuna iştirak 
etse de, ikinci ortak elinde iyi ka· 
ğıt olsun olmasın, hemen arkasın
dan sür rolansı bastırır. Eğer oyuna 
iştirak eden adamlarda iyi ve fev
kalfıde kıiğıt varsa, sür rolansı tu
tar, yoksa kaçarlar ki, ortaklarca 
matlup olan cihet de burasıdır. 

Bunun bir adı da cpotla boğmak. 
tır. Maamafih, bu avantalı bir o
yun olmakla beraber, hazan bire 
karşı iki sayı kayıp şeklinde de te
celli ecler. Bazan, si~tem takip edilir 

ve yaylım hesabı yapılırsa, pokercic 
her zaman insanın eline fovkaliide 
kağıt gelmez, hüner, kağıt gelme
den kazanmaktır. İyi kağıt gelme
den kazanmanın yegane şekli de 

cpotla boğmak. usulüdür. Tabii 
trişörlük b unun dışında kalır. 

Bugün İstanbulun hiç bir semti, 
hiç bir köşesi yoktur ki, orada po-

ker oynanılmasın. Nasıl buralarda 
işçılere, poker hırsızlarına tesadüf 
edilirse, en yü ksek aileler arasın-

da oynanılan poker karelerinde de 
bir trişöre rastlamak mümkün -

dur. Trişörlerin girmiye muvaffak 
olamadı(tı sosyetelerde de muhak
kak ortak oynıyanlar vardır. 

Pokerciler arasırtda ortak oyna-

dıkları anlnşı1an kimseler arasında 
terzi (İ.), doktor ( V.) borsacı ( K.), 
komisyoncu (Y.}. gümrük işlerin • 

de çalışan bir kaç kişi ile (A.) adın
da birisi en başta gelenlerdendır. 
Bunlar pokeri hakikaten ıyi oy -

narlar, hılenin her türlüsünü bil -
dıkleri halde kapak, montaj, dokuz 
monte ve ilh ... gibi poker hilelerini 
yapmazlar. Yalnız ortak oynarlar. 

Sosyetelerde, kıbar evlerinde, şu
ralarda, buralarda ortak oynıyan-

lar -evvele~ de söylediğım gibi- pek 
çoktur. Fakat, hüviyetlerini kat'i· 
yelle tesbit etmek mümkün olma -

dığı gibi, bunları araştırmak da, bu 
satırların muharririne ait bir iş de
ğildir. 

Bizim vazifemiz. pokerin hilele· 

f di,e 
olan ins::ınlarlu, vüksek sın• t; ,<! 

raı>ı(lda 
saydığımız adamlar a 

Poker lt işörlerı vaı dır. de s \ 
. - vvclce . Jstanbulda bugun -e nrıı:ıd 

k . 0yn.ı . 
]ediğim gibi- po erın hC• 

H evde, ç bir semt yoktur. er _ düı po • • 
partmanda gece ve gun 0ı; o)' 

. F kat en ç • s ı karelerı kurulur. a ' . ,1• f' 
nanılan semtlerden biri~ı:B•el'-' 'pc
ve Beyoğlu taraflarıdır.. eıeril1• 

k . t rzıhan ıı. yoğlu taraflarında ~ ~ şunııırı • 
kadın mücsst.'selerının, . J(ı.If'lar 

bunların yüzde sekseni b~:ldır. :aıı· 
haneden başka bir şey degt p ı.ıı • 
ralarda bir kaç kişi toptanı e\' SS-

, - den 
mar oynasa, ve bu yuz Js<lı .. r, 

nyot a !· bipleri bir kaç para ga ·ye tıe 
ne ala, buna hiç bir şey dclll~tl yeJ• 
ki hakkımız yoktur. Fakat btl s-.ı· 
lerde hilenin envaı yapılır, aıarı s· 
retle bir çok zavallıların par eıııel> 

b . an etrtı lınır ki, işte una ısy 

kabil değildir. . .. rıuıc >"'' 
Bu batakhanelerde trışo ~ıJlıl• 

·mı oldtıı;~ ıı pan adamların kı er ıar1ııı 
evvelce de bahsetmiş, bazı dB tc~· 
adlarını da yazmıştım. Bu:a.,n,.!ll11' 

.. fUJ"' rarlamayı lüzumsuz ~o renJXleJt!e 

Hem bunların adlaı:nı ~? tesad~: 
sanki ne olacak? Bır gun ıa o) 
!en karşınıza çıkarsa, bunlar, 
namıyacak, kaçacak mısınıZ·J1185'. 

Hakiki adlariyle bir po~e~rtı oJ • 
sında karşınıza çıksala:, .ısı fa)'da.ll 
renmek elbette sizin ıçın .'1'\:ııı 

b . ZllW 
olur. Fakat bunlar, hiç ır .,zlı!• 

kDl" hakiki adlnrile karşınıza çı 
Bugün kendini size: 

- Mehmet! . .. -. bir b~ş· 
Diye tanıtan, Ci-tesı gunu, 

ka yerde: 
- Manol! 
Daha başka bir tarafta: 
- Fransuva! 
Adile karşınıza çıkar. il riPiıı 
Bu şerirlerin, şu şehir şa~; ~eriJle 

tuzaklarına düşmemek, .h~ e vaı>1' 
kurban gitmemek için, sıziJl ~I o§• 
cağınız yegane hareket, ad~r~ dort 
renmekten ziyade, gözünuzu ~ad3· 

bir ınııaçıp poker oynadığınız 
1 

r 1a.· 
tarif ettiğim şekilde hırsızlık 11tı11e~ 
pılıp yapılmadığına dikkat e 
olmalıdır. v11rJ 

(De~ 
===========:::::- uuıcıı~ 

Beyoğlu 4 üncü Sulh 

Mahkemesinden: .. ü '"f orgi 
Terekesine el konulan °1 d ~B 

uhdesinde bulunan Beyoğlun ; {} 
. d Serdıı merhatun rnahallesm e arııll 

mer paşa sokak yeni: 131 nu~ırı.11~ 
kargir evin tamamı açık arif ssll 
ile 20/7 /1937 tarihine müsad 
günü saat 14 de satılacaktır. }ifil' 

Tamamının kıymeti cı440) 
dır. . ae C' 

TAFSİLAT: Sokak cihet111
011

1efl 
vin altında dükkan olup :ıtl'le 

ı ve c medhal olarak kullanı an gi • 
kanlı bulunan zemin katındanı· b r 

d .. şcıne ı , 
rilerek burnda tahta 0 ~ li tııŞ 

. . to doc:e "'. kapı ile zemın çımen .. tfııı' 
k rntı 1ık ve arkada mutfa ve tıl • 

tan bahçeye girilir. Bahı;ed:}lşaP 
lumbalı kuyu vardır. Ve ııl • 
bir kümesi vardır. .Merdiven 

tında hela vardır. b ·r rıter' 
BiRiNCi KAT: Ahşap .. 

1zcriııde 
dh·enle rıkılır bir sofa u ~,r. 

~ ' d var" _ı 
önde ve arkada birer o 8 n il} il' 

iKiNCi KAT: Birinci kııtı 
olup sofada heliı vardır. bir o· 

ÜÇÜNCÜ KAT: Arkad3 a ,,ıır ' 
dada önde çimentolu taraÇ 

b• dır. Jllı.ırs 
Umum sahası 52,50 metre 

baıdır. 8dıı~1 •t ElJ11 ..... 1• 
Keza ölü Yorgiye 81 r nıırır-

caddesinde 130/l rnükerr.<: ııtı ııl· 
ralı iki dükkiın bunlar bır ~ tıı,,' 

d yarı • 
tında kargir, araların 8 • çirfte!l 

rinden bahsederek, yapılış tarzları- la bir duvar vardır. ıem111 rtfı!· tJ· 
nı anlatmak, böyle bir akıbete düş· "-çe ,.3 bb!l' 

to ve arkalarında bau ut11 memeleri için okuyucularımızın ctre 111 . ıı· 
mum mesahası 105 rn ...,0 ıır nazarı dikkatini celbetmekt&n iba- ti ""' 

rettir. 

Bugün kumar hiç şüphesiz mede
ni bir ıhtiyaç halini almıştır. Poker 
bilmediğini söyliyen bir adamın 

dır. Tamamının kıyıne .. 
·ıe•· dır. aösıer• :ı 

da tı • rıcv İsteklilerin yukarı dördıJ 
w lu tt1'' gün ve saatte Beyog b9Ş\ • 

sine e1' ı· gayri medeni sayıldıg· ı bir asırda Sulh Hukuk mahkeme bilrft ,,, 
itC • )'" yaşıyoruz. Fakat, buna bir de hır- malan ve arttırmaya g }(çesı 

sızlık karıştırmak, çalıp çırpmakla çin % 7,5 nisbetinde pe~:rıiırıc !t:~ 
oynamak, ah!{ık kaidelerinin iıstü- tırmak lfızımdır. SatıŞ rci'eYe r 

ııer tc ,tı ne tüy dikmekten başka bir şey dar müterakım verg rrrll ılt ]"111 

. . ll T e re;>'·- mJ ı 
ıttır. 7o 2,5 de a ıy . oıdı.ıı;-değildir. Buna rağmen, -esefle gö-

rüyor ve s0ylüyorum ki- gençleri
mizi talim ve terbiye ile mükellef 

le pulu müşterisınc aıt 
olunur . 



S~D~ymanolfil S©ırıayoındla 

KUDOS KO~LARI 
Tefrika No: 86 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Sur kralının cariyeleri Titagı kıskanmıga başla
nzışlardı. Hiran, Musanın dinini tetkik ediyordu. 
(Yahova) nın emirleri ona çok cazip görünüyordu 

- Evet. Sen Sur şarabının şöh
retini duymadın mı, Tita? Bu şa
raptan içen ınsunlımn ömürlerı çok 
Uzun olur .. Haydi içelim ... 

Titayı neden luska· 
nıyorlar'/ 

liiram'ın yeni gözdesini Sur sa
rayında kıskanmıyarı bir tek kadın 
Yoktu. Bu kıskançlığın sebebi yal
nız onun güzel olması dcğıldi. Kral 
1iırarn bir akşam sarayın bahçesin
de eğlenirken; 

-Tita bır Yahudı dılberine ben
zıyor. İçınızde onun kadar güzel ve 
tevırnli bir kadın yoktur! 

berniştı. İşte Kralın cariyeleri 
0 geC<!den sonra Titayı kıskanmıya 
başlamışlardı. 

liirarn Yahudilerin itikatlarına 
Çok inanır ve hürmet ederdi. Mai
Y:tindekilere daima Musanın (Eva
l'rıiti Aşere) sinden bahs2derek: 

- Başkalarına kötülük yapmak
tan ve kötü gözle bakmaktan sakı
nınız. Dostlarınızın ve komşuları • 
hızın kızlaı ına ve karılarına göz dik
llleyinız! derdi. 

Sur kralı, Musanın sözlerini hiç 
llnutınaz, onları yeni dinlemiş gibi 
c-traCındakilere tekrarlıyarak: 
lt - Süleymanın kurduğu din çok 
U\1\rellidır. İnsanlara iyilik telkin 

eden bu dine saygı gösteriniz! 

Tarzında öğütler verirdi. 
liirarn, Süleymanın vazettiği bir 

~'>k kanunları beğenmezdi. Fakat, 
h1usanın Evnmiri Aşeresi (1) onu 
er zarnan düşündürürdü. 
?vtusanın (Evamiri Aşere) si Be

~i İsrailin en esaslı itikatlarını teş
VJ cd<'rdı. Kendısine hitap eden 

1 a\ "•onları Mısırdan kaçırmış, sefa
etten kurtarmış, c Beni fsraile bir 

~tık~ l vadetmişti. Bu suretle ma
tıt ıle halk, ıtikat ile hayat ara

:1nda sıkı bir bağlılık hasıl olmuş
u. Yahuvanın bütün emirlerinde 

~çarpardı: 
< l) Musanın bütün dini ( Evamiri 

Jlşetc) de hulasa edilmisti. Bu on 
enı. 

d' ır şu suretle yazılm~tı: cBeni 
ınze ey Beni lsrail! Ben, seni Mı

~"dan, esaret toprağından çıkaran 
k alıttva'yım! Bundan sonra bana 
,/r§ı başka mabutların olmıyacak. 
0 
oııımu heykeller yapmıyacaksın; 

t: tılatt.,. karşısında diz çöküp yal
tıı.~rrıııyacaksın! Onlara hizmet et
S 

1
Ycc:eksin. Zira ben ebediyetim .. 

b:lıin rabbin, kudretli ve kıskanç 
ır b 

ll nıa udum! Mabudun Yahuva-
;ıı 'llQmını alma. Cenabı hakka iba-
1\~t iç~:ı istirahat gününü unutma. 
li' tı gun çalış, bütün i§lerini yap. 
b~J~ı Yedinci gün, Yahııvanın, rab
~tıın günüdür .. O gü.n lıiç iş gör
te e.! ilnana, babana hürmet et. Kim
eıllı Öldürme. Zina i§lemc. Hırsızlık 
~0~·. Komşun alcy1ıindc yalancı 
J...cı ıt1ı1.: etme. Komşunun evine, 
~ı~sına, hizmetçisine, hizmetçi kı
ko, • sığırına, merkebine, hası1ı 
fiti 1tı ttııa müteallik hiç bir şeye 
~ dı1cmc.> 

cDaima sulh ve sükun içinde ça
lışınız!> 

Yahuva Beni israile harpten çe
kınmesinı, düşkünlere ve ma!Ulle
re yardım etmelerini tavsıyc eder
di 

Bununla beraber Beni !sraile: 
- Yurdunuza düşman el atarsa, 

onunla görüşmeyin! 
Demezdi. 
Yahuvanın: 

c- Harpten sakınınız.. fakat, 
harp başlarsa, size heı zaman yar
dım edeceğimden, siz daima zafere 
ulaştıracağımdan emin olunuz!> 

Gıbi yardımlar vadeden emirleri 
de vardı. 

Sur kralı, eski devirleri gözden 
geçirirken, Beni tsrailin Kadeş ci-

varında bedevilerle harbe tutuşa
rak sıkıştığını görmüştü. Burada 
Beni İsrail hep bir ağızdan Sina 
dağına tırmanarak: 

<- Kalk Yave! Kalk da düşman
larını perişan et... Sana karşı du
ranların inhizamını gör!> (2). 

Diye yalvarmıştı. 
Bundan sonra müthiş bir fırtına 

çıkıyor .. Beni fsraili tehdit eden 

düşman, dehşetli bir kum dalgası 
içinde kalıyor .. bir çoğu boğulu -

\yor .. gefiye kalanlar da çöle ka i.ıp 
güçlükle kurtuluyor. 

İşte o zaman Beni İsrail yerlere 
kapanarak: 

c- Ey Rab! Sen sesimizi işittin! 

(2) Tevrattan .. 

Bize yardım ettin! Düşmanı, umul
mıyan bir kasırga ile mahvettin! 
Bızı unutmadın .. çiınkü .seni unut
madık .. Düşmanın inhizamını bize 
gösterdigin gibi, kendin de gör -
dün! Sana minnetlerimizi sunma
ya geldik, rabbim!> 
Dıye Yahuvaya minnet ve şük -

ranlarını arzediyorlar .. çöldP kırk 
gün, kırk gece kalarak, Yahuvadan 
yardım gördükten sonro Filistine 
dönüyorlar. 

Beni İsrailin Sina dağından Ye 
Suriye çöllerinden geçerek (Kadeş) 
Kudüse geldikleri zurnan, bütün Ya
hudı kabileleri (Sıbıt) ları biribir
lerine diişmandı. 

Bir müddet bu muzafferiyet ü
zerine biribirlerile birleşen sıbıtlar 
tekrar mücadeleye başlıyorlar. 

Sur Kralı tarihte geçen bu mü
cadeleleri: 

- Kardeşlerin, anlaşmamaları 

yüzünden koskoca bir ülkeyi ken
di ellerile parçaladılar. 

Diyerek tenkit ediyor, ve Da • 

vuda gelinciye kadar halkın dini 

inanışlarla yaşadığı yıllar içinde her 

ne kadar büyük döğüşler ve çar
pışmalar olduysa da, Fılistınin par-

çalanma tehlikesi geçirmediğini gö
rüyordu. 

Kral Hmım: 

..:... Ha1.reti Davut, Musanın dini

ni tamamladı. Fakat Süleyman, Da

vudun boşluğunu dolduramadı! 
(Devamı ı·ar) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Münakasaya konulan 

Mevaddın Cinsi 
Miktarı Tahminr Pey ak- Eksilt- Saati Eksiltme-

Silivri Y ojturdu 

Beyaz Peynir 
Kaşar 

Un 
Makarna 
irmik 
Pirinç Unu 
Şehriye 

4500 K. 
2500 .. 
2000 .. 

5000 .. 
1500" 

5 .. 0 il 
250 .. 
300" 

Fi at 

16.50 

çesi me T. ---
55.70 30-6-937 10 

37
·
50 1149 85 30 6 937 14 53.00 . - -

16.50 
25.50 

16.50 105.50 30-6-937 15 
16.50 

25.00 

nin şekli 

Açık 

Açık 

Açık 

1 - Mektebin 937 mali senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksilt
meye konulmuştur. 

2-Bu ihtiyaçların cins ve miktarlariyle fiatları ve ilk teminatları ve 
eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - istekliler 937 Mali senesine aid Ticaret odası vesikalarını gös
tereceklerdir. 

4 - Şartoaıneleri görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmiye gire. 

ceklerin muayyen gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahi· 
!indeki Komisyona müracaatları ilan olunur. "3347,, 

Sarıyer Tapu Sicil uhafızhğından : 
Boğ'aziçindc Rumelihisarında Paşmakçı S:icaattin mahallesinin Hi

sar cad:lesinde 80 ve 90 tahrirlerinde ı,:ns tahririnde 3,3/1, 3/2,93 ~ 
tarihinde 3/ 5 No. ile murakkam Balta limanı .saray ı ve müştemi':ltı 
maliye hazinesi namına Tapuya tescil cdilece~inden gerek eşhası 
hükmi) eden ve gerekse eşhası hakki yeden tasar:-uf iddia eden varsa 
ellerindeki tasarruf vesıkalarile beraber tarih ı ilandan 15 gün zar· 
fında Sultanahmette Tapu Dairesinde Sarıyer Tapu sicil Muhafızlığı· 
na müracaatları ilan olunur. "3525., 

fştc, nasılsa buraya dı.ıştuk, 
dcdı. 

- Evet, görüyorum, fakat bende· 
niz de buraya duştum. 

- Her halde bu ışde buyuk bir 
yanlışlık vur. 

........ -· 
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Yazan. Çeviren : 

Ne demek istediğini iyi anlıya • 
madım. Zaten sormıya da vakit , 
kalmadı, çünkü yanımdan çekilip 
gitti. .~ ning& Muammer Alatur 

:CVVELKi TEFRİKALARIN I müsaade ediyordu. 
HULASALARI Bu kibarlardan sıhhati pek ye • 

(llmcrikan haydut ve kor- rinde görünen bir zat yanıma gel-
tanZarınm ele bCl§ılarından Al di. Benimle konuştu. Bankası iki 
Jenings başından geçen vak- milyon dolar açıkla iflas etmiş. 
~ları anlatıyor. Haydutluğa Sordu: 
b~ladıktan sonra üç treni ve - Siz de banker misiniz? 
ır bankayı soymuş, iki sene - Evet! 

"~kit geçmiş, nihayet bir - Milli banka mı, yoksa ecnebi 
rtftlikte yakayı ele venniş. mi? 
ketıdi.siııi müebbed küreğe - Doğrusu pek belli değil! Ben 
;:ıahkilm ederek, Ohyo hapis- hem herkesin parasını çaldım, hem 
P <ınerine ıokmU§lar. Şimdi ha- kimsenin pnrasını çalmadım. Sizin-

11 tshaneyi anlatıyor.) kisi hileli iflas mı? 
ll.lbUk· Adamcağız bu sualime kızdı. Yü-

\>Qtttı ~ hapisanc idaresi bu ze- zii nefret ve istikrahtan kıpkırmı-
Ya~ gömlek giymelerine zı kesildi. Neden. anlamadım• 

O günün akşamı hapisane direk
törü beni çağırdı ve sordu: 

- Sizin hücrenızi kim değiştir • 
di? 

- Bendeniz ... 

Bereket versin, direktörün o gün 
keyfi yerinde imiş. Tekrar sordu: 

- Sebep? 

- Çünkü yeni hücremde iyi bir 
yatak, bir halı ve temiz bir hava 
var da onun için .. 

- Öyle amma, bu hücreler ban
kerlere mahsustur. 

- Bendeniz de bankerirn. 
- Sizin bankerliğinız ötekilerin 

benkerliğine benzemiyor. Eğer on
lar bir suç işlemişlerse, her halde 
tabanca ile değil Siz derhal eski 
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Fi a diya ve · ıs 
takımları geliy 

eç 

Mersinli Ahmedin yapacağı gü
reşler merakla beklenebilir 

Garip bir dedikodu 
MUll küme takımla• 
rından birisi niçin 
mağlQp olmuş? 

Spor alemimizde şimdiye kadar 
ve scnelerdenberi dedikodunun he:r 

türliisü işitilmişti. Fakat bir refi
kimizde gözümüze iliştiği için aşa
ğıya naklettiğimiz şu şekli hiç du

yulmamıştır; 

Milli kümeye mensup bir klübü· 

müzün bazı futbolcülerini bu klü -

bün başta gittiğini çekemiyen bir 
rakip klüp mensupları ziyafete ça
ğırmışlar, bira içirmişler, gezdir -

mişler ve mühim bir maçı kaybet
tirmişler, bunu da kasden yap -
mışlar. 

Bu dedikoduyu çıkaranların, mut. 
laka bu başta giden klübün düş -

manları olduğuna hükmetmek la
zım gelir. Çünkü hiç bir klübün ve-

ya taraftarlarının, galip gelememi
ye sebep bulmak için sporcularını 

Balkan f eslivaiinde Islan bula ıclecık Fin lan tli.Qa gOreı ta/mnc 

Geçen sene biiyük şimal turne • 
sine cıkan güreşçilerimiz oradan 
büyük muvaffakiyctlerle memle • 
kete dönmüşlerdi. Olimpiyatlar 
dan evvel yine burada yapılan Fin· 
landiya - Türkiye güzeş müsabaka
larını yine bizim arslan güreşçlle· 

ı böyle bir vaziyete düşürerek de
dikodular çıkarmasına ihtimal ve
rilemez. 

rimiz kazanmıştı. 
Aradan çok kısa bir zaman geç • 

tikten sonra şimalin bu kurt spor
cularını bizim çocukların karşı • 
sında göreceğiz, demektir. Bilhas
sa son olimpiyatlarda bizim çocuk
ların yaptıkları güreşler çok en • 
teresan olmuştu . · 

Evvelce de yazdığımız gibi Bal
kan oyunları bu sene Beynelmilel 
İzmir Fuarı münasebetile İzmirde 
yapılacaktır. İşte bunu düşünen 
Güreş Federasyonu güreş~ilerimize 
bir imtihan devresi hazırlamıştır. 

Balkan oyunlarından evvel şi

malın bu usta sporcularının karşı
sında bizim çocukları bir kere da
ha denemeyi faydalı bulmuştur .• 

Şimal şporcuları ağustosta ya -
pılacak olan İstanbul eğlencele • 
rine gelerek bizim güreşçilerimiz· 
le karşılaşacaklardır. 

Geçenlerde de yazdığımız gibi Ço
banın kendi sıkletinde son Berlin 
ohmpıyatlarında ve bu sene yapı • 
lan Paris sergisinde dünya ve Av
rupa şampıyonluklarını kazanan 
Finlandıyalı Palu Salu da vardır. 

Bundan başka f sveçlıler arasın
da geçen sene Berlinde Yaşar tara
fından bir kaç defa mağhip edilen 
gerek Finlandiya ve gerek İsveç 
şampiyonları bulunmaktadır. 

Bizim çocuklara gelıncc: 
Geçen kışın şimal memleketle

rine yaptıkları şimal turnesinde 
bütün güreşlerin hepsınde muvaf
fak olmuşlardı. 

Bundan bir ikl ay evvel Cumhu
riyet gazetesinin tertıp ettiğı ace· 
mi güreşçılerle yaptıkları maçlar
dan başka bir şey yapmadılar. 

Acaba o zamandanberi çalışıyor
lar mı? •. İşte bunu bilmiyoruz!.. 

Balkan oyunlarının yaklaşması 
dolayısile yapılan bu temaslar, doğ
rusu cidden güzel ve yerinde bır 
karardır. Fakat hiç şüphe >·ok ki, 
geçen senedenberi güre~ takımı çok 
zayıflamıştır. 

Cünkü " zaman serbest güreşler-

hucrenıze donünüz. Hem sonra bır 
şey sôyliyeyim mi? Eğer onların ya
nında daha bir muddet kalırsanız, 
gömleğınizı de çalorlar ha! 

Bu kısa mülakattan sonradır ki, 
yıne eskı çirkef taş kutuya tıkıl • 
dım. 

Artık yavaş yavaş hapisanenin 
ekmeğıne ve tabaktaki kurtlarla 
sinekleri ayıklamıya alıştım. Sal-

çayı da pek alıl yuvarlıyabiliyor
dum. Yalnız pazar günü hücrede 
kapalı kalmak beni çıldırtıyordu. 
O derecede ki, bu vaziyetin müsep
biplerinden kimi olursa olsun, öl
dürmek ihtiyacı içinde kıvranıyor
dum. 

BİL DENİLEN BU ADAM DA 
KİM? 

Hapisaneye geldiğirndenberi dör
düncü pazar günü ... 

Ohyo hapisanesinde her pazar 
günü, hapısane servisine alınmış 

mahkumlardan beri, bütün hücre
leri dolaşır, mahkumlara hap ,.e 

Mersinli Ahmet olimpiyatlarda 
d:inga üçüncülüğünü kczandıklan 

sonra, /sianhulda yapılan merasim 

de 72 kiloda dünya üçüncüsü olan 
Mersinli Ahmedin şimdı ne vazi -
yett<:? olduğunu bilmiyoruz. Yal -
nız güreşçilerin şımal turnesine 
çıktıkları zaman onun profesyonel 
olduğunu ve Amerikaya gıdece • 
ğini gazete sütunlarından işittık. 
Sonraları Federasyonun, ona bir iş 
bularak onu fikrinden vazgeçirdi
ğini öğrendik. 

Her ne olursa olsun Mersinlinin 
tekrar yerini alması Türk sporu 
için büyük kazançtır. 

Mısır atletizm takımı 
Temmuzda 

lstanbula geliyor 
Geçenlerde Fransızların P U. C. 

takımının, Galatasarayın senei dev
riyesinde buraya gelerek maçlar 
yapacaklarını yazmışttk. 

SPkızincı Balkan oyunlarına ha
zırlık olmak üzere P U C takımın
dan sonra Mısır atletızm takımının 
iki maç yapmak üzere Atletizm Fe
derasyonu tarafından davet edil -

dığıni memnuniyetle haber aldık 
Her ikı federasyon esas itibarile 
mı..ı.tabık kalmışlardır. 

Buraya gelecek takım şunlardan 

kendı hakkını almak mecburiye • 
tindeydı. 

O pazar günü de hastane servi
sine bakan zat, benım kapımın ö
nüne gelıncc durdu Başımı kaldır
mamıştım bıle.. Fakat bu adamın 
gözlerınm bana dıkıldığıni hısse

dıyordum 

O sırada sanki birıbiri üzerine yı
ğılmış bulutların üzerinden bana 
hitap eden ağır, vakur ve ılahi bir 
ses işitir gibi oldum. Bu ses ta ıçi
me kadar bütün hüviyetimi sarstı. 
Dıyordu ki: 

- Şef, ben de buradayım, görü
yorsun ki, yeniden karşılaşmış bu
lunuyoruz. 

Bu eski dostumla aylarca ve ay
Jarca ayni keseden harcamış, ayni 
kaptan yemiş, aynı bardaktan iç
miştik Ne bana, ne kardeşime 
mazisinden hiç bnhsetmemişti. 

Hatta soyduğumuz bıınka işine ka
rışmamak için, bizimle beraber gel
mek bile istememişti. O zaman biz
den ayrılmış, ismini bile söyleme-

kinin tevzi e<lercli. Her mahküm, 

ister ihtiyacı ı.. ,~•Jn, iiter olma.un, 1 
den bizi terkedip gitmişti. 

İ~te şimdi bu adam 'karşımda, 

Böyle bir ziyafetin vaki olup ol
madığı üstünde durmıya ise lüzum 

bile yoktur. Çünkü ya bu ziyafet, 
bir maça tesiri olmıyacak kadar 
basit bir şeydir, yahut da hakika -

ten bir maçı kaybettirecek kadar 
mühimdir ve buna çocukluk çağını 

çok!an geçirmiş sporcular kötülü
ğünü bile bile iştirak etmişlerdir. 

Şu halde birinci ihtimalde mağlı1-

biyet, ziyafetten doğmamıştır; ikin

ci ihtimalde ise o takım, mağlU
biyeti haketrniştir. 
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Sultanahmet Beşinci sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Sirkecide Paris, Musul ve Me
riç otelleri müsteciri iken ölen İb

rahimin terekesi tasfiye edilmek • 
tedir. Mumaileyh İbrahim ile mi -

rasçısı olup sonradan ölen Ahmet
ten alacaklı olanların bir ay zar -

fında mahkememize müracaat ede
rek alacaklarını kaydettirmeleri lü
zumu ilan olunur. (936/187) 

ZAYİ - Emlôk ve Eytam Ban
kasından n1dığım 2875 numaralı cüz. 
danımı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisınin hükmü yoktur. 

Yusuf oğlu Hüseyin 

müteşekkildir; 

ı 00, 200, 400, 800, 1500 metre ko
şular la uzun, yüksek, gülle, bay-

rak yarışlarından ibarettir. Bun -

dan b şka Atletizm Federasyonu 
geçen hafta Yugoslavları 28 puvan 
farkla yenen Çek atletlerini de iki 

maç yapmak için davet etmiştir. 

Eğer bu atletler, İstanbula ge -
lirlerse hem bizim için bir kazanç 

olacak, hem de Yugoslavların ara

mızdaki dereceyi e.nlıyacağız. 

Çeklerin bir kaç yerde yaptıkları 
dereceleri yazıyoruz: 

100 metre Haney 11,1 de alındığı
na göre bu derece bizde 11,6 dır. 

Yüksek Pulat burada son seç .. 
melerde 1,85 atlamıştır. 

Çeklerde Dola da 1,85 dir. 

Bu derecelere nazaran bizim Çek 

lerin yanında iyi derece alacağımız 
kuvvetle muhtemeldir. 

hücremin demir parmaklıklı knpı
sının öte tarafında durmuş, bana 
bakıyordu Yavaşça seslendi: 

- Şef, dedı, şimdi ıkimiz de ay
ni rubayı giyiyoruz. Bana baksan 
ar 

Başımı kaldırdım. Bil yine eski 
mağrur tavırlariyle kar~ımda du -

ruyordu. Küçiik gri gözlerinde bir 
hüzün ifadesi sezdim. Bil üzerim
d,eki kıyafete baktı. Bana başka 

bir mahkum tarafından bırakılmı~ 
bir ruba vermişlerdi. Ruba diye sır

tıma geçirilen bu pelaspare, bir 
korkuluğa geçirilmiş paçavralar 

gibi her tarafımdan sarkıyordu. 
Dökülen yerleri iple tutturmuş • 
tum. 

Bil yine yavaşça seslendi: 

- Yakında seni değiştirecekler, 
daha i.} i bir yere alacaklar. Merak 
etmP, bz-n enın İ\in uğraşıyorum, 
dedi. 

Hey güzel in.,:m hey! Bu kinin 

tev;cii işıni sırf beni görüp, benim
le konuşmak içın üzerine almış. 

(Deı·amı var) 
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Hastalık, öıum ve pıslik getireo f arelerı öldürünüz. 

FAR 
HASAN FARE ZEHİRİ 

Macun ve buğday şeklinde o:up büyük ve küçük her nevi fare

leri, stçanlart derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buğday n~vilcrinl sı:rpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe 
ve her hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koy• 

malıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruşlur. 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, Beyoğlu 
ee,iktaş, Eski,ehir 

)Tüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Konıisyonundan: 
1 - Yüksek Mühendis M~ktr:bi iaşe ihtiyacından olan "6500,. kilo 

"5330,. lira muhammen bedelli ve "400,. lira ilk teminatlı Sadeyağ 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 -Kapalı zarf usulile yapılacak işbu eksiltme için isteklilerin tek. 

lif mektuplarını 2490 No. lu kanunuo emrettiği vesikalarla beraber 

üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel zarflarını Komisyon Re

isliğine makbuı mukabilinde vermeleri lazımdır. 

3-Eksillme 25·6-937 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de 

Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma 
ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Posta ile göndeilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 

yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış ::arfın mühür mumu ile iyice 

kapatılmış bulunması ş:ırttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
cdılmez. "3255., 

Nefis 

1 20 haziran pazar gününden itibaren her pazar gunu 

En yüksek san'atkArlardan mUtetekkil ince saz 

1 

MiDENİZE 
dikkll ve lYl HAZIM ediniz. 

Çabuk. iyi çiğnemeden ye• 
mek yiyenler, fazla baharath 
ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerini tahriş 
ederler. Ve EKŞiLiK, HAZIM· 
SIZLIK. a~ırlık ve baş dön
meleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSlZLICr, MiDE EKŞiLiK 
ve YANMALARINI GiDERİR. 
l~Kl~AZI defeder. Bugünden 
bır şışe MAZON alınız. Hiçbir 

mümasil müstahzarla kıyas ka· 
but etmez. 

M A Z O N isim. H O R O S markasına dikkat. 

HER AKŞAM 

PANORAMA Bahçesinde 

Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en kıymeti' • kA 

MÜNİR NUREDÖiN" 
ve arkadaşlar1 KEMANI SADi, TANBURi REFiK 

Sesi pek çok Hr A 11.11:• YET 
eevilen B:ıyan M lVl l 

Saz heyeti : Keman : Cevdet. Kemençe: Sotiri Piyano. Fe · Ud' 
Mısırlı lbrahim, Kanun : Ahmed, Klarnet : R~mazan ·N y.zıE . '• 

Arfütler : Radife, Şükran, Birıen, Faide Fahriye K. sa' r· eyM. mm 
Ok 1 • Ha ·::ı A k. . • ıye uazzez uyucu ar . nnu, rta ı. Solıst Mustafa ' 

Pek yakında başk~ ~akiki . ~ür.prizler, bu fedakarlığ'a ratmen 
fiatlıırda hıçbır değışıklık yoktur. Tel. 41065 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 

1 

Mahcuz \'e paraya çevrilmesi mu· 

karrer bulunan piyano, halı. sec
cade; çini soba, bir ayna ve konsol 
duvar saati 25/6/937 tarihine mü-

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cÖrme makinelerin iğneleri ve 
sairesine ait ıslahat. hakkındaki ih-

tira için alınmış olan 24 ilkkanun 

1935 tarih ve 2092 No."ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere baş

kasına devir veyahut mevkii fiile 

konmak için icara verilmesi teklif 

edilmekte olmakla bu hususta ma

lfunat edinmek isteyenlerin Galata

da, Aslan han 5 nci kat 1-4 numara

lara müracaat etmeleri ilan olu -

aadif cuma günü saat 10 dan 12 ye 

kadar Kadıköy Ypğurtçu parkı kar

şısında 64 No. lu hanede açık art -

tırma suretiyle paraya çevrilece -

ğinden talip olanların yevmü mez • 

kurda ve saatte mahalli mezkı1rda 

hazır bulundurulacak memuruna 

müracaat edilmesi ilan olunur. 
(37/5116) nur. 

• 

T b tutulmamak için a~udan alınan o J K K A T 
ra ZOn pOS• tifo hablarıdır.Hiç rahatsızlık ver• ! 

taları mez. Herkes al.ıb:t r. Kutusu 55 kr. ----------İstanbul Dördüncü İcra Memur- il Pu:ar, Salt, Perşembe 12 de. 

lzmir sür'at 
postası 

luğundan: 1 
Mıstık'a 2650 lira mukabilinde 

1 

birinci derecede ipotekli olup pa - ı 
raya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına 5440 lira kıymet takdir 
edilen Kadıköyi.indc Osmanağa ma
hallesinde eski Yazıcıoğlu. yeni Os
manpaşa sokağında eski 31 müker

Bo~aziçinin Karadenizden gelen en temiz. en sıhhi ha vasile 121eşhııt 
"AL TINKUM PLAJI,. açılmıştır. 

PAZAR GÜNLERi: 
Köprüden hareket saatleri •7,30 - 9,30 • 11,20. 13,30 • 14.SO-

Cumartesi t 5 de 

Mersin Postaları 
S:ılı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 
.. Salı posta.tarı on beş 

günde bir yapılır.11 

! • Diğer postalar 

1 
Bartın ·Cumartesi, Çar-

1znıit 

Mudanya 

şamba 18 de 

• Pazar, Salı. 

Perşembe 
9.30 da 

-Cumartesi 14 
de diğer gün· 
ler 8,30 da 
Pazarlarl sa• 
balı post:ısın• 

dan başka ak• 
şam 18 de. 

Bandırma -Paz:ırtesi, Salı, 

Çarş'.\mba, Per• 
şem be, Cumartesi 

20 de 

Karabiga-Sah, Cuma 19 da 
Ayvalık -Salı, l 9 da Cu· 

ma 17 de. 1 İmroz • Pazar 9 da 

Trabzon ve Mersin 1 
postalarına kalkış günle-

ri yüli alınmaz. "3517 .. 
İİİll .................... .. 

İstanbul Asliye dördüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Lazari tarafından Kazlıçeşmede 

oturan derici Kiryako Konomi Ca
ko aleyhine 937/1688 numara ile a
çılan müddeaaleyhin Beşinci İcra 

vasıtasile bin lira alacağının temini 
zımnında davacının mutasarrıf ol-

duğu gayrimenkullerine konulmuş 
olan haczin müruru zaman dolayı -
sile kaldırılması davasından dola • 
yı müddeaaleyhe yazılı adreste gön-

derilen dava arzuhali mumaileyhin 
mezkur adresi terkettiğinden ve 
şimdi yeri de belli olmadığından 

bahsile bila tebliğ iade edilmiş ol

duğundan mahkemece müddcaa
leyhe ilanen tebligat yapılmasına 
ve muhakemenin 19/7 /937 pazarte
si günü saat 14 de talikına ve müd
deaaleyhe ilan gününden itibaren 
bir ay mühlet verilmesine karar 
verildiğinden yukarıda adı ve ad -
resi yazılı müddeaaleyh yazılı gün
de mahkemeye gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde hak
kında gıyap kararı verileceği ve bu 
baptaki dava arzuhali de mahke -
mc duvarına asıldığı ilan olunur. 

(937/1687) 

İstanbul Asliye Dördüncü Hu -
kuk Mahkemesinden: 

Hatice Müşfika tarafından önce 
Beyoğlunda Feruzağada polis ka
rakolu karşısında çıkmaz sokakta 
anası Zekiye yanında oturan Ah
met Nurettin aleyhine açılan ala
cak davasının muhakemesinde da
va olunan Ahmet Nurettin tebli
gata rağmen mahkemeye gelmedi
ğinden gıyabında muhakemeye de
vamla davacı vekili bir mukavele ve 
rnirasçisi olduğuna dair veraset se
nedi ibraz etmiş ve mahkeme de 
ibraz edilen işbu vesaikten bahsile' 
gıyap kararının tebliğine ve ken -
dısine bu husus için yirmi gün müh

rer, yeni 27 numara He ınurakkam 
hane evsafı aşağıda yazılıdır. 

BO:URUM KAT: Zemıni kırmızı 
çini olan bir oda ve taşlık ve kö -
mürlük ve odunluk, bir hela, zemi
ni çıni ve maltız ocaklı bir mutfak, 
BİRİNCİ KAT: Bır sofa üzerinde 

iki oda zemini renkli çini termosi
fonlu hamam. 
İKİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde 

iki oda, bir hela. 
ÜÇÜNCÜ KAT: İkınci katın ay

nıdır. 
ÇATI KATI: Oda olmayıp bir ay

dınlık penceresi vardır. 
HUDUDU: Sağ tarafı .Adil vali

desi hane ve bahçesi, solu Maryun
kanın arsası, arkası Raife hane ve 
bahçesi, cephesi tariki am ile mah
duttur. 

SAHASI: Bina 62,50 ve bahçesi 
26 metre murabbaı olup mecmuu 
88,50 metre murabbaıdır. 
UMUMİ EVSAFI: Binanın bod

rum katl kargir, diğerleri ah;ap 
olup dahili ve harici kısımları ka
mile_n yağlı boyalı ve muntazam -
dır. Arka tarafta bahçe duvarla 
muhat elektrik ve su te:.isatı var
dır. Birinci kattan itibaren cephe
de şehnişin vardır. İşbu gayri men
kulün tamamı açık arttırmaya va
zedilmiştir. Arttırma peşindir. Art
tırmaya iştirak edecek müşterile -
rin kıymeti muhammenin yüzde 
yetmiş beş nisbetinde pey akçesi \.'e

ya milli bir bankanın teminat mek
tubunu hamil olmaları icabeder. 
Müterakim vergi, tenvirat, tanzi -
fat ve vakıf borçları borçluya ait • 
tir. Arttırma şartnamesi ilan tari
hi tarihine tesadüf eden gün daire
de mahalli mahsusuna talik edilecek 
tir. Birinci arttırma 29/7/937 tari -
hıne müsadif perşembe günü daire
de saat 14 ten 16 ya kadar icra e
dilecek. Birinci arttırmada bedel 
kıymeti muhammcnin yüz.de yet
miş beşini bulduğu takdirde üstte 
bırakılır. Aksi takdirde son arttır
manın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit e
dilerek 13/8/937 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede yapılacak ikinci arttırma 

neticesinde en çok arttıranın üs -
tünde bırakılacaktır. 2004 numaralı 
İcra ve iflas kanununun 126 ncı 
maddesine tevfikan hakları tapu si
cillcrile sabit olmıyan ipotekli ala
caklılarla diğer alakadaranın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarife da
ir olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı 

müsbitesile birlikte dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerilc sabit olmı
yanlar, satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan belediye rüsumu ve vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil 
olunur. Daha fazla maliımat almak 
istiyenlerin 935/2230 numaralı dos
yada mevcut evrak ve mahallen ha
ciz ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlıyacakları ilan olunur. 

(33490) 
let verilmesine ve muhakemenin --------------
14/7 /937 saat 14 de bırakılmasına İstanbul asliye Altıncı Hukuk 

Mahkemesinden: 
karar verilmi şolduğundan dava o-
lunan Ahmet Nurettin yazılı gün ve Aliye tarafından Gcdıkpaşada 
saatte mahkemeye gelmediği veya Saraç İshak mahallesi Esir Kemal · 
vekil göndermediği takdirde gıya- sokağında (36) numaralı evde mu-

bında muhakemeye devam oluna- kim iken ikametgahı belli olmıyan 
cağı ve gıyabında hüküm verile • kocası Seyfullah aleyhinde şid -

ceği ilan olunur. detli geçimsizlik ve akıl hastalığı ve 

Üsküdar İkinci Sulh Hukuk mah
kemesinden: 

Üsküdarda İhsaniye mahallesin
de Bostan sokağında 8 No. lı hane
de sakin iken vefat eden ve tere _ 
kesine mahkememizce vaz"ıyet edil

miş bulunan Abdullah kızı Arap 

Zağfirandan alacak ve borç iddia
sında bulunanların bir ay ve vera-

set iddiasında bulunanların da üç 
ay zarfında vesaik ve senedatı ka

nuniyeleriyle birlikte Üs. İkinci 
Sulh Hukuk Hiıkımliğine müra _ 

caat eylemeleri ve aksi takdirde 
K. M. nun mevaddı mnhsusası ah

kamı tatbik oluna~ağı ilan olunur. 

(937/57) 

tehdit sebeplerile açılan boşanma 

davasının tahkikatında: Müddeaa -

·leyhin ilanen yapılan tebligat üze
rine mahkemeye gelmemesinden 

hakkında gıyap kararı ittihazile 5 

gün içinde ve on beş gün müddetle 

ilanen tebliğine ve tahkikatın 20/ 

Eyliıl/937 pazartesi günü saat 10 a 

talikine karar verilmiş ve gıyap ka
rarının bir nüshası da mahkeme 

divanhanesine asılmış bulunduğun
dan muayyen gün ve saatte İstan

bu Asliye Altıncı Hukuk mahke -

mcsinde hazır bulunmadığı takdirde 

gıyabında yapılan muamelelerin 

muteber tutul:::cnğı teblig yerinde 
r- mak üzere iliın oıuıı..: .. (9:>7/1..184) 

. 16,30 • 18,30> dur. . 
AJtınkumdan dönüş saatleri: lô,40·17,55·18,35·19,05·20,25 dır. 

••• 
Altın~um pl5.jı, Rumelikava~ında sahil 
ile civarı mesire yerleri ve Südlüre plajı 
ı iyeti Vatandaşlarına münhasır olmak 
serbt>st b~ıhınrlnğn i 1an olunıır. 

ter.eız~h 

Türkiye 

üzere bil:\ 

ınah:ılli 
Curııiııı· 

istis11• 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve EIÇAKLA~ 

Avrup1nın en l üksek m·ukalı ÇATAL. J( ttl 
ŞJK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve ,haR'f 
onlara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKlJkl" 
mamUlatı en yüksek sofralara süs verecek sO
dar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ, A"• 
ZULMAZ, ECRILMEZ, KIRILMAZ, PARL .,e 
LICINI kaybetmez. Yerli emek, yerli ser~3yebtio 
yerli i~i ile Beşikla,ta iskele yanındakı f~ .,o 
kadadır. Dünyanın en güzel ÇAT AL KAŞI 

BIÇAKLARI Y APILlYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmıyan Fabrikamıza bütün mekteplileri gruP 

BAŞKuRT-.te8A$aKÜRT,t egAşKLJRl··· 
Bu adı unutmayınız, yab~ncı markada çatal, kaşık ve bıçak ver:rıerSO 

reddcdiniı ve ı~rarla EAŞKURT mamulitını arayınız. ___.,--

--- Ticaret Qershanesi --~ 
Haftada iki akşam derse ielerek, 4 ay sonra muhasebed ~alır 

detnamcsfni almak için, Suttanahmed. Al~mdar caddesinde No. 21 
Amerikan Ticaret dcrsbanesiae başvurup bir proi'ram alınız. Husıısf 

ı ders de verilir. 

. 
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İstanbul ·~·· Belediyesi .•·.:. ilantşrı 
• • ;. • • ~·.: -~ ·, # ~ •• • • • :~ 

> / ' , • " -· . \;' . " . " . ""·: ... -:_ ._·· •.. ,_ ... 
a ,• (>·:. \·"'·.:~. f.l~· -._ 

Pasta, şeker ve şekerleme, çikolata, 
Bisküvi, tahin ve kos helvası ve 

emsalini yapan müesseseler 
hakkında talimatname 

1 - Pasta. şeker, şekerlr:me, çikolata. Bi~küvi. Tahin bel\'IJ51 

imalathaneleri kargir binalarda kurulacak ve bu sınat ve mesle~e 
tahsis cdil~cektir. Bu imalathanelerde bnşka sanat ve iş ynpılın351 

veya bunlann mesken veya yatakhanelerle bir kapı ve merdi\•en ile 

ilişik olması veya yatakhane olarak kullanılması memnudur. 

2 - iki metre yeksek liğe kadar duvıırları her vakit yıkanarak temiz~~ 
nebilmek için fayans ile muntazam bir surette örtülmüş ve zemini çın• 
ile döşenmiş olacaktır, ve zeminin münasip yerinde akıntı sularını 
lağma sevkeden ıskaralı \e sifonlu delikler bulunacaktır. 

3 - Müesseseler imalatın şekline ve vüs'atine göre kafi genişlikte 
ve serbest çalışabilecek surette en az aşafıdaki kısımlara biribirinden 

ayrılmış olarak ihtiva edecektir. 

A) imalathane ve ocak 

B) Bulaşık yıkama yeri 

C) iptidai maddeler deposu 

D) Hazırlaomış m'lddeler deposu 

E) Mahrukat deposu 

4 - ilk dört kısım ziyadar ve penccrefer muntazam olacak .e 
· k · · · , b. tel sıne gırmesıne mana o.mak üzere ve dtşardan aabit ve ince ır 

kafes ile örtülecektir. Hava değiştirmek üzere ihtiyaca xöre pence

reler üzerinde tertibat veya hava bacalan yapılacakt.ır. 

5 - Bu müesseselerden her türlüsü ihtiyacı şehir merkez sıı)'d 
(terkos) ile temin olunacak, bulunduğu sokakta terkos suyu tesisata 

olmıyan müesseseler temiz olduğu ispat edilmiş bir su ile doldur~· 
caklan en aşatı yarım tonluk ve müessesenin laakal bir günluk 

ihtiyacına kafi bir su deposu bulunduracaklardır. imalathane dahi1İll4' 
deki masalar mermer veya fayanstan olacak ve bütün kaplar "

0 

malzeme tam bir temizlik içinde bulunacaktır. 

6 - Ocaklardan (havagazı da dahil) çıkan dumanlar ve gazlar' 

etrafa yayılmadan davlumbaz tarzında bütün ocak sathını kaplayarı 
2eniş ağızlı bacalar vasıtasile damdan dış3rıya çıkarılacaktır. 

7 - Bulaşık mahalli mermer veya dökme taştan olup yıkanını.Ş 
kapların süzülmesi için oluklu kısmı bulunacak ve duvar kr!lmı rner:net 

.b. eyler 
veya fayans olacaktır. Kazan, tencere. mablak, formalar gı ı ş 
temiz raflarda veya dolaplarda saklanacaktır. 

8 - lptidat maddeler ağızları kapalı kıtrlar içinde ve muntaıaıı> 
kapaklı dolaplar dahilind._, veya raflarda bulunacaktır. 

9 - Jmal edilmiş gıda maddeleri cam tahta veya kapaklı dola~ 
larda mu haf aza edilecektir. le 

1 • • t ıyaca 
1 O - malathane kısımları ıle dofrudan doğruya alikası o dl ın• 

tarzda işçiler için soyunup giyinme, yemek ytme, el ) üı f1":,ı11 
yerleri ve aptesane yapılacak ve işçiler daima temiz tutu'acak 

bir iş gömleği giyeceklerdir. İmalathane dahilinde yatılamaı. '· bir 
· ce .. 

11 - Mahrukat deposu muntazam ve etrafını kirletınıye 

şekilde olacaktır. ·e bıJ 
12 - Kullanılacak iplidaf maddeler saf ve temiz oiacak \ 

husustaki talimat ve nizamlara uygun bu'un:ıcaklır. "e 
Puta, ~ekerleme, şeker. çikolata, bisküvi, tahin, kos he1"~':;,eıı 

emsalini yapan rr.üesseselerin tabi o1achkları sıhbi şartları ,os~ ere 
. k~ 

talımatname yukarıya yazılmıştır. ilgili olanların malumu olınıı 
ilan olunur. (B.) (3530) ~ 

Sahibi ve Umuml neşriyatı idare eden Ba~muoarrır 

E. izzet 
~sıldıtı yer : MiltbJai Ebüuiya 


