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KULAGI 

JAPONYANIN CiNE VERDiCi 2' 
Kö~Iü daha iyi,. da~a SAATLiK MÜHLET BİTTİ 
1 Nazilli Fabrikasında Tetkikler 

saglam ve daha zarıf 
giyjnmeğe teşvik edilecek Yirminci Japon fırkası 
Nazilli fabrikası önce köylünün ihtiyacını karşılayacak, 1 k ç• h k t 

tam 
etti piyasaya zevk okıayıcı kumaılar çıkaracakhr o ara . ıne are e 

~ 

'"'! Eski Hindi Çini valisi, Çinde akisleri duyulmuş olan 

topun Berlinden atılmış olup olmadığını soruyor - ___ ...... _.... . . ----··----·····--·--··· ... ··· 
Dün akşam 

Modada bir deniz 
kazası oldu 

Göztepe vapurunun 
kamarotu denize düştü, 

kolu kırıldı 
Dün gece Modada bir deniz kazası ol

muş, Büyükadadan kalkarak Moda iske
lesine yanaşan Göztepe vapurunun bır 
kamarotu boşluğa düşmüş ve kolu kırıl
~ıştır. Kalabalık olan vapurun yüzlerce 
yolcusu arasında heyecan uyandıran bu Çin<fe blr Japon kıt'ası ate§ ederken 

hldise fÖyle olmuştur: Paris, 18 (Hususi) _ Gittikce kanpkl
1
edilmektedir. Paris gazeteleri uzak prlt 

Göztepe vapuru 8.10 da Adadan. kalka- 've tehlikeli safhalar arzeden Çin-Japon hadiselerine sütunlar tahsis etmektedir. 
rak 9.10 da Moda iskelesine gelmış, yol- ihtilafı burada muhtelif suretlerde tefsir (Devamı 3 üncü sayfada) 
cular da çıkmağa hazırlanmıştır. Bu sı-

rada üst güvertede duran kamarot Halit 
tahta iskeleyi Moda iskelesine atmak is
temiş, fakat iskele yeri bulamadığı için 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Kooperatif 
Bayramı mühim 

bulunuyor İzmir t 8(Hususi) - Ege köylüsü 
kooperatiflere candan sarıldığı içinw .bu 

a1 b~tokholm 18 (A.A.) - İsveç ajan- caret ve endüstri sahalarında, gittikçe davanın müsbet bir netice verecegıne 
l~~iriyor: fazlalaşmakta olan münasebetlerde mil. şüphe edil~ez. Her s.ene 15 temmuz 

'ita l'urkiye Nafia Vekili B. Ali Çetin - hiın bir merhale teşkil eylediğini kay- tarihinde bır koopera~ bayr~ Y~. -
t .. Ya!lın İsveç ı· · ·· b t·ı b .. _ de !emektedir pılınasına karar verilınıştir. Şımdılik Un l ege ışı munase e ı e, u Y · . rk k ffl · k 
tıe sveç gazeteleri uzun makaleler Türkiye Nafia Vekilinin İsveçi zi- köylü için istıh a . oope:.a 1• erı u -
lli Şttederek, bu ziyaretin ehemmiyeti- yareti, Vekaletin, bilhassa elektrikleş - rulrnası mevzuu bahis degıldır. Bu hu-

eba ... u·· · . · . . ·· akal"t ah ı da - ta zaman zaman akseden haberler 'llitk· • . z ettırmekte ve bu zıyaretın tırilme ve mun a s a arın , prog sus . . 
ıye ıle İsveç arasında, bilhassa tı- (Devamı 11 inci sayfada) rnevsımsız sayılmaktadır. 

f54 Nüfuslu bir aileden mürekkep bir köy/ 

dit 
1:1ir, l 'J (Hususi) - Gönderdiğim fotoğrafta görülen elli dtirt nüfuslu Selviler köy(i halkını tejldl etmekte

ke · r u elli dört nüfus Selvi oğlu Molla Mehmedin kızları, delikanlıları, torunları ve onlann çocuklarından mürek -
'ra~ı ıt. Muhterem bir zat olan ve ını.ı~itinde _çok sevilen Molla Mehmet 85 yaşında olmasına rağmen hAlA dinçtir. 

~sında senenin muayyen z~nja~laı:,ında ~ışmakta ve torunlarının çift işlerine yardım etmektedir, 
Qit ;ııa Mehmet bir çok harpiere girmiştir. · ~gün çoluğunun, çocuğunun başında mes'ut bir hayat geçirmekte
sı ~a ~rgisi~i muntazam ödeyen bu yaşlı vatand~ yeni Türk harflerini öğrenmiştir. Gazete okuyacak kadar okuma

t ıt. Gonderdiğim fotoğrafta bu ihtiyar köylUllün gelinleri ve daınadları yoktur. 

Milliyim dün boğayı yendi 
ve kemeri haketti 

Güreş tam 36 dakika sürdü. Amerikalı gene 
ring jplerine sarılarak 

kurtulmağa çalıstı11 fakat nihayet sırb yere geldi 

Dünka güreşten bir görünüş 
Haftalardanberi dedikodusu sürüp gi den bu güre§in son faslı dün Taksin 

stadyomunda kapandı. Müllyim çok faik bir güreşle Amerikalıyı yendi ve kemer 
le beraber 500 doları kazandı. Bu çok heyecanlı maçın tafsilatını ve diğer resım 
leri 7 nci sayfamızda bulacaksınız. · ----- ····················································· SIJz iln kısası: 

HALKA HAK VERDiM 
Yazan: E. Talu 

Kırk yılda bir Kere de halka hak ver- kı kaçıran hususiyetlerini iyice tesbit 
dim.. ettim. 

Neden icap etti mi diyorsunuz? Bakın, Topyekun vardığım netice ıudur ki, 
arzedeyfm. Dün, haftalık tatilimden isti- bizde bu kabil yerler, orta halliden hattı 
facie ederek, İstanbulun muhtelif eğlen- ,bir gömlek üstün olanlar için dahi daya-
ce yerlerinde bir tetkik gezisi yaptım. nılmaz derecede pahalıdır. 

Aleyhte de olsa, gazeteci bedava rt>k- - Efendim; ne yapalım? Biz bunca fe-
,llm yapmaz. Onun için isim yazmıyaca- dakarlıklar ettik amma, ahali rağbet et
jım .. Fakat §ehrin birkaç noktasındaki miyor! 
bu • sözüm ona - eğlence yerlerinin, hal- (Devamı 2 inci sayfada) 



2 Sayfa 

,_ ________________ , 
Her gün 

Küçük 
Şeyler 

- Yazan: Muhittin Birgen -

Resimli Makale: 

SON POSTA 

XJlaris adam muhtemel bir düşmandır X 

Temnıuz 19 

Sözün Kısası 
Halka 
Hak verdim 

E. Talu 

(Ba§ tarafı 1 inci sahifede) ı.ı· ~ enizyolları idaresinin bir gün ge-

1.!::::U lip beni vapurlara koymamasın
dan korkuyorum ama hem onun, hem de 
bizim seHimetimiz namına, gene başım-
dan geçen bir hikayeyi anlatacağım: . 

İddiasında bulunanların çoğu hak~de 
dır. Fedakarlık fiatları makul bir ha Jt]e, 
indirmekle, müşteriye madik etmeıne }de 

• ona emniyet ve itimat telkin etrne 

Günlerden bir gütı Bandırmadan gelı
yordum. Bandırmadan gelip gidenlerin 
uyku uyumaları güçtür; ben de vapurun 
güvertesindeki tek yataklı kamaraların
dan birmi almıştım. Sabahleyin saat k:ıç
tı bilmem, her halde henüz benim uyku
mu alamadığım bir saattı ve galiba gemi 
henüz yanaşmıştı. Dışarda bir tavln oyu
nu, onu müteakıb b.ır de güzel sohbettir 
başladı; oyun esnasındaki alaylardan, 
sonraki sohbetlerden anlıyordum k! sa
bahleyin erkenden, gemi rıhtıma yanaşır 
yanaşmaz tavla oynamıya meraklı ve bir
birlerile yaptıkları şakaları kandilli kah
kahalarla söyliyen bu zatlar, kimi gemı

Hırs kanun tanımayan bir hastajığa benzer, hararet dere

cesinin kaçta başlayıp kaça ktdar yükseleceğini bilemezsiniz 

ve haris bir ndam açık havada yakılmış bir ateşin alevi &i

bidır, rüzgar hangi t~l':ıfa dl)~ll fserse o tarafı yakar. 

Haris olduğunu bildiğiniz bir adamla dost olmaya kalkış
mayınız, bilakis onu munh·mel bir düşman olarak biliniz, 

, karşısında ona göre konu~unuz ve düşüncelerinizi açığa vur
maktan çekinıniz, nksi takdirde beklemediğiniz zamanda ar
kanızdan bir bıçak clnbesi yenir.iz. 

d n, kımi limandan, hep gemi ve ı;man 
mensubları idıler. Kamaralarda heniız 

yolcular bulunduğunu ve bunların d:.ın

den ve belki çvvelki gündenberi yoldan 
gelmiş yorgun insanlar olması ıhtimalini 
hiç düşünmeden şeşle beşi, bütün kuvvet
lerile vurdular ve .hamamcı, beye bk 
çıkma g€tir!> diye hamamcıya bağırdı
lar. Doktorla alay ederek savurdukları 

kahkahalar da neş'elerinin yerind<! oldu-
1 

ğunu gösteriyordu. Ben de yatakta s'nir
lC'nerek bir müddet döndükten sor.ra, 
memleketteki kültıir noksanının bu acı 

misalile derdlenerek, yorgun ve uykusuz, 

Verem iane 
Pullarını ilaç 
Zanneden köylü 

o saatte nereye gideceğimi tayinde fıc'z, 

kalk1p giyindim ve vapurdan çıktım! Yü
rc ğim o kadar yanmıştı ki ikınci defa ge
ne aynı vapurla, aynı yerde, aynı seyn
hati yaparken, tecrübeli adam sıf!ıtile, 

yatmadan evvel bay süvari ile konuşma
yı unutmadım ve ertesi sabah, mümkün 
mertebe iyi uyudum! 

* Bir kaç sene evvel inşasından o kadar 

Fransanın Normandiya ahp.lisinden 
Fransuva isminde saf bir köylü posta 
direktörüne müracaat ·ederek vereml. -
ler menfaatine çıkanlan pullardan yüz 
franklık aldığını ,fakat hiç hır fayda 
görmediğinden parasının iadesini iste -
miştir. 

çok bahsedilen ve gazete sütunlarının her 
günkü havadis mevzularından birini teş
kil eden asfalt yolları hep hatırlarız. Bu 
yolların yapılış tarzı İstanbul belediyesi
nin fen heyetine şeref vermiyecek şey
lerden olduğunu da, senede bir hayli 
kurbana mal olan kazalarile hep biliriz; 
fakat, bunu bir tarafa bırakırsak, öte ta
raftan görürüz ki bu yollar bir taraftan 
bozulmakta ve bunların bozulmasına ma
ni olmak için de ya hiç bir şey yapılma
makta, yahut da pek az bir emek sarfe
dilmektedir. Mesela, Yedikule ile Bakır
köy arasındaki yol bozulmuştur F.ğer bi
raz daha ihmal edilecek 0 1

• tama-

Saf köylü direktöre veremliler na
mına çıkanlan pulları satın aldığını, 

fakat bu pulların veremli bulunan kn
men bozulacaktır. Hele, Fene. >olundan .. ,c;ının sıhhati üzerinde hiç bir tesir 
Bostancıya giden asfalt yolu bir gözccn \ apmadığını söyliyerek demiştir ki: 
geçirecek olsanız görürsünüz ki bu yol ı · _ B 11 karımın sırtına gö;; -. . . v . . u pu arı , b 
harap olup gıtmıştır; acaba oldugu gıbı .. • t d m Bir kaç defa bu a -. . . kı: d ? t . 1 sune ) apış ır ı . 
tamınne ım ttn var mı ır. mkan o sa 1. . t m Fakat nafı'le -;,.~rı ..... 

• 1 rne ıyeyı yap ı . , .na .... 

bile çok m7srafa mal ?lacaktır. Ha.bukı günden güne fenalaştı. Şimdi pullarn 
bu yol ye~ı yapıldı. Bır asfalt yolun bu verdiğim paranın iadesini istiyorum. 
kadar az bır zamanda bu derece harap ol- il k" 

1
.. · ·1 · d 

. . . Nihayet zava ı oy uye ı aç ıve ması ınsana hayret verecek bır şeydır; _ . : 
h l 1 kü. "k b el . . kullandıgı pulların ıane pulları oldugu e e yo un çu yara ve er ermın .. .. • 1m 
vaktinde tamir edilmeyip bugünkü hale rnuşkulatla anlatı ış. 
kadar gelmesine meydan bırakılması a
kılları durduracak bir hal oluyor! Bu yol
lan iyi yapmadıksa niçin yaptık? Yok, 
iyi yaptık da normal surette bozulduysa 
niçin bunun daimi surette iyi halde mu
hafazasına ehemmiyet vermedik te bu
günkü hale gelmesine müsaade ettik? 

Bu suallere makul bir cevab bulmı:nm 
imkanı yoktur. 

* İşte, iki küçük şey, iki müşahede. Bi-

Dul kadını en fazla olan 
memleket 

En fazla dul kadını olan memleket 
Hindistandır. Hindistanda, altmış yet -
miş yaşındaki erkekler 12 - 13 yaşında

kı kızlarla evlenirlermiş. Tabii t>rkek 
az zaman sonra ölünce karısı da dul ka
lıyormuş. 

Eskiden Hindistanın bazı tarafla -
rında erkek ölünce karısını da crkeğın 

ölüsile birlikte yakmak adeti bulundu
ğunu habrlıyanlar cbu adet galıba dul
ları azaltmak için ortaya çıkmıştı» de
mektedirler. 

ARASONDA ) 
J•-H-ER-G-pu·N-8-IR-f-IK-RA_ .. , Bir oyun salğını 

/ngilterede ufaklık 

Yirmi sene sonra 
Yirmi sene evvel Parise gitmi§ olan 

bir Türk genci, yirmi sene .sonra bir 
kere da1ıa gitmişti. Bir gece oradaki 
Maksimbara girmi§ti. Etrafta gördü
ğü kadınlara baktı. Hepsi de olduJ...ça 
yaşlı idiler. Şefgarsonu çağırdı: 

- Ben, dedi, yirmi sene evvel bir 
kere daha buraya gelmiştim. O zaman 

Buhranına sebep oldu 

genç ve güzel birçok kızlar vardı. İngilterede her salonda ve her top -
Şefgarson cevap verdi: lantıda yeni bir oyun salgını türemiş-
- Size yemin ederim. Şimdi burada tir. Bundan iki ay evvel çıkarılan 3 pe-

gördüklcriniz ayni kızlardır. nilikleri, üstüste dizmek... Bnnun için 
•--------------• de, fazla miktarda Eyüp sabrı lazım ol

Vindsor düşesi 
halk arasıncla 

Eski İngiltere 

kralı Edvardın re

fikası Vindsor diı

şesi, geçenlerde A-

vusturyada bir 
spor şenliğinde ha-

zır bulunmuştur. 

Avusturyalılar ko-

lere iştirak eden 

{7"!!'~~.-.. 

düşesi hararetle alkışlamışlardır. 

Kraliçe Marynin benzeri 
öldü 

f ngllterenin Vındsor mıntakasında 74 
yaş-ı-;da ihtiyar bır kadın vardı ki, bü
tün memlekette bi.iyük bir şöhrete malik
tı. Mis Lee adını tnşıyan bu kadına bü
J ük şöhreti temin eden şey İngilterenin 
valide kraliçesi Maıy'a son derece ben
zemf'kte olması idi. Miı; Lee tablatin ver
diğ; bu benzemeyi artırmak için elinden 
geleni yapar, \•alde kraliçenin elbiseleri
ni, snpKalarını, hatta yiırüyüş tarzını bi

le t...-klide kadar ilerJ giderdi. Anlattık

laruıa göre Mis Lee bu sahada o derece 
nıuvaffak olurdu ki, Vindsor parkında 

d•lbşırken bizzat muhafaza alayı subay
'arı bile onu kraliçe sanarak selam du
rurlardı. Ecnebi seyyahlar arasında onu 
kraliçe zannederek fotoğrafını çekenler 
de çoktu. 

Mis Lee bu hafta başında ölmüştür. 

Gazeteler bu hadisecien bahsederlerken: 

- Yazık, anne kraJiçc benzerini kay
bct!i dıyorlar. 

duğu söylenmektedir. Zira bu sikke -
leri, o şekilde ve köşelerini bırbirinc 
uydurarak koymak lazımdır. Bu da ol
dukça güç bir iştir. 

Ayni zamanda Londra piyMasına çı
kanlan 16 milyon peni'ye rağmen, bu 
oyun yüzünden ufaklık buhranı baş 
göstermiştir. 

Bekar erkeğin balık 
tutmasına ızın 

f.Jerilmiyen memleket 
Avustralya içinde tetkik seyahati 

yapan bir İngiliz alimi ora yerlilerinin 
gayet garip bir takım adetlerı olduğu
nu tesbit etmiştir. 

Erkekler daima snçı çok o:an kadın
lar:a evlenmeyi tercih ederlermiş. Bu
na sebep şu imiş: 

Bekarlar balık tutmak hakkını haiz 
değillermiş. Erkek ancak evlendikten 
sonra balık avlayabilirmiş. Balık olta
larını da karılarının saçlarından başka 
bir şeyden yapma.larına müsaade edil
mezmiş. 

Cenup kutbundaki kuşların 
seslerini dinliyebileceğiz 
Harvard üniversitesi cenup kutbu

na yakın mıntakalarda yaşayan ku~la
rın seslerini pliığa ve filme çekmek va
zifesile mukellef olarak bir fen hey'eti 
teşkil etmiştir. Bu hey'ete son derece 
hassas mikrofonlar verilmiştir. Bu mik
rofonlar iki kilometre uzaktaki bir cı -
vıltıyı toplayıp yaklaştıran ses araştı -
rıcı aynalara bağlıdır. Deniıebilır ki 
bu hey'et vazifesini bitirip te döndüğü 
zaman cenup kutbunun sessizliğini ha
zan ihlal ediveren kuş nağmelerini rad 
yoda dinlemek ve bir dakika için ken -
dimizi o, buz deryası içinde farzetmek 
kabil olacaktır. 

zim umumi mantığa göre birınden De
nizyollarınm genel direktörü, diğerinden 
de vali Üstündağ mes'uldürler. Ben 1Ju fı
kirde değilim. Bundan, derece derec hep 
mes'ulüz. Sabahleyin, erkenden kam, rn· 
lann yanı başında «hamamcı, beve bir 
çıkma getir!> diye bağıracak gemi V(\a 

liman zabıtleri bulunnbikc(ğır.i Vl bun
ları böyle münasebC"tsizlikkrden rnenel
mçk icab eyliyeceğini dirc>ktör Saııdctt n 
nerden hatıra getirsin? Fencryolu-Bos
tancı asfalt yolunun bugünkü hale gdcii
ğini, eğer o taraflarda oturmuyors , Üs
tündağ nerden bfü,in? 

r 
1 

iSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Her iki hadise de bizim umumi cem1-
yet ve iş terbiyemizin nok .. anından ıleri 
gelir. Bir gemi veya liman zabiti değil, 
en mütevazi bir insan bile, medeni bir in
san olduğu takdirde, uyku zamamnda şa
mata edilmiyeceğini bilmeğe mecburdur. 

(Devamı S ünc.-ü sayfada) 

Maliye Bakanlığı yeniden gümüş para bastırmaya karar 
verdi, kararını tatbik için de hazırlıklara girişti, bu yıl 8 mil
yon bir liralık, 4 milyon yarım liralık, 4 milyon yirmi beş ku
ruşluk, 7 milyon or- kuruşluk, 8 milyon da 5 kuruşluk b3stı
rılacaktır. 

Gazetelerin söylediklerine bakarsanız: 
cHalk 25 kuruşluklarla bir kuruşlukları ayırt etmekte a!

cdanmakla beraber yapılan tetkiklerde iki çeşit para arasın
cdaki farkın biril dikkatle meydana çıkacağı anlaşıldığın-

dan> bu nevi paraların değiştirilmesine lüzum görülmemiş
tir. 

Halbuki meskukat işinde umumf kaide .muhtelü kıymet

teki paralar arasındaki şekil farkının dikkatsiz kimseler ta
rafından da anlnşılacak derecede büyük olmas1> olduğuna 

göre Maliye Bakanlığının bu çeşit paralan değiştiımemek 

için istinat ettiği sebebin gazeteciler tarafından keşfedilen -sebep olabileceğine biz inanmıyoruz fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1NAN l STER 1 NAN M A! 

"-------------------------------~-----------~--~~~----------------------------------

başlar. tas· 
Sanırsınız ki, birazcık hovardalık .. ~. 

Iayan bir parçacık eli açık gözüken rnulıı)· 
' ! b 1 . ocu teriye kazık atmak, stan u gazın 

fuııda asil·olmuş bir prensiptir. . 
1 

ri 
Belediye, iktisat müdürlüğü, tarıfe ;r. 

istediği kadar tetkik ve tasdik ededh'P 
· · sa 1 

sun. Herhangi bir eğlence yerının ltS 
.. t . . d'v m"saı·t -utla veya mus ecırı, ma ıge u ~·· d"d 

bir açıkkapı bulundurur; ve fiatı tah/. 
edilen rakı şişesinin, yahut ki bira bar a 

b ı ıneğının acısını, fia tı açık bırakılan az 

zelerden çıkarır. . . tir· 
Bunun önüne maalesef geçılemcmlŞ 

9 
Hiçbir eğlence yeri yoktur ki, oraY t 

giden bir ailenin bütçesine, birkaç san 
içerisinde beş, altı liralık bir rahne aç· 

masm. . . e-
Ahali rağbet etmiyormuş. Bu şeraıt ıÇ 

risinde rağbet etmiyeceği, onun da kaça· 
mak yolu arayacağı, mezesini evden ge
tirecegv i hatta ufak bir şişe rakıyı cdce-

' d ge· tinin iç cebine yerleştirerek, gazino a . 
tirttiği diğer şişeye ekleyeceği bedihidır· 

Bu gibi umumi yerlerde halkın rağbC
tinin artmasını görmek için haliı bazı 1~ 
kantaiarda sıkılmadan aranılan kıt'' 

.. •;e 
parasını, otomobillerden şehir barıcı ]J 

gece zamlarını, kapı diplerindeki p:ıra 
vestiyerleri, plajlarda duhuliyeden nı_,.~· 
da tahsil edilen fahiş kabine ücretıeriJl~ı 
rakının lazimi ga}Ti müfariki olan bir şı· 
şe çeşme suyu, ve yemeğin tabii yoldl'i§l 
bulunan iki dilim ekmek için ayrıca he-" 
saba geçirilen parayı, ve dnha bunun gı· 
bi insanı sinirlendiren, çünkü hile ve dal· 

ka -lavere kokusu veren rnanasızlıklann ' 
dırılması lazımdır. 

Halkı adeta kader bilmemezlik ve nttn· 
' a 

körlükle itham eden esnaf, onu bar~~-
kesmekte, kafese koymakta devam ett• .. 
çe, çok akıllı, uslu ve izzeti nefis sah1 ~~ 
olan halk ta, pek haklı olnrak ondan k 
çacaktır. 

Bu hakik""Rti iyice kafamıza yerleştir· 
meliyiz. 

------------------------· --_.... ..... __ .......... , ___ ..._.. _ ......... .......-

Sinenıa ile tarih dersleri 
veriliyor . 

. b' ·eSl Amerika çocuk tahsıl ve ter ı:y • 
mütehassısları mekteplerde tarih ~?r'i_ 
!erinin talebeye sinema filmle~i g~s \fC 

termekle tedrisine karar vernuş~e-
1 

ri 
bunun için bir takım tarihi badıse ~ .. , 

. ·n sı 
gösteren filmler _haz;.rl:nn.1:ası ı?.ı tah .. : 
pariş vermişlerdır. Onumuzdeki c .. 
sil senesi tatbik edilecek olan ~u t~eri 
ıübe verimli olursa mektep ıdare j}ll 

b .. .. h . etli tar okutulacak utun e emmıy rvııd 
hadiselerin filme alınmasını H0,~ ve 
sinema şirketlerine havale edece usul 
şimdiden sonra mekteplerde bu 
tatbik edilecektir. =---- .,.,..,,, 
- Bİİİ~~r· ·~;~~~uz ~ 

ı - Sun'i ipeği kim keşfetmiştir?_ tol"' 
lik bır 2 - Almanya kaç kilometre ğı rıe 

rak üzerinde kurulmuştur, kalabalı 
kadardır? . . rejSi 

3 _ Guatamala cumhuriyetının 

kimdir? arın) 
(Cevaplan !/ 

(Dünkü suallerin ce\'abları): yedi 
1 - cl'\.caib seb'ai alem> dcnileJl 'bCdl 

büyük eserden biri olan Diana :rrı~erıitl 
d . d' b' hara JC Ege mmtakasın a şım ı ır . ııır!l 

yanı başında bulunan bir köyceğtz 0yerde 
kalan Ayaslog köyünün bulunduğu t>iiYiı" 
idi. Bu köy vaktile dünyanın en ustıııtı 
şehirlerinden biridir. Mabet ~a rı1ii' 
evvel 356 da yandı ve bilnhara d :t-f 1a.ıtsıı 
kemmel bir şekilde yaptırıldı. 1 

sofi' 
~· b' asır evvel 203 de yağma ednuı, ır 

ra da yıktırıldı. nll 1ld' 
2 - Osmanlı cDivanı hümaYll ınr ,,e

dört sınıf memur bulunurdu. Btın Jl,şsıı· 
zirler kadıaskerler, defterdarlar, 

' ~ 
cılardı. . . :rıe~t01• 3 - Cazibe k11nununu Sır Isac bit c 

d .. en JC· bahçesinde otururken yere uş .. şnrııııe 
manın neden yere düştüğünü du 
le bulmuştur. 



Sayfa 3 

. ispanyada har~ l~4~ ........ 11-

. tekrar şiddetlendi A[E E 
Japon yanın 

saatlik 
Çine verdiği 
mühlet bitti 

24 Saragosse, 18 - Havas ajansının muha
birinden: 

• Japonya, Çin denilen 
büyük lokmayı yutarken 

Yirminci JapOn fırkası tam 
olarak Çine hareket etti 

Hükfunet milislerinin Aragon cephe
sindeki tazyikleri artmaktadır. Milis 
kuvvetleri, Huesca'nın şarkında bir kaç 
kilometre mesafede bulunan asilerin 
mevzilerine hücum etmişlerdir. Milis 
kuvvetleri, harp hattına 10 binden fazla 
asker sokmuşlar, 20 kadar tank, zırhlı o
tomobil ve bir çok mitralyözle kullanmış-
lardır. 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

N e vakit Uzakşark mevzuubahs 

olsa Çin ile Japonya hatıra ge

liyor. Hoş başka türlü olmasına da im
kan yoktur. Çünkü J aponya, bu geniş 

mıntakanın rakipsiz kalmak istiyen bü
yük kudreti olduğu gibi Çin de, Uzak-

İleri hareketi şarkın zıt menfaatlerini telif etmek ic:.p 
eylediği zaman gönünden çarık çıka

Madrid 18 (AA.) - Hava.> ajansı rılan sabur ve derisi kalın bedbaht mdh-
ltep ~i~ş tarafı 1 inci sahifede) müşkül bir harbe girmiş olacaktır. Ja-ı tında Çinin ayrılmaz bir parçası olarak muhabirinden: kumdur. Bu iki aktörün etrafında dere-
Suıhu ık gazetesi diyor ki: ponya, talim görmüş, iyi teslih edilmiş ve tanımadıkça siyasi görüşmelere gir - Hükumet kuvvetleri, Boadilla Del- ce derece mevki alan Sovyet Rusya, A-

>iilt d: talnı~ bir şey kurtarabilir. Bü- harpctlık kabiliyeti artmış iki milyondan meği istememektedir. Çinliler, yalnız monte'ye doğru ileri hareketlerine de- merika, İngiltere, Fransa, Almanya ve 
lt\i.idah ~ e~lerın ve bilhassa Amerikanın .fazla insanı yekdiğerini velyeden dalga- mesela, demiryolu ve gümrükler me - vam etmektedirler. Bu kuvvetler dün İtalya vardır. Şimdiye kadar Japonya ile 
~a. iler~ esı Japonyayı girmiş olduğu yol- lar halinde hattı harbe sevketmek kud- selelerinde, ekonomik imtiyazlar ver- öğleden sonra mevzilerini isl~h etmiş - Çin arasında gelip geçen hadiseler, bu 
lte<iebil enıek hususunda tereddüde sev- retine malik 400 milyondan fazla nüfus- meğe amade gözükmektedir. !erdir. devletleri zarardide etmekle beraber 
~etikecek olan yegal}e kuvvet, büyük lu bir milletin hakkından kolay kolay ge- Nankin hükfuneti ne yapacak? Cumhuriyetçilerin beş tayaresi, diin kat'i bir müdahalelerini icap eyliyecek 
bilir. a cumhuriyetinin bir tazyiki ola- lemiyeceğini kendi zararına olarak öğ- Pekin 18 - Çin menabiinden yalnız öğleden sonra Madridin yÜkarıs·nda mahiyette görünmüyordu. Çünkü, Ja-

, lla.rıs 
1 

Bir Fransıza göre 
renecektir. şifahi olarak bildirildiğine göre, Ho - asilerin tayyarelerine karşı bir muha- ponya, daha ziyade Sovyet Rusyaya kar-

~eıcarı.dı. 8 
- Eski Hindi Çini valisi B. 

d.e iıı.t· e Varenne' Paris Soir gazetesin
Çil\.Ja~ar ~tıniş olan uzun bir etüdünde 
ltı.ekted·on ihtilafının menşelerini izah et-

24 saatlik mühlet pey - Şakar Başvekili General Sun - rebeye girişmiş ve bunlardan iki ta - şı hareket ediyor ve onun, Çin üzerindeki 
Şanghay 18 (A.A.) _Japon sefa _ Şe - Yuan, Japon ültimatomunu bugi.in nesini düşürmüştür. Cumhuriyetçile - tesirlerini izale ederek kısmen onun ye-

A saat 13 de kabul etmiştir. Nankinin ne gi- rin tayyareleri, Madridin şimali gar - rine kaim olmak istiyordu. Bu arada, t.am retinirr resmı bir tebliği, Japon masla-
hatgüzarının dün saat 23,30 da Çin hü- bi bir hattı hareket alacağı daha malUm. bisinde de diğer iki asi tayyaresinı dü- manasile imparatorluğu beslemek imkan-

ır. kfunetine bir nota tevdi ederek her tür değildir. şürmüştür. larından mahrum görünen Japon adala-
lü tahrikata nihayet vermesini, Louko- B ir Japon fırkası daha rının bir taraftan randımanını artırırken 

· ~. v Bedinin rolü uchiao hadisesine müteallik olan iti- Şanghay 18 (AA.) - Kore'den ge- "
1
. b• öbür taraftan da bu adalara iktisaden ve 

Jaı>o~ren_ne diyor ki: laf ahkamının mahalli memurla:t ta=a- len haberlere göre, yirminci Japon fır- spanya ır askeri noktadan esaslı bir hinterlant te-
fıtkad dtplonıasisinin mülhimi askeri kası, tam olarak, Seul'den Çine hare- min etmeye çalışması mazur görüldü. lt ır J fmdan icrasını işkal etmekten feragat A h b• 
i l'rıuah aponya ile Almanya arasında- eylemesini istemiş ve cevap için 24 sa- ket etmiştir. Halen Çine doğru yürü - VfUpa ar ) Valda ki her el attığı lokmayı yutma-

bı.ı.r ... kaede; diplomatlar tarafından ~egwil b' 'hl d w mekte olan Japon kuvvetlerinin mik - sına müsaade edilmekle bu devletin isti-,. n atlik ır mu et tayin eylemiş ol ugu- O k ..,. 
'1ttednn_/n.Berlindeki ajanları tarafından nu bildirmektedir. tarı bu suretle 30 bin kişiye varmıştır. og"' Ulffiiyaca " hası arttı; asıl o zaman endişeli hareket-
lttp ise b lŞtır. Şimdiki vekayiin izahı mat- Amerikanın va2i.yeti ler belirmeye başladı. Bugün esas Çin 
tlluş ola unun için Çin'de akisleri duyul- Müzaker eler Vaşin,gton 18 (A.A.) - Reisicum - Londra 18 (A.A.) - Son zamanlar- topraklarında harp olurken harp olmu-
~fldığı n topun Berlinden atılmış olup ol- Peiping 18 (A.A.) - Tientsin'deki hur B . Ruzvelt, dün öğle yemeğin~ B. da B. Hitler ve B. Musolini ile görüş - yor, •silahlı ihtilaf var, denilmesi de bu 

sualini irat etmek kafidir. görüşmeler esnasında Çin mümessil - Hull ile birlikte yemiştir. İki devlet a- müş olan amele fırkası eski lideri B. asrın garip bir tecellisi oldu. Filvaki U-
."a.reıı.ıı.e _ _çin ordusu leri, çok ihtiyatlı bir vaziyet alınağa damı, uzun uzadıya Uzak Şarktaki va- Lansbury, - sulha müzaheret .meclisle- zakşarkta bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntı 

<li~ate ' nıuteakiben Çin ordusunun başlamışlardır. Çinliler askeri mese - ziyet ile Çin - Japon ihtilafının zaruri ri - Londra federasyonunda irad etmiş malfım sebeblerden doğuyor. Bu mese
lstar et Şayan olan terakkiyatı bahsinde lelerde dahi her nevi uzlaşmayı red - kılması takdirinde bitaraflık kanunu - olduğu bir nutukta bu iki devlet ada- le, ya, Japon emperyalizmine karşı kuv· 

Jap0 lllekte ve şöyle demektedir: deylemekte ve Japonya şimali Çini nun tatbiki meselesi hakkında görüş - mının sözlerine itimadı olduğunu be - vetli bir cephe alınmak suretile izale edi· 
""-'· ~~!a., uzun, pahalıya mal olacak ve Nankin Çin Cumhuriyetinin idaresi al müş1erdir. yan etmiştir. ,Iecek, yahut Japonya tarafından Çin de· 
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manların komünizme karşı mücadele cezri bir surette halledilecektir. Devlet 
etmek için İspanyaya mühim miktar - lerin başlarını kaşıyacak vakitleri olma 

~o·· .. . . .. . muahedesi da asker 1;e kuvvetli silahlar gönder- dığma göre, bana, ikinci şıkkın tahakku. 
l\ "} d h d h -) d h m ekte olduklarını kabul ederim, fa - ku daha mülayim görünüyor. ... 

J U a a IyJ, a a Sag am Ve a a dün İmzalandt kat İtalyan ve Alman müdahalesinin Selim Ragıp Emeç •f ·k· d•} k nihayet bulacağına ve İspanyol har -
Zarı giyinmeğe teşvı e ı ece Tahran 18 (A.A.) -Pars ajansı bil- binin bir Avrupa harbi intaç etmiye - ifa/yan 

Donanması 
betler (!3<ış tarafı ı ind sahifede) yurdumuzda, sanayi planımızda yer alan 
~kttrıı getiriyor. Tarlalar, incir ağaçları her mevzuun başı köylüdür. Hitap kÔy
~o~lert· .bahçelerde canlı bir faa Fyet lüye yapılıyor. Fabrikadaki 768 makine 

diriyor: ceğine emin ve kani olunuz. 

Otok Çelıyor. evvela köylüye cevab verecek, sonr:ı şe-
~etıe katda bu mevzu üzerinde salahi- hirlinin ihtiyacını temine çalışacak. 

İran hariciye veziri B. Samyi ve I
rak hariciye veziri B. Naci Elasiı bu sa
bah saat 11 de iki memleket arasında 
bir dostluk muahedesi imzalamışlar -
dır. 

larııatd oıı.µşacak zevat da var .. konuşu- İlk kumaşlar köylünün ihtiyacı içindir. 
hı fa~ı aıı. _anlıyoruz ki evvelce olduğu gi- Köylüyü şimdikinden daha iyi, darla 

Bu muahede, 1913 İstanbul proto
kqlları ile 1914 hudut tahdidi komis -
yonu zabıtlarını muteber tanımakl& ve 
bu suretle iki memleket arasındakı hu
dut ihtilaflarına nihayet vermektir. 
Şattülarap, bilcümle memleketler ti -
caret gemileri ile İran, ve Irak hüku
metleri harp gemilerine seyyanen a -
çık bulunacaktır. Seyrüsefa:ne salih 
su yolunun idaresi ve islahı ile bu hu
sustaki maddi mükellefiyetler hakkın
da ileride başkaca bir mukave~ename 
imzalanacaktır. 

~llcJır a lStihsal, rekolte taşkınlığı bizi sağlam, daha zarif giyinmeğe teşvik ede
tiirı h~Yor. Bilakis fazla istihsal için bü- ceğiz. Elde müsbet bir silah var... .. .. 
§ııı.cta Urnet t~şkilatı köylünün yam ba- Bugün piyasada satılan ve koylunun 
~1tdır Yard1rncı vazifesini başarmağa ha- 'ihtiyacına cevab yeren kumaşlar çok da-
~a~İ . ğınıktır. Kaliteleri de aşağıdır. Nazilli 

d.e g() a .~stihsaf yapılırken harici rekabet Kombinası köylümüz için daha sağlam, 
h.. z on·· ' k ''.lllhsuıı _unde tutuluyor. Türk damgalı daha zarif, daha fazla zevk okşayıcı t~-
tıs aıl:l) erın kalite itibarile en iyi, en ne- maşlar imal edecek. Bunlar çok ucuza pı-

asına çalışılacaktır. yasaya çıkarılacağı için rağbet göreceğin-
S Kombinada den şüphe edilmiyor. 

let aııki bir köy b" h" d ~- . Japonyalının kumaştaki arzusu, kumaş 
~ei': Bski NazilU:de ır şe ır yker ek~ıhşmış- tezyinatındaki zevki Türk köylüsünün 

sızı·k en eser yo .. es ı are- ~ k 1 tiıı.i 1 unutuı 'b· . . h sırtında aglamıyacak. . . Bu umaş ar 
tı he muş gı ı.. yenı sanayı se - d . .. Tü. k k'l h 

~at t Yeri h k li h k" d ·h Türk esenıne gore, r zev ı e azır-
t ftşk are et .. er oşe en a- k 

800 Metroluk dünya 
rekoru kınldı ~ışk ırıyor h . . !anaca tır. 

•t1y0 • areket fışkırıyor, enerJı 
'\" r. 

. et' "' t?ı. .,er """k . 8ıtıiıı. .,u selen binalar yeni Türk iş-
t?t refah · 
~ \re es ını :meydana vuruyor. Iş, jş-
e etitıi taer burada buluşmuşlar .. biri d.i-
et~etı ne~arnlıyori;>Biri eksik olurs:;ı ele 

~ı Şte fabı~e bir hiç oluyor. 
~ . rıka . ·ı t.' ışci a ışcı erine mahsus işci evle-
l tka_ sineParttrnanları, memur evleri, !ab
,..q.tı, ten·rnası, fabrikanın istirahat salon-
·•Utıd ıs futb 1 d' 1 

d. e fab . o yar ları.. bunların ö-
~ll biıı.aı tıkanın ana aksamını teşkil e
~ bellin ıiar ... Bu fabrika iki evvelki tec
,0te1t,ilet baha :mütekamil bir neticesidir. 
) tı butad a.şlangıçtı. Şüphe edilemeı. ki 
<ıilı.tı izı a. değildir. Fakat sona giden bir 
~ ~aYın t~ıni görebiliyoruz. 
l a.ıaka.ıa tısat Vekilimiz verilen izahat
~a. sevltedndı. Onu en ziyade duraklaina-
~~ I<'azı en hadise, Kombina direktörü 
~' 13u ~tı~n .bir cümlesi oldu: 
~~;•tıdan. ~tıka i~in organize edilişi ba
q~ tıQl:l)ikti ayse~ı Kombinasından daha 

,;a.ıt1ıı. r. Malıyet fiatında yüzde dör
ekil dllcuzluk temin edeceğiz ... 

bı:" eu erhaı cevab verdi: 
~l'a. 'Çok ·· 

dadır. guzel. ·. Meselenin ruhu asıl 

~İlk net' Köylü için 
" ıceler ·a 
· Veru . cı den memnuniyet veri-

en ızahattan öğreniyoruz ki 

Şehirli için 
Şehirler halkının kullanacağı kumaşlar Texas - Dallas, 18 (A.A.) - John 

ise büsbütün başkadır. Yapılan tetkik- Woodruff, 800 metrelik dünya reko -
lere göre piyasadaki basmalar dört renk runu, bu mesafeyi bir dakika, 47, 8/1 O 
ve dört desen üzerinedir. Nazilli Kombi- saniyede katetmek suretile kırmıştır. 
nasında daha şimdiden faaliyete geçen Şampiyon, bu rekorunu Amerikalılar 
Türk teknisyenleri, kimya ve renk labo- ittihadı olimpiyadı oyunlarında kır -
ratuarlarında tezyinat işleri üzerine ça- mıştır. 

••-••••••••••&aH•••-••••••••••••••••••••aeeaa••••·········· 
lışıyorlar. Bunlar piyasadaki renkleri o- h ~ 

~abrika için normal ve atta kazançlı, a
na iblağ ederek Türk zevkile, Türk ze-
kasının ilk mahsullerini vereceklerdir. +ıcı piyasalar için rekabet fiatıdır. Fabri

kanın çalışması maliyet fiatını düşürdü-
Temin edildiğine göre Nazilli Kombinası- . b"' 1 b" lukla k 1 1 

K · K b" k ğü içın oy e ır ucuz arşı aşı ıyor. 
nın kumaşları, ayserı om ınası u- . 1_..,, 1 k b rdıgw · b tt f' t . . . . .. imal ye~un an a a ı nıs e e ıa ~ 
maşlarından kalıte ıtıbarıle daha guzel . . .

1 
kt' ş·mdik· h ld lı w lar ındirı ece ır. ı ı a e a nan 

ve daha saglam olacaktır. · . d"" ku w 
S T .. ki · 1 . k iht" siparişlerde pıyasanın ort ruş aşagısı 

onra, ur ye p1yasa arının ıpe ı- ·k b 
1 

d"l" 
· • 1 k a u e ı ıyor. 
yacı, dokuma tezgahlarını ça ıştıraca · b 1 ·· r·nd T"' k" d .. . . . Habik asma arı uze ı e ur ıye en 
pamuk ve yun ıplıkler bu fabrıkada ha- . . k .. gelen Al f" 

sıparış alma uzere man ırrr.a-
zırlanacak ve ilk fırsatta, yılda 400.000 . d" .. 1 d' B b b N . . . . ları gerı onmuş er ır. una se e a-
kıloya kadar ıplık pıyasaya çıkarılacak- ·ıı· f b 'k t ·1aA tlı f' tl d 

zı ı a rı asının enzı ıa an ır. 

tırNazilli Kombinası direktörlüğü daha . İlk kumaşlar 
şimdiden sipariş kabulüne başlamış bu- Nazilli Kombinası 25 ilkteşrin tarihin-
lunuyor. Bugüne kadar kaydedilen sıpa- de Başvekilimizin elile açılacaktır. Açım 
riş 6.800.000 metredir. Yani Nazilli fabri- töreninde İktısat Vekilimiz de bulunacak
kası daha çalışmağa başlamadan altı ay- tır. Eğer Almanyaya sipariş edilen nok
lık faaliyetini temin etmiştir. Bu kumaş- sanlar vaktinde gelirse fabrikanın ilk ku
lar ilkteşrin ayından itibaren, sipariş sı- maşları İzmir Fuarında teşhir edilecek
rasına göre piyasaya çıkarılacaktır. Fab- tir. Makineler ağustosun ilk gününden i
rikanın ilk adımda karşılaştığı rağbetin tibaren çalışmağa başlıyacaktır. 
bir manası olmak icab eder. Bu fiatlar A. Bilget 

Küçük 
Şeyler 

(Baştarafı 2 inci sayfada 

Bir şehir idaresinin fen heyeti de bir yo
lu yaptıktan sonra onun muhafazası için 
daima dikkat edilmek lazım geldiğini 

takdir ile mükelleftir. Fen adamları btı
nu bilmezler veya ihmal ederlerse, bir ge
mi veyahud liman zabitleri medeni bir 
insanın en iptidai vazifelerini takdir ede
mezlerse buna bir Üstündağ veya bir Sa
dettin ne yapsın? 

Hiç şüphesiz, bunlar bizim umumi ve 
milli derdlerimizdir. Ben, bu hadiseıerı, 
aynı sebebler ve aynı neticelerle, bu 
memlekette etrafımı görmeğe başladı

,ğımdanberi tanırım. O kadar vali ve be
lediye reisi, o kadar müdür değişmiştir, 
fakat, bu nevi hadiselerin eksildiği hiç 
görülmemiştir. 

Sade onların değil, biraz da bizim de
ğişmemiz lazım! 

Muhittin Birgen 

l \ Sabahtan Sabaha : 

Londra 18 (Hususi) - Yeni bir kru
vazörün denize indirilmek üzere olma
sı münasebetile Roma hükumeti lara -
fından ilk defa olarak resmen İtalya 
donanmasının cüz'ütamları hakkında 
şu malıimat verilmektedir: 

6 Zırhlı, 19 kruvazör, 15 diströyer, 
44 torpido muhxibi, 36 torpido, 98 d~ 
nizaltı gemisi. 

Sovyetler, Rusyadaki Le~ 
konsoloslarının 

azaltılmasını istediler 
Varşova 18 (AA.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Sovyet hükumeti, son gün ierde Leh 

hükfımetine müracaat ederek m.ezkfır 
hükfuneti, Sovyet Rusyadaki konsolo3· 
larının miktarını azaltmağa dave'. et -
miştir. Leh konsoloslarının mjktarı ha~ 
len beştir. Sovyet Rusyanın ise Lehis
tanda yalnız iki konsolosu vardtr. 

Şehirci ruhu 
İstanbul vali vekili işe samimi bir tevazu fakat kuvvetli bir azimle başladı. 
Tahakkuk etmesi paraya ve senelere bağlı yaldızlı işlerle meşgul olmadan 

derhal en sade şehircilik işlerine girişti. Şimdiye kadar ihmal yüzünden 
adeta unutulmuş belediye nizamlarını ortaya çıkardı ve anlattı ki bir şehir 

belediyesi vücudunu ve nüfuzunu ilk defa böyle sade görünen fakat haki
katte şehirciliğin ruhu sayılan ışleri başarmakla isbat edebilir. 

Bu sütunda defalarca yazdığım gibi bizim şehirciliğimiz yarım asra yakın 

' daima parlak görüneceğini tevehhüm ettiği şeyler üzerinde durmuş, basit 
görünen, fakat halkın sıhhati ve sokak terbiyesi üzerinde müessir olacak 
küçük işleri ihmal etmiştir. 

Yürümesini bilmiyen, sokak terbiyesini henüz elde etmiyen ve iptidai tr.
mizlik kaidelerile ülfet ettirilmiyen kesif bir kütlenin sıhhati ve sokak hayatı 

ile meşgul olmak ötedenberi iddia ettiğim gibi şehirciliğin ilk safhada ge
len vazifesidir. 
Şehircilerimizin bu noktayı kavramış olmaları İstanbul için haklı bir se

vinç ve mes'ut bir ümit olmuştur. Her şikayete karşı parasızlığı bir kalkan 

gibi yüzümüze tutmanın doğru olmadığını isbat eden ilk teşebbüsler muhak
kik ki hayırlı neticesini vermekte gecikmiyecektir. 

Bii.rhan Cahit Mor1caya 
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ı~lt{•llt•liltmil 
DİKKAT EDİNİZ ., Dün Heybeli 

Çamlıkları yangın 
Tehlikesi atlattı 

Kambiyo ve Zahire 
borsalarında vaziyet 198 Kişi Cezalandırıldı! 

Dün Heybeli çamlıkları tedbirsizlik 
yüzünden bir yangın tehlikesi atla~ -

95 i Tramvaydan, 12 si vapurdan atladı, 14 Ü sokağa 
tükürdü, 53 Ü evi ve dükkanı öaüne çöp bıraktı, 

29 u caddeleri iıgal etti 

Son günlerde Japon 
~ıştır. A~aya gezmeğe giden b~r aile - mal çekmeğe başlamışlardır 
nm yaktıgı ateşten sıçrayan bir kıvıl- ··ıt# 

alıcıları da piyasadall 

cımla otlar tutuşmuş, 50 - 60 kadar ça- Kambiyo borsasında ~eçen haftanınJhaftaya nisbeten biraz daha ytJ ar' 
mm çevresindeki kuru otlar yandık - nihaye1.inde ani olarak "Ünitürk fiatları m.iştir. Fiatlar dört kuruş on para 
t~n sonra bekçilerin ve halktan b:~· kıs- dı..~ıucğe l:.aşlamı.ştı. Bir haf:a ev\'e: smdadır. ııW 
mının yardımile ateş söndürülmüştür. : 6.20 liradan kapanan bu tahvılat:n KOZA: Piyasa en hararetli z~üd' 

Vapurlardan ve tramvay!ardan at 
lıyanlarla sokaklara tüküren ve çöp 
atanraldan ceza alınmasına bir kat 
daha germi verilmiştir. Dilenci1e -
rin toplanmasına da devam edilmiş
tir. Eminönü kazası dahilinde, yeni
den, tramvaydan atlıyan 61 kişi ya
kalanmış, 56 sından para cezası a
lınmış, 5 i hakkında zabıt tutulmuş
tur. Vapurdan atlıyan 12 ,sokağa tü 
küren l .f kişiden de ceza alınm:ş, 

dükkanı önüne çöp bırakan 9 dük-

Müteferrik : 

Varşova ticaret müme.uilimizin 
mlihim bir raporu 

Varşova ticaret mümessilimizden İs
tanbul Ticaret ve Sanayi Odasına mii
him bir rapor gelmiştir. Bu raporda 
nüfusu 35 milyonu geçen Lehistanın 

Türk malları için iyi bir müşteri oldu -
ğu yazılmakta ve Türk tüccarlarının 

bu piyasayı ihmal etmemeleri tavsiye 
edilmektedir. 

Lehistan piyasası, bilhassa Türk ma
lı olarak tütün, pamuk, yün, ti!tik, ku
ru ve yaş üzüm, portakal, yaş rneyv::ı, 
palamut, deri, meyan kökü, ba1mumu, 
madenler gibi maddeler istemektedir. 
Ticaret Odası, bu vaziyetten Türk tüc
carlarını haberdar edecektir. 

Tanzifat ve tenvirat resimleri 

Mülkiyeti hazineye ait olup da kira
ya verilen gayrimenkullerin boş kal
dıkları müddetçe tanzifat ve tenvirat 
resimlerinin verilip verilmeyeceği ba-
zı kazalar mal müdürlüklerince ve -
kaletten sorulmuş, bunun üzerıne, ma-
liye vekaleti, defterdarlıklar:l bu va -
ziyeti izah eden bir tamim göndermiş
tir. Bu tamimde, bu neviden binalar-

kancı da yakalanarak haklarında 

zabıt tutulmuştur. 

Fatih kazası ~ahilinde de tram
vaydan atlıyan 34 kişi yakalanarak 
para cezası alınmış, evleri önüne 
çöp bırakan 44, caddeleri işgal eden 
29 kişiye para cezası yazılmıştır. 6 
dilenci yakalanmış, 5 tanesi düş -
künler evine gönderilmiştir. Sokak 
larda dolaşan ve oynayan 1 7 küçük 
çocuk ta tutulup velilerine teslim 
edilmiştir. 

li.ültür işleri: 

Polis-le: birinci kısmı geçen hafta 1.f.70 liraya nru yaşamaktadır. Fiatlar ıere1ı? kadar düşmüştür. devam ediyor. Hariçten bilhassa~ 
Alclkadarlar bu sukutun sebebini da- sadan talepler fazlalaşmıştır. BU o zzO 

"Bofta g ezer Nuri ! ,, ha fazla Fransız frangı11a karşı o1an yaş kozası 94,96, kuru koza 2 ı urr 
Aksarayda Ahmet Yahya sokağın- itimatsızlıklara hamletmektcdirler. kuruştan, ipeğin kilosu da 13.25 

da Mehmet oğlu İbrahimin 4 numara- Halbuki Paris borsasında 2 77 franktan dan aranmaktadır. . ~ 
1t evinde bir odada k.iracı boşta gezer muamele gören birinci tertip Ünitürk- FINDIK: Geçen sene üç yüz bıll sr 
takımından Nurinin, Ibrahimin oda - !er memleketimizde pek düşük fiat- val kadar tutan fındık rekoltesi lı~oır 
sında asılı duran paltosunu çaldığı id- l~rla satılmaktadır. ne havaların müsait gitmesinden cJıi1 
dia edilmiş, Nuri mahkemeye veril - Üç ay sonra da beher tahvile muka- yı - ileride bir fevkalfıdelik çı~ ~ 
miştir. bil 96 kuruş kadar faiz verileceğincfon takdirde - geçen seneden yüzde :pte~· 

Aşçımn tel kapısı hamillerin telfışları yersiz addedilmek- yirmi J:>eş kadar fazla tahmin cdı~ ~ 
Üsküdarda Hakimiyetı M:lliyc cad- tedir. tedir. Ispanyanm malum vaziyctifl ~ 

desinde 2 numarada ahçı Tabirin tej Hafta nihayetinde birinci tertip Ü- dolayı bu sene de fındıklarım1zla .r. v 
kapısını çalan ayni caddede manav Ce- nitürkler 14.70, ikinciler 13.80, üçün- bet edemiycceğinden mahsulün 1!r. 
mil yakalanarak hakkında takibJta baş cüler 13.85 liradan kapanmışt..ır. atlarla satılacağı ümit ediımekt~~· 
lanmıştır. Merkez Bankası eshamı üzerine Yalnız geçen seneden kalma ,Jsl 

1 .. • t ı Im d - d sstı1 ~ Kömürcünün cüzdanını çalmıf f S6.50 liradan az miktarda satışlar ya- .ar uzcrıne a ep o a ıgın an W'' 
Nakilbend caddesinde "48 numarada pılmıştır. durgundur. 936 mahsulü ismen 

l·ömürcü Abdu11ahın dükkanına gelen Zahire borsasında ku;j~.,;t~la~ndadı~ .. . . de 8tıcP 
Akbıyıkta Feridun, kömürcliniin ora- Zahire borsasında hububat satışlu-

300 
: on ye gun ıçın ~JıJ9' 

d 1 d ·· - · · · d h · tl' b' d • · 'kl'k 1 balya kadar satış olmuştur. -"'J a ası t uran pardesusunun cebınden, ıın a e emmıye ı ır egışı . ı o ma- l . b k tıcıl"'· 
· · · d d'· t ı· 1 t B k b'l k - t'f me enın u adar az olması sa e}' ıcerısın e or ıra ve senetler bulu - nış ır. una mu a ı oza, yapagı, 1 - f 

1 
f" . 

1 
. d .

1 
. gelıtl 

~ .. d t'k 1 ı · · b' d · · t' aza ıat ısteme erın en ı erı ısf.' ııan cuz anını çarpmış yakalanarak ı - sa ış arı ıyı ır uruma gırmış ır. d' 
1
. k 

1 
taleP > 

hk ·ı · . ' BUGDAY G h ft ht l'f r te ır. nce ve e stra mal ara 0,ı 
ma emSe~e verıhmıştır. ma 1 ' ~ eden a : ~k~I e ıh ~- ladır. Bu cinslerin fiatı bir p1İ1'9Jr 

ıgara ırsızı çocuk n ar \ e ay arpaşa arı ı e şe rı- "k 1TY'\;.. • S .. 1 d J poll 
· mize 1900 to kadar bu· da <r ım· f yu se .... ~tır. on gun er e 3 ıı· 

Fatıhte Kırkçe.şmede oturan 14 y:ı · B' h n . g y be . ış ır. cıları da piyasada mübayaa!a bıl~ 
~ında İsa, Şehzadebaşında Mustafa _ ır _afta evvelsıne nazaran gelışat a- m !ardı 

d''kk. d · . • zaldıgından ve elde de fazla stok bu- ~ r. ştıl 
nın u anm an hır bayan bır ne Ye- ı d _ d • Ihracat tacirleri satıcılarla uyu . (J 
ııice sigarası çalan arkadaslarm::ı ~'nr - unma ıgın an gelen bugdaylar he- l t kd' ·d .. .. .. d k' h fta içıtl 

.•. . . . • · " men satılmı tır arı a ıı e onumuz e ı a 
dım ettıgı ıddıasıle yakalanmış, mah- ,. ş · .. büyük işler beklenmektedir. oi 
kemeye verilmiştir. ..:hatlar: Ekst~a. b:yazlar 7· 12• uç, Yozgat, Ka"ahisar malları 13S,. ~:J 

Kasa p bıçağını fırlatıverıı:iş ! d?rt _çavdarlı bırıncı beyazlar 7 kuruş laklar 15 1 kuruştan satılmıştır. pı) 
P b dd . 

1 19 yırmı, çavdarlıJar 5,30-6, serUer 5.25, k tl'd' 
O t kt l b·ı k bı"nalar erşem e pazarı ca csınt e nu- T k k 1 1 5 20 k uvve ı ır. oif r ame ep o a ı ece 1 d"kk. d k l\ır f . ra va ızı ca arı . uruştan satıl- K . k 1 . t k d etmekte 

ınara ı u ·an a a.::ıap '.!USI3 'l ııe ay t - eçı ı ına ıs c evam 
tesbit ed~iyor . . .• ni sokakta fırıncı Mehmet arasında mış ır. .. . • . ·52 kuruşa kadar talep vardır. . gıt· 

.. Gelecek. d~ı-:5 senesıne. yetıştmı~ek Mustafanın kasap cıükkantnda çıka:l . ~P~: Son gun~e.rde arpa dahılı ıh- YAPAK: Durum gayet m~~t cıt~· 
uzere şehrimızın muhtel~!. yerle~ınde bir kavgada, fırıncı Mehmet tezgah t!~-~ca kıfa~et etmıı :cek ka.dar az g;I- mektedir. Piyasada müteaddıt olı ~r 
açılacak orta mektepler ıçın faahyetc üstünde duran kasap bıçağını alarak a'.~ınden. f~atlar sekız, on para kaaar rın zuhuru fiatların iki, üç kurUŞi ti! 
başlanmıştır. Bu mekteplere münasip atmak suretile. Mustafayı _,01 ayağın-I yukselm~ştır. Avr~pa~an . yap~l~ ta- dar yükselmesine sebebiyet verJ11 ~s 
binaların bulunması maksadile elveriş- dan ağır yaralamıştır. Yaralı Beyoö'.u lep de fıatlann yukse.mesıne amıl ol- Geçen hafta 300 balya Trakya dO'~ 
li yerler tesbit olunmaktadır. belediye hastanesine kaldırı.mıı; su~ _ maktadır. 66 kuruştan, 700 balya kadar .Anıt 

Ayrıca ilk okull.arda~ ~amire. mulı- Ju yakalanmıştır. '' .. Döğme Anadolu ekstra biralıkla: m~lı ~5 kuruştan satılmL~tır. 0~ t~.ç olanlar da ta.~ır ettırıle~~tir. Bu Sokakta nara atan kadın 4.15, Trakya malı çuv~llı 4.12 paradJr. Izmırde de piyasanın kuvvetle~oıP 
cumleden olmak uzere Kadıkoy 1 O un- B •1 d T 1 f k • J 

22 
Çavdar satışları eskı hararetini mu- ve 59 kuruşa kadar satışlar yaP 

'Ik kt b' . ta . k f' , eyog un a e gra so ·agıneıa h f k d' F' cu ı me e ının mır eş ı yapı. - 1 d t J . . d a aza etme te ır. ıatlarda geçen duyulmuştur. ~ 
t numara ı ev e o uran arıet ısmın e ====================-=---~""'::: mış ır. b' k d f l h d . • 1 J K dili ' 1 k' 'Ik k ır a m aza sar oş ol u~u rnlde so-

an ıa' l 
1 mf tep kakta nara atıp rezalet çık:ır<lığınoan 

Şirketi Hayriyenin Kandillicfo ge - J akalanmı~, mahkemeye verHr•ıistır. 
nis bir bahçe içinde yaptırmakta oldu - R k h · 
• . 'Ik kt b. 'k l d'l k .. a ı ırsızı gu ı me ep ınası ı ma e ı me · u-
zeredir. Bu bina bitirilince Maarif Mü- Galatada Mumhane cadde5md~ El
dürlüğü tarafından kiralanacaktır. Ö _ mas rakı fabrikası sahibı İraklinin ya
nümüzdeki ders senesinden itibaren bu r.ında çalışan Mustafa oğlu Niyazi bir 
binadan istifade etmek kabil olacak - miktar rakı çalmış, gene orada ça!ışan 

arkadaşı İbrahim de görmüş. fakat ses b~ . 
~ıkannamıştır. Iraklinin <jikayeti il -
zerine her ikisi de yakalanmışlar, h~l:
larında takibata başlanmıştı!'. 

f)'ehir işleri: 

Bir şişe rakı için Tercümanların rozetleri değiıtiriliyor 
• Belediye, tercümanların rozetlerini 

"Vatandaş Türkçe konuş!,, gene 
bir davaya sebep oldu 

., ·ııet 
Ada vapurunda geçen hadise Büyükada komiserJigı 

oradan da asliye üçüncü cezaya intikal etti od'' değiştirmiştir. Yeni rozetlerin dağıtıl -
masına başlanmıştır. Bir ağustostan i
tibaren her tercüman yeni rozet k ul -
lanmak mecburiyetindedir. 

Beyoğlunda Bekar apart•manında 
8 numarada oturan Aleksandran'n ya
nında çalışan Todori, Aleksandraıım 
dükkanından bir şişe rakı çalmış ve 
yakalanmıştır. 

dan, belediye vergi ve resimleri kanu
nunun altıncı maddesi ahkamı muci -
hince tanzifat vergisi alınmamas1 ıa -
zım geldiği, fakat, bu vaziyetm tenvi-

1 rat resmine.. de teşmil edilemiycceği _ 
bildirilmektedir. ._ ___ _ ŞEHiR BOMBOŞ 

Evvelki akşam vapurla Adaya gitmek- j litaşta Vezir hanındaki 2 numaralı ıııı•" 
te olan David oğlu Eli Hayon yanındaki sında rakı içip def çalan ve etraf~~,ııfll 
arkadaşlarile yüksek sesle konuşurken sız eden Ccrcis ve Cercis oğlu ı1'b)'ed 
Hukuk Fakültesi talebesinden 38 yaşın- Murad oğlu Yusuf, komşuların ş i)'e r 
da Hikmet kalkıp yanlarına gelmiş: üzerine gelip kendilerine süktıt ta~resit1' 1 - Ben kitap okuyorum.. siz yüksek den polis Haydara ha!:aret ve vaıı, c3f' 

_ ___ .. sesle konuşup beni rahatsız ediyorsunuz! müdahale ettiklerinden dün nö~tcnçilıı' 
- ---------N ·----·-·-

SON~~ 

PARiS SERGiSi 
Seyahati 

10 Eyhit Cuma 

Çelyo vapurile 
Venedik yolundan 

Aynca 

Venedik, . Prag, Viyana, 
Peşte, Bükreşde 

Otel v e Yemekler 
Şundiden 1 7 yer kapatıldı. 

Acele kaydoluntız. 

Beyoglunda N A T T A 
' Tel. 44914 ... •I 

Her pazar kıra, ~enize, Adaya, Mo- denecek bir hale gelmiştir. Her zaman 
daya, Boğaza akan Istanbul hal~. dün adım atmak mü kül olan Galata kö _ 
sabah da çok erken saatlerden ıtıba - ş P 
ren kırlara ve deniz kıyılarına akma rüsü, dün, akşama doğru, yukar dn 
başlamış, öğleden sonra, şehir, bomboş gördüğünüz bomboş hali almıştı. 

Sade beni değil. bütün yolcuları da... mü meşhud mahkemesi olan aslıye pil' ~ 
Hem niçin yahudice konuşuyorsunuz?. cü ceza mahkemesine verilmişler,·ğcr f 
Türkçe kon~ıza ... diye çıkışmağa baş- sım şahitler dinlendikten sonra dı }11'cıı'' 
lamıştır. İş biraz büyüyüp kavga halini hitlerin de dinlenmesi için JJlB / 

almak istidadını da göstermişse de. ne- başk.a !.~~;: ~~:_a~l~ışt~.:..-~ 
ticede, iki taraf yatıştırılmış ve hadise H A L K o p E R E 1 1 ı 
kapanmıştır. 20 Teııır11ıı11 

Biraz sonra vapur Büyükadaya yana- Snlı al\Ş11;~,.ı 
şınca, Eli Hayon çıkıp polise şikayet et- An adolaılt dil 
miş, Hikmet karakola davet edilmiştir. ldrnanY11r tJI 

Hadise karakolda yeniden alevlenmiş, Bahçe•' 1 -
Hikmet, Ha yon ve komiser arasında mü- ES Ki HAft'14 

nakaşalar başgöstermiştir. Neticede, her- ~ ~ 1 r~S 
kes birbirinden davacı olmuş, Hikmet Ha- Oil ESK pırıl~ 
yondan, Hayonla komiser de Hikmetten Oper.)t J_...-
davacı olmuşlardır. Hikmetin vazife ha- · · · · · · · · · · · · 
lindeki komiseri tahkir ettiği iddia edil
diğinden, hepsi birden, dün akşam geç Yn
kit asliye üçüncü ceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

Polise hakaret suçu 
Evvelki gece, gece yarısından sonra 

saat ikide, Murat oğlu Yusufun Çenber-

Son Posta 
F otograf tah,ıl kupood . 

~ 
~ 
~)1 ın isim • • • . . . 

. . . Adres 
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Ecevld'de Anadolunun en güzel ı_ızMıR LısELıLERıNıN ASKERLiK KAMPı::ı 

sanatoryumu kurutabilir 
1 E:c .d e_vı e uğrıyan her yolcu buranın çok meşhur çorbasını 

ıçnıeden tavu2unu. tereyağını yemeden ifeçmez 

Ecevit'in güzel bir görünüşü 
Dada,, 
}( :ı muhabirimizden: Herkesi her yolcuyu teshir eden 

he astanıonudan istanbula gelecek Ecevid hakkında şimdiye kadar bir çok 
içi~ ~~1~.u, İneboluya kadar inebilmek methiyeler işitilmiştir. Hakikaten bu
ede -:.: forlerle uzun boylu pazarlıklar rası bir cennet kadar güzeldir. Küçük 
te r v~ fiat münakaşalarına girer. İş- bir dağ sırtından aşağı inildikçe ağaç-
tob~~~ak bu münakaşalardan sonra o - ların yeşil renkleri gittikçe koyulaşır. 
()lduk ere binilir ve yola çıkılır. Bu yol ve yer yer çimenlikleri, gölgelikleri i
kaşa ça Yorucudur. Sıcaklık ve miina- le ilk anda insanın gözünü dPrhal çe
tı ila Yorgunluğu üzerine bir ae sarsın- ker. 
leceğ~~ edilince, yolcunun ne hale ge- Ecevid eskiden çok işlek bir yerdL 

\7 ını düşünebilirsiniz. Anadoluda cEcevid çorbası• büyük bir 
leh ~l_culuğun ilk durak yeri cSeydi - söhret kazanmıştır. Buradan her geçen 
bir ı.r. Seydiler Küre'ye tabı ufacık yolcu mutlaka bir çorba içer. Tavuğu, 
bir t<ızardır. Bu küçücük pazat' hergiln yumurtası, yoğurdu ve tcreynğiarı da 
harekat .daha artan büyük bir ilerleme çok leziz ve ucuzdur. 

~.:tı görülmektedir. Ecevid, denilebilir ki, Anadolunun 

Kampta gaz maskesi ve atıf talimleri yapan. gmç liseliln 

İzmir, (Hususi) - İzmir erkek lisesile Kültür lisesinin askerlik kamp!arı salı günü bitecektir. Kızılçulluda Çam
lar altında kurulan Kültür lisesi kampında muntazam bir program takip edilmektedir. Her sabah saat alhda uy
kudan kalkan talebe saat yedi ile on bir arasında tatbikat ve talim yapmaktadır. Saat iki ile üç arasında naz!lrl ders 
verilmektedir. Saat üçle altı arasında ameli ders tatbikatı yapılmaktadır. 

Bu sene askerlik kampında talebeye gaz maskesi kullanılması, zehirli gazdan korunma şekilleri, gaz maskeleri
nin kullanılması öğretilmiş ve gazlar hakkında maltımat verilmiştir. 

Kültür lisesi kampında pazartesi günü askerlik imtihanı yapılacaktır. 

Soruyoruz-.....,,! 
Elazizde benzin fiatı 

neden inmiyor ? 
Elazizde oturan bir okuyucumuz 

orada benzin ve petrol Hatlarının in
memiş olmasından şikfıyctci, diyor ki: 

c- Hükumetin yaptığı fedakarlığa 
rağmen burada petrol ve benzin ger:.e 
eski fiata satılmaktadır. Halbuki emir 
buraya da gelmiş, Shell ve Sokony şir
ketlerinin mahalli acentelerine res
mi tebligat yapılmıştır. 

Ben bu şirketlerin aldıkları emri 
niye dinlemediklerini soruyorum. 
Ricamın birincisi budur, ikincisi de 

şu: 

c- Madem ki benzin ve petrol f;. 
atları inmiştir ve bu tenzilat nihayet 
burada da tatbik edilecektir. O halde 1 
elektrik cereyanını benzin ve petrol 
motörleri ile istihsal eden şehirlerde 
elektrik fiatınm da inmesi lfızım gel
mez mi?• 

Soruyoruz! 

Trakgada kavunculuk 
kooperatifi kuruldu 

Nefis kavunlarımızın Avrupa sabşını arttırmak için 
programlı bir çalışma baıladı 

ecliJınoy bütçesile bir çok binaiar in~a en güzel, temiz havasına maliktir. Bu 
karak ekte~ir. Bu arada çok güzel bii" yüzden burada Türkiyenin en 6Ü7.el sa 
ierıe ·~l bınası ile biri merkezde, di - natoryomu kurulabilir. Kısa zamanda 
de 01rı de Ağlıpazar ve Şenlik köyün _ Ecevid bu sanatoryomdan bas'.m 'Jtel -
llıaktalllak Üzeı·e üç yatı mektebı yapıl- !erle de imar edilmiş olursa; Türk!yc -
lık işl dı~. Yol işleri ve dığer bayınd!r- de en iyi verem tedavi yeri olacaktır. 
<lir. erı de iyi bir tarzda ytirUınekte- Diğer taraftan Kastamonu havali -

sinde açılmakta olan yatı okullarından ~--------------· 

ıan~~~ileraen sonra otobüs gene sai- birisinin de burada kurulması muht~ - Tavşancılda bu yıl 
lana yol alır ve Ecevide gelir. meldir. 

Trakyada en iyi kaTIUılan yetiştiren Uzunköprilden bir görünUf 

Edirne (Hususi) - Başta Vali Ve· yet evvelki gün kaza içinde dolaprak 
kilimiz Tevfik Borlu olduğu halde say- belli başlı höyükleri gözden geçirmiştir. 
lav larımızdan Şeref Aykut ve :r'aik Kasabanın doğusundaki Umurça höyük
Kaltakkıran ile İktısat Vekaleti koo - leri denen üç höyükten en büyüğü kazıl
peratifçilik mütehassısı ve İktısat Ve- mağa başlanmıştır. Burada şimdilik 30 
kfileti mürakıplarından ve umumi mü- kişi çalışmaktadır. :,~~:~~,e~e~:::~~:······ıJ;T'°fJ;:·i:~~!~"y~~ Ü;:: b::t:~:: 

l3aı • fettişlik ekonomi müşavir vekili Malı- -·::·-:;Q·:.:···:.::···:.:.;"':,:'··::-=-=-=·:-::-=======:-:; 
karayı a (Hus~si) - Bala kazası An - Bandırma (Hususi) - Bundan üç 

dört sene evvel bir şirkete ihale edilıp 
memlekelin iki kilometre yakınına ka
dar getirilen ve şirketle bPlediye ~ra-
sındaki ihtilaf yüzünden bir türlü şeh
re sokulamıyan iyi su yeniden ihole e-

~erind l<ayserıye bağlıyan şosenin ü -
lıitı güe Kırşehir, Nevşehir ot0büsleri -
hüs buzerg~hıdır. Her gün beş on oto -
llıektea·Şehırlerden Ankaraya gidip gel 
~azarı ~r. Balada her salı günü hafta 
tıştirct · ~.urulur, her köylü kövünde ye-
l. ıgı ın ~ dilmek üzere münakasaya konulmuş -
atını eyva sebze ve sair rnahsu -

·ı ger tur. Bandırma sabırsızlıkla beklediği i-
1 e sat ırerek bu pazarda değer fiatı 
fazıa irrt~ktadır. Köylüler bımdan pek 
halkı ;tıfade gördükleri gibi kasaba 
tl~ hart: hemen hemen bütün ihtiyacı
clır. Pazarından tedarik etmekte -

Balada h 
<lır. nu .. aftada iki defa oosta var -
halkı YUzden resmi devair ve kaza 
t Pek m" k""l 

yi suyuna yakında kavuşacaktır. Bele
diye su için bütçesine lazım gelen talı -
sisatı ayırmıştır. Gene pek yakınd:ı Ban 
dırmada bir de soğuk hava deposu ya -
pılacaktır. Bunun için Belediye bu i~lc 
alakadar olanlarla müzakereye giri~miı 
bulunmaktadır. 

e Ve işl . . uş .. u vaziyetlere dü~mek-
1<!dirıcr erını gunu gününe gören--:eınek- Keskinde müsabakalar 
lertZ~d.a .e~ ihtiyacı mühim o1an dert- Suşehri (Hususi) - Keskin spor k'ü-
lılebni .b~ıdır. Toprak zemin üzerine bünün voleybol A ve B takımları arasın
ra, kira1~~ odadan ibaret evler 5 - 6 li - ,da güzel ve heyecanlı bir maç yapıldı. 
ecıuebu~ e ve gayet güç olar ak temin ,Çok alakayla seyredilen bu maçı A hkı-
~edir. mı kazandı. 

Tavşancıl, (Hususi) - Tavşancıl:ı mut Vardar, Ziraat bankası müfettiş - r , 
tayin edilen yeni nahiye müdürü Ham- !erinden Zeki, Ziraat Müdürü Fuat, Bir Doktorun 
di Ertan vazifesine geldiği gündenbe - borsa komiseri Ziya ev:relki gim Uzun- Günlük 
ri köylü ile sık sık temas ederek ııahiye köprüye giderek teş~~lı. kararlaşan ko.- N ti d 

Pazartesi 

. 1 . d d - l' 1 1 .. t vunculuk kooperatıfını açmışlardı:. o arın an 
ış erın e eger ı ça ışma arını gos er - . . . . 1 d 

~ b'lhassa Tavc::anc l t · r·· Kırklarelı valısı Hasıp Koy an a, E -
~.ege, ı " ~ ı ın e~ız ıg~ne ciirneden giden bu hey'ete Uzunköprü-

(*) 

ıtına etmege başlamıştır. Yenı nahıye d 'lt"h k t · tir Hey'et doP-ruc.'.l hal-··a·· ·· ·· b'lh T 1 e ı ı a e mı.ş . 0 

mu urumuz ı assa avşancı m meş- k . gı'tmış· ve salonda topla.-ıan ka -
h l .. .. h r· ·1 d k evıne 

ur o ~n. uzum ma su u ı e e ya ın - vW1cularn kooperatifleşmenin faydaları 
dan alakadar olmaktadır. birer birer izah edilrniştır. Bundan son 

Bu seneki mahsul çok bereketlidir. ra derhal hissedar kaydına geçi!mi~ ve 
Bağcılarımızın sabırsızlıkla bekledik - bir gün içinde yüzden fazla hissedar 
leri yağmur mebzul olarak yağın~tır. yazılmıştır . 
Yakında kokulu çavuş üzümlerinin ke- Malfun olduğu üzere Uzunköprü ve 
silmesine ve İstanbula sevkine başla _ havalisinin yetiştirdiği nefis kavunlar 
nacaktır. bir kaç senedir tecrübe suretHe Av -

. _ .. .. .. . .. rupanın muhtelif yerlerine gönderil -
. . Dıgcr t~rafta~ ~n·~·~z.~ek: gunl.er miş ve çok iyi neticeler elde edilmiş -
ıçınde nahıye mudurumuzun ıdaresıle tör Bu suretle yani kooperatifleşrnf:k 
Tavşancılda büyW: bir sünnet düğünü s~;etilc teşkilatlanacak olan kavuncu
yapılacaktır. Bu sunnet düği.inü için luk proğramlı bir şekilde çalışarak ka
şimdiden fakir çocuklann yaıdl!'llına - vun1arımızın satışını ve revacını temin 
sına başlanmışbr. edecektir. 

Edirnenin yeni inhisarlar baş müdürü 
Edirne inhisarlar baş müdürlüğüne 

tayin edilen Ankara inhisarlar baş mü
dürü Fikri Faik Edirneye gelerek va
zifesine başlamıştır. 

Trakya spor işleri 
Trakyamızın kara ve deniz işleri 

etrafında görüşülmek üzere Edirne, Ça 
nakkale. Kırklareli ve Tekirdağ vila -
vetlerinden sal3hiyetli üçer murahha -
~ın iştirakile Trakya umumi müfettişi 
general K. Dirik'in başkanlığında Te -
kirdağında bir toplantı yapılacakt!r. 
Trakyada asarıatika hafriyatı başladı 

Mevsim 
Hastalıklarından 
Dizanteri 

Dizanteri halkın kanlı basur dedl~ 
hastalıktır. 

Hafif ve n~ır şeklllerl vardır. Amip 
denilen küçült blr hayya.ncığın veyahut 
kendisine mahsus bl.r mikrobun talın 
barsaklarda yerleşmesinden ileri gelen 
bir hastalıktır. 

Dizanteri tifo gibi salgınlar da yapar. 
Bunun seromu vardır ve emetln denilen 
ilacı da. vardır. Bu sebeple §imdi esklsi 
kadar dizanteri salgınından korkmııyo -
ruz. 

Dizanterinin Arazı çok sancı ile çok 
sık def'i hacet etmektir. Çıkan madde 
kanla karışık sümük gibi bir madde -
dlr. Bu vecalar ve def'i tabii ihtiyaçları 
bazım saatte elll defaya tadar çıkar. Ve 
hastalan cJddl vaziyetlere sokabilir. Di
zanterinin dediğimlA gibi seromu vardır. 
iıa.c.ı da vardır. Bunlar sür'atle tat.blk e
dilirse hastalık ta sür'aUe zail olur. Di
zanterinin dahili uaçıarından başlıcası 

Hint yağı veyahut İngiliz tuzudur. A -
meli kesmek nsıa doğru değildir. Hasta
nın perhize girmesi lazımdır. Çay, pirinç 
suyu, pelte mahallebl ve lapa gibi şeyler 
başlıca gıdayı teşkil eder. Dizanteri bü
yük abdestten simyet eder. H stayı te
davi edenlerin bundan son derece ken
dllerlnl muhıl.faza et.melen ıamııcıır. Ab
desth:ınelere Asidfinlk veyahut kireç 
knymuğı dökınelidlr. Çamaşırln.rını ay
rı ve müzndı taaffün mahHillü su ile yı-
kamalıdır . 

... İyi sulardan şüphe edil
diğinden ... 

. .. Terkos suyunun temiz
liği ileri sürüldü .. Şimdi de 
herkes bu suyu içecektir .. 

Hasan Bey - Tevekkeli 
değil, itfaiye yangınl'll'da 

terkos musluklarında bir 
damla su bulamıyorl-

Lüleburgaz (Hucusi) - Türk Tarih 
Kurumu namına Trakyada araştırmalar 
yapan doçent Arif Müfidin başkanlığı 

altındaki heyet kazamıza gelmiştir. He-

( •) Bu notları kesip saklayınız, 7alnıı 
bir albüme 7apıştınp koDcksiyon 1apınıs. 
Sılrmtı zamanmnda bu notlar blr doktor 
~ lmda4Dm& :ret&lelralr. 

'-------------------------
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Kocasının hiyanetini bir 
gram of on pliğı sayesinde 

isbat eden kadın 
Rakı, sarmısak ve Tifo 
- Sen aşılanclın mı? 
- Hayır .. fakat hemen bugün gidip aşı-

lanacağım! 

Kooperatifçilik: 
• 
lzmirdeki yeni incir - ÜzÜJll 
kooperatifi faaliyete geçti 

Norveçli Bayan Rinkl mahkemeye vesika olarak bir 
gramofon plağı getirmiş ve boşanma kararı almışhr 
Boşanma salgını son zamanlarda şimal 

memleketlerinde kendini göstermeğe 

başlamıştır. Buralarda, diğer memleket
lere nazaran boşanma vak'aların.ı o ka
dar sık tesadüf edilmiyordu. Fakat son 
ıelen Avrupa gazeteleri bu salgının şimal 
memleketlerini istila ettiğini, hatta Ame
rikalıları gölgede bırakacak derecede ga
rip davalara restgelindiğini yazıyorlar. 

Bunlardan en meraklısı Oslo mııhke

mesinde cereyan etmiştir. Davacı Bayan 
Rinkl isminde genç bir kadındır. Bu ka
dın 6 senedenberi evlidir. Son zaman -
lara kadar kocasile aralarında mühim bir 
vak'a olmamış, yekdiğerlerine karşı ga
yet dürüst hareket etmişlerdir. 

Fakat, yedi, sekiz ay evvel Bayan R!nkl 
kocasının kendisine karşı biraz soğuk 
davranmağa başladığını, evine mutad sa
atlerden geç geldiğini görmüş, şüphelen
miştir. Sıkı bir tahkikat, Bayan Rinkl'i 
kocasının kendisine hiyanet ettiği kana
atine vardırmıştır. 

uyku arasında Mont'la gündüzkü müna
sebetini sayıklamıştı. Nihayet yegane 
.Kurtuluş çaresini gramofonda buldum. 

Yatağımızın altına sesi plağa alacak aleti 
,koydum. İşte gördüğünüz gibi hiyanetin~ 

- Sakın ha .. 
, - Neye, tifoya mı tutulayım .. 

- Tutulmazsın korkma! 
, - Nasıl tutulmam. Bana ilişmiyeceği
ne dair tifo mikrobundan mektup mu al
dın? 

, - Mikroptan mektup almadım ama iyi 
bir yerden öğrenelim. Rakı içen tifoya 
tutulmazmış. 

- Öyle ama ben rakı içmem .. 
- Ya vah vah içmezsin ha! 
- Ömrümde ağzıma koymadım. 
- Kolayı var, bugünden itibaren baş-

larsın.. Bak mademki şimdiye kadar iç 
medin, edep erkanını da bilmezsin .. Sana 
öğreteyim.. bir yirmi dokuzluk şişe ka
fidir. Sakın ha sıcak içeyim deme. Biraz
da buz al yarı yarıya su koyarsan da olur 
ama, çaşnisinin bozulmaması için suyu 
rakıya nisbetle daha az koymalısın! 

- E sonra ne olacak? 
- Ne olacak, içeceksin.! 
- İçmezsem? 
- Tifo var. Aşı var .. sen beni dinle iç. 
Haydi dinleyeyim diyorum. Şişe elim

de bakkaldan çıkıyorum. Bir komşuya 
rastlıyorum.: 

- Peh peh .. bu akşam kafa tütsüleni
yor ha! 

Celal Bayar: "Kooperatiflerin hiçbir husıııııet 
zihniyeti yoktur. Bunları başkalarının meli"' 
faatlarına setçekmelı için kurmuyoruz!,, dlgol 

Nihayet davacı madam Rinkl koca~ı
nın hiyanetini isbat edecek vesika olarak 
mahkemeye bir gramofon ile iki plak ib
raz etmiştir. 

kendisine huzurunuzda itiraf ettirdim.. - Şey tifo var da ... 
demiştir. - Bak azizim sana bir tavsiyede bulu-

Mahkeme derhal boşanma kararını ver- nayım .. ben dün gazetede okudum. Eski-

Hakimin müsaadesile gramofon mah
keme salonunda işletilmeğe başlanınca 

önce gürültülü bir insan esnemesi işilll-

miştir. den de bilirdim ya .. sarmısak tifoya kar-

m~ bunu az müddet devam eden bir sü
kftt takib etmiştir. Sonra da uyku halin
de bulunan bir erkek sesinin: 

cSevgilim Mont> dediği duyulmuştur. 

Bunu takib eden bir sükuttan sonra bir 
horultu, tekrar: cSevgilim Mont>. 

Yetişmeseymişler adam 
öldürecekmiş ! 

Evvelki akşam, Narlıkapıdaki tiyatcoya 
giderken yolda seyyar bir dondurmacı
dan dondurma yiyen Suad isminde yirmi 

yaşında bir delikanlıya kendisinden biraz 
küçük Hilmi isminde biri bir taş atmış, 

şı bire birdir. Mademki rakın da var. üstte: Kooperatifcilcrin ziyafetinden bir görilnflf .• 
yarım kilo yoğurt bir salatalık bir baş ta Altta: Kooperatif ortaklan Cel4l Bayaf'la bir arada .• 
sarmısak al. Şöyle bol sarmısaklı bir c~- ı1·ytd 
cık yap! İzmir, 17 (Hususi muhabirimizden) - 1abileceğini belirtmiş ve endişeye ka 1 

Dünden itibaren faaliyete geçen yedi in- mahal olmadığını vü.zuhla anlatmıştır. Hem nefis meze olur. Hem de tifoya 
karşı tedbir almış olursun. cir ve sek.iz üzüm satoı§ kooperatifi, Ege . .v~killn not~. ntt· 

O köy'lüsünün hayatı üzerinde yeni ve ha- Üzüm ve ıncır davasını ıstıhsal mı • nun da sözünü dinledim rakıyı içtim, klar1" 
k1 reketli bir devrin bac:langıcı sayılıyor. Sa- ~asından gelen kooperatif orta e• sarmısa ı cacığı yedim; fakat acaba iyi ır '/ 

mi ettim, fena mı? tış kooperatiflerinin iç ve dış piyasalar- .hasbihalleri esnasında anlatan sayın 

Bundan sonra da vaziyeti daha ziyade 
meydana çıkaran bir takım cümleler din
lenmiştir. Tam bu arada aleyhine boşan-

B t d t da go .. sterecegvi muvaffakıyet, ataca"'ı ,kil iUnla .. rı .. söylemiştir: . . nd" .. u arz a avsiyelerde bulunanlar bir 6 .... 
bunun üzerine aralarında ufak bir müna- ağızdan: müsbet adımlarla kendiliğinden, yavaş c- Buyük Şef, kooperatıflerın ca ·~. 
kaşa olmuştur. Suadın yanında bulunan _ İyi ettin! yavaş istismarcı sınıfı ortadan kaldıra- ta~a:dar.ıdır .. ~a~vekil~m~z . k.anaat. r:i' 

ma davası açılan koca sararmış, solmuş, 
§aşkına dönmüşken karısı muzafferane 
bir tavırla mahkemeye şu izahatı vermiş
dr: 

Orhan işi yatıştırmış, Hilmi dönüp yiı- Ve zannediyorum ki; Yeşilaycı olsun caktır. Köylü, alın teri ve emeği bahası- µııştır ki hancı tıcaretımız ıçın en ıy "Jile 
rürken Suad arkasından yetişmiş ve hir olmasın bütün doktorlar: na yetiştirdiği mahsulünü kendi vasıta- ,kilat budur. Her hangi bir suftefehhU JJ'l' 

0

larile satacak ve sayi nisbetinde müstefit pıeydan vermemek üzere tekrarlıyo~u i• iki yumruk vurduktan sonra belindeki - Çok fena ettin! t ıbll 

1 

D olacaktır. Kooperatiflerde hiç bir husume 1 . -·" bıçağı çekmiş, tam vuracağı sırada, Hil- . iyecekler. Diyecekler ama kim dinler yeti yoktur. Kooperatifleri başkalaııııv-
minin istimdadı üzerine yetişen bir po- kı: Doktorların sayıları yüzse, Satış kooperatiflerinin :aaliye~e .. g.eçişi menfaatlerine sed çekmek için kurrnuYrı~ 
lı·s Suadı yakalıyarak elindeki bıçağı al- - Rakı iç, sarmısak ye!.. E t k her yerınde buyuk se h bı "' 

. ge mm a asının - ruz. Esasen maksadımız -zürra esa 
- Kocam bana hiyanet ediyordu. Mont mıştır. Diyenlerin sayıları yüz binleri geçiyor. vinçle karşılanmıştır. Kooperatif merke- ·~öylüyorum- kendi menfaatimiz için ça .. 

ile düşüp kalktığına iyice kanaat etmiş- lMSET · "kr t 1 af1 ı ktedir Kre ruf. 
Dün asliye üçüncü ceza mahkemesine ;ııne ŞU an e gr arı ge mc · - ,lışmaktır. ihracatcıları da düşünüyo • 

tim. Fakat o, daima yeminlerle inkar edip verilen Suad üç gün hapse mahkum edil- Rıhtım hamaliyesi indiriliyor di kooperatiflerine bağlı bulunan ortak- Onların da mazbut esaslar dahilinde çB 
duruyordu. miş, ancak, Hilminin taş atarak tahrik et- . Liman tarife komisyonu çalışma _ '1ar bu yılı mahsullerini satış ~ooperafü- Iışmalarını arzu ediyoruz. Onlar bir ::; 

Kocam gündüz ne yaparsa uykusu a- tiği ve yaşı yirmi biri doldurmadığı için Jarına devam etmektedir. Liman ida _ !erinin merkez depolarına teslım edecek rafta çalışır, siz bir tarafta çalışırsa A• 
rasında onu sayıklar. Bunu kendisi d~ cezası bir güne indirilmiş, bıçağın müsa- ıesi, yolcu eşyasını çıkaran hamallar ve mukabilinde avans alacaklardır. Hü- .memleket kazanır. Kooperatif teşkıl sl 
inkar edemez. Bir kaç defalar geceleri deresine karar verilmiştir. tnrifesindc esaslı tenzilat yaparak ko- kumetimiz muvakkat bir tedbir olarak, ,tında hiç kimseye karşı husumet şe·rn:ın:,, 
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ın~yonnv~mişti~Y~i ~nzilitla20 satışkoop&atifleri~n~tunma9~n ~ ~hlu~ M~fi r~ ~hlu~ İ~ed~~~ 
: "'""""---....-""!_•·, ıı kuruşluk denkler 15 kuruşa indirilmiş- 'buçuk milyon liraya kadar avans temın hakkını arıyan insanların haklarını ~e~-

oll H • 1 - _ tir. Subayların eşyası için denk ba~ına edecek, icab ederse bu para kooperatifler lim etmektir. Kooperatiflerin roUerı 8
..;• " N U L 1sLER1 '1 yüzde elli tenzilat yapılmıştır. Asker - emrinde uzunca bir müddet kalacaktır. ma müsbet kalacaktır. üç, dört sene.:tif ''-.:! ... • -· ler, eğer eşyalarını hamallara çıkart _ bıracatçılann endişesi vel burada dolaşırken benden koope.ı i:ı.a 

~ mak isterlerse, bir dengin sikleti ne o- .. . . . istemişlerdi. Şimdi kooperatifleri ebn . 
Bir harp faciasından 
Hatırda kalan sahne 
Bu sabah masamın üzerinde beni dü

tündüren bir mektup var, uzun dadeğll, 
ttJ satırlık bir sualden ibaret, naklede • 
Jim: 

- « Teyzeclğlm, 
Erkek olsaydınız hangi tipte bir kızla 

evlenirdiniz, gözlerinizin önüne gelen bir 
hayal var mıdır, ve onu bana tarif eder 
ml.slniz? 

* Bu sual beni bir saniye içinde 18 sene 
evvelki bir hayatın içine attı. Ve 18 sene 
ıvvel gördüğüm bir sahneyi tekrar ya
tattı. 

O zaman «Aydın.daydım. YunanWar 
tehrl ifgal etmişler, sonra bir milli müf
rezenin savleti önünde yakıp yıkarak 

taçmı§lardı, kuvvet alarak gene gelecek
lerdi, büabütün yakıp yıkacaklardı. Ve 

halk onların tekrar gelmelerinden evvel 
b.1lle kafile kaçıyor, bu ateş, ölüm, korku 
llyarını bırakarak, .. Menderesıln öte ta
rafına, İtalyanların işgal sahasına gldl-
7ordu. 

Ve ben fehlrde en sona kalanlardan 
blrl, bir daha göremlyeceğim evimin ka
pısını sonuncu defa olarak çekip de çık-
tııun zaman artık kimsesiz kalan sokak
ta bir kadınla bir erkek gördüm. 
Kadın, ince uzun, erkeğine dayanmış 

ıüçlilkle yürüyordu. Ve bir kolu ile kadı-
m kavrayan erkeğin öteki kolunda mini 
minl bir bebek vardı. 

Derhal tanıdım. Kadın komşumdu, bir 
hatta evvel zahmetli bir doğumdan kur
tulm U§tu .• hastaydı, çok hastaydı, buna 

rağnıen §imdi hiç sessiz, biç şlkdyetslz 
yürfiyordu. 

* Gece onları Menderesin karşı kıyısında 
Arpaza köyfinde bir ağaç altında buldum. 
Sürünerek oraya kadar gelmişlerdi, az 
evvel fırlaml§ olan hizmetçi kızı da bula
rak, onun nasılsa getlreblldiği tek batta
niyeye çocuğu sararak sabahleyin bulu
nabllecek bl.r arabayla· dof.aşık yoldan 
Nazllllye gitmeye intızaren, orada bekJi
yorlardı. Bir ağacın dibine de ben uzan
dım. 

Kadın hastaydı, mecalsizdi fakat ço
cuğu için, muhtaç olduğu kuvveti buldu. 
Dere kenarına indi, karanlıkta çocu~unu 
yıkadı, bezlerini değl.ştlrdl: 

- Saat taç beyciğim? 
- Dokuza beş varı 
Ve çocuğunun mutat memesini verdi. 

* Uyuyamıyorlardı. Erkek dünya ıiyase-
tlne dair bir hlkAye anlatmıya koyuldu. 
Karanlıkta pek seçemiyordum, fakat tah
min ediyorum, kadın gözlerl::ıi kocasının 
gözlerine dikmiş dikkatle dlnllyordu, Ay. 
dından tanırdım, Erkek yüksek tahsil 
görmüştü. Kadında hemen hiç bir ıey 
yoktu, fakat kocasından hergün yenl bir 
feY öğrenir, sevlyece hergün biraz daha 
yüksellrdl. 

* Bu alleyJ ltl gün sonra Nazllllde, dört 
gün sonra Denlzlide gördüm, tadın el'an 
hastaydı, fakat eı•an sessizdi, kocasının 
çocuğunun yanında hiç ıiklyetatz, hatıA 
daha büyfik fel~ketıere göfüs genntye ha
zır olarak sürüklenip Jidlyordu. 

* Şimdi neredirler, bllmlyorum, takat bu 
ıabahkl mektup bana bu kadını hatırlat
tı, egziJan olmayan totn !§te mükemmel 
bir tıp dlJe dtl§ündtım. TEYZE 

!ursa olsun beş kuruş vereceklerdir. Mustahsıl ve koop~ratıf ortaklarile ~~- teslim ediyoruz.> 
Diğer liman hizmetleri için eskiden pı masada yemek yıyen İktısat Vekılı- ---------- US 

tesbit edilen tarifenin mühim bir k - .miz hasbihaııeri esnasında satış koopera- Yanla Bitlis arasında otob 
mı ipka edilmektedir. Komisyon p~ - ,tifleri hareketinin her şeyden önce harici Seferleri yapılacak 
zartesi veya salı günü işini bitirecek _ ticaretimiz bakımından önemine işaret et- ~ te-
tir. Yeni tarife İktısat Vekaletince tas- miş ve samimiyetle çalışılacağı ümidini Bitli!; (Hususi) - Deniz ve hava rn.u~af 
dik edildikten sonra tatbik olunacak _ ,izhar etmiş ve: ş11rı Sadullah Bitlisle Van arasında ıb iJl 

tır. c- Bu sahada el ele vererek, geçici edilecek otobüs seferleri için belediye~ö-
···-----···-.............................. - .......... _ t v t ı 1·r· k · b tı · b lmuş ve 

buhranlara göğüs germeniz lazımdır.> de- yap ıgı e.t ı ı ço ısa e · ı u il" 

Doksan yaşındaki pıiştir. nünce bu servisin temin edileceğini" 
' k A Parti binasında ihracat tacirlerinden dc>tmiştir. Jı 

San at arın ,bir grubun ziyaretlerini kabul eden tktı- İktısat Vekaletınin göl için yaptırd~ 
Yaptlgı" heykel .sat Vekilimiz bazı endişelere cevab ver- iki vapurun boylan 33 metredir. va~1,ıı 

fara ait; İstanbul fabrikasında yaP HJ·-pıiş, hükfunetimizin görüşlerini belırt- on .... 
,mlıtır. parçalar kısım kısım ge:rnekte ve Jl'l nerl 

farı yapılmaktadır. Bu vapurların be 
70,000 lire.ya mal olmaktadır. İhracat tacirleri satış kooperatifleri ha

feketinin faydasını memnuniyetle kar~ı
,laclıklarmı Vekile anlatmışlar ve alınan 
~edbirlerin semereli neticeler vereceğin
.den ümidvar olduklarını belirtmişlerdir. 

İktısat Vekilimiz ihracatcılarla hasbi
palleri esnasında, kooperatiflere dahil o-

lan binlerce köylü ailesinin maişetlerinın 

,temini meselesini tahakkuk ettirmek için 
bu davanın yürümesindeki faydaları b<.>
lirtmiştir. 

İhracatcılarm endişelerinden biri de 
Methur İtalyan heykeltraşı Rosario La satı~ kooperatiflerinin serbest çalışan tüc

,Spino 90 ya§ındadır ve altı senedir, üze- carların if hacmini daraltmasfclır. Sayın 
,rinde çalı§tığı Garibaldi heykelinl daha Bakan, çok geniş bir sahayı kaplıyan is
,tamamlıyam&llll§tır. Kendisinden başka- tihsal mıntkalarında yetişen bütün mah
sının, hattA muavinlerinin bile eserine el 'su1ün serbest ellerde bulunduğunu, satış 
IÜrmesine dayanamıyan titiz heykeltraı, :kooperatiflerinln teşkilAtlanması ile an
)ıastalık dememekte, yorgunluk tanıma - , cak kooperatiflere dahil olan ortakların 
makta, her gün tJO basamaklı merdivene mahsullerini satacağını, kalan kısmın es
&ıkıP eserini bttirmeJe çalıpnaktadır, .kiden olduiu iibi ihracatcılar elile yapı-

Bergamada ath spor kllibd 
'iO ~ 

Bergama, (Hususi) - Halkevın sP"' 
ıebbüsü ile spor koluna bağlı bir atlı J<ol" 
şubesi teşekkül etmiştir. Atlı spor·ııi ~ 
bu yıl İzmir fuarında yapılacak rnı ıct!J'• 
yunlara yüz atlı ile iştirak e~~ce ll1\e

Gençlik Halkevinin zengin kütU~~ 
58

1• 
sinden çok istifade etmektedir. tzırıı~r ııll" 
lavı Rahmi Köken iki bin cildlik bl JıB
tüphanesini Halkevi kütüphanesine 
diye etmiştir. -------

Urfada spor müsabakaıar~rf' 
Urfa (Hususi) - Diyarıbekir "~·ssl>'' 

spor bölgeleri arasında atletizm ırıu d9Jıil 
kalan yapılmıştır. Urfa bölgesine 

1 
rP'r 

klübler arasında da futbol, voleyb0 

ları YaDılacaktır. 
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.-.DÜNKÜ GÜREŞTEN ÜÇ İNTIBA • 
Af:ı y~ • , k 

"''UJ/tm Takibin! rirUklüyoı: • Mülayim güTeşten sonra kendisini öperek .... • KomaT acı içinde ıvranıyoı 
alkı§lıyan bir küçük kızla ve kazandığı 

kemerle 

lJtiilii.gim Amerikan boğassını gendi, 
kem.erle beraber 500 doları haketti 
~Üreş tam 36 dakika sürdü. Amerikalı mütemadiyen ring 
1Plerine sarılarak kurtulmağa çalıştı. Nihayet Müliyim 
l<onıarın ayaklarını o kadar büyük bir maharetle kav-
radı ki boğa saniyelerce sırtını yerden kurtaramadı. 

~Ula ~· _____ __:::,_ ___ ~--------------·--------' 
)om Yırn ve Komar dün, Taksim stad-
ilire Utıda. son güreşlerini yaptılar, ve bu 
durn! Mülayimin; haftalardanberi sürüp 
tebu kta olan dedikodulara nihayet ve
tic,1 ecek kadar kat'i bir galibiyetile ne-

endi. 
Qİire 

)°illa ş etrafında yapılan neşriyat, stad-
Cu llı~azzam bir kalabalık toplamıştı. 

l\a~ llıruk ve İnhisarlar Bakanımız Ali 
G, da seyirciler arasındaydı. 

tt140 Çen seferki güreşin uyandırdığı ih
~ harı hesab eden tertip heyeti, bu d<?
ta.~r hangi bir münakaşaya meydan bı-
lia~acak kadar tedbirli davranmıştı. 

lerde sıkmadan oyalıyan diğer güreş-
0tıda:: sonra, ringe evveli Bul Komar, ve 
~tıla Pek az sonra da Mülayim pehlivan 

() r. 

Sayfa 7 

1 Yeni bir tedavi usu[] 
Domates suyu, portakal 

özü ve yalnız su ile 
tedavi edilenler yurdu 

• 

"Saatlerce yürüyorum. Bir bardak 
su bütün yorgunluklarımı gidermeğe. 

kafi geliyor acıkmıyorum,, 

Eskiden Baron dö Roçildin malikAnesi 1\ - Acıkmıyor musunuz? 
1

olan Hertfordshire'de, Tring civarındaki - Acıkmak mı, ne münasebet. Zerreı:~ 
0

büyük bir köşkte yeni bir tedavi usulü- ~çlık duymadım. Bir aydır da ağzıma bir 
1

nün bütün ,ek.illeri tatbik olunmaktadır. ~okma bir feY koymuş değilim. Kendimi 
Bu köşkün 150 dönümlük bir arazisin-

1
buraya geldiğimden daha iyi hissed.iyo

de hastaların rahat rahat soyunup dö- rwn. Saatlerce yürüyorum. Bir bardak 
' • y künerek, banyo yapacakları müteaddid su bütün bu yorgunluklarımı gıdc~mege 

yüzme havuzları, güneş banyosu yerleri, kAfi geliyor. İlk günler b iraz zahmet çek-
1tenis kortları ve gezinti mahalleri vücu- pıedim değil, ama insan alışıyor .. ve da
,da getirilmiştir. pa canlı, kanlı, sıhhatli oluyor.. diye ce-
Köşkün içine girdiğiniz zaman ilk önce yab verdi.> ı 

muazzam ve mükellef bir bar salonu ile Buraya tedavi için gelen kadınlar, ruh 
'karşılaşırsınız. Fakat aldanmayınız bu ye bedenlerinin temizlendiği iddiasmda
barda tek bir gram alkol satılmaz, su- .dırlar ,bütün tehlikeli mikrop ve zehirle
nulınaz. Onun yerine ne •rilir bilir mi- ri, su, portakal özü, domates suyu ile yı-
1siniz: kadıklarına, böylelikle ömürlerini bir 
1 

cDomates suyu>!.. kat daha uzattıklarına inanıyorlar. 

Bir, sigara odası vardır ki dört bir du- * 
varında: cBurada sigara içmeyiniz> yazı- Buraya, ağzı kokan, bu yüzden sevgili 
lıdır. Uzun bir gezintiden sonra, karnınız veya koca bulamıyan genç kızlar gclmek
'acıkmağa başlayınca yemek salonuna da- te, ve mütehassıs doktorun meyva usa
larsınız. Burada da sürprizlerle karşıla- resi tedavisi ile bir ay içinde şen ve şatır 
ı.1ırsınız: Hizrnetci size, ekmek, yağ, pey- evlerine dönmektedirler. Sahnenin, s:ne-ı 

otta n~rın ringe çıkışını da, müsabakada 
lel'ir .~kemliği yapan pehlivan C<?rr.alin, 
~ltibcı ere hoparlörle verdi~i şu izahat 

etti: ........ :e 
nir veya çay vermez. Önünüze sadece, manın meşhur simaları, muharrirler, hat-

Mülıiyin dünkü. zaferinden sonra halk arası~dan geçerken tam 6 adet, üzüm uzatır ... ve siz...... ta, siyasiler bile buraya uğrayıp bu ye-
müzakereden sonra, tekrar hoparlör ba- f.pehlivanı, s~~~de 2~ .bi_n ~-olar ~er:rek -::-- . Buraya tedavi için giren hastalardan ni tedavi sisteminden istifade etmPkte
şına geçen hakem Cemal pehlivan seyir-] merikaya goturecegı~ı .. soylemı~tı. ~~:1 biri günde beş bardaktan, 21 gün sade su dirler. l'tıİisab Ugiln Mülayim ve Bul Komar son 

cilerin ayaklandırılmış bulunan merakla- güreşten ~onra, bu _soz~~~n d~nmedıgı_- ,içmiş, 26 ncı güne kadar da portakal özü Diana Kapier, kocası Tavberlc evlcn
rını şu sözlerle tatmin etti: !li ilan ettı. Ve ıu sozlerı soylettı: almış, 27 nci günden itibaren kendisine meden evvel, bir müddet buraya gelmiş, 

- Komar, mütemadiyeıı. ringlerden is- , - MüHiyim, Koman hakkile yeneli, yalnız öğle yemeğinde iki üç tane üzüm oldukca şişman olan Tavber doktorun t:.ıv 

Sabı kah çocuk 

tifade etmektedir. Bundan sonra, Koma- hem kemeri, hem de 500 doları kazandı. verilmiştir... siye ettiği rejim sayesinde epeyce zayıf-
rın menejeri Zibiskonun da rızası üzeri- , Fakat ben henüz Tekirdağlı Hüseyin Bir bardak su lifi lamış. 
ne, ringe sarılacak pehlivanın ortaya ge- pehlivanı görmedim. Binaenaleyh, ikisi- Bu sıkı rejime tabi tutulan hastalardan Tedavi ücreti 

150 
İngiliz lirasıdır. 

tirilip yere yatırılması kararlaştırılmış- nin güreşmelerini istiyorum. Amerikaya, birile görüşen bir İngiliz gazetecisi şun. 
tır. yapılmasını istediği bu müsabakanın ga- lan yazıyor: 

Bu çok jsabetli karar, halkın uzun al- }ibini götürmeyi tercih ediyorum. Ve bu cKadını merak ettim. Ve kara kuru, 

tal'a akalannı yapacaklar. Mülayim or
ltıatt~d.An:ıerikalıdan aldığı kemeri koy
lini g ır. Eğer Komar kazanırsa, keme
~t heri alacak. Mülayim kazanırsa. Ko
~rrna~~ ~emerini, hem de kemerini kur
\al'~d ıçın ortaya koyduğu 500 doları 
~ id ecek! Güreşin orta hakcmliğ:ni 
birisi are edeceğim. Yan hakemlerinden 
'ıltj '~ezunen memleketimizde bulunan 
teri ~reş antrenörümüz Raul Peter, di
tilııcu'~diki güreş antrenörü Pellinen, ü
~teci~ de gazeteci Eşref Şefiktir. Ga
de, ta~rde~ müteşekkil bir jüri heyeti 
ilıtilaf addus edebilecek her hangi bir 
Qul'e§ 

1~ ?allile mükellef bulunmaktadır! 
Qİlre§ ~ç~n müddet tayin olunmamıştır. 
l'ede ' ıkı Pehlivandan birisi sureti kat'i-

kışlarHe karşılandı. Ve güreş yeniden müsabakanın yapılmasını on beş gün bek- ·bitkin bir garabet nümunesi göreceğimi 
başladı. ,lemeyi taahhüt eyliyorum. sanırken ipek mayosu içinde cidden muh-

Bu karar sayesinde, Mülayim, mü~ema- , Mülayim pehlivan, Zibiskonun bu iste- teşem bir kadın ile karşılaştım ve ~aşır
diyen ve uzun bir kuvvet israfile hazırla- ğini yerine getirmeye de razı olmuş bu- dım. 
dığı vaziyetlerin ring ipleri yüzünden bo- )unmaktadır. Sordum: : 

Dün Floryada plajdan çıkan bir rnüşk· 
rinin cebinden para çalarak kaçarken si· 
vil bir komiser tarafındl\n görülere~~ ya
kalanan Kadri isminde sabıkalı bir ço. 
cuk mahkemeye verilmiştir. 

p~tmc~ndenkurtuluy~rdu.Fakatb~~ , Za~n g~en hafta içind~ Mülayimin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
re Ar:ı~rıkalının da, ycnılme~ten. kurtul~ Tekirdağlı Hüseyinle yaptığı alaturka 
mak ıçın el atacak başka hıç bır çaresı güreş bir saatten fazla sürmüş, ve bera

kalmamıştı. bere neticelenmiş. Seyredenlerin söyle-
ltıa "11\ Ce~tirı g llb oluncıya kadar devam ed<?-

.... ·• 
l<t Qlı İZah Yere yatırılmamak için, ring dışına 

ares· attan sonra ringe çıkan Cemalin kaçmaktan kaçınmıya çabalıyor, fakat 
liaı~n:: ~reş başladı. mütemadiyen çok müşkül vaziyetlere dii

llehJİ\> Uyijk bir heyecan içindeydi, iki şüyordu. 
tıııdarı an ~· gayet ihtiyatlı davrandıkla- Nihayet, g4reşin tam 36 ncı dak!kasın
dJ~ bi; ;:sabaka, bu heyecanı tatmin e- da, tam 36 dakika peşinden koştuğu fır
b~ aJcaı -~~-da~lıyam_ıyordu. satı yakalıyan Mülayim p<?hlivan, ayakla-
licı.ıl'tıl dorduncu dakıkadan itibaren, rını fena halde kavradığı rakibinin iki o

lı..,'11 ;rını sıkılaştıran Mülayim pch- muzunu mindere iyice yapıştırdı. Ve ha
ltornar aikiyeti ele aldı. Amerikalı Bul kem: 
tı~ ' lllıltad eh ·ı . . 1 . . &e dada b ı ve ı e nng ıp erınden ıs- _ ı... 2 ... 3 ..• 

Sen aşladı. Ve bu yüzden de güreş, Hatta: 
11
1 aldı~e~rki gibi bir köşe kapmaca haJi

\>aJı:t'or.d onıar kaçıyor, ve Mülayim ko
~ir u. 

dJ: aralık hoparlöıden bir ses yüksel-

' O·· 
l'f ~u %~şin t~m on beşinci dakikasıdır! 
d lıtrı bi .teakıb, yan hakemlerinden bi
~- .Su ~~§areti üzerine güreş durdurul
~lerde mı ve sebebi meçhul inkıta, sey!r-
lrirıe: erak uyandırmıştı, herkes bir-

!Q ....._ lııe Old ? 

- 4 ... 5 ... 6 ... diye saniyeleri sayıncı
ya kadar bırakmadı. 

Biçare Amerikan boğası, ayaklarını 
öyle fena bir halde kaptırmıştı ki; Müla
yim onu -icab etseydi- o vaziyette 3 sani
ye değil 3 saat de tutabilirdi. 

Seyirciler, bu haklı ve kat'i zaferi uzun 
süren candan alkışlarla karşıladılar. 

Ve Mülayim pehlivan, bu sefer pek 
haklı olarak kazandığı kemeri kuşandı. 

* ~Otdı.ı u. Neden durdular? diye so-
llırıg · Bul Komarın mencceri eski dünya şam-

Ortasında, pek uzun sürmiyen bir piyonu Zibisko, Koman yenecek olan 

' diklerine göre, bu müsabakada, Mülayim 
pehlivan çok faik güreşmiş! 

Şimdi, Tekirdağlının Mülayimin da
vetinden kaçmıyacağı şüphesizdir. 

Binaenaleyh, İstanbullular, çok yakın 
bir günde, çok heyecanlı bir güreş sey
redecekler demektir. 

Bakalım, Menejerinin gözünden düşen 
Bul Komarın yerini MülAyim mi, yoksa 
Tekirdağlı Hüseyin mi alacak?. 

S. T. 

Avusturyalılar, Macarları 
yendi 

Viyana, 18. (A.A.) - Çeteka ajansı bil
diriyor: 

Bugün büyük bir kalabalık huzurunda 
M<?rkezi Avrupa kupası dömifinali, Vi
yana'nın meşhur Austria takımı ile Bu
dapeşte'nin meşhur Fercncvaroch takımı 
lirasında oynanmıştır. Viyanalılar çok 
mükemmel bir oyun çıkararak, mükem
mel bir vaziyette olmasına rağmen Ma
carları 4-1 yenmiılerdir. 

lstanbulun 
Bakımsız bir semti: 
Koca Musta/apaşa 
Kocamu.stafapaşa okuyucularımızdan 

A. S. yazıyor : 

- Şimdiye kadar istanbulun imarın
dan bir hayll bahsedildi. Fakat bu imar 
işinde Kocamustafapaşanın ismini bııl
manın imkanı yok. İstanbulun bu köş!'!sl 
unutulup gidiyor. Kocamustafapaşa'dan 
Aksaraya inen caddenin kaldırımları ve 
parkeleri yapıldığındanberl tamir görme
miştir. Semt, terkos belediyeye geçtiği 
halde gene esklsi gibi susuzdur. Susuzluk 
yüzünden bir yanğın bu semtin sebebi fe
laketi olabilir. Sokaklarda kat'iyen lA
~ım tertibatı yoktur, çukurlar durmadan 
gayet kötü bir koku neşreder durur. Gece
leri Kocamustafapaşa'nın sokaklarında 

bir ışık bulmanın imkanı yoktur. Bu yüz
den halk erkenden evlerine çeklllp geceyi 
mahbuıı &ibi geçirir. Oicllp hava alınacak 

bir park olmadığı için sıkıntı gAndüzlerl 
dahi bAkldtr. Alakadarların dikkatini cel
bederim. 

* Bir okuyucumuzun İnhisarlardan 
temennisi 

Pendik okuyucularımızdan Mustafa bi
ze yazdığı bir mektupta İnhisarlar İdare. 
ııinin yeni çıkardığı bir rakının şişelerinin 
ufak bir bedelle geri alınmadığını, bu yüz
den bu şişelerin ortada kaldığını soylüyor 
ve İnhlsarların nazarı dikkatini celbedi
yor. 

* Sinemalarda havasızlık 
Okuyucularımızdan Ş. Özegin geçen pa

zar Beyoğlu sinemalarından birine git
miş. Fakat hava sıcak olduğu hnldc s!nc
mada bir tek vantllA.tör dahi yokm•ış. O· 
kuyucumuz belediyenin bu hususta nazarı 
dikkatini celbederek sinema salonlarından 
başka sliara salonlarına da bir kaç tane 
vantUAtör konmasını istiyor. 



1 Sayfa SON POSTA 

lj RA!id>VO il Geçen bilmecemizde kazananlar 
Bugünkü program 

Beğendiğiniz kadın 
e kek tipleri hangileri 

ve 
ir? 

19 Temmuz 1937 PazarteSI 
İSTANBUL 

Öfl• nepiyatı: 
12.30: PlA.kla Türk muslldsL 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtcllf plA.t neşriyatı. 
Alqam neşriyatı: 
18,30: Plfılda dans muslklsl, 19,30: Afrika 

av hatıralan, B. Selli.hattın Cihan o~lu ta
rafından, 20: Rıfat ve arkadaşlan tarafın
dan Türk musikisi ve halk şartııan, 20,30: 

ııı~· 
3 temmuz tarlhli bilmecemizde ka-ı bul erkek ltses1 803 Nlluıt. Zile İsti~eıııoes 

zananları aşagı-ya ''azıyoruz İstanbul- tebl 20 Turgut Soydan, Çarşamba··-Y· 
" • Nuri Balkar tiiccar cllle Bürhnn !Cıı-

da bulunan okuyucularımızın pazar- KİTAP 
tesi, perşembe günleri öğleden sonra g,rtııSla' 
h d" 1 . . bizzat idarehanemizden Ctılaloğlo Yerebatan cad. Ne,.~ ap~"1llldJ 

e ıye ennı nı No. 6 da Hllml, Çerkesköy deP""- ı64 
almaları lazımdır. Taşra okurlarımızın ateşçi Recep oID.u İshak, 48 mel xnekUP ıı• 
hediyeleri posta ile gönderilir. de Altındll, Kayseri bez fabrlkaSl ta~uı 

Futbol topu bUyUklUg""Unde kAt1bl Hüsamettln kızı Müzeyyen, ıflP 
ticaret llses1 1166 Nurettin Ahnıet. fi -586-· 

·Kadmrn sözü ve sesi 
olmalı 

Hoşuma giden kadın tipi: 

dinlenir 

1.55 ile 6CJ arasında bir boy, balık etin
de, dansın !ıer figüriınü kavrayabilecek 
kadar ze>ld ve çevik bir vücut, dik yürü
yüşlü, el parmoklnrı uzun, çehresi yu
varı k, di~lcr beyaz, sııçlar koyu siyah, 
gözler iri siyah ve kirpikler kıvırcık, dai
ma şen ve sevımli. 

Tahsili c:ta, iyi giyinir ve modadan, di
kŞen, ev ışlcr;nden anlar, müzikten 
hoşlanır, Tatlı şıveli, sözü sesi dinlenir 
olm:ılıdır. 

lstanbul Salih 
(Sarih adresinin ne§Tini ist~tir) 

-587-

Kadın, kadmhgm ilim ve 
san'atini öğrenmiş olmalıdır! 
He.yatımı teşrık edeceğim bayanda şu 

vasıffarı ararım: 

l - Orta boylu, balık etinde, endam 
tenasühür e malik, ve he,eti umumiyesi 
itibarile rüzelce olmalıdır. Çehresinin 
b~yaz, <'sıner veya sarışın olmasında bir 
beis yoktur. 

2 - Tahc:il derecesi orta olmalıdır. Yal
nız hayatı iyi anjanıış ve kadınlık ilim 
ve sc.natını da öğrenmiş bulunması şart
tır. 

3 - Fak"r olsa da asil bir aileye men
sup buluı1ması, 5.dnbı muaşerete vakıf ol
ması k'ıfid1r. Ev idaresini bilir, dalına e
şini gi.:ler :yüzle karşılar, yuvasına mer
but. intizam ve inceliği sever, fazla israf
tan ho\'lımmc.z ve biraz da biçki ve dikiş 
bilfr ulrn!l l1rlır. 

Konya H. K. 
(Sarih adres ve isminin neşrini 

1stL'111.Cnıi§tir) 

-588-

Ka~ıı ne zengin ne de güzel 
olmah 

Bana Jıııyat ı;rkadaşı olacak kızda ne 
zcr.gblık, ne de güwllik aranın. Yalnız 
~ö,.gülü, yüzüne bakılır, sıcak kanlı ve 
temiz ahlaklı olmalı. Anne olmasını bil-
mP:U, kocasının tam bir arkadaşı olmalı. 
ŞFn, ncşe1 i durma!ı, temiz gezmeli, ke
derE oldıığum zaman üstüme fazla düş
memeli. :11.fornmını anlctabilecek kadar 
tal' sili olm1lı ve evini iyi idare etmesini 
bilmeli. 

-589-

Kadm alayıştan ve susten 
fazla hoşlanmamah 

B~ğendiğim kadın §Öyle olmalıdır: 

Uzunca boy, b2bk etinde, kumral, asa
bi C'lmayan, evine, kocasına, çocuklarına 
s;ıdık, fa~a gezmeyi sevmez, alayişten, 

stisten fo7.1a hoşlanmaz, kara kıış ve kara 
gözlü, ufa\" ağızlı ve ufak burunlu, du
daltlan kalınca. Tahsili, çok değil, orta. 

1zmit postrestant R. A. 

-590-

Erkek taştan ekmeğini 
çıkarmalJ! 

Bir erkelrte güzellik veya çirkinlik a
ra~az. Ya!nız muhitinde iyi tanınmış 

ve ırJakmın dürüst olması, kurduğu yu. 
vnyı saade-te eriştirecek kadar tahsili bu
lunması, taştan ekmeğini çıkarması ve 
içki kullanmaması lazımdır. 
l~e erkekte 2radığım vasıflar. 

1s:anbul F. N. Köprülü. 
(Sarih adresinin neşrini istememi§tir) 

-591-

Kadm biraz kıskanç olmahl 
T~!ıayyıil ettiğim kadın tipi şudur: 
Uzun h'.ly1u, balık etinde, siyah gözlü, 

yolnrmamış kaşlı, kumral saçlı, esmer 
yüzlü. 

Tabiati: Az kıskanç, asil ruhlu, kana
atl:Ar, cmiıl;ği sever, giyinmesini bilir, 
erkeği.ne ziyadesile düşkün, evinin ida
resiri bilir, biraz musikiye aşina, tahsili 
orta bir kadın. 

lstanbul :Ahmet Reşat 
(Sarih ad?esinin nepini istememi§tir) 

-592-

Kadm kocasma ve çocuklarına 
dUşkun olmalıdır 

Aradığım kadın şöyle olmalıdır: 

Saçı siyah ve gür, kaşı uzun, göz kara, 
yüz lekesiz bEyaz, çene toplu, ağız kü
çük, dişle?' inci gibi, boy uzun, bel ince, 
vtlcud narin, ailevi terbiyesi tam, görgü
m, kanaatk5r, mütehammil, iffet ve fazi
let s;ıhibi, güler yüzlü, daima şen, sözü
nü bilir, rz söyier, müşfik, evine, çocuk-
1.ırına ve ko"asına d~kün, sadeliği sever, 
sıcı:ik ka!lh. 

Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: 
Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu
sUdsl ve halk şarkıları, (Saat ayarı), 21,15: 
Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
22,30: Plüla sololar, Opera ve operet par
çalan. 

YARINKi PROGRAM 
zt Temmm 937 Salı 
İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12,30: Pll'ıkla Türk musiklsl, 12,50: Ha -

vadls, 13,00. Muhtellf plfı.k neşrlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plikla dans musikisi. 19,30: Konfe
rans: Eminönü Halkevl neşriyat kolu namı
na Bay Nasret Saftı. 20: Türk musiki heyeti. 
20,30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 
20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları <Saat, nyarı). 
21,15: Rndyo fonfk dram (Kavalorya Rüstı
kıuın ve Palyaço). 22,15: Ajans ve borsa ha
berleri. 22,30: Plil.kla sololnr, Opera ve ope
ret parçalan. 

LAstik top 86 mcı mektep 2/A dan 22 Metin. sa:ıı-
caddesl "10 de Tevfik, Bolu KarnmanU /Jl' 

İstanbul kız lisesi 2/D den 1695 l". Kara- hallesl Parkalan soknk 1 Mehmet AkSO~uırO 
man. LÜKS VE BUYUK.. .. ALBÜM knrn Tanm Bataplığı slcll kalc.miOde tteıerf 

oğlu Hüseyin, Kırklarcll cezaevi se 
Nlşant.aşı Hacımansur sokak 88 de Tev- Saadet Yorulmaz. 

flk, Sultanahnıet Natllbcnt soknk 1 de Er- KART 
doğan Zlya, Çarşamba Uzun çar§ld& bat- J{itaı>C' 
kal Mustafa oğht Kemal, Manisa tapu me- Samsun iş dalreslnde Lütfullah 51}dıı1 
moru Nuri oğlu Erkut Esin. eme Cnhlt Anıl, Teklrdo.t Halk otell -"'~' 

Hüseyin Tannverlr, Tarsus eski ırgat Y--~ 
J\IUHTIRA DEFTERİ rında manav ömer, Olyve ı~AzımpnŞa es\11' 

Bursa Sellmzade mahallesi eski sokak 29 mektebl Recai Şengül, Alpullu hastan :!\'&' 

da Muzaffer, Soğukçeşme yokuşu No. 5 de de Sabri Uysal, Kırklnrell vali konıııtı ;~ı.!JlS 
Muhit.tin Erkal, İstanbul •9 uncu mektep rında Dellfılznde mahıı.llesinde 72 de \'lı' 
30 Sal.de Gümüş, Balat Dıragman caddesi kızı Maltbule Şener, İzml.t harp sill\h ~~uce, 
No. 14 de Asını Doğcr, Amasya. GilmUşlil M. sıtaları K. :lığı şube birde Veli kıZl i]rıııl· 
Vakıfhan sokak 68 - 10 dn N. Oktem, Trabzon Torul ilçesi J. komutanı oğlu Zeki 1 69 
Semercilerde tüccar Salih Kuru Mehmet oğ- Samsun 19 mayıs mahallesi Kışla sotak ,.. 
lu kızı Pervin. Neclfl, Adana posta kutusu 10 B!lnnpMej,ılı, 

DOLMA KURŞUN KALEM dana Reşatbey mahallesi 233 soka.le S d~)jt 
alla Akyürek. Ankara ön Cebeci BUP es4' 

Blrkecl Ebussuut caddesi No. 8 de Tevfik, sokalc 2 de Doğan Acar Bursa 1'.takQeıtl , 
İstanbul llsesl 1/R den 864 Nej~t, İstanbul desi Çeşme sokak 5 de

1 

Cemll Özgergln. ~~ 
48 inci mektep 4 den 'iO Yasef, Istanbul kız kara Yenişehir Çankaya caddesi 5 de ~at 
llsesl 1/B den 297 Nebahat Bezglner. Alevök, Ankara Öksilzce mahallesi yeni dJl' 

Yugoslavya ve Romanya CE PAYNASI Caddesi Argın sokak 37 de Sedad, üskil ol' 
Erkanı Harbiye Reisleri (Son Posta markalı) Çamlıca Tophaneli oğlu ü-50 de~ f.l' 

•9 uncu ilk mektep 5/B den 250 8allh Ha- lu Naci, Beyoıtlu Ağahamam TülbeDtÇ s.sıJ1S' 
Verdun 18 (AA.) - Yugoslavya ve ştm, 4.9 uncu ilk mektep 84 Fikret, Çemoerll- yazı 30 da MelAhat, Ankara As. Fab. 13 raf· 

Romanya erkanı harbiye reisleri dün taş Evkaf sokak No. 50 de Ferhan Seym~n, evl 1734 Mücelllt Orhan Oürman, Ank~eıııııı. 
Sirkeci Erdoğan sokat No. 10 da Zebra, Is- T. T. Telefon if R. memurlarından JO 

buraya gelınış" ler ve Douamont mezar- Bil s b t ı b 1 dl mernurtl tanbul Unkapanı Kil yokuşu No. 19 da Ah- ge, amsun za ı a e e ye ıı~ 
lığına çelenk koyduktan sonra Metz'e met Dcmirtaş. A. Febml oğlu A. Hikmet, lzmlr B~ar• 
hareket etmişlerdir. İŞ Bumuva cadde 2 de Hasan Toktay, il d' 

Münihte san'atı günü 
Münih ı 8 (A.A.) - Alınan s.:ın'atı 

günü münasebetile bugün tarihi bir a
lny tertip edilmiş ve bu alay bütün so
kaklarda tezahürat arasında geçmiştir. 
Geçit resmi dört saat sürmüş ve B. 
Hitler, balkonundan geçidi seyrelmiş
tir. 

TAKViM 

Rumı sene 
ljj63 

TEMMUZ 

19 
Temmuz Resmr sene 

6 1~37 

Arabt 80!18 
1W>6 -Hızır 
75 

D MACUNU Kıhcaslan mahallesi Hönler sokak 67/4 ıt•ı 
Fntih Keçeciler Çeşme sokak No. 27 de Nl- Fethi, Gebze Te~ Yıldız kah\•esınde 'f~!lleıı 

zıımcddln, İstanbul 19 uncu mektep 203 Raif, Adapa.7.an Istlklll mahallesi. a ıı. 
Luttı, İstanbul erkek lisesi 1753 Hamit Bı- sokak 1 de İsmail, E.reğll tırıncı KaplıunaYSerl 
çakcr, Ankara Bayındır Ankara caddesi İsmail yanında Hüseyin, Sıvo.s - g ufıJ 
13/A dan semiye Erdaş, Fevzlpaşa demlryolu nakliyat ambarında Cnhlt Gaznell. ıta~ }.' 
müdürü Bekir km Cavide Bayknş, Kayseri Dcmlrttı~ oteli snhlbl Tevfik oğlu isrn 

04 
J(. 

Halkevl sokağı 13 de Osman Kıl. kartürk, Ankara Kaynş Kapsül F. B. 2 ıtıt" 
iş · Scrtyel, Ankara P. T. T. Telefon işlerl ı1· 

D FIRÇASI murlanndan z. Ayll km Oü!er ~ylA., :~1· 
(Son Posta markalı) ra Kırgız M. Oüner sokak 3 de Umlt J{ôt 

Vefa Darülhadls sokak No. 6 · da Nermin Adapazarı Karaağaçta bakkal :Mahmut ııe
Yazıcı, İstanbul erkek llsesl 405 Hilmi Ka'- ter kızı o. Köştcr, Ankara Bozkurt nıah~ıtı· 
kal İstanbul Balıkpazarı No. 20 de İsp1ro sl Orta sokak 12 de Dündar Kıratlı, çarŞ elit 
Avklropulos Pertevniyal lisesi 4/C den 127 ba Mahmut Tutcr vasıtaslle Kemali 'l'errı1~ 
Sermed, Edlrnekapı Yağhane çıkmo.zı 11 de Kayseri merkez bina memuru Hüsnü pıııl 
Cemnl Erdalny, Fevzlpnşa. ıube 51 şef Adll oğlu Abdülkadir, Giyve istasyonu ~e ~ 
kıaı Şükran Tünay. Rnştllyü, Kızıltoprak Hüseylnp!l.Şn çıiCill sı 

MÜREKKEPLİ KALEM 26 da Bahtlynr, Bandırma ortn mckte~rt' 
Sultanahmet Değirmen sok.ak No. 30 da C. Umut, Ankara Bozkurt mahnllcsl ıntı' 

Fethi, Topkapı Terkos çeşmesi karşın No. sokak 12 de Hüseyin Erçetin, Çnp:ı ~nbııl 
57 de Selma, Ye~llköy ümran sokak 1 de nlllm mektebi 41 A dan 3{5 Mullke, 
Hüseyin Alp~an, Küçük Ayasofya Kaleci so- kız lisesi 1151 Ferlhan. 
kak No. ı de Nebahat Saim.an. 

KALEMTRAŞ 
Alemdar caddesi No. 32 de Abdurrahman 

İner, Fatih 15 inci mektep 3/A dan '172 R. 
Gulman, İstiltliil lisesi 287 Ercüment Cel~l, 
İstnnbul 48 incl mektep 179 S. Alt.ındll, Çar
şıkapı Bayan Didar apartunanı Semih 
Zoroğlu. 

Antalya thapishaneslnde okuya'll 
mahkümlar , 

Antolya CHususl) - Antalya hnptsbıın;,ıı 
sinde Halkevi kurslar komitesi tnrafı:ııgi' 
cezalılara okuyup ya7.llla, hesap, yurt ı,.iW 
sı dersleri okutulmaktadır. Ev Baştanl UJllll • 
fü Gökçe oğlu ve Cumhuriyet Müd~e.~ J{t • 
misi Hakkı Öztekln, Kültür DirektörU af , 

Okuduğunu anlayacak, yazdığım anla- SULU BOYA mal Kayanın huzurlarlle imtihanda ınıJ~ ış. 
facak kadar tahsHi olursa kfıfidir. Çerkesköy deposunda ateşçi Osman o~lu fak olan 40 mahkftma tasdlknnme V~ıı' 

Ankara Lfı.tfi Özdcm Ankara Misakımilli mahallesi, ibadullah Nnzml Erol, Kumkapı ort.a mektep 126 Ah- Müddeiumumi muvaffak olan cezalılar:r ol' 
met. Dalkılıç, Kadlrga Emlnslnan mahallesi sihat ederek cemiyet için müfit unsurl (Sarih adresirıin 1:cşrini istememiştir) caddesi 94 de Mustafa Akan -..ı..__;~..:...-:.......:..-.:...._._~-....:-..1 ka N 

3 
d s ..... t 

1 
ıs· ~ft 

1 
.. ft si sind bul tur ~ 

~===============================================~D~a;ğ;h~an~ k ~ e a~Aa~ ~~~~~~ e ~~ ~-
stJfl " Son Posta ,, nın tefrikası : 51 nın tokmağını çeviren ince, uzun par- da· bir türlü doyuramıyordu... çarlar; şoförlüğü yeni öğreniyor 

maldan bir kadın eli kadar temizdi. Ko- Otomobile bindi: galiba!. J),iı 
yu siyah camlı gözlüğünün arkasından - Sen, dedi, benim yamında çalışa- - Burada ineceğinizi söyleırıedi 
gözlerinin rengi pek iyi seçilemiyordu. caksın. öteki şoför hastalanmış diye de... .. }>it 
1',akat bu düzgün çizgilerin, bu yanık bir iki gün onun yerine çalışmak gibi O aralık karşıki sokaktan, k~çuk ije' 
penbe yüzün ortasında, insanın haya- bahaneler dinlemem. çocuk geliyordu. Elinde bir şışe, ş rdl· 
li bir çift yeşil gözden başkasını yaraş- - 'Başüstüne. nin içinde de yarı yarıya gaz ~B ~:ı: 
tıramazdı. - Şimdi, Beyoğluna inelim. Çocuk otomobili görünce korktu, ıdı· 

Hüsamettin, yeni şoförün bugün işe - Başüstüne. çayım, derken ayağı bir ta.şa tıık1o6' 
başlıyacağını söylerken: İmat yerine geçti, oturdu. Eldiven- Düştü. Elindeki şişe kırıldı. Gazla!)'.11~· Yazan : K. R. Enaon - İyi bir aile çocuğu imiş, ama düş- !erini giydi. Başında kasketi olmasa küldü. Bir elinden kan akıyordu. 1>31" 

içinde en zengin, ha ld A tık b · b b"" b"" ·· mü§ler... Galiba çocukluğunda mek- Fehamet kendisini kibar bir gençle gez- rucak, yerdeki şişe kırıkl.arına b''Jltı . a ı. r u yenı ara a us utun t t k b b ··ıa ·· kt . d d " 
en kibar ıar.ır mış ınsanların içine Feh m t• ld H .. tt" · .. b ep en açan, a ası 0 u en sonra a meye çıkıyor, zannedecekti. ba .. k.a. ağlamaya baş~adı. Ima • ıdıfdı: a e ın o u. usame ının a.a ası r d k" . dak" · · · bT - k girip çıkıyor· hepsinin arasında en ~ık bir ik' g·· "d kal k ı k · e ın e mı, avucun ını yıyıp ı ıren, Beyog·ıunda birkaç mag·azanın önün- gorunce koştu, çocugu yerden a ~ ... , ~ ı un garaJ a aca o sa ta sı · d · d f"" lük ba k li d · JV ... 
gıyınen, en çok göze çarJ?an bir kadın ile gidip geliyor, karısının otomobilini şun ~ e şo or ten ş a. ~ n en ış de durdular. Genç kadın birkaç yere - Bir yerin acıdı mı?. diye SO 
dive anılıyordu. Bütün lstanbulda en isteyip b" · d gelmiyen paşazadelerden hırı olacak!. gird" çıkt Sonra· Çocuk· _"1 

.J ınemıyor u. B" iki .. t .. be t' B - ı, ı. . . . ıuıoev-
zengin zevkine en çok düşkün kadınla- o b ·· ı k h . - . . ır gun ecru e ·· egenmezsen _ Ayvansaraya... - Gazlar döküldü. Şimdı 
. . ' . ' oy e arısınııı er dedıgını yap- başkasını buluruz. Yahud da benim 0-

11 bıle kıskandıracak hır yaşayışı var- tıkca Fehamet de artık hiç bir şeyi be- b"li b . . b . Dedi. 1mat, her zamanki gibi: beni dövecek. s.rıJı. 
dı On d · t d·-· t b ·d· s - . tomo ı una verırız, sen de enun şo- ıcoP 

· un a ıs e ıgı za en u ı ı. onra genmıycn, her şeyi kendine az gören f"" .. 1 1 - Başüstüne!.. . Diye büsbütün yaygarayı bfl}'tı· 
arada bir .. ı·· .. ·ı d" k d } h oru a ırsın... D di F k - li deki aya , . gon unu egen ırme e, ıa- ırçın, nazlı, müsrif ~nnank bir kadın D . t· F h . e . a at bu süslü kadının Ayvan- Imad, çocugun e ·n yar "it' 
nıya pek .. d ··ıa· t k .. t '~- emış ı. e amet. d . . . v . • • k . So b"ndetl; ' guç egı ı; ar ı us yanma olmuştu. Onun için satın alınam1yacak _ N 1 d ? S .. a·· .. ? saray a ne ışı olabilecegını kendi ken- Ufacı bir çizıkti. nra ce ı rdi: 
da aldırmıyordu. hiç bir şey, karşılığı para ile ndenemi- D" ası a am · · d ~n gor un mu··· dine soruyormuş gibi, birkaç saniye mi beş kuruş çıkardı. Çocuğa ~:z 9ı.:· 

Evlendiklerinin ilk senesi Hüsamet- yecek hiç bir duygu yoktu Bu zengin ıy~.~o:u.ş, ~r a. • a·· .. b" 'ciurdu. Fehamet sinirlendi: - Haydi, git.. Bakkaldan z. 131! 
tin bu evi yaptırmış, onun üstüne ver- yaşayışa öyle çabuk alışıv~rdi k bir -g- obr 1:-· 1

' ayagı. ~z~unb"l" ır - Ayvansaraya dedim ,Duymadın Annen gazı görürse seni döVJll~ ı#' 
mişti G k d . •v· ı çocu a enz!yor amma ıçyuzu ı ın- ' · d h ld .... k - " c 1y1 

· enç a ının, ıstcdıgı zaman pa- yandan kendi güzelliği dişiliğı bir yan k" · mı?.. a a yo a yurur en onun 
ra çekebilmesi için, bankada ayn bir dan da kocasının par.:Sı oldukca artık m~iv~· ·iakırdıyı kapatmıştı Genç ka- - Affedersiniz, iyi anlayamadım düşme!.. dtlrrt1ıı.~; 
hesabı da vardı. . t b"l V• • "d" - . . da Oradan geçen bı"r iki" ki!;i .. .,Jilı . .. ne ıs erse yapa ı ecegıne ınanınış ı ı. dm, şımdi bir saniye içinde bunları ·· · . . . -s • stl" ı1 Bır .gun yazıhaneye telefon etti; ko- Bir gün de gene hiç yoktan şoföre düşündü. Başka bir erkek olsa, bu ka- Ayvansar~y.a ~·aklaştıktan sonra bir otomobile, bır de ıçmde~cbıııııe., 
casınn. kızdı, adamcağızı kovdu, Hüsamcttin dar yakışıklı bir gençten mutlaka ka- genç kadın ık.ide bırde: boyalı k~.d~?a bakı?'~rlardı. orl<eıl ı:, 

- Otomobili bana gönder!.. de onun yerine bunu buldurmuştu. rısını kıskanırdı. İlköııce şoför deyip - Buradan sap!. Şuraya gir! .. Karşı- zaten şoforun kendısıle 'ko~uş pt , 

Diy ccekti. Hü .;amettinin Qrada olma- Şimdi bir ayag-ı otomobilin basarna- geçen onları adam yeHne koymayan ki yoldan git!.. kırdıyı yanda bırakıp yerındbcil ııdııı11, 
~ ' . ""fk 1 . t•. . dl ı.ı i)ıl dığıni, bir iş için uzakça bir yere git- gmda, karşısındaki genci bir kere daha nice kocalar vardı ki sonra hepsinin Dıye karmakarışık sokak aralarına masına o e enmış ı, _şıın _ .. 

11
ce O' 

tiğini söylediler. O gece saatlerce Hü- s~zdü. Elindeki kasketi, arkasında da başına neler gelmişti!!.. Hüsamettin de girdi, çıktı. En sonunda: ların -~bu~a~a t~p~andı~nt!~~ 
0

to1'11 
samcttinle kavga etti. Günlerle dargın dık yakalı, çapraz ilikli siyah ceketi ol- kansını sevmiş olsa, biraz kıskanmalı - Dur, burada!.. na busbutun sımrlendı. ' 
durdu. Bir kaç gün sonra evlendikleri- masa bunun bir şoför olabileceğine hiç değil miydi?. Dedi. İmad, arabayi durdurdu; bek- bile gelir gelmez: yo1'5' 
nin yıldönümü gelmiştL Adamcağız kimse inanmazdı. Parlak kumral saç- Fehamet, zaten, ne zamandanberi o- Icdi. - Yaptığınız, işgüzarlık rnı, 
hem hediye diye, hem de karısının di- lan kendinden dalgalı, yüzünün yan- nun sevgisinde bir eksiklik buluyor, Fehamet: insaniyetperverlik mi?.. vt>r) 
linden kurtulmak için bir otomobil da- cian görünüşü de pek düzgündü. Kapı- sevilmek ihtiyacını kocasının kolların- - Otomobil, durunca gelıp kapıyı a- · (Arkası 

fstanbulun 
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tranuzcadan tercüme edebi roman 'fercüme eden: H. Y. 
lı' Şimdilik benden öğrenmek istediği-! neş'eli geçti. Ve l 7.f7 sulbünden sonra sanın en yaşlı adamı olan Kont (de Sa
rı~z. şey, Madam de ... hakkındaki .suali· bütün Fransanın yaşadığı saadet ve int Germain) i takdim etmekle müba
\r ızın cevabıdır. Size bu hususta cc\•ab 1 neş'e senelerini şimdi bile elan zevkle hiyim. 
~ e~ezsem kendimi kabahatli sayarım hatırlıyorum. Kont'un yüzüne baktım. Bu ifaJenin 
;~u! İhtimal ki bu cevab sizin tah- Bilhassa sarayda, hayat, zevk, eğlen- aksine, tam orta yaşlı, dinç bir adamdı. 
la ın~ızden uzun sürecektir. Fakat be- ce, aşk ve deliliklerden ibaret idi. Ben Kat'iyen otuz yaşından fazla göstenni
et Yo ·. ~ekrar ediyorum, sizi memnun de bütün bunlardan hisseme düşeni al- yordu. 

inek ıçın he · t d' - · · · d h l · · ya iınade . r ıs e ıgınızı er a ıcra- aım. .. . .. . • • Zabit efendi, kendimi bir mürebbi, 
B yım. Bugun benı şu halde, munzevı natta siz! bir talebe yerine koyarak söylemi-

la ~ rn~kaddemeyi yaptığımdan dll- merdümgiriz görüşünüzün sebebi biitün yorum. Bütün tarihnevislerin, bu ha
nt~] nı mazur görünüz. Can sıkıcı ol-) gençliğimin o payansız saadet seneleri rikulade, hatta fevkalbeşer adam hak
"e-· a beraber elzem o1an şimdi vere- ıçinde geçmiş olmasıdır. O saadetler o kında yazdıkları tafsilatı tabii okumus
~ı~ .t_:ı.fsilatın da başınızı ağmacağı- kadar eşsiz bir surette mükemmel idi sunuzdur, bilirsiniz. Bu adam muht;
niı· ı~ı.gım için, bunu da mazur görme- ki on dokuzuncu ve yirminci asır a- lif devirlerde Comte de Saint Germain 
~· tır~am ederim. l damları olan sizlerin, bana -şayet iste- - Marquis de Monferrat - Comte de 

çık ır muddet sustu, enfiye i{utu~unu miş olsam- verebileceğiniz cılız bahti- Bcllamye - Signor Rotondo Comte 
So ardı, oğluna ve torununa uı.attı.1 yarlıklardan beni ebediyen müstağni Tzarogy - Papaz Aymar isimlerile şöh-
Ziinnra kendisi de bir tutam aldı ve sö- bırakmıştır. ret kazanmıştır. 
~ ~ev~rn etti: Sizi beyhude yere eseflendirmek ne- Bilahare benim hem babam hem a-

Zak birabıt efendi, ben burad~~ ~.ok u- ye yarar? Bu ba~~i .. k~.patıyor~m: Fazla nam, hem üstadım, hem dost~m olan 
Şe}u-· Yerde, Almanyanm Kuçuk hır ısrarımı mazur gorunuz. Gerçı bıraz u- lıu zatı nasıl mes'ut bir tesadiif neti-

T ~e. · · :r.adı ama, işte sadede geldim. cesi olarak tanıdığımı bu derece tefer-
den~ir:r ~u~tu. Kont (Fransuv~) ~.ir- ~abamın öl~m .ıa~~i. olan 17.fS se- rüatla anlatışım, sırf kendisine karşı 
dev a~aga kalkmış, başladigı soze l nesınde on beşmcı Luının sarayına ne- beslediğim büyük hürmetten müte
elin~ etmemesini ihtar eder gibi açık dim sıfatile alındığımı söylüyordum. vellittir. 
ki (ıG abasına doğru uzatmıştı. Ve Mar- 1 Beş sene müddetle bu vazüede kaldım. 0 b k be 1 d.w. h bbe 

asp ) .. • . . .. · nun ana arşı s e ıgı mu a -
lun b ar uç saniye kadar sustu. Og- 1 O tcırıhlerde bır gun, Mareşal Belle Is- t' t h.. .. tab .• d. k" f 1m d 
dudak akıyor ve müstehzi bir tm·ırla 1 ıc, tanımadığım kerli ferli bir zatı, elin- 1 ı7n50 eza u~u,d 1u76ı0r 

1 ~ 0 k ad ı. 
a ları b" .. . . d • senesın en senesıne a ar 

cilt .. nı ukuyordu. Nıhayet ınce- en tutmuş oldugu halde huzuru kra- .. • . 
~esının en yüksek perdesile: l liye çıkardı. Vazifem icabı, ben de ar- geçen ~uddet zarfında Con:~e d~ Sai~t 

hu Aman (Fransuva) dedi Bu yaşta ka1armdan girdim. !Jlareşal kralın hu- Germaın Versay sarayı mudavımlerı
hı ne Çocukluk? Zabit ef~ndinin sır zurunda iğilerek: ' nin en tekl~fsiziydi. Ben ?e ~u m~d~et 
ed~ında lüzumundan fazla malfımat - Haşmetmeab, dedi, emri kralilcri zarfında daıma kralın maıyetınde ıdım. 
rıu~rnernış olduğunu mu zannedıyorsu- mucibince, zatışevketmeabmıza, Fran- (Arkası var) 
nıern A:tık bundan ötesini bilmesile bil- ...,....-

lıu es~. ~~asında hiç bir fark yoktur. ___ Neşesı·z ve kırgın __ _ 
dü \1 Sozu söyledikten sonra bana don-

- e ?evam etti: 
hı ~ 'Sıı: dakika evvel de arzettiğim gi- B A Ş J, D J Ş L E R J A (; R J Y O R 
<t., ~ Alrnanyanın küçük bir şehrin
t~d le~\\ig civarında kain Ecken
ge]d· lehrınde t 7 3 3 senesinde dünyaya 
1\lı ijıın. ~\·e.t efendim bin yedi yüz o
~ ~ senesınde. Demek oluyor i:.ı 1908 
]a .. esbı kanunuevvelinin 22 nci crünü o-
'"'q u·· b 

l\l!ıu gün yüz yetmiş beş yaşında bu-
8u !0 rurn. Fazla hayret etmevin:z. 

~zh -
lt bıU}ıUmün sıhhate mukareneti kat'i. 
~ akkaktır. Bunu şimdi izah edc
!lliı ~ .. ko~ayca kani olacaksınız. Vakti
~ de~saıd .. ols~ydı size -bütün bayatı
enı gıI, Çunku usanırsınız- fakat ilk 

Senelik ·· ·· :. · · aid h omrumun bır kaç senesıne 

Halbuki bir tek 
GRiPiN 

alsa bütün 
ağrılar geçer 
rahat ederdi. 

llııı turda teferrüatı anlatarak merakı
di. l.a~~in ederdim. Bu kada::-ı yetişir
letes· ın o bile çok uzun sürer ve kış 
hiı h·~n_de olmamıza rağmen vaktimiz 
eıas1

1 
ayeye yetişmez. Binaenaleyh en 

!?le ~?ktaları anlatmakla iktifa etme
'bah 

1
Usaade buyurunuz. Danimarka A v J 

.lt&ııın~ lıncı (Kristiyan) ın maiyeti er- grJ ar - Romatizma - Nezle - Grip 
ltraı an olan babam ondan evvelki 
Yarar~ma~ında vukua gelen harplerde 
i'aJtat ı gostermiş, cesur bir ::ıskerdi. 
nıeşgaı ÇQ~ sulhperver olan ve bütün 
deıı ib esı san'at, edebiyat, ilim ve fen
rayınd aret bulunan bu hükümdarır. sa
du. 0 a ~anasız bir adam gibi kalıyor
içi.rıde tarıhte, Avrupa, umumi bir sulh 
le Çam Yaşadığından, babam da bu ha
lunuyo~~:r alışmak mecburiy~tinde bu-
8' sürd .. · F'akat bu sulh devri pek kı
rı-ansad u ve Avusturya, Prusya ve 
a~larnak a~ başka, bulanık suda balık 
lel'in de d~t~yen b~r sürü ufak cievlet
lak verd· ~ıl oldugu yeni bir narh pat
§lllda ·a.1· en ° zaman henüz yedi va-

ı ım H b . • ~ rnemı k ar c dahıl olmıyan yega-
Baba .e et Danimarka idi. 

diği i . m ?u hale tahammül edeme -
Çın hıcrete k . 

fadan da V arar verdı. Parise, o-
Ş•ncj Liii b' ~rsaya geldik. Kral on be
te F'ran ızı çok iyi karşıladı. O tarih
için Ye s~ ordusunda, her yürekli adam 
da kenrdin~!u~.uyor~u.. ~abam burada 
lak 01 • gosterdı. Istıkbalinin par-

acagın ·· h trıayıs 1 7 45 a şup. e yoktu. Fakat 1 O 
noy :rn t.nrıhınde, meşhur Fonte
da bi uı· za~ferıyetinin tahakkuku anın-
t r n ı ız m · · na h•t ermısı zavallının hava-

a rne çekti. • 
Bu nıu ff . 

tarJıg~ı . • erıyette pederimin çok ya-
b gorulm'· ı·· K ızat h" uş u. ral bu yararlığa 
l'lı Unu~ ~ olduğu için onun hizmeti
ıCti :rn a ı ve mükafatcn beni nedim
hayata e~. r.ına idhal etti. İşte efendim 
başladı. ır erkek sıfatile girişim böyle 

l3u h. J' t uzu .. dd 
• n mu et kaygusuz ve 

GRiPiN • 

ediniz Optamini tercih 
-----------Çünkü----------
Kısa zamanda saçlannızın dökül -
mesini önler ve gençliğini iade eder 

Optamin 
Saç Eksiri ----- -

Saç guddelerinde başlıyan akameti 
tedavi ve dökülmeyi tevkif ederek 

saçların kısa zamanda kuvvetlenip 

uzamasını temin eder. Her gün Opta
minle yıkanan ve taranan saçlar kud-

retini, taravetini ve güzelliğini muha
fazaya namzeddir, 

/!osta ,, nın Hikayeleri .. 

TATLI KAZANÇ. 
Yazan: Kadir can Kaflı 

Yeni evin iyiliklerini anlatan simsarı Yabancı bulmadım. Fakat bu adı taşı• 
bir aralık şunları da söylemi§ti: yan o kadar çok adam vardı ki •.• 

- Bakkal ıuracıkta... Bir feY lazım İstanbula varınca hemen ikinci gün Aı-
oldu mu, sesleniverirsin, gelir. Adam sen maaltına gittim. Paketlı;& üstündeki adre
de, deme! Bunun çok ehemmiyeti varciır. l se bakarak sahibini buldum. Burası bU• 
Uzun lafa ne hacet; her ihtiyacı bir de- ı yük bir mağaza idi. Yağ ve zeyfin varille. 
fada evine yığmış olan bir adamın -raha· ri, kangal kangal sucuklar, balık yumur-
tını dü§ün! Sen de onun gibi olacaksın! taları, peynir tenekeleri ve daha bir ço~ 
Hakkı vardı. bakkal eşyası ... 
Evde bu gibi küçük ayak işlerini gön~- Camekanla ayrılmış olan küçük yazı. 

cek bir kızcağız filan da olmadığı için cfa- hanede bizim mahalle bakkalile karşılat-
ha çok haklıydı. mıyayım mı? Hem de camlı masasın~ 

Eve yerleştik. başında, koca göbekli yağlı bir müşıed 
Dediği gibi yapıyorduk. Bakkalın bir ile bir zeytinyağı fiatı üzerinde çekişiı:ı

kusuru vardı, her zaman somurtkan du- ken ... 
rurdu ve istediklerimizi hemen çırağına ı Acaba yanlış mı geldim? 
verip göndereceği halde unutur, bizi çok Hemen çıktım ve kapıdaki uşağa so~ 
defa bir daha söylemiye mecbur ederdi. dum. O sırada bir de katip geldi ve palte-

Her nedense ona sempatik görünme- ti kimin gönderdiğini söylediğim zama11 
miştim. hemen hatırladı: 

Bir akşam misafirlerim vardı. Bir çok - Bizimdir. 
şeyleri birden almak llzım geldi ve bu - Peki, fakat aldığınıza dair küçük biı 
sefer kendim gittim. İstediklerimi söyle- kağıt verseniz! 
dim. Gene ağır davranıyordu. Hele o sı- - Verelim. Buyurun içeri! Bir dakika 
rada başka bir müşteri gelince hemen u- oturun! Yazıvereyim. 
nuttu. Yeni müşteri de bir kaç şey ala- Oturdum. 
caktı. Fakat benim gibi yapmıyordu: Eski mahalle bakkalile müşterisi nyak• 

_ Pirinç kaça? ta idiler. Her ikisi de birbirlerinin ellert• 
- Yirmi yedi buçuk... ni tutmuşlar, sıkıyorlar, sarsıyorlardı: 
- Ama yaptın ha, bu pirinci on yedi - Olur! 

buçuğa veriyorlar... - Vallahi olmaz! Zararına mal satılır 
- Senin hatırın için yirmi yediye olur! mı? 
- Yirmi para için 18.f edilir mi, canım! - İyi ama ben de kazanmak isterim. 

Hele on sekiz vereyim de bir kilo tart! Uyuştular. 
_ Olmaz! Yeni den karşılıklı oturdular; müşteri 
_Olur... şimdi beyaz peynir almak istiyordu. Top.. 
_Daha yirmi para kırarım. Yemin ol- tancı kırk iki buçuk istedi. Müşteri on se. 

sun ki hiç bir şey kazanmıyorum! kiz verdi. 
- Bırak şu masalları! Vaktim yok... - Dünyada olmaz! Nerde görülmüş? 

On sekiz buçuğa verir misin, vermez mi- Ben sana kırk beş demedim. Söylediğim 
sin? fiat üzerinden kaç para kazanırım, Bitir 
_İdare etse! misin? Geçelim bunu, ne sen sor, ne de 
- Eder de kazanırsın bile. Bilmez mi- ben söyliyeyim. 

yim ben? İşlerin kötü gittiğinden, mal gelmedi· 
Müşteri kapıya döndü. ğinden, eski malların yükseldiğinden u .. 
Bakkal biraz daha indi. zun uzun bahsediyor; fiatlar üzerinde du .. 
Müşteri eşiğe varınca yüz para birden rarak yeminlerini tekrarlıyordu. 

kırdı. Müşteri on para çıkıyor; diğeri yirmi 
Müşterinin sokağa çıkmasile piriııcin para iniyordu. 

fiatı yirmi iki buçuk olmuştu. Bakkal ar- Müşteri ,:itmek için kalkınca diğeri o.. 
kasından gitti ve caddeye saparken ba- nu yakalıyordu. · 
ğırdı: - Olur! 

- Gel de al!... - Olmaz! 
Vay canına ... Şimdiye kadar aynı pi- - Üç kuruş daha in! 

rinci bana hep otuzdan satmıştı. - İdare etmez! 
Ben artık kendi işimi unutmuştum ve Sesler yükseliyor; birbirlerine daha çolıl 

onlara bakıyordum. Daha bir kaç şeyi hep sokuluyorlardı. O sırada dışarıdan gelen· 
benim aldığımdan yüzde yirmi be§, yi.iz- ler onların boğazlaşacaklarını sanırbrdı. 
de kırk eksiğile satın alarak bağlattı. Ve- İkisi de ter içindeydiler. 
resiye yazdırdı; eline aldı ve kapıya ka- Yirmi bir kuruş on beş parada anlaştı .. 
dar uğurlanarak gitti. lar. 

o zamana kadar aylarca nasıl kazıklan- Bu hal bana hem gülünç, hem de acıklı 
dığımı düşündükçe başımdan aşağı buzlu geldi. Kapıdan çıkan müşteriye baktım 
sular dökülmüş gibi oldum. Hiç bir şey da kendi kendime şöyle dedim: 
söylemeden ve alacaklarımı da almadan - Böylesi eksik olsun! 
çıkıp gittim. Bakkal arkamdan: Tam o sırada uzun boylu sarışın bil! 

_ Ne oldu? Çok mu istedik? adam girdi. On tekerlek kaşar istiyordu.. 
Diyordu. - Kaç para? 
- Hayır, vakit kalmadı da ... Dönüşte - Sizin hatırınız için altmış beş kuru .. 

alırım. şa olur! 
Ondan sonra bir daha mahalle bakkalı- - Pekala! Şu adrese gönderiniz! 

na uğramadım. O da beni aramadı; lıat- Oracıkta küçük bir hesap yaptı. Bhs 
ta önünden gelip geçerken elimde çıkın- çek yazdı ve toptancıya verdi. 
ları gördüğü halde gene niçin kendisin- Toptancı dik dik herife bakıyordu. Ca• 
den alış veriş yapmadığımı sormadı. nının sıkıldığı belliydi. 

Bir aralık dükkanını kapadı. fstanbu1a Müşteri giderken ayağa bile kalkmadı.. 
gittiğini söylediler. Kendi kendime şöyle düşündüm: 

- Her halde iflas etmiştir!... - Ne güzel müşteri Alış veriş dediğin 
- Hayır, toptancıhfa başladı. Burada böyle olur işte 

yükilnü tutmuştu . Fa"kat toptancı tüccar onun arkasındau 
homurdanır gibi söylendi: 

* Bir .kaç sene sonra İstanbulda daha iyi 
bir i§ buldum. Evi kiraya verdik: İşleri 
yoluna koyduk ve vapura bindim. 
Uğurlamak için gelenler yolculardan 

- Abdal herif! Böyle kolayca kazanı .. 
lan paradan hayır gelir mi? Neydi o de· 
minki müşteri !Beni terletti yahu! ... Pa
ra öyle kazanılır işte, insan bereketini da 
görür!. .. 

daha çoktu. Bu kalabalık arasında gezi- :-:-:---:-----------
nirken bir tanıdıkıa burun burun:ı ge1- Yarmki nushamızda: 
dim. Şehrin işlek bir yerinde bakkal 

1 
Pencereden 

-eşyası üzerinde alış veriş yapıyordu. Eli-
mi her zamandan daha kuvvetle sıktı: duyulanlar 

- Ne iyi tesadüf! Sana bir angaryam Yazan: Peride Celal . 
var. Her hafta mal götürüp getiren cm:ı-
netci bu sefer gelmedi. Anlaşılan hostn '""* "-" -rt' . }

0 

' d · · ·.d·d· ' J: ·b· · · -
ı a ya a şı et ı ır filan olmuş . 

Elindeki paketi göstererek devam et- zelzele oldu 
ti: Napoli 18 (A.A) - Henüz kontrol 

- Halbuki bunları her halde geri gön- edılmem:ş olan bir habere nazaran 
dermek lazım. Kolay yerdedir. Asmn al- dün öğleden sonra kaydedilen VC' yedi 
tında ... İşte adresi... Yaparsın, değil mi? ~ani) e devam etmiş bulunan z0lzele 

Paketi aldım. Adı gözüme ç, rptı: llti- netice-, ndc Torremaggiorc'du bir ta -
seyin Hüsnü... kım eder yıkılmıştır . 
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Azerbaycanda son ittihatçı 

SON POSTA 

SON POSTA 
nm 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-45 -

l 
Yanıı : 

M. Ra•im Ôrg'Cll 

Temmuz ~ 

Ziloğru·~ 
·· Rüstem 

Yazan: ~ski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

Ben mem/Gkete dönmek fikirlerinden bahsettikçe maarif 
muhiti ve dostlarım şiddetle muhalefet ediyorlardı. 

Hepsinin derdi aynı şeydi: Türkçe ıs-,şey demek değildi. Bunun için Hüseyin Kahin ölmeğe mahkumdu. o kumandan gibi siyaset 
tılah! Ellerine İstanbul mekteplerinde Cahid Beyin sarf ve nahvini esas olarak d d d J 'b 
okunan birer kitap geçirmişler, bu ki- aldım, bunun bazı yerlerini ve bilhassa mey anın a eği , ma ette 
taplardan ıstılahlar alırlar, bunları öğ- türkçcde arabi ve farisi kapitülasyonla- b J d h d J J k •• ı k • 
renip öğretirlerdi. Ekseriya bu ıstılah- rı bahislerini, dilin yeni tekamül isti- U Un UracağJ ze iri ken j e iy e yutara 0 ece ti 
Iarı doğru okuyamadıkları için de ba- kametlerine göre değiştirdim; ayni za- . i 
na müracaat ederlerdi. manda Azeri lehçisinin bizimkinden O da, kendisi gibi canım seven ı Aradan bir saat geçmeden, kale ku-ı ona, ne söylerse onu söyliyeceklerın 

Bu satırları okuyan okuyucula:ım~ ~~gane ayrı~ık noktasını te~kil ed.e~ iki b~ adamdı:. Y~. gene kendisi gi- mandam avdet etti. Hurapın bulundu- söyledikleri hal~e, onun, kale .~~~ 
~endilerine bir rüyadan bahsettigimı fıU - muzarı ve hal - teşrıf şeklını ve bı, onun da oldurulecek erkek ~'Ocuk!a- ğu odanın kapısını açtı. Ona, gelmesini danı muavinini ıtham eden, :;ozler . 
~annedebilirler. Hayır, bahsettiğim şey- biraz da şive farklarını göstererek da- rı yoktu. Her halde, çok samimi bir ar- işaret etti. Hurap, odadan çıkarken, ku- nakzederek kendi aleyhindeki kehane.tı 
ter rüyada değil, hakiki manasile bir ha muhtasar bir gramer vücuda getir- kadaş olan bu kahinle firar meselesin- mandanın sararmış olduğunu .. gözleri- teyid ettiklerini.. ekalliyette kalan kJ• 
rüya mektebinde cereyan ediyordu. dim. de anlaşabileceğini tahmin etmişti. nin endişeyle parladığını gördü. Bir hin arkadaşının da ölmiye mahkum c· 
Bakude, blr seneden fazla bir zaman, İstanbuldan gelen ve maalesef, - baş- Kumandan.. tam zamanında, eline şey sormadı. Onun söylemesini bekli- dildiğini anlattı: 
mütemadiyen içinde yaşadığım bu rü- ka türlüsü bulunmadığı için! - çoğu ro- geçen bir fırsattan da istifadeyi de dü- yerek arkasından yürüdü. _ Dostum! Görüyorsun .. işler, mcc· 
ya, beni o kadar gaşyetmişti ki Türki- mandan ibaret bulunan kitaplar, Aze- şünmüştü. Hapishanede, maceraiarını Kumandan .. diğer bir odaya girdı. O- rasından pek çok çıktı. Yirmi dört sa· 
yeye döndüğüm zaman kendimi, yeni- rilerin okuma derdlerini hafifletmeğe çok dinlediği Hura.e gibi bir sergüzeşt rada, yere serilmiş bir bezin üstünde at daha, kale kumandanlığı yapabilcce-
oen, yalnız hocalığa hasretmek kararı- yarayacağı gibi, ilk temasta kıymetle- kurdu vardı. İşkence yaptırdığı gün, o- yiyecek şeyler vardı. Zabit sofranın ğimi.. bu müddet zarfında bir çok işl~r 
nı vermiştim. Sırf manevi zevki için rini anlamış olduğum arkadaşlar da nun metanetini gözile görmüş .. hatırı- başına otururken Hurapa da oturması- görebileceğimi ümid ederken bu ü011• 

verdiğim bu kararda, maalesef, aynı benim üstümdeki yükü kendi Üzerleri- na, onunla anlaşmak gelmiş ve bundan nı işaret etti. İlk lokmayı ağzına atar- dim boşa çıktı. Şimdi, yalnız, kırk se· 
zevki bulamadığım için, maddeten ba- ne alıp kolaylıkla taşıyabilecek insan- dolayı, cellada, işkenceye devam etme- ken: kiz saatten ibaret olan hayatımın son 
na çok iyi şerait verilmiş olmasına rağ- lardı. Her şeyden evvel on!ara, burada mesini işaret etmişti. Sonra da, onu, da- _ Hurap! Karnını iyi doyur! Bir da- devresini, istediğim gibi kullanınak 
men ancak iki sene sebat edebildim. geçmiş olan şeyleri anlatmak, hal ve ir~si~e yakın bi~ o~a~a aldırmış .. ona, ha ne vakit ve nerede yemek yiyeceği- hakkım kaldı. 

BU KÜLTÜR HAREKETİNİ 
TAKVİYE TEDBİRLERİ 

vaziyet hakkında malumat vererek iyı yıyecek verdirm~tı. miz belli değil! İşler, birdenbire karış- _ Burada anlıyamadığım b ir şeY 
kendilerinin herhangi bir hataya düş- Kumandan.. h er ihtimale karşı, bu tı I.d hk~ ld g- n halde na· 

• . · var: ama ma um o u u , melerine mani olmak lazımdı. Geçmi- ilk hazırlıkları yaparken baskahıoler D d' So b b . . . d l . . · best 
1. · . b d d' d- h Ik e ı. nra, u ır saat ıçın e o an sıl oluyor da tevkıf edılmıyor, ser Şin Azerbaycanda bıraktıg-ı acı hatıra- mec ısının ma e mey anın a a ın b v 

.. d ' ·mı k h .~ iten şeyleri: Derebeyinin · hastalıgının bırakılıyorsun? 
İşe başladıktan sonra ilk haftalarda !arı, halin nezaketini kendilerine gün- ön~. eb, mk1era~ıt· eB, ek~ah~e1t goster~~- ağırlaştığını .. oğullarının talebi ile yir- _ Bu eskidenberi devam eden bir 

hayretle gördüğüm bu hareketi kuv- lerce anlattım ve muhtelif mahalli me- lerını e emış ı. aş tı ın er meclısı- . d" t t k h tl .. b'ld' ' . h· 
yetlendirmek Iazımdı. Bir kere, benim seleler hakkında malumat verdim. İs- nin kehaneti aleyhinde tecelli edince, mı :r 

1 
saa.k~o~r~ e an:ah~rı~ı ı ı- teamül! Şimdiye kadar, hiç bır ına t 

ınız başına bu ı·şı·n ı'çın· den çıkmama mail Hikmet ile Halil Fikret, benim artık onun da aleyhinde hüküm vere rece 0 an ı ıncı erece ın er mec- kfun ölümden kaçmadığı için bu ide e 
ya ' • - lisinin ne suretle alelacele hüküm ver- a· 
imkan yoktu. Yapmakta olduğum bü- tecrübelerime inanarak tavsiyeierime ceğini bildiği ik inci derece kahinler . d' t d'ldikl . . nl d ·k ·- halel gelmedi. Benden sonra, bu tc 

d kk 1 . . b d 1 ... k h . . . . mıye ave e ı erını .. o ar anı ı .. 1.. k ... b. d edip et· yük gayret, benim bütün kuvvetlerimi i atle riayet ettik eri ıçın, en en mec ısının e anetını beklemedı· fırar . . d 1 h' d k ' h .. km . t· k t mu un, gene es ısı gı ı, evam 
tu.. d h B ı~"'-a t rt 'b t ilan 1 . . . . '.. .. sının e a ey ın e ı u e ış ıra e - . v. • • ih t, beJll ketmekte bulunduğu için buna an- sonra bir hayli müddet a a a.n..u. e e ı a mı a etmıye gırıştı; çunku, tiklerini lehinde hareket etmiye söz mıyecegını kestıremem. Bu c e 
cak bir sene dayanabilirdim. Ertesi se- muvaffakiyetle çalıştılar; Cebbara ge- kalenin içinde, istediği gibi kullanabi- \•eren kfilıinin tahmin ettiği gibi ar- alakadar etmez. 
ne için zaten kaçmak fikrinde idım; lince, siyasete ve komünizm işlerine ~eceği zamanı, ancak yirmi dört saatti. kadaşları tarafından aldatıldığını' ve 
hatW,b~mb~~n~~nı~birkarı~~ı~inhi~~tarafim~~n~llimidH~~hln~m~lliininku~ ~~~====~===~==~~===========~~ 
sene daha yapmama imkan olamazdı. dememiş ve hiçbir sahada muvaffak o- rmdan sonra, kale kumandanlığı vazi
Bunun için İstanbuldan yardımc! ge- ~m;ıamıştır. fesini terketmeye mecburdu. Vazife
tirtmeğe ihtiyaç vardı. İkinci bir ihti- Ismail Hikmetle Halil Fikretin geliş- sinden ayrıldıktan sonra, ibadet ve gü
yaç da kitaptı . Azerbaycanın 18.zım o- leri, gelecek sene için çalışma imkanla- nahlarının affı için dua etmesine kırk 
lan kitapları basması uzun za!Ilana ih- rını birdenbire genişletivermiştL Be- sekiz saat daha müsaade edilecekti; a
tiyaç gösteriyordu. İstanbuldan her nim, sekiz, dokuz aydanberi her türlü ma bu zamanda, kale kumandanlığı .!:a
türlü kitap getirilmekte zaruret var- yoksulluk içinde yaptığım iş, kuvvet- lfıhiyetile bir iş göremiyecekti. 
dı lerimi o tarihte asgariye indirmiş bu- Kumandan .. bu cihetleri düsünerek . ' Maarif komiser ine bu meselei.eri a!'l- Junuyordu. Artık geceleri üç saat ka- ikinci derece kahinler meclisinin hü-
latarak onunla mutabık kaldık. İstan- dar uyuyabiliyor, gündüzleri de ye- küm vermesine kadar geçecek yirmi 
buldan ik i kuvvetli muallim ile ka- mekten sonra, alnıma ıslak bezler koy- dört saat zarfında Hurapı.. ve geceleyin 
bil olduğu kadar da fazla k itap getirt- mak suretile biraz kendimden geçiyor- de, onun yeni hapse atılan üç arkadaşı
rnek hususunda karar verildi. dum. Bir hayli kitap1a, iki taze ve kuv- nı serbest hareket edebilecek bir hale 

O zamanlar Azerbaycanda Ana dili- vetli unsurun gelişi bütün bu müşkül koymıya karar verdi. Hurapın odası, 
le maarifi ileri götürmek için büyük vaziyeti birdenbire değiştinnişti. İs- dairesine yakındı. Koridorda kimse bu
b ir gayret sarfediliyordu. Hatta mual- mail Hikmet türkçe ve edebiyat ders- lunrnadığını görünce, yürüdü. Mahbu
limin fazla getirilmesini bile istediler. ' lerini, Halil Fikret, felsefe ve pedago- sun kapısını açtı. Girip tekrar kapıyı 
Onlar, bunun siyaseten caiz olmıyaca- jiyi alacaklar, bana da yalnız tarih kapadı. Hurapın, kendisine hayretle 
ğını düşünemiyorlardı. Bundan başka, derslerile maarif komiserliğinin müşa- baktığını görerek: 
fazla muallime ihtiyaçları da yoktu. A- virliği vazifesi kalmış olacaktı. - Sus! Sesini çıkarma! Ben, kale ku-
zerbaycanda çok kuvvetlli muallimler FAKAT, İŞİN BİR DE BAŞKA mandanıyım. Sana işkence etmiye de-
vardı; bunların ellerine fazla mikdar- TARAFI VARDI ğil, kurtuluş imkanını vermiye geldim. 
da kitap vermek kafi idi. Bunun için, Bir aralık planım, yerime b~kaları- Dedikten sonra, kendi vaziyetini.. fi-
ben iki kuvvetli muallimin kafi gele- nı getirip onları mahalli hayata alıştır- rar etmiye karar verdiğini ve bu husus
ceği hususunda ısrar ettim. dıktan sonra, memlekete dönmekti. İs- ta kendisi ile müzakereye geldiğini an-

Muallimler arasında İstanbulu tanı- tanbula kitap ve hoca getirtmek üzere lattı. 
yan, İstanbulun tahsil hayatile vaktile birini göndertmiş o1mamın sebebi de Hurap .. bu beklemediği teklif karşı-
münasebeti bulunmuş olan bir zatı, İs- bu idi. sında, bir an şaşırdı ise de çabucak ken-
tanbula gönderdik. Bu zat, İstanbulda ... .... - ............................... f~:~~~.;:~:!.... dini topladı: 
uzun müddet kaldıktan sonra, bir ks.ç r- 1 - Peki! Sen, şimdiden, beni ve mah-
bin cild kitap ve iki yerine, üç de mu- NIJbelçl bus bulunan arkadaşlarımı serbest bı-
allim getirdı. Eczaneler rak. Madem, ki kasabanın haricine gi-

Muallimlerden ikisi, hakikaten çok den gizli yolları biliyorsun. Hep bera-
. · · 1 d B ' · 1 d T fik Bu rece nöbetcl olan eczaneler •ıınlar b ıyı msan ar ı . ırı, o sıra ar a ev ... - er kaçarız. Kasabadan r-ıktıktan son-

dır: )' 
F ikretin yerine Kollejde türkçe ve e- i tanbol cihethıdekiler: ra, artık hiç korkma! Seni, biz ınuha-
debiyat dersini veren İsmail Hikmet, Aksarayda: csıı.rım>. Alemdarda: (Ab- faza eder, hududun ötesine aşırırız. 
ötek i de Almanyada tecrübi ruhiyat dülkadlr} . Beyazıddn: ccemll). Samat- Dedi. Kumandan, bu cevabtan mem-

• ihtisası yapmış olan Halil F ikret idi. yada: (Rıdvan). Emlnönünde: <Amlnas- nun oldu. Odanın kapısını açıp baktı. 
Üçüncüsü İstanbulun yüksek darül- ya) . Eyüpte: (Arif Beşir). Fenerde: <Hü- Dehlizde kimseyi görmeyince: 

samettln> . Şehremininde: (Nazım). Şeh-
muallimininden çıkmış, ve aslen Azer-ı zadebaşında: (Üniversite>. Karagümrük- - Şimdiden serbestsin! Arkamdan 
baycanlı, Seki Cebbar idL Bu üçüncü te: <Fuat> . Küçükpazarda: (Necatı Ah- gel! Seni, hiç kimsenin bulam1yacağı bir 
unsur zayıf idi. Bilahare mahalli siya- met> . Bakırköyünde : (Merkez>. yerde saklıyacağım. Arkadaşlarını da 
sete ve fırkacılığa da karışarak hocası- Beyof lu cihet:..ıdekllel': gece kurtarıp yanına getireceğim. Hep 
f t 'l h ı b. · 1 d Tünelbaşında: (Matkoviç). Yüksekkaldı-a ı e ma su veren ır ınsan o ma ı. beraber, gizli bir yoldan kaçıp gı'de-

rımda: <Vingopulo) . Oalatııda: (Merkez> . 
Bu kitaplar ve muallimler ancak ders Taksimde: (Kemal-Rebul) . şişlide : lPer- riz. 1 

senesinin sonlarına doğru gelmişti. O tevl. Beşlktaşta: <Süleyman Receb). Sa- Kumandan .. Hurapı kendi dairesine 
zamana kadar ben Azerilere bir psiko- rıyerde: <Osman>. götürdü. Orada, küçük bir odaya sok-
loji kitabı yazdım ve Azeri lehçesi için Botaı.lçl, Kadıköy ve Adala rdakiler : tu. Kapıyı çekerken: 

Üsküdarda : Cİskeleb:ışı) . Kadıköyünde: 
dört ene iizerine tertip edilmiş bir gra- <Büyük, Üçler). Büyükadada: <Şinasi Rı- - Hiç korkma! Buraya kimse gir-
mer vücuda getirdim. Azeri lehçesi için dal. Heybelide: <Halk>. mez. Sana, yemeğini, suyunu kendim 
gramer demek, bizimkinden başka bir getireceğim. Şimdi, gidip, senin firar .......... ............. . ... ..... ~ .................................... -

;ı:.-p-=r..L.=r ...... =r..L.:r; ettiğini haber alacak olan adamlarımın 

EV k a d 1 n 1 n 1 n Şeker k U PO n U ı 2 71 ~:~:~~: ::;~r;:~;:· D7:~~~~~;.~~ he~:~ 
1 gardiyanları da tecziye edeyim. Ne ya-

doı!:r ~~~ın:~;:~a~~~ş g:v~:e::~:;.e~:~ı~;:;~~ ve ~::~:::. 1 , ~:~ı~~~:ı~~~;:ı~a~~y~~~mve:ı~~~~\~~ 
saklayınız. 30 tnneslnl bir seri halinde blrlktlrlp idaremize getirenlere ve gön- ı zım! 
derenlere bir numara vereceğız. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- Dedi ve çekilip gitti. 
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara- Hurap .. penceresiz, loş odada, bir kıl 
sında kur'a çekilecektir. İlk 2~ numaraya yirmişer kilo, müteakip 25 numara- ~cçenin üstüne uzandı. Tesadüfün, bu 
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numaraya da ikişer 
kilo şeker verilecektir. garib tecellilerini düşünmeye başla-

l.iiiiiSil~§ilii1~~mml!lla_.._ ... ._!!l!lal!Bmmmmn:s ~ d· 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Malatyada tesis 
binası ve m üştemilab 
meye konulmuştur. 

edilecek Tütün Atölyesi 
kapalı zarf usulile eksilt-

il - Keşif bedeli 360231,67 lira, muvakkat te
minat 18160 liradır. 

111 - Eksiltme 3-VIII-937 tarihine rasthyan Salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım 
ve .Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartname, keşifname, proje vesair münaka· 
sa evrakı 18,02 lira mukabilinde hergün inhisar• 
lar inşaat Şubesinden ve Ankara Malatya Baş
müdürlüklerinden alınabilir. . 
V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 se--

nesi müteahhitlik vesikasını ve Iaakal 200000 
liralık bir binayı taahhüt etmiş bulunduklarına ve 
bizzat Mimar veya Mühendis veya yukarıdaki 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şerik ol-
duklarına dair noterce musaddak vesaiki eksilt
me gününden en az 3 gün ev~eline kadar lnhi· 
sarlar inşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltme
ye iştirak edebileceklerine dair vesika almaları 

lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, 
şartname, keşifname vesair lüzumlu evrak ile 
eksiltmeye iştirak vesikası ve muvakkat teminat 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt
me günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı ge
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olmalıdır. "4158,, 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: . 
Kuru"e!';medeki Liman İdaresinin antrE'posunda bulunan satış ambarındalt1 

l " d k . d . c§YB• · el•}' parntıklu ınensucak manifatura, c:ım eşya, hır avat, r.ı tarıye, emır 
ıp •' 1 C 1 ' • -Alı: 

• • 4 bb' ı· enılf<P" mak.neler, tuhafiye, kokul.ar, kantarıy~, erzayı . ! ~ye ve emsa ı ve y art-
<'~ya 2017 /927 güm.inden itıbaren her gun rnat 14 den 18 ze kadar pazarlık ve n 
tırma su.,.c'lPrile ve peşin para ile satılacaktır. İstt>klilcrin bu elverişli satışıardB _ 
i::tifode etmek üzern muayyen gün ve saatt<? Kuruçcşmedeki anılan satış ~o~e 

· 1 k h .. ·· b'l eklerı misyonuna nelmeleri ve istiyenlerın satı aca · eşyayı er gun gore ı ec eff•-
satış müdürlüğü diğer ambarlarında mevcut olup s:'l.tışı :lan edilecek olan 

nın d:ı bu ambarda satılacağı ilan olunur. (4107) 



Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4 • Uncu k•flde 11 / Alustoa 11937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50 • 000 liradır ... 
(2o.~dan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

D 
ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

iKKAT: 
~-değiet. al~n herkes 7 Ağustos 937 günll akşamına kadar biletini 

ttk tfbrrnıı bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
1 olur. 

1 ----:-------------·--------------------ı .... ~I __ n __ h_is_a~rl~ar.:.._..:U..-:.. • .....:.:.M:.:iı:.:. d:.:ü:.:.r:.:lü:.::ğ~ü=n:.:d:.:.e n_:_ 
l - ıı r:5 

2efVı ,a 0,000 adet rakı mantarı ile l,000,000 şnrap mantarının pazarlığı 

2 
1!937 Pazartesı· günü saat l5 e teh1r edilmi~tir. 

rıun~ Pa,.arlık, Kabata~da Levazım ve Mübayant şubesindeki Ahın komisyo-
3 Yap~lac::ıktır. 

• :: İ Ş:ırt~amefor parasız olarak her gln sözü geçen şubeden alınabilir. 
\alile bi~:klılerin pazarlık için tayin edi lı:ın gün ve saatte 3 7,5 güvenme para-

~l komisyona gelmeleri ilan olunur. ~17, _ 

liariciye Vekaletinden : 
}I:~.Ç~ı:~~a'da Hariciye köşkünde yapılacak 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli, 
k~lörı'fe aJorıfer tesisi ve saire ile Haric"ve Köskü Müdür evi, Garaj ve serJerin 

r te · · • 2 _ At sısatı kcıpah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
3 __ :S uvakkat teminat 808 lira 45 ku rııştur. 

de göruı~b~~~ aid şartname ve projeler Hariciye Vel.fılcti Levazım Müdür1iiğün-
4 ır, 

'l'eı:n;u~~~i~tıne Ankarada Hariciye Vekaleti Lev;\zım Müdürlüğü odasında 26 
9
J7 tarihine müsadif Pazartesi günü sa::ıi 16 da yapılacaktır. 
~ cl979, c4085> 

.. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
gıtıdan: 
le~ ~~ra ~cretıe Anadoluda lüzum görülecek vilayetlerde istihdam edilmek ü
bitelern,rtıtıhendıs veya mimara ihtiyaç olduğundan talip olanların evrakı müs-

81hhat Vekaletine müracaat et melcr1. c390h cl887, 

SON POSTA 

Büyük nafia 
işleri için 
Hazırlıklar 

(Başuırafı 1 inet sayfada) 
ramında mevcut büyük nafia işleri ile 
alfikadar olarak tetkik ve haber alına 
mahiyetlerini haiz bulunmaktadır. B. 
Ali Çetinkaya, isveçde bir hafta süre
cek olan bu seyahatinde, elektrik ma
kineleri yapan büyük Asea fabrikala -
rını, lokomotif, türbin vesaire imal e
den Nydavist and holm fabrikalannı, 
Golhcmbourg limanını ve muhtemel o 
larak Bofors'da harp levazımı fabrika
larını gezecektir. 

B. Ali Çctinkayaya bu seyahatinde, 
refikası, kızı ve hususi sekreteri ile 
muhtelif sahalarda bir kaç mütehassıs 
refakat etmektedir. 

Dün ahşam Modada 
Bir deniz ktızası oldu 

(Baş tarafı 1 inri sa1ıifede) 
boşluğa doğru kaymış, kamarot Halit de 
iskelenin zınciri ile beraber denize yuvar
lanmıştır. 

Vapur yolcularının çığlıkları arasında 
kaptan derhal geri manevrası · yaparak 
vapuru iskcl 0 ye yanaşmaktan kurtarmış, 
ve Moda iskelesi memurlarile bir kısım 
yolcular da denizde çırpınan kamarot lla
lidi çekip çıkarmışlardır. 

Sukut esnasında kamarot Halidin sağ 
kolu kırılmış ,kendisi derhal Haydarpaşa 
,hastanesine nakledilmiştir. Trikotaj amc
,lesinden Mustafa isminde bir yolcu da bu 
esnada omuzundan hafifce yaralanmış-
1tır. 

Dr. H A F 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 
hergiın <2 - 6) Dlvanyolu numara 104, .,., te
lefonu 22398 - 210ff 

biri 

Sayfa lt 
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Ticaret ve Zahire borsasrnda intihap 
intihap heyetinden: 

Temmuz 937 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Ticaret ve 
ze:hire Boraaaı heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intihabatında 
intihap etmek vee intihap olunmak hakkını haiz olanların listeleri bu
günden itibaren Oda ve Borsa koridorlarında asılmı§tır. Bir itirazı 

olanların üç gün zarfında 21/Temmuz/937 çarşamba günü ak§arnına 
kadar yazı ile intihap heyetine miiracaatları. 

İNKİBAZ 
ve ondan mlltevellid baş ağrılarını de
feder. MıDE ve barsaklan kolaylıkla 
boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir 
tuz olup MÜMASİL MÜSTAHZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KAT'i tesir eder ye-
meklerden sonra alınırsa HAZ1MSlZ
LlG1, MiDE EKŞlLlK ve YANMA -
LAHI!\'1 giderir. MiDE VE BARSAK
LARI ALIŞTIRMAZ. 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe
der. MAZON ısım ve HOROS mnrka
liına dikkat. 

Knçnk şişesi çıkmıştır, fakat bnynk 
şişesi ekonomik-tir. 

Muhammen bedeli (28012) lira olan muhtclü cins elektrik ampulleri 17/8/1937 
salı günü saat 15,30 da kapalı zarf uc;uhi ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (2100,90) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta

yin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 veya l/7/1937 G. 36~1 
No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(4284) 

** Muhammen bedeli (154322) lira olan vagon cer tertibatı ve fren techizatı mal-
zemesi 2/9/1937 perşembe · günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8966,10) liralık muvakkat teminat ile knnunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 gün ve 3297 veya 1/7 /937 T. 
ve 3645 No.lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler 772 kuruşa Ankara ve Hnydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(4268) 

-Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı- Elde mevcut örneği ve şartna:ıne:ıindc yazılı vasıfları dairesinde zabıta me

murları için azı 12900 _ç~ğu- 13500 metro gri renkte kumaş kapalı zarfla 4/8/937 

çarşamba günü saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu kumaşlara aid şartna
meyi almak ve nümunesini görmek istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü 
satın alma Komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya 
Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerie birlikte eksiltme günü saat l4 de kadar 
Komisyona teslim etmiı bulunmaları. c2102> c4308, 
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ÇünkU, 
Makine garanti olduktan başka 

• • • • 
satan SAHiBiNiN SES' Tica-
retanesi de benim için ikinci bir 
teminattı. 

Çünkü, 
Bu Ticaretanede en son usul 
fenni teskilat ve külliyetli yedek 
aksam vardır. On sene sonra 
da küçük bir araza olsa hemen 
yapılacatına emindim. 

• 
KELVINATOR -
satış yerleri 

SAHİBİNİN SESİ 
Müessesesi ve Acentaları 

ANKARA 
ADANA 
BURSA 
ESKİŞEHiR 

MERSiN 
SAMSUN 
ZONGULDAK 

DlY ARIBEKIR 

- Vehbi Koç Ticaret evi. 
- Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza 
- Mehmet HUzmen 

- Hasan Alanya 
- .Jorj Satel 

- C. Celal ÖzlU, S. Kemal Sezen. 
- İsmet Ağartan, Ahmet YUksel 
- Cel~l Ayyıldız 

lZMIR 
KAYSERİ 
KONYA 
ANTEP 
BANDJIUfA 

TRABZON 

ADAPAZARI 

- Artur Vett ·r 
- lsnııııl ve oj'.tuliarı Cıngıllı 
- A. l\tücib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dıti kardeşler. 

- Ahmet vo BııhadJin Beı·el<et 

kardeşler 

- Dedeoğlu Sami, Ha.mi ve Pulata
nali kardeşler. 

- Ahmet Hilmi Kurar. 

18 ay veresiye satış 

KIZILA 
GENEL MERKEZİNDEN: 

1 - Eskişehir ambarlarımızda V eksol, Sanbim, Ford, Rolsroiz, 
yon, Berliye, Perles, Fiat ve Latil marka otomobiller ve bunlara aid 
parçalar ve iç ve dış lastikleri. 

Emaye tabak ve saire gıbi muhtelif eşya temmuzun yirmi altıncı pazar
tesi günü açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilat almak istiycnler: 

A - Ankarada cemiyetimiz gen el merkezine. 
B - İstanbulda Yenipostane civarında Kızılay hanında Kızılay deposu 

direktörlüğüne. 

C - Eskişchirde Kızılay ambarına müracaat etmelidirler. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Merkı;)zirniz ve mülhakatı ile Çanak.kale rnerke'!i ve Urla tahaffuzhanesi am
blrlarırnı teslim e.dilmek şartile 567 ton kriple ma:hP kömürü ile Çanakkale am
barına teslim 12 on iki ton yerli sömi kok kömürü kapalı zarf usulile satın alına-
c:ıktır. ' 

A - T:ıhmin bedeli, Kriple maden kömür!ir.iin bı"her tonu 17 lira 50 kuruş ve 
s~1mi kok kl.mürünün 24 liradır. 

B - Kö~:.ırün şartnamesi Merkezimiz le\·:ı11mı.,dan parası1 alınır. 
C - 3 A~~stos 937 Salı günü saat 15 de G~!atada Kara Mustafa Paşa sokağın

dıı fsfonbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın:ılm1 Komisyonunda yapılacaktır. 
D - E~{s;ltme kap&l: zarf usulile yapılac:ığınrlan isteklılerin eksiltme başlama

dan bir !=:tll evvel teklif mektuplarını Komisycna VPrmeleri ve teminatlarını ya
tırıp mrltlJ1.:ılarını almaları şarttır. Aksi tnkdirde eksiltmeye giremezler. 

F - · Kriple ve kok kömürünün muvakkat tC'mina~ parası 765 lira 83 kuruştur. 
F - l!''<si!tmcye girecek olanların kömi.ır tiiccarı olduklarına dair Ticaret oda

ıı:ıın 1937 ~em.sine ait vesikalarının ibrazı şarttı:-. •4170> 

Bayan, doktorundan bir 
«Güzellik reçetesi» iıtemiıti. 
Doktor, ona fU kııa reçeteyi 
Yazdıı ·..., ,.,,, ., ~ · 

..J , 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A.. Ekrem UŞAKLIGİL 

Temmuz ~ 

Emsaline nazaran beş misli daha ucuz yüksek evsafta 
bir harikai san'at ve rekabet 

HASAN 
G zoz özO 
Şekerli ve meyvalı olup en leziz bir gazoz ve en nefis bir şampanya hül;sPi 

gibi insana zevk ve hayat veren bilhassa İngiltere ve İtalyada ~ 
ve içki yerine kullanılan en sıhbt bir mayidir. Hasan gazozu ınide 
ve hazımdır. Yemeklerden sonra 1 veya 2 çorba kaşığı içilebilir. Yazın sıcıJ:· 
ta dondurma ve şerbet yerine Hasan gazoz özü alınız. Çok ucuzdur. Kavane>J 
içlerinde 25 büyük, 40 dört misli, 50 sekiz misli 90 kuruştur. Hasan depOS'I-

MEYVA öz O 
Ekşilik, şişkinlik, hazımsızlık, iştahsızlık gibi hallerde dolgun ve gazlı oıi· 

delere yemekten sonra küçüklere 1 büyüklere 2 tatlı kaşığı midevi ve hAzıındJ!· 
İnkıbaz ve barsaklarda atalet halinde sabah aç karnına küçüklere ı-.2 .,e 

büyüklere 2-3 Meyvaların özünden yapılmıştır. Şekersizdir. Müleyyin tt 
müshildir. Şişesi 40 - Büyük 60, dört misli 100 kuruştur. Hasan deposu. 

~'--------------------------------~ 
,~-.DiKKAT~-.. 
Yavrularım yaz hastahkla
rmdan korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en lyl &ıda ana sü
tüdür, fakat her hangi bir sebeple 
bu sütten ınahrııın kalan çocukla
ra verllece·.c en iyi ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok-

t1Jrlar nezdinde hazır

Jan::ı.n ve memleketimiz 
doktarlannca tnkdir 

edilen: 

S. M. A. 
markah 

!::ı~:~!~ı~.U!.!~~ı 
literatür gonderillr. Galata posta 

kutusu 1255 
1EP- Her Eczanede arayınız . ...,# 

... n.'!::lmıı .. .:11 ........... .... 

Seyahat edeceklere : 

1 • 
Çantanızda bir şişe 

D L 
bulunsun. 

Çarpıntılara, deniz ve tren 
tutmasına ve bütün asab 

bozuklukJarına iyi gelir. 

Senelerdenberi tlenenmış en tesir
li il!çtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

ALGOPAN~_, 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

KlJn.ntAL - SİYAH 

~
Ter ve yıkanmakla kat'iyye~ 
maz, tabii renk veren tan 
yegane sıhhi saç boyalarıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZ~t 
BEYOGLU - İSTANBuµ 

, .. -.ANADOLU 
Milli Ticaret lı Evi ~· 

Yerli mamulfıt, mensucat, ~Us~ıcti• 
rat ve her nevi piyasa emtıası .,-e 

d t .. ccafl ne 50-500 liraya ka ar u 
1 

t1f 
her ihtiyacı karşılayacak husııs şııı'' 
ra siparişleri kabul olunur. ~~1tııJI 
karşılıkları teminatlıdır. ı.s creıı"' 
Yenipostane arkasında Atır 
caddesi İhsaniye Han No. 5 


