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BoğaZiilt Konferansı 
haftaya bugiin açılıyor 

............................................................. ,. 

Dün Çengelköyünde 
heyecanlı bir çocuk 

kaçırma hadisesi oldu 
Murahhaslarımızdan bir 

kısmı dün gittiler 
Tevfik Rüştü 

bu akşam 
c.:3. 

Dnn akşam Montrö'ye hareket eden Numan Menemencioğlu 
Sirkeci istasyonunda 

Boğazlar me•ele•ini müzalıere için l•veçrede Môntrö'Je toplana • 
Fak olan lıonleran.a gidecelr hey' etimizden hariciye umumi lıôtibi 
Jüyük elçi Numan Menemenci oğlu ile müıavir, hariciye zat İfleri u
f'lum müdürü AbdüllraJir, Jiin alııamki ek•pre•le hareket etmiılerdir. 
fiuman Menemenci oğlu hareketinden evvel iıtaıyonda lıendi•iyle gö
Hiı-n bir arlıadaıım~hasırlıldarı ilunal i,in önceden laarelıef ettikle
rini ıöylemiıtir. 

Hey'et Rei•i Tevlik Rüıtü Arasla diğer murahha• ve aza, gauteci
ler bu alrıamlıi trenle hareket edecelrlerdir. 

Konleran• ayın 22 inci pazartesi günü açılacak ve bir lıat; ıün Je-
*1ain edecektir. . 

Türk projesi hakkında tahm inleı 
Paris, 14 {Hususi) - Boğazlar konferansına iştirak edecek olan Türk 

fıeyetinin hareketi münasebetile gazeteler Montrö konferansile yakından 
alakadar olmağa başlamışlardır. Konferansa tevdi edilecek olan Türk pro· 
Jesi etrafında bazı tahminler ileri sürülmektedir. · 

:Türkiyenin, projesinde, Boğazlardan geçmek isteyecek her hangi bir dev
let harp gemisinin bir ay evvelden haber vermesini, tahtelbahirlerin de Bo· 
ğazlardan geçmemelerini teklif edeceği söylenmektedir. 

Bir lngiliz gazetecisinin görüşleri 

Evinin önünde oynayan 3 yaşında Salih isminde 
bir yavruc~ğı kaçırmak isteyen bir Rum sıkı bir takip

ten sonra yakayı ele vermiştir 
Dün Çengelköyünde çok heyecanlı l 

bir çocuk kaçırma vak' ası oldu. 
Dün bütün Çengelköyünde büyük 

bir telaş uyandıran bu canavarca ha .. 
reket etrafında bir arkadaşımızın top
ladığı malumat şudur: 

Kaçırılan çocuk :J yaşında müezzin 
hafız Rifatın yavrusu Salihtir. Çocuğu 
kaçırırken yakalanan sefil ise 28 ya .. 

M al B . şmda İstanbullu Dimitraki oğlu Kos .. 
areş adoglıo . . . d b" R d B wl 

tantı ısmın e ır um ur. eyog un .. 

Mareşal Badoglio da Feridiyecle oturmakta ve Ünitet Ar· 
tist şirketinde çalışmaktadır. 

Milli Müdafaa Kostanti dün Köprüden 2 de kalkan 
Boğaziçi vapurile 2,5 da Çcngelköyü-

B akan z oluyor ne çıkm~ ve köyün yukarı kısm• olan 
· Talim hane taraflarında gözünde si • 

Roma, 14 (Hususi) - Royter yah bir gözlük olduğu halde dolaşma
bildiriyor: Sinyor Musolini uhde- ğa başlamıştır. 
sinde bulunan sekiz bakanlıktan 

Hangi menfur tesirin altında hare .. 
Dıt bakanlığı, müstemlekeler ve ket ettiği henüz anlaşılamıyan bu a .. 

(Devamı 8 inci sayfada)__ dam, yukarı taraflarda bir müddet do.

Parti Genel 
Sekreterliği 

Atatürk Recep Pekeri 
vaıifesinden affetti 

Ankara 15 (A. A.) - Cümhuriyet 

laştıktan sonra cür' etini biraz daha art
tırmış ve aşağı deniz kenarı cihetleri
ne inmiştir. (Devamı 9 uncu sayfada) Kaçırılmak istenilen kllçllk yavru Salih ............................................................. ~ 

Yunanistanda Partiler 
arasında faaliyet arth 

Halk Partisinin genel sekreterini Ata· • • • • • b 
türk vazifesinden affetti. Şimdilik bu Papa Anastasyu Ah:-lı ve Li~e~al p~ler_ını'! eş sene. 
vazifeyi Atatürkün vekili olarak İnönü müddetle mecburi bırleşmelerını teklıf etti. Lıberallann 
fiilen ifa edecektir. hükumete karşı vaziyetleri ise bugün anlaşılacak 

Türk-Yugoslaı, 
Dostluğu 

Belgrad, 14 (A.A.) - HükUınet 
gazetesi olan «Samuprava)) siyasi mu· 
harriri Rankoviç'in imzasiyle «Türk .. 
Yugoslav» dosluğu başlığı ile neşretti
ği uzun bir makalede iki memleket a
rasındaki münasebatın temelini anlat
makta ve Belgrat ile Ankaranın mesafe ''H b k d • itibarile birbirinden uzak fakat duygu er a ım an yepyenı ve ve muslihane emeller birliği noktaina· 
zarından biribirine pek yakın oldukla· mükemmel bir Türkiye nnıehemmiyetlekaydetınek•e<lir. 

K d b. ilk y·· k k eb. · ı ·ı· 't' . Melih Yugoslav on ya a ır ur me t ını gezen, ngı ız. gaze ecı •• •• • 
· sınıfları Londranın herhangi ilk mektebı Boksoru gendı 

sınıflanndan farksız buldu • , 

Daily Herald gazete.inde Türk yav rularına ait çıkan reıim 

DilnkU Lik maçlarından bir cnstantene 
[Boks mnsabaknsma ve dllnkn Lik 
maçlarına ait yazı 10 ncu sayfadadır[ ' 

.· Londra,da çıkan «Daily Heraldl) rinde» serlevhasile yazdığı makaleler Ruh hastalan 
Razetesinin muharrirlerinden H. V. serisinin enr,İon netrolunamnı Konya- Eter aarbotluğuna ait makaleyi 
Morton bir müdclenttenberi yakın Şark- da gezdiği bir Türk ilk mektebini tari- 7 lld uyfımn:da ekuymau 
ta •yahat etmekte idi. Senpol'ün izle- fe hauetmiftir. (Onama S İDcİ ..,,...._) .._ _________ ...., __ ,. 

Metaksas Papa Anastasyu Sofulls 
Atlna. 14 (Husuai) - Son tir. Bu cereyana İfçİ ve çifçi par

günlerde Yunaniatanda birlik ha- tisi Papa Anastuyu &ı ayak ol
reketine kuvvet verilmesi için maktadır. 
yeni bir cereyan bq göst:ermit- (Devamı 8 inci sayfada) 

Mektebe hasret çocuklar 
Yazan: Suat Derviş 

ı.şte mektebe hasret 7 yavru duba 
( Y uuı S inci sa,faıawta) 





15 Haziran SON POSTA 

Zecri tedbirler işinde İngiliz 
kabinesinde ihtilaf mı? Çıktı? 

Edenin Parlamentoda •• 
reıım Habeşistana 

hakkında izahat vermesi 
verilecek 

ediliyor ümit 
Londra, 14 (A.A.) - Londra ma- zırların ltalyaya karşı tatbik edilmek- zer bir rejim bahşetmeğe karar vermiş 

lıafili zecri tedbirlerin kaldırılması me- te olan z~cri tedbirlerin muhafazası ta- olduğunu ilan etmesi ümid olunmakta
aelesinde süratle bir karar alınacağını raftan olduklarından dolayı kabine er- dır. 
tahmin etmektedirler. Diğer taraftan kanı arasında ihtilaf çıkmış olduğunu Zecri tedbirler lehinde yüksek sesler 
tfyasi mahafil, kabinenin pek yakında b"ld' h b l k .1 k Londra, 14 (A.A.) - Milletler ce-

.. db" l · k ld l H ı ıren a er ere ıymet verı meme - h 2ecrı te ır erın a ırı ması abeşis- t d' miyetine müza eret teşkilatının Gal 
tanın ilhakı keyfiyetinin tanınmaması e ~· . . memleketi konseyi, dünkü toplantı -
:Ve milletler cemiyeti mukavelename - · Ed.enın Cenevreye gıtmeden ev- sında İtalyaya karşı tatbik edilmekte 
•inin yeniden gözden geçirilmesi mese- vel bu Il,lesele hakkında parlamentoda olan zecri tedbirlerin şiddetlendirilme
}elerinde kati bir hattı hareket takip sarih beyanatta bulunması ve bu es - sini istemiş ve hükumete İtalyanın mil
edecği mütaleasındad.ırlar. nada İtajyanın da Habeşistana millet- letler cemiyetinden dışarı edilrnegİne 

f yi malumat almakta olan mahafilde ler cemiyeti kadrosu dahilinde A vru- ait tekliflerde önayak olması tavsiye
akşam gezetelerinde çıkan ve bazı na- padaki kollektif emniyet rejimine ben- sinde bulunmuştur. ................................................................................................. • "ltilif imza edildi A~manların 

d k 
v Turklere dair 

ışarı ÇI acagız ! ,, Bir tamimi 
·Fransada işe başlıyan binlerce amele tezahürlerle 

f abrikalan ter ketti 

Paris, 14 (A.A.) - Bugün grev dikalar diye bir takım sendikalar vü -
)lakkındaki gerginlik geniş mikyasta cude getirmek teşebbüsüne kalkışmış 
~fi olmuştur. Renault fabrikalarının olduğunu, bu teşebbüsten maksat a -
l haziranda başlamış olan işgali dün meleyi ikiye ayırmaktan başka bir şey 
plmele heyetinin direktör tarafından olmadığını beyan etmekte ve hürriyet, 
kabulü ve neticede kat'i bir itilaf akdi cumuriyet ve intizam düşmanları ta _ 
lizerine saat 18,30 da nihayete ermiş- rafından idare edilmekte olan bu te -
Ur. «İtilaf imza edilmiştir. Dışarı çı - şekküllerin vücut bulması tehlikesin
Jtacağızı> sözleri muazzam fabrikalar den kaçınmalarını ameleye tavsiye ey
.clahilinde şimşek süratile yayılmıştır. !emektedir. 

Bu suretle 25,000 kişi, halkın sem- ite Ba.şlıyanlar 
l>atisi içinde fabrikayı tahliye ettiler. Paris, 14 (A.A.) _ Paris mıntaka-
Crevcilerin istemiyerek boş kalmıl(I ol- sında yapı ve demir sanayii amele -
aukları günlerde vücude getirmiş. o~ - sinden 330,000 kişi yarından itibaren 
llukları levhalar, halkın hoşuna gıdı - işe başlıyacaklardır. 
)'or~u. B~~la~dan bazıl~rı. hatta ~n·- Fransada umumiyetle vaziyet düzel-
atkarane ıdı bıle. Mesela hır tanesınde miş gibidir. 
amelenin muzafferiyetini bildiren şu yeni Kanunlar 
~azılar vardı: 

«Kollektif mukavelename, ücretli Paris, 14 (A.A.) - Ayan meclisi 
latil günleri, ekmek için, hürriyet için, ticaret encümeni, uzun bir münakaşa
~efalete ve harbe karşı mücadele.» dan ve ~· B~um tarafından uzun. uza

Muazzam bir arabada şöyle bir ya- dıya verılen ızahattan sonra meb usan 
ti vardı: meclisi tarafından kabul edihniş olan 

«Fransa İf başında . » ve ücretli tatil günlerine, kollektif İf 
M. Blum, Cachın, Alfred Costes ve mukavelelerine ve kırk saatlık haftaya 

fierriot'nun tual üzerine yapılmış olan dair bulunan üç projeyi hiç bir noktası
teshnleri ve san'atkarane bir surette nı deiiştirmeksizin kabul etmittir. 
~Ücude getirilmiş büstleri de görülü • Yeni Bir Grev 
tordu. M. Blum'un büstü, defne dal· Paris, 14 (A.A.) - Bu sabah, ber-
ları içinde idi. ber çırakları patronlarile uzl8'mışlar -

Atq haçlılar faaliyette dır. Yarın işe bcwlıyacaldardır. 
Paris, 14 (A.A.) - Umumi mesai Hali hazırda grev halinde bulunan 

Türklerin ari ırktan 

addedildiği bildirildi 

Berlin 14, {Hususi) - Almanya 
hükumeti yabancı devlet teb'ası hak
kında mühim bir karar ver~iştir. Da
hiliye nazırı, alakadar devlet daireleri
ne gönderdiği bir tamimde, Türklerin 
ari ırktan addedilerek badema o yolda 
muamele göreceklerini ve binaenaleyh 
Nüremberg kanunlarının Türkiye va
tandaşları hakkında tatbik edilemiye -
ceğini bildirmiştir. 

Buna mukabil, Avrupa kıtasında 
hiç bir zaman ilişikleri olmamış olan 

Mısırlılarla, lranlılar ve Iraklıların ari 
ırktan addedilem~yecekleri yine ayni 
tamimde tasrih edilmiştir. Dahiliye ne
zaretinin bu tamiminde, Türklerin 
Harbıumumide Almanların mütte -
fikleri olarak mühim bir rol oynadık -
ları zikredilmekte ve uzun zamandan
beri Avrupada yerleşik bulunan bü -
tün milletlerin 8.ri ırkından sayılmaları 
lazım geleceği tasrih olunmaktadır. 

Şahtın seyahatı 
----

Atinada müzakereler bir 
müddet devam edecek 

Atina, 14 {Hususi) - Almanya 
devlet bankası direktörü doktor 
Şaht, finans bakanı Mançavinos ve 
Yunan milli bankası direktörü Çude -
ros arasında müzakerelere başlamış -
tır. 

DOS'ONDQ~Qt 1 
--GiBi! .. 
Medeni o:manın ilk şarh 

İstanbulun en zengin ve kibar semtle
rinden sayılan Şişli. Maçka ve Nişantaşın· 
daki sokakların hepsinden sabahları ona 
doğru geçerseniz bir toz bulutu içinde ka
lmnnız, çünkü kat kat apartımanların her 
bir pencere veya balkonunda bir başka 
hizmetçi kız veya titizi... Bir ev hanımı e· 
line bir seccade almıştır. Sokaktan gelene, 
geçene zerrece ehemmiyet vermeden aşa• 
ğı katta oturanların rahatsız olabileceğini 
kat'iyyen düşünmeden bu tozlu seccadeyi 

silker durur. 
Gündüz bu eve sokakta dolaşanların 

ayağıyla girmiş bütün mikroplar, alt kahn 
kiracısına satmak için kapağı açılmış yoğurt 
tablasının içine, kirazcının küfesine, kapı· 
nın önünde oynayan çocukların ve yolcu· 

ların üstüne savrulur. 
Bütün bu mahllelerde kimsenin kimse· 

den şikayeti yoktur ki bu gayet tabii bir hal 
almıştır. Ne aşağı kattan yukarıya bir ih
tar, ne yukarı kattakilerde bir saygı var. 

Eğer bu semtte bir apartımanda otur
mak felaketine maruzsanız ve bu apartı
manın alt katında iseniz sizin için camları· 
nızı açıp nefes almağa imkan yoktur. Üıt 
kattaki komşularınızın bütün pisliği pence• 
relerinizden içeri dolar tuvalet masanızı. 
yatağınızı, büfelerinizin üstünü, ıof ranw 

kirletir. 
Komşunuza ihtar mı ettiniz: uBelediye· 

nin müsaadesi var arka balkonlardan hah 
ıilkilirn cevabım alırsınız. Belediyeye şikl· 
yet ettiniz mi size: «Her sabah yediye ka
dar pencerelerden halı silkilebilirıı denilir. 

Komşularınızın ve belediyenin pislik, 

temizlik, mikrop hakkında kanaatlerini öi· 
rendikten sonra tabii siz de, pılınızı pırtı• 
nızı toplayıp apartımandan çıkmak ve tek 
başınıza oturabileceğiniz küçük bir eve ta· 

şınmaktan başka çare kalmaz. 
Çün'kü evvela öğrenmişsinizdir ki bele

diyenin kanaatince pencerelerinizden İçe· 
ri girecek mikroplar ancak saat yediden 
sonra tahripkardırlar. Eğer yatak odanızın 
pencerelerini açık tutmak adetinizıe yedi
den evvel istediğiniz kadar mikrop yutu· 
nuz. Bunun hiç bir ehemmiyeti yoktur. 
Sonra tecrübelerinizle anlamışsınızdır ki 

her katında baoka bir daire olan ve baıka 
bir aile oturan bir bina içerisinde birbirini 
taciz etmeden yaşayabilmeleri için insan· 
)arın bir medeniyet merhalesine ulaşmıı 
olmaları lazımdır. Banyosu duşu olan bir 
daireye taşınıp radyo, satın al
mak, saçlara permanent yaptırıp tırnaklan 
laal rengine boyadıktan sonra haftada bir 
kabul günü yapmakla medeni olunmaz. 
Medeni olmanın ilk şartı toplu bir ıekilde 
yaşamanın ıeraitini bilmektir. 

Suad Dervit 

~,wıf--~ 
-ıs~;;;ğ·;J;----"-

Arbedeıer oldu 
50 kişi yaralandı 

Varşova, 14 (A. A.) Danzigde 
Nazilerle Alman nasyonalistleri 
arasında bir arbede çıkllllf, 50 
kiti yaralanmıştır. 

Danzig Nazi partisi batkanı 
A. F orster bir tebliğ n~rederek 

~onfederasyonu tarafından gazetelere müesseseler, büyük elbise ve iiifC ma
Ciağıtılan bir tebliğde sendikalar teşki • ğazaları ve sigorta şirketleridir. 
lltlarının ücretlerin arttırılması ve kol- Dün yeni bir grev patlak vererek li
lelctif mukaveleler imza edilmesi me - manla;da faaliyeti felce uğratmıştır, 
ielelerinde kazanm!ş oldukları mu • Dok amelesile tahliye ve vinç amelesi 
-.affakiyet aelamlanmaktadır. metaliplerini ihtiva eden listeleri tevdi 

Umumi mesai konfederasyonu, atqf etmişlerdir. Bunlar, daha iyi it fMlları 
t;.. 1 ·· k'l istemektedirler. ~~n fesatçı grup arının musta ı sen-

Gazetelerin yazdıklarına göre dün- "Danzig nazilerinin muhalif par
kü müzakerelerde konuşulan şeylerin tilerin bücumlanna karşı tabam• 
başlıcası iki devlet arasındaki ticari mü- mül gösterdiklerini ve fakat ar
nasebetlerin daha ziyade sıkılaştırılma- bk sabırlarının tükenmit oldu-

8 ık Matbuat 
sıdır. Bu arada iki devlet arasında mev- ğunu ve faaliyete geçecekle-

a an cut Klering mukavelesinin üzerinde rini,, ilAn etmiştir. 

B
• l• • kuruldu de gör~ülmüştür. Muhalif mahafil bu tebliğden 
Ir ığı Doktor Şaht ile yapılmakta olan mü- fena halde münfail olmuşlar ve 

B .. k 14 (AA) B Ik k ı b' "dd t d d ~ · arbedelere üniformalı nazilerin u r~. . . - a an an- za ere erin ır mu e evam e ecegı 

Sayla 3 

Nasyonal sosyalist Almanya 
ve solcu Fransa F ransada i~ başına gelen yeni 

hükumetle nasyonal sosyalist 
Almanyanın hiç bir suretle anlaşama· 
yacakları kanaati vardı. Hadiselerin gi
dişi, Fransız ricali tarafından yapılan 
beyanatın Almanyada hasıl ettiği akis
lerden anlaşılıyor ki bu iptidai kanaat
lerde esaslı bir yanılma vardır. Mesela 
Leon Blumun son nutuklarından biri
ne karşılık veren Almanlar, Fransız 
Başvekilinin barış telakkilerinin Al
manyaca aynen kabul edildiği bildiril
dikten başka ihtilalci olmaktan uzak 
bir programla iş başına gelen Leon 
Blumun, patronlarla amele konfeder 
rasyonunun müzakereye girişmelerini 
bir yenilik gibi göstermesi dahi taac
cüple karşılanmaktadır. 

Alman matbuatının iddiasına göre, 
F ransada ancak şimdi tahakkuk edebi
len bu hal, Almanyada, bir hayli zaman 
evvel başlamış ve bugün, hayatı iktisa
diye ve içtimaiyede, cari bir usul hali
ne gelmiştir. Almanlar, diğer milletle
re nisbetle F ransanın bu husustaki iç
timai geriliğini iki asra yakın bir za -
man olarak tesbit etmektedirler. Hari
ci politikada da Almanların Fransız -
lardan aykırı bir vaziyette bulunabile
cekleri kabul edilmiyor. Mesela bir zec
ri tedbirler davasında Leon Blumun va
ziyeti, kendisinden evvel gelen Fran
sız Başvekillerinden daha müsait bir 
gözle görülüyor. Çünkü Leon Blum 
için, artık, bir harbin önüne geçmek 
mevzuubahs değildir. Olup bitmiş bir 
muharebenin muvaffakiyetli bir tasfi
yesini yapmak kalmıştır. lngilterede 
Sir Samuel Hoare'in Bahriye nezare
tine getirilmesi, bu hususta zorlukları 
ortadan kaldırabilecek bir amil olmak 
üzere görülüyor. Leon Blumun silah
ları azaltmak yolunda sarfı mesai edil
mesi çin F ransanın ileri atılacağı hak
kındaki sözlerine gelince; Almanlar, 
bu telkinatı tıpkı kendilerine aitmif 
gibi kabul ettiklerini beyan eyliyorlar. 
Evvelce olduğu gibi ~imdi de şu iddiayı 
ileri sürüyorlar: 

Almanya silahlarından tecrit edil
diği zaman diğer devletler de ayni se
viyeye inmeye razı olsalardı, bugünkü 
silahlanma yarışının önüne geçrımif 
olurdu. 

Şu hale nazaran Almanya ile yeni 
Fransız hükumeti arasındaki münase
betler, herhalde gayri müsait addolun
mıyacak şartlar dahilinde başlamış olu
yor. Bunun böyle devam etmesi, sul
hun devam ve istikrarı bakımından 
ehemmiyetle temenni olunmak lazım
gelen bir hadisedir. - Selim Ragıp 

Ankara ve lstanbul Emniyet 
Müdürleri 

Ankara, 14 (Hususi) - Ankan., 
Emniyet müdürü, beraberinde İstan
bul Emniyet müdürü Salih Kılıç ol • 
duğu halde bugün buradan lstanbul
hareket etmişlerdir. 

lsveçte kabine buhrana 
Stokholm, 14 (A.A.) - Mebusan 

meclisi hükumetin itimat talebini red
detmiş olduğundan kabinenin yarın is· 
tifa etmesi beklenmektedir. 

Küçük Antant 
Kurmay Reisleri 

toplanıyor 
Yugoslavya ve Romanyada 
lnüştereken işletilecek silah 

fabrikaları kurulacak 

tantı basın konferansı nizamnamesini anlaşılmaktadır. sebep olduklarını söylemişlerdir. 
kabul ederek mesaisini bitirmiş ve baş- ~.;;;;.;;;~====~====~~~~~i=====~=~=~:==============;;.:====~===r 
kan Dragunun imzasiyle dört devlet 1 iki ahbap Ç8VUŞlar 
reisine aynı mealde şu telgrafı gönder• L-------------------- · 

Bükreş, 14 {Hususi) - Küçük an -
tant erkanıharbiye reisleri yarın burada 
toplanacaklardır. Yugoslav, Çek erka
llıharpları toplantıdan evvel kral Ka
tol tarafından kabul edileceklerdir. 

Bu toplantıdan maksat, küçük an • 
tant devlet reislerinin son içtimaında 
~lınan kararları tanzim etmek ve bil
hassa Romanya ve Yugoslavyada müş
tereken işletilecek silah ve mühimmat 
fabrikaları kurmaktır. 
İ oplımtıya büvük bir ehemmiyet ve-

tedir. 

miştir: 
Dört memleket gazetecilerinin müş

terek ve müttehid arzularından doğan 
ve Bükreşte teşekkül konferansını ak
teden bP)kan antantı basını, derin ta
zimatını ve sedakatım arzetmek şere
fini bana tevdi etmiştir. 

Konferans keza balkan dış bakanla
rına da birer telgraf çekerek, balkan 
basın antantının teşekkülünü bildir • 
miştir. 

Dragu söylediği kapanış nutkunda 
balkan basın antantının süratle ta • 
hakkuk etmİf olmasını övmiiftür. 
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Pazard•11 b•ek• gUnlerde gldlt • gellt r•z programı 

Dokuz vapur 
seyyah geliyor 

Bu sene büyük seyyah 
kafileleri gelecek 

24 Saatin 
İçinde olup 
Bitenler 

İstanbul un 
derdi 

No. YOILAR İlk kalkıo Aralık Dakika Sonkalkıj~ 

su 10 Şİfli-TIİnel 5.40 5.40- 7.30 10 23.4Q 
7.30- 9.00 6 
9.00 - 1 7.30 6 

17.30 - 19.00 6 

Sular idaresi Adalara su Tünel • Şif1i 8,00 19.00 - 24.00 1 O 24.00 

23. 's. 

24.00 

Bir kızcağız sokağa bakar- vermeğe çalışıyor 1 1 Şiıli • BeJuıt 6.20 6.20 - 9.oo ı .ıt 

k k k 
9.00-17.30 21 

Bu yaz şehrimize Avrupadan ve A - en 4 metre yü se ten Sular idaresi belediyeye geçtikten 1 7.30 - 19.00 12 
merikadan büyük seyyah kafilelerinin aşağı düştü sonra her evde su bulm~ k~laylaşmıt Beyam - Şitli 7.02 19.00 - 24.00 26 

gelmesi beklenmektedir. Fakat son Ü k''d d B l k d ?l tır. 12 H~biye - Fatib 6.30 6.30 - 7.30 ,13 
gu-nlerde ALdenizde bilhassa ltalyan· s u ar a acı yo U§Un a nu • S .. t ı 7 .. maralı evde oturan Yusufun kızı Sa- u tevzıı az alaştırıldığından bir ' 7.30- 9.00 
lnailiz ihtilafı yüzünden siyasal hava· hah d L-'---k 4 çok apartmanlarda yukarı katlara su 9.00- 17.30 7 

b 1 bcb'l b h at pencere en oeuutr en metre k ak 17.30 _ 19_00 1 nın u anmaı1 ıe ı e, u seyya va- "k kl 'W' d k. w d" .. .. çı arm için kullanılan motörler he· 
ı d h. k 1 . d'W yu se ıgın en so aga uşmus ve vu- Fatih Harbiye 5 45 19 00 24 00 13 

pur arın an ır ısmı ge memış, ıger d h l'f l . d ' w men hemen muattal kalmıı:ıtır Bun • · · - · · T A 1 'ki d Şa k .. cu unun mu te ı yer erın en agır su· ,. . • 
hır kısım ranı t antı er e r ı l Sabah N'' dan ba~ka Sular idaresi bir çok yerler 12 a Har1K7e • Aluaray 6.40 6.40 - 9.00 17 . . l w rette yara anmıştır. at umune • 

24.00 -

23. 15 

23.30 

L ) d M f 'h asta anesıne ır mıştır. .. . . • 
Akdenız lıman arına ugramayı prog- h h . kald ıl 1 de depolar tesis etmektedir Ferikö 9.00- 17.30 14 
ramlarından çım;annı~ ar ır. aama ı Tabanca ile Oynarken yunde~ı 7800 tonluk su deposu bitmek , 17.30 - 19.00 14 
Bütün bu mütkülata rağmen yakında üzeredır ld h lk d Aksaray· Harbiye 5.57 19.00- 23.30 28 22.50 

Yeni~h~&~l~a~b~a2nu· · ~e a a ruyu a- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ehrlmize muayyen tarihlerde şu sey- ha bol ve daha tem· b ' tt 15 T-'--:.__ • s!__ı_ecı' 5 19. 1 O 
I maralı evde oturan Agop oğlu Nobar w ız ır sure everme- -- ara 7.1 7. 15 - 9.00 7 
yah vapurlan aelecektir: . evde kimse olmadığı bir sırada babası· g.e ve ~oruları fırsat buldukça değişti- Sirkeci. Taluim 7.35 17.30- 19.30 7 19.30 

Kraliça Mariya 11 temmuzda, Ro· nın tabancasını karıştırırken silah pat· r~p yenı borular takmağa karar vermiş· 
tır 16 Maçka • Beyaut 6-15 6. 15 - 7.30 ,11 23.2Q 

ma 30 temmuzda, Ela 7 ağustosta, lamış, çıkan kurşun Nobarın karnını · 7.30- 9.00 8 
Empres ov Avusturya 12 ağustosta, delip arkasından çıkmıştır. Etraftan Sular idaresi müdürü Ziya Erdem, 9.00 _ 17.30 9 
Letiaya 16 aiuıtosta, Orontex 31 a • tabanca sesine koşanlar çocuğu kan • vesait bulunduğu takdirde ilk fırsatta 17.30 - 19.00 1 
ğuıtosta, Arondra Star l2 eylülde, At- lar içinde yerde baygın bulmuşlardır. Adalar ve Bakırköyüne su verileceği • ' 19.00 - 21.00 15 

, Yaralı Şişli Etfal hastahanesine kal - ni ve şimdilik saat kiralarının indirilme- Beyazıt - Maçka 7.00 21.00 - 24.00 20 
]antik ilkteşrinde, Arondra Etar 1 ~l ilk-
t~rinde limanımızda bulunacaklar • dmlmış~:rdivenlcrden DütmÜf si düşünülmediğini söylemiştir. l 6 a Şiıli - Eminönü 6.1 O 6. 1 O - 7.30 J 5 
d Depo 7.30 - 9.00 7 

24.0.5 

6.55 

ır. Boğaziçinde Yeniköyde oturan Oha· Tepebaşı faciasmda yaralanan Eminönü - Maçka 6.40 9.00- 17.30 13 

Bir kısım berberler dün de =~~~u~~:u~i:h~~d~:e~i~!i;;!:s i:; ~ Yunusun başmdan kurşun Maçka _ Eminönü 7.05 
17

·
30 =20

·
50 7 

20.20 
hafta tatili yaptı ken düşmüf, vücudunun muhtelif yer- çıkarıldı -------!> 

20.50 

Belediye ile berberler' emiyeti arasında )erinden yaralanmıştır. Yaralı Şişli ço· Tepebaşında arkadaı:: ı otobüs sofo"· 17 Şifli. Sirkeci 6.25 6.25 - 9.00 8 20.00 
k h h . k Jd 1 '( 9.00 - 1 7.30 9 

cu asta anesıne a ırı mıştır. rii İzzet tarafından vurulan şoför. Yo- Sirkeci - Şİfli 6.55 8 20.30 pazar tatili meselesinden çıkan ihtilaf 

ancak oteller sfbi berberlerin sınıflara 
Bir Otomobil Yine Bir Adama nusun sıhhi vaziyeti düzelmiştir. 17.30 - 20.3_o ________ "" 

Çarpb V k' .. .. . -1 b · } h 17 a Mecidiyeköy ·Eminönü 6.45 6 45 7 30 21 18.45 
1 d h 11 d 'l · ı a a gunurmen crı lasta anede · - · 

ayrı masın an ıonra a e 1 mış 0 a - Sultanahmetten Beyazıta dogwru gı't· 7 30 9 00 21 k yatan Yunus d ün sabah ameliyat olmus · - · 
ca tır. mekte olan ~of ör Mehmedin idaresin· başındaki kurışun alınmış ve bir tehl i~ ____ E_mın_· _ö_nu_· _. _M_ec_id_iy_ek_öY __ 7_._11 ___ 17.30 - 19. 15 2 t 19.15 

Dün de lıtanbul berberlerinden bir deki 184 numaralı taksi Cemal ismin- ke atlatılmıştır. Yara, sol kaşının biraz 19 Kurlu1Uf. Beyıw• 6.00 6.00- 7.3-0---,·5·--2-3-.-,-0--. 
kısmı kapah kalmı•lardır. Diğer bir kı· de bir adama çarpmıf, ağır surette ya· .. t'" d d' K k f )) 8 T 1 us ~n e ır.. ~~ş~~ a a~a meyi i bir 7.30 - 9.00 
nm da eskisi ıibi çalışmışlardır. ralanan Cemal Yedikule hastahanesine vazıyette gırdıgı ıçın beyme kadar gir· 9.00 _ 1 7.30 9 

kaldırılmıştır. memiş, sa thi kalmıştır. 17.30- 19.00 8 
Antrepolarm idaresi Kaçak Köylü Sigaruı Satarken Yunusun l j - 20 gün içinde hasta • Beyazıt - KurtuJuı 6.4~ 19.00 - 21.00 15 23.55 

Küçükpazarda Velinin kahvesinde haneden çıkabileceği zannedilmekte • 21.00 - 23.55 21 
Gümrükler idaresine ait antrepola- oturan sabıkalılardan Arif oğlu Mu - d' -------------,----------------.. 

rın Aİmdiden tonra liman direktörlüğü h 'dd' p b h ed K·· ··k ır. 19 a Şişli - Eminönü 6.05 6.05 - 7.30 15 6.43 
T ı ın, a,a a ç en uçu pazara Yunus kendisini ziyarete gelenleri Depo O 8 

tarafından idare edilmesi kararlaştırıl· getirmekte olduğu 200 paket k~çak tanımakta ve onlarla konuşmak arzu· Eminönü _ KurtuJuı 6.35 ~:~g-:_ 197.~o 13 
mwtır. Bu huıuıtaki nihai kararı mali· Köylü sigarasile yakalanmış, hakkın - su göstermektedir. Faka t bir iki keli _ 17.30 _ 20.45 8 

ye ve ikti1&t vekaletleri müttereken da tahkikat haşlamıtbr. meden fazla söz söyliyecek halde ol -

20.4~ 

20. 15 
vereceklerdir. Cür'etkir Hıruz madığı için doktorlar, müsaade ver • 

Kadıköyünde Acıbadem caddesin - memektedirler. Zabıta bile Yunusun 
de 43 numaralı eve gizlice giren Mus· bu yüzden ifadesini alamamıştır. Uman direktörlüğünün maliyeden 

ktiıat vekaletine devri hakkındaki ka· 

nun lAyihası da medis heyeti umumi· 
yoaindedir. Kanun çıkar çıkmaz lstan· 

bul limanının idaresi maliyeden iktisat 
vekaletine geçmit olacaktır. 

tafa, ev halkı tarafından görülerek ya· 
kalanmış, karakola teslim edilmitıtir. 

Demir Hınızlan 
Gazlıçeşmede Demirhane cadde • 

sinde 111 numaralı evde oturan İzzet 
ve arkada,ı İsmail arabacı T ahirin a· 

T k S"I · rabasını kiralıyarak Bakırköy bez fab· 
op apı - 1 ivrı yolu rikası önünde şimendifer kumpanyası· 

Topkapı - Silivri fOSCsi asfalt olarak na ait demirleri yükleyip Y edikuleye 

Şehirde inşaat faaliyeti arth 
Son aylar zarfında şehrimizdeki in

şaat hararetli bir safhaya girmiştir. Ya· 
pılan bir istatistiğe göre lstanbulun 
muhtelif semtlerinde yalnız nisan ayı 
içinde yapılan apartmanların sayısı 
18 i bulmuştur. 

Çöplüce köyüne kadar ikmal edilmiş· götürürlerken yakalanmışlar, içlerin - ,.., --·------------, 
tir. Buradan Silivriye kadar olan yo - den İsmail kaçmıştır. 1' r

0
••befçz• 

lun bitirilmeef için de büyük bir faali· Salepten Zehirlendi l Y ~ 
yetle çalışıhnaktadır. Sonbahara ka • Üsküdar tramvaylannda biletçilik e· Eczaneler 
dar bu yol tamamen ikmal edilmiş ola· den 262 numaralı Mustafa oğlu Ah -
caktır. met, sabaheyin içtiği salepten zehirlen· 

me alametleri göstermif, derhal Nümu· 
Küçük sanatlar ve ecnebiler ne hastahanesine kaldınlmıştır. 
Küçük 1&11°atlann Türk vatandaş • Sarhot Camlan Kırmak lıtemİf 

larına hasn hakkındaki kanunun tatbik Kadıköyünde Cumhuriyet Halk 
edilip edilmediği sık sık kontrol edil • Partisi binası altında kahvecilik yapan 
rnektedir. Hüseyinin kahvesine tarhoş olarak ge· 

len arap Bürhan camlan kırmak iste· 
Son günlerde yapılan tefti~lerde ka· 

miş, kahvecinin muhalefetine karşı 
nuna muhalif olarak ça1ışan 40 suçlu 

bıçağını çekerek Hüseyini yaralamış • 
mahkemeye verilmiştir. tır. Bürhan yakalanarak hakkında tah· 

TAKViM 

Rumt sene 
1862 -Hızır 
-il 

SABAH 
S. D. 

8 46 
4 28 

---Oö-le ., 
S. \D. 

ı:.. 4 32 

. 

HAZiRAN 

15 
Resmi sene 

l~J6 

Arabt sene 
1365 -Haziran 

2 

PAZARTESi 
. 

1MSAK 
Rebiülevel s. D. 

24 6 26 
2 08 

lkinrt • A'<şaın Yatsı 
-.,---ı---'-

s. ı u. ~. D. :::>. D. 
8 . " u - 2 03 

kikata banlanmıştır. 

~ 
OOı:Jt..\'AMA "Z'i1Nl1 

~ ,bıı.. KJA.T .......... ~s P ı: ...... ...... :ırı..v~ on os a ........... 
DAK i " B l R- 1 LA N ,, 
BÜTfJH O\.KEYİ HElGON OOLASlR.:. 

Bu eecei nöbetçi eczaneler ıunJardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: 
(Sırrı Rasim) Bakırköyünde: (Mer • 
kez). Beyazıtta: (Cemil). Eminönün
de: (Hüsnü Haydar). Fenerde: (Vi -
tali). Karagümrükte: (M. Fuat). Kü. 
çükpazarda: (Yorgi). Samatya Koca
mustafapaşada: (Rıdvan). Şehre mi -
ninde: (A. Hamdi). Şehzadebaımda: 
(İsmail Hakkı). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Merkez). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa
nyerde: (Osman). Şişlide: (Merkez). 
Taksimde: (Matkoviç, Kemal Rebul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda.kiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköy eski iskele cadde . 
sinde: (Büyük). Kadıköy Yeldeğirme
ninde (Üçler). Üsküdar Ahmediye • 
de: (Ahmediye). 

( inkıl~~·i;;rsleri l 
Ankara ve İstanbul Üniversite
lerinde R. Peker'in verdiği 
inkıJl\b dersleri kitap halinde 
basılmıştır. 124 sayfa tutan 
eser, her yerde ON KURUŞA 
satılmaktadır. 

1 1 ! l 14 15 ) 42 21 45 ..................... !'- --~ 

22 

23 

32 

33 

37 

Kurtulut • Eminönü 

Betiktaf - Bebek 
Bebek • Eminönü 

Eminönü • Bebek 

Bebek - Bqiktq 

Ortakö1 • Aksara1 

Aksaray - Ortaköy 

Bqiktq ·Fatih 

Fatih • Be,iktaı 

Aharay • Topkapı 

Topkapı - Sirkeci 

Sirkeci • T opkapı 

T opkapı • Aksaray 

Aksaray - Y edikul. 
Y edikule • Sirkeci 

Sirkeci • Y edikule 

Y edikule - Aksaray 

Akaara1 Edirne K. 
Edimebpı Sirkeci 

Sirkeci - Edime K. 

Edirne K. ·Aksaray 

6.57 

S.23 
5.45 

5.55 

5.50 

6.35 

6.30 

7.10 

5.25 

S.40 

6.12 

5.30 
5.45 

6.17 

5.25 
5.45 

6.14 

5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00- 1.00 

5.50- 7.30 
7.30 - 9.00 

9.00-17.30 
17.30 - 19.00 
19.00 - 21.35 

6.30- 9.00 
9.00- 17.30 

1 7.30 - 19.00 
19.00 - 21.20 

5.40- 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30 - 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.35 

5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

17.30-19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.40 

5.45 - 7.30 
7.30- 9.00 
9.00- 17.30 

ı 7.30 - 19.00 
19.00 - 21.00 
21.00 - 24.25 

15 23.40 
8 

11-12 24.20 
8 

20 1.00 

15 20.50 
10 
15 
9 21.~ 

15 

ro 20.40 
14 
9 
ıs 21.20 

8 
7 

11 
7 

16 
20 

8 
7 

ı ı 

7 
16 
20 

10 
1 

10 
6 

15 
20 

23.30 

24.00 

24.35 

23.35 

24.05 

24.40 

23.25 

23.55 

24.25 

------------------------------. 
[~hisarlar U. Müdürlüğünden : 

Şartnamesi mucibince 70 X 60 eb'adlı ve 6-8 dokumalı elli kılo
luk yüz bin adet tuz çuvalı l 6/VI/936 gününe rastlayan Salı günü 
saat 15 de Pazarlıkla salın alınacakbr. İsteklilerin °o 7,5 mu\ akkat 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat .şube
sindeki alım sabm Komisyonuna müracaatları. "3183,, 
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MEMLEKET HABERLERİI Mektebe hasret çoc11klar 
Çocuklarla kafi derecede konu§tuk ka· işler için insanın talihi olmak 

Boğazlıyanda çiftçi kara! Gebzede 5 
naatindeyjm. He.,_jnin derdi "§ağl yukan OiyeD bir mana var. 
birbirinin eşi.. ve eier bütün çocuklarla Güç bela analara derdimi anlatıyorum. 

b• k Saat dolu 
teker, teker konupcak olursam bu işin ao• aml"QA çoçuklar söz dinlevıiyorb.r iş_iJnleri

nu gelmiyecek.. ni elinıdoki kU.ılara yazdıklarım 

Bu fakir uıahıJlede o kadıır çok mek·ı arkadaıılarına niabet veriyorlar; 

sapanı ır enara atb Yağdı tepaiz ve dertli çocuk var ki~." iı~~ f\nc ~i~ - Şijkijr\er ol1t1n ben )'!lzıldLm mekte• 
tanesi karıımda boynunu bukmuş derdını be ... 

Kasabada canlı bir imar faaliyeti göze çarpmaktadır. 
Köylü de tarlasında pullukla çalıımafa başladı 

İzmit, (Husust) - Ha~~ ların it • 
radıızlığı devam etmektedir. Bu 
yüzden fehirde grip gibi hastalıkların 
çoğaldığı da söylenmektedir. Bir kısım 
halk henüz palto ve pardesülerini ihti
yaten çıkarmamıtlardır. 

anlatıyor: 1 -- Beo de öyl •..• 
_ Teyze beni dinle de yaz.. benim '.s· . Ve bir sürü çocuk arkamdan kotıarak 

mim Saffet .. on yaoındayım ... Mektebe gıt· 1 gelıyorlar: 

Boğazlıyan. (Hu· 
euai) - Etrafı Eti 
medeniyetinin harabe
~eriyle dolu olan ilçe· 
imiz. bu yıl çok eanlı 
bir bayındırlık faali• 
~etine gİrmİf bulun· 
maktadır. Romanya 
ve Yugoslavyadan ge· 
len göçmenlerin civa· 
ra yerleşmesinden eon· 
n hareket büsbütün 
!'rtmış, kaymakamı· 

mız Ali Alpıar yeni 
bayındırlık projeleri 

medim. Beni mektebe yollamadılar. Am· j - Abla .. abla neden beni yazmadın) .. 
ma ben mektebe sitmek iatiyorurn. .._ Yazanm ç.c><:ıığwn, 

_ Neden 9efli mdkte'be yollamadılar) - Ne nmtn) 

_ Nüfus k&iıdı.m yok ta onda.n.., Be· Artık yalan '9ylemekteo çekinmiyo-
nim de yok öbür karde~lcrimin de... rum. Çünkü b~a türlü bu çoculdann c• 

Gebzede yağu dolunun bütün buğ
lan harap ettiğini yazmı~tım. Son alı
nan haberlere göre, dolu tahribatın.n 
daha fazla oldulu ve çok ~iddetli yı..ı
ğan dolunun 5 saat devam ettiği ha 
ber verilmektedir. 

_ Siz kaç kardeşsiniz). linden yakamızı kurtarmak mümkün değili 

- Beı karde~ - Onları mektep için almağa geldiğim 
- Naıul vakit ıeçiriyorıunuz) zaman .. 

lizerinde çalıtmalan• 

na başlamııbr. 

Perşenbe günü İzmite dehşetli bir 
yağmur yağmıştır. Bu yüzden mah • 
sulatın zarar gördüiü de söylenmek • 
tedir. 

Eskiden pek ıönü~ Bate '»&le• .. altl la 
Son bir ay içinde fzmitte yağmursuz 

ancak iki gün geçmiştir. 

lzmitin Kurtuiut Bayrami 
bir ilçe olan Botazlıyan. ıon aea.J.rde nl Wr W- yapaue. ÇaJ'll igl eıaab eurette 
Cumhuriyetin kudretli eli U. mamur bir ta--. ve tamir eclilmiltir. Yakında göç· 

hale gelmiJ, ticari faaliyeti artmıttu. Bu .... nlerinin infuına • baılaaılacaktır. lzmitin KurtulUf bayramı olan 28 
arada her türlU mahwlU yer.bil~ ... ...... kllWlr ~eri de wd gel: haziran için Halkevinde bir heyet te .. 
biliyette olan toprak. tea ~ u.ttmdlr . .uw-• tam evre 1 kk""l d k · B h 

L•- ~ _ _ı_ 0 _..1_ '-'- • şe u e ece tır. u eyet. düoman e· 
bnmızda yeni ziraat 1111' •..tep YIUWll". •TUD aaen taaeoenın 1 · d 1 1 
usulleri de tatbik edil· ad .. 102 el im. 2S9 u erkek olmak üzere m e uzun acı ar çeken zmitin kurtu-
mektedir. J61 6 T• ..._ :muaıMmi Tardır. Bandan luş gününde büyük bir C<>ıfkunlulda 

Bu arada kara sa• .,_. uhiya n köyleNe dokum tam bayram yapması için bir program ha • 

pan artık bir kenara 

atılma~ ziraat idar• 
ain dağıttığı pulluklar1 
la çalışmağa baflan· 
mıftır. Çiftçi bu yen! 
usullerle çok çabuk 

&naiyet peyda et· 
lbİJtir. A1pas 

Jtçebayımızm bu faaliyet içinde · sif· 
menlere kartı söıterdiii a1&b da D711ma· 
ia değerdir. 

Belediye burada buğday pazan igin ye· 

dnlll Te ii9er muallimli i yirmisi da üçer 
eımA. w birer m11aBiıınlf 29 ilk mektep 

zırlıyacaktır. 
Atatürk Günü 

claM ~u. Deierli ldlllilr memuna Ah· Büyük kurtarıcı Atatürk ilk defa o
mat • mektepleri isW. igin çalıfmakta; larak İzmite 19 haziranda onur vermiş
}.ab pvu n arzulUDa arttırmaktadır. lerdi. Halkevi, bu büyük günü İzmitte 
BanıU bir olta okula W,..Ç vardıı. ilçe· Atatürk iÜnÜ olarak alkışlarla kabul 
Dia ft k&y mektepleriaia yetiıtirdlli tale- etmİf olduğundan 0 gün için f1)hrimiı:
bea. elta mekt.p olmadıimdaıı t.hsile de engin bir fCillik ve bayram yapıla· 
clenm edememektedirler. Bütün llte hal- caktır. 
la 99k kıymetli ve delerli kültür bakanı· 
mm Wfet Ankandan Mrada bir orta 
okul açtmlmaaını dilemekted~. 

Somaya giden Galatasarayh 
talebeler 

Ceyhanda yeni bir park Bernovaya su getiriliyor 
Ceyhan, (Hususi) - Memleketimt- lzmir, (Huıust) _ Bomovaya 16 aeıi talebelerinden bir grup Garbi A • 

Soma (Huıuat) - Galataearay li-

zin cenub mmtakasında çiftçiliğile ün kilometre uzaktan getirilecek suyun nadoluda bir turne yapmak makaadi

almış otan Ceyhan, senelerdenbori ihaleıi yapılmıttır. Bornova suyu ela le yola çıkmıvlardır. Yold~ muallimler~ 
mahru k ıdıx.. A b. k b Yamanlardan aetirilecektir. Mikyası hastalanmıf, bu yüzden bır kısmı gerı 

m a aa asrı ır par a u yaz • dö ·· l d' Yal f 1 
k b 1 il · b mah dereceıi d6rt buçuktur Suyun nmuv er ır. nız ıon eını ta ebe· 
·~ avl ~şm~~ UnudunuyBorl. dl çen~n ayınd • kaynama nisbeti saniyede 8. litrodir. !erinden Yılmaz. Feyyaz, Rafet, Ha -
aır ıgı .y~~- 811 .e e yenı~ mey •- ean ve Faruk İzmir, Bergama yolile 
na getırdıgı bu eserm ehemmıyetl kay- yacına cevap vermesi bakımından bu Somaya gelmişlerdir. 
de değer bir kıymet sayılır. park kaza merkezinin yüzünü ailldüre- ...... 

1 · c h h Ik · t ğ" • 'h • k ir Talebeler Soma Gençler Bırlıgı ta· 
şçı ey an a ının ıs e mın ı tı- ce t . k • 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rafından arştlanm~ ve m~afir edil -

Bigada kültür faaliyeti 
miflerdir. Yakında Balıkesir, Bursa ve 
Yalova yolile l.tanbula dönecekler • 
dir. 

- İkisi küçük daha ben de onlara ba-

kıyorum. 

- Ötekiler) 
- Sokaklarda oynuyorlar 
_ Annen ne yapıyor} 
- Bulaşık yıkar, oda ılipürür, ev iıine 

baı ... ı.r. 
- Ya baban1 
- o işsizdir .. parası olurl& kahveye si-

der ... 
- Peki sizin nüfus kliıtlannızı çılı::a~ 

mak için ujraşm11orlar mı) 
- Şimdi uğraııyorlar. Çıkarsa bu ıene 

mektebe vcrecek.lerıniş bizi. 
Bir an susuyor. Sonra ıeaini alçaltarak: 

- Teyze, diyor. E.ier ioimiz onlara ka· 
lırsa yine yazılamayız.. sen mademki bu· 
gün buraya hnyır itlemeğe ıeldin. Beni de 
yaz. Sayende okuyup adam olayım... Bon 
büyüyünce mağazada kasadarlık ctmelı:: iı· 
tiyorum ... Ne olur yaz beni. 

Elinden kurtulmak için: 
- Peki, peki diyorum fakat artık side· 

yim. 
Fakat ne mümkün. Kahvenin kapıaın· 

dan çıkar çık.mu çoçuklar cibi analar da 
etrafımı alıyorlar: 

- Aman bayao oiu mektebe çocuk 
yazıyorsan benimkini de .,..,z 1.. 

- Bu öksüzdür. Bunu da yu ıevap· 

tırl.. 
Bir lutuftan mahrum olduiunu zannı· 

den bu analara dert anlatmak ne müıktll: 
- Yatı mektohl içinmiı aylı mi'> 
- Htl)rır kadınım... Ben cazeteclyim. 

Mektebe çocuk yazmıyorum. Gazeteye 
yazmak için onlarla konuftum. 

Kadın inanmayan gözlerle bana bakı· 
yor, bakıılanndaı 

- lıte bak yine bizimkiler atladı. Bu 

Bir lngiliz gazetecisinin 
görüşleri 

{Baotar&h 1 inci ı~fada) 
Mister Morton'un yazıes, yeni Tür· 

kiyeyi biltün vuıflarlle anlatmakta • 
dır. İngiliz muharriri diyor ki: 

«Türkiyeyi ~rclükçe, TUrklya Cum· 

• • • buriyetini yaratan ve busün_idare e -
Akşehıre yerleştırllen göçmenler den Kamal Atatürk ile arbda~lannın 

, 

Akşehir (Hususi) - Romanyadan muvaffakiyeti Wfmnda hinettiiim 
hareket etmiş olan göçmen kafilesi hayranlık artıyor. Türkiye, on ıene 
Akşehire gelmişti.T. Bunlar muntaza- daha sulh ve eükdn içinde yaşarsa bü
man köylere taksim edilmiş ve yer.J tün dünya, yepyeni ve her bakımdan 
leştirilmişlerdir. mükemmel bir Türkiye görecektir. 

. . . . Atatürk ile arkadaşları i9e başladık-
Y ıne Romanyadan gelen ılcmcı ka· 1 zaman memleket göze görünme .. 

filenin de yerleştirilmesi için uğraşı!- ;:~ adamlar tarafından tdare olunan, 

maktadır. wleri ehliyetsiz adamlara verilen, 

' 

"t k rt ki b. · · adet ve an'ane zoncirlerile bağlanan 
zmı iZ O ame e inin sergisi müflis ve ümitsi:ı: köhne bir iabrika .. 

İzmit (Hususi) - İzmit kız orta dan farksızdı. Atatürk ile arkadatlan 
KÜanti kö,U mekte~i talebeleri ve hocalan mektep talebelerinin bu dera yılı zarfın- bu müesseseyi yenilediler. köhne l · 

Biga (Hususi) - Burada Kültür faaliyeti göze çarpacak bir hızla ilerle- da vücuda getirdikleri el işleri, açılan detleri kırdılar, yabancıları çıkanp at· 
mektedir. Blgada mektepsiz köy belki vardır, fakat bir bafka köyün melıe:te· güzel bir sergide teşhir edilmektedir. talar ve fabrikayı itlcttiler.» 
bine olsun gidip okumıyan köylü çocu~u yoktur. Biia köylüsü ötedenberi Çok mahirane yapılmış olan bu i§ler «Kamal Atatürk Türk bir T~rki~e 
okuyup yazmanın kıymetini bilmekte ve çocuğunu okutmakta, köyünün ziyaretçiler tarafından takdir edilmek- yaratmak ietedi, bunu yapmak hın bır 
mektebini de kendi evinden üstün tutmaktadır. tedir. putu d~virmek lhım geliyordu. Ve 
-=======-===ııcı::==::ı:ııa===-======......,==========::::ı:ıı:::=--=::::::;::::;z::~:::;s:;;::- bu iş yapıldı.» 

Pazar Ola Hasan- Be Dlvor Ki J İngiliz muharriri daha sonra Kon ya-

- İngiltcrede ze112in bir a-
damın •• 

• • • Tayyare ile hastaneye 
naldedilirk~ havada yapm.lf 
olduiu·· 

' 

Vasiyetnameyi miras • 
çılar tanınuyorlamlı§. Ne der· 
ain Huan Bey? 

Hıuan Bey - Eier parıl· 
eını havadan kazanmıı ise, ge
ne oradan d.aiıtm.a bence 
pek tabiid.ir, dostuml 

da gezdiği ilk mektepten bahsediyor 
ve ~u sö~leri söylüyor~ 

«Mektebin sınıflarından birine gir
dik. Sınıfı dolduran elH kız ve erkek 
~ocuk derslerini dikkatle dinliyordu. 
Bu sınıf Londranın her hangi ilk mek
tep sınıflarından farksızdı. Sınıfların 
hepsine girdim, ve iki şey gözüme ç~rp
tı. Çocukların ~ekası, ve erkeklerle kız
ların tam bir müsavat havası içinde ça-

lısması. 
' ccDüdük çalındığı zaman kara ve 

mai gözlü Türk yavr\lları Atatürkün 
büstü önünden şarkı aöyliyerek geçti

ler.» 

Biraz ileıliyo~z.. hali arkamızdan r.e· 
liyorlar. 

- Onlan mektebe almak için ne ;zaman 
geleceksin} 

- Eylül ayın<l ..... 
Dar sokaktan çıktık. Şimdi merdiven

li bir yola tırmanıyoıvz.,. 
- Teyze r. Teyze r. 
- Abla!,, Ablal. •• 

Çocuklar arkamıMlao tc>luk toluğa ko· 
ıuyorlar. En öndı: Uç dört k~ ortalarından 
bir t•ncainin kolundan tutnıuılar: 

- Biraz dur .. geliyoruz bir 9ey .öy\jye
c:eiiz .. Dur kuzum. 

Mecbur olup duruyorwn. Yanıma aeli
yorlar. Kolundan tuttuktan çocuğu bıma 
göstererek: 

- T eyzo diyorlar, bunu yaz rn.ktebe.. 
hiç birimizi yazmasan bile bunu yaz .. çün· 
kü o biıim ııibi cleiil.. o her sün annesine 
«beni mektebe yazdLr» diye ailıyor üste
lik dayak da yiyor. O mektebe girmesini 
çok iıtiyor. 

Bir §CY yapamamaktan deyduiıun ac• 
ziçinde yalanıına devam ediyorum: 

- Onun iımi nedir) · 
- Sabiha .. 
Defterime bu ilmi kaydeder gibi yapı• 

yorum. 
Yazdım itte onu da hepinizi de ~:ylülde 

~elip mektebe alacaiım. 
Bu çocuklar• ben yalan aöylediııı anı· 

ma onların bu emellerini tahakkuk ettire• 
bilecek olanlar vardır... Fakir ailel•rin 
mektep hasreti çeken çocu.klarını onlara 
tavıiyo tdiyorwn. 

Bu çocuklar .ylille msktep bokli,1orlar. 
Onlan cahil ellerdeu kurtannız. 

Tipler 
-e

Bu bir marangozdur: 
Hahnnı 90rar1anız.: 

- Çivi aiblyim ı 

Sqat Denlt 

Diye cevap vcrlr, ıoy adı keıerdlr, 

oilunun adı Çe1r.fc •• 

Yolda yUrUrken karıı!a§tıiı ince bel
li, uzun boylu, narin vücutlu kadına 

bakmaz da; iri yan, tostoparlak dok • 
san kiloluiu ahcı a-özile tepeden tıma· 
ia kadar eüzerı 

- Bir elime dü§lo.. 
- Ne yapareın) 

- VUcud'1nU kCMJ, biçer: mütena • 
•İp endamlı dört tane kadın meydana 
çıkarırım. 

Biraz eonra bir adama raıtlar; ada • 
mın yaradılapndan bir bacaiı kasadır, 
topallıyordur .. Düıilnür: 

- Bacağın biTi öbUriinden üç san
tim uzun, acaba ne yapmalı? 

Cent korıdi eev-.p veıU: 

- Eklemek güç olur: uzun bacağı 
ü~ santim keıivcrmelil 

Calata köprUıüııe sellrı Kadıköy va• 
purlarınırı yanaftıiı a.keleye uğrar .. Ha· 
va rüzgarlıdır. lıkele ileri 1ıeri ıallanm 

- Biraz tutkal eliraelerdi bu kadar 
sallanmazdı 1 

Bu sırada yanından geçen çiçek bo • 
zuğu kndına gözü ili~ir: 

- Acemi elinden çıktığı belli, fena 
rendelenmiş! 

Vüc;udu öne eğik bir adam koluna 
s;tarpar; hiddetle adama bakar: 

-- Ne olacak, din bağınr, kabahat 
sende değil, seni ynpapda; yaparken 
şakul kullanmayı unutmuş! 

1~ET 



• 
Bir kedi gibi Yüksek 
binalara tırmanan adam 

"Kedi ayaklı · hırsız,, unvanı verilen 
Bir Amerikalı lngiliz zabıtasını 

tam 12 sene uğraştırdı 
Dünyanın en tanınmıı yıldızlarından mit ve çaldıiı mücevherleri yerine koy • 

l.iri Holivutta bir binanın on ikinci katın• muıtu. 

da otuf1Jyordu. Kendisile aörütmek im - Jimmi ı...u ara.da yazı yazmakla da meı· 
kansızdı. Jimmi Erayat. Herkeain aciz kal- gul oldu ve kendi hikayelerinin her birini 

Şehir içindeki mezarlıklar 

D üıüncemi kaydetmeden evvel ha

vadisi aynen alıyorum: 

«Belediye tehir içinde. küçük camile
rin avlularındaki ve cadde Üzerlerinde, ma• 
halle içerlerinde bulunan mezarlıkların 

kaldırılmasına çalışmaktadır. 

dıiı bu iti kolaylıkla halletti ve yıldızla 2000 dolara eatmağa batladı. 
konuımaia muvaffak oldu. O da bu hikayelere «Kedi ayaklı hırsız» 

Küçük Llngada Abdullah camii ya· 
nında bulunan mezarlıklarla Aksaraydaki 
Valde camii mezarlığının Silivri kapıdaki 

itine ya· mezarlıklara kaldırılması kararlaıtırılmıt
hakkında tır. » 

Çünkü herkes gibi on ikinci kata asan· 
IÖrle çıkıp kapıyı çalmadı. Herkesin ıö -

zü önünde binayı tırmandı ve kat kat yük
, eelerek on ikinci katın içine sirdi. Yıldızı 

orada bulup konuttu. 

imzasını atıyordu. 

Bu hikayeler lıkotlandyardın 
radı ve ona Jimminin metodu 
bir çok ıeyler öğretti. 

Herkes hayret içinde idi ve bu cesaret 
ona İf temin etti. Çünkü sinemacılar böyle 
bir adamdan müatağni kalamazlardı. Şu 

var ki bu çeıit adamlara devamlı iı bul -

malt kolay değildir. 

ltsiz kalınca 

Mezarlıklar meselesi. belediyelerin 

Bunun üzerine lıkotlandyard bir siı- günlük şehir vazifelerinden tamamen ayn, 

tem dairesinde çalıımağa ve mücevherleri 
kaybolanlarla görüşmeğe, bunların mü • 
cevherlerinden kimlere bahsettiklerine dair 
malumat toplamakla meıgul oldu. Hırsız· 

lığa uirıyanların bir kısmı bir ıey hatırla • 
madılar. Bir kıımı Jimmiyi akıllarına getir
diler ve onun mücevher bahislerile çok a
lakadar olduğunu söylediler. 

bir milletin tarih ve kültürü ile alakadar· 
dır: 

1 - Bazan mezarlık yerinin tarihi bir 
kıymeti olacaktır: Şehzadebap civarında
ki Yedi Şehitler gibi. Beı asırlık. bir an'a
neye ıöre lstanbulun fethi günü. tehre il
k.önce ayak basan yedi eekban neferi, ket• 
hüdalan Hıdır oilu Hamza ile beraber ya

Hataw 15 

•Son Posta. nın müsabakası: 
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25 - Orf e ile Öridis 

Bu yüzden Jimmi aık aık ipiz kalıyor ve 
hu yüzden her yeri tırmanmaktaki hüne· 
rini bafka ıekillerde kullanmayı da dü • 
fÜnÜyordu. Jimmi bunu aklına koyduktan 

eonra ikide. birde ıunun bunun evine si • 
rerek öteberi aıırmağa karar "Yerdi. Her 
~ere kolaylıkla brmanmakta söaterdiii ba
rikulide hüner bu düfiince üzerinde eap • 
lanıp kalmaaına aebep oldu. O da durma
dan bu ite airifti. 

Nihayet bir gece 
~ im kılıç surlardan buraya kadar aelmiıler 

ve burada tehit olmuılar. Onların hatırası 
asırlarda yapmıı ve ikinci Mahmut zama
nında olduğunu tahmin ederim. buraya 
temsili mahiyette bir mezar yapılmıı ve 
mezar taıına fU kitabe yazılmııtır: 

lıkotlandyard Jimmiyi derhal tarassut 
altına aldı. Fakat taraasut haftalarca de • 
vam ettiği halde bir netice vermedi. Fa• 
kat lsk.otlandyard bir iıin arkasını kolay 
kolay bırakmaz. 

Fakat bu ite baıladıktan eonra bir ıe· 

birde yerletmeie imkln yoktu. Çünkü bir 
kaç evi veya oteli ıoyduktan eonra zabı • 
tanın kendiainden ıüphe edip yakalıya • 
caiı muhakkaktı. O da, tehir tehir Ame • 

rikayı dolaımaia baıladı ve Amerikanın 
hüyük tehirlerini sezip dolaıtıktan ıonra 

oradan aynldı ve lnsiltereye ıitti 

Ahbaplık ilerleyince 

Orada da kendini belli etmeden, İlte • 
«liii her yere brmandı ve sözüne keatirdi
li her m eoydu. Kendisi eevimli ve eli 

de açık bir adam olduğu için çok ıeçme· 
den bi.- eürü do.tlar edindL Bu donlarla 
ahbaplıiı ilerlettikten ıonra onlann ıer • 
Yetleri bak.kında fikir edinmit. hattl mü • 
enherlerini nerede eakladıklannı öiren • 
mitti- Çok geçmeden bu müce"Vfıerlerin ye
rinde yeller eameie baıladı. 

İnailterenin lskontlandyardı. mühim bir 
laırıızl• ka111landıiını anlamıı "Ye bu ada
ma ckedi ayaklı hıraızıı ünvamm vermiı· 
ti. 

Fakat clskotlandyadı> ın araıtınna

lan tam on iki ıene devam etti. 

ICıymetli kolleksiyonu çaldıktan aonra 
Onun bu arada yaptığı bıruzlıiın en 

mühimmi. Sir lnliuı V ernherin evinden 
çaldıiı kollek.ıiyondu. Kollektiyon tam bir 

milyon lnsiliz lirası değerinde idi. Jimmi 

hu mücevher kolleksiyonunu çaldıktan 

aonra pifman oldu. Çünkü kolleksiyonun 

parçalan. berkesin tanıdığı bir feydi. Bu

DU. nakde çevirrneie imkan yoktu. Niha • 
Jet Jimmi. Sir Vemherin evine tekrar gir • 

Nihayet bir sece ıekiz saat devam e • 
den bir takipten eonra Jimminin Sir Ritard 
Mellerin evine sirrnek üzere hazırlandıiını 
gördüler. Sir Mellerin evi. yüksek bir du

varla çevrilmiıti. Fakat Jimmi duvarı bir 
kedi sibi brmanmaia baıladı ve çok geç· 
meden kayboldu. 

Zabıta Jimminin dönmesini bekledi. 
Çünkü otomobilini o taraha bırak.mııtı. 
Bir eaat ıonra sırtında bir torba tapyan bi
ri söründü. Zabtta memnundu. Çünkü bir 
cürmü meıhut yapıyordu. 

Jimmi evvell torbayı atmıt. ıonra yere 

inmit. ve otomobiline dojru yürümüflii. 

Zabıta memUTlan Jimmiyi kupttılar ve 
yakaladılar. Jimmi muhakeme edildi ve 
ıuçlu olduğunu itiraf ederek üç yıl hapse 
mahk6m oldu. 

Urfada halkavi faaliyeti 
Urfa (Husuıi) - Halkevi binası 

dahilinde açılan kütüphanede, dört bin 

cilt kitap vardır. Kütüphaneye yurdun 

muhtelif şehirlerinde çıkan gazete ve 

mecmualar da gelmekte ve halk bu su

retle dünya hAdiaelerini takip etmek 

imkanını bulmaktadır. 

Şehrimizde de Yenilik adında bir ga· 

zete ,ıkmaktadır. Fakat, bu gazete ih
tiyacı karfılayamadığından Halkevi 

haftada iki gün çıkan bir gazete çıka· 
racaktır. 

Birecik ve Siverekte açılan Halkev

lcri salonu birer okuma odası haline 
konulmuştur. Halk, boş valçitlerini, 

burada okumakla geçirmektedir. 

Seviyorum 
Fakat 
Evlenemiyorum 

rum. Ne malım. ne mülküm var. Vazi -
lem icabı sece sündüz çahpyorum. Bu 
terait dahilinde evlenmeie imkan gör • 
müyorum. Halbuki bir müddet daha ev
lenmeıem evlenme zamanım seçirmiı o-

cArkadqlıiımsz henüz bir ~ aybk 
elmakla beraber, aayet samimi olarak 
MVİfİYoruz. F alnt ailevi vaziyetim ev • 
leıunemize hiç ta mü.ait delil Bu vazi· 
~et kal'flllDda ona bo 1Yere ümit "Yermek 
te iatemiyorum. Kendisine hakikati ol -
cluiu sibi anlatarak aevıimize bir niha
~et vermek ve birbirimizi unutmamız li
snn seldiiini ıöylemelr. fikrindeyim. Siz 
ae derainiz) 

HulU.i 
DoiratU haclur amma, •etki hana se

.,1pnec1en eVTel yapsayclımz.. Kız 1ndik· 
len sonra bakalun kolay kola, .ad• • 
plrlepılailir mi? ' • 

* d 7 yapndayım. Kimeeeizim. Mem• 

lacağımdan korkuyorum. • 

Ankara: A R. B. 

Bir erkelin evleame vakti ıeçma. Fa· 
•at vaziyeti müsait olmadan evlenmeie 
bllonau hata olur. Onan için acele et· 

~in. Evlenclikt• sonra para birikti • 
recejinizi ıwmecliyonanız bunu da um· 
mayın. E"Ylilik bekirlılltan daha tasar .. 
ruflu bir hayat detilclir. 

* Zonguldak F. D. R.: 

Gazete sütunlannda bulunacak kızla 
nlenilemu. 

Evlenmek için ima, ailesini, •mn ha

yat Ye muitini bilmek lizım. Gazete 
aitanlumda ancak macera arbclap ba
a...Mlil-, laQat ........ cleiiJ. 

TEYZE 

«Hüvel Hallikulbaki Kethüdayı ıühe
dayı eekban Hamza bin Hızır hazretlerinin 
ruhuna fatiha. Sene 8S 7.• 

Bu mezar yerinden oynatılır mı) 

2 - Sazan mezar. Türk tarihinde yeri 
olan bir Türk büyüğünün kabri olacaktır; 
mesela: Yeni cami gibi hir taheeer abide
nin miman olan Davut ajanın mezan gibi. 

Orfe. Trakya krallarından Odaır'ıa man gibi kaybolmuıtu. Ve Orfe hiç bir feJ, 

olfu idi. 8Uyük ),ir bıuıikifinu olan ba ıörememiıti. Orfe duman sibi ıilinip y~ 
delikanlı. kitarasındaıı öyle cana yalan olan eevsilitinin arkasından kotmak iatet 

uimeler flkanrdı ki vahti hayvanlar a- di. Fakat seldiii yol da kapanıvermittf.ı 
yaklannın dibine selip yatarlar, kuılar Orfe yeryüzüne bir çılgm sibi çıktı. Art~ 
dallardan .. rkarak onun prblannı din· ebediyen kaybettiii Oridiein acıa ile kırlar• 
ler, rüzau nefesini keser, ve sular akıpnı da haıı boı dolapağa baıladı. 
durdurur, •iaçlar daHarını bu naimelere 
uydurarak tatlı birer raksa baılarlardı. 

Sevsiliti Oridia in vakitsiz ölümü. 0r .. 
feyi deli sibi yapmııtı. Eline kitara11nı ala
rak yeralb llemlerinin. cehennemlerin tan-

T rakyanın en güzel kızlan onun ac111• 

nı siderrneğe çalııtılar. Fakat Orfe onların 

biç birisini ıörmüyordu. Nihayet Trakyah· 
ların büyük bayram gecelerinden birindeı 

mına, aynhk acılarının en yanık besteleri- Trakya kızları bol bol ıarap içmiı1er, ıar• 
Şehzadebatı civarmdald Yedi febitler , ni çaldı. Yeraltı alemlerinin tanını. Orfe- hoı olmuşlar, eğleniyorlardı. Orfenin yine 

mezar tap nin kınlmıı sönlünü daha ziyade parçala· ıamlı türküler söyliyerek geldiğini görün• 

M f u_ malt istemedi; ona, zaten yapamayacağı 
~ta a pap teıu~esi civarında yeni bir 

ce üzerine at1ldılar. Onu öldürdükten ıon• 

ra kafasını kesip Hebre euyuna attılar (E
ıe mitolojisi). 

bir prt kotarak sevgilisini teslim etti: Yer 
yol açılırken bu büyük Türk mimarının 

yüzüne çıkıncaya kadar Oridiain yüzüne 
kabri de yola alınmıı. kabir taşını okuyan bakmayacaktı. 

bir zat müzeler müdürlüğüne haber ver- Orf e, kollarının arasına barakılan bir 

mit- T aı müzeye nakledilmiş midir, hilmi· kadının yüzüne bakmadan yer yüzüne çı

yorum. kan yollarda yürümeie baıladı. İki eliyle 
Bursa belediyesi de Deveciler mezar-

omuzlarına earılmıı ve vücudunun aiırlığı .. 
lığını hal yapmııtır. Bu mezarlıkta on ye- nı Orfenin koluna bırakmıı olan süze) 0-
dinci asır ortasında yaşamıı olan müverrih ridis hiç bir ICY söylemiyerek onunla san-
Kara Çelebi Zade Aziz Efendi yatmakta ki ıürültlenir gibi geliyordu. Bu korkunç 

Orfenin bir hazin macerası binlerce yıl· 

dan beri binlerce san' atkara ilham vennit
tir. Orfenin aıkı tablolar. heykeller ve ope
ralarla anlablmııtır. Yukarıda bulunan 

R. Beyschlag·ın tablosu bunlardan biridir. 
Büyük Fransız ressamı Pouuin'in de cıOr· 

fe ve Oridisıı diye bir tabloeu vardır. 

İtalyan tiir Calzabigi'nin üç perdelik 
lirik bir dram olan «Orfe» sini d e Glucl( idi. O Aziz Efendi ki Artist ve orijinal bir 

yol. artık bitmek üzere idi. Oridisin yüzü· beatelemiıtir ki büyük musikiıinasın en gÜ• 
büyük muharrir olduğu kadar vazifelerini ne hasret olan Orfe daha fazla dayana- zel eserlerinden biri olarak sayılır. 
euiistimal etmiı Sultan İbrahimi yıızune madı. Baıını çevirip ıevoı"lı'sı'nı'n eu"zel v.i.. H C • • ,,_ . remieux'nün «Cehennemlerde 
karıı tahkir edecek bir medeni ve ıiyasi züne bakb: Orf d d k. Off b h 

eıı a ın a ı operasını en ec 
celldet sahibiydi. Acaba kemikleri ne ol- Omuzlarında bağlanan eller birdenbi- bestelemittir. 
muıtur, kabir taıı nerededir) re çözülüvermiş, kolundaki vücut bir du- Repd Ekrem Koçu 

3 - Bazan kablı ~~ yazm ve tekli ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

cihetlerinden bir san'at e1eri olacaktır. Bu Hapishanede esrar lülesi f Fatihte ve Davutpaşada hırsızhk 
bakımdan da bu taş müzelerimizin malı- Umumi hapishanedeki mahkumleri Fatihte Haraçcı Kara Muhiddin ma• 
dır. Fakat ne kadar yazıktır ki müzemizde · "d ) h · h ··d · • h il d R zıyarete gı en er, apıs ane mu ürı - a esin e oturan emzinin evine hır• 
Türk kabir taşlarının bir kolleksiyonu yok- yetinin sıkı kontroluna tabi tutulmak· ıız girmif, bir miktar mücevher.,at ça• 
tur. Meseli: Kadın ve erk.ek taılan olmak 1 J k 

üzere yapılan umumi bir taksimden ıonra 
16, 1 7. 18. 19 ve 20 inci asırlar üzerine 

kronolojik ikinci bir taksim yapılarak, Ve
zir, \ilema, eınaf, yeniçeri vesair askeri 11· 

nıflar ve muhtelif ıerbeat meslek erbabının 

taılan diye bir ealonda, bir binada toplan· 
mamııtır. 

Bu mesele. bu sütundan ziyade bir mü
sahabenin mevzuudur. 

lıtanbul ıehri içindeki mezarlara, tarih· 
çilerden ve arkeoloğlardan mürekkep kü
çük srupların daimi kontrolü temin edil
medikçe dokunulmamalıdır; ve dokunul
maz da timidindeyim. 

.......... "°"' 

tadır ar. Buna rağmen, içeriye girmesi ıp açmı,tır. 

memnu teY1er aokmaktadırlar. Mah.. So ngünlerde Akaarayda, Davutpa • 
)cu~erde, bunlan içeride, satmakta, f8 semtinde de bir kaç hıraızlık vak'a• 
bir nevi ticaret yapmaktadırlar. ıına tesadüf edilmiştir. Zabıta bu hır· 

Geçenlerde Aya Ahmet isminde bir sızlan ehemmiyetle aramaktadır. 
mahkumun karyolası araştırılmıf, es • 

rar lülesi bulunmu,tur. 

Yapılan tahkikatla da, mahkumun 

bu lüle ile mahkumlara esrar içirttiği 

tesbit edilmi,tir. 

Dokuzuncu ihtisas müddeiumumi • 

ıiai tarafından Aya Ahmet aleyhinde 

dava jkame edilmittir. Yakınd8 durut

maya 'baflanacaktır • 

Kazalar 
Bostancıda Nikonun sucuk fahri • 

kasında çalışan Hıristo oğlu Lunnan, 
av tüfeğini duvara asarken tüfek pat• 
lamış, Lunnan ayağından yaralanm!f, 

Nümune hastanesine kaldırılmıştır. * Fenerde Şerbetçi sokağında otu• 
ran kunduracı Hasan merdivenden 

dütmüf, ayağı lunlmıttır• 



15 Haziran 
t • 

S~yf a 7 

T 1BB1 BAHiSLER 

RUH 
~······································ ................................................................ . 

HASTALARI 
Eter sarhoşluğuna tutulan 
bir doktorun acı akibeti 

Genç Kalacak 
Başı saçsız ıöyledh 

- Ben her vakit ırenç kalacaiım" 
- Bu ouıl olacak) 
- Saçlanm yok ld beyazlaşsın da ihd· 

yıu: gözükeyim. 
* • • 

Vay Bala 
- Size yalan söyf emiyeyim, sizden ev

vel ben bir kocaya daha varmıştım, bütiın 

paramı çalıp kaçtı. 

- Va hain vay, benden evvel davran
mış! 

Niçin 
- Yeni hizmetçin 

1ıasıl) 

- Her u.bah saac 
beşte kalkıyor. 

- Çalışmak için 
ıni) 

- Hayır beş bu -
çukta kapıya gelen ka
ıabın çıraiile kur yap
mak içini' 

• • • 
Ber halde 
- Maçlarda ha • 

ltem gözlük tak dj 

- Tahammül eclilmez bir 
hizmetçi idi, kapılan tak 
talı: vururdu. 

- Koğdunmı: mu ? 
- Hayır. lcapıları çıkart-

tırdık ! 

Zarar Yok 
Piyano çalan bayan bana döndü: 
- Musikiyi sever misiniz? 
Diye sordu, cevap verdim: 
- Pek çok, fakat zarar yok, 

makta devam cdebili~siniz 1 

* * * 
Sabırsız 

siz çal -

::,aOırsız aşık, sevgilisine mektup yazdı: 
ccSenden mektup almakta gecikirsem o 

kadar üzülüyorum ki tarif edemem; ne o
lursun bu mektubun cevabını daha mektu• 
bu almadan postaya ver ... >> 

Sebep 
- Bir zenci ile ev-

leniyormuşsun 

mu? 

- Eveti 

doğru 

- Buna sebep ne? 
Eski kocamın 

yasım tutacağım 1 

* * * 
Kiğıt Sepeti 

Miyop bayan şap • 
kacı kıza işaret etti: 

- Bu şapka hoşu • 

ma gitti işte, onu çı • 
karın! 

* •• 
1 Eter koklayan aile kadınları arasında rüya zaman
larında evinin kapısını açarak sokağa veya bahçeye 
çıkarak, rastgele duyduğu bir sese kendini bil
miyerek ve düşünmiyerek bırakıverenlerin ayıl- ı 
dıkları zaman bir toprak veya gübre yığını üstünde 

bulundukları görülmüş sahnelerdendir ------
Yazan: Doktor Etem Vassaf 

«Lokman ruhu» Eter sarhoşluğu: Ki
bar sınıfa mensup sinir buhranları geçiren 
kadınların bir çoğuna dikkat ederim çan• 
talarında küçük bir şişe kolonya ve yanı 
sıra bir küçük şişe de Lokman ruhu (E
ter) taşırlar.. İstedikleri yapılmadığı va
kitlerde ve canlan sıkıldığı zaman, koca· 
sına kızdığı zaman, veyahut aıııkı ile da
rıldığı gün çarçabuk geliver~n çarpmtıla
rını, hıçkıra hıçkıra ağlamalarını Lokman 
,rubu ile geçiştirmeğe uğraşırlar. 

sizler Lokman ruhunun eczacıdan ve he
kimden tedariki için avuç avuç para dö· 
kerler. 

Bir Doktorun Macerası 

Eter alışkanlan arasında bir meslek 
arkadaşını hatırlanın. Mektepte başı ağrı• 

dığını behane ederek ve yaptığı İşin de 
kötü bir ıey olduiunu düşünerek gizli eter 
koklar ve uyuklardı. Bir gün: 

- Bundan ne duyuyorsun) diye 
dum. 

sor· 

- Uyanık iken duyulmayan bir :zevk, 
ye§il bir cennet baı1ı:a bir dünyada başka 
bir alemde yaşıyorum. dedi. ye kimler baiınr .. 

- Her halde göz.. 

lükçülerin reklamcı • 

lan olacakl 

- Kayınvald~ nasıl? Kendiaini 

aörmiyeli on $ene oluyor •• 

- Ne mutlu sana! 

- Şu zencinin başı yarılımş lıemen 

dikiverin .. 

- Affedersiniz ba

yan k~ğıt sepetini gös

teriyorsunuz. 

Bir kaç damla Lokman ruhundan biraz 
su içine damlatarak içince içlerinin ferahla
dığını söylerler, ve bu suretle Lokman ru
hunun ferah verici içi serinletici tesiri ira• 
desi zayıf ve ekseriya da kadın ve genç 
kızlar üzerinde alıştırıcı bir tesir bırakır ... 
Güzel kokuya adeta bayılırlar ve artık ııün 
gelir ki içi sıkılmasa da bu güzel eter ko
kusunu koklamak bir ihtiyacı tabii halini 
almağa başlar. 

- Yapmazsan olmaz mı) ... Vazgeçsen ••• 
- Elimde deiil... Buna nasıl alıştığımı 

bilsen. 
- .imkanı yok. siyah tiremiz bit:i! 

- Anlat ta bileyim. 

Hareket 
Bizim Sait Kesler artık hazır sigara iç• 

aniy~r, tütün alıyor, unyor; merak et 

tbn: 

- Sait. dedim, neye hazır ırigara içmi

yorsun da unyoreun). 

İzah etti: 

- Son pnlerde fazla ıişmanladım, 

doktor hareket tavsiye otti.. Siııara 

mak ta bir nevi hareket cleiil mn 

- S-. sözlük talonıya ba/J~yalı 

danberi çok para tarfediyorum. 

- Neye? 
- Gtimilf liraları, on lmnq yerine ve-

riyorum. 

lklll Birden 
Bayan hizmetçiye aordu: 

- Termometrelere bak.aa 

tıa, hararet ne kadar. 

Hizmetçi Kitti, geldi: 

- 501 
Dedi, bayan pşırdu 

- Nasıl olur) 

- Salondaki 20 gosterlyor, 

Lalkondaki de otuz. imi bir· 

den elli etmedi mi) 

• * • 
Bili ti er 

Müteceuis aöyledi: 

- Kapı kilitlerini Jıit 1:ıe • 
ienmem. 

- Neye. ne kusuru var) 

- Daha ne kusuru olsun, 

- Bu mahallede ıüzel bir kızı oldu
iu söylenilen bayan sizsiniz değil mi? 

- Hayır annemdir. 

BU YAZ 
Anlaıalım güzel kız, 
Gel bu yaz bu yaz bu yaz; 

Seninle biz yapyalnız; 

Hiç deme, olmaz, olmaz •• 

Gezelim Ada, Moda. 
Bazan da sola oda, 

Ha burada, ha orda .• 
Birazcık biraz biraz •• 

Kol kola, hem baı baıa; 

Dağ tepe aıa aşa; 

Desinler bize yaıa .• 
Ah bu yaz bu yaz bu yaz! 

** --------------~-_J 

Klik son 
Hususi otomobiline yoldan geçen ba -

yanı çağırdı: 

- Otomobilime bininiz, sıze ne güzel 

~eyler söyliyeceğim ... 

Küçücük mendillerinin üstüne bir kaç 
damla damlatmak ile başlayan bu korku 

- Zengin bir aile kadını ile tanıştım. 
Tıb talebesi olduiumu gorunce benden 
eter hakkında izahat istedi. Koklayıp kok• 
lamadığımı sordu. 

iptilası küçük şişelerin kifayet edemiyece· Hayır dedim. Kadım çıldırasıya sevme• 
ği kadar çoğalan bir masraf kapısı açar. ie başlamıştım, arzusunu kıramadım. Be· 

- Otomob[linizin klaksonu 
Eter koklamak suretiyle ayn ve hu· raber başladık. O bugün bafka bir yere 

henüz çı • h k L '- b l b 1 susi bir keyif duyan bu yüksek cemiyet sı· scya ate çı h Rl.Kat en onun a aş ayan 
karılmad;ysa hay hay .. 

nnn 
nıfı Eterin zararını bildikleri halde alıııtık· bu hatırayı bırakamıyorum. Rüyada hep 
ları bu itiyaddan kendilerini bir türlü kur- onunla buluşuyorum. 

Söyllyeceğiniz şeyler 

zaman klaksonu 

ho~a git- tarmak İstemezler. İradesi zayıf olan bu arkadaşın nihayet 

mediği çalıp polisin Sinema localarında, opera aalonlann- bir ırün evlenip çoluk çocuk sahibi olduk• 

gelmesini temin etmek içini 

- Sen benim hayahmın günqisin •• 

- Gene kar ettin. 

- Kar mı ettim? 

-· Evet, yanman için plaja gitmene 

lüzum kalmayacak! 

Bakkı Var 

da, bir facia seyrederken çoialan tecs- tan ıonra bir sahil tchirde, birdenbire öl
sürlerini dindiren Lokman ruhunu en ya- düğünü iıittik ... Bu arkadaıı da eter sar• 
kın bir arkadaş ve Eter kokladıkça dal- ho§luiu itiyadı aramızdan ayırdı. Ne yazık 
dıkları hayal içinde bir kudret diye tavsif ki keyif veren eterin kurbanı olan bu he
ederler. kim de hem ailesini hem de çocuklarını 

Eter tıbda ameliyat yapılacak bazı has- düşünmedi. Ve memlekete yapacağı vazi
fesini de ihmal etti.. talara istırap duyurmamak için bazen kok• 

la tılan bir ilaçtır. 

Ani baygınlık zamanlarında da bir kaç 
damlası veyahut bir ampulü kan ve kalb 
teşevvüşlerinde yardımcı ve kurtımcı bir 
tesi.r verir. Fakat devamlı kullanılıı ve tıb

bi miktarını geçince dimağdaki teneffüs 
merkezi üzerine uyuşturucu tesiri 
nazarından tehlikelidir. Teneffüsü 
,hayet kalbi durdurabilir. 

noktai 
ve ni-

Bu korkunç neticesini düşünerek taba
bet eteri ameliyat esnasında kullanmama
ğı tercih etmektedir. 

Etere alı§anlar: Koklamak ıuretiyle al
dıkları zaman koku ııinir vasıtasiyle dima
ğa intikal edince bir neş· e ve tenbih uyan
,dmr. Fakat arası çok ııeçmeden kendileri· 
ni kaybederler. Artık rüya devri başlamış
tır. Yeşil ağaçlı bahçelerde ııül ve çiçek, 
kokuları içinde gezindiklerini danı ettikle
rini zannederler. Galet hislerle dolu olan 
bu rüya içinde kuıı seslerinden bir orkes
tra dinlerler. Müzik, tatlı ve ıehevi 

hayallerle dolu olan bu ikinci rüya iılemi 

Eter koklama itiyadı yüzünden yine 
yuvasını bozmuş kocasını terketmiş sefa• 
hate ve gizli evlere umumi fuhuş hayahna 
atılmış kadınlar eluik değildir ..• 

Avrupadan medeniyetin bir hediyesl 
gibi İıtanbula ıelen buradan da Anadolu• 
ya dağılan bu itiyadın önüne geçmek ev• 
vela hekimlere sonra da ecza tacirlerine 
düşen bir vazifedir. 

Keyif veren zehirlerin zararlarını vak
alarile halk tabakalan arasında mektep 

ealonlannda samimi konferanslarla ilan 
etmek de kültür rehberlerinin muallimlerin 
vazifeleridir. 

Dejenereleri tanıyalım. içimizde yaşa• 
yan iradesizleri irade sahipleri hekimler 
yardımcı bir kuvvet halinde ıslaha çalışma• 
hdır. Keyif veren zehirl~rle mücadele o ___.. 
zaman kolaylaşır hu suretle hem alışanları 
kurtarırız ve hem de genç neeli zehir bela• 
sından uzaklaştırmıı oluruz. 

Yemeği el ile yiyordu, gar • insanları hayatta erişilmez saadetlere pek 
Doktor Etem V as.saf 

son yaklaştı: kısa bir zaman içinde ulaştıracağı için ete-

- Affedersiniz, dedi, eliniz· ri terketmek istemezler ... 

le yemeseniz iyi olacak, müş • 
terilerimiz bu halden ıikayet 
edjyorlar. 

Kızdı; garsona bağırdı 

- Elinizle yemeyin, de ne 

demek, eenin elinle yiyecek 
değilim yal 

• * * 
Acınacak llal 

Evlendikten sonra: 

Eter koklayan aile kadınları arasında 
rüya zamanlarında ıece evinin kap1111nı a
çarak sokağa veya bahçeye çıkan kulağın
da rastgele duyduğu bir sese kendini bil
miyerek ve düıünıniyerek bıralnverenlerin 
ayıldıkları zaman bir toprak veya aübre yı
ğuu üstünde bulundukları s-örülnıilf sahne
lerdendir. 

Bir sair filmenam gibi yollara düşen 

iradesi bozuk eter sarhoşları, Lokman ru• 
hu hastaları eteri koklamadık1an zaman
lar hayatlarında daima neş ·esiz, mer
düngirizdirler kimse ile konuşmak istemez

Erkek - ilk defa aana na 
- ler. Eteri tedarik etmek için yapmadıkları 

eıl ili.nı aşk ettiğimi hatırlıyor 
çare ha§ vurmadıkları hi1e kalmaz. Eter 

musun) 

Kadın - Hiç hatırlamaz O• 

lur muyum) z 

Erkek - Demek ho§Una 
gitmişti. 

alışkanları diğer keyif zehirleri arasında 

korku verecek kadar fazla olmadığı

m görüyoruz. 

Biga da 
Arıcılık 

Köylülere örneklik 
kovanlar dağıbldı 

Biga (Hususi) - T ekirdağmdan 
getirilen fenni: an kovanları, veresiye 
olarak dokuzar liraya bütün köylülere 
tevzi edilmektedir. 

Bu kovanlar, muhtarlara teslim edi
lirken ekim işleri memuru tarafından 
ne yolda kullanılacağı tarif edilmekte, 
içindeki taksimata dair tafsilat veril· 

mektedir. 'bir tek anahtar deliği yapıyor• 
l•r. Halbuki insamn iki göz.ti 

()lduğuna göre iki göz uyacak 1 
tarzda yan yana iki anahtar ele· 

- Acaba Havva san aaçh mı idi, yoksa ıiyalh uçlı mı 1 

1 
Kadın - Tabii, o aün öyle 

acınacak bir halin vardı ki.. Ne 
ıöylcdiiini bile bilmiyordun! 

Bu zehre iradesiz, psikopan erkekler
den hem de meslek ve mevki sahibi ara
sında da tesadüf ediyoruz. 

En son sistemcle yapılmış olan bu 
asri kovanlardan halkın azami derece
de istifade göreceği ve bal istihsa!atı
nın fazlalaşacağı temin edilmektedir. 

liği yapmalıdar. . · 
- Her halde ıiyab ıaçb olacak; o zaman el.aha okaiienll 

su icat edilmemİ§tİ. 
Avam sınıfı günlük ekmeğini tedarik 

etmek endigesiyle uiraşırken kibar irade-



8 Sayfa 

Yazan : Orhan Selim 

KAN KONUŞMAZ! 
Son Postamn Edebf Tefrikası: 16 

2 - Politikada, yalnız lmalatlı Sai· 
idin Şeriatçılarla kargası değil, kolu 
Çatalcada parçalanmış Ahmed de var
dır. Mektepte taşı en uzağa atan, tor
nada en ayarlı i~ çıkaran ve şimdi ke
miklerinin yarısı Çatalca toprakların
da, yarısı Merkez hastahanesinde ka· 
lan bu kolun ne ittihatçı, ne İtilafçı o· 
luşundan Ahmede bir fayda yoktur ••. 

kınlık yapmış, dört defa satılık. kadın 
etinden tatmıttı. Sonuncusu, bir yıl 
önce Galata evlerinden birinde çok sa
rışın ve şi,şman Lehli bir kadın. Kadı -
nın, yumurtası fazla kaçmış paskalya 
çöreği aibi bir vücudu vardı. Ondan ö
tekilerinden ikisi Rum ve biri Erme
niydi. 

Fakat usta şimdi Gülizarın çıplak 
saç örgi.ilerine bakarken, bu kadınlar -

•.. Nuri ustaya kapıyı anası açtı. Usta dan hiç birini değil, anasıyla kadın -
taşlığa girer girmez: lar hamamına son gidi~ini, bir rüya 

- Ana, dedi, birazdan benim çı - bulanıklığı içinde, hatırlar gibi olmuş
rak gelecek. Sen sefer tasına yemek tu. 
koy. Bir Ahmed vardı hani, Merkez A,ağı yukarı on dört yaşında çelim
hastahanesindeydi. O, geldi. Beraber siz bir çocuktu. Hamam sıcak. Kubbe
çallhlacağız. Benim dükkanın üstünde lerde küçük memeler gibi cam pen -
kalacak. Ben de eve geleceğim artık. cereler. Duvarlar terli. Su şırıltm. Bu-

Ustanın anası mırıldandı= ğu. Yollu yollu pcştemallar kımılda -
- Sanki kaç gecedir niye 1ıelme • nıyor, ıslak vücut1ara yapışmış peşte -

din? Evde nikahlı karın var. mallar. Saçlarda sabun köpükleri. Ta· 
Usta cevab vermedi. Anası, Ahme- kunyaların ve kumalara çarpan tasla -

de gönderilecek sefer taslarını hazırla- rın çıkardığı sesler. 
mak için mutfağa giderken o da yu - Yan taraftaki kurnanın başında bir 
karı çıktı. Kapıyı bilhaaaa. gürültüyle Pe;1temal düftÜ. Sıcak, terli buğunun 
açarak cumbalı odaya girdi. içinde, buruşuk bir tül arkasından gö -

Gülizar sedirin yanında ayakta du- rünüyormUf aibi, çıplak bir kadın vü -
Tuyor. Başında beyaz bir örtü ver. So· cudu nefes almakta. Küçük, yuvarlak 
kak kapısı açılınca cumbadan bakmış kamı, otta yerinden ince bir sicimle 
ustanın geldiğini görmüştü. Sonra sıkılmış gibi. Kalçanın üstünde siyah, 
merdivenlerden çıkan ayak seslerini iri bir ben var. Aşalı yukarı on dört 
duyunca hemen fırlamış yerinden, ba· ı yaşındaki çelimsiz çocuk bakıyor. Ço
şını sıkı sıkıya örterek oda kapısının cuk, ince bir sicimle orta yerinden sı -
açılmasını beklemişti. 1 kılmış gibi katlanan yuvarlak karna ve 

Usta, dile gelen ~~di hikayes~~e. r~~- kalçanın üstündeki siyah bene öyle 
men skılıyordu. Gulızara tek gozünun dalgın, öyle sersem ve o kadar belli e-

ucuylaBbakarak : d d' derek bakıyor ki nezleli, şirret bir ko· 
- uyrun, oturun, c ı. k . L 

G··ı· d U d b' . k l ca an sesı, anasına çuuştı: u ızar otur u. sta a ır ıs em e-
- Hanım, hanım, aelecek sefere 

ye ilişti. Sustular. 
Gülizar: çocuğun babasını da getiri .. 

- Safa geldiniz, dedi. işte Nuri usta şimdi Gülizarın bir-
Usta, «hakikaten dile gelmit bir ke- denbire örtüsüz, çıplak bir vücut gibi 

di gibi konuşuyor» diye dü11ündü ve ortaya çıkıveren iki kalın saç örgüsü 
cevab verdi ; karşısında, hamama babasını da getir· 

- Teşekkür ederim. mesi tavsiye edilen çocuğun duyduğu-
Sonra, («Sefa geldiniz"»e «teşekkiir nu duymaktadır. 

ederimn diye cevab verilmez plibn,) Gülizar yemek yerken başı tabağın 
diye düşündü: üstüne eğilip kalkıyor, siyah örgüler 

- Sefa bulduk, dedi. kımıldanıyorlar. 
Sonra, bu «Sefa geldiniz, tep,ekkür Ustanın anası birdenbire sanki yük-

ederim, sefa bulduklar» la ba~lıyan ko· k l k d ' k d' k J:U ormu~ • . se ses e en ı en ıne onu... y T 

ı~u!m~ us~ay~ ~endi evınde de~I. te.k- gibi: 
Iı flı bır rnısafırlıkte bulunuyormUf hıs- .. N . B . k'l ld' d 
sini verdi. Sıkıldı. Bunaldı. Sustular. - Bugun un eyın ı er ge ı, e-

Sokak kapısı çalındı. Gülizar•kalktı di.U 'Ik' k d 
· d U t sta, sı ınere , sor u: 

yerın en. sa: 
- Benim çırak olacak, dedi. Zah - - Nuri Beyinkiler mi) Hangi Nu-

met etm eyin. Annem aşağıda zaten. ri Bey} 
G ülizar yine oturdu yerine. (Arkası var) 
Gülizarın oturup kalkışında gözle ---------------., 

görülecek bir ağırlık var. Entarisinin 
altından karnının şişkinliği adam akıl
lı belli ... 
Ustanın gözü bu kabarmıf kumaş 

parçasına ilişti. Gülizarın karnında bir 
çacuk taşıdığını, Gülizarın bir çocuk 
doğuracağını, şimdiye kadar yalnız bir 

iç sıkıntılarf 
Sinir zafiyeti 

Pazartesi 

(*) 

laf ve lakırdı çerçevesi içinde bildiği Gelen huta; 

şeyin gözle görülür, elle tutulur bir ha- Bir dairede memur, dört senedenbcri 
· kika t olduğunu anladı. Ve birdenbire: hiç vazifesi ba ından aynlmamı,. izin 

«Çocuk erkek olursa adını Cemal ko· 
ruzl n diye düşündü. Sonra, Seyfi Be
yin ismi geldi aklına. «Şu herifi bir 
görsem, dedi, acaba nasıl fCY? .. » 

Yemeği mutfakta yediler. 

almamı. 

1 - 1 tihası bonılı:. 
2 - Uyku&u bazan iyi. bazan hiç yok. 
3 - Umumi hayaunda bir memnu • 
niyet duYJt}uyor. 
4 - Muhitile münaschaunı da azalt • 

Sofrada otururlarken - çfinkü bil ' ~ Daimi bir makine halinde çalışan ve 
hassa Gavur Cemal hocanın ısrarıyla bulunduğu dairedeki masasına kolları· 
evden sini kalkmış, masada yemek ye· nı dayıyarak koltuğundan u:taklaşamı· 
niyordu - Ustanın anası, Gülizara çı - yan n günden s;üne çöken bu hasta· 
kıştı; daki iç sıkıntısı bir sinir bozgunluğu 

- Ne o kızım} Başanı ne diye ört- yapmı§ .. 

SON POSTA 

Yunanistanda Partiler 
arasında faaliyet artb 

(8aftarafı 1 İDci ı~ada) 
Dün Liberal partisi lideri So

fulisi ziyaret eden papa Aııastas-
yu bu hususta bazı tekliflerde bu· 
lunmuıtur. Papa Anastasyu, mem• 
leketin selameti namına, ahali ve 
Liberal partilerini beş sene müd-
detle mecburi birleşmelerini, tadil 
edilmekte olan kanunu esasiye 
bu hususa dair bir madde honul• 
masını ileri sürmüştür. Sofulis bu 
teklifi reddetmiftir. 

Bu son gtinlerde siyui kay• 
naşmalar yeniden hararetleomiştir. 
Liberal partisinde Metaksas hükü· 
metine karşı bazı hoşnutsuzluk iz· 
har edilmeğe başlanmlfbr. 

Parti lideri Sofulis yarın baı· 
bakan general Metaksası ziyaret 
ederek, vaidlere rağmen, muallakta 
bulunan bazı meselelerin henüz 
halledilmemiş olmasının sebeplerini 
soracaktır. 

Haziran 15 

~-ARTIK YAZABiLİRİM 1 

Güzel Kamelya nasıl öldürüldü ? 
Yazan: Ermel Talu ( Ercümend Ekrem) 

-9-

Bir ıamanıar Parlamento dairelf, şımaı de Güzel Sanatlar Akdemisl olan 
Fındıklıdaki Saray Sofulisin, başbakandan alacağı 

cevap üzerine, Liberal partisi hU· 
kümete karşı Taziyeti taayyun 
etmis olacakbr. 

Ve bir çocuk tehalükü ile. hemen ilave !evlenmiş olan Damada. Andon fU müjd~ 
etti: yi getiriyordu. 

Amele sınlfe için fedakirhk 
- Şimdi. ne yapacağız) - Pa§aml Etle vous adorel. (Size pru• 
Bu aibi işlerde kat'iyyen zorluk çekmi- tio ediyor). 

Atina, 14 (A. A.) - M. Me
taxas, ticaret ve sanayi odaları 

yecek kadar pişkin bir adam olan Andon: - Gerçek mi söylüyorsun, Andon) 
- Pa,acığıml dedi. Yapılııcak i§ pek - Yeminle, pa§aml O geceden bert 

reislerini kabul etmiştir. M. Meta· 
xas, burjuvazinin refah içinde bu-

basit. Yalnız, efendimizden, bir parçacık hep sizden bahsediyor. Hem de tahmin 

lunan sınıflarının amele sınıfı le· 
hinde bazı fedakarlıklara katlan• 
malan !Azım geldiğini söylemiı ve 
parlamento rejiminin greve en zi-
yade uygun rejim olduğunu ilive 
etmiıtir. 

Amele ücretleri artmlacak 
Atina, 14 (A.A.) - Ticaret ve en

düstri odaları, amele ücretlerinin artı
rılmasını tetkik etmek üzere devlet, 
patron ve işçi murahhaslarından mü
rekkep bir komitenin teşkili için başba
kan tarafından yapılan teklifi kabul 
etmişlerdir. 

Mareşal Badoglio MiHi 
Müdafaa Bakanı oluyor 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Korporasyonlar bakanlıklarını bı
raktığı gibi zecri tedbirlerin ya· 
kında kaldırılması üzerine deniz, 
hava, kara kuvvetleri bakanlıkla· 
nnı da bırakacaktır. 

Anlaşıldığına göre memleket 
müdafaaya ait bu üç bakanlık bir
leştirilecek ve mareşal Badoglio 
milli mUdafaa bakanı olarak bun· 
lnrın başına getirilecektir. 

Baron Aloizinin yakında Pariı 
elçiliğine tayin olunacağı da bil· 
dirilmektedir. 

Macaristanda 2 Çek bfr 
Romanyalı ve bir Yugoslav 

mahkum 
Peşte, 14 (A.A.) - Askeri mah ... 

k eme casusluk cürmünden dolayı 8 
kişiyi üçten on seneye kadar hapse 
mahkum etmiştir. Bunlardan ikisi Çek, 
biri Roman:;•alı biri de Yugoslavdır. 

Adisababadaki lngiliz Elçisi 
mezuniyetle Londraya geliyor 
Roma, l 1 (A.A.) - Adisababa -

dan bildiriliyor: 
lngiliz elçisi M. Sydney Barton, tn -

tilini lngilterede geçirmek üzere 17 
haziranda buradan hareket edtctktir. 
, Sefaret başkatibi M . Robetst, tnas
lahatgiizar olarak kendisinin yetine ta• 
yin olunacaktır. ------ --

sabırlı olmanızı rica edeceğim. edemezsiniz ne hararetle! 
Paşa gülümsedi. - O halde? 
- Mesela: Ne kadar? diye sordu. - Her ne zaman emrederseniz, Ka• 
- Çok, çok, bir hafta. Nihayet on gtln. melya eizindirl 
- Amma ettin, Andon? - Susl Yavaş söyle! 
- Ey, öyle, papml Mübarek ağzınıza Pa~ ile Andon daha bir müddet ko· 

düşmesi için, meyvanın olsunlaşmaaı la - nuştular; yeni ve mufassal bir plan kurdu• 
zım. Ben, şimdi ona sizden bah edeceğim. lar. Bu plan mucibince. .Kamelya, şimdi o• 
Zaten sördü ya? Fakat bir daha g5atcre - turmakta olduğu evden çıkacak, bagka biı 
ceğim. Kendisine, sizin de onu beğendiği· mahallede, ba~ka bir eve taşınacaktı. · 
nizi • ağzımdan bir sır kaçınyormuşum gi· Kadının ihtiyar anncıi de, kızının bit 
bi • söyliyeccğim. Sonra da bir emri vaki padişah damadına metres olmasını ıere! 
yaparak ikinizi bir yerde karoılaştıraca - sayıyordu. Binaenaleyh o da kızından ay• 
ğım. rılmıyacaktt. Hem, bu derece güzel bir ka~ 

- Andon, bana masal okuma! dının yalnız oturma8l da ıen doğru de• 
- Yok paıaml Estağfirullahl Hiç siz, ğildi. Anası ona baskı ve paravan olacaktı., 

Andonun velinimetine kar§ı kusur ettiğini Paşa, gerek ev kirası ve gerek sniı 

gördünüz mü~ Ben sizden bunca liituf gör- masrafları için her ay, kadına elli altın lira 
düm. ~ze, köpek gibi bailıyım 1 venneyi teklif ediyordu. Bu da o zaman• 

- Eksik olma Andoncuğum, amma.. lar hayli mühim bir para idi. 
bu işi yüzüne, gzüne bula:ıtKacaksın sibi· Buna mukabil, haftanuı gayri muayyen 
me geliyor. ,gün ve saatlerinde, Damat paşa, gizli giz• 

- Hiç merak etmeyin 1 ,li bu eve devam etmek ve Kamelyanın 
- Haydi, pek &lal Ö7le olsun! ;vuslatını kendi inhisarı altında bulundur· 
Andon, bir iki dakika durdu, düeündü. mak hakkım haiz olacaktı. 

Derken: Beyoğlunda, Beldir eoknğında, üç kat• 
- Paşamı dedi. Yarın akşam Konkor- ,ta beş odalı bir ev kiralandı ve Kıımelya, 

diya tiyatrosuna aelemez misiniz? ihtiyar annesiyle buraya ta§ındı. 

- Ne olatak? Kadının yanına, Damat paşa, orta yn~· 
- Oraya iyi bir ltalyan opera kum - ,lı ve fevkalade emniyetli bir de uşak ver• 

panyası geldi. Yarın akşam da Karmen'i mi~ti. Bu adam, evin nlış verişini yapacak, 
oynuyorlar. Güzel müzik dinlersiniz. Son- orta hizmetlerine yardım edecek ve ayni 
ra da.. zamanda bir ınevi yaıakçılik veyahut ki 

( 

- Sonrası nedir~ 

- Madam Kamelya ile karşı kar~ı1a 

avansen loctı.lardll oturup biribirinizi uzak· 
tnn olsun, doya doya görürsünüz. 

- Anladım: Görücüye çıkıyoruz. 
- E, değil mi, paşam? Lazım.. mak -

sadımıı:a ancak bu sur tle varabileceğiz. 
- Ona da pckil 

- Öyle ise, yarın akşama. Oyun, snilt 
üçte baglıyor. Ben, sağda, sahneye bitişik 

locayı sir.in için kapnttmrım. Soldaki bi • 
rinci loca da bizim. 

- Olurl 
- Orö\·uar paşam 1 

Ertesi ak§am paşa ite Andon bir loca· 
da, Karmen operasını seyrediyorlardı. La· 
kin gözleri kat"iyyen sahnede değildi. Kar· 
§1 taraftaki blrinci avanse.n'de, Kamelya 
güzelliğini bütüa fevkaladeliğiyle teşhir c• 
der bir vaziyette, tiyatroyu dolduran ka
labalığın bütün ua:ıarlannı kendi üzerine 
çekmekte idi. 

O gece oraya ihtiyar fmhesi ve bir de 
lc:om:ıusu ile gelmişti. 

Arkasında sade fakat ıı:arif, siyab bir 
elbise vardı. O zamanın modasına aöre. 
tepesine bir toplll şeklinde toplanmıı o· 
1 n uzun lepiska aa~ları dünyanın belki en 
güzel kulağını meydanda bırakıyordu. 

koruculuk vaıdfcsi ııörecekti. 
, Böylece, artık paşanın metresi olan dil• 
ber Kamelya bu evde, annesi, uşağı ve ya• 
hancılara karıa daima ncnr davranan se
vimli köpeğiyle knpanmıı oturuyordu. 

Damat paşa da, yine .ıı.rayn Andonu 
koyup, l{er~ arabacısının \le gerek gidif 
,ağasının siiklıtlarını satın nlmııı, hemen 
hct gün olmasa bile, iki günde bir buraya 
geliyor, sarayında ve Sultt1nın ynnında ge• 
çirmeğe mahkum olduğu ta~sız hayata neş• 
e ve hu ile dolu fasılalar veriyordu. 

(Arkası var) 
-····················································· ....... 
Yeni Belçika kabinesi 
/şe başladı 

Brüksel, 1 (A.A.) - M. Van Ze· 
eland, beraberinde nl\fia nazın M. 
Merlot, marif nazm M. Julin Ho t, 
milli müdafaa na~ırı general Denis, 
münakalat nazırı M. Marc~1 Henri 
Gaspar, ziraat nazm M. Pierlot ve :pos• 
ta nazırı M. Bouchery olduğu halde 
kral tarafından usulcn tahlif edilmiş " 
lerdir. Kral yeni nazırlar ve başvekil 
ile bir müddet görüşmüştür. 

tün öyle) İnsan kocasından kaçar mı} Kendi ine iki ay istirahat verdim. 
Bir yemeni bağlasan yeter. Çıkar ~u Deniz bımyoını, kürek çekmek, çam• Sovyetlerin yeni kanunu esasisi 
b ·· t'" ·· Jıklarda gezmek. ue1eli arkadaşlarilc k 

Briikeel, 14 (A.A.) - 1kinci Va11 
Ze land kabinesi, 15 natırdan mürek' 
kep olup bunlarm dördü parlamento 

haricinden seçilmiştir. 

Viyana Operas1nd b;r hAdise aşor unu. hakkında mana aşalar 
G üliza r başörtüsünü çıkardı. beraber kaf sını yormaksızın arkadaş • 
Sarı yem~nisinin altından abanoz lık etmek. Moskova, 14 (A.A.) - Tass ajansı 

Arasıra avn çıkmak, tamye ettim. b'ld' · 

Damat paşa. bakıılarını nadiren bu ca• 
:zip m~nz r dan ayıtdıkpa, Andonla haı

bühal ederek, ona intibalarını, duygulannı 
ani tıyordu. 

Kadın da arada sıradn, göz ucu ile, 
bu pek yakışıklı, genç paşayı tarassut et· 
rnckte idi. 

Viyana, 14 (A.A.) - Operada 
Bruno \Valter'in idaresi altında Tris " 
tan Yseult'ün temsil ecli1m~ısine haşin' 
nılmadan nz evvel bir takırtı pis kökulll 
gazlar neşredilmiştir . Bu yüzden tem' 
sil biraz teehhüre uğramıştır. 

gibi siyah iki kalın örgü sırtına sarktı. ı ırıyor: 
HiÇ. ilaç kullanmadı. Bir ay sonra o kn- B" .. S tl b' ı·v ı' nd , en' k nu 

Kalın, siyah örgülerin kıvrımlarında utun ovye er ır 18 e J 1 a • 
dar neşeli ve hayatından o kadar • · · hakk d " k ) tavandan sallanan asma lambanın ışıl- nu esası proıesı m a muna aşa ar 

tıları var. memnundu ki... ba~lamıştır. Bu münakaşalara iştirak 
Nuri usta yan gözle bu saçlara bak- (•) Bu notlan keaip saklayır.u:, ya· edenler, Stalin'i!'l idaresinde hnzırlan-

tı ve Güliza.rı birdenbire çırıl çıplak gö- but bir albüme yaplfbnP kollekıiyon :mış olan projenin Sovyetlet birliğinin 
'b' ld )apınız. Sıkıntı aamanmız.cla bu notlar artmıs olan kudretini aksettirmekte 

rüyorı'l" u cı gı ı o u. . 
d f bl·r doktor •ibi imdaclınıza yetitebilir. ldug",unu kayde.:.ıı·yorlar Usta şimdiye kadar Ört de a çap -ı~...;;,. _____ • _________ ..; o a • 

Oy.un sona erince, oturduğu yerden, 
hafif bir baş hare.keti vo tatlı bir tebessüm· 
le, Kamelya, Andona a§inalık etti ve bir 
peri yüıltiyüşüyle locadan çıktı. gitti. 

* 
iki gün sonra, gönlü bütün bütüne a-

Bu işin musevi olan Bruno \'(lalter', 

in \'ahsına karşı Naziler tarafından yB' 
pılını~ o1duğu iddia ediliyor. 



ıs Haziran 

1 EKONOMi 1 

SON POST~ 

Dün Çengelköyünde bir 
çocuk kaçırma hadisesi 

{Baııtarafı 1 inci sayfada) 
Çocuktan Kapan Adam 

,3ayfa 9 

lspangol hikô:ge•i 1 Tren tufeylisi ] 
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Haftalık 
Saat dört sıralarında Halk cadde - Pere. kahvede oturan arkadaılanna Gururla: 

Vaziyet 
sinde Kaynana sokağına i(İren Kos- dönerek: 
tanti Hacı Ömer efendi camii müezzini 
hafız Rifatın evinin önünde oynıyan 
iki çocuğu görmüt ve sinsi hareketlerle 
çocuklara yaklafmıttır. Küçükleri bir 

- Hayır mösyö, hayır, dedi. Bir ef etı• 
di gibi içeride oturmağa hakkım yok. Te• 
,ekkür ederim. Y erStı iyidi4 Sahanlık.ta 
kalmalıyım. Çünkü ben parasız bir ada • 
mım. 

~-~~-~~----~ 

ilk buğdayın gelmesi bekleniyor 
YAP ACI : Yapağı piyasası durgun mağa bafladığı ve fiatların aağlamlat· iki tuhaf kelime ile aldatan Kostanti, 

vaziyetini muhafaza etmektedir. Bir tığı bildirilmektedir. birdenbire altı yaşında olan Şükranı 
hafta zarfında ancak 700 balye kadar ARPA : Şehrimizde geçen 1ene ma- kucağına almış, bir iki saniye oynadık
yapağı satılmıttır. Fiatlarda da geçen hndan pek az arpa kalmıştır. Bu yüz- tan sonra 3 yafındaki küçük Salibi 
haftaya nisbetle cüz'i bir gerileme var- den fiatlar 3.30 paradan 4:.10 paraya kapmw ve bütün hızile sahile doğru 
dır. kadar yükselmiştir. Adana malları fab koşmağa başlamıftır. 

Geçen haftada işaret ettiğimiz gibi Mersin 2.10 paraya kadar atılmıştır. Ney~ .uğr~~ı~nı • farkedemiyen ve 
müaaade almadan Almanyaya mal ih - Ege mıntakasında da arpa atoku kal _ k~~~~~~ın .. huyu~. ~.ır sür·atle götürül
raç eden tüccar mütkülat içindedir. madığından fiatlar biraz yükselmiştir. dugunu ~oren kuçuk Şükran korkuy

Alman ithalAt bürosunun yapağıla- Maamafih yeni mahsul piyuaya arze- la eve dogru koşmuş, o sırada evde bu-

hal. hazı f' d d h k d"I w ı..A-1 d w d fi ,____ lunan b~asına: rırnıza ı r ıatın an a a no - ı mege "'Cifi' an ıgın an "atuuın düşe- _ B b haha k . . . 
aan fiat takdir edeceği endişesile mü- ceği ümit edilmektedir. k a a, ardeşımı hır adam 

tereddit kalan tüccar mal almadıldann- Mersinde yeni mahsul üzerine de a~:ıyor 1 
1 w ha 

1 
dan fiatların daha fazla düşmesinden geçen hafta 2.20 paradan muamele ol- .;:e 1;e~=~g~ ~·amfa lftır. korkulmaktadır. muştur. Fiatların daha bir miktar dü- va ı ' 8 ~ t, yalın ayak 

w • d·ı L edi dışarı fırlamıf ve çocugunu kaçıran 
Fiatlar: Sıra Anadolu malları 57. şccegı zanne ı meld r. k 

Karahiaar, Bulvadin 59-59,50
1 

Trakya M . canavarın ar asından koşmağa bafla-
ISIR : Zıraat Bankan Romanya- mıftır. 

67-68 kuruftUr. dan tekrar mısır mübayaa etmiştir. Takip edilditini anlıyan Kostantl 
lzmir piyasasında da yapağılar üze- 3000 ton kadar tutan bu mıaırları a1 - birdenbire çocuiu hırakmpa da bu 

rine muamele durmuftur. Jhracatçılar mak için Yelkenci vapuru evvelisi ak- sırada hafız Rifat Kostantinin yakası,. 
tarahndan talep olmadığından fiatlar- fam Köstenceye hareket etmittir. Ka- na yapıtmış ve kendisini karakola gö 
da cüz'i bir aerileme vardır. İzmir ikin- radenizin şark limanları için alınan bu türmek istemiştir. 
cileri 55, dailıçlar 58-60 kuruş arası - 3000 ton mısır kifayet etmediii tak _ Koatanti Kaçıyor! •• 
dır. Mersinde satışlar nisbeten daha iyi dirde bankanın yeniden sipariptta bu- Kostanti hiç mükavemet gösterme-
aitmiştir. Bir hafta zarfında 500 balya lunacağı ve bu hususta alakadarlar la den karakola aitmeği kabul eder gibi 
kadar orta Anadolu yapağısı satılmış- müzakerelerde bulunduğu duyulmuş- görünmüş, fakat caddeye çıkınca da 
tır. tur. Kandilli istikametine doğru olanca 

TiFTiK : Geçen hafta tiftik üzeri- Bundan bir müddet evvel Ziraat sür·atile kaçmağa başlamıftır. 
ne büyük işler olmam1ıŞsa da yapağıya Bankasının Romanyadan mıaır sipa _ Biraz yaşlıca olan hafız Rifat Koa -
nisbeten tiftiğin durumu daha sağlam- rişi üzerine memleket dahilindeki tüc- tantiye yetişemiyeceğini anlayınca: 
Clır. Fiatlar aeçen haftaki seviyelerini carlar telaşa düşmüf ve fiatlan altmış - Kaçıyor! .. Tutun fU adamı!. diye 
y-qıen muhafaza etmektedirler. Ana para kadar kırmışlardı. Bankanın son bağırmış, etraftan yetifcnler tarafın -
mallar 103-105, kaba ve yağlılar 85 siparwlerine rağmen fiatlar eeki sevi _ dan yakalanan Kostanti bu defa kara-
kuruştur. yelerini muhafaza etmeke ve mısır al- kola götürülmüştür. 

Hafta içinde keçi kılları üzerine faz- makta berdevamdırlar. Küçük Salibin Babaıı Anlatıyor 
la talepler olmuştur. Yağmur ve serin Fiatlar çuvallı 5.75 kuruftur. Geçen Bu hadise hakkında kendisile görü-
havalar dolayısile kırkım geri kaldı - sene bu mevsim fiatları 4.2~ kuruştu. şen bir muharririmize hafız Rifat de-

iından az mal gelmektedir. Alivre sa- KUŞ YEMi : Hafta içinde kuş ye- miştir k~ 
bf yapan tüccar açıklarını tamamla - F· tl 1-.. - Ben evde ikindi için abdest alı -. mi piyasası canlanmı\)tır. ıa ar ,..ır .. 
mak için 54-55 kurustan bılhassa h ft 1. . 9 l O k b.l yordum. Saat dort sıralarıydı. Çocuk-, a a evve ısı . paraya mu a ı . . 
Trakya ve Marmara sevahil mallarını h ft ·h t" d f b T k. d i lO k larım 3 Y&f.lında Salıhle altı yaşmdakı . . a a nı aye ın c o e ır a ı u- ş·· k ' .. .. 
aramaktadırlar Tiftıklı kıllar da 52 ku- k d .. k 1 · t• u ran kapının onunde oynuyorlardı. . ruşa a ar yu se mış ır. 1 .. 
ruftan müfteri bulmaktadır. I . şte hu esnada Şukran~ğlıyarak koş-

Bu~DAY • T k M hraç edılen memleketler meyanın - tu ve: 
~ • ra ya ve armara d Ç k I k .. h. b. k" . 

havzasında yağmurlar elan kesilme - al e oskova ya ~u ımd ır ~~vıı· 1 ıt-1 . - Baba baba!. diye bağırmağa bat-
ga etme te ve pıyasa an aü ıyet ı lad Be ki al'ha · k 

mi-+tr. Şimdiye kadar mahsul üzerin- ·k d 1 l k dır ı. n çocu ar g ı yıne avga et-
T... mı tar a ma a ma ta . ·ı d. ald adı faka b" 

•• • w l tı er ıye ırm m t ıraz son-
~e musbet. t.esırkledr. dyapan yagmur ~r Bu seneki rekoltenin bereketli ola - ra da dıf8rdan bir kadın feryadı işittim. 
oevam ettığı ta ır e tamamen yetış- w 60-70 b. ı ka K H · 

cagı ve geçen sene ın çuva - om şum atıce: 

mit olan. bir kısım ~kinle.r üzerine za - dar olan kuş yeminin bu lene müsait - Aman, hafız efendi koş küçük 
rarlı tesırler yapabıJmesmden korkul- havalar doJayısiJe bir misJi fazla ola 5 J"h. k 1 ( eli L-~ M . h - a ı ı ~çırıyor ar ye ~ırınca ne 
maktadır. Yağmurlar ersın ve ava- cağı tahmin edilmektedir. olduğumu şaşırdım ve hemen aokaia 

- Evet, dedi, §imdi bu aazetede bir ar
lkadallJtlın ölüm haberini okudwn. Onu 

ancak bir defa aörmü,tüm. Doatluğumuz 

bu kadar )usa olmakla beraber her zaman 
düıündüm o arkadaıımı .. 

Bir noel gecesi .. Valenceden Madride 
dönüyordum. Yanımda bulunan tek yoku 
Albacetede indi.. Kompartiman bomboş -
tu artık .. Benden başka kimse yok. Bir ge· 
ce önceki uykusuzluğumu ç1karmak niye· 
tile kanapelerin birine uzandım. Bütün 
kompartiman benimdi demek.. İstediğim 
gibi uzanmak, yatmak elimde. San-Jevane 
.kadar adamakıllı bir uyku çekecektim .. 

Lambanın üstüne perdeyi örtünce, kom
partimana loıı ve tatlı bir ııık doldu .. 

Tren, Manııın bozduiu ovalardan ge• 
çıyor.. İstasyonların arası oldukça uzak ... 
Lokomotif gitgide hızını arttırmakta.. Bü-
tün vaııon trenin süratinden sallanıyor; fi
lelerdeki valizlerim ~erinden oynuyor .• 
Yıprarunıı rayların gıcırtııı tırmalıyor ku· 
lağımı .. Frenler, tekerlekler inliyor i.deta .. 

Göz kapaklarım ağırlaıtıkça bu aürül
tüler tesirini kaybediyordu.. Kih deniz • 
deymiıim gibi kendimi dalgalann üstünde 
hiuediyor; kah çocukluğuma dönerek ken
dmi beıikte buluyordum.. Nihayet uyu -
yabildim .. 

Çok aeçmeden yüzüme ıoiuk bir 8\1 -

yun döküldüğünü duyar aibi oldum; ve 
uyandım. Gözlerimi açtım. Baktım etrafı
ma .. Kompartimanda gene yalnızım .. Kar· 
ıımdaki kapı kapalı .. Trenin hızile fazla
laıan gecenin soğuk rüzgirı yeniden yü • 
zümü kamçılıyor.. Doğruldum. Arkam -
daki ve bana yakın bulunan kapı ardına 
kadar açık. 

Sahanlığın kenarında bir adam otur -
muf.. Ayaklarını b~luia doğru uzatmıı 
sallıyor.. Yüzü benim tarafıma dönük .. 
Gözleri. karanlıkta pınl pırıl parlıyor .. 

* Bu ani tesadüf şaııırttı beni.. Uykudan 
henüz uyandığım için de kafam karma ka
rışık .. Evvela korktum. Bu adam nereden 
çıkmıııtı böyle~ 

Hemen demiryollarındaki baskınlar ; 
trenlerdeki soygunculuklar; vagonlardaki 
cinayetleri hatırladım.. Bu çeşit cinayetle
rin bütün tafsilatını okumuııtum. 

Yapayalnızım .. Yanıbaıımda bir zil ol
aa da imdat çağırsam .. Adam hırsızdı mu
hakkak.. Müdafaaya olan tabii meyil, da
ha doğrusu korku bende bir kabadayılık, 
bir ceıaret uyandırdı. Birden herifin üze
rine atılarak yumruldamaia ve tekmele -
meğe baıladım. Müvazeneeini kaybeder gi
bi olduysa da çabucak kendini topladı ve 
kapıya tutundu. Onu yola fırlatmak için 
ellerini, tuttuğu yerden çözmeğe uiraıtım. 
Galibiyet bende aayılırdL. 

Bu ıırada adam boiuk bir aeale: 

Gidip yakınına oturdum. 
Dıprıda dehşetli bir fırtına .. Yağmut11 

rüzgar kompartimana kadar giriyor .. Tren, 
daha büyük bir süratle fırtınanın içindJ 
koşmakta. Lambanın ışığile ikimizin göl • 
gesi yola düşmüş... Gölgelerimiz treni9 
peşinde jlerliyor .. Telgraf direkleri, bu dıı 
yah gecede sıralanmış sarı iğneleri andı • 
rıyor .. Yolun her iki yanında, lokomotifiıl 
saçtığı küçük kömür parçalan, ateş bö • 
ceklerine benziyor.. Bir yanıp sönüyorlar._. 

Adamcağız bala kendine gelemem1§tf, 
Benim birden değiıımem ürkütmüştü onV. 
Bir sigara ikram ettim. Yavaı yavaş açıJa
rak anlatmağa başladı: 

<ıCumutesileri hep böyle seyahat edef4 
miş. Albaceteden trenin kalkmasını bekjiıı 
yor. Ezilmeyi göze alarak basamağa ath • 
yor. Bo§ bir kompartiman buluncıya ka • 
dar dolaşıyor vagonları .. Tren istasyon • 
lara girmeden biraz evvel iniyor; ve kal
kınca biniyor tekrar .. Fakir dü§manı kon• 
döktörleri atlatmak için boyuna yer de • 
ğiştirirmiıı. » 

Buraya gelince sordum: 
- Peki böyle nereye ıidiyoraun >. Bt 

tehlikeli yolculuğa neden katlanıyorsun! 

* Devam etti .. 
«Pazar gününü ailesinin yanına geçir • 

meğe gidiyormu§.. lııi Albacetede.. Kanal 
uzak bir köyde çalışıyor. Açlık ve fakiri~ 
onları birbirinden ayrı yaşamağa mah • 
kum etmiş. İlk zamanlarda bu yolcului1' 
yürüyerek yaparmı§. Bütün bir gece yü • 
rür.. Sabahleyin bitkin bir halde köye u-. 
laııır. Fakat yorgunluktan ne kansile bfı 
kelime konuııabilir ve ne de çocuklarınf 
okşıyabilirmiş.. İşte sonralan kolayını bp 
luyor. Şimdi artık yolu trenle geçmekte .. 
Çocuklarını gördüğü vakit bütün hafta da• 
ha zinde ve daha yorulmaz bir ıekilde ça" 
lışumııı. Çocukları üç tane.. En büyükleri 
babasının çizmesinden uzun değil.. Böyl4 
olmakla beraber h:ıbasım görünce ta~ 
ve boynuna sarılırmış .. » 

- Peki, dedim, bu yolculukların birin• 
de çocuklarının babasız kalacağındall 
korkmuyor musun} 

İtimadı nefisle güldü. işinin sağlam •' 
lığından emin .. Trenin homurdanıp, iki taıt 
rafa sıcak buharlar saçarak ietasyona ıılt
mesi ona vız geliyordu. Soğukkanlı ve W 
vikti .. Bir aıçrayııta basamağa çıkıyor. lnill 
aelince bir kaç berelenmeyle iti aavuııt~ 
ruyor. Asıl mesele tekerleklerin altına gi .... 
memek.. 1 

Trenden ziyade içindekilerden korku • 
yormuıı. Birinci mevkilere ekseriya boş of. 
dukları için sokuluyor .. liıine faydaaı dokunmuşsa da harman Londra piyasasında da fiatlar yük- fırladım. 

~m~n~nı on, on beş gün kadar gecik- selmiş ve bir hafta içinde tonu 16 bu- Evden yüz metre kadar uzaklatmıt 
tınnıştır. çuk İngiliz lirasından 18 liraya fırla - bir adam Salihi kucağına ahnıf deniz 

letnnbu1 piyasasında buğday her ae- mıştır. kenarına doğru ıötürüyordu. K()ftum, 

- Allah nzası için mösyö, dedi, beni 
bırakınız.. Ben ıerefli ve namuslu bir ada-
mım. 

Tavrında ve .özlerinde öyle bir acılık 
ve alçak ııönüllülük vardı ki.. Bu Tabti ha
reketimden aıbldım bayajı.. Onu kendi 
haline bıraktım. Çekinerek ve korkarak e .. 
ki yerine yerleşti .. Lambanın üstündeki per
deyi kaldırıyorum. Ve kımıldamadan a-

Başından neler geçmemif zavallınrAı 

Bir defa dalgınlık.la kadınlar kompartı • 
manına dalmış. İçeride iki tabibe. Baamıt
lar yaygarayı: ııHırsız var .. Hıraız var .. ». 

ne bu mevsimde olduğu gibi karar - KETEN TOHUMU : Marmara ve yakaladım: 
aızdır. Fiatlar her gün değişmektedir. Karadeniz kıyılarının keten tohumu _ Çocuğu nereye götürüyorsun). 
Haha iptidasında yumu~ak buğdaylar yetişen mıntakalarından bildirildiğine dedim evvela biraz şaııırdı ve sonra: 

6.1 O paraya düştükten sonra hafta ni- göre mahsulün bereketli olacaiı anla- _ Çocuk yere düştü de kaldırdım 
hayetinde tekrar yükselmiş ve eski fia- şılmaktadır. Yalnız memleketimiz fi - ağlamasın!. diye gezdirmeğe ba11ladım 

b olan 6,30 parayı bulmuştur. Sertler atlarının beynelmilel piyasasından da- demesin mi) Aklı aıra beni kandırmak 
6,10, ekstra Polatlı 7,30 paradır. . ha yüksek olduğu ve ihracatçı tüccar- istiyordu. Karakola tealim etmek için 

Mersinden yüklenen ilk buğdayın ]arın bu sebepten henüz mübayaata beraber giderken tam caddeye çıkaca
buaünlerde ,ehrimize gelmesi belden- bafladıkları söylenmektedir. En çok ğımız sırada kaçh. 
mektedir. 2-3 çavdarlı olan bu huğ - keten tohumu istihlak eden yağ fahri- Koatanti Ne Diyor? 
daylar 5 kuruştan beş kuruş on para- kalan da mübayaatta mütereddit dav- Koatanti de kendisini fU suretle mü-

L d )u 1 • l f" l 8 50-8 75 'L. dafaa etmiştir: ya .lla ar yü e mıttir. ranıyor ar. ıat ar . . auruttur. Çe Ik"" .. b. . • d f 
Mersinde de buğday piyasası karar- Alivre aat11lar 7.75 kuruştan yapı] - - Ben nge oyune ırıncı e a 

112dır. Son günlerde piyasanın canlan- maktadır. geldim. Hiç bilmediğim bir yerden 
nasıl çocuk kaçırmm. Fakat çocuğu 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoihmda, Kurtuhat nuıhaU.inin Kurtulut caddesinde Ye Deiiamea 

aobjmda tapu kaydına göre eski 8, 10, 12, 14, 16, 15 19, 21, 23 yeni 271 
saydı 4069 metre ve 31 desimetre murabbamcla nuıa ana iki bap huae Ye 
iki bap diiklcin Te baraka diiklcin ye tadilit komisyonu raporuna söre De-
iirmen aobjmda eski 15, yeni 19 uyıh baraka diiklrin ve miri 23 Jelli 29 
ıayıh maa oda düklcin ve Kurtuluf cad.nde yeni 271 sayılı ahfap n Ye 271 /1 
ayılı dükkin Te 271/2 sayılı dükkin Te Deiirmen solraimda ..ki 19, 21, 
yeni 23, 25, 27 ve Kurtulut caddesinde eski 10 i1a 16, yeni 259 ili 288 sayılı 
anadan ibaret emlikin on iki hiuede 4 lıiueai sekiz bin iki yüz yirmi bir 
lira altmıf altı kurut mUhammen kıymet üzerinden 19/6/936 cuma aünü 
saat 14 de pqin para ve kapab zarf uıulile satılacaktır. Satıt bedeline i. 
tikrazı dahili ve % de 5 faizli hazine tahvilide bbul olunur. lat.Mllerin 

o/o de yedi buçuk pey akçelerini yatırarak hazırlayac:aklaft mühürlü zarf. 
ları vakti muayyeninden bir ıaat evveline kadar idare sabi komisyonu bq
kanlıiına tevdi eylemeleri uf.» u3018» 

kucağıma aldım ve deniz kenarına i(İt
mek istedim bunun sebebini ben de 
şimdi anhyamıyorum. 

Demekle kendisinin fUurunun has
ta olduğunu ileri ıürmek iatemekte -
dir. 

Kostanti dün Üsküdar polia merke
zine teslim edilmit ve tahkikata hat -
lanmıttır. 

Avusturya Başvekili yeni bir 
nutuk daha söyledi 

Viyana, 1.( (A.A.) - M. Şutins, a
pğı. Avusturya köylüler federasyonu
nun teşekkülünün 30 uncu yıldönümü 
münasebetile bir nutuk ıöyliyerek Dol
fua·un çizmiş olduğu yoldan bir par -
mak bile aynhnıyacaimİ eöylemlftİr. 

yakta duruyorum. Şimdi onu iyice görü -
yordum. Ufak tefek, cılız bir köylü.. Ar
kasında koyun derisinden bir ceket. Aya • 
imda açık renk bir pantalon. Siyah kas • 
keti yiizünün bakırlaşmlf rengile bir gibi .. 
Gözleri sakin, tatlı tatlı bakıyor. Dudak -
larının arkasında kocaman, aarı bir ııra 

dif.. 
O da, hayatı kurtanlnuı bir köpek 1ribi 

ürkek ürkek beni ıüzüyor. Bir aralık aiyah. 
nasırlı elini kuşağına sokunca ıüphelen -
dim. Ben de elimi arka cebime attım, ta
bancam avucumda.. Ansızın beni bıçakla· 
mak mı iıityor} 

«Böyle dütünürken adam, kupjından 

bir ıey çıkardı. Parmaiım tetikte .. Ne ya
pacaiını tetkik ediyorum. Çıkardıiı nea -

Kendini zor atmıı trenden. Ondan aon• 
ra ıeri kalan yolu yayan aitmif.. 

Bir kere tanha ve loı bir kompartıma11: 
ararken rastladığı bir yolcu k.af asına bet 
on baston indirmiıı.. Ve yola fırlatmııı o• 
nu.. O gece ölüm korkusu geçirmiş. Buntı 
anlatırken alnındaki yara izlerini de göa ııt 

terdi. 
Ona çok kötü muamele yaıldığı haldf 

danlmıyordu.. Hot. o efendilerin hak"W 
vardı ya.. Kendilerini korumuı olmala •· 
rına kızmıyordu.. Kendisi de haklı.. p., 
rası, pulu yok. Çocuklannı sörmesi li.zı~ 
Ne halt etsin .. Elinden baııka ne gelir ki., 

1 

* Tren aüratini azalttı. Her halde bir is c 

tasyona yaklaşıyorduk. T elaılandı; ve git .. 
meğe hazırlandı. 

- Kal, dedim, daha bir istasyonun VAI'~ 
Ben bilet parasını veririm. 

- Hayır diye cevap verdi. Memurun 
beni iyice ve yakından görmemesi gerek. 

ne, eakimit. delik deıik olmuş bir karton Çok defa beni takib ettilerse de yakından 
parçaaı.. Sevimli bir tavırla onu. bana u· beni görmek kısmet olmadı onlara .. Yüzü
zatarak: 

- Benim de biletim var mösyö, dedi. 
Gülümsedim. 
- İyi amma bu biletin hükmü seçeli 

yıllar olmuı. Bununla yolculuk yapmak ve 
.yolcuları korkutmak hakkına malik oldu
iunu mu aanıyonun} 

Sözümden utandı. Ve (beni artık kov· 
mıyacaksın} ) dernek ister ıibi yuzume 
baktı., Acıdım. Şüpheıini ıiderrnek üzere 
seaimi yumuıatarak: 

- Hadi içeriye ıel. ~ediın. Oradan dü-

mü görmelerini ve beni tanımalarını iste
miyorum hanı .. Size güle güle mösyö; iyi 
yolculuklar .. Siz. trenlerde rastladığım ın

sanların en iyisisiniz.. 
Basamağa yaklaştı.. ve karanlığa b .. 

raktı kendini .. 
Tten ıssız bir istasyonda durdu. ,Uyu • 

mak üzereydim. Fakat birden bir sürü gü
rültü .. Kaba kaba küfürler .. 

Kondöktörlerle iki jandarma her tarafa 
doğru koşuşuyorlardı. Bir ses ba ~ ırıyor: 

- Buradan. Yolu kesin .. İkiniz öteye., 
( Liitfea 18Jfa11 ÇffİrİDİa) 
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Geceki Boks Müsabakası 
..... ~ ...... -------------------------Yugoslav g alı 

11 Sen Posta ,, nın tefrikası: 110 Yazan A. R. 

Cemil :-Arkadaşlar, çevirin şunları; kim 
kımıldarsa derhal ateş edin, dedi 

Boksör 
Melihe yenildi 
Geceki maçlar büyük bir 
alaka ile takip edilmiştir 

Dünkü Lik Maçları 
/ Diye, kalbinde hissetiği hürmet ve Arada, artık üç adımlık bir mesafe 
merbutiyetini izhar etmifti. kalmıştı. Cemil, bir kaplan gibi sıç-

0 zaman Cemil, elile onun omuzunu ramış; ruvelverin namlusunu. ileri doğ-
ok,amış: ru uzatarak: 

- Pekala.. Bana gösterdiğin sada- - Durun 1 •• 
'katin mükafatını göreceksin. Hadi ba- Diye bağrmıftı. 
kalım. Salih le kışladan çıkın. Beni ora- Y amlılar, bir anda şa,irmışlardı ... 

Melihin olimpiyada gidip gitmemesi i
çin Galatasaray klübü tarafından organize 
edilen maçlar, dün gece Beyoğlu T epeba
şındaki Asri sinemada yapıldı. Büyük bir 
,kalabalık, mütareke senelerindenberi cid
di bir maç görememif olduğu için, dün ge• 
ceki maçları büyük bir alaka ile karşıladı. 

Anadoluhisan 11, Fenerbahçe 8 golle 
rekor yaptılar 

Galatasaray Vefayı 0.-3, F enerbahçe Anadoluyu 0-8, 
Eyüp T opkapıyı 1-3, Anadoluhisar Beylerbeyiyi 

1- 11 yendi 
da bekleyin. Hem de o kadar Pı1aşırmışlardı ki; omuz-

Diye cevap vermişti. larındaki tüfekleri bile indirmeğe mu-
Cihat - Mehmet 

İlk maçı Güneşli Cihatla, Galatasaray
lı Mehmet yaptı. Cihat, hasmını 3 defa 
nakavut ettikten sonra, orta hakeminin 
maça devam edemiyeceğini söylemesi üze· 
rine abandone ile maçı .kazandı. Cihat 53, 
Mehmet 50 kilo idi. 

* vaffak olamıyarak; mütemadiyen bes-
Nasır Mebhfüa karşı bugüne kadar mele çekmeğe başlamışlardı. Hiç şüp· 

sadece intikam hissile mütehassıs olan hesiz ki, bir cin veya şeytanın şerrine 
Cemil, şimdi en büyük vicdani bir va- uğradıklarını sanmışlardı. 
zife karşısında bulunduğunu da iÖrü- Cemil, bu fırsatı kaçırmak isteme-
yor; kendi yüzünden, Nasır Mebhu - mişti. 
tun ağına düşen zavallı Melihayı kur- - Arkadaşlar!.. Çevirin şunların 
tarmak için varkuvvetile ortaya atılı - etrafını. Kim yerinden kıpırdarsa, der-
yordu. hal ateş idin. 

Cemil; gecenin karanlıkları içinde, Demişti. 
dar ve dolambaçlı patikalarda başını En öndeki iri vücutlü adam, bir an-
gogsune egmış, sessizçe ilerileyordu. da kendine gelmişti. Çevik bir hareket
Onu, Salih ile Rıza; onları da, ölüm le derhal tüfeğini indirmiş; namluyu 
mangası takip ediyordu. Cemilin üzerine çevirmişti. 

Sabaha karşı, Nasır Mebhfüun kalesi Fakat o anda bir silah patlamış; iri 
alaca karanlıklar içinde insanı azameti- adam kanlar içinde yere serilmişti. 

Coıkun - Avadis 
Her ikisi de 5 3 kilo ve Güneş takımına 

mensupturlar. Coşkun, hasmının abandone 
etmesi üzerine maçı kazandı. 

Levi - Ali 
Üçüncü müsabaka hafif sikletler ara· 

sında oldu. Galatasaraylı Levi ile, Güneş
ten Ali dövüştüler. Maç Alinin hücumla
rile geçti. Neticede berabere kaldılar. 

Hiristo • Fahri 
Dördüncü müsabakayı Galatasaray• 

dan Fahri ile, Güneşten Hiristo yaptı. Ne· 
ticede Fahri sayı hesabiyle Galip geldi. 

le titreten bir dev gibi uzaktan belir- Cemil, silah patlıyan tarafa ba~ını 
mişti. Bu yalçın kayaya karşı derin de- çevirdiği zaman Rıza onun yüzüne Melih • lvan _ Komstey 
rin içini çeken Cemil hafifçe titremiş.. bakmış; gülümseyerek: Son karşılaşma günün en mühim ma-
Kendi kendine: O ··ıd·· d d G 1 l M - nu o urmesey im, 0 sizi öldü- çıy ı. a asaray ı elihle, Yugoslav vasat 

- Ne yapacağım? .. İçeri, nasıl gire- recekti... Eğer siz olsaydınız, Nasır siklet şampiyonu İvan Komstey çarpı§tı 
ceğim? .. Onu nasıl kurtaracağım ? •.• MebhUtun derisine saman doldurmak lar. Melih, bu müsabakayı olimpiyada gi· 
~emişti. imkanı kaybedilecekti. dip gidememek için bir imtihan şeklinde 

Vakıa bir çok şeyler d'' ·· " t" R b b · yapmıştır. Kendisi memleketimizde zaten , u~mnmuf u. ızanın u mer utıyeti ve emre ita-
'.Artık vaziyete göre bunlardan birini ati, Cemilin hoşuna gitmişti. Bilhassa mahdut bulunan boksörlerimizin en ön sa-

h b. k b"k ed k · fında gelir, yuvasının da en iyi boksörü-veya ut ır açını tat ı ece ti... bu adamın artık Nasır Mebhut ile ala-
Böyle olmakla beraber Nasır Mebhfüun kasını cidden kesdigw ine delalet eden bu dür. l 

k d b 
Ringa evvela van Komstey, arkasın-

azemet ve u retini gösteren u t~ hareket, Cemili çok memnun etmişti. dan Melih çıktı. 
külçesi karşisında aczini hissederek ru- - Onbaşı f.. Topla şu heriflerin si- Orta hakemi: Küçük Kemal (eski 
hunda bir sarsıntı husule gelmi\jtİ. lahlannı. · şampiyonlarımızdan) 

Tam ? . s_ıra~a, evvela uzakta.n bir Bu emir, derhal tatbik edilmişti. dört Birinci ravunt - Birbirlerini dene-
k~ç ses ışıtılmw ve sonra da hafif ay- nefer, geri kalan üç Yamlıyı tüfekleri- melde ve beraberlik içinde geçti. 
dınlıklar arasından bir kaç gölge farke- nin uçları1a tehdit ederken. onbası ile , İkinci ravunt - Melihin isabetli bir kaç 
dilmişti. diğer neferler, bir hamlede• onları~ si- ,direkti ve mide üzerine işlemeıile heye-

Cemil derhal arkasına dönmüş; ses- lahlarını alıvermislerdi canlı oldu, ve mahsua bir faikiyeti gözük-
• . r· 

aizce emir vermişti: Cemil; bir kaç saniye düşündükten u. 
D h 1 1 'k' t fı d wıl Üçüncü ravunt - Nefes kabiliyeti iyi - er a yo un ı ı ara na ag m. sonra \IU emri vermişti: 

v olan Melih bu devrede daha muvaffaki· 
•ı ere yatın. - İki nefer Qu herı·fı'n sagı"' na so 1 

B · d b'k d 1 '"'~ Y yeti dövüştü. Hasmına aman vermeden u emır, o an a tat ı e i mişti. '--C- 1 una... ,kuvvetli direktlerile bu devreyi daha faik 
mil de ruvelverini çekerek bir kayanın 1 b" d 

k ki nefer, öndeki Yamlının sağına . ıtır i. 
ar asına sinmişti. 1 Dördüncü ravunt - Melı"hı'n bu oyunu so una geçmişti. 

Sesler ve gölgeler gittikçe yaklaşı- daha muvaffakiyetli oldu. Mideye vurdu· 
yordu. Konuşmalarından bunların - Onbaşı!.. Bu adamı al.. Tam o· ,ğu iki isabetli yumruk Yugoslav şampiyo· 
Yamlı oldukları anlcwılıyordu. Geçen tuz adım öte götür. Orada bekle. nunu çok sar&tı. 
saniyeler, Cemile birer saat kadar uzun Onbaşı, derhal bu emri ifa etmiş; Beşinci ravunt - Melihin Yugoslav 
geliyordu. iki neferin muhafazasında olan Yam· şampiyonunu iplere dayayarak mide üze· 

Y amlılar, yaklaştıkça Cemilin heye- lıyı önüne katarak sağa doğru ilerle- rine bir makine gibi iflemesile çok faik 
canı artıyordu. mişti. geçti. 

- Bunlar, acaba buralarda ne mak- - Üç nefer de bu adamın yanına .. • . Neticede: Melih 111.yı hesabiyle ve bariz 

dl d ı 1 '\ s· d b f .. .. k . . hır farkla kazandı. sa a o aşıyor ar'.. ız e onu u tara a goturece sınız. ' 
Bu siklette Balkanların en değerli bir 

Diyordu. Bu emir de tatbik edilmişti. ,boksörünü yenen Melih cidden takdire 
• Artık arada, on beş yi~mi adı?1lık Şimdi ortada bir tek Y amlı kalmıştı. şayandır. Bu güzel muvaffakiyetle olimpi-

bır mesafe kalmıştı. Cemıl, hepsı de Arkada,Iarının arkasından melul na- yatlara gitmeğe cidden hak kazanan Meli
silahlı olan bu Y amlıların dört kifi ol- zarlarla bakan y amlı: hin, gittiği takdirde orada da muvaffak ol-
Cluklarını anlamwtı. Elindeki ruvelveri, Dah'l k ,. b't f di n_ . masını dileriz. 

k. . .. . . ki b - ı e , ya za ı e en • oonı D y 
tam önde mm uzerıne çevırme e e- ''ld" ost ugoılavya Federasyonunun kıy-

k d b ı d .. o urme. l' b k ı· K raber, ar asın a u un ugun taşın ar- o· ı .. ba 1 pıet ı o sörü van omstey'in yanna kim· 
kasına daha iyi saklanmıştı. ıye ya vannaga ş amıştı. seyi terfik etmiyerek memleketimize yol-

Y amlılar, adetleri veçhile bağıra ba- Cemil, derhal cevap verm~ti. Ve lamış olması ıehrimiz sporcuları arasında 
ğıra konuşuyorlar: içlerinden birinin, Yamlı ile aralarında, şu muhavere geç- büyük bir memnun\yetle ka~iılanmıııtır. 

açık kelimelerle anlattığı bir kadın ma- mişti: Bisiklet yarışı 
cerasma, katıla katıla gülüyorlardı. (Arkası var) 

Dik.kat edin ha. Kaçmasın. Şimdi trene at• 
ladı. Peşini bırakmayın. 

Vagonların üstüne çıktılar: koştular. 
Aradıkları §i.ihesiz bir saatlık dostum 

olmalı.. Arkasından ge1diklerini ve dört 
yandan sarıldığını görünce tekrar trene at· 
lamış galiba .. 

Snhanlığa çıktım. Bitişikteki vagonun 
üstünden birisi atladı yere. Kapaklandı ve 
bir müddet öylece kaldı. 

Az sonra ayağa kalkıp alabildiğine koş· 
mağa başladı. 

Açık renkli bir pantalon gitgide karı§· 

tı karanlığa. 

İstasyon şefi hala bir sürü işaretler yap· 
makta. Bir takım memurlar kendilerini tu· 
tamıyarak güldüler: 

Şef. gülenlerden birine sordu: 
- Ne var. Ne gülüyorsunuz? 
Biri i: 
- O, her zaman böyledir, diye cevap 

verdi. 'ıletsiz seyahat eder. Epeydir ta • 
nırız " u. Bedavncının biridir. Fakat bir 
gün el. izeo dü0 rrpk muhakkak. 

Dostumu, bir daha görmedim. Lakin 
her kış girince onu düşünürüm: Bir istas ~ 

yon kenarındadır. Yağmur ve kar altın • 
da .. Trenin kalkmasını bekliyor .. 

Şimdi, gazetede Albacete yakınlarında, 
Demiryolu üstünde ezilmiş bir ceset bulun· 
duğunu okudum. Mutlaka odur. Uzun taf· 
silata lüzum yok. 

ccTehlikeyi göze alanın sonu haraptır». 
Belki çabuk davranamamış .. Belki de rast· 
ladığı yolculardan biri onu tekerleklerin al
tına yuvarlamıştır, kim bilir .. Onun sergÜ· 
zeştini karanlık gecelerden başka kimse bil-
mez. 

Onu tanıyalı dört yıl oldu. Bu dört yıl 

içinde her trene binişimde etrafımdaki yol
culnn tetkik ederim. Kimisi zevk için do· 
!aşmakta.. Kimisi de vakit geçirmek için 
seyahat etmektedir.. Sefaletin, fakirliğin 

ailesinden ayırdığı o zavallıyı dü§ünürüm .. 
Çocuklarını haftada bir defo olsun kucak· 
lamak için, bir kahraman cesaretiyle ölü· 
mü ve bütün tehlikeleri, zilletleri göze ala
rak nasıl trene bindiğini hatırlarım •. 

Ankara, 14 (A.A.) - Olimpiyat 
hazırlıkları olarak tertip edilmiş olan 
100 kilometrelik dördüncü bisiklet ya
rışı bugün yapılmıştır. Yarışı sporcu 
vekilimiz Rana Tarhan otomobille 
baştan başa takip etmiş ve ko,şucuları
mızın derecelerile yakından alakadar 
olmuştur. 

1 T al5t 2 saat 43 dakika 6 sa -
nıye. 

2 Faruk yarım boy geride. 
3 ve 4 Orhan ve Kirkor. 
5 - Lambo. 
istihbaratımıza nazaran umumi 

merkez koşucularımızın gösterdikleri 
kabiliyeti göz önünde tutarak bunlar
dan beşinin olimpiyatlara iştirak etme
sine kat'i surette karar vermiştir. Bu 
beş koşucu bundan sonra yapılacak 
tasfiye yarışlarının neticelerine, l<amp
taki yaşayış tarzlarına ve umumi ka -
biliyetlerine nazaran federasyon tara
fından intihap edilecektir. 

Beykoz- Güneş maçından heyecanlı bir görnnnş 

Galatasaray 3 - Vela O Kadıköy stadında yapılmıftır. 
İstanbul şampiyonasının sona ka .. F enerbhçe takımı ilk devrede 5, i .. 

1an oyunlarından Galatasaray, Vefa kinci devrede 3 sayı yaparak oynadığı 
maçı dün Taksim stadyomunda oynan· maçı 8 - O gibi yüksek bir sayı farkile 
dı. Calatasary ilk devre bir, ikinci dev- kazanmıştır. 
re de iki gol yaparak 3 - O kazandı. F enerbahçe tak'ımı: Necdet. Fazıl, 

Lik maçlarının haziran ortalarına Yaşar, Cevat, Ali Riza, Mehmet Re -
kadar uzaması, oyunların en hızlı bir zad, Niyazi, Namık, Esat, Naci, Fik .. 
zamanda olimpiyat hazırlıkları dolayi- ret şeklinde sahaya çıkmıştır. 
sile yarıda kalması oyuncular üzerin - Maçı: Ahmed Adem idare etmiş .. 
de aksi tesir yaptığından dün yapılan tir. 
maç çok bozuk bir şekilde oynanmış- Eyüp 3 - T opkapı 1 
tır. Birinci lik maçlarından olan bu maç 

Oyun Galatasarayın hücumile baş- Taksim stadyomunda yapılmlflır. 
lamış, pek az müsavi bir~kilde devam Maçın birinci devresini Topkapı 
ettikten sonra hakimiyet tamamile Ga- O - 1 gelip bitirmiştir. 
latasaraya geçmiştir. Yağmurun sa - İkinci devrede daha düzgün oynıyan 
hayı bozması top kontrolünü güçleş - Eyüp takımı 3 gol yaparak maçı 8 - 1 
tirdiğinden bir çok sayı farkı yakalı - kazanmıştır. 
yan Galatasaray oyunun ortalarında Beykoz O - Güne, O 
Necdetin çektiği bir penaltı ile bir kaç Taksim stadında Beykoz. Gün~ 
sayı kaçırmıştır. maçı hakem Sadi Karsan'm idaresi al-

lık devrenin 44 üncü dakikasında tında ce~yan etmiş ve her iki tarafın 
topu uzaklarda yakalıyan Haşim Ga- kaçırdığı müteaddit gol fırsatlarından 
latasarayın ilk sayısını yaptı. İkinci O - O beraberlikle nihayet bulmU§ -
devre başladığı zaman Galatasaray ta- tur. 
mamile hakim oynamağa, Vefa takı - Bu müsabakaya Beykoz: Nihat, Ba· 
mı da sıkı bir müdafaaya başladı. O - hadır, Halit, Turgut, Mehmet, Saded
yunun ortalarında Bülent Galatasa - din, Turhan, Kemal, Mustafa, Faruk, 
raya ikinci sayıyı kazandırdı. Kazım - şeklinde çıkmıştır. 

Necdetten güzel bir pas alan Gün- Güneş te: - Safa, Asım, Faruk, Da-
düz bir Jcafa vuruşile üçüncü sayıyı niş, Riza, İsmail, Rabii, Canbaz. Ah • 
yaptı. met Kemal, Necdet, Müslim - tertibin· 

Vefa takımı çok sert bir oyun oyna- de idi. 
dığından Galatasaray oyuncuları çok Anadoluhisar 11 - Beylerbeyi 1 
güçlük çektiler. Galatasarayın hakimi· İkinci kümenin en kuvvetli rakip .. 
yeti ile geçen oyun 3 - O Galatasarayın leri olan bu takımların maçı Taksim 
hakimiyetile bitti. Galatasaray takı - stadında yapıldı. 
mı: Sacit, Reşad, Salim, Kadri, Hü - Anadoluhisar takımı oyunun baş .. 
seyin, Suavi, Necdet ,Bülent, Gündüz langıcında sayı yapmağa başlamıf ve 
Kılıç, Haşim, ve Anibal. oyun bittiği vakit maçı 11 - 1 gibi 
Vefa: Mi hat, Vahit ,Saim, Yahya, Sü- parlak bir muvaffakiyetle bitirmiştir. 

leyman, Gazi., Latif, Muhteşem, Mus- Yugoslaya takımı Avusturyahları 
tafa, Mehmet. O _ 2 yendi 

Maçı Beykozdan Şazi idare etti. . 
Fenerbahçe 8 - Anadolu O Viyana, 14 (A.A.) - Davm ku • 

İstanbul lik şampiyonası maçlarının pası müsabakasında, Yugoslavya takı· 
sona kalan oyunlarından F enerbahçe, mı Avusturya takımını 2 - O yen • 
Anadolu arasındaki müsabaka dün mi§tir. 

Meliı ile Yugoslavyalı boksör karıı kar§ıya 
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lstanbul Milli Emlik Müdürlüğünden: 

BüJÜkpanıalb : 

'4ahammen 
deieri 

Elmadaiı ve Nalband sokaiı ve Ziyan Lira K. 

Galata 

. IC.aaımDat&. 

Ferillö1 

Beykoz 

Büyük dere 

Büyükça111 

Yeni,ebir 

• 
Kamerbatun 

Kamerbatun 

Yeniıehir 

Yeniıehir 

Boiaziçi 
BoyacıkÖJ 

Yeniköy 

Yenikö7 

Yeniköy 

Yeniköy 

Yenikö7 

Htileyinaia 

ç•lnnazı yeni 2, 11, 62 sayılı iki evin 3/6 
payı. 

: Beyazıd mahallesi Mumhane .olıaiı yeni 
11,13 sayılı dükkin ve üstündeki odala
nn paJ'I. 

1 Kıeddı Bulprlu caddesi eski JeDİ 1 saJ'llı 
dükkinm 5/12 p&J'I. 

: Birinci kuım Rumlrilieesi eski 41, 43 sa
yılı 128 metre 28 desimetre murabbaı 

arsa. 
: Hacıahmed Karakol sokağı eski 31 yeni 
. 31, 31/1, 3l/2, 31/3 sayılı arsa, oda, bJa. 

vebanenin 9/28 payı. 
: Rumkiliaesi sobjl eıki 45 yeni 35 saydı 

dülrlrinm 1 /2 p&J'I• 
: Çınaraltı caddesi eıki 64, yeni 1 sayılı 
dükkinın 6240/6912 payı. 

: Y enimaballe. birinci sokak eski yeni 14 
ıayıh arsanın 3/14 payı. 

: Uncuoilu sokağı yeni 32 sayılı dükkanın 
tamamı. 

: Mumcu sokağı eıki 30, yeni 32 sayılı arsa
nın tamamı 51 metre ve 7 desimetre mu
rabbaı. 

: Şirket sokaiı eıki 31, ·yeni 35 sayılı arsa 
34 metre, 4 deıimetre murabbat. 

: Şirket ıokaiı eski yeni 8 •yılı arsa 13 
metre 79 desimetre murabbaı. 
Mumcu ve Tavpn ıokağı eıki 7 yeni 
13/23 sayıb 2 arsa 146 metre murabbaı. 
Turıucu sokağı eıki 7 yeni 9 sayılı arsa 
78 metre murabbaı. 

: Rızapap ıokağı eıki 19 yeni 29 sayılı 45 
metre- ve 9 desimetre murabbaı arsa. 

: Panaiya Köybatı eıki yeni 18 sayılı arsa. 
: Retidpap eıki 1 mükerrer yeniSS sayılı 

1269 metre 86 desimetre murabbaı arsa
nın 3/4 payı. 

: Panaiya Köybatı arkası eıki 18 yeni 20 
ıayılı 43 metre murabbaı arıa. 

: Güzelceali Oçyolağzı ıokaiı eıki yeni 

18 sayılı 919 metre ve 30 de.imetre mu
rabbaı tarlanın 4/5 biaıesi. 

: Panaiya Çeıme ıokaiı eıki 8 yeni 12 sa
rılı arsa 30 metre 37 desimetre murabbaı. 

: Ayanikola Çiftekaaab sokağında eıki yeni 
6 ıayıb arsanın 1/2 payı. 

: Mahalleıi Tuzcu ve Gaytancı sokaklan 
. eski 13 Mü. ve 28 sayılı arsanın tamamı 

90 metre Te 21 deıimetre murabbaı. 
: Hekim sokajl eski yeni 8 sayılı arsanın 

tamamı. 

ı Köybaıı caddeıi eski 44 yeni 41 1&J'lb ar· 

sanın tamamı 41 metre ve 94 deıimetre 
murabbaı arsa. 

ı Mahallesi Macar caddesi esiri 75 Jenİ 77 
aayıh araama tamamı. 120 metre ve 67 de-

ıimetre murabbaı. 
: Maballeıi Mumhane sokaiı eıki 22 yeni 20 

sayıb arsanın tamamı 89 metre ve 96 desi· 

metre murabbaı. 

: Maballeai T aTpn sokağı eski 20,22 yeni 
22,24 sayıh 86 metre Ye 19 cleibltetre m-.
rabbaı. 

: Maballeıi Şiıbane sokaiı eıki 36 • 38 yeni 
24 sayılı arsanın tamamı 55 metre ve 17 
deıimetre murabbaı. 

: Mahallesi Şişhane ıokatı eski 21, 23 yeni 
13 1&ydı 40 metre ve 23 desimetre murab
baı ar88Dm tamamı. 

: Maballeai Duvarcı sokaiı eski 55 yeni 65 
.. ,..1ı 71 metre ve 72 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

: Akarca sokaiı eski 12 yeni 79 .. ,ıh evin 
52/690 paJI. 

HileJiaaja : Maballeai Duvarcı sokajı eaki 69 yeni 81 
sa,..lı arsanın tamamı 101 metre ve 87 de
ıimetre murabbaL 

Htileyinaja : Mahallesi Bülbüldere sokajı eski 44 Jenİ 
41 sayılı arsanm tamamı 23 metre ve 19 
desimetre murabbaı 

~iileyinaia : Mahalleıi Bülbüldere aokaiı eski 22 yeni 
29/31 aayılı arsanın tamamı 29 metre 30 
desimetre murabbaı. 

lliaeJinaia : Mahallesi Kdburnu sokaiı eski 1 Jenİ 3 
sayılı arsanın tamamı 69 metre •e 96 desi· 
metre murabbaı. 

: Zindankapı mahalle Ye caddesi elki 409 

625 00 

1soo oo 

208 34 

128 28 

70 72 

5000 

722 23 

31 58 

225 00 

12 00 

12 00 

10 00 

20 00 

10 00 

10 00 
160 00 

714 38 

43 00 

20 00 

46 50 

34 00 

90 21 

91 00 

105 00 

362 00 

3498 

4309 

41 37 

30 17 

143 44 

97 00 

20.1 74 

4638 

&880 

41 37 

Kadık6y Vakıflar Dlrekt6rlUOU lllnları 

Menba sulan arasında en kuvvetli 
radioaktivitesi bulunan Alemdağı 
Defneli suyu 10/6/936 gününden 

• 
itibaren suculara verilmeğe 

başlanrnışhr 
Mnteaddit rami m&eueıab mhhiye mlitehalSll etibbua tarafmclaa 

yapılan hikemi, lrimyeYI ve baktiriyolojik muayenat neticesi tanzim 
edilen raporlarla 11hbi sularda anuulan biitün evsafı hikemiyi haiz 
olduğu (kolibasil, anearop, likefyan) mikroplarla her tnrlü mevaddı 
kimyeviye ve azviyeden tamamen Ari bulunduup bildirilen ve emuli 

arasmda en kuvvetli radloaktlvitesl bulunan Alemdaiı 
Defneli suyu 19/6/Q36 günüden itibaren ağzı, bir tarah (Evkaf) di
ğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımbalı hususi kUl'fUD mlllıtlrle 
mühürlü otuz litrelik küçük boy damacanalarla iki buçuk litrelik 
galon fiteler derununda suculara verilmeğe başlanmıştır. 

Yukarda evsafı kimyeviye, hikemiye ve baktiriyolojik hassalan 

bildirilen ve bilhassa radioaktivitesinln fazlalığı ile mü
temayiz olan bu suyun safiyetieden emin olabilmek için pfelerin 
lizerindeki vakhn hususi kurşun mühür ve mnbasına dikkat etme-
lerini sayın halkımıza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (3230) 

İlk Okul İkinci sınıf Okuma kitabı 
Hakkında İlan 

Dev!et Basımevi Direktörli\ğünden : 
1 - ilk okulların ikinci ıınıflanna mahsuı okuma kitabınm metin bnu

nm 120,000 sayılık bukl iti kapah zarf uaulile eksiltmeye konubnUfhlr. 
2 - Yapılacak itin tahmin eciJen bedeli 8,465 liradır. 
3 - Örnekler ve fUlname Devlet Badım Evi Dlrektörlüjünden 17 ,S 

kurut bedel mukabilinde alınacakbr. 
4 - Muvakkat teminat miktan 2259 sayılı kanunun bqinci maddesi mu

cibince 3,000 liradır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin kitapçıldda metıul bulunduk

larım ve ayni mahiyette bir okul kitabını muvaffakiyetle n8fl'dmit oldulda
nnı tesbit eden belge ve ifleri komisyona göatermeleri ve bu kitabın bud
muı için lüzumu bulunan kifi tabı vasitalanm temin elmİf olduklarım İl
bat etmeleri f&rltır. 

6 - Teklif mektuplannın 18/ haziran/936 pellfllDbe günü saat 10 aka
dar Devlet Basım Evi [);"*1örlüğüne verilmİf bulunmaaı lizımdır. Zarflar 
ayni günde saat 14 ele Devlet Baaımevi Direktörlüğünde iclue komisyonu 
önünde açılacakbr. » cc3033n 

Dk Okul Birinci Sınıf Okuma kitabı 
Hakkında İlan 

Devlet Basımevi Direktörlüğ·ünden: 
1 - bk olmlarm birinci muf1arma mahsua okuma kitabmm metin lmmı

nın 100,000 sa,..b bula İfİ kapllfı zarf usulile eksilmeye konulmuflur. 
2 _ •y apdacak itin tahmin ecllm beleli 6968 lindlr. 

- 3 - Örnekler ve fUlname Devlet Bumıni Direldörllilnden 18 ku
rut bedel mukabilinde ahnacalmr. 

4 - Muvakkat ttminat nrikdan 2259 sa,..lı kanunun befinci maddeli 
mucibince üç bin linds. 

5 - Flmiltnwye ıirebilmek için isteklilerin kmpçıbk1a metgul huhm
duldannı Te ayni mahiyette bir okul kitabım muvaffakiyetle nqretmif • 
duldanm tesbit eden belse ve itleri Komisyona göstermehd Ye bu ....... 
buılmuı için lüzumu bulunan kili tibı ftlıtalannı temin ebnİf olduk
lannı isbat etmeleri prttır. 

6 - Teklif mektuplannın 18/Haziran/936 perfelllbe glnü saat 10 a 
katlar Devlet Basımni Direktörlüiüne ftriJmit buhmmau lizıımclw. Zarf. 
lar ayni günde saat 11 ele De"let ••ımevi Direktörlüiünde idare KomilJO
nu önünde açılacaktır. (3034) -· 

BANZOPiRiN · kaıeleri --=~ ··E;::::4Q.,_~. 
•• " F E s E' c ;:; : ~ ... n .... ;' - ER . a:. L::, h ..,. s ö "'T ;~ R \~ R • ö" ~. p ·~ G ·c " ~ ... t N G '.DE p ' 

Hüaeyinaia 

Hlaeyinai• 

Htueyinap 

Ha.eyinap 

1eıai 109 sa,..lı clükkinın 240/480 paJ'L 1000 00 
ı Mahallesi Kavun sokaiı eski 14 Jenİ 6 

sa,..Jı ananın tamamı 57 metre Ye 55 de-
ıimetre murabbaı. 57 55 

: Mahallesi Kılburnu aokajJ eski 18,20 yeni 
16 saydı ananm tamamı 93 metre Te 9 cle-
ıimetre murabbaL 55 85 

: Mahallesi Şifhane sokaiı eski 19 yeni 15 
aa,..Jı arsanın tamamı 115 metre murabbaı. 86 25 

: Maballeıi Küçük duftl'CI solrajl eski 7 
1eni 11 sayılı arsanm tamamı 83 metre Te 
20 desimetre murabbaı. 124 20 

HU.eyinaia ı Mahallesi Şiıbane ıokaiı eıki 47 - 49 Jeni 
33 sayılı 34 melre ve 47 desimetre mu-
rabbaı. 25 85 

Yukanda yazılı mallar 19/61936 cuma günü saat 14 te peşin para 
ve açık artbrma ile 1&blacakbr. Sabf bedeline istikrazı dahili ve 
yiizde bq faizli hazine tahvilleri de kabul rl·· ur. isteklilerin yüz.Je 
yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeniı clea !vvel yabrmalan. 

"F• (3080) 

1 RADYO J 
Bu Akt•mkl Program 

ISTANBUL 
18: Sahne muaikisi ( plik) ; 19: Habeıw 

)er; 19,15: Muhtelif plildar; 19,30: Hu 
va Kurumu namına konferans: Tayyareel 
Nuri Kızılkanad tarafından; 20: Halk mqe 
ailüü (plak); 20,30: Stüdyo orkestralanı 
21,30: Son haberler. 

511111 22 .... IOlll'a Anaclola Ajanu'-
1 

..... , ... ....._ baTIMlit W"Yw verile •. 
eeldir. 

BOKRF.Ş 
18: Plik (R. Strauaa), 19, l 5: Rad~' 

orkestrası, 20.05: Xonferana. 20,2 5: K-.. 
aerin devamı, 2 1, 1 O: Konferans, 2 1, 2~j 
Raduleako tarafından viyola konae 1 

22,05 Şarkı, 22 ... S: Koro konseri, 23,20 
Konser nakli. ~ 

VARŞOVA 

20,30: Emerih Kalman'ın eııerlerinded 

konaer, 2 t, 30: Muhtelif, 22: Salon kuartet 
ti. 22,30: Piyano ile şarkı, 23, 15: 1 riyo .+ 
yano konııeri, 23,45: Danı plakları. 

MOSKOVA 
18,30: Operet .parçalan. 19,15: Edeb .. 

yat, 20: Rus eserlerinden mürekkep kon • 
aer, 21: Robin'in «Mounier» operası, 22j 
Sözler. 

vtYANA 
20,30: Liat konseri (Kiliaeden nakil)i 

21.35: Sivil ve uker musikisi. 22,45: Ha .. 
,kilııi Arjantin mu11l.iai, 23: Haberle11 
23, IO: Eski köylü havalan, 24,25: Eilen .. 
celi musiki. 

PRAG 
20,25: Aakeri bando, 2t,15: Kilise ko~ 

aeri, 22, l 5: Oda muaikiai (Beethoven) 
23: Muhtelif. 

-------------------------·--

•-~ Clld ve zUhrevlr• 4111 .. 
Hastahklan mDtebassısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyotlu, Rua aefaretııane.1 anauda P..ta 

10katı köteaiude Meymenet apartıma1U. 

T elefoa : 43S53 

---· .......... _ .............................. ·--~ 
&on Posta Matbaa.:11 

Nqııyat Müdürü. Selim • 
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Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı,karınca, örümcek 
ve bütün haşeratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların 
üzerine ve odalarına havasına ve tahtaların, duvarların kenarla
rına, aralarına bolca FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLE TAHRiP DEiNiZ 
Bütün yaz) bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemekle
rinizi, erzaklarınızı telvis eden hamam böceklerini, aptesa
nelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, brtılları, 
kümes hayvanatında, köpeklerde bulnan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tırtılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nümunelik 20, 
ufak 30, yanm kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. 
FAZLA PARA VERMEYİNiZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. 
HASAN markasına dikkat. 

Hasan deposu : ANKARA, IST ANBUL, BEYOGLU 

İlk Okul Üçüncü Sınıf Okuma Kitabı 
Hakkında İlan : 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 
1 - ilk okulların üçüncü sınıflarına mahaus okuma kitabının metin kıs

mının 120,000 sayılı bukı iti kapalı zarf uıulile ebiltmeye konulmuttur. 
r 2 - yapılacak itin tahmin edilen bedeli 11 ,094 liradır. 

3 ·_ Örnekler ve prtname Devlet Basımevi Direktörlüğünden 25 ku • 
ruf bedel mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 2259 aayılı kanunun befinci maddesi 
mucibince 3,000 liradır. 

En boş meyva usareıerııe hazır
lunmışlır. Hazmi kolaylaştırır. 
lnkıbazı izale eder. 

Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
ve cıınlılık bahşeder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANE.Si 
Beyoğlu • lstanbul ________________ , 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 
Tabletleri 

Her eczanede arayınız. 
Tafııifat: Posta ltutuıu 12~5 HORMOBİN 

ı~------"" 1 P ~aç dökOlmesi ve kepeklerden · ' 
kurtulmak için en müessir ilılc 

M 
Eksiltmeye girebilmek için iat~ilerin kitapçılıkla mqgul bulunduklarını .,-----------•• 

ve ayni mahiyette bir okul kitabını muvaffakiyeüe nqretınİf olduklarını 
tesbit eden belege ve itleri komiayona göıtermeleri ve bu kitabın basılması 
için lüzumu bulunan kifi ti.bı vasıtalarını temin etmİf olduklarım ispat et
meleri p.rttır. 

6 - Teklif mektuplannın. 18/Haziran/1936 per,embe günü sa.at 10 a 
kadar Devlet Basımevi Direktörlüğüne verilmit bulunması lizımdır. Zarf
lar ayni gÜnde aaat16 da Devlet Basımevi Direktörlüğünde idare Komiı· 
yonu önünde açılacaktır. (3032) 

Bilii~um kahve ve gazino sahiplerinin 
Nazarı dikkatine ~ 

lstanbul Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Kahve ve gazinolarda bulunan bilirdo, tavla, dama ve tatranç gibi oyun 

aletlerinin 936 mali senesi re.imlerinin ilin tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında kahve ve gazinonun bulunduğu kaza malsandığına yatınlmuı ve 
mukabilinde alınacak levhaların oyun aletlerine yaplftırılma&ı lizımdır. Bu 
müddetin hitamından sonra levhuız görülecek oyun aletlerinin iki kat rea· 
me tabi tutulacağı ilan olunur. (3303) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

H.a Tel. 22740 .. ___ ı• 
IZMIR YOLU 
İkinci sür'at Postası 
İstanb~uldan Pazartesi günleri 

kalkan Izmir ikinci sür' at pos
tası badema yapılmıyacakbr. 

"3203,, 

-------ı Operatör • Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

hastalıkları mütehassısı. KöprUbaşı 

Eminönü han Tel: 21!H6 --

' ··~··· ' . ı· ' . . 1 •• : - .. • ' ' • ' • ~~4 • • - -
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Bir Grip in almadan evvel 

lst1rabın ve aarının en 
,ıddetllslnl en kolay, 
en çab"k ve en ucuz 
geçirmenin çaresi bir 
k•,e GRIPiN almakbr 
mideyi bozmaz, böb· 
rekf;ul ve kalbl yormaz Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

• • 
1 1 

• ,ı . ' ~ ~ .. 

• 

- ,, • 1 ' ' j ' ~ • • 

: :t • .: : . • " •• : • - , • . . : • 1 .. ~ . . j. . • 

Sıhhat ve güzellik 
sağlam ve güzel 

dişlere 

Sağlam ve güzel djşler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
B11zan en Ustad doktorlar1n blle aebeb 
'!• mentelnl bulamadıkları bir haatalalın, 
dit iltihabından llerl geldlll pek çok 
tecrUbelerle anlatalmıtter. 10 

Günde iki defa dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

1 latanbul Beledlyeal lllnl arı 1 _____ ___. 
kilo koyun 

3500 
8500 

12000 

kilo sığır 

500 
1500 

2000 

Hakimiyeti milliye 
Dumlupınar 

Haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 tarihine kadar Dumlupınar ve 
Hakimiyeti Milliye mekteplerine lizımolan yukarıda miktarları yazıh koyun 
ve sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Koyun etinin bir kilo-
suna 47, sığır etinin bir kilosuna 40 kurut fiat tahmin olunmuttur. F.biltme 
26 haziran 936 cuma günü saat 16 da daimi encümende yapılacaktır. istekli 

olanlar fftJ'lnameyİ levazım müdürlüğünden parasız alabilirler. Eksiltmeye 
girmek istiyenler kanunun tayin ettiği vesika ve 483 liralık muvakkat te-
minat makbuz veya mektubile teklif mektuplarını havi zarflannı yukarıda 
yazılı günde ıaat 15 e kadar daimi encümene vermelidir. (1) (5188) 

• • 
Ke,if bedeli 765 lira olan ilk mekteplere yaptmlacak bedeni terbiye alet· 

leri pazarlığa konulmuttur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler Bayındırlık Direktörlüğünden 

buna benzer iş yaptığına dair tasdikli vesika ve 58 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25 haziran 936 perşembe günü saat 15 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (1) (3191) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan : 

22 inci tertip piyango biletleri için 140,000 Türkçe 10,000 Frans•ua el 
ve 10,000 duvar plinlarile 10,000 resimli afit basbrılacağmdan 17 /6/9'36 
çartaınba günü saat 15 de açık eksiltme ile münakasa yapılacaktır. istekli 
olanlar prtnamesini her gün Piyango Direktörlüğü Muhasebesinde aörebi-
lirler. (3218) 


