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Cenevrede Boğazlar ~ç~~-d~n~~ t~pl!Jn~ı -- .... 

Boğazlar konferansında 
faaliyet Pazartesiye 

M. Eden 

başlıyacak 
İngiltere ile Sovyet 
Rusya arasında hiç 
bir ihtilaf kalmadı 

lngiliz - Rus anlaşması 
ltalyanlan kızdırdı, mak
sat balyayı infirat haline 

düşürmekmiş l 

Cenevrecle dün alııam yapılan 
toplantıya Türkiye, lngiltere, Rrııya, 

Fransa ve Romanya delegeleri 
iıtirak ettiler M. Litvinof 

Londra, 3 (Hususi) - Cenevrede yapılan hususi konuşmalar, Boğazlar 
meselesinin müzakeresini bir hayli ilerletmiş ve Montrö konferansının ça· 
fışmalarını kolaylaştırmıştır. 

Bu akıam Franıa namına PolBonkur, Sovyet Ruıya namına Lit· 
vinol, lngiltere namına Eden, Romanya namına Titülesko ve Türki
ye namına Doktor Tevfik Rüıtü Ara• bir toplanh yaptılar ve Boğaz.. 
lar meselesini konuıtular. 

Verilen malumata göre, lngiltere ile Rusyanın 
noktai nazarı arasındaki ayrılık bertaraf edilmiş 
bulunuyor. 

Montrö konferansi önümüzdeki pazartesi günü çalışmalarına devam ede
cektir. Bu çalışmaların bundan böyle hiç bir pürüzle karşılaşmıyacağı anla· 
şılıyor. 

lngiliz • Rus anlaşması ve ltalya 
Berlin, 3 (Hususi) - Boğazlar m eselesi üzerinde lngilterc ile Sovyet 

Rusya arasındaki ihtilafın bertaraf edilmesi İtalyada tenkitlerle karşılan • 
mıştır. 

Tribuna gazetesi, lngilterenin Sovyet Rusyanın Boğazlardan ser
bestçe geçiıine har ı ileri sürdüğü ihtirazi kayıtlardaJı vazge~tiğini 
anlatarak bundan maksadın ltalyayı inlirad haline sokmak olduğunu 
söylüyor. 

ekiz· • 
cı yerli mallar 

sergisi dün açıldı 
~~~~~~~~~~~ 

Taksim Belediye Bahçesinde kurulan bu seneki 
sergide çok güzel paviyonlar vardır 

Serginin kapısı 
Sekizinci '11llallar set-gisi dün akşam olduğu hayırlı neticelere işaret etmiş, elek· 

saat altı buçu t ... ·. belediye bahçe· trifikasyon hareketiyle Eti bankın çalışma· 
sinde açılını tır. • !arını bilhassa kaydeylemiştir. 

Bu münasebetle sergiyi tertip- eden Sa· Bundan sonra geçen seneki sergilerin 
nayi birliğinin Reisi Vasıf bir'!.sö~l ev eöy- Galatasaray lisesinde kapalı bir yerde n· 
lemiş, eski ve yeni sanayiimizi kısc.ca mu- çıldığını ilave etmiş, fakat bu seneki sergi 
kayese ettikten sonra beş' senelik sanayi erken açıldığı için böyle kapalı bir yer de 
programların*ı daha şimdiden vermekte (Devamı 4 üncü aayfada) 

Amerikalllara göre 
italya Montröye 

niçin gelmemiş ? 
" ltalganın Boğazların 
tahkimine itiraz için 
muhik bir sebep bulması 

çok güçtür ,, 

Amerikalılar " Atatürk 
Türkiyesi İtalyanın Şarki 
Akdenizdeki ihtiraslarına 
sed çekmiştir! ,, diyorlar 

Nevyork (Hususi) - Nevyork Tay
mis gazetesi baş yazısında Boğazlar 
meselesini mevzuu bahsederek mesele
yi izah ettikten sonra İtaly:anın vazi • 
yetini tetkike geçiyor. Bu devletin 
Montrö konferansına iştirak etmediği
ni anlatarak şu sözleri söyliiyor: 

«İtalya, gQya zecri tedbirler kalk • 
madıkça beynelmilel işlere kanşmıyaca
ğını ileri sürerek Montrö konferansına 
iştirak etmemiştir. 

Ras Desta yeni orduyu 
hazırlamaya gidecek 

Muhasamat birinci teşrin içinde başlayacakmış, Habeş 
hükumetinin teşekkülü Milletler Cemiyetine bildirildi 

Londra, 3 (Hususi) - Habeş
ler ltalya ile yeniden harbe başla
mak için hazırlanmaktadırlar.Habef 
İmparatorunun Garbi Habeşis
tandaki · naibi, Ras Desta'nın 
yeni orduyu hazırlamakla meşgul 
olmasını istemiştir. Yeni muhasa
matın Birinciteşrin sıralarında 
başlıyacağı bildiriliyor. 

Yeni Habef HUkOmetl 

Cenevre, 3 (A.A.) - Habeş 
delege heyeti, Negüsün Gore de 
Bituodded Colde Sadikin başkan
lığında yeni Habeş Hükumetini 
teşkil ettirdiğini resmen Milletler 
Cemiyetine bildirmiştir. 

(Devamı 5 ci sayfada) Habeı lmparatonı 
••••••••••••••••••••••••••••••O••••••••••••••••••••••••••••• 

Fakat ltalyanın Boğazlarda yapıl • • 1 A k b "" ı k 
ması is~e.n~n değişikliğe müzaheret et- 1 e n araya ag anaca 1 
memesı ıçın daha başka ve dı:ıha esas· 

Bütün viliyetler hava yolu 

lTı .~ikr. seb~p bv.~r~ır. Akta türkt.devrlt iln de 3 senelik planın tatbikine başlandı. 12 yolcu, iki de ur ıyenın uyuyen uvve ı, a ya-

nın Şarki Akdenizdeki ihtiraslarına sıhhiye tayyaresinden bir sivil hava filosu kuruluyor 
(Devamı 2 ci sayfada) İzmir, 3 (Hususi muhabirimiz • da bana şu malumatı vermiştir: 

den) - Havayolları Umum Müdürü - Halkapınardaki sahayı gezdim 
Şevket bugün Tayyare ile şehrimize Sivil tayyare meydanı olmağa ınüsa .. 
gelmiş, sivil tayyare meydanını gez • ittir. Meydan bir haftaya kadar hazır 

Şark Lokarnosu 
ihya ediliyor, biz de 

• • 
gırıyormuşuz 

Framız Bqvekili M. Blum 
~enovro {Hususi) - Neuı Chronicle'in 

muharriri Vernon Bartlet bildiriyor: 
' <ıConevredeki Fran111z murahhas hey• 
.~ti. vaktiyle yapılması istenen, fakat Al· 
mnnyanın musırrano itirazı yüzünden bn
,§arılıımadığı için Sovyet Rusya ile Fransa 
,arasında bir ittifak muahedesi imzalanma
.sına sebebiyet veren Şark Lokarnosunun 
,ihyası ve başka devletlerle yeniden yapıl· 
ması İçin çalışılmaktadır. Yeni Şark Lokar· 
posunun en belli başlı devletlerinden biri 
Türkiye olacaktır.» 

Milletler Cemiyeti 
Dün de konuşmalarına 

devam etti 
Cenevre, 3 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti Asamblesi bugün saat 10,30-
da toplandı. Portekiz murahhası zecri 
tedbirlerin kaldırılmasını muvafık 
görmekle beraber mütecavize karşı 
müessir ve amell tedbirler alınmcısı )ü
zumu üzerinde de israr etti. 

(Devamı 2 ci sayfada) 

miştir. Şevket, Hava postaları hakkın- (Devamı 2 ci sayfada) 

Bug .. n Baş adık ___ ._.. 

Gavur Mehmedin yeni maceralan 
• • z a rı 

ilk Türk d•dektifinin harikulade hatıralarını 
bugünden itibaren 10 uncu sayfada takip ediniz 
Okuyucularımız, 

iki sene kadar ev· 
vel gazetemizde çı• 
kan {Gavur Meh· 
met) is'imli zabıta 

Tomanını §Üphesiı 

hatırlarlar. Bilhas• 
sa polis memurları· 
mız arasında çok 
büyük bir aluka u• 
yandıran bu tefri· 
kanın kahramanı• 

nı, o zaman hayalt 
zannedenler olmuş. 
tu. Bu Tornanın 

muharriri olan ar• 

kada~ımız, Gavur 
Mchmedin yeni rna 

ceralarını nakle ha. 
zırlanırken, kendi
sine gelen şu mek• 
tubu bize teslim et• 
ti : 

(Pederim bak· 
kında iki sene ev. 
vel yazdığınız yazı. 
ları büyük bir lez. 
zet ve alaka ile o
kurken çok müte· 
hassis olm~tum, 

l 

' 

--
.. 

.... 

Yazdığınız §eylerin Gavur Mehmedin Arnnvutköyllndcki knlpnzıınlar 
kaffesi doğrudur. meselesinde aldığı nişanın fermanı 
Babamız, vaktiyle bunlan bize anlatırdı. ı bu mesele ile daha fazla nl~kadar ola-

0 vakitler, lstanbulda olmadtğım için mamııtım. (Devamı 5 cı sayfada) 
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Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

......... 1 •• 1 •••• t..ı:-.r:• ..... .. 

Milletler Cemiyeti 
Dün de konuşmalarına 

devam etti 
( Ba,:arafı 1 ci sayfada) 

lspanyol murahhası zecri tedbirler 
maddesinin takviyesini istedi. Ve si
lahları azaltmanın bu maddeye kuv -
vet vereceğini anlattı. 

Bundan sonra Kfıba ile Ekvador ve 
Norveç murahhasları söz söyiediler. 

Fransa hariciye nazırı Ddbos Fran
sız teklifini anlattı ve Fransanın iktı -
sadi ve mali zecri tedbirler ile askeri 
zecri tedbirler arasında sıkı bir müna
sebet tesisi suretiyle bunların takvi -
yesine taraftar olduğunu söyledi. 

M. Delbos bunu müteakip «Habeş 
işindeki muvaffakıyetsizlik tatbikat 
yüzündendir. Tatbikatı düzeltmek la
zım. Kararlarda çabukluk, reylerde a
çıklık göstermek. Milletler Cemiyeti
ne hayatiyet vermek ve kaybetmekte 
olduğu itimadı yenilemek icap ediyor" 
dedi. 

Meksika. Ha,heş meselesinin müza
keresine iştirak etmiyeceğini ve rey 
vemıiyeceğini bildirdi. Nikaragua, Ce
miyetten çıktığını anlattı. Bu suretle 
Asamble umumi müzakerelerini bitir
di. 

Asamble bürosu bir kardI sureti 
projesi hazırlamıştır. Projede, paktın 
tam bir surette tatbikına marn olan si
).asal ahval ve şeraite rağmen, gerek 
paktın ve gerek toprak meselelerinin 
kuvvetle hallini tammıyan 193:! tarih
li Amerika devletleri beyannemesi -
nin tamamen mer'i olduğu tesbit edi
lerek: 

((On altı senelik tecrübe, Milletler 
Cemiyetinin otoritesini kuvvetlendir -
mek için bu cemiyetin işlenmesinin 
genel bir tetkika tabi tutulmasını za -
ruri kılmaktadır.» 

Denilmekte ve devletlerin mütalea
lannı sekreterliğe bildirmeğe ve zecri 
tedbirler komitesini de hiikumetlere 
zecri tedbirler hakkında bir hattı hare
ket teklif etmeğc çağırrnaktı:ıdır. 

Paris, 3 (A.A.) - Leon Blum, Ce
nevreden dönmüştür. 

Fransız gazetelerinin fikYine göre, 
zecri tedbirlerin kaldırılmasına 1 O 
Temmuzda karar verilecektir. Habeı
şistanın İtalya tarafından işgali mese
lesi, bu seferki toplantıda mevzuu 
bahsolmıyacak, fakat bu işin de Eylul 
toplantısında nihayete ermesi için lü
zumlu tertibat alınacaktır. 

SON f'OSTA~ 

Resimli Makale a Propaganda a 

Asrimlz 'bir bakımdan propaganda asndır. Kulaklarun1z 
radyoda bunu dinliyor, gözlerimiz gazete ve kitaplarda bunu 
okuyor. Oniversi~e kürsülerine varıncaya kadar bütün mektep 
kürsüleri birer propaganda vasıtasıdır. Harp için, sulh için, 
milletler içinde veya milletler arasında propagandayı iyi bece
renler, diğer silahlan daha kuvvetli olanlara bile galip geli • 
yorlar. 

bir insan gibidir. Yüzmek bilirse kendaini bu denizde boğul

maktan kurtarabilir. Bilmezse içinde boğulmağa mahkômdur. 

Propagandanın tesirinden tamamen kurtulmağa imkan 

Binaenaleyh bugijnün ferdi, propaganda denizinde yüzen 

yokrur. Çünkü propaganda bir san'at haline gelmi,tir, propa

gandayı propaganda olmıyandan ayırmak güçtür. Bizi bu te• 

sirden mümkün mertebe kurtarabilecek yegane vasıta bilgi

miz ve aklıselimimizdir, 

(söz A - SINDA) 
"5000,, yılında insanlar 
Kel, kör, topal 
Olacaklarmıı 

14-HERGüN . * j lta.lyada 
BiR flKRA Bir tavuk 

Meşhur lngi -
liz antropoloji a
limi Sir Herbert 
Parker bir eser 
yazarak «5000» 
yılındaki insanı 
tasvir etmiştir. 

Bu esere naza -
ran insanların sa
çı o1mıyacakmış, 
zira pis hava, saç
ların dökülmesi -

,, ,, ,, 

ni intaç edecekmiş. Gene insanda diş
ler olmıyacakmış. Zira dişler, çiğ et 
yemek için kul1anılacağı yerde yumu
şak şeyleri parçalamak üzere kullanı -
lıyormuş. Diş etleri hastalıkları da ar
tıyormuş. 

Gene 5000 yılının adamı hemen he
men kör olacakmış. Zira Cenabıhak 

bu gözleri bize kitaplara eğilelim di -
ye değil, av takip edelim diye yarat -

Bu duayı ona et! 
Sultan Mahmud devri ricalinden 

meıhur Halet efendiye atfen ıu fıkra
yı naklederler: 

Bir gün, padişah, alayla bayram na
mazına gidiyormuş. Zamanın teşrifatı 

mucibince, bütün ricali devlet de at ü
zerinde alayın önünde giderlermiş. 

Halet efendi de bu suretle gidiyor
ken, yolda dilencinin biri sadaka iste
mek üzere elini ona doğru uzatarak: 

- Bu fakire bir sadaka ver.. Allah 
seni padiJaha tirin göaı:ersin ! 

Deyince, Hilet efendi, kehdisini sı

rada takip eden, ve son derece çirkin
liği ile de me,bur olan sadaret kethü -

dasını itaretle: 
- Benim ihtiyacım yok! Sen o du

ayı, arkadan gelen efendiye et de mak-
bule geçsin ! 

Cevabım vermİJ. 

~-----------------------------· Amerikada 
Pijemalar aleyhinde 

mış. 

Ayak parmaklarımız bugün bile hiç Bir cemiyet 
bir işe yaramadığı için 5000 yılında Kanadada pije-
ortadan tarnamiyle kalkacakmış. ma giymenin a-

Hülaea insanlar, bundan üç bin se- leyhinde bir ce -
ne sonra kel, kör, topal olacaklarmış. miyet kurulmuş -* tur. Bu cemiyet 

Hltlerln anlattılı hlkiye Cemahiri Mütte-
Almanyanın Paris sefiri, Her Hit!erden, hidede ve Şimali 
duyduğu hikayeyi çok beğenmiş olacak Amerikanın he -
ki önüne gelene anlatıyormuş. Hikaye ~ men her yerinde, 
ı::u: ~ ·· 1 T ;~ pııemanın a ey-

«Dul, çirkin ve dedikoducu bir ka- hine şiddetli bir 

Heykeli dikildi 
Venedik civa

rında ufak bir 
köyün meydanı -
na bronzdan bir 
tavuk heykeli di-

~ ~ kilmiştir. Bu 
~ ı ) 
~ fJ/ ,'1'. .../~ heykelin altın 
~ rı .,,. · d k' k 'd · ~ , .... /,ı . a ı aı enın ü-

7!fjpr. ~ zerinde şu yazı-
'//l;ıı lar vardır: 
1 

«Bu köyde ta
vuk gibi ehli hay-

vanlar yoktu. Yumurtalarımızı Yu -
goslavyadan celbederdik. Zecri ted -
birler yüzünden kendi işimizi kendi -
miz görmeğe mecbur olunca, mem -
lekette tavukçuluk inkişaf etti. Zecri 
te~biı:lere müte~ekkiriz.» 

* Rokfellerln ofilu 

Rokfel1erin oğlu deyip geçmemeli. 
O da ellisini geçkin bir adamdır. Ver
say sarayının tamiri için Fransa hü -
kumetine 35 milyon frank teberrü et
miştir. 

Babasının milyarları da kendisinin
dir. İşlere o bakar. 

Küçük Rokfeller, tiyatroya gidece
ği zaman evvelden bilet aldırmaz. Halk 
ile beraber sıraya girer ve talihi ne
reye isabet ederse o koltuğu alır. Rok
fellerin evinde Fransızca konuşulur ve 
sofrasında sudan başka meşrubat yok
tur. 

femmuz 4 

,.----------------.-. .. .. 
ozun 

Yerli mallar sergisinde 

l!rmel Talu -

I
• ~hisarlar Mü~~riyeti umu~1iyesi,. yer .. 

lı mallar sergısınde açtıgı pavıyonq 

göstermek için gazetecileri davet etmek ne~ 
zaketinde bulunmuş. Başkalarının aklına 

gelmeyen bu cemileyi kabul ederek, evve .. 
lisi akşam, kalktık, gittik. 

Kafasını sermaye ederek isleyen insan" 
lar bu gibi davetlere daima pek teşne1 

dirler. 
Hatta, giderken tramvayda rastladi4 

ğırn muharrir Nazmi Acara boş b~lunu~ 
la: 

- Nereye, böyle} 
Diye sorunca: 

- Nereye olacak} . 
«Palis pirei rindi beduı, kase bekef,>~ 
« Zekab mey verilir bir diyiredeli 

gideriz!» 
Cevabını verdi. 
Birlikte Taksim bahçesinin önündg 

tramvaydan indik. Kapıda, İş paraya ta.1 
allıik edince her yere hazır ve nazır olaq 
belediye - namı diğer Uray - karşımıt 

za çıktı; bizden duhuliye istedi. Davetlf 
olduğumuzu zar, zor anlatarak bu cüz'4 
fakat sinirlendirici haracı ödemeden iç~1 
riye girebildik. 

Ortalıkta hummalı bir faaliyet gözı 
çarpıyordu. Her biri henüz birer tasla~ 
halinde olan muhtelif paviyonların ertesf 
küşad gününe nasıl yetiştirileceğini, ora~ 

cıkta durup, uzun uzun düşündük. 
Ve nihayet, her işi böyle son dakikay.1 

bırakmak huyundan bir türlü vazgeçemeı 
yişimize eseflenerek, İnhisarların tama111 
olmuş paviyonuna kendimizi attık. 

Burası cidden zarif ve cazip olmu~1 
Türk ekonomisinin temellerinden biri o, 
lan nefis tütünlerimizin her cinsini burada4 
çok güzel teşhir edilmiş olarak bulabilir• 
sınız. 

İnhisarın gittikçe tekamül eden şarap~ 
ları, memleket meyvalarından yapılmış ıi1 

körleri de burada teşhir edilmektedir. 
Beaendik. San likör ve kanyak ai~,. 

taklit hissini verdiği için resmi bir müesı 
seseye bence yakışmıyan manasız isimleı 
de olmasa İnhisar mamulatımızın mükemı 
meliyetine hiç bir diyeceğimiz kalmıyacaJc. 

İdarenin güzide memurları bizleri gaı 
yet iyi ağırladılar. «Çaşnı helaldırn nazaı 

riyesine uyarak, gerek hemen oracıkta, 

gözlerimizin önünde imal edilen sigaralar• 
dan ve gerek muhtelif içkilerden hafif ter• 
tip çimenlendik .. 

Bir aralık, içimizden biri ortaya bir su~ 
al attı: 

- Yahu! Afyon inhisarı da size bağlı 
değil midir? 

Mahmut Yesari cevap verdi: 
- Ne o? İçtiklerin sarmadı galiba~ 

Dalgada mı istiyorsun? 
Hepimiz gülüştük. 
Yine bir arkadaş, Yenice sigarasından 

hoşlanmadığını söyleyince, bu sefer de 
Nazmi Acar atıldı: 

- Yok! dedi .. Meş!;ur meseldir, bil· 
mez misin? Erbabının indinde iki şey 
makbuldür: dm ahbaplarından bir;nin evinde mücadele açmış -

ispirtizma tecrübelerine gitmiş. Masa tır. Bunlar beyannamelerinde şöyle 
Amerikalılara göre ltalya d?nmüş, eğilmiş, kalkmış, ve nihayet söylemektedirler: 

Montröye niçin gelmemiş? hır ses du~ulmuş_... "Ey insanlar ... Napolyon, Linkoln, 

Amerikada Rokfeller meydanında 
70 katlı bir binada oturur. Kendi ika
metgahı 63 inci kattadır. Ve evine, 
herkesin bindiği asansörle inip çıkar. 

«Şarabın eskisi ile dubanın Yenicesi I» 
Nazminin bu sözü İnhisar erkanının 

hoşlarına gitti. Zira, anladığımıza göre, 
evlatlarının arasında ayn seçi yapan bazı 
babalar gibi, İnhisar da « Yeniceıı sini öte• 
kilerden fazla seviyor. Fakat. bütün ısrar• 
larına rağmen bize bir tane olsun içireme• 
diler. Bu inadmuzın sebebini, hepimizin 
namına Burunsuz Tevfik izah etti: 

Kadın bırdenbıre heyecanlarımı~ Roosewelt, Theodore, Vaşington, ve 
(Bat~ 1 ci sayfada) K d · l : y d 

- ocam, emış ve sua sormaga Neron gecelik giyerler i. Sizler de ge- * Çlngeneler harlstlr•n oluyor 
sed çekmiştir .. Türkiye, Boğazlarda da 
kuvvetini sağlamladığı takdirde İtalya
nın bundan hot1nut olmasını bekleme
mek gerçekleşir. Fakat Türkiyenin em
niyeti namına bu derece hayatı bir kıy
meti haiz topraklar üzerinde tam ha -
kimiyetinin iadesine karşı, İtalyanın 
·tesirli bir surette itiraz için zemin ve 
sebep bulması ela çok güçtür.n 

Bütün vilayetler hava ) olu 
ile Ankaraya ha lanacak 

(Bat~ 1 ci sayfada) 

}anacaktır. lzmire tayyare seferlerine 
12 Temmuzda başlanacaktır. İstanbul
dan lzmire tayyareyle tam bir saat 2.) 
dakikada gidilecektir. 

başlamış: celik giyerdiniz. Sırf züppelik olsun 
- Nasılsın, bahtiyar mısın'> diye pijema ile uyumağa başladınız . 
- Çok bahtiyarım, çok mes'u - Sabahtan akşama kadar çektiğiniz a-

dum. zap yetişmiyor mu? Atınız o acaip 
- Neredesin? şeyleri sırtınızdan, tabiiliğe dönünüz.» 
- Cehennemde.. • ·' · · · · .. ' '' ·.,.. • --~ :t..i.t • • •• • • • • • • ·' • * iştirak etmiş ve bir delikanlı bir şaat 

Budalahoa kedar giden zarfında yedi kilo dondurma yemek su-
yar1f merakı retile birinciliği kazanmıştır. 

Broklinde bir müsamerede tuhaf - Bu kahraman o tarihten beri ha~ta-
Lk olsun diye, dondurma yeme yanşı hanede tedavi ediliyor. Fakat bir tür
tertip etmişler. Bu yarı-;;a on iki kişi lü de iyi o1muyormuş. 

Çingeneler ilk lise mezunlarını ver
mişlerdir. Bu zatın ismi Antoine Dani
eldir. Çekoslovakyada bakaloryasını 
vermiştir. Antoine İncili çingeneceye 
tercüme etmiştir. 

Bu münasebetle de gazetecilere: 
- B~im çingeneler belli başlı bir 

dine salik değillerdir. Ve bu yüzden 
de ~dam olamıyorlar. Şimdi İncili o
kusunlar, öyle zannederim ki, hepsi 
hıristiyan olacaklardır 1 demiştir. 

r 
İSTER İNAN İSTER İN ANMA! 

Ankaradan yazılıyor: 
Ankara Viliyet konağında daire kapıları üzerinde görülen 

bazı levhalar: 
Nüfus Kalemi, Nüfus Müdüriye'.i, Ziraat Müdürlüğü. 
Bunların yanında: 

Kültür Direktörlüğü, İlk Öğretmen Espektörlüğü, Baş Sek
reter, İşyarlar, Kültür Yardirektörlüğü. 

Bir kat yukarda: Encümen Vilayet Kalemi, Fen Heyeti, i
dare Heyeti Kalemi, Tahakkuk Kalemi. 

Ayni bina içinde ayni hükfunet dairelerinin kullandıldan 

isimler birbirini tutmuyor. 

Ayni dairede Müdürlük, Müdüriyet, Direktörlük gibi üç 

muhtelif isim İnsanı şaşırüyor. 

l~TER İNAN iSTER iNANMA ! 

- Öksürtürl dedi. Gazete<:iler, Serkl· 
doryan' dan yukarısına alııık değillerdir! 

Böylece, samimi bir bava içerisinde bir 
saat kadar hoı vakit geçirdikten sonra, 
bu güzel paviyonu tertip edenleri candan 
tebrik ederek, dağıldık. 

• ___________ .......... _ .. _ .__._ 

Blum Almanca ve lnglllzceye 
çahşıyor 

Fransız başvekili Blumun fransız • 
casına hiç söz söylenmez. Çok vazih 
ve güzel konuşur. Bu sefer başvekil 
olup ta beynelmilel temaslara girince 
lisede öğrendiği Almanca ve İngilizce· 
yi unutmuş olduğunun farkına var .. 
mış ve Cenevreden Parise döner dön
mez takrar bu lisanları öğrenmeğe ka-

Devlet Havayolları idaresi 3 sene 
içinde bütün şark, şimal ve cenup vi
layetlerini hava yolu ile Ankaraya 
bağlayacaktır. Üç yıllık planı tatbika 
ba~ladık. On iki yolcu, dört taksi, iki 
de sıhhiye tayyaresinden mürekkep bir 
sivil hava filosu kuracağız. L _______ _: ____________ ~------------·--------------------------------·-----~J rar vermiştir. 



Bir Sovyet gazetesi daha 
tenkit ediyor • 

pro1emızı 
• • 

İzvestiya gazetesi de, 
hiçbir suretle 

Türk teklifinin Sovyetler Birliğini 
tatmin etmediğini yazıyor 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajansı bil- menfaatlerini gözetmiyor. 

1 

.. ~iez~t Tü~.kiyenin aldığı vaziyeti de 
lairiyor: ı Filhakika, Sovyet Rusyanın hudutları Turkıyenın mudafaası bakımından anla-

1zvestiya gazetesi başmakalesinde di- yalnız Karadenizde bulunmuyor. Baltık maya imkan yoktur ve ancak Sovyet Rus· 
~or ki : denizinde, Arktik denizinde ve Pasifik de- yaya muhasım devletler tarafından yapı-

T eşrinievvel ihtilali zaferinin akabin· nizinde de hudutları vardır. Sovyet Rus- lan tazyikin bir makesi suretinde izah olu
' ~e Sovyet hükumeti Türkiyenin taksimi yanın filolarını bir denizden diğerine vazi· nabilir. Bu hususta şunu kaydetmek muva• 
\hususundaki Çarlık Rusyasının e- yetin icabatına göre nakletmek imkanını fık olur ki: Aldığımız haberlerden biliyo· 
-ırnellerini gömdü. Kızıl ordu dahi· elde bulundurm&sını lüzumlu kılan müda· ruz. Bir emperyalist devlet Boğazlo.rda 
li harpte, Kafkasyadaki Denikin ve faa zaruretleri işte bundan doğmaktadır. tahkimat siparişini daha şimdiden Türki
öiğer pislikleri temizledikten ve Sovyet Bundan başka Sovyet Rusya Türkiye• yeden almıştır. Bu devletin Türkiye üze· 
Rusyn Türkiyenin komşusu olduktan son- niı1 Boğazları bila kaydü şart teslih etmek rindeki nüfuzunun kuvvet bulduğu bundan 
ra Sovyet Hükumeti Türk milleti ve Ke- hakkını tanımaktadır. Bu hak Türkiyenin da anlaşılır. 
tnalist Türkiye ile en dostane münasebet emniyeti mennfii icabatındandır. Fakat 
tesis eyledi. Ve Türkiyenin kurtuluş mÜcR· Sovyet Rusya harp gemilerinin bir deniz· 
öelesine müznheret gösterdi. den diğerine geçmesi hususunda bir tasnif 

Tiirk - Sovyet dostluğu, Türkiyenin vücuda getirilmesinin Türkiyenin emniye
l:uvvetlerini tensik edip yakın Şarkta ciddi ti ve müdafnnsı keyfiyetlerile hiç bir alaka-

• bir sulh kalesı' olmnsında kuvvetli bir iı- ı kt Ew b d b" k h s yo ur. · ger un a ır ta ım ma zur• 

Sovyetler birliği, Türk teklifinin hiç bir 
suretle kendi menfaatlerini tatmin etme • 
diği telakkisindedir. Boğazlar meselesi ya 

karadenizin açık deniz ilanı veyahut da ka
palı deniz ilanı suretile halledilebilir. Bi • 
rinci şıkda, karadenizde sahili olmıyan hiç 

bir devlet gemilerini bu denize sokmak 
hakkını haiz olamaz. İkinci şıkda ise karo.-

denizde sahili olmıyan devletlere, filola • 

mil oldu. Türkiyenin bu kuvvet buluşu lar varsa o da Sovyet Rusyaya muhasım 
§imdi kendisine Akdenizin yuva olduğu olan emperyalist devletlerin menafii bakı· 
harp tehlikeleri karşısında Lozan muahe- mındandır. Bu, Montrö konferansında, 

tdesinin tadilini ileri sürmeye imkan verdi. Karadeniz ve Akdenizde hususi hiç bir 
Sovyet Rusya da bu teşebbüse memnuni· menfaati olmıyan Japon delegesinin mu- Tını bu denize sokmak hakkı verilmek icap 
)'etle müzaheret etti. Maalesef, Türkiyenin dahalesile sabit olmuştur. eder. O zaman, karadenizde sahili olan 
•Boğazlar hakkında teklif ettiği projenin Keza bu, Sovyet Rusyanın Karadeniz· devletlt:tre, filolarını karadeniızden çtkar
Sovyet Rusyaya karşı dostane olduğu söy· de imtiyazlar aradığı yolundaki Alman mak ve bu denize sokmak serbestisi red
lenemez. Çünkü memleketimizin en meşru emperyalist matbuatının neşriyatile sabittir. dedilemez. 
.................................. ~·~· .... ··•···• .. ·· ................ ~ ............. ~~~· ..................... ~~ ............. ~ A many~~CeV~bi·~~··t~hi·;···B;j;;i~;··········----

d k 1 Kon/ er ansı ·e ece o ursa ... 
ngilizler Alman meselesiyle meşgul, gazeteler, bütün 
alakamız Alman yaya müteveccih olmalıdır, diyorlar 
Londrn, 3 (AA.) - İngiliz gazetele· ler, bu projeyi tetkik etmektedir. Bu vesi· 

ri, şimdi Habeş meselesinden ziyade Al- ka, Hitler tarafından tasvip edildiği tak-
man meselesi ile meşgul olmaktadırlar, dirde, önümüzdeki hafta içinde Londraya 

Deyli Telgraf, diyor ki: gönderilecektir. 

1 Bütün alakamız, şimdi Almanyaya mü- Aksi takdirde bu cevabın tadili bir 
, teveccih olmalıdır. Almanyanın lngiliz su- müddet daha geçikecektir. 
alnamesine vereceği cevap, büyük bir e· Siyasi mahafil, evvelce Almanyanın ce
hemmiyeti haiz olacaktır, Almanya, Av- vahın geciktirilmesi için ileri sürmüş oldu· 
r~panın e~di§elerini teskin etmek için ha- ğu sebeplerin halen mevcut olmadığını be
lıhazırda lsviçrede yapılmakta olan bütün yan etmektedir. 
müzakerelerden çok daha büyük bir iş ya- Bununla beraber Almanyanın vereceği 
pabilir. 

Nevs Chronicle, diyor ki: 
Almanlar, lngiliz sualnamesine vere

cekleri cevabı mütemadiyen tehir edecek 
olurlarsa büyük bir hata işlemiş olurlar. E
l::lcn, Alman cevabının Brükselde toplana
cak Lokarno devletleri konferansından ev
vel kendisine geleceği ümidindedir. 

Cevap Hazır, Fakat ... 
Londra, 3 (A.A.) - Salahiyettar bir 

lnembadan öğrenildiğine göre Alman ha-
riciye t' İ ·ı· 1 nezare ı, ngı ız sua namesine verile-
cek cevap projesini Hitlere vermiştir, Hit-

• 
manı 

için esaslı 
tedbirler alınıyor 
Ankarn 3 - Hzırlanan bir rapora göre 

prk viluyetlerinde tuz ve şekerin maliyet 
fiatına satılarak kaçakçılığa meydan veril· 

memesi, Lu maddelerden kazanç, muamele 
ve saire resimlerinı'n . d" ., . s·· 

ın ırı mesı, umer 
bank tarafından muayyen yerlerde yerli 

~.amulatımızın maliyet fiatına satı1ması 
ıçın satış şubeleri açılması cen .. "'k , up gumru ·-
1 • k enne açakçılık yapılan maddeler için bir 
~ılıl·ı~. kontenjanın birden verilmesi, pamuk 
ı~. ıgınc geniş kontonjan verilmesi düşü
nulmektedir. Hazırlanan rapo B kAI . . . ctşve ·a ete 
venlmıştır. • 

Fransız akademisinde 
Paris, :~ (A.A.) - Fransız Ak d . .. d p a e 

mısın e ol Burget'in yeriı1e . . . ıoman-

cevabın memnuniyete şayan olmıyacağı ve 
bir çok noktalarda tavike sebebiyet vere• 
cek mahiyette olacağı tahmin edilmekte• 
dir. 

lngllteren in emell 
Londra, 3 (A.A.) - Muhafa· 

zakar Assosyasyonun yuzuncü 
yılı münasebetile verilen ziyafette 
B. Baldvin, dış siyasaya da te
mas ederek ezcümle demiştir ki : 
En şiddetli arzumuz Fransa ile Al 
manyayı birbirine yaklaşhrmaktır. 
Yoksa, Avrupa barışı imkansızdır. 

A vusturyada 
Habsburglann avdeti günün 

meselesi değilmiş 
Viyana, 3 (A.A.) - Federal Matbu

at Bürosu Şefi Ludvig, gazetecilere beya
natta bulunarak Habsburg'ların saltanat 
makamına gelmelerinin günün meselesi ol
madığını söylemiştir. Mumaileyh demiştir 
ki: 

Şuşnig, Avusturya siyasetinin istikame· 
ti ne olduğunu bir çok defalar söylemiş ve 
Avrupa hiikumetlerine de bu istikamette 
hiç bir değişiklik yapılmıyacağı bildiril
miştir. 

Zozo Dalmas ağır hasta 
Selanik, 3 (Hususi) - Buradaki 

Büyük Aleksandr tiyatrosunda oyna -
makta olan Zozo Dalmas şiddetli bir 
kalb hastalığına tutulmuştur. Doktor
lar vaziyeti vahim görerek artisti has
taneye kaldırmıştır. 

mısınde Pol Burget'in yerine roman 
cı Edmond Jalouks ve İacaues B · 
'il .. . aın 

vı e ın yerıne de Mauroi ve Pcsgri 
douks seçilmiştir. 

Zozo bir aralık siddetli bir buhrana 
- tutulmuş.hatta ha;atından ümit ke • 

&İlmişti. Tehlikeli vaziyet devam et -
mektedir. 

Yeni mukaveleyi 11 
Temmuzda ltalyanlann da 
imzalayacağı söyleniyor 

Cenevre 3 (Hususi) - Montrö konfe
ransının temmuz on birde çalışmalarını 

bitireceği, ayni günde Boğazların yeni 
protokolunun imzalanacağı söylenmekte
dir. 

1 O temmuza kadar zecri tedbirler kal· 
dırılmış olacağından İtalyanın da yeni mu
kaveleyi imzalayacağı ve 1 l temmuzda 
İtalyan heyeti murahhasaslJ\ın Montı1öda 
bulunacağı sanılmaktadır. 

[Boğazlar konferansı hakkında birinci 
sayfamızda tafsilat vardır.] 

Bent deresinde 
3 kişi boğuldu 

Ankara 4 - Dün bent deresinde bir 
kaza olınu~, berber Mustafanın oğlu Şükrü 
ile Karabet oğlu Oren bent deresinde yı
kanırlarken çamura saplanmı~lar, boğul
mak üzere iken oradan geçen Mustafa is
minde biri tarafından görülmüşlerdir. 
Mustafa yüzmek bilmemesine rağmen ço
cukları kurtarmak istemiş, o da çamura 
saplanmı~tır. İtfaiye gelip de kurtarıncaya 
kadar her üçü de boğulmuşlardır. 

Ali Çetinkaya tetkik seyahatine 
çıkıyor 

Ankara 4 - Bayındırlık Bakanı Ali 
Çetinkaya yakında şark vilayetlerlnde bir 
tetkik seyahatine çıkacak bu arada Sivas· 
Erzurum demiryolu inşaatını da gözd~n 
geçirecektir. 

L 

Ata türkün 
teşekkürleri 

Sayfa 3"' 

E 
Romanyada milli sosyalist · 

demokratlar kavgası 
K omşu ve dost Romanyanm iç 

İstanbul, 3 (A.A.) _ Riyase· siyasasında dikkati üzerine çe • 
ticumhur Umumi Katipliğinden : ken mühim bir hareket var. Bu hare-

Kabotaj hakkının bayrağımıza keti doğuran, bilhassa milli sosyalist
geçmesi münasebetiyle yurdun bir lerdir. Sovyet Rusya ile yapılan anlaş
çok yerlerinden gelen ve vatandaş- madan sonra, Romanyayı komünist 
ların yüksek duygu ve bağlı!ıklarını fikirlere karşı korumak ve dahilde, li
bildiren yazılardan, Atatürk, çok beralizmin doğurduğu iddia edilen 
mütehassis olmuşlar ve teşekkürle- mekanizma bozukluğunun önüne geç-
rinin iblağına Anadolu Ajansını mek maksadiyle teşekkül ettiği beyan 
memur etmişlerdir. olunan bu parti, son günlerde faaliye· 

ı....-----------------11 tini bir hayli artırmıştır. O kadar ki, 

Milletler Cemiye
tinde tabanca 

patladı 
Bir Çek gazetecisi kendi
sini tabanca ile öldürdü 

Fransız sefaretinin önünde «kahrol
sun Yahudilern diye nümayişler tertip 
edecek ve bir Musevi ve demokrat ga· 
zetesi olan Dimineta'yı sokaklarda sat
tırmıyacak kadar ileri hareketlere geç· 
miştir. Bu yüzden, iktidar mevkiini 
elinde bulunduran liberal parti saftan 
arasında bazı noktai nazar farkı teba
rüz eder görünmektedir. Milli köylü 

Cenevre, 3 _ fotoğraf muhabir _ fırkası işe, ahvalin aldığı bu revişten iş 
1 · den Stefan Leks bu sabah saat başında bulunan T ataresko hükumeti-
erın ' ' 1 dd l v 'ld' 

11,33 de İspanyol murahhası B. Bar- ni. ':1es .~ .~ ey emege .. müte~a~ı ır. 
cia'nın nutkunun tercümesi okunur • Mıllı koylu fırkasına gore, mu&ıt ce-

k k d. · · ··1d·· v t bb'" t reyanları kontrol altında bulundura· en ·en ısını o urmege eşe us c -
miştir. 

Reis Van Zeeland, celseyi bir çey
rek saat tatil etmiştir. 

bileceğini sanan Romanya hükumeti, 
bu tasavvurunu tatbik mevkiine ko· 
yamamış ve vaziyet, bugünkü gürül
tülü hale girmiştir. Ayni sebeplerden 
dolayı, muhalif liberal, radikal köylü 
ve halk fırkaları, hükumete karşı olan 
muhalefetlerini şiddetlendirmişlerdir. 

Bu arada göze çarpan şey, milli sos· 

Celse tekrar açıldığı zaman Van Ze
eland, teessüre şayan olan bu hadise -
nin Asamblenin müzakereleri ile ne 
doğrudan doğruya ve ne de dolayısiy
le bir guna alakası olmadığını söyle-

. t' yalistlerle demokratların mücadelesi • 
mış ır. · fh 

Matbuat mahafilinde Stefan Leks'in dir. Bu mücadele çok had hır sa a . 
akli melekatının kaffesine malik ol - dadır ve görünüşe göre milli sosya .. 
madığı söylenmektedir. listler, en yakın düşman bildikleri 

Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri demokratları mağlup ettikten sonradır 
h b ld ki başlıca siyasi emellerinin tahakku-Avenole İta en yazmış o u -

ğu bir mektupta Stefan Leks, kuna doğru harekete geçeceklerdir. 

* çıkaracağı kargaşalıktan dolayı ozur 

dilemekte ve bu hareketinin hedefi Amerikanm milli bayramı 
dünyanın nazarı dikkatini Almanya • 
daki Yahudilerin vaziyeti üzerine cel- Bugün Amerika Birleşik Cümhur~ • 
b k ld w b t kt d' yetlerinin istiklal bayramına miisadıf etme o ugunu eyan e me e ır. 

St f L k •· k d' · d y h d" tir. Amerikalılar milli bayramlarının e an e s ın en ısı e u u ı -
dir. Viyanada doğmuş olup Çekoslo- 160 ıncı yıldönümünü kutlulamakta· 

k b.. . . · · dır. va ya ta uyetıne gırmıştır • ,, 
Cenevre, 3 (Hususi) - Milletler Amerika istiklali 1 i'i(i yılının -t 

Cemiyeti toplantısında kendisini ağır Temmuz günü ilan olunmuştur. 
surette yaralayan ve hastaneye kaldın· l K 1 B 
lan Çek gazetecisi sabaha karşı öl - Bu gar ra ı erline gitmiyor 
müştür. Sofya, 3 (A.A.) -· Bulgar Ajansı 

bildiriyor: Kralın Almanya ya giderek 
Hitler dün bir nutuk Olimpiyad oyunları münasebetiyle o-

daha söyledi raya gelecek olan muhtelif memleket-
Berlin, 3 (Hususi) - Hitler bugün lere mensup siyasal şahsiyetlerle mü· 

Vnymar'da, Nazilerin on sene evvel top· laki olmak tasavvurunda olduğu hak
lanan ilk kongresinin yıldönümü münase- kında bazı yabancı gazetelerde çıkan 
betiyle bir nutuk söylemiştir. Nutukta Na-1 haber tamamen asılsızdır. 
zilik hareketinden mufassal bir surette 
bahseden Her Hitler sulh meselesine de 
temas etmiş ve ı<sulh şeref ve 
dayanmalıdır» demi~tir. 

hürriyete 

Macar takımı Ankarada 
Şehrimizde üç maç yapan Macar 

Boçkay takımı dün akşam Ankaraya 
hareket etmiştir. Macarlar bugiin Es
kişehir ve Orta Anadolu şampiyonu 
Demirsoprla, yarın da Ankara şampi -
yonu Ankaragücü ile kar~ılaşacaktır. 

d-; .ist.ifas~ .kat;i. ~l~;;k 
0

kab~l ·~d
0

ildiğin-
den, Deniz Bakanlığı vazifesi. Lu va
zifeyi şimdiye kadar vekaleten ifa et
mekte olan Başbakan Metaksao tara -
fından deruhte edilmiştir. 

iki ahbap çavuşlar 

Filistine 61854 Yahudi hicret 
et mis 

' 
Londra, :J (A.A.) - Müstemlikat 

nazırı M. Armsby - Gore, Avam kama· 
rasında beyanatta bulunarak Filistinc 
(}1.834 Yahudi muhaciri gitmiş oldu· 
ğunu, bunlardan 8,ô:JO u Almafıya -
dan ve 27 ,8-13 ü de Lehistandan gel • 
diklerini söylemiştir. 

Bir Japon subayı idam edildi 
Tokyo, :J (A.A.) - Harp Bakan· 

lığının bir tebliği, kaymakam Aizava
nin bu sabah idam edildiğini bildirmek
tedir. 
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Beş kuruşa satılan pırlanta yüzük 
. Bahayan Paşaya aitmiş! 
ffİOlme~ Mustafa ve Hüsameddin isimli üç arkadaş 

'eski Osmanlı paşasının evinden bir çanta 
dolusu kıymetli eıya qınnıılar 

1 Bir ihtiyar 

1 
dolandınldı 

San Ihsan, Felek Mustafa ~ 
ve Adil adamcağızın 50 

lirasını aldılar 
,,tbün, Ka~tıda Himmet iamin- 11rra kadem basmıttır. 
dev bir.adamın elin~e~~~vuldan çık.ar- Bunlar, derhal Tahtakaleye gitmiş Dün Calatada bir dolandırıcılık 
c:b11 bu pırlanta yüı:uKU beş kuruta ler, orada aizli bir yerde çaldıkları mal~ vak'ası olmuş, 77 yaşında bir ihtiyar 
sattıjını ve bu )'lRüiü alan kim.enin ları rtakıim etmişlerdir. Bundan son açıkgöz üç dolandırıcı tarafından do
de ~üiü bilahare. ~uyuınculara göt- ra Mustafa ile Hüsameddin, Eşref ıs- landırılmıttır. Vak'a fÖyle olmuş -
terdiiı zaman kendıame: minde bir komisyoncu bulmuşlar, v tur: 

- Bu pırlantodır, dediklerini ve o uzun uzun uirClfal'ak malları lr.end~ Samatya Hacıkadın mektebi lr.a111 • 

T......_ 4 

Sekizinci yerli mallar 
sergisi dün açıldı 

zatın ela bu IÖI üıerine aatıcıdan fÜP- başlarına Atmak aibi tehlikeli bir · ıında oturan Mehmet oğlu Osman iı
~~~norek vak' ayı polite haber verdi- yapmaktansa, ucuza pahalıya bakm: minde 77 YBfında bir ihtiyar Bandır -
gıııı yum'fbk. yıp Eşrefe devretmitlerdir. 1 maya git~ek için Calatada dolaşırken 

Zabıtanın yaptıAı tahkikat netice • Himmet, Mustafa ve Hüsamdan da- . yanına hır adam yaklaşmış, kendisiy- Xtışat merasiminden bir fntıba 
·~ hidi~ ınühiın bir hırsızlık ha tamahkar olduğu için, eline geçen le ahbap olmuş. Rıhtımda sezerler - (a.,t.rafa ı el _,fada) 1 Sergide çok g(lzel PJlvİyonlar vardır • 
• ':~ MI o~usu ~ ~u ıuretle cereyan et· malları bizzat satmak ve komisyon _ ken önlerinde giden birisi bir cüzdan bulunamadığını ve b~ndan te~ellilt edebi· ,Türk Antrasiti paviyona Ue lııhisarlar pa• 
(Wini te•bıt ~tmıttar: cunun edeceği ittin.deyi de kendi he- düşürmÜf, ihtiyarın yanındaki adam: lecek kusurlann •ısı komiteaine baiıflan- yjyonu en ııiizel paviyonlar araaındadır. 

Çaısta eeki Oernanlı nuırl~~ aabma kazanmak iatemif ve Çarfıya - Aman bize kısmet çıktı, ıel pay- masını rica etmiftir. Bir paviyon da baıtan aıağı çinilerle 
ıı.ı,.yon Paf8Qua br111 Takuhıye ••t - aitmiştir. la~lım, diyerek, cüzdanı almış, ihti _ Bunu müteakip Vali muavini Hüdai bir rapılmııbr. 
tir. Takuhi Pıuıpltıcla Cümhuriyet Himmet mücevherden anlayan bir yan yan sokaklardan birine ıokmuf. nutuk aöylemit. '"eeraiYi açmııhr. Serginin diier kötelerinde de çok can-
caddoainde 'JJT/ nwuralı •J>O?bman • ad~ obnadıjı için ellik ve kara aör _ Tam bu sırada da parayı dütüren a- Açılıp mlltealdp davetliler büfede izaz b Te anteresan paviyonlara. yerli mallan• 
:.ı __ -·L---L n..._ be d d h --L dam aer· d'' k edilmiı ve •ersi l....:1-:...:r. 'na rasgelı'nmekt-~:... 
Wlll ,,...-~ V9QIQ Y .e • a a 111nat düiü bir yüzüğü de bq kuruşa sat • ı onere : ~ ıı:uu. 
bulc:luiu bır C"N nakletmıftır. makta mahzur aörmemi•tir. f ... e b~ - Benim cüzdanımı siz buldunuz, Sergi bahçesine beı kuru§ dühuliye iJe 

• T v• d• ik. hba sirilmektec:lir. Şehir bandosu mütemadiyert 
Nakil emuında Madam Takuhinı'n aatıf da y-1--lanm .. •••• ••bep olmu ıye ı a P çavuşun yakasına ya -CIJUI - ""' t' fh delilik havalar çalmaktadır. 

L-etli bir -"'taaı olduguv nu, ı0çı'nde tur. Plfmıttır · ti yar: - s d a.7au s-· ergi e bar, tiyatro, Lunapark, gazino 
koeaaından kalma, nitan ve yadigar Poliı meseleye vaz'ıyet ettikten son- - Benim bütün bir elli liralıktan L- ve halkın istirahati ve eğlencem için lizıın 
mUcevherleri muhafaza ettiğini, Him· ra Eşrefin elindeki mesruk mallar da ba,U param }'Ok, istenen bak diye r- ~ belli ba~lı her ıey vardır. 
met, Hüeameddin ve Mustafa namında mül8dere edilmiştir. Mecmuu bin lira bütün bir 50 liralığı cüzdan tabibine -......., Sergi geceleri on ikiye kadar açıkbr., 
üç aıkadat nuıl• öjrenmifler, ve na- kıymetinde olan bu mücevherlerin hep- vennif, cüzdan ahibi de parayı mua- 111 !: Tramvaylar serginin önünde durmaktadır. 
kil eanaaında çantayı kaldınmcıbk ıu- ıi ıneydana çıkmıştır. Yalnız Abdül .. yene ettikten eonra kağıda aanp ihti _ .,., H be 
retiyle af1rmaia karar venni,Jerdir. hamidin Babayan Papya verdiği gü _ yara iade ederek; ~ ~ ey lide Jlpbrllan yeni cami 

Madam Takulıi tqınacağı gün on- müt tabaka bulunamamıştır. Zabıta 
1 5 

"1 Evkaf idaresi Heybeli adada bir ca~ 
iar da civarda dolatırlarken, çanta da tahkikata devam etmektedir. - Bu benim param değil, hadi git mi yaptırmaktadır. 

demiş, ihtiyarı savdıktan aonra da di- 1 I '; ..ıı= Cami Heybeli adada lnönü cadde~ 

ıstanbuıda 190 bl
•D ğer adamın yakasına yapışıp münaka- .... ıinde Ümit 90bğmda denize hakim 

Bir muhtelis mah f8Y8 batlamıfbr. bir tepede inşa edilmektedir. Kağir ve 

aı·ıe soyadı aldı ihtiyar para cüzdanı kendisinde ol- • - .!! '~ ı iki katlıdır. Caminin alt katı duvarla-
duiu için brl8tı pnimet bilmif, ve • et• .,. • rı bitmiş, döşeme betonarme olarak' 

Çatalcanm Korobey köyünden be- Buaün soyadı alma kanununun bitme- hemen oradan uzaklaşmış ve bir hay· 1 S [~ yapılmıştır. Şimdi cami katının duvarw 
lediyenin aidatlı yol tahsildarı Hay - ıinin ikinci aünüdür. Temmuzun ikincı li ilerledikten ıonra cüzdanı açmıştır. • lanna bat1anmıftır. inşaat iki aya ka.o 
reddin 73 lira ibtills ettiiinden dün gönü akşamı dahiliye bakanlıiuıa la • Fakat cüzdan içinde aeçmiyen Rus ~~~bu o--. mocJ.}:,kfü;ük 

kum oldu 

.. da --LLQ d'I · ti .. __ L._t..ı_ 190 bi L ail e cami halka açılacaktır. 
agır ceza """'... m e ı mıt r • uuwwwa n a.üaur · enin aoyad- paralarından baAka bir -Y. bulama-

Hayredc:lin 2S mükeUefe ait mak - lannın tucil edildiii bildiriJ.mittir. T y~ I a:I il Caminin minaresi betondan yapı .. 
buzlann, mtıkellefe verilen kısmına t mıttır. ot 1- 1 b~ = lacak ve 20 metre yüksekliğinde olac 
a1dıiı altıtaı &rayı tamam olarak ge- etanbulda soyadlan alan vatan • Kendi elli liralığını aradığı zaman caktır. Maamafih bu caminin halkı~ 
çİmıİf, makbuzun dip koçanına da al- datlar ~ısmı azamı tqkil etmektedir. onu da bu1amayınca dolancbnldığını kolayca iıtifacle edebilmeai için çarşı 
dığı 6 far liraya mukabil 3 er lira yaz- Bu vazıye.te nazaran eoyadı almıyan- anlayarak polise müracaat etmittir. > I ~ = içinde ve sahile daha yakın vakıf ar· 
......... 1arın adedı tek, tük denecek derec;ede 

1 
1 ~ =.~ salanndan birinde in-•• daha isabetli 

.....,..... eh Bu ı b Polie ihtiyarın oöeterdiai .... kil ~._ ,.... y--
Bir müddet sonra Hayreddinin ih- ~ • r. nar tes it edilmektedir. Bu • • -T -- olacaktır. 

tilaai meydana çıkarak kendisi ağır gıbı vatandatlar~an kanunda yazılı zerine ima bir müddet zarfında Altgı. ;;> 
cezaya sevkedilmit ve mahkeme bir olan cezalar tahsıl edilecektir. dit namiyle maruf Adili yakalam... ...1 o .,:/as Parasız hasta muayenesi 

Adil zabıtaya bu iti San Ihsan ve Fe- 1 l e Beyogvlu Halkevinden: Evimizin aoaya\ 
ceı.ede hitam bulmuttur. • ı L M fa le Daıutm• emumda Hayreddin, m • Omversiteyi birinciUkle bitirenler e& uata i yaptığını eöytemittir. ·- ~ yardım ıubesi üyelerinden adları ve ihti • 

Ad'li rd' izah " • hı....~ aasları aşağıda yazıh hekimler, bakı~ tilaamı alduuyarak ikrar etmıt' ve ı n ve tii · ata göre: Sarı IJj ~.-. 
F k ''lt 1 · · · b 0 • cil'kl ı· 1 ih :;: • :; kartlarile gı'decek ihtiyaçlı fakir haataları 

,..._ ül"l d eced b • 1 paraaız bakacaklardır. Bakım ltartlan evi• dinlenen -L:tJerin ifadesiyle de bu a u e erımızı ınn ı e ve a ı- haan • tiyarla d0tt olmuş, F dek Mus- .,.. t 
111ÇU eübut bulduğundan 5 tene 10 y" a a er e itiren gençlerimizden tafa da civarda polis olup olmadığını ·- .~ miz direlttörlüjiinden verilir. Doktorlar • 
ay bapee, ft ihtilil ettiii parayı bir bir çoju. Avrupa imtihanlarına hazır- gözetlemif, kendisi de cüzdanı düşü - .- ;:I dan lbrabim Hanif Denker ile Mezbur it 
miaJi olarak öclemiye mahkUın eclilmit- lanarak doktora yapmak arzaıunda rerek ve sonra ihtiyarın parasını tet - iiiil m 1 E-~== butalıldanna, Nihad Sezai. Cafer Tayyaı 
tir. olduklannı bn mubarririmize eöyle • kik ederken, parayı Sarı ihsanla de - Kadın ve cenahı ve doium hutalıklarına. 

Y
- IP-'lacak orta mektepler mitlerdı.·r. . • .. . iittirc:lijini, bu binazlıktan lüaeesine ,._ Profesör Bahaeddin Llitfi. Fuat Hamid 

s'::..n!ıeııen1ıer; ,.hrimizde bulu- Tıbbi7eyı Ahmet Emııı ve Huaeym !~ ~~:r.::-ya~n :=:: ... o 5 C ::;:~;'·,.::;=.!'i.":..~~::u m~ 
nan Orta Tedrisat Müdürü Umumisi Avni biriocilikle bitirmitlerdir. Hukuk- mittir • ·- ~ :! 1111114 ""; Zührevi, Profe.ör Fahreddin Kerim Ruhl 
Ani ,ehrimizcleki tetkiklerine devam tan yedi kiti aliyülili derecede mezun A..ı!I!_ ikrarı :~·-·ı·ne San lh··- da "" a a.. n aeabt, Şevket Hümü Kulak. burun. bo~ 
etmektedir. olmuf, Feyzi, Türkan, Hadiye 'ft Ni QWll - .... m t IS lu. Naci Sumersan Çocuk, Psalti, Niha~ 

l.tanbulda yeniden 1 O orta mektep bat Erim hemen hemen ayni dereceler~ yablan1D1f, her ikiai de Galata 1 '5' elle iffet. V abram Ekmekçi Diı hastalıklarını 
_L_L Sullı Mahkemesine sevkedilmif 'Ye ha- - w ~ bakacaklardır. 

açıhnuı tebrrGr etmif ve muhtelif cucanaa profeeörlerinin takdirini ban- kim ikieini de tevkif etmittir. i o i .. 
1
~ = 

eeatlerde münulp binalar kiralanmıt- mttlanhr. w ~ 
~ , 

Fener, Betiktaf ve Bakırköyünde Lı . .1.- ..oui"ısti-.... ı: .a ... 1111 JlTo•bet~ı· a .. .__. Q 
~ biM'-ı mektep olmı1a ~ ..... -... •- • lYt y 1 r!-. ! 
lerinl hugGn ikmal ederek hazırladıv . eamı memur~ unza!aJ'lnı tak- ı~ eiveriflidir. Avni ,ehrimizdeki tetkik- R • ,___ . Eczane 'er I c o: 

ekllete k 6zere gı lıt. sahte evrak tanzım ve klite kullan- l.te•hal CilaeaD!eka.. 
~~ v arze. tme yana mak ıuretıy· le hazineye ait ql) n111Tça l"UIJUll1I gidecektir .&J. r- Akaaıayda (Şeref). Alemdarda 

ya · gayri menkul emlakin ahar kiımeler uh ~(Abdülkadir). Bakırköyünde (lati -

•rettfplar cemiyetinin gezinti. ~~e aeçmeaine sebebiyet veren ~ki pan). Bcyazatta (Aaador Vabram). E- z •G)a 
Sin& hazırhk ilkin memurlarının muhakemeıane minönünde (Betir Kemal Cevad). Fe· 

dün aiır cezada devam edilmiftir. nerde (Hüaameddin). Karagümrük -
lltlretUpler cemlyetl tarafından Bola - te (Kemal). Küçükpazarda (Necati). ~ 
~ w Adalara Jap>!m•pv ıwv ftrilen Bu celeede dinlenmek üzere çaiuı- Sunat7ada (Erofiloe). Şehremininde c ,..... 
S...U IObl bemb1a betJ•n•'I*"'. oarau lan bazı tahitlerin euçlular meyanın - (Nazım), Şehzade'b.,mda (Halil). 
BaJll1enln t"1 namaralı upun klralanmıt- da bulunduğu aöriildüiünclen bu si- a.,oila ca.etinclelül-: 
Ur. Yapar, Dprtden ~· lldecet. bi şahitlerin dinlenmesinden sarfı na - Calatada (Kapıiçi). Haakö1de (Ye-
Altmk\1m, BeJkm 11b1 bqbca iskelelerden zar edilmif ve bu emlikin tapuda te8Ci- ni Türkiye). Kaaımpatada (Turan). 
seçerek köprlJe plecelı:., köprilden akşam li hakkında sahte olduğu iddia edilen S.nyerde (Nuri). Şitlide (Maçka). 
lzerl geslnt!J9 plecekleri de alarak Ada - ve altında lıtanbul mektupçusu Osman Tak.imde (ltimad), (Kinyoli), (Tar-
lara puıeclı:.tir. • b' •• kk • • 1-L- ) 

lliNUipler oemJyetl bu geılntbt şimdiye ımzasını t.a!2yan ır muze orenın, ım- .. gafl • 
tadar ilk defa olarak haaırladılmdan, ge _ zasının vılayet mektupçusu Osmana Oalriiclar, ~ve Aclalarclakilerı 
mnUde buhuıdak tatiyenll'!rln fazla olac:8lt perilmek üzere mektupçu Osman - Büyükadacla (Merkez). Heybelide 
ıaım.ın ecUlmektedlr. la auiiatimal senesi Beyoğlunda polis (Yusuf). Kadıkö1 Mbvakkithanede 

Hem ceıl tly• lştll'alr. hem de Mürettipler komiseri bulunan Zekinin ,ahit olarak (Saadet). Kadıköy Söiütlüçepnede 
ee.ı .... t..,..,.., 'wı-t d*şiin....-De, a•Alı:.adal'- celbine karar verilroit ve ınahkeme (0.man HulUai). Oaküdar imrahorda 
ıar b 11 ~ ..ın.i,vi bir fırsat bllmektedlrlec. batka bir güne bırakılmıştır. (imrahor)· 

Taksim bahçesinde 
ı: ,--~'1"2'!'1s::m Halk Opereti 
P- Bu akşam 21 ,45 de 

HALiME 
Program her nafta 

degişlr 

Pek yakında 

Rah••t Efeadl 

..,, 
Bütün Avnapecla Belıırad bülbülü n~i~ 

le amlan Bahri7e Nuri Hac:iç, Kermee ko. 
nütai tarafından vaki olan daveti kabul 
etmittiı· 2 aiuatosta ıehrimize celecek ve 
Kermeste cenç beetekarlanmızın parçala• 
ruu teianni edecektir. 

Bu parçalar kendisine aönderihniftir. 

Ymibirkan 
Eminö .. HalıerW..ı 
Evimiz bir muhuebe denleri kursa 

açmai• karu nrmittir. Denleri alımcı 
Noter Calip Bingöl verecektir. 

Bu 'kuralar her umf balkin iktıaadi Ye 

ticari her ç99it tabit ve .an· at erba'buua 
iıine çok yarayacakbr. 15/ 7 936 ç•l'fUD
ba günü saat ( 18) de baılayacak olan 
kura için her p talebe ka1dedilmekte6 
dir. 

ı __ Y_en_i _N___.efrl._· .. ya_t_~/ 
01ldi - Ankara Halkevleri merkezi 

tarafından çıkanlan bu aylık mecmuanın 
7 inci cild 40 ıncı sayısı biı çok süaal Jll' 

zılart. intifaı e&mittiı. 
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MEMLEKET 
. ' 

HABERLER/ 

Ecnebi memleketlere kuru 
meyva ihracı düşünülüyor 
Ziraat Vekaleti Malatyada bir meyva istasyonu teesüs 

~tti, lktısat ~Vekaleti de tetkikat yapbnyor 

Maliltyadan bir söriiniif 
Malatya (Hususi) - Ziraat ve lk- kulmaktadır ... 

tieat Vekaletlerince kuru ve yaş mey- Tedbir alındığı takdirde önumüzde
vaların dış ülkelere fazla mikdarda ih- ki yıllarda böyle bir ihtimalle karşıla -
racını temin maksadile bir çok tedbirler şılmamış olacağı kuvvetle muhtemel-
alınmağa başlanmıştır. dir. 

' Ziraat Vekaleti Malatya meyvacılığı- Bazı Alman firmaları daha ~imdiden 
nın ıslahı için bir meyva istasyonu ile Malatya pekmez ve dut kurusundan 
bir de fidanlık vücuda getirmeğe karar tecrübe mahiyetinde bir kaç yüz kilo 
l . . lk 
verınıştır. tısat Vekaleti de meyva- mübayaatta bulunmuşlardır. 

Bu nümuneler revaç bulduğu tak-

100 kuruş için 
Bir ana baba bir çocuktan 

oldular 

Karaman (Hususi) - Kara~anın 
Hisar mahallesinde oturan Hüseyinin 
karısı kocasından 100 kuruşluk bir a
yakkabı istemiştir. Hüseyin de bu a
yakkabıyı alarnıyacağını söylemiş ve 
kısa bir ağız kavgasından sonra iş ya
tışmıştır. Ertesi sabah Hüseyin ışıne 
gitmiş kadın da ayakkabı parası bul
mak için 3 yaşındaki çocuğunu eve ka
pıyarak sokağa düşmüştür. Karı koca 
akşam eve döndükleri zaman mini mi
ni yavrularını su dolu çamaşır kazanı
nın içinde b~ a~ğı boğulmuş olduğu 
halde görmüşlerdir. 

Alpulluda bereket 
Alpullu (Hususi) - Bu yıl pancar 

mahsulü çok bereketlidir. Y ağrnurlar 
pancarları çok beslemiştir. Daha şim
diden bir buçuk, iki kilo ağırlığında 
pancarlara tesadüf edilmektedir. Ha
sat zamanına kadar pancarlann her biri 
3 - 4 kiloluk ağırlık kazanacaktır. 

Yağmurlar Alpulluda diğer ekinlere 
de zarar vermiş değildir. Kış ekini yat
mış ise de danelere zarar gelmemiştir. 
Yazlık mahsulat ~ok .iyi ve bereketli
dir. 

Gümrükler umum mUdürll ların fenni bir tarzda kurutulması için 
:Avrupa memleketlerinde olduğu gibi 
bizde de P at.k . . il . t tb"k· dirde Almanyaya mühim mikdarda ih- Diyarıbekir (Hususi) _ Cümrük-r ı ve ıyı usu erın a ı ı .. .. . 9
maksad"l "teh b" h t t tk' racat yapılacagı kuvvetle umıt edil- ler umum müdürü Nedim refakatinde 

Oiyartbekirıde 

ı e mu assıs ır eye e e ı- ek ed" 
kat yaptırmaktadır. Heyet Malatyada- m t ır. muavini Celadet ve Mardin gümrüğü 
ki tetkiklerine devam ediyor. Burada tetkikat yapmakta olan Ley- müdürii Abdullah olduğu halde Diyarı-

Havaların müsaadcaizliği bu yıl ka- et yakında Mersinde portakal rekoltesi hekir ticaret odası erUnile tehrin ticari 
yisı rekoltesini pek azaltmıştır. Taş- etrafında tetkiklerine devam etmek vaziyeti etrafında temaslarda buiun-
raya ihracat yapılamıyacağından kor- üzere şehrimizden ayrılacaklardır. mak üzere buraya gelm~lerdir. . 
Yaş üzüm ihraç 

edilecek 
lzmir Türk ofis idaresi 

teşebbüslere başladı 
Jzmir, 3 (Hususi) - Türkofis, bu mah· 

'1ul yılında şimal Avrupası limanlanna ve 
billıassa Almanyaya yaı üzüm sevkedilme· 
si için ciddi teıcbbüslere giriımiıtir. Y 11.ı 
üzüm sevkiyatı yapacak firmalara milli 
bankalardan 15,000 liraya kadar kredi 
verilecektir. 

Bu yıl Almanyaya yapılılcak yaı üzüm 
ihracatına İzmir yaı meyva ve sebze satıı 
kooperatifi önayak olarak alakadar fir • 
malarla muhaberata giriımiştir, Şimdilik 
Romanya transit yolile Berlin ve Hambur
ga yaı razaki ve siyah üzüm sevlcedilccek
tir. Aynca Foça ve Karaburun sultanı çe

kirdeksizlerinden sevkiyat yapılması için 
ambalajlar hazırlanmaktadır. 

Öğrendiğime göre bu yıl yapılacak sev
kiyat yalnız üzüme inhisar etmiyecektir. 
Patlıcan, kavun ve diğer meyvalarımızdan 
da sevkedilmesi için tetkikler yapılmakta· 
dır. 

Geçen yıl sistematik bir şekilde yaı ü • 
züm sevkiyatlarını idare eden Bulgarlar, 
kendi üzümlerine «Hacı Ali» damgasını 
vurarak yalnız Almanyaya 4000 vagon yaf 
üzüm sevketmişlerdi. Eğer yaı üzüm sev • 
kiyatında iyi bir netice alınırsa müstahsil 
J'Cni bir gelir kaynağı elde etmiı olacakhr. 

- Amanın, Hasan Be:v ! 

Diyarıbekirde 
İnhisar fabrikası 

Pazar Ola Hasan B. 

tici acıkh kaza 

Diyor Klı 

• 
,Sayfa s 

1 
Konuşme. 

"Neler hazırlıyorlar?,, 
Nurullah Ataç 

~ ve hislerini biribirini bailamağa ,bir bü -
• tün haline getirmeğe çalıştıkça şimdiki ya· 

<eNeler hazırlıyorlar~ ıı, yenı kurutan A- 1 d dd' 
1 

b ) d v •• 

v :zı arın a :zı ıyet er u un ugunu gore • kış kütüphanesi neıriyatının ne olacagı halt- _1-1 rd" 
b• C~'ıe ır. 

kında bir fikir vermek için çıkarılmış ır 
Kitapta dört manzum parça var: dördü 

kitaptır. Kapağındaki on altı adın arasın· de serbest nazımla, Nizım Hikmet'in tar• 
dn, yıllardanberi mecmua ve gazetelerde zında. Biri.Nihad Rıza'nın «Beklemekı> 
görülüp tanılanlan. meşhurları olduğu gj. isimli parçam. pek küçük olduğu için, hak
bi karilere tamamile yabancı gelecekleri kında bir hüküm vermek kabil değil; biz 
de vardır: Öyle zannediyorum ki kitap, de şimdilik, ümid ile, bekleriz. İsmet Hüs
bütünü ile, alakayı celbe layıktır. 

nü'nün <ıUnutmak» manzumesi ise §8.irin di· 
linde, nazmında bir olgunluk hissediliyor. 
Bundan evelki yazılannı da alaka ile oku-
muştum: bu manzumesini gerçekten çok 
sevdim. Artık Jsmet Hüsnü' den bir gay
ret daha gösterip Naz.ım Hikmet üslubun
dan kurtulmasını, kendine mahsus bir ifa· 

de aleti kurmasını beklemek hakkımızdır. 

' Ak~ kütüpanesi, muhtelif kitaplarda. 
bir birlik göstermek arzusundadır. Mesela 
orada çıkacak ldtaplann hasbi sanat, hasbi 
mualcale ile alakaSJ olmıyacağını, hatta 
kendinden baıka gaye tanımıyan sanatle, 
felsefe ile çarpışacağını aöyliycbiliriz. .Akış 
kütüpanesi muharrirleri şahsi nahvetlerinin 
okpnmasını değU, birer ferd olarak Siv-

Kemal Tahir' in «Ayıngacrn manzumesi <le 
rilmeği değil, hak bildikleri bir yola hiz • (Ayıngacı. tütün kaçakçısı demekmiş) ger
met ctmeği istiyorlar. En phsi elemlerini 
söylerken bile kendi phıslannı aşan &a • 
yeyi unutmuyorlar; meseli. yi.ri bekle • 
menin acılığından §İkayet eden Nihad Rı
za. çok genç bir pir, aevgiliainin izini, 
ka'\oga yollannda da anyor. 

Akıı kütüpancsi muharrirlerinin, yani 
cıNeler hazırlıyorlar) da gördüğümüz on 

altı lkiPnin fimdi tam bir «hüsnü niyet:. ile 
çniıfbk.1lanm aanıyorum. Fakat itiraf ede· 
yim :ki aralarında farklar, yann aynlac:ak.· 
lannı bildiren emareler de aranacak. olur
sa kolaylıkla bulunur. Bugün daha :ziyade 
şekilde birleştikleri arllaplıyor. <eNeler lıa
zıdıyorlar;? :n daki manzumder, hikayeler 
arasında derin bir birlik varsa bile hunun 
dedıal anla§]lmuı kabil değildir: daha 
vuzuhla gösterilmesi liz:ımdu. Bu, biç ı'üp· 
hesiz ki. o manzumeleri, o hikayeleri ya -
zanlann çoğun.un lıcnüz :genç ohnalann • 
dan ileri geliyor. Düşündükçe, fikirlerini 

Gavur Mehmedin yeni 
maceralan 

Pederimin Amavutköyiindeki kalpa
zanlar meselesinde al dağı nİpnm f ennam· 
nı size gönderiyorum.) 

Mektubun fazla !kısımlarını dercctme• 

ğe ~um gÖJJllÜyonaz. Bu mektup ile bu 

veailta bize bir davamın kuandırm1t olu
yor. Bunlardan da anlat1U,.or iti; (GaTin' 

çi hoşuma gitti; fakat o manzumenin athe
maıı sı, sevdiğim şeylerden değildir; bu 
hususta Kemal Tahir· c, ideologia bakı • 
mından itirazlarım var ... 

Nazım Hikmet. iki parçasını geçen alı 
Ayda bir'de okuduğumuz Bedreddin deş. 
tanı·ndan iki parça vermiı. O destan, §İm
diye kadar gördüğümüz kısımlarına bakı • 
!ıraa, şairin en iyi değilse de en geniı ve en 
açık, kelimenin asil manası ile en «popıı • 
laircıı eseri olacaktır. 

«Neler hazırlıyorlar}» daki hikayeler• 
den bahsetmiyeceğim; gerçi Sabahattin 
Aiinin «Kağnrn hikayesi çok güzel, fakat 
yakında bu sütunlarda o muharririn kita
bı hakkında dii§Ündüklerimi aöyliyeceğim. 
Öteki hikayeler jse ••• fena değil. 

Kitapta bir tılkım ekonomik yazılar. 
Marx"tan tercüme edilıni§ par~alar var. 
Onlar benim meşgul old~m mevzular .. 
dan değil. 

Taksitle 
E.slı:iden ber fCF pua ile aatın alınır• 

dı. Şimdi para ile satın alınmıyor, tak· 
ısitle eatın a'hnryor. 

* - Bu laçd 
Diye sormak adeti 

- Bu kaç takate~ 
Diye soruluyor. 

* 

ortadan kalktı: 

- Bugün elbİ8emin •on taksıtini de 
verdim. 

- Eh artık rahatsın, elbile aeaia ol
du demektir. 

- Maaleecf beaim olmadı. EJhiM 
eskimişti. Son tabiri verebnmCk için ea
lcidye attna. 

* Cünalıkir Allaha yalnracak~ 
- Giina\tmım cezasını çebneğe ra• 

ztynn amma ne olar t>u ~ezayı ıtabit 

tak.it "Ver de bana da faita yıkım olma• 

sın• 

* - Aylık neye yarar) 
- Taksit ödemeğet 

* Buna şa~ıyorum: 
Otomobili taksitle alan adam. yaya 

gideni taksit taksit çiğnemiyor da, bir 
hamlede ezip geçiyor. 

* 
Kendimizi taisitçililtte lazfa teı-akki 

ctmiı sanmayalım. El elden Wıtüa oldu· 
ğu gibi, bizden üstiin de Amerika va ... 
du. 

-. okudun mu? Bu-ı . ; · ~ Belediye Yerli Mallar ıer· ı .. : Eilence yerlel'inden aardı-
gmnL. iı içıo.. • . . Cirealerd.a. bqet- klll'Uf 1 Hasan Bey - Ela, 

dübuliye alaıcaknut ! Yedi sanayii teıvik, itte 
olurl 

iferint 
böyle 

Orada ahı veri,. .11dam öldüktea 
sonra parası •.-ortad ... ~ şartile 
yapılır. 

IMsE1' 
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• 
Dünyanın en zengin ve en güzel 
kadını Amerikada öldürüldü 

I~kmektep Kampı 
Kamp çok rağbet gördü. Gelecek sene müteaddit 

kamplar açılması daha şimdiden kararlaşmış bulunuyor 

Kadın bir meceraperestti, eski Amerika ger/ilerinin 
hazinesini ele geçirmişti, onun ölümü ile 

• 
bu hazine de ortadan kayboldu 

Riyo dö Janeyro Cenubi Amerikanın 

Parisidir. 
Rio deJaneiro'nun geceleri çok iÜzel• 

dir. Parlak yıldızlarla zifiri karanlık gök, ~ 
hiç bir yerde bu kadar muhteşem bir tezad 
halinde görünmez. 

İşte bu güze) gecelerin birinde muhte• 
tem Kopakabana otelinin pervane gibi 
durmadan dönen kapısının önünde kapa• 
lı bir Linkoln otomobHi duruyor. Kapıcı 

kasketini koltuğunun altına alarak ani bir 
hareketle, otomobilin kapısını açıyor. Ve 
elini içerdeki kadına uzatıyor. 

Beyaz zemin üzerine siyah çizgili ke· 
ten bir elbise giyen şoför hürmetle ayakta 
bekliyor. Ve bütün bu merasimden sonra 
da otomobilden bir kadın iniyor. 

Kapıdan çıkarken yavaşça boynunu 
büküyor. Sonra asfaltın üzerinde dimdik 
duruyor, renard kürkünün altından beyaz 
müdevver omuzlan, gecenin yan karanlı· 
iında yıldızlar kadar parlıyor, san aaçları, 
kırmızı in'ikaslarla sanki başının üzerinden 
aşk ve ihtiras alevleri yükseltiyor. 

Arkasından da smokinli bir erkek ara• 
hadan iniyor, kadın ona tebessüm eder• 
ken: 

Ne güzel gece yarabbi diyor. 
Sesi kısık fakat tatlı, bacaklanna ayrı 

bir gÜzellik veren yüksek topuklu iskarpin
lerinin üzerinde sekerek otele doğru gi
derken, birdenbire sekiz kurşun patlıyor. 
Sekiz el tabanca atılıyor. 

~ 

Emilia 

ların hazinesine sahip olan, daha doğrusu 
o hazineyi çalan kadındı. Acaba niçin öl
dürüldü? Bir aşk macerası mı idi?, Bir in· 
tikam mıydı~ Kimse anlayamadı. Failler 
bulunamadı. 

kilde: Bulundukları şehrin kan burundan, 

Else:oiano'dan bahsediyor. 
- Dünyanın en bedbaht ve en mende· 

bur adamını tanımalısınız çirkindir. Vik· 
tor Hugo'nun romanında yaşattığı Kazi· 

moda tipini bunun kadar iyi temsil edebile· 
cek bir ikinci insan tasavvur edilemez, ona 
insan demek de hatadır. Kanbur bir may
mundur. Medarcyn hastalıklarının hemen 
hepsinin arazını ııösterir. 

Başının etrafında mandaları bHe çile· 
den çıkaracak kadar çok einekler vardır. 
Fakat o bu pisliğe hiç aldırmadan yaşar. 

Bournet, hası:r iskemlesine kuruluyor, 
sigarasının dumanlarına dalarak ıözüne 

devam ediyor. 
- itte bu mendebur, dü~yanın en zen· 

gin adamıdır. 
Emilia da Kayaaso da yerlerinden ııçrar

larken, o devam ediyor: 
- lncas hükümdarlannın ele seçme• 

yen hazinelerini buldu. 
EmHia, heyecanla dikildiği ko1tuğa 

tekrar yaslanırken: 
- Efsane} diyor. 
Bournet kızıyor: 
- Efsane değil, hakikatten babsediyo· ı 

rum. 
Ve sonra, sarı alev saçlı Emilia ile ka- j 

bak başlı kocasının başları birbirine soku- j 
luyor, Bournet de kadının misk gibi koku· i 
sunu derin derin genzine çe\ttikten sonra, ' 
anlatıyor. 

- Kanbur, şimdi, metruk olan Güneş 
mabedinde oturuyor. 

Ve sonra sesler karışıyor.... Üç kafa 
duvarların müzevirliğinden bile korkacak 
şekilde birbirlerine bir çok şeyler anlatı· 
yorlar, ve nihayet feveran eden bir volkan 

Oyun ve deniz banyosu 

Dünyanın en güzel kadınının beyaz 
renard kürkü yer yer kızarıyor, yere düşü· 
yor, açılan eteklerinin altında artık gizle• 
nemeyen bacakları ispazmoza tutulmuş gi
bi titriyor, kollar yanına düşüyor. Derhal 
içeriye götüri.ilüyor, sarı alev gibi saçları, 

parlak mermer merdivenlerin üzerindı 
kızıl izler çiziyoı . 

* gibi Emilia'nın sesi yükseliyor. 
Bir kaç sene evvel Peru'da eski Cusco - Mösyö Bournet, hakikaten bu adam 

- Ölüyorum, fakat esrarımı da bera• 
her götürüyorum. 

ismindeki bir şehre kan koca olduklarını bu kadar fena mı, tahammül edilemiyecek 
söyleyen bir çift geliyor, Mişel Kayasso derecede çirkin mi? diyor. 

Kadının son sözleri bunlar oluyor. ve karısı Emilia. Bunların mazileri hak- Kocası Kayasso, istemem, olmaz .•.• 

* * * 
İncas'ları şüphesiz biliyorsunuz. Kris· 

kında kimsenin malfunatı olmadığı 
ne maksatla oraya geldiklerini de 
bilmiyor. 

gibi, 
kimse 

tof Kolomp Amerikayı keşfetmek için bu 
payelken Okyanusları aştığı sıralarda, on· 
lar, Cenubi Amerikada ve bilhassa bugün
kü Peru' da oturuyorlardı, o zamana göre 
yüksek olan medeniyetleri sayesinde civaı 
memleketleri, tahakkümleri altına almış· 
lar, kendi lisanlarını bile hakim kılmışlar
dı. Buldukları zengin madenleri işletiyor· 
lar, biriktirdikleri parıı-larla kıymetli taşla
n değiştirerek hazinelerini zenginleştiriyor
lardı. 

Derhal büyük bir ev tutuyorlar, kimse 
ile sıkı fıkı ahbap olmadan oraya yerleşi· 
yorlar ve bir kaç hafta beraber yaşıyorlar. 

Bir müddet sonra, Halett Bournet is
minde bir antikacı ile tanışıyorlar, Halett 
Bournet yalnız antikacı değil, ayni zaman
da antikaların tarihçesini, maceralarını bi
len bir adamdır. 

Bir akşam evin balkonunda üçü bir a
rada içerlerken, bu yeni ahbap sesini kısı• 
yor ve ancak üçünün işitebileceği bir şe· Ölen kadın Emilia Kayasso da lncas• 

.Bu gençler 
Neye 
Evlenemiyor/ar? 

Dün iki gençten mektup aldım. Çalı· 
fıyorlar, ifleri fena değil. Evelenmek İs· 
tİyorlar, fakat bu İf için masraf yapma· 
ia tahammülleri yok. Kazandıklan an
cak hayatlarını temine kafi geliyor, evle. 
nine para biriktirebileceklerini umu -
yorlar. <ıNe yapalım?» diye bana soru
yorlar. 

Bu gençler mçın evlenemİyorlar? 

Keneli rivayetlerine göre paralan kafi 
gelmiyor, bekar kaldiklan müddetçe 
para biriktirebileceklerini de ummuyor· 
lar. 

Halbuki aldanıyorlar. Çünkü bekar· 
hkta para biriktiremiyen adam evlilikte 
hiç biriktiremez. Evliliğin öyle masraf. 
lan vardır ki bekarlığı aratır. insan bi· 
riktirmek için evlenmez. 

Evlenmek için para isteyen aileler 
vardır, istemiyen aileler vardır. Şimdi 

kızlar koca bulmak için İnce eleyjp sık 
dokurnuyorlar. Siz de yüksekten abnaz, 
etinizi ararsanız her halde evlenmekte 

güçlük çekmezsiniz. 

* * * 
<eYaşım 21. Kimsesizim. Mali vazi-

yetim de iyi değildir, ufak bir aylıkla 
geçiniyorum. Başkasile nikahlı akra • 

bamdan bir kızla sevişiyorum, ikimiz de 
birleşmek istiyoruz. Ne yapalım? 

/ 

H.M.A. 

Oğlum, bu ıerait dahilinde evlenile. 
mez. Sevmek bqka, evlenmek b•a 

feydir. Nikahlı bir kızı alıp ta nasıl ge· 
çinecekıiniz? Kızı seviyorsan, bırak ta 
onu bafk;ası mes'ud etsin. 

* * * 
Pangaltıda Ferhunde: 
Mademki henüz mektepteıiniz. Şün. 

dilik evlenmeğe tetebbüs etmeyiniz. 

Yalnız bir vesile bulup sevginizi sevdi • 
ğiniz adama anlatabilirsiniz. Bahusus 
akraba olutunuz size bu imkam vermeğe 
de müsaittir. 

* * * 
Hayraboluda K. K. K. K. 

Yatınrz on sekiz. Bu ya§ evlenmeğe 
müsait değildir. Bahusus siz de bu ar
zuyu henüz duymuyorsunuz, obalde a
cele elmeyiniz, İfİ zamana bırakınız. 

... TEYZE 

• Nihayet kadın Güneş mabedine doğru 
yola çıkarken Kayasso ile Bournet haşhaşa 
kalıyorlar. Kayasso başını kaldırmaktan 

çekinen bir tavırla: 
- Bournet bana bu işi yaptırmamalıy· 

dın diye arkadaşına çıkışmak istiyor. 
- Ya servet... Ya hazineler, yumurta 

büyüklüğündeki zümrütler, kapı tokmağı 

kadar inciler, ve hele sarı san altınlar. 

Milyonlar eden .... 
Kayasso ötesini dinleyemiyor. 

- Allah sonunu iyi etsin diyor. Peki 
bu kanbur sahi bu kadar müstekreh bir a· 
dam mı? 

- Tarifimden beter. 
- Öyle ise bana niçin bu işi yaptırttın) 
- Ben de razı olmağa mecbur ol· 

dum. 
- Amma ona giden benim karım ... Sen 

tabii acı duymazsın. 
- Nasıl duymam... Dan ima Kayasso 1 

Ben de senin karını seviyorum. Fakat ne 
yapayım servet .... 

* Emilia altı ay meydana çıkmadı. Kan• 
burla Güneş mabedinin yıkık duvarları a· 
rasında yaşıyordu. Yolcular, onu kanburun 
yanında, sarı saçlı başını, kıllı çökük göğ
süne dayamış olarak görmüşler.. El Desi· 
ano mes'utmuş, ıslıkla 25 sene evvelki şar· 
kılan söylüyormuş yine eskisi gibi sinek 
ve haşarat bulutu bu çiftin üzerinde dola
şıyormuş. 

* Bir sabah Emilianın kocası Kayasso ya-
tağında ölü bulundu. Yüzü simsiyah kesil
mişti. Boynunda ince bir sicim izi vardı. 

Derhal Bournet tevkif edildi. Fakat bi· 
raz sonra serbest bırakıldı. Tahkikat iler• 
leyince, bu sefer de kanbur tevkif edildi, 
aleyhindeki deliller gayet zayıf olmasına 

rağmen hay)j hırpalandı. Maktul Kayasso
yu mabedin etrafında dolaşırken görmüş
lerdi. 

Kanbur onu orada öldürüp evine ge· 
tirmiş olr:ıalıydı. Bu da uzak bir ihtimaldi. 

Kadının meşru kocasile, sevgilisi olan 
kanbur kavga etmiş olabmrlerdi. Ve cina· 
yet de bundan doğabilirdi?. 

Cinayetin en birinci ve mühim tahidi 
Emilia oldu, mahkemenfo huzurunda, ea· 

Yemek ve uyku 

Bu yıl ilk defa olarak Kızıltoprak - günlerini kum yığınları üzerinde o
ta bir İlkmektepler Kampı açılmıştır. yunla, bedeni hareketlerle, deniz 
Kamp için ilkönce 90 talebelik bir kad- banyosu ile geçirmekte, kendilerine 
ro yapılmış, fakat talebe velileri ara- muallimleri nezaret etmektedir. 
sında kamp pek fazla rağbet bulduğu 
için bu kadroyu genişletmek icap et • 
miştir. 

Kızıltoprakta 49 uncu ilk mektepte 
kurulan kampda talebelere büyük bir 
itina ile bakılmaktadır. Miniminiler 

rih hiç bir şey söylememiş olmakla bera
ber, El Desiano hakkında şüpheleri davet 
edecek her türlü ifadede bulundu. 

Zavallı kanbur, ayağa kalktı: 

- Yalan söylüyor diye bağırdı. Koca
sını bizzat kendisi boğdu. Doğrudur. Ken· 
disini delice seviyorum ve kıskanıyorum. 
Yüzüme bir kere şefkatle bakması için her 
§eyİ fedaya hazırım, bunun için cinayetler 
de işlerim, sizi muhterem mahkeme hey
eti, ve sizleri muhterem jüri1er, hepinizin 
kanını içebilirim. Fakat bu vak'ada tama· 
mile bigünahım. 

Emilia beni gelip te inzivagahımda tes· 
hir ettiği zaman kendisinden çok kork· 
tum gayesini biliyordum. Benim gibi bir 
adamı sevemezdi. Esrarımı çalmak istiyor· 
du. Bir gün döktüğü göz yaşları arasında 

Gelecek yıl ilkmektep kamplarına 

daha umumi bir şekil verilmesi 
şimdiden kararlaştırılmıştır. Bu ilk 
kamptan bu kararı verecek kadar mü
him ve iyi bir netice alınmıştır. 

onu da söyledi. Beni sevdiğinden bahset• 
ti. Ben de bunu ispat etmesini istedim. Git• 
ti, kocasını boğdu ve benden de esrarını 

aldı. 

Mahkeme reisi Emilia'yı derhal tevkif 
ettirdi, fakat güzelliği yüzünden çok geç• 
meden hapishane kapıları arkasına kadar 
açıldı ve Emilia serbest kaldı. 

O tarihten beri refah içinde ve milyon· 
lar sarfederek yaşayan Emilia'ya esrarını 

bildirmesi için paralar vaadettiler. Hüku· 
met kadının aleyhinde dava açtı. Fakat 
yumurta büyüklüğündeki taşların nerede 

olduklan anlaşılamadı. Emilia, tehdit al
tında ve korku içinde bir hayat süriiklii· 
yordu ... Nihayet tabancalar Avenisdo Cent• 
rale caddesinde patladı. Fakat hazine• 
nin esrarı gene anlaşılamadı. 
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Niyazi ile Hayriye ilti kardeııti. Kim· 
aeleri yoktu. Ormanda bir kulübede yal
bız baılarına oturuyorlardı. Bir gün Hay· 
riye evde aofrayı hazırlarken Niyazi te
lil§la içeri girdi: Aman Hayriye çabuk 
·ttaçalım .. ormanda yangın var. Diri diri 

ikisi de o kadar iyi çocuklardı ki atı 
alıp kac;mağı akıllarından bile geçirme • 
diler. Atı ormana doiru ıürdüler. At şa
ha kalkıyor, bir türlü ilerlemek istemi 
yordu. 

Nıyazi atın yanından yanı edercesine 
koştu .. Etraf alevler içinde idi. Koııtuk· 

ça yüzlerine ııcak bava çatpıyordu. 

Biuz ıonra önlerine bir dere çıkınca 
hepsi sevindiler .• 

Atı dereye doğru ıürdüler. Yüze yüze 

yanarız sonra» dedi. 
Ve kardeşinin elinden tutarak, hiç bir 

şey almadan kulübeden dışarı fırladılar. 

Koşmağa başladılar. Biraz sonra arka • 
larında bir nal sesi duyunca başlarını ge• 
riye çevirdiler. Boş bir at dolu dizgin or-

Zorla ilerliye, ilerliye, ormana geldi· 
ler. Ağaç altında oturan bir adam gör
düler. Onları görünce adamın gözleri 
parladı, sevindi. Attan dü§tÜm, ayağım 
incindi, yürüyemiyorum. 

dereden geçtiler. Bir adaya geldiler •• 
iki kardeıı arkalarına dönüp baktıltır •. 
aKulübemiz yandı. Şimdi ne yapacağız. 
Çalı çırpı toplıyarak burada yenı 
bir kulübe yapmağa çalışalım» de • 
diler. 

man tarafından geliyordu. 
((Üstündeki adamı yere atmıı olacak» 

dediler .. Niyazi ileri doiru atıldı. Atı diz· 
ginlerinden yakaladı.. ıimdi ikisi de or
manda belki de ateşler iç.inde kalan atın 
sahihini düşünüyorlardı. 

uDiri diri yanacağım diye ödüm patlı· 
yordu. Allah razı olsun ıizden çocukları> 
dedi. Niyazinin yardımile adam ata bin· 
di.. arkaya da Hayriye oturdu.. uŞimdi 
yanmadan buradan uzaklaııalım» dediler. 

Adam çocukların böyle konuştuğunu 
duyunca onlara iki torba uzattı. ikisi de 
altın dolu idi .. çocuklar torbaları sevine 
sevine aldılar. «Şimdi hem istediğimiz 
gibi bir ev yaptırabilir, hem de mektebe 
gidebiliriz» diyorlardı. 

...___~---..---------------..---------~---------~--~------~.-. .......... ..._~ __ ..._ ....... ~ . ..-........ --~---------........ --~~~-------.,.__.,. ........ __ _ 
(aıaAYE il Atlı Karınca J 

Kenanla Ömer yatakhanede yan • 
yana yatıyorlardı .. Ömer hikayeye, ma
ıala bayılırd1. Nöbetçiler çekildikten 
ıonra her akıam Ke
nan Ömere bir hika· 
Ye anlatırdı. Bir ak -
ıam da şu hikayeyi 
pnlattı. Ömerin pek 
hoşuna gitti. Baka -
lım siz de aevecek mi
ıiniz. 

* Ben küçükken u • •11!1!9"~1 
facık bir köyde oturur-

duk.. Bayramdan bayrama bayram yeri 
kurulur, atlıkarıncalara filan binerdik .. 
Köyde çocuklar için bqka hiç bir eğlence 
yoktu.. onun için hepimiz bayramı dört 
gözle beklerdik .• fakat bir ıene kurban bay
ramı sabahı bayram yerine gittik ki atlı • 
kanncalar yok.. sebebini öğrendik.. direği 
lurılmıı .• hepimizin neıea kaçtı .• her biri· 
miz bir tarafa dağıldık. 
Bizim köye yakın saray gı"bi büyük bir köşk 
vardı.. •a!u"binin bütün parasını hırsızlar 
çalmııtı. O da büyük köıkten çıkmış, ya • 
nında 1t·· ~k uçu kulübede oturuyordu. Bt:n 
dolaşa dola•a bu k" k'" hah . . b" v oş un çesıne geldım .. 
ır de baktım, bahçenin ortasında güzel 

büyük bir havuzun kenarında dikilmiş bi; 
b~yrak direği, koskocaman bir şey .. şöyle 
hır bakayım ded' · d hi . ım .. yenn e ç devrıl • 
meden topaç gibi dönüyordu. 

Hemen geriıin geri köye d" d .. 
k 

on um .• ar • 
adaşlarımı topladım biç b" ·· ır fey sorma· 

dan arkamdan gelin dedı"m d .• ora an eve 
uğradık.. annemin çamaşır iplerini onun 
ne yapıyorsun filan demesine meydan hı • 
'~.kınadan yakaladım .• hep beraber köş • 
kun bahçesine geldik .. direiin tepesine dört 
tane İp bağladım.. Bir de dibine sardım .. 
Bu dipteki İpi çekince ditek olduğu yerde 
topaç gibi dönmeğe baııladı.. arkadaşla • 
rıma, uhaydj iplere aanlın» dedim.. ben 
direği çevirdikçe onlar da bpkı atlıkarınca 

gibi direğin etrafında dönüyorlardı .. Bir de 
ıişman arkadaşımız vardı .• ipte kendini 
pek kolay kolay tutamıyordu.. Çabucak 
yoruldu .. bana ıchaydi azıcık ta sen bin ben 
çevireyim» dedi.. İplerden birini de ben 
yakaladım .. şişko bütün hızile ipi bir çekin
ce neye uğradığımızı şaşırdık.. direk 
ııkütn diye yere yuvarlandı .. biz de hepi
miz düştük tabii. Hem de nereye, havu • 
zun içine, az kalsın boğuluyorduk.. derin 

bir havuzmuş. 
Gürültüyü köşkün sahibi duyunca ko • 

şup geldik.. ıcbenim bahçemde ne arıyor· 
sunuz, sizi gidi arsızlan> diye bizi payla • 
mağa başladı.. Hepsi sudan dışarı çıktı. 
Fakat bana bir şey olmuştu. Bir türlü ken· 
dimi kaldıramıyordum .. «Haydi dışarıı> di· 
ye köşkün sahibi bana da seslendi.. «Çıka· 
mıyorum» dedim.. cıDur, şimdi ben sana 
gösteririm» diyerek, paçalarını sıvadı. Ha· 
vuzun içine daldı.. beni ensemden yııka • 
]ayıp sürüklcmeğe başladı.. Ayaklarım su
dan kurtulunca ayağıma takılı bir halka 
gördüm.. «Durun ayağıma bit şey ta • 
kılmış» dedim.. Hepsi ayağıma baktılar .• 
Köşkün sahibi sevinçten hepimizin boynu· 
na sarılmağa başladı.. «Benim kasam, de· 
mek hırsızlar aşıramamışlar, buraya at • 
mışlarn dedi.. Kasasını açtı .. Hepimize bol 
bol para verdi .• Kendisi de eskisi gibi zen· 
ııin oldu. Köşkünde yaşamağa başladı .. 

Faydalı bilgiler: 

Ezüp kimdir? 
Size bu sahifede arasıta Ezübun hika 

yelerinden bazılarını yazıyoruz. Bir kısmı
nı da belki kendiniz başka yerlerde oku • 
muıısunuzdur. Biz çocukken kıraat kitapla
rımızda onun hikayeleri yazılıydı.. Anne
lerinizin, babalarınızın söylediği hikaye • 
ler arasında onun olanları da pek çoktur. 

Ezüp ya~adığı zamanlarda daha tarih 
yazılmağa başlanmamı§tı. Onun için ona 
dair bildiklerimiz pek azdıt. lsadan 550 se
ne evvel yaşamıştır. Frikyada doğmuştur. 
Bir Yunanlıdır. 

( Frikyanın neresı olduğunu bil-
miyorsanız, tarih veya coğrafya hocanıza 
sorunuz). Uzun seneler Atinada yaşamış· 
tır. Ksentüs isminde zengin bir adamın kö

lesi idi. Kscntüs çarşıdan at alır gibi Ezübü 
satın alıp, eve getirdiği zaman kansı hiç 
beğenmemiş. Çünkü E.zübün acayip bir kı
yafeti varmış. Vücudu filan da tuhaf, ko· 

mik gibi bir şeymiş. Fakat Ezüp hikayeler 
söylemeğe başlayınca Jtadının pek hoııuna 
gitmiş.. Ezüp doğrudan doğruya konuş • 
ma2.mı.ş. Mesoli: Birisini eevmiyot değil 
mD Doğrudan doğruya ıevmiyorum de • 
mezmif, bir hikaye ile anlatırmış. Herkes 
bunun konuşmasını çok sevdiği için ötede 
beride nutuklar da verirmiş. Herkesi gül
dürürmüş. Bu söylediği hikayeler ve nu· 
tuklar ta zamanımıza kadar gelmiııtir. Ba· 
zılan onun dünyanın yedi akıllı adamından 
biri olduğunu söylerler. Pek zeki, pek a· 
kıllı adamml§. Kendini herkese sevdirmiş. 

Bütün hikayeleri, bütün lisanlara çev • 
rilmiştir. Bütün hikayelerini bir arada ya· 
zan kitaplar da vardır. Belki bir gün bun
lar bizim lisanımıza da çevrilir ve ıiz de 
okursunuz .• 

Arkadaşlarmıza sorunuz. 
Bir yastığı örtmek için en kolay yol 

hangisidir}. 
Cevap: Üzerine oturmak ••• 

Tavşan kardeş tatlıya bayılırdı. Bir gün 
ayı kardeşin evden çıktığını görünce he • 
men açık pencereden içeriye daldı.. yiye· 
cek bir şeyler aramağa başladı.. Raflar • 
dan birinin \i.&lünde bir tabak gördü. Tav· 
şan kardeş hemen tırmandı .. Tabağın balla 
dolu olduğunu görünce hemen yemeğe baş
ladı .• Fakat öyle aç gözlü idi ki hepsini 
birden yemeğe uğraşıyordu. Bir taraftan 
da ayı kardeıı ıelip onu yakalıyacak diye 
korkuyordu. 

Acele acele yutmaja çalııırlr.en tabağı 
başından aıağı devirdi. Bütün tüyleri, her 
tarafı bal içinde kaldı. Ne yapacağını ıa • 
şırdı. Kaçıp gitse yolda herkes ona güle -
cekti. Belki de üstüne böcekler üşüşecek
ler ve onu yiyip bitireceklerdi. Kaçmasa, 
kalsa, ayı kardeıı nerede İse gelecekti. Ba
lın yendiğini görüqce kim bilir ona neltır 
yapacaktı. Bir çare bulayım diye etrafına 
bakınırken ayı kardeııin yavaıı yavaı ııel· 
diğini gördü .. 

Korku içinde kendini pencereden dıııan 
fırlattı.. Çok ıükür ayı kardeıe yakalan • 
madı. Yerde bir sürü kuru yapraklar var
dı. cıŞunların arasında yuvarlanayım. Bel
ki bu bal temizlenirJ> diye düşündü. Yu • 
varlanmağa başladı. Yuvarlandıkça kuru 

$ayfa , 

yapraklar ballara yapıştı. Tavşan kardeı· 

kalktığı zaman tanınmıyacak, korkunç bir · 
kıyafete girmişti. Temizlenmenin çare5i ol-' 
madığını iÖrünce evinin yolunu tuttu. 

Yolda ihtiyar bir kadına rastladı. Bu • 
nu görünce kadının ödü patladı. T ersyüz 
döndü, koşmağa başladı .. Koca kadını kor• 
kutmak tavşanın pek hoşuna gitti. Saat • 
lerce kendini gülmekten alamadı .. Fakat 
biraz daha yürüdükten sonra iıler deiiıti. 
Karşıdan kurt kardeıle tilki kardeş aö • 
ründü .• Tav§anı nuıl yakalıyacaklatını. 

onu nasıl pi§irip yiyeceklerini konuşuyor • 
lardı. Tavşan korkudan bitti. Saklanacak 
bir klişe arayım derken aklına bir ıey gel· 
di .. «koskocaman kadını korkuttuktan so.1· 
ra tilki ile kurdu korkutamaz mıyım san• 
kihı diye düııündü .. Ve tam kurtla tilki 
yaklaıtıkları SJrada yolun üstüne fırladı., 
Tabii tilki ile kurt bu acayip kıyafetli fe • 
yin tavşan olduğunu anlıyamadılar. Ödleri 
patladı. . kuyruklannı bacaklarının araıına 
sıkıştırarak var kuvvetlerile kaçmağa haı • 
ladılar. 

Tilki ile kurdun kaçışı tavşan kardetlıl 
pek hoşuna gitti. Yerlere çömeldi. Saatler· 
ce, yanlan ağrıncıya kadar ıüldü.. gijl4 
güle ııüç bal ile evinin kapısını buldu. 

BU HAFTANIN BiLMECESi 

T ayyarecilerin nerede olduğunu 
misiniz? bulabilir 

Bir gün Aynur kır • 
lar.da dolaşırken bir 
tayyareye tasilat. Kır
mızı kanatlarile bu 
tayyare Aynurun pek 
hoşuna gider. <ıŞura • 
da kenarda durayım 

da havalanırken göre
yim bari» dedi. Fakat 
belki bir çeyrek saat 
bekledi. Tayyarede 
hiç bir hareket görme
di. Pilotu bile meydan 
da yoktu .. «Galiba bu 
tayyare bugün hava • 
lanmıyacak» diyerek 
gitmeğe hazırlanırken bir takım sesler duy• 
du .. Şöyle dikkatlice bir baktı .. Pilot do • 
kuz kişi ile beraber aeüyordu. Onlar da 
tayyareye bineceklerdi .• Onlardan biri ol· 
mağı Aynur ne kadar isterdi .• Çünkü da
ha hiç tayyareye binmemişti.. Orta mck -
tehi hitirmeğe dört göz atıyordu. Bitirince 
hemen Türk hava kuşuna yazılacaktı .. Fa· 

kat yazık ki henüz ilk mektepte idi. Tay • 
yareye binecek olan bu dokuz talihli a • 
damla pilotu görmek isterseniz, resmi her 
tarafa çevirin. Dikkatlice bakın.. Bulunca 
yerlerine iıaret edin .. Resmi kesip bir zar• 
fın içine koyun. laminizi, adresinizi yazın, 
Bize yollayın.. Biz de aize güzel güzel he-. 
diyeler yollıyacağız. 

Geçen Bilmecemizde Kazananlar 
28 haziran ta • 

fthJj bilmecemiz 
de birinci ikra • 
miyemiz olan bir 
mücessem hen • 
dese şeklini İst. 
Erkek Lisesi 2/C • 
den Osman Mest
ci kazanmıgtır. 

Talihli o kuyu• 
cumuzla latan • 
bulda bulunan di • 
ğer kazananların 

pazartesi ve perıen• 
be günleri öğleden 
ıonra hediyelerini 
bizzat idarehane • 

Geçenki bilmeeemiıde 

bir mektep çantuı ka· 
ıanan Kızıltopralı: altıncı 

ilkmektcp talebe.inden 
235 Necla 

mizden almalan lazımdır. Taıra okurları· 
mızın hediyeleri posta ile gönderilir. 

OYUNCAK 

İst. Gelenbevi orta okulundan 1 / A dan 

352 K. Tı.irnaoğlu, Diyarıbekir asliye ceza 

hakimi Sadık Şimıek kızı Sabiha, Taksim 

Talimhane Şehid Mühtar cad. Şirin apart. 

Erol Işın, Ankara Cebeci Erdem sokak No. 
6 Müjgan. 

DOLMA KALEM 

Pangaltı 54 Nimet Ostar, İst. 44 üncü 
ilkmektep 425 Hüseyin Demirel, lıt. Sch-

1 
remini Mimar Acem 2/ 1 numarada H, 
Şen. 

LOSYON 
lıL 43 üncü jlkmektep 52 Ömer Faruk,· 

Vefa Lisesinden 245 Tarık Esman, Beyoğ .. 
lu istiklal cad. No. 1 S9 da Esin. 

MUHTIRA DEFTERi 
J~it Sırnpaşa yokuşu Yeni Hamam 

karşıeı 2 numarada Bekir Erden, Beyazıt 
Vidinli Tevfik paşa caddesi 34 Ayten Öz• 
toprak, Bandırma Habibullah Hamarat Za· 
h.ireci oğlu Muharrem, Kütahya • Balıkesir 
yolu üzerinde Nusret istasyonu §efi oğlu 
Natık, Alpullu şeker fabrikasında fsmail 
kızı Şehper, İst. Kız Muallim mektebinden 
A il O 32 İrfan. (Arkası var) .......................................................... _ 

Ne Yapsınlar ? 
ismet ile Envere annesi o gün yfrmi be· 

~er kuruıı verdi .. Doğru soluğu pastacı dük
kanında aldılar .• ikişer tane pasta biret de 
dondurma yediler.. Ellerinde beşer ku • 
ıuşları kaldı .• Adada oldukları için önle • 
rinden eşeklere binmiıı çocuklar geçtikçe 
İsmet ile Enverin içi gidiyordu .. Fakat be( 
kuruşla dünyada eşeğe bindirmezlerdi .. 0( 
kuruıı lazımdı.. Derken ismetin aklına bil 
şey geldi... Enver gel.. ikimizin beş ku • 
ruşunu bir araya koyalım .. on kuruş olur •• 
eııekçiye de ikiziz. deriz. Bizden bir kiti 
jmioiz gibi o zaman on kuruıı alır. 
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Yazan: Orhan Selim 1---------
KAN KONUŞMAZ! 

Son Postamn Edebi Tefrikası: 34 --. 

SON POSTA 

lı._ __ S __ po_r __ I 
Galatasaray - Fener 
yarın karşılaşıyorlar 

Şeyh Abdurrahman kı~a boylu, dal- ne sizin, ne benim, hakkındır. Türkiyenin en eski klüplerinden olan 
gm gözlü, düz siyah sakallı. Üstünde - Hak kim? Hak acnde bende te- Fenerbahçc yann 29 wıcu yıldönümünü 

tesit edecektir. Bu münasebetle Kadıköy 
cübbeye benzeyen, latayı andıran bir celli etmez mi? Senin bahrPn ne.? O 

~ sahasında merasim yapılacak ve Galatasa-
libas var. Ağır ağır, teker teker, Ana- da hakkın bahçesi. Benim bahçem ki- ray da Fenerba'hçe ile karşılaşacaktır. 
dolu .şivesile fakat sarf ve nahve dik - min~ O da hakkın. Hak bir. Sen,e be- Bu senei Clev.riye için Fenerhahçe il.ngil. 
kat ederek konuşuyor. nim bir olmamız gerekmez mi?. ~ . terenin Me~hur Arsenal takımını getirtmek 

Usta, saçlan kıvırcık, keşküllü bir Yorgancı Selim büyük bir ciddiyet- istemi§. Zeki Riza Londrada bulunduğu 
şeyhle karşılaşacığını sanmıştı. Hal - le itiraz etti: aı.ralarda li.zımgelen te ebbüste bulunmU§ 
buki Abdurrahmanm ne teberi, ne de - Nasıl olur babacığım. Benimle fakat {fyatta uyufUlamadığı için ATSenal 
ba~da dilim dilim bölünmüş kü- Nuri usta, Nuri ustayla, söz temsili, t.a:lcımı celbedilememişti. 
lahı, takkesi var. manifaturacı Karabet bir o1ur mu? Feoerha'hç.elile.r, yıldönümlerinde mu· 

Selimin kerevet üstündeki yatağına Bahçelerin hepsi hakkın bahçesi diye bak.kak bir ecnebi ta'kımı He çarpışmak is· 
bağda,ş kurmuş oturuyor. Rüyasmda maha11e çocuk1arı aşsın tahta perde- tcd.ik.lerinden İstanbulda milli takım nam• 

utlerini Antrene etmek üzere bulunan bir yabancı insan yüzü seyrediyormuş den, dalsın içeri de el alemin kirazını. 
Bopkay talonn :ile müsabaka yapmak istc-

gibi Nuri ustaya bakarak diyor ki: şeftalisini cebellezi mi etsin}. mişler. fakat Boçkay°ın Ankaraya gitmek 
- Melamilik, rüfahilik, rnevlevilik. Abdurrahman, derin hir nefes akh. mecburiyetinde olması ve 'Son maçta beı 

cümle tarikatın cümlesini nefsimizde Sakalını ağır ağır parmaklarHe taradı. gol yiyerek alakayı kayibetmiş bulunması 
cem eyledik. Ne melfuniyiz, ne rüfahi- Belli belirsiz iki yana sallanarak meç- bu maçın da yapı1amamasmı intaç etmiş
yiz, ne mevleviyiz, biz cümleı5iyiz. biz, hulü azarlar, meçhule sitem eder gibi tir. 
biziz oğul. Hakkı bulmak kolay değil- mırıldandı: 
dir. Hakkı sende, hakkı bende, hakkı F.rqmeyen 'f"lllıdete 
gökte. haklo yerde, hakla uçan kuşta, Vahdetteki lezzete 
sürünen yılanda ara demişler. Ara o· Girene de cennete 
ğuL Ara ki bulasın. Ara ki bulmıyasın. Rabbin göreai değil.. 
Zira hak gayrı ne sende, ne bende, Dışarda yanyana fakat .kilitli ke -
ne gökte, ne yerde, ne uçan kuşta, penklerile birbirinden uzak uyuyan 
ne sürünen yılanda tecelli etmez ol- dükkanların arasından sopasını vura

du. Hak vahdettir. Vahdet adalettir. rak bekçi geçti. 
Adalet kalmamış ki hakkı bulasın .. 

Gavur Cemalin bir ucu anarşiye da
yanan, bir ucunda ansiklopediatlerin • 
ve 18 inci asır Fransız materyalistleri- ALl USTA 
nin akideleri duran kültüründen -- o - o --
«feyzalam> Nuri ustaya şeyh Abdur - Ustanın o gece kahveye ge,işi bir 

rahmanın sözleri karanlık ve içinden hadise oldu. Kahve halkı ustayı .gurbet
çıkılmaz bir dalgalanış gibi geliyordu. ten dönen bir akraba gibi karşıladılar. 
Onun ne söylemek istediğini anlamak Sitemler edildi. Taşlar atıldı. Çay ciga
istiyordu. Sözlerinin son lakırdılarını ra ikram edikli. Ahvali alem hakkında 
karmakarışık bir yumağın ip ucu gi- fikri soruldu. Anlattı dinlediler. An -

bi yakaladı: lattılar dinledi. Ve bu böylece Ali us -
- Adalet kalmamış diyorsunuz, de- tayla evkaf ketebcsinden Nuri beyin 

eli. Adaletaen kastiniz? kahveye gelişlerine kadar devam etti. 
Abdurrahman bu ~pam1z sorgu kar- Ali ustayla Nuri bey kahvenin :ka-

\Usında önüne baktı. Bir müddet öy - pısından yanyana ve birbirlerine yol 
lece konuşmadan ve kımıldamadan vermek oyununu oynıyarak girmiş -

kaldı. Sonra başını kaldırdı: lerdi. 

- Oğul, dedi, sırrımızı han kapısı Gülizar hadüıesinaenbcri Nuri usta-
mı sandın? Her yolcuya açarız da sor- nın arası Ali ustayla şeker renkti. 
gusuz sualsiz içeri bırakır mıyız oğul} Şöyle bir selamalşıyorlardı. Nuri beye 

Nuri tista ipin ucuna böylelikle ya- gelince Nuri usta onunla her kar~la
p~ıp çözemiyeceğini anladı. Sabret - tıtında bapnı çeviriyor. 
mek lazım. (Arkası va.r) 

Yorgancı Selim güldü: ·---- ·•· ·--·-- ---·-

- Gördün mü usta? dedi. Benim ' • & D T O 
feyh, senin Gavur Cemale benziyor =---------------
mu? ~yı.~ açı~ kili.a açıl~ bülbiil gibi Bu Akaamki Program 
her şeyı soyleyıversın. Yagma yok. Sen T-

yine bir şeyler sorabildin. Ben bir haf- ISTANBUL 
tadır dinliyorum da ona soracak bir 18: Dana musikisi •Pli.b. 19: Haber-
şey bile akledemiyorum. ler; 19, 15: Muhtelif plaklar; 19,30: Ço-

cuk saati: Hikayeler; 20: Muhtelif aoio -
Şeyh ağır ağır. sanki odanın karan- lar (pli.k); 20,30: Stüdyo orkestralım; 

lık karşı köşesinde saklı duran birisi - 2 l.30: Son haberler. 

ne söylüyormuş gibi: Saat 22 den sonra Anadolu ajaımaın 
- Daldan yemişi ham koparma. gazetelere maluua havadis servisi verile -

Bekle olsun! dedi. cektir. 

Selim hayretle ustanın yüzüne bak
tı. Usta bekledi. Abdurrahman yine o 

karanlık köşedeki adamla konuşuyor
mu~ gibi söze b~ladı: 

- Hakkın toprağında bir ağaç ye
,ermiş. Her dalında Oir başka çeşit 
meyva sallanır. Bu ağaç hangi kulun? 

Yemişlerini kim devşirecek? Sen mi? 
Ben mi} Se ndevşirir ben bakarsam, 

ben devşirir sen bakarsan hakkın em
ri yerini bulur mu} Ccvab ver oğul f 

BOKRF.ş 
18, 15: Süel musiki; 19, IS: Orkestra 

konseri; 20,20: Plak (Amerikan m11siki • 
si); 21,20: Dana musikim; 22.•S: Konser 
nakli; 23,45: Haberler; 2-4: Komer nakli. 

BUDAPEŞTE 

19.•S: Salon orkestrası; 21 : Orlcestralı 
eğlenceli nep'İyat; 23,45: Plak. 

MOSKOVA 
18: Şarkılar (aopran sesle); 20: Muh· 

~elif ,ehirlerden nakiller; 22: Yabancı dil-

Nuri usta kendisine bakmaksızın ko- PRAG 

nuşan Abdurrahmamn bu sorgusunu 20, l 5: Daima Gülünüz adlı ten skeç; 

lerle nqriyat. 

üstüne alınmadı. Fakat Abdurrahman '21.20: Halk §arkılanndıuı müreltkep popu
yine aynı karanlık köşeye bakarak tek- ri; 21,40: Piyes; 22.20: l}yorak 8ellfoıü
rar etti: _Iİ; E • moll (pli.k): 23,30: Şen hafta so-

- Hakkın ağacı senin mi~ Benim nu nefriyatı. 
mi} Cevab ver oğul! BELGRAT 

20,30: Ulueal nepi~t; 20,SO: Plak; Selim cevab verdi: 

- Kimin bahçesinde 
nun. 

bitmitse 0 • 21: Sırp gecesi; 23: Haberler, konser nak· 
li; 24: Dans plakları. 
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Abdurrahman ağır ağır Nuriye dön- · 
dü. Bu sefer dalgın kara iki gözünü o -

nun tek gözünün içinde toplıyarak sor
du: 

12,30: Muhtdif plak neşriyatı ve Halk 
musikisi; 18: Taksim bahçesinden nakil. 
Muhtelif varyete numaraları; 20: Sololar 
(plak); 20,30: Stüdyo orkests:aları; 

21,30: Son haberler. 

- Sen ne dersin oğul } 
Usta sakin cevab verdi: 

-Sizin söylediğinize göre ağaç hiç 
kimsenin bahçesinde değil hakkın top

rağında bitmİf. Öyley1e yemifleri de 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansı"nın 
gazetelere mah.ua havadie aervi.i Yerile • 
cektir. 

. . -:..... . . ·-· .. -:-·----~ . -

F enerbahçcliler !bunun üzerine Macar 
F ereuç V l}roş takımını getirtmeğe teşeb· 
büs etmi~lerse de, Facuçvaroı takımı faz
la para istdiğinden bu ıe~ebbüa de suya 
düşmüştür. 

Nihayet F cnerbahçe Galatasaraya mü
racaat etmit ve Galatasaray da, bilmuka· 
bele F enerbahçenin kendi yıldönümündc 

maç yapması prtiyle bu müsabakayı ka· 
bul etmiştir. 

Galatasaray takımı ezeli ra'kibiı:ıe karşı 
çok ~etli olarak ~ıkac.aktır. Güııeş Jdü
büyJe Galatasaray tekrar birleşmiı olduğu 
için esJci kıymetli oyuncular da bu takımda 
yer alacaklardır. 

ıFcne.r talr.:unı: Necdet, Y.apr, Fazıl, 

Mehmet Rqad. Aü Ri.za. Cevad Fikret, 
Şaban, Esad. Naci, Niyazi §eklinde. 

Calataııaray da: Safa, veya Avni, Lüt· 
fi, Faruk, İbrahim, Riza, Kadri. Necdet. 
Etfak, Gündüz Kılıç., Haıim, Rebii, tek· 
linde sahaya çıkacaklardır. 

Voleybol maçları 
Voleybol ajanlığından: 

4/7/1936 Cuınartesi günü Galatasa• 
ray )ok.alinde yapılacak voleybol maç.lan: 

1 7: Galat.aaaray - ietanbıılapor. !Ha
kem: .Kamiran. 

17,30: Topkapı - Beylcoz. Hakem: Ka· 
miran. 

16: Eyüp - Fcne.ryılmaz. .Ha1'em: Ab
dülkadir. 

İstanbul atletleri 
Balı kesirde 

Balıke9ir (Husuai) - Atletizm Fede· 
rasyonunun tertip ettiği Atletizm propa· 
gandasına çıkan İstanbul takımı Balıke· 
sirde iki sün kaldıktan sonra Edremide 
hareket etmiıtir. Bursada yapılan birinci· 
ük müsabakalarına iştirak eden İstanbul 
atletleri Balıkesire gelc!ikten sonra Bahke
airde ümit ettikleri kadar bir spor hareketi 
olmadığını esefle görmüşlerdir. 

Raif gibi değerli bir adeti yeti§tiren 
Babkesirde maalesef henüz ko§U pisti ve at• 
lama havuzu hazır1anmam1şbr. Atletizm 
hareketleri adeta metruk bir haldedir. 

Bursa pistinde 5 000 metrede Türkiye 
rekorunu kıran Riza Maksut ayni ümitle 
Balık.esirde • 0.000 mette rekoru için koı
mak istemİ§ee de ıpi.stin manzarasını gö· 
rünce büyük bir sukuta bayale uiramıştır. 

istanbul atletleri Buraa ve Balıkesir a
rasında büyük bir fark olduğunu. Bursa· 
nın, atletizm aallaaında belli batlı bir var• 
lak tqkil ettiğini sörmütlerdir. 

latanbul takımı Balıkesirde kaldığı iki 
eün zarfında .abah ve akpm iki defa id· 
man yapJJUfhr. 

RiA Mabut 3000, Recep ve Galip 
400, Faik 11 O manialı kotu gösteri,Jeri. 
f>.lat 1.81 ile yü..kaek atlama gösterifleri. 

Etem de gülle ve diak. idmanlan yapmı.
lardır. 

lstanbul atletlerinin idmanlannı büyük 
bir kalabalık seyretmittir. Antrenör 1..Uiz'i.n 
umumi çalJflllalar hakkında verdiği malu
mat büyük bir dikkatle takip edilmiştir. 

Ha11cevinde yapılan amumi temaslar da 
gençler üzerinde iyi ve faydalı telİr bırak· 

~tır. 

Bursa, Balıkesir, Edremit, Ayvalık.. 

Bandırma fdıjrieri araanda yapıJacak at
letizm müsabakalarının mükafatı bu mü
sabakalar yapılıncaya kadar Balıkeairde 

kalacaktır. 

Atletizm Federasyonunun tertip ettiği 

bu müsabakalar burada büyüle alaka ve 
şehirler arasında ciddi bir rekabet do-
iurmuştur 

remmuz 4 

ARTIK YAZABİLİRiM ! 

Liyakat Madalyası 
Yazan: Ermel Tala ( Ercümend Ekrem ] 

-24-

Vasıf Bey bir iki yutkundu 

Üçümüze birden kahve ve aigara ikram l sabihai cenabı padiphiden size bir kıt'• 
etti. gümü§ liyakat madalyesi ihsan buyurul • 

Ben, vaziyeti kurtardıiımı anlamı§. ra· muııtur .. 
hat nefes almııtun. Kahveyi de sigarayı da Dedikten aonra, sordu: 
kemali huzur ile içmeğe baf}adığım sırada, - Acab, bir eser yazıp, takdim etmi~-
Vasıf bey bir, iki yutkundu: sinizdir~ 

- Hamiyetiniz, sadakatiniz malum • Cevab veremediğimi görünce, fazla is ' 
dur .• ondan, kimsenin .§Üphe ettiği yoktur. rar etmedi. 
Ancak. oraları biraz tenhadır .• karanlıktır. - Her ne ise! Mübarek olsun·!. dedi. 
Onun için, bu .a.atlerde orada yaya dolaş• Ben de bir temenna daha edip, çık • 
mak belki de tehlikeli olur.. insan, serses.i tım. 

makulesinin taarruzuna uğramak ahtimali Benim için mesele ayandı: O gece ka-
vardır.. rakoldaki ifadem aynen yukanya arzedil· 

Li.kırdıyı hemen ağzına tıktım: mi§, orası da bir madalye ile taltifimi mü• 
- Sayei fihinede. mülkün her tara • naaib görmÜftÜ .. 

fından iıaayiı berkemaldir! Hiç kimsenin, * 
edebile yolunda gittikten sonra, her hangi Cereyanı hali, ancak bu madalyeyi al • 
bir şahsın taarruzuna uğramak imkanı yok· dıktan sonra babama anlattım. Mer\ıum 
tur .. 

Benimle baıa çıkanuyacağını idrak · ey· 
ı __ : ... · 
IC&l~ı. 

- Va'kit geç oldu. Belki merale eder • 
·ler .. dedi. Bir payton getirteyim de, evleri· 

güldü. Fakat bana bir sürü de nasihat et • 
ti. Öyle ya: bu İ§ böylece bitmeyebilirdi; 
ve ben. kemikleri Fizaıı çöllerinde çürü • 
yen mazlum yurtda !ar karnesine pe a la 
ktltı1ır, bir daha da sevdiklerimin yüzleri· 

nize onmıla gidiniz! ni göremezdim. 
Kafa tutmağa ne mahal, ne de lüzum (Arkası var) 

yoktu. 
- Peki! cevabını verdim. Heybelide deniz yantlan 
Vasıf bey zile bastı; bir zaptiye çağırttı 

ve ona, emin bir arabacı bulup getinnesini 
tembih etti. 

Üç beş dakika sonra, yerli yerimize dön
mdc üzere. rahatça. paytonla yola düzül. 
müştük .. 

Arkadaşlarım, cür'et ve cesaretime hay· 
ran, nerede ise boynuma aanlacaklardı. 

Hadiseyi mevzuu bahsedecek oldular, ha· 
fiye olması pek muhtemel bulunan araba· 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetinden: 
12 ve 26 Temmuz tannlerinde Heybeü

adada Birinci KategOl"i Yüz. fkinoi Kate• 
gori Elli kilometrelik iki Bisiklet yarışı ter· 
tip edilmiştir. 

Bu yanılara iştirak etmek isteyen spor· 
culann Beyoğlunda istiklal caddesinde A· 
laca camiinde Sahibinin sesi mağazasına ka
yit olmaları rica olunur. 
..--. -----....-.-· ....__ . .....-... ____ _ 

CJyı işaretle, kendilerini susturdum. ----------------, 

* Aradan iki gün ıeçti.. 
Bir ikindi üzeri kalemde oturuyordum. 

Müstepnn odacısı gelip: 
- Pap sizi istiyor! dedi. 
- Beııi nü> 
- Evet; siı:il 

Hariciye rnüste§an aevletlu Artin Dad· 
yan paşa hazretleri kim, ben kim}. O ta• 
rihlerde,, onun yanına hariciye erkanı bile 
salavatla girerlerdi. Bizim ~ibi «hulefa»· 
nın. pek pek sokulabileceğimiz kimseler, 
mümeyyizler, müdür ve nihayet, - o da ça· 
ğırırsa • tabriratı hariciye katibi idi. 

Maamafih, odacı ismimi t11.srih ederek 
çağırdıiı için, dolapta duran redingotumu 
sırtıma geçirdim, f esimi düzelttim ve yu • 
karı katta, rnüsteprın odasına gittim. 

Artin pa§anın azameti meşhurdu. Kim· 
se için kımı1danmazdı. Buna rağmen, ben 
içeriye girip te: 

- Bendeni:z:i i•ade buyurmu~nuz .. 
Ercüment bendeniz.im1 

Der demez, hafifçe, aandalyes1nin üze
rinde davranır gibi yaph ve kendine mah· 
sus ıivesile: 

- Şimdi, hakkınızda, re0 sen sadır ol
mu} bir iradei seniye aldım. Mealini en 
önce ben tebşir ve tebrik etmek iistedim .. 
dedi. 

içime bir merak doğdu .. temennayı b:ı· 
sıp: 

- Allab ömürler ·versin 1 
Dedim amma, 1radenin neye dair ol

duğunu ııormağa bir türlü dilim varmadı. 
Müıte§ar pa~a. bereket ki beni bu me• 

raktan çabuk kurtardı. 

- Taltife ıayan esdikai memurini hari
ciyeden olduğunuza binaen. k.arihai ilham 

Bir Doktorun 
Günlük Cum•.rteıi 

Notlarınd•n (*) 
Deniz · havasının 
Ve tJapur gezintilerinin 
Faydaları 
İç Anadol tehirlerinde. 
1 - Uzun seneler sinir buhranları rıe· 
çiren. 
2 - Tansiyon bozukluğundan. 
3 - Ve muannit başağrılarından. 
4 - Beyin yorgunluklarından. 
5 - Kadın hastalıklanndan. 

lztırap çeken, ilaç, hekim gördüğü 
halde manevi ve maddi büyük bir iyi· 
lik hissetmediğini anlatan hastalarım 
geldi ... 
Bu hastalıkla111nın he.r ICYden evvel. 
Denizin temiz, iyotlu havası ve bunun 
kan üzerine yaptığı en çabuk faydah 
teairile iyi olduğunu :tesbit ettim. Uzak 
ve yakın bir vapur gezintisi bütün asap 
yorgunlukları, iştihasızlıklar 

Ruh sı~ıntılarını da d~ştirmeğe ve 
iyileştirmeğe çok yardım eder. Denizi 
olan memleket halkının haftada bir gün 

olsun vapur gezintilerinden ve a· 
çık deniz havasından istifade etmele • 
rini tavsiye ederim. iç Anadol halkı· 
na da senede on beş günlük bir sahil 
ııehrini ziyaret etmelerinin faydalı ola 
cağını söylerim .• 

( •) Ba notJ.n keaip aa.lda_,..., ya

Mt .bir allııime pptfllnp &.ol&elui7oa 
tapmaa. Sdalllb amamaada bu nottu 
llir dc*t• ıPlııi imdedmaa yelifebilir. 
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Kahramanhk, a,k, heyecan ve macera 

ORSANIN K ZI 
Yazan ; Kadlrcan Kafh 

Son Poıta'nın tarihi tefrikası Numara: 1 

- Sen hal •.• Ne cesaretle kar~ıma rülen topların çıkardığı gıcırtılar kale-ıdakika göz önünden ayırmıyorlar, dört 
çıktın~ den hiç duyulmuyordu. tane zorlu ve açıkgöz askerin ortnsın-

Diye haykırmıştı. Neredeyse adam- İspanyol kumandanı o zamana ka· da bulunduruyorlardı. İspanyol kuman· 
larına dönerek haykıracaktı: dar Türklerin yaptıkları iki çıkıştan on· dam ona: 

- Ne duruyorsunuz~ Bunun kelle- ların hücum şekilleri hakkında belli - Eğer herşey dediğin gibi olursa 
sini vurun!... başlı bir fikir edinmişti. Bunun için bu seni zengin edeceğim. 

Münzer ona hnk vermiyor değildi. sefer askerle değil toplarla karşılamıya Dedi. 

Çünkü kendisinin sarayda ancak bir ve sıkı bir gülle ve kurşun yağmuru O zaman Arap delikanlısı sultan lb-
kilerci olduğunu, fakirliğini unutmu , altında safları erittikten sonra askeri ni Hamunun yüzüne: 
sultanın ikinci kızı ve hoppa bir yara- ileri sürerek yüklenmiye karar vermiş- - Sen ne yapacaksın~ 
dılışta olan Sekine'ye göz koymuştu. ti. Vakit dar olduğu için büyük topları Der gibi baktı. 
Güzel kon~an, kurnaz ve yakışıklı o- getiremiyor, fakat küçük topların sayı- Telemsan sultanının sevinci sonsuz-
lan Münzer de genç kızın hoşuna git- sını çoğaltmak suretile bu eksiği bol du. Bu kaleyi kurtardıktan sonra Oruç 
memiş değildi. Bunun için ona önce bol tamamlıyordu. Hatta büyük topla- reis üzerine yüri.iyerek kendi şehrini ve 
gülümsemiş,· sonra konuşmuş, dnha rın bir kaç güllesi yerine küçük topla- sarayını da geri alacak, daha sonraCe
sonra odasına bile almıştı. Fakat bir rın bir çok gülleleri, toplu bir halde ita- ayir üzerine gidecekti. Şimdiden bil
gece ve böyle haşhaşa kalacakları sı- leden çıkan düşmana daha çok zarar un memleketini Türklerden temizlen
rada görülmüşler, Mün7.er kaçmıştı. verecekti. Bundan başka fspanyol ku· miş görüyor, lspanyolların himayeleri 
Genç kız iri kara gözleri korku ile bü- mandam topların kırk elli adım ileri- altında sonuna kadar rahat yaşayaca-
yüyere~: sine kuru odun ve çalı yığınları koy- ğını düşünüyordu. 
. -:- Bır ada~:·· Ansızın pen~ereden muştu. Harp ba,şlar başlamaz bunlar Bu sevinç ve heyecan arasında Mün
ıçerı atladı. Dılım tutuldu. Bagırama- ateşlenecek ve Türklerin kolııylıkla zerin kulağına doğru yaklaşarak fteıl-
dım. Bereket versin ki yetiştiniz( görünmeleri temin edilecekti. Arkebüz dadı: 

Demişti. denilen ağır tüfeklerle silahlandırılmış - Sekine henüz evlenmedi. 
Neden sonra bu adamın Münzer ol- olan bin kadar asker topların hemen Münzer -o nnda sevincinden kalbinin 

duğu anlaşılmı;;ı, lakin e17 geçmemi~ti: ardında saf a1mışlardı. Güllelere rağ- durmaaığına şaşıyordu. 
Onun da sultana kızan hır çokları gıbı men Türklerin yürüyüşleri tamamile Her şey istediği ve umduğu gibi olu
Türklerin yanına gittiğini tahmin edi- durdurulamazsa onlar hep birden ateş yordu. Kalede kalsaydı ne kazanacak

yorJnrdı. edeceklerdi. Bundan sonra da kılıçlar, tı) Oradaki bir avuç Türke güvenerek 
Münzer şimdi sultanın kızgınlığını baltalar, harbi ve mızraklarla, 1 pan· kendilerini ölüme atanların arasında 

mümkün olduğu kador çabuk yatıştır- yollar cepheden, Araplar da yanlardan o da hiç şüphesiz öldürülecekti. Hal· 
mak, sözü başka tarafa çekmek isti • saldırarak Türkleri sıkı bir ateş çembe- buki şimdi hayat bütün parlaklığile, 
yordu: ri arasında eriteceklerdi. Ondan sonra aşk ve zenginliğile ona kollarını aç -

- Sultanım •• • Beni affedin l Size artık boşalmış olan kaleye ellerini kol- mış bulun11yordu. 
büyük bir iyilik yapacağım. Türklerin larını sallayarak girmekten başka bir 
mahvolmaları benim elimdedir. işleri kalmıyordu. 

- Senin elinde mi) Nasıl~ Marki dö Gomarın kafasında yalnız * -5-
Çokları onun delirdiğini sanıyor • küçük bir şüphe vardı. O da Münzerin 

1ardı. onları aldatmak için ishak reis tarafın-
TIJZAK ..• 

- Evet, benim elimde ... Beni din • dan gönderilmiş olmasaydı. lspanyol- Gidilecek yol gündüzden ıyıce ta • 
terseniz onları kaçırmazsınız. Yoksa e- Iar ve Araplar Dağkapısı karşısına top- sarlanmıştı. İshak reis gibi arkadaşla
linizden kurtulacaklar... landıkları sırada Türkler diğer kapıla- rının da çoğu düşman çenberini yara • 

Marki dö Comar diğerlerinden daha rın birinden çıkabilirlerdi. Bunun için rak çıkacaklarına, sıkı bir gece yürü
merakla dinliyor, delikanlının yanınn oraları da büsbütün boş bırakmamış, yüşünden sonra ertesi gün Telemsan
gelerek elini onun omzuna koyuyor - bütün askerin uyanık ve silah elde o- daki Oruç reisle buluşacaklarına yüz-
du • larak bulunması için sultan lbni Ha- de yüz inanmışlardı. 

- Çabuk söyle! Nasıl kaçabilirler} muna emir vermişti. Münzeri de bir (Arkası var) 

Ne olacak) Eğer iyi bir haber getirmiş
sen senin bütün kabahat1erini sultana 
affettiririm ve artık zengin olursun 1 

Münzer artık bu uzun burunlu ve 
kırk beş yaşlarındaki uzun boylu es -
mer adama dön mi.iş anlatıyordu: 

TAKSİM BAHÇESi 41• -Mı~ 
Bu akşam Avrupadan yeni gelen 20 büyük artistin iştirakile 

yeni bir program S U A R E D Ô G A L A 

Her akşam KON ER • o·ıNE Tabldot 
Viyana caz orkestrası 120 kuruş 

Pazar snal 11 • 13 matine dansnnt, Pazar saat 17,30 bütün programile varyete 

A•tlar ı 85, 50 v 35 kuru,tur 

- Bu gece bir çıkış yapacaklar, Dağ 
kapısından ... Her şey hazırlandı. Ben 
ayrılırk~n hazırlıklar bitmişti. 

-Ne zaman çıkıyorlar? Hemen mi? 
- Hayır... Gece yarısından &on -

Her akşam saat K A R A M B A ya geliniz ve -~-1' 
24 ten itibaren eğleni_n_i_z _ _. 

ra ... 

Marki dö Comar delikanlıyı sıkı bir 
sorguya çekmiş, kalenin ve kaledeki .. 
lerin vaziyetleri hakkında bilgiler edi
niyordu. 

Sultan ile adamları bskakalmışlar • 
dı. 

İspanyol kumandanı sultana dön -
dü: 

- Ben haber yoJlayıncıya kadar 
kimse yerinden kımıldanmasın. Dü;;; • 
man bizim ne yaptığımızın farkına 
"Varmamalıdır. Türkleri bu ~ce son ne
ferine kadar yok etmeliyiz. Eğer bu 
delikanlı yalan söylemiyorsa böyle ola
cağına hiç şüphem yoktur .• 

Dedi. 

Giderken Münzeri göstererek ilave 
etti: 

-Bunu beraber götürüyorum, ba
na lazım olacak 1 

lspanyol kumandanı sert ve hızlı a
dımlarla kendi çadırına doğru uzak -
la t~ .• ft.-rap delikanlısı da iki lspanyo] 
zabıtının arasında kumandanın ardın
dan gidiyordu. 

Şimdi lspanyol ordusunda sessiz bir 
çalışma Vardı. Büyük kapının karşısın
da ve diğer yerlerde bulunan toplardan 
bir kısmı çabucak Dağ kapısının önüne 
getiriliyordu. Burada zaten kaledekile
rin çılüşlarmı karşılamak için toprak
lar yığılarak metrisler yapılmı~tı. Yu
m uşnk ve nemli toptak \izerindek:i gİ• 
dip gelmeler, kızaklar üstünde ileri sü-

İstanbul Üniversitesi . 
Dekanlığından: 

Tıp Fakültesi 

Tıp Fakültesinin 5. ci sınıf talebelerinin kamp vaziyetleri değiş· 
miştir. Bu talebelerin kampları 2 Temmuz 936 tarihinde başlıyacakbr. 
Hemen kampta talim taburu Komutanlıiına baş vurmalan ilin olunur. 

"3739" 

- PERTEV • 
DIŞ MACUNU 

Sayfa 9 

( Hikaye 
L_ 

j Yaşamak ne güzel şey!. J 
Muvakkar Ekrem Talu 

Ferdi Safi, akşam altıda işinden çıktı., Çok irisinden iki kilo barbunye pakef 
Yorgun adımlarla cılzmirli» ye doğru yü• ynptırdı. Bir beılik bozduracaktı. Elini cü~• 
rüyordu. Orada mutlaka bir çiğ cima şer· danına attı. Yerinde yoktu. Sol cep şa1'4 
beti içecek, sonra ağır ağır cımahut yoku· ediyordu.. Sağ cebini yokladı. Oradn da 
u» tırmanacak, iki taraflı kitaplara alıcı yoktu. Sersemledi. Her tnrafını aradı, yoltı. 

:özile baka baka dükkanlardan birine ladı. Yok. Yoktu işte.. dütürmÜf, çaldır• 
muhakkak dalacaktı. mış, kaptırmış, ne ynptırmı sn yaptırmıı 

Yorgun vücuduna bu «çiğ elma» ıerbe· ve baba yadigarı podsüet portföyünü içe• 
ti ne kadar iyi geliyorsa, arada aldığı bazı risindeki yirmi yedi lirayla uçurmuıtu._ 
enteresan kitaplar da yorgun dimağına o Canı sıkıldı. Çok sıkılmalı mı idn Biz ol· 
kadar iyi geliyordu. sak evet, siz de olsanız belki... f'akat d 

O kı m da şerbetini içmiı, dükkanlar• dudak büktü ve dudaklarını da oynatırken 
dan birine girmiş ve bir kitap beğenerek mırıldanıyordu: 
paket y ptırmadan yokuşu jnmeye ba~la· «Ya§amak ne güzel §eyi ... » , 

Eveti Hayat: Şücaaddin Ef ndilere, sc>-' mı b. 

Elindeki kitabı rastgele bir yerinden nç· 
tı. « ••• Ynşamak ne güzel şeyi» doğru, ya· 
şamak ne güzel §eydi. Bu mısraı tekrar 
tekrar okudu. «Ya§amıık ne güzel §ey .. » 

- Mirim 1 Sellımsızdan mı} 
Kafasını kaldırdı, baktı. Hay Allah 

müstahakkını versin 1 Eski oturdukları sem· 
t.in muhtarı Şücanddin efendi. Traşçılıktan 
yan m Iiim şöhretlere rahmet okuturdu. 
Kene gibi adamdı vesselam. 

- Merhaba cf endim. 
Afiyettesin inşallah. 

- Eh 1 Ham dolsun. 
- Oh! Oh! Memnun oldum. İyisin 

maşallah. 
Ferdi Safi cali bir tebessümle başını 

ııalladı. 
- Malumu ihsanın, semen fena şeydir. 
- Ben ıiyanını görmüyorum. 
- Kan aldırırsan fena etmezsin. Bira• 

deri bilirsin. Tam okka yüz yirmi gelirdi. 
Geçen mayıs ihmal etti. Daha doğrusu 
mah Henin hacamatcısı Hafız sılaya git • 
mİ§ti, adam bulamadık, §imdi sizlere ö " 
mür •• 

- Allah rahmet eylesin. 
- Arzu buyrulursa sülük takdim ede· 

yiın. Kulunuza Kirmastiden yollamı!ilar, 
eksik olmasınlar 1 Kaynım vnrdır oranın 
yerlisi.. 

- Zahmet olmasın. 
- Ne demek nuru aynım, ne demek} 

Teklif mi v r. Zati rılin öileleri han • 
gi kahveye çıkıyorsun'? Bendeniz bir ka· 
vanoza kor, namına emanet ederim. Fer· 
di nerde ise çatlıyacaktı. Sirkeci durağına 
kadar geldiler. Herif balta mı balta .• 

- Müsaadenizle .. 
- Hangi canibe'? 
- Vapura yetişeceğim. 
- Kaçta? 
- Altı dakka var. 
- Saatin ileri olmalı. Benim enfiye ku· 

tusu tam altıda .. maamafih §Uradan geçip 
hacı Zekiye uğrıyalım. Tam aytın orada 
huluraun. 

Kendini güç bela bir Harbiye tramva· 
vına attı. Herif mıhlandığı yerden hiıla ses· 
leniyordu: 

- Dut zamanı maaaile bekleriz, gelmez
sen gücenirim.. çııpkının gözlerinden ö • 
perim. 

Tramvay o saatte her zaman ne halde 
ise yine öyle idi. Üstelik bu ikinci mevki 
sardalye kutusunda vatman ve biletçiden 
baıka, bir biletçi stajyeri, bir kontrol mÜ· 
teharrik bir masaj aleti gibi vücudun her 

züm ona tramvay seferlerine,, ynnkeaicilcrd 
rağmen güzel ve biJhassa yatfımnk ne g~• 
zel şeydi. 

Bnlıkçıyı tanıyordu. Vaziyeti • ani ttı .. 
Yirminci asra rağmen kredisi vardı. (280); 
kuruş balığın bedeli ... Üste de iki yüz yii• 
mi kuruş elden aldı. Bir tnksi çnğırdı. 

- Mecidiyeköyül. 
- Baş üstüne .. 
Bahçekapısından ahretlik karşılaC:li,. 

Balık paketini beyin elinden aldı. Ta ipin• 
den tutuyordu. Barbunyalar kese kağıdın( 
ıalntmı§lardı. Me:zburenin elinden pat t 
diye, evin duvar sıvası için söndürülmüd 
kireçlerin ortasına döküldüler. Bir *~~ 
bir zılgıt daha .. 

- Kız 1 Hanım yok mu~ 
- Komşuya gitti efendim. 
- Hay kom§Unun •.• 
Ferdi Safi sözünü tamamlayamadı. PQ14 

tacı bir telgraf uzath. 

«Pa:zara oradayız. Binnaz» 
Gördün mü başa gelenleri. Demek 

haftaki çilesi bitmemişti. Kafasını iki yanı• 
na sallıya sallıya balkona doğru yürüdü. 

- Beyi Safa geldin. Geç mi kııldım_t 
- Safinaz müjdem var. 
- Hayrola .. 
- Al olful 

Telgrafı karısına uzattı. Safinaz Ferdi 
Safinin karısı telgrafı yollıyan Binnaz c;)~ 
bnldızı. Bu çifte nazların bir t nesini b 
tapu yüklencUği yctmiyorm~ş gibi im~ 

de bir ikincisi ta şarktan hava tebdilin 
geliyordu. Yalnız olsa eh neyse .. galiba se" 
çenlerde üçüncü müjdeyi almışlardı. 

- Yağ ııetirdin mi'? 
- Y o 1 •• Unuttum. 

- Eyvah §imdi ne yapacağız) Bu sa 
atte bakkal da 'kapalıdır. 

Saat dokuz olmuıtu. Bir lokma yeme 
yediler. Bay • bayan balkona çıkıp otutıı 
dular. 

- Hava biraz serince .. Hırkanı vercyirıf 
mi? 

Ferdi buram buram terliyordu. Bütün 
gün başına gelenleri hatırladı. Ertesi günif 
için tasavvurundaki tatlı ümitlerin bireı 
hayal olmıya haıladığını d~nüyordu. 

Ahretlik ilk kahveyi ctirirken dök\ 
müştü. İkincisini yudum yudum şapırdcı• 
tırken gezeteleri hanımına uz.attı. Kendj 
de o gün aldığı kitaba göz gezdiriyordu, 

<< Y §aınak ne aüzel fCY 

Anasını sattığımın 

Y &f&mak n güzel fe)' 

kısmını eze eze doln§ıyordu. Ferdi Safi ynğ- Sabah vapura erken kalkac sua 
murdan kaçarken doluya tutulmu§tu. Yal· bey yatsak~. 
nız aağ ayağını basacak yer bulmuşken sol Sahi 1 Baldız.an~ i~kbnle 
ayağını da yerleştirecek bir ralık bul • gidecekti. 
bildi. Karaköyde yeni bir hücum ve istilaya Yattılar. Uyuy bilirsen uyu.. geldile~ 

" da uğrayınca, nasırı aökülüyor zannetti. geleli bu geceki kadar sivrisinek bollu ,. 
Zaten sinirleri bozulmuştu. ğu görmemi~crdi. Henüz dalmı b ki ça• 

- Kör müsün be adam~.. lar saat bqin üstüne gelince is düdüi\i 
- Vay bayım 1 O kıClar elegan isen, o· gibi ötmiye ba,ladı. Gözlerin: uy ur 

toya bineydinl uğuştura kalktı. 

- Keyfime karışamazsın. 
- Kefini seveyim. Bunda Jı:ef olur) .. 
Gülüşmeler, istihzalar, kondüktörün 

«var mı hiJet almıyan) » «Daire lıı hayÜ· 
huyu ara1ında kendine bir mahreç bulan 
Ferdi Safi tramvaydan atladı. Bir iki de
rinden nefes aldıktan sonra Galatasarayı· 
na doğru yürümeğe ba,ladı. Niyeti Balık
pazarına uğrayıp biraz balık falan almak
tı. Evine dönmek için Mecidiyeköyü tram
vayında bir yer bulursa tramvaya, bula • 
mazsa kalantorluk edip bir taksiye atlıya
caktı. Bütün gün, bütün haf la canı çıkmış· 
tı. Yeni yaptırdığı, Mecidiyeköyündeki 
ufacık evinde ağız tadile daha birinci pa· 
zarını geçirecekti. Taşmalı üç dört gün ol
muş, yuvasının keyfini çıkaramamıştı. 

Hayatın tatlı taraflarını düşüne düşüne 
acı taraflarını unutur gibi oldu ve 
güzel insanların lkalabalıklaşıırdığı gii • 
:zel mağazaların, güzel vitrinlerin bulundu-
ğu yere gelince diline mahut mısra yine to<\· 

kılıverdi. 

«Yaşamak ne güzel şeyi .. » 

- Enişte bey zahmet ettiniz 1. 
B ldız hanım. rkasından üç tane ye

ğenler.. Erol, Tezcan, Sungur. Bitmedif. 
Bir de ahretlik. Bavullar, sepetler, paket• 
ler.. Bir küfe de meyva. 

Ferdi Safi geni§çe olsun diye bir büyüJC 
araba ıcçip kuruluyorlar. T ksi de büyüW 
saatmiş .. 

- Ah ca ...... nı ...... m! Ne kndar gö• 
reccğim geldi. Ayol ne hry net şeysin .• 
hani sık mektup yazacaktın~. 

Derken, muh bbetler. sitemler, kucak• 
lapnalar ... 

Ahretlik Dilber, ba\-ullan bahçeden 
İçeri alır, Ferdi Snfi )'ardım eder, bur m 
buram terliyerek bir koltuğ çöker Bu· 
gün sözde ıtatil günü, i irahat glİnudür. 
Halbuki .. 

Halbuki daha mutadı olan sabah kah
vesini içmemiş. misafir knrşılamııı, bavul 
taşımış.. artık dinlenmesine de imkan 
yok. O gün artık ona haram olur. Buyük 
oğlan ağaçtan düşer, ortanca kızamı?c 

(Lütfen sayfayı çevirini:ı.) 



1 . 10 Sayfa SON POSTA 
Temmuz <\ 

"Son Posta ,, nın tefrikası: 127 Yazan A. R. 

Güneş ufuktan henüz doğarken, askere, 
silah başına emri verilmişti . 

Gavur 
Mehmedln 
y; • 

~,.afal'ı 1 
CiBALi ZiNDANLARI 

.... 
Cemil, derhal yatağındnn fırlamış; En son rapor; Cemilden gelmiştl: 

Saranın bileğinden sımsıkı yakalamı{I- [ Mürettep müfreze kumandanlığına] 
tı : Bizzat Nasır Mebhutun kumanda ettiii 

- Ne .. Nasır Mebhut mu L bir Ui kuvveti ile temas basıl edilerek mü-
Diye bağırmıştı ... Kadın, ıztırabını sademeye girifilmitti. Asiler, bir saat ka· 

gösteren bir sesle yalvarmıştı: dar atetimize mukavemet ettikten sonra 

R . d · B kartımızda kuvvetli bir setir battı bırakmıt· - ıca e erım, yavas... ilecVimi 
koparacaksın ... Evet .. Na~ır Mebhftt ... lar; akın halinde firara batlamlflardır. E

limize geçen yaralılardan, Nasır Mebhiitun 
Sen, onu aramıyor musun~ .• Gördtim .. Zafir kalesine çekilerek orada ıiddetle 
Bugün, bütün ölülerin arasın- "daf k mu aaya arar verdiği ~hr. 
da, onu arıyordun L İstersen, sana o- Şiddetli bir ateıle, karıımızdaki hattı da
n un yerini söyleyebilirim. ğıtmaya ve kaçanları takibe çalı§ıyorum. 

Şimdi de Cemil yalvarmaya başla - Netice, arzolunacaktır.] 
mıştı: Üçüncü bölük kumandanı 

- Söyle .. rica ederim, çabuk ~öy • Mülizim 
le ... Sana, ne istersen verebilirim. Cemil 

- Evvela, şu bileklerimi bırak... Kaçanları takip etmek, o kadar ko -
Vallahi, koparacaksın ... Hele şükür ... lay olmamıştı. .. O yalçın ve dolam -
Şimdi de, yanıma otur. Hah, şöyle... baçlı kayalar arasında, çıplak ayakla-

Kadın, başını Cemilin kulağına rile ko~maya ve sıçramaya alışmış o -
yaklaştırdı. Hararetli nefesi, Cemilin ln asiler; evvela üçüncü bölüğün mü
yüzüne çarptı. İkisinde de kalplerini essir ateşi karşısında dağılmışlar, ve 
çatlatacak derecede coşkun bir hale- sonra da Zafir kalesine kaçarak bütün 
can vardı. geçitleri bozmuşlar, kale kapılarını da 

Sara; ağzını Cemilin kulağına yak- sımsıkı kapamışlardı. 

laştırdı: * 
- Nasır Mebhfü; son emirlerini, Karargah, kalenin civarına nakledil-

burada .. bizim pencerenin altında ver- mişti. Diğer asiler tarafından, kaleye 
di ... Ben cahilliye cebeline çekiliyo- imdat gönderilmemesi için her taraf
rum. Arkamdan yetişin; dedi. Ben, tan yollar kesilmişti. 

Son Posta'nm zabıta ro1 ~,~~~ : 1 

.- Dan .. dan ••• bunları tamamen işittim. Sonra, evin Fakat bunlar, basit tedbirlerden ibaret 
damına çıkarak, o kaçarken gözlerimle ti. Dört tarafı bıçak:a kesilmiş gibi u
takip ettim·. Hakikaten öyle yaptı. Ca- çnı umlu kayalardan mürekkep olan 
hilliye dağına doğru kaçtı. ki'leye, hücum etm~~ mümkün dcğil-

iki silah, birden patladı. Uzakta du
ran ve hiç bir günahı olmıyan zavallı 
bir. merkep, yere yuvarlandı. 

leyecek vaziyette değildi Duıduğu fere ver. Benim ata binClir. Dört nala 
yerde tepinir gibi bir vaziyetle, Türk telgrafhaneye gönder... Rifat çavusa 
nöbetçisinin sözünü kesmİf: da söyle. Karakolda iki nöbetçi bırak-

- Rica ederim, zabit efendi! .. Ge- sın. Efradı küçük postalara ayırsın. 
çirilecek bir saniye yoktur. Derhal ha- Derhal etrafı taramaya çıkarım. O iki 
rekete geçiniz. Bu iki kaçak süvarinin atlıyı yakalatmıya çalışın. Ben de geli
yakalanması için teşebbüsata giri§i - yorum .. çabuk ..• 

Diye mırıldandı. di. 
Cemil, sevincinden az kalsın bayı • Kumandan, k·leyi muhasara ederek 

lacaktı. ~·raya iltica etmiş o!an asileri, açlıktan 

iki atlı, yolun dolambaC'ını dolastı 
Patikanın üzerinde, at nallarından s~v~ 
rulan bir toz bulutu kaldı. 

- Cahilliye dağı, buraya uzak mı L teslim ol mı ya icbar etmek fikrinde i- Yine bu anda, bir takım Avusturya 
süvarisi hududa dayandı. Türkçe bi • 
len bir Boşnak zabit: 

niz. ·· Ah, ne kadar miiteessifim... Mülazım Halil efendi, sözünü bitir· 
~ am yüz bin kron elimden fırladı, git.. diği saniyede onba~ı İbrahim, küçü • - Hayır .. iki saat ... Fakat .. yollar, di. Ancak şu var ki; Nasır Mebhut 

çok sarptır. Oradaki kayalara girilip çok zeki ve ihtiyatlı bir adam olduğu 
çıkılmaz. için, hiç şüphesiz ki, kalede uzun müd-

Cemil, öğreneceğini öğrenmişti. Ar- dtt dayanacak t.•r2ak depo etmişti. Şu 
tık Saradan daha fazla tafsilat isteme- 1:dde bu muhasa-:-.:ı, ne kadar devam 
di. Kahramanların aşıkı olduğunu söy- edecekti} 

- Hey .. nöbetçileri.. !ki atlı geç -
ti mi? .. 

tı. . cük beygirin üstüne atladı. Bir kırbaç 
Dedı. ~akladı. Rahvan beygirin dört nelı bir· 
Son söz, Türk zabitine merak ver - den parladı. Onbaşı, yıldırım eür'atile 

leyen Saraya, istediği mükafatı derhal Bahusus; dı~ar.c!a kalan asilerin, bir 
verdi. Çarçabuk giyinerek karargaha n: .!. tada birle~ ·rek askere arkadan hü
gitti. Derin bir uykuya dalmış olan ku- cmrı etmeleri -::le çok rnulıtemeldi. 
mandana: l 1 kanıharb: ,,.: heyeti bu meselenin 

- Çok mühim bir mesele için, der- n l. nkeresile mt"~i'.11 olurken; müla-
hal görüşmek istiyorum. .tını Cemil yın; kumandana müracaat 

Diye haber gönderdi. ı eın- JŞ, hususi bn mülcikat istemişti. * i?iz, uzunca eütrn bu mülakattan 
Askerı.ancak bir kaç saat istİr<'l.hat e- l .. ehetmiyece~i~. Yine hadisatı takip 

Clebilmişti. Güneş daha ufuktan do _ etmekle iktifa eyliyeceğiz. 
ğarken, bütün kıfalara: * 

Diye bağırdı. 

El1erindeki kara martine dayanmış 
olan Türk nöbetçilerden biri omuzla
rını kaldırdı. Parmağının ucu ile Her
deki toz bulutlarını göstererek: 

- Geçtiler .. gittiler ... Arkaların -
dan iki kurşun attık amma .. tuttura • 
madık. 

Diye homurdandı. 
Avusturya süvari zabiti, bembeyaz 

köpük içinde kalmttŞ olan atından aşa
ğı atladı. Havaya doğru yumruğunu 
sallıyarak bir küfür savurdu ondan 
sonra, öfkeli bir sesle: 

mişti: uzaklaştı. 
. -Vah .. vah ... Çalınan para sizin O zaman mülazım Halil. Avusturya 

mi idi?. zabitinin yüzüne baktı. Ellerini ha .. 
Dedi. Avusturya zabiti, acınmasına vaya kaldırdı: 

devam ederek : - Yapılacak i§i yaptık. Şimdi, gi • 
-Hayır, dostum .. hayır ••. Eğer bu der gitmez, bizzat ben de takibe çıka _ 

iki süvariyi yakalıyabilmi~ olsaydım; cağım. Bakalım .. artık, al! tarafı .. k.ıs
tam yüz bin kron alacaktım .. belki.. met ... 
yüzbaşı da olacakttm. Diye mırıldandı. Ve sonra çantasm-

Diye cevap verdi. dan bir kağıt daha çıkardı. Avusturya 
Türk zabitinin tecessiis damarları zabitine verdi: 

kabardı: - Şimdi, resmi işimize bakalım. U-
- Yüz bin kron mükafat mıL sulen birer rapor yazalım. fmz.a ede • 
Avusturya zabiti iki yumruğunu sı· lim. ST'h b n ı Kalenin karşısında iki küçük tepe - ı a aşı a .... 

Emri verilmişti. Ve !;,;,.az sonra da, bulunuyordu. Bu tepede gizli bir faa- - Çabuk!.. Zabitin ize 
rin. Görüşmek istiyorum. 

haber ve - karak: Dedi. 

taburlar harekete gelmişti. liyet görülüyordu. Gece karanlığııı • 
(cahilliye cebeli )istikametine çı • dan istifade edilerek bu tepelere gön

karılan keşif postaları; birbirini müte- derilen müfreze, burada sessiz seda -
aki.p şu raporları göndermişlerdi: sız iki top yatağı hazırlıyordu. 

[Asiler, cebelin en sarp yerlerine doğru Yerler, hazırlanmıştı. Fakat şimdi, 
çekiliyorlar. Adetlerini kat'i olarak tayin başka bir müşkülat ile karşılaşılmıştı. 
etmek mümkün değ.il ise de bin bet yüzden Dimdik ve yekpare kayalardan mü -
fazla eıkıya bulunduğu tahmin edilmekte- rekkep olan bu tepelere toplar nasıl 
dir.] çıkarılacaktı} .. 

... [Yarala olduğu için firar edemiyerek 
yolda kalan iki isi isticvap edilmit; efkİya· 
run sergerdesi Nisı.r Mebbutun da Cebelde 
toplanan eşkiya arasında olduğu öğrenil
rni§tir.] 

[Asilerden bir grup kefif kolumuzun 
üzerine ateı açmıftır. Müsademe, devam 
ediyor.] 

[Cebelin her taraftan sanldığını gören 
asiler, müsademeyi keserek Zafir kalesine 
doğru çekilmektedir.] 

dökmiye o gün başlar, küçüğün sancısı 

tutmuş sabaha kadar viyaklar. Evde yağ 
bitmiş, bakkal kapalı. Erkenden alınan 

balığı kedi kapar, Dilberi kasaba gönde· 
rirler öğleden sonra o da kapalı. Kapı 

çalınır, yol parası eski bakayasından do
layı hac1z ihbarnamesi.,. 

Yine çalınır, bitişikler.. Güle güle otu
runa gelmişler!. 

Bir daha kapı, karşıkiler.. Göz aydına 
uğramışlar!!.. 

Yine kapı, kapı, kapı., •• 
Eyüpten dadı kızı, Kovacılardan Boş· 

nak hanımlar, daireden vezne katibi ... Hep 
güle güle oturunal ••• 

Ertesi gece, toplara uzun halatlar 
bağlanmış; askerler bunları vücutla
rına sarmış; iki koca mantelli top; 
bin müşkülat ile tepelere çıkarılmış -
tı. 

Ertesi gün, bu iki top, Zafir kalesi
nin üzerine ateş yağdırmaya başlamış· 
tı. Asiler, hiç ümit etmedikleri bu ateş 
altında birdenbire şaşırmışlardı. 

T opçular~n isabetli ateş1eri saye -
sinde, her mermi kalede bir. rahne açı
yor; duvarların taşları parça parça ko
parak etrafa dağılıyordu. (Arkası var) 

Bir aralık aspirin almak için odasına gİ· 
den Ferdi Safi dolabın gözünü açarken 
kendi gözüne dün aldığı kitap ilişir. Say
faları hızlı hızh çevirir, mahut satırları bu
lur yeleğinin cebinden mürekkeplikalemini 

alır ve: 
«Yaşamak ne güzel şey 

Anasına sattığımın 

Ya,amak ne güzel fey» 
Cümlesini: 
<<Yaşamak ne kötü şey 

Ağzına yandığımın 

Y aıamak ne kötü şey!» 
olaTak değiştirir ve o gece büyük bir yük· 
ten kurtulmuş gibi rahat ve müsterih uyur. 

Diye bağırdı. 
Hudut karakolu, uzakta deF:ildi. .. 

Neferin biri, koşa koşa gitti; karako1 
kumandanına haber verdi. 

Genç bir mülazım, küçük beygirir.; 
sürerek geldi. Hudut taşmın yanına 
kadar ilerlemiş olan Avusturya süvari 
zabiti genç Türk zabitini selamladı. 

İki zabit konuşmaya lxışladı: 
- Affedersiniz, zabit efendi!.. Si

zi rahatsız ettim. Fakat, mesele çok 
mühimdir ... İki atlıyı takip ederek ya· 
kalamak için emir almıştım. Derhal 

müfrezemi aldım. Peşlerine takıldım. 
Tam yakalıyacağım zaman, hudut at
ladılar. Ortadan kayboldular. 

- Bu kaçaklar kimlerdi L 
- Affedersiniz, zabit efendi. Bun-

ların isimlerini söylemekte mazurum. 
Genç Türk mülazımı başını nöbetçi 

lere çevirdi: 
- Bunları nasıl kaçırdınız?.. Niçin 

yakalamadınız. 

Dedi. 
Neferin biri, cevap verJi: 
- Efendim!.. Atlıların geldiğini u

zaktan gördük. Karşılarına atıldık. Du
run, diye bağırdık. Ellerini kaldırdı -
lar. Teslim, diye bağırdılar. Biz, onla
rın attan ineceklerini ve teslim ola -
caklarını zannettik... F ak:ıt tam ya -
nımıza gelir gelmez birdenbire atlan 
mahmuzladılar. Yola doğru ok gibi 

fırladılar. . . Arkalarından ateş ettik. 
Fakat tutturamadık. 

Avusturya zabiti, uzun sözler din -

- Evet, dostum .. tam .. yüz .. bin.. İki nüsha yazılan rapor, iki zahit ta-
kron ..• Maamafih, bu para, henüz eli- rafından imza edildi. 
mizden çıkmış değildir. Eğer çabuk Bu iş burada bu suretle hitama er -

* 
davranır .. bu iki atlıyı yakalar •. bana di. 
teslim ederseniz.. bu paranın yarısını 
memnuniyetle size takdim ederim, Aradan üç saat geçmeden (T Bflı • 

ca) telgraf merkezinden Yıldız sara -
yındaki (Mabeyn telgrafhanesi) ne .şu 
telgraf çekilmişti: 

Diye bağırdı. 
Türk zabiti, artık konuşmayı kafi 

görerek derhal boynundaki küçük ev
rak çantasını açtı. İçinden bir kağıtla 
bir mürekkepli kalem çıkardı. Şu sa -
tırları yazdı: 
Taşlıcada hudut tahur kumandanlığına 

Avusturya arazisinden dolu dizgin ge • 
len hüviyeti meçhul iki atlı, 9İmdi budu • 
dumuzdan malum olmıyan bir istikamete 
doğru firar etmişlerdir. 

Bu iki atlıya, nöbetçilerimiz tarafından 
cı dur!. .• n emri verilmİf ise de, durdurula • 
manllflır. Buna binaen arkalarmdan ateş 

edilmiş ise de tutturulama11Ufhr. Şu anda 
hududa gelen bir Avusturya zabiti bu jki 
atımın mühim şahsiyetler olduğundan bah
sederek derdestlerini rica etmiftir. Fakat 
bu fahıslarm kim olduğuna dair sorulan 
suale cevap vermemiştir. Merkumların la· 
kipleri için derhal etrafa postalar çıkarıl· 

mu;r:ır. Muktazasmın ehemmiyetle ifa bu
yunılması ricasile arzı keyfiyet olunur fer-
man. 

Lülçe hudut karakulu 
kumandanı 

mülazim 
Halil 

Zabit, kağıdı dörde katladı. Kendi
sile beraber gelen onbaşıya uzattı: 

- İbrahim onbaşı!.. At•.ma bin. Ka
rakola git. Bu telgrafı, açıkgöz bir ne· 

Mabeyni hümayunu cenabı müliilıine 
Başkitabeti celilesine 

Bugün saat dört buçuk raddelerinde hu· 
duda yakın bulunan Koça kasabası İltika· 
metinden gelen hüviyeti meçhul ilci atlı, 
nöbetçilerin dur emrine itaat etmiJenık ve 
arkalarından ibafe kastile atılan ailildan da 
isfa eylemiyerek at çatlatırcuma lmdudu 
hümayunu geçmişler; bir semti meçhule 
doğru firar ederek izlerini kaybe,lemif • 
lerdir. 

Serian İcra kılınan tahkikatta merkum • 
)arın Avusturya hükfuneti tarafından ida· 
ma mahkUın edilmiş iki cani olduia ta • 
hakkuk etmiş olmakla bütün civardaki bü· 
kumet merkezlerile asker ve zaptiye ka • 
rakollarma maliimat verildiği ve baklann
da şidde.tl~ takibata girişildiği maruzdur 
ferman. 

Y averanı hazreti fehrİyariden 
Taşlıca ve havali.si hududu 

hakanı kumandana 
Mirliva 
Şevki 

Bu telgraf, Abdülhamide henüz tak· 
dim edilmişti ki Metroviçe mutaaarrıf
lığından da şu telgraf gelmişti: 

(Arkası var) 
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KUMBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda: 

Talrnizi de denemiş 
olursunuz! 

ı, Bankası asgari 25 lira m_evd~atı 
bulunan bütün kumbara sahıplerıne 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira 
veriyor. Mükafatlarm 1 O 000 Lirası. her sen_e 1 Nis~n 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a çekılerek verılmektedır. 

Bu iki keşidenin her birinde 5000 lira, şu şekilde 
tevzi edilmektedir: 

Birinciye 1000 Lira 
ikinciye 250 ,, 
10 kişiye 100 yüzer Liradan 1000 ,, 
20 ,, 50 ellişer ,, 1000 
775· ,, 10 onar ,, 1750 

,, 
,, 

Ceman 207 kişiye 5000 ,, 

ikişer bin lirallklar: 
Diler beş keşldenln ber birinde yabuz 

ı klşl1e iki bin lira veriliyor. Ba ke,ıdeler 
ber sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylll 
ve Birinci Blaan aylarıaıa Dk g'lllllerl 
yapdmaktadır. 

. . ... ...__ . . f 

MEMUR ARANIYOR 
Ci<ldt bir şirket, 1stanbul'da, Bey

oğlu'nda KudıkOyünde, Üskndar
dn, ve Adalarda, komisyonla çalı
şacak ve iyi teminat verebilecek 
HLEKTRIK TESlSA'fI YAPTIRMAK 
İSTEYEN MÜŞTgRlLERt BULA
CAK ADAMLAR aramaktadır. 
«Satış Servisi» rumuzile 2248 posta 
kutusu adresine tahriren mOrucaat 

edilmesi, 1 

~ Operatör • Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

ha~talıklan mntehassısı. 1\öpıilbn~ı 
Eınlnönn han Tel: 21915 

Çorlu Sulh Hukuk HAkimliğinden: 
Çorlunun Camii atik mahallesinde bak
kallık ile iştigal etmekte bulunduğu 
sıralarda tecennün ederek lstanbul 
emrazı ııkli~·c hastahanesine sevkedilen 
Tahir oğlu mahcur Osmarun dükkanın
da mevcut Bakkaliye ve hırdavatın 
18/Temmuz/936 Cumartesi saat 10 dan 
16 ya kadar Çorlu Sııray caddesindeki 
dtıkk9.nında açık arttırma suretiyle sa
blımısınn kurur verilmiş ve satış be
delinin peşin ödenmesi dahi tensip 
kılınmış olduğundan bu şerait dahilin
de talip olnnhmn yevmn mezkOrda 
Çorlu Sulh mahkemesine müracaatları 
lüzumu ill\n olunur. 

KAYIP: Kayserinin Develi şube
sinden nldığım askerlik terhis vesi
kamı kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hllkınn yoktur. (66H) 

319 Doğumlu İbrahim oğlu Mahmut 

SON · POSTJi.. 

Bu cazio tecrübeyi 
yapınız 

PUDRALARI 
O~ ERi iZLE EZi iZ. 

Milyon • .e;.~ kadınlar bu tecrübeyi 
yapınca hayran kalmışlardır. Zira; 
ekseriya yüzdeki siyah noktalar, açlk 
mesamelcr ve her nevi gayri saf 
maddeler, tane tane olmuş adi bir 
pudradan ileri geldiğini biliyor1ar. 
Filhakika, bazı pudralar parmaklar 
arasında tutulunca lcadife gibi yu • 
muşak görünürse de hakikatte kısım 
kısım tandi ve sert olur. Bunlar, gÖ· 

zünüzden kaçabilir. Fakat dişleriniz
le pek ala hissedebilirsiniz. Bir par
ça pudra alıp dişleriniz arasında ezi
niz şayet cüz"i bir tanelik olsa der -
hal hissedersiniz. Şimdi de bu tecrü
beyi havalandmlmış yegane pudra 
olan Toka1on pudrasile yapınız. Bu 
pudra yeni ve imtiyazlı bir usul dai
resinde istihsal edilerek evvelkinden 
on defa daha İnce ve dalın hnfif kıl
mnktadır ve binaenaleyh cildin nazik 
mesnmderini tahr~ eden tanelere te
sadüf edilemez. Bu gıôi taneli pud
ralardan sakınınız ve yalnız bava • 
landınlmı~ ve garantili yegane pudra 
olan T okalon pudrasını kullanınız. 

T crkibind<. krem köpüğü bulunduğu 
cihetle cilJde uzun müddet sabit ka
lır ve art1k parlıyan burunlara niha
yet ver.ilmiştir. Ve sık sık pudralan
rnağ;ı ihtiyaç kalmamıştır. 

flddetli harareti: 
cild için tehlikell oldu
iu zaman vOcudunuza 

.. BARONtA• 
gQze11ik yatı sOrOnOz. 
'Bunu yapmak eızemdir. 
zira bu suretle IZtırablı 
yanıklıklarından ka
çınabileceğiniz cibi 
cildinize de hoş 
bir cili vermiş 
olacaksınız. 

Banyolar veı 
sporlar lçf nı 

elzemdir 

1 
Doktor aranıyor 

f stnnbulda ve bat boyuna yakın 
bir maden için daimt bir doktora 
ihtiyaç vardır. İsteklilerin şartlarım 
bildirmek ve şirketin şartlarını an-
lamak üzere (Posta kutusu 1532) ye 
mektup yazmalan. 

Son Posta Matbaası 

__ yatmazden evvel PERLODENT dış 

macununu kullanmak surelile ağızınızı 

yıkamayı kendinıze bir vazife biliniz. 

PERLODENT kıyas kabul etmez bir 

muzaddı taaffOndOr. 

-·-.A'~ we"-'1~·~~·"41~c:ı~ ~·~ 
~ af4 ve~~ o4.c. -<A:t.r~ .{.Q~ ~~-% 

Türk Hava kurumu 

Sayfa 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Keşide 11 Temmuz 938 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 ~ O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır •.. ______________ ...... ' 
istaa:bul Dördüncü icra Memurluğun-,, -~ 

dan~amamına 2501 lira kıymet takdir o- Den iz y o 11 arı 
lunan Molla Feniri mahallesinde Cami av- f Ş LE TM ES 1 
lusu sokağmda 274 ada 40 Panel eski 7 A.centeleıi: Karakö,. Köprübaıı 
yeni 13 kapı No. b sağ ve arkası 6 parsel Tel 42362 - Sirkeci Mühürdanade 
No. h gayrimeokU.l solu 39 ve kısmen 25 Han Tel 22740 

parsel No. b 1rayrİmenkul önü Medrese <Cll---
10bğı ile Mahdut 54,5 metre murabbıu 

bir bap lirgir hane sablacaktır. Evsafı: 

Bodrum kat, zemini toprak ve bir ka
pısı vardır. Zemin kat: Zem.ini renkli Çini 
döteli l>ir uıtre olup buradan bodnmıa bir 
kapı Tardır. Bu tafllk üzerinde merdiven 
albnda bir kiler Te altmda sanucs havi bir 
mutfak birinci kat: Camekanla •ynlmtJ 
bir kıs~ olup bir sofa eski bir hela. İkinci 

' kat: Bir sofa üzerinde iki oda bir bdi vıe 
birinci kaua kullanılan bir balkon. Çab 
katı: Cephede demir parmaklıklı bir bal
kon ve bir çatı arasından ibarettir. Mez
kur 1rayrimenkul açık arttırmaya vaz'edil
miı olduğundan 5/8/36 tarihine müsadif 
Çarıamba günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci aıttamasa icra edilecektir. 
, Arttırma bedeli kıymeti muhaınmene
DİD yüzde 75 ini bulduiu takdirde miifte
risi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son artı~ıranm taahhüdü baki kalmak ü
zere arttırma on beı gün müddetle tem
dit edilerek 20/8/36 tarihine müsadif per-
9embe ir\inü saat 14 den 16 ya kadar ke
za dairemizde yapılacak ikinci açık arttır
mada artbrma bedeli kıymeti muhammene
nin o/o 7 5 ni bulmadığı takdirde sabf 2280 
de 75 ini bulmadığı takdirde aatlf 2280 
No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bıra
kılır. Salıt pe§İndir. Artbrmaya iı~irak et
mek isteyenlerin loymeti muhammenenin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmalan lllımdır. Haklan tapu sicilli 
ile Ahit olmıyaa ipotekli alacaklarda di-

Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
ıembe 15 de 

izmlr sür'at postası 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perfembe 10 da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

- Cumartesi, çar • 

pmba 18 de 
- Pazar, ıalı, per-

tembe, cuma 
9,30 da 

Mudanya - Cumartesi 14 de 

Bandırma 

diğer 

8,30 da. 
günler 

Pazartesi, ıalı, 
çartamba, per~ 

tembe, cumar
tesi 20 de 

Karabiga - Salı, cuma 19 da 
İmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da, cuma 

17 de 
Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkıt günleri yük alınmaz. 

(3740) 
ier atikadaranm ve irtifak haıdu sahiple- ' , 
rinin bu baklar1DJ ve hasusile faiz ve ma· vellit belediye rüsumu ve vakıf İcares~ bc-

'dd' l k ·· b. d ı· .. t • 'ttir Daha fazla malumat sarife dair olan ı ıa annı evra ı mus ıle- e ı muş enye aı • . . 'b 
lerile birlikte ilan tarihinden itibaren niha- almak isteyenl~r il3:11. ~arihı~den 1\ ·~:~ 
yel 20 &'ün zarfında birlikte dairemize bil- herkesin görebilmesı ıçın dıurcde. •.r 

341 dirmeleri lazımdır. Aks.i takdirde baklan lundurulacak art~rma ıartnamesı 1 e • 

tapu sica1Ji ile sabit olmıyan1ar s&tlf bede- 2228 No. lı dosyaya ı:n?raca~tlab ·ı me~~u~ 
N~iyat Müdü.rii: Selim RasıP linin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte- dosyada mevcut vesaikı &ore 1 ece t'rl 

~bipleri: .A. Ekrem. S. Rqıp, H. Lütfi raki.m vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütc- ilin olunur. (670) 
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TRAŞ BiÇ 61 
Tras Makinası 

' 
Traş Bıçağı 
Traş Sabunu 
Traş Kremi 
Tras Pudrası , 
Traş Kolonyası 
Traş Fırçaları 

HASAN DEPOSU : IST ANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

ııısaw 

Belediye Sular İdaresinden: ,1---------------~ 
Şebekede yapılan takviye ameliyesinden dolayı Temmuzun altıncı 

Pazartesi ve yedinci Salı günleri akşam saat yirimi ikiden sabah 
albya kadar Şehire terkos suyu verileceğini muhterem halka itizar-

GLANDOKRATiN 
larımızla bildiririz. "3689,, -- -

Bf r çok haşarat öldürücü mayiler vardır 

fakat ya\o\t. b\r 
Fena ve tesirsiz hafarat öldürücü mavilet1 
almakla paranızı beyhude 'yere israf etmeyi"\ 
~iz ve FLIT'in sahtelerinden sakınınız. Al-1 
aanmamfik için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
siyah kusakıı asker resimli sarı tenekeler 
içerisinde sahldığını hatırınızda tutunuz. Bu

1 tenekel~r mühürlü olduğundan her türlü hiY1 
leden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda, 
Cıütün ha![!.aratı öldüreblllrslnlz. 

Deliklere ve yanklara FLiT tozu koyunuı. ·Ha·. 
şarat, toza temas eder etmez derhal ölıirler. 

Umumi dtpOSU: J. CRESPIN. lstanbul, Calaıa, VOJYDda Hın ı. 

demek 

Temıma 4 

REM BAl AMiN 
Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve buruşuklukları kiınilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 Krem Balsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 Krem Balsamin acıbadem gündüz için 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kreınleridir. 
MECCANEN NÜMUNE: Gazetenin bu parçasını alb kunıf].uk 

posta pu!ile bize gönderiniz. Y azacağmız adresinize dört tekil 
Krem Balsamin nümunesi meccanen takdim edilir. 

, .. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - lstanbuı 

ELEKTRiK ALETLERiNiN 
TAMiRi 

Eğer sizde bozuk veya kullanılmıyacak vaziyette bulunan elek
trik aletleriniz varsa, onlan derhal Salıpazar da Necatibey cadde

' sindeki SATİE Sosyetesinin İdare merkezine, veyahud diğer ftlbe
lerine getiriniz. 

Bir ufak tamirle işinizi görebilecek aletleri niçin evinizin bir 
köşesine atıyorsunuz ? 

Bilmiyor musunuz ki 44.003 No. ya telefon edince SATiE sizde 
bulunan bozuk elektrik aletlerini derhal aldınp en kısa bir müddet 
zarfında, mükemmel kullanılacak vaziyette size iade eder. 

Siz de bu aletleri SATİE'ye getirebilirsiniz. 

KÜÇÜK TAMiRLER BEDAVA YAPILIR 
Diğerleri için yalnız yapılan masraf alınır. , ................................................... ~ 

~--~ M O T Ö R devrindeyiz. _'!! .. ~~~ 
Motörün göreceği işi E L göremez 

S i E 
en mnkemmeı motörıerı, 12 ay vade ile 

SATAR VE TESiS EDER 
HER TÜRLÜ ELEKTRiK SINAI ALETLERi 

l 
Zımpara taşlan, mak'aplan pompaları, tezgAhları, 

12 AY VADE 1 LE SATAR. 
__ .. Fabrika tesisi için hususi servise müracaat 411--'-. 

GAZOZ UNU VE MADEN SUYUNU 
HER YERDE TERCİH EDiNİZ 
GALATA AR.ABOGLU N!I 6 

ISTAN8UL, BerQİI• 
TOneJ meyd••• 12 No.-IL 

Mı!iaumııı ıiyareı edinir ~ 
ıs No.lu tarıfemlıl lstoınıı. 

Flyatlarım•ıdı bOyOlı teazlllt. 


