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Çinliler. cepheye trenler BELGRADDA . YAPILAN 
dolusu asker yolluyor MAÇI KAYBETTiK · 

Cenubi Hopeide 130 bin Çin askeri Türk-'(ugoslav maçı çok 
talıaşşül · ett_i, geni lıarekllt .. başlıyor 
lnıtiyazh mıntakada Fransız müfrezelerile Japon~askerleri 

çarplŞhlar, ·Çinliler herteyi göze aldılar 

-: ı-o-e--n i-z e-g-i r-i p-
boğul an la r 

gittikçe çoğalıyor 
iki kiıi boğuldu; bir ·kiıi 

ağır yaralandı 
Sıcaklann en civcivli zamanındayız. 

Bir çok kimseler, ~birde, sokaklarda, ce
ketsiz gezmekte, sığınacak serin bir yer 
aramaktadır. Pazar günleri ise, plajlar 
adam almamaktadır. Bundan bqka, sa
hillerde, kaçamak denize girenler de var
dır. 

Bu kazalar da daha ziyade pazar gün
leri görülmektedir. Dün de, Floryada, 18 

Çiftele tahrib edilen ~ndcıft biri yajlllda bir delikanlı boğulmuş, bir 
~ (Hususi) -:- Şan&lıaydan l;iil- genç yüksekten atlamış, başını çarparak 

sert ve heyecanlı oldu, 
dört oyuncu yaralandı 

Geç«m sene 1sta-nbulda yapılan Tiirk - Yugoslav maçından bir intıba 

Belgradda 20 bini G a 1 ata saray 
kişi maçı seyretti Admira maçı 

b 8Dre Pekin - Tiyençin eellll• J ağırca yaralanmıştır. Birinci hadise şu. 
unda Çinliler tarafından Jlü~ a n o n y a n 1 n dur: 

h.azırlıklar yapılmaktadır. Çin mahfille- I' Tarlabaşında İkikuyulu sokakta 4 nu- Yugoslavya takımı 
~nde bu havalide mühim askeri hareket- 1 k d maralı evde oturan köseleci Kirkorun 18 3 _ 1 galip geldi 

Admira seri bir oyunla 
4 - 1 galip geldi 

er ya~ılacağı söylenmektedir. a Si ma sa 1 . yaşındaki oğlu Jirair dün Floryaya git- A •• • 

T 
lhtilif vahamet keshetliyor miş, saat 16 da Çekmeceyle Florya ara- Belgrad, 1 (Hususı - Bugun yır • Galatasaraylılar bayramında gü~ün 

. okyo, 1 (A.A.) _ Ayan meclisinde Japonyanın Uzak Şarkta takip sında denize girmiş, iyi yüzme bilmediği mi bin seyircinin . ö~ünde yapılan 80ll hare~eti .olarak Avusturya şampıyo-
~ırnali Çindeki askeri vaziyet hskkında ettiği maksat nedir? için biraz sonra boğulmuştur. Cesed de· Türk - Yugoslav mıllı takımları maçı nu Admıra ıle Galatasaray karşılaştı• 
lıahat veren harbiye nazırı, Japon tay- Japonya şimali Çinde Mançukuo nizden çıkarılmıştır. çok heyecanlı olmuştur. Maçta Saray lar. 

(Devamı 3 üc1' say'-~a) (Devamı 3 üncü '41/fada.) (Devamı 3 ücü sa fada) Mareşalı, hariciye kalemi mahsus mü- Galatasaray cezalı oyunculan oynama· 
..,, ,...... Y dürü, hariciye erkanı, Türkiye masla - dığından tam şeklinde çıkamadı. Sol_ mü-y l b h 

• J • ı • Japon -li/osu hatgüzarı ve elçilik erkanı hazır bulun- dafii yerinde eski, oyunculard.an ~ıthat 
U g O S a V a J ı muŞlardır. oynuyordu. Oyuna Avusturyalılar başla· 

. . . rıye 1 ~r! Çarşamba ...... 1.~·.'::·.:.:::::11:::! ............. !~::::-:!:~::!'!:"! ..... '.. 
Şerefıne zıyaf etler verıldı Günü geliyor 
Dan Tilrlı ve Yugoalav denizcileri bir arada 

· neş'eli aaaller ge~lrdller 
le Liınan~n:ıız~a bulunan Yugoslav mek- cileri aiqam dokuza kadar neş'eli saatler 
dJ: ~eınıaı subay ve talebeleri şerefine geçirmişlerdir. Ziyafette 19hrimizde bt,a.. 

Pli. öile_den sonra şehir namına Suadiye Junaıı buı meb'usiıaı"Ja ~ erkADı 
Zi J l&Zinosunda bir ziyafet verilmiştir . .da hazır bulwlnın'1erdll'. 
:;!:!:tte bulunan Türk~Yugoslav deniz- (DetHatnı 8 ma a!l#ada) 

· ttalya™dan, Y unanistandan 
Suriye ve Mısırdan lzmire 

turist akını başlıyor 
3 hafta sonra açılac.ak olan lzmir fuannı ikmal için 

1200 amele •eceli •iDclühi ç•htaJor 
v-....ı K.Ofll 

V11amin1 Kop'lmı ~ t. 
vote ve Yobmı •dmda Ja~ mektep 
ıemiieri önimüadelli ~ günü sa
bah saat dokuzda t.taaibuıu ziyaret ede
ceklerdlr. Japon gemileri Selimtye önün. 
den geçerlerken 21 pare topla §ehri se
limladıktan sonra ayrıca 21 pare topla 
da Cumhurreisi Atatürk'ü selamlıya
caklardır. 

Visamiral Koga karaya çıktıktan son
ra saat on birde Dolmabahçe sarayına 
,giderek defteri mahsusa ismini yazacak 
tır. Misafirlerimiz saat on ikide Cumhu
riyet abidesine çelenk koyacaklardır. 

Japon gemileri ağustosun yedinci cu-
~ ~.._,_,~~ 

Geçen seneki fuara cid bir fntıba (Ya~ı 8 inci say.fada) 1
.tnartesi günü saat on yedi buçukta li
manımızı terkedeceltlerdir. 

Yeni tefrikamız 
f Denizlerin Makyaveli · I 

DlnJlllll • man ~ Mizcisinin serglZlflleri 
- _. _ .... ,........- -----..-- ---.------- -- -• 

• 

Laııl•6ala Mlclt. thnisincfe 6ir lamlı ...,,.uu. bir diipMn deniz 
altı ~emiaini batırulten 

Birçok maruf denziciler kaptan korsan kruvazörünün süvarisi olan bu 
Lauterbah için csergüzeştierinin te- maruf denizci binbir kılığa girmiş, 
nevvü ve azameti hususunda hiç biri- İngilizleri aldatmış, Japonlan allat.-
miz ona irişemeyiz! Biz böyle adam mış, isyanlar çıkarmış, gemiler çal-
görmedik• diyorlar. Büyük harpte sı- mış, tahtclbahirler batırmış, hakikat-

ten ziyade masala ber.ziyen birçok 
rasile Emden kruvazörünün seyir za-

hcyc.. ... nlı maceraların kahramanı o!-
biti, Baltık denizindeki tuzak gemile- muştur. Birkaç güne kadar işte bu a-
rinin kumandanı ve meşhur Möne damın hatıralarını neşre başlıyac:ağı?-
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Turizm 
Celbi sevdası 
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Resimli Makale: X Herkes kendi zevkına hakimdir. X 
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Leglehler tarafından 
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Bir mahkeme 
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~ ~ 
.Ooğru düşününüz, iyi bir zevk edininiz, doğru ve mu-

hik konuşunuz, sizin için bu kadarı kafidir, isteyen sizi 
takip etsin, isteyen başka yolda yürüsün, sizi takip e • 

denleri mukallit saymamak, başka yoldan gidenleri de 
takbih etmemek rahat yaşamanın şartlarından biridir. 

ARASONDA ) 
ı ·ıırncuN BiR FIKRA • ı 

Rahatınızı bozmak 
istemedik 

Bcrlin akademi reisi bir gün adı 

hiç işitilmemiş birinden bir mekıup 
almıştı. Mektupta diyordu ki 

cPek az zaman sonra dünyaya bir 
kuyruklu yıldızın çarpıp dünyayı 

parçalıyacağını keşfettim. Bıı 1cesfi
me güvenerek akademi azalığına 

namzetliğimi vazediyorum.~ 

Akademi reisi cevab verdi: 
cMektubunuzıı aldım. Keşfini;: ha

kikaten mühim bir keşiftir. Bu kPşif 
sizin akademiye alınmanız için kaf;
dir. Fakat mademki dünyanın sOl!u. 
na bir ay kalmış bir ay için sili aka
demiye alıp rahatınızı boZffl(lk iste- ı 
medik ... 

* • 
Abdallık ilacı 
bulunmuş! 

Nevyork gazetelerinde okuduğumu
za göre, Amerikalılar nihayet abdallık 
ilacını da bulmuşlar, ismi de Bezedrin 
imiş. Bu ilaç az miktarda alınırsa nez
le ve umumiyetle soğuk algınlığını te
davi etmekte, fakat daha fazla miktar 
alındığı takdirde abdal insanları he -
men zeki yapmakta imiş. 

Wiskonsin, Ninnesota ve Şikago ü. 
niversıtelerinde bu ilaç çok fazla ta -
ammüm etmiştir. Erkek \'e kız talebe
ler doktorların tavsiye ettikleri bu «Ze
kavet haplarını» bol miktarda kullana
rak derse çalışmak zahmetinden kur -
tulacaklarını .ümit etmekte imişler! 

Asri öğütler 

Vücudunun yarısı 
Suçlu yarısı 
8uçsuz hırsız 

Amerlkan gazeteleri Nevyorkta 
gece hırsızının bir mücevherat mağaza 
sında yaptığı hırsızlığı ve muhakeme
sini anlatıyorlar. Hırsız mağaza duva -
rını yarı vücudu girecek kadar delmiş, 
vitrinde bulunan mücevherleri çalar -
xcn dışarıda kalan yar: vücudu görül
müş ve yakalanmış. 

Hırsızın avukatı mahkemede mü -
vekkilinin duvarı delerek hırsızlık yap 
makla itham edilemiyeceğini, çünkü 
vücudunun kısmen dışarıda kalması do 
layısile bu fiil tamam olmuş olmadığı
nı, mağazaya girmiş sayılamıyacağını 
söylemiş. 

Avukatın bu kurnazlığına mukabil 
hakim de. müzakereden sonra kararını 
bildirmiş: 

- Suçluyu iki sene hapse mahklım 
ediyorum. Filhakika mahkum olan vü. 
cudunun yarısıdır. Diğer yansı bcraet 
etmiştir. Fakat suçsuz tarafını suçlu 
tarafından ayırmak imkansız olduğu i
çin suçlu kısmın suçsuz kısmı takip et
mesi, onunla beraber hapse girmesi i. 
cap etmektedir!. 

Uçan bir tayyarecinin kalbi
nin olışzru dinleyebileceğiz ! 

Moskova tayyarecilik tababeti mer
kez laboratuvarında, yeni hır alet vü -
cuda getirilmiştir. Bu alet sayesinde, 
telsiz mevceleri jstimalile, uçuş halın -
dekj bir pilotun kalbinin dnrabanı, yer
den dinlenilmekte ve bu atışların gra-
fiği fotoğraf şeridi Üzerinde tesbit o • 
lunabilmektcdir. 
... ·=- • • • - • ... • .... • • ·- ••• ,_..._....... __ 
onu sinemaya davet ediniz! 

Ağustos 2 

~-------------------------
Sözün Kısası 

Belediye 
Ve biz 

E. Tala 

,.. 

D . 

O 
stanbul belediyesini boyuna dilill11 

: 

ze dolar, sade tenkit ederiz diye adı 
m1z çıkmıştır. Filhakika belediycmiıill 
kusurları, eksikleri, her birimize sık sık 
mevzu olur. Ancak, bunların ekseıisınd~ 
haklı olduğumuzun ya hadisat, yahut ı>ı 
zaman teyit edegelmiştir.· 

Bu hususta samimiyetimize inanını • 
yanlar, bize garaz atfedenler çok olmuş· 

tur. Halbuki, şehrin varlığını temsil e -
den, halkın doğrudan doğruya ır.Umes • 
sili bulunan bir müeı.sesey~ ve omı id5· 

1 \ .. .. '1 re edenlere: karş, ne garnzımıL.. n :ıo.ıı. · 

Hepimiz bir memleketin cvlfıdı, bır p:ır-
' tinin mensupları, bir idealin hizmetkar· 
ları değil miyiz? Gönlümüzde, işıerin da• 
ha düzgün gitmesini, şehrin daha ba · 
kımlı olmasını, her tarafın gül, gülüza· 
ra dönmesini diliyen bir arzu var, ve btI 
arzuyu rı:har ediyorsak kabahat mi~ 

Tenkide tahammül edemiyenler, ondaıl 
kurtulmak için tenkit edilecek vaziyet · 
lere mahal ve meydan vermemelidirle1· 
Ve bizim samimiyetimizi denemek te on
lar için güç değildir. Hulusi niyetimi1,, 
kusurları, noksanları nasıl teşhir ve ten
Jdt ediyorsa, en ufak icraatı da, şüphe · 
siz ki takdir ve sena etmekten geri kal· 
maz. Nitekim, bir kaç zamandanberidır, 
belediyemiz, nazarı dikkati calip b:r faa
liyet göstermektedir. Sokaklar süpniı ' 
mekte, sulanmakta, kediler toplattırıl oL 

makta, çöpler denize dökülerek sinek yu
vası olmaktan kurtulmakta, sokağı kir • 
!etenler, belediyei zabıta talimatname • 
sine aykırı hareket edenler cezalandırıl· 
maktadır. Anlaşılıyor ki, İstanbulu tem:1 
bir şehir yapmak için ciddi bir hamle 
başlamıştır. Bu vaziyet karşısında, mJt· 
buatın hiç şikayet ettiği, sızlandığı görü· 
lüyor mu? Hayır. Demek ki, şimdiye ka· 
dar yazdıklarımız, zannolunduğu gibI 

garaza müstenit değil, bilakis hüsniı ni· 
yet ve samimiyete makrun imiş. 

Bugün de, belediyemizin bu tuttuğh 
yolda yürümesini m~mnuncn temenni 
etmek, zevkle ifa eylediğimiz bir vazifd 
oluyor. 

Dileklerimiz, ikazlarımız ayni hüsnü 
niyet ve samimiyetle telakki edilirse, el
bette ki lisanımızdaki acılık kendi]jğin • 
den zail olur. 

Bunu anlamak, matbuatı düşm<m de· 
ğil, bilakis dost tanımak, onunla elcle 
vermekten zarar değil, fayda doğacağınJ 
kabul etmek muhakkak ki iyi netıceJcı 
verir. 
Sokaklarımız pisti.. bakımsızdı .. sinir· 

}eniyor, söyleniyorduk. Temizlendi, ba 
kılmağa başlandı .. Artık sütunlanmızd" 
tarizlere rastlanmıyor. 

Matbuat, halkın ve binaennleyh hak· 
kın tercümanıdır. Gene halkın mümessili 
olan belediye ile lüzumu halinde uğraş· 
ması müşterek bir gayenin, halkın rahat 
huzur, ve sıhhat gayesinin tahakkuku j.,. 

çindir. 
Bu gayeye doğru, mesela şimdiki gibi, 

ciddi adım atıldığı gün, biz de itirazla ' 
rımızı kesmek ve onların yerine takdıı 
ve tahsiniınizi bezletmekten haz duya • 
rız. 

Hava tamamen açık 
Dün hava tamamen açık olarak geS

miştir. Rüzgar mutedil olarak esmiş, bJ• 

rometre tazyiki 
nesimiyi 756 ola
rak göstE.:rmiştir. 

, 

I TER 
• 

iNAN 
• 

iSTE 

Kız talebenize yemek pişirmesini, 

yeni çıkan ve elektrıkle işleyen mut -
fak aletlerinin nasıl kullanılacağını hiç 
ü eruneden öğretiniz.» 

En fazın sıcak
lık 32, en aı sı

caklık da 21 ola· 
l rak kaydcd;ımış-

= 

iN ANMA! 
İstanbulda çıkan ağır başlı bır gazete dun okuyucu. 

!arına kcınalı cıddıyeUe şunu tavsiye ediyordu: 
«- Kır gezintisinin faydası yalnız temiz hava alma

mızu yardım etmesı değil, aynı zamanda derin bir sükun 

i NAN 

ve huzur içinde ruhumuzu dinlendirmesidir. 

Onun ıçin sızc tavsiye ederiz: Kıra giderken gramofon 

götürmeyiniz.» 

tir. [;-
Bugün havanın 

dünkü gibi açık olarak geçmesi, rüzgfırıfl 
da mutedil esmesi muhtemeldir. 

·----------------___... Güneş : 4.57 Ôğlc : 12.20 
ikindi : 16, 16 - Alcşam : 19. 26 
Yntsı : 21.17 - imaalc : 2.52 
Rum: ııcne 1353 - Arııbi sene 1356 
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Çinliler 
dolusu 

cepheye trenler 
asker yolluyor 

Cenubi Hopeide 130_b_i_n_Ç_in-as_k_e_ri_ta_h_a_şşüt etti, yeni harekat 
l>aşlıyor. imtiyazlı mıntakada Fransız müfrezelerile Japon 

askerleri çarpışhlar, Çinliler herşeyi göze aldılar 

Denize girip 
Boğulanlar 

• Gittikçe çoğalıyor 
(BQ.§ tarafı 1 inci sahijede) 

Bir genç de, dün, Floryada 
denize girmiş, çıkıp tekrar atlamak iste
miş, yüksek bir yerden atlamış, beym ü
zerine denizde bir kayaya çarparak ba
şından ehemmiyetli surette yaralanmış, 
sıhhi imdad otomobilile, baygın bir hal
de hastaneye kaldırılmıştır. 

Silihtarağa' da 
Silihtarağada bir hamal boğulmuştur. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Sayfa 3 

.E 
e Çin -Japon harbi bir 

mukavemet davası 
şeklinde tecelli ediyor 

Yazan: Selim Bapp Emeç 

U zak şarktan gelen haberler müp
hemdir. Umumiyet itibari!~ Ja

ponların tefevvuk gösterdikleri irLkir gö. 
türmez bir hakikat ise de harekata ist.· 
kamet vermek kabiliyetini henüz tarr?a
mile elde edememiş oldukları da b~: di
ğer hakikattir. Bunun sebebi ikidir: 

Evvelki gün birisi Eyüp jandarmasına 
müracaat ederek arkadaşı hamai Akar
çay lı Osmanla beraber Silihtarağa civa
rına İstanbuldan gezmeğe geldiklerini, 
kendisinin Alibey köyü deresi yanında 

(BCJ.ltarafı 1 inci ıayfada) Tangu ile Tiyençin arasında Mukden Fransız memurları hadiseden Fran - uykuya daldığını, kalktığı vakit arkada-
le kuvvetlerinin şimdiye kadar muha- ekspresini yoldan çıkarmış oldukları Ja- sız sefaretine malumat vermişlerdir. şını göremediğini, elbisesinin dere kena-

1 - Japonların çok vasi bir mmlakayı 
elde bulundurmak mecburiyetinde ol -
maları; lbeltıata iştırak etmediklerini beyan fakat pon erkanıharbiyesi tarafından bildiri!- Çin her şeyi gö:ze aldı. rında durduğunu söylemiş, bir felakete 

~~eıt Çin hükumet kuvvetlerinin mektedir. 6 kişi ölmüş ve 60 kişi yaralan· Vaşington, 1 (A.A.) _ Çin sefir! ha _ kurban gitmesi ihtimalini de ilave etmiş-
~·diye kadar cenubi Hopei'de 130 bin mıştır. Bunlar meyanında ecnebiler de riciye nazırı Hul'ü ziyaret etmiştir. Sc- tir. 
~ bulduğunu ehemmiyetle kaydet- vardır. 

1 

fir mülakattan sonra gazetecilere Çin Jandarma faaliyete geçmiş, bir müddet 

2 - Çinlilerin Japonlara karşı kendi 
topraklarını müdafaa etmek vaziyetin • 
de bulunmaları; çır. Japonlar Fransızlarla hüklımetinin Japonya ile bir harp gö _ aradıktan sonra, akşam üzeri, Osmanın 

!u inliler bilhassa Hung-Hay derniryo- ze alarak Cha Har ve Hopei eyaletlerin- cesedi, o civarda, Marikanın gazinosu na- Japonların ilk iddia ettikleri gibi, gi • 
rişilen harekatın, öyle basit bir char -
keti tcdibiye> olmadığı ve olm1yacağı 
muhakkaktır. Çın ordusunda ı:ııelcks, r 

tesadüf edılcn hi) anetkr nevinden ku · 
manda heyeti arası da bozgunluk)ar \ U· 

kua gelmesi gibı ancak Uzak şaı ka llaa 
hadiseler vuku bulmadığı takdird<', Cın· 
lilc ı · n hasımlarına bir hayli zarar v Ft-

lır:YUnca ve bu hattın cenubunda ha- çarpıştılar. de Japon istilasına mukavemet etmeğe mile maruf gazinonun önünde, suyun üs-
~ klar yapmaktadırlar. Tiençin, 1 (AA.) - Çinlilere taarruz karar vermiş olduğunu beyan etmiştir. tünde bulunmuştur. Cesedi muayene e-

~ azır, Çinlilerin hattı hareketterinin etmek üzere beynelmilel köprüden den belediye doktoru suda boğulmak su-
-ıı ar Halktan 1000 kişi öldü. et ı vahim bir şekle sokacağını ilave geçmeleri menedilmiş olan Japonlar, retile öldügünü tesbit etmiş, gön ülmesı-

tir. 1901 rnukavelenamesi mucibince şark Şanghay 1 (AA.) - Tiençin'dcn Cen ne izin vermMir. Osmanın serinlemek i-
'l' 20 Tren asker istasyonunda bulunmakta olan Fran - trale Nevis ajansına bildiı ildiğine gö _ I çin derC'ye girdigi ve batıp bogulauğu 

!'il 0kyo, ı (A.A.) _ Tiyençin'dcn bildı- sız müfrezesine taarruz etmişlerdir. re Ho Toung şehrinin kalabalık mahal· anlasılmıstır. 
e göre Japon k if tayyareleri Japonlar, bu müfrezenin silahlarını lesin"n bombardımanı neticesinde ölen ---------

~ı askeri trenin Pekin-Hankeu hattı- almışlar ve sonra efradın gözlerini bağ- ve yaralananların miktarı bine baliğ ol- Belgradda 20 bin 

mıntakada azim menfaati olan Avrupa 
il~ Cen~bunda kfıin bir noktaya doğru lamak wistemişlerdir. Fransı~ neferleri, muştur. Kişi ma"l seyretti 
)e kte olduğunu ve beş trenin de Ti- kaçmaga muvaffak olarak ıstasyon sa- Son vaziyet \'. 

cekleri muhakkaktır. Diger taraftan ., 

gı~lll-Puken hattından yukarı doğru lonunda barikatlar vücuda getirmişler - Şanghay, 1 (A.A.) _ Röytcr aj:ınsı bi.-
ta ekte oldugunu görmüşlerdir. Japon dir. Japonlar, Fransız askerlerinin ü - diriyor: 
~ateleri Çinlilerin ateşine marn~ ka-ı zerine ateş açarak bir çavuş ile bir ne- Yarı resmi mahfiller, şimale doğru 
'1ttı trenlerden dördünü bombardıman feri ağır surette yaralamışlar ve yaralı- yürüyen Çin merkezi hükumet kıtaatının 
~~r ve Pautimg-Fu istasyonunu lan tedavi t?tmeksizin bırakmışlardır. Çanghsintien Luliho'ya eriştikleriil! ve 

!ardır. Fransız kıtaatı, bunların yardımına bu suretle geniş mikyasta muharebe teh-
'l't bir. ekspres yoldan çıkanldı. ancak 30 temmuz sabahı yetişebilmiş - likelerini tekrar ihdas ettiklerini bildiri-

.......!,ençın, 1 (A.A.) - Çin kıt'alarmm tir. yorlar. 

lspanyol Nasyonalistleri 4 ipe~I~ ~u~a~Iarda 
k · b . Tagşışın onune 

ıtinde 20 asa a zaptettı Geçilecek 
8-..ıon tekrar bombardıman edildi, Nasyonalistler Ankara, ı (Hususi) - tktısar Veki1e

ti Türkiyede dokunan ipekli kumaşları 
1000 esir a1dıklarını söylüyorlar ticarette tağşişin men'i hakkındaki ka-

....!~ı cephesi, 1 (A.A.) - Havas ajan- mühim mikdarda harp malzemesi iğtinam nuna is~~aden kontrole ta~i tutacaktır. 
--... t . 1 rd' Bunun ıçın kumaşların, sarJ ve apre da-

hı.. llluhabiri bildiriyor: e mış e ır. h'l lm k .... ...+"l h · ı kl ta -,_ ı......: HükA---tçilenn· ı.---~L- : .. -ı _..1!ı..1! ı o ama. ~. ~ ı e, aız o aca arı s n-lait bir --t1nCi kolordu kıt'alarl için par• UDIC aaa.u5lllll ~ CUlftU dardı tesbıt ettı. 
bit .. IÜndü. Bazı yerlerde ihtilalciler Albarracin, ı (A.A.) - İhtilalciler dün 

lünde · · k'l t k d il le T 1 C •1 tl . . h d . t Bu hususta hazırlanan ve 15 ağustosta 
~ v yırmı ı ome re a ar er k- b~rukave kutaendca eya e kerınıbahn u ~lakun 'mer'iyete girecek olan nizamname Dev-
lbf\ı... - e Yirmi dört kasaba ile bir ço ır ç no an geçere sa ın ı sa- E . . 
~ ıne 'l ld t · 1 d' tl . d h""k~· t .1 . • ka let Şurasından çıkmı~ır. mprıme, mooa bı • vzı er e e e mış er ır. a erın e u ume cı erın umumı rar-

1...ı""'aı etmekte oldu.ıh· zannedilen zaif Aı.. 1 V ld , . al tmişl mahlut kumaşlar damgalara ayrılacak. 
"il' .... 6 ... ge&11ı o an a ecuenca yı ışg e er- f' . 1 k k t kl .. ""'\ika d" ırma ve remız er onaca , s o ar uç ay-'dectt vemette bulunmuştur. Esirleriıı ır. da tasfiye edilecektir. 

bine yaklaşmıştır. Barselon'un bombardımanı 
Nizamnamede cezai hükümler de var-Besml teblii Madrid, 1 (A.A.) - Radyô- Nasyo-

bı~ca, 1 (A.A.) - Resmi tebliğ: nal'in tebliğ ettiğine göre Asi tayyareleri dır. 
~~r Albarracin mıntakasında iler- saat 4 de Barselon şehrinin askeri he- J 
~devam etmektedirler. Kıt'aları- deflerini, müstahkem mevkilerini ve kış- ran Hariciye Müsteşarı 
to) lllıntakada Toril, Maseg()S(:, Ar- laları~ı bomb~rdım~ ederek mühim ha- Tahran ı (A.A.) - Pars ajansı bil-

Of?bıo ve Valdecunda'yı işgal ederek sarat ıka etmışlerdır. diriyor: 

"':•iı:ı;::~~:::fe~ı~ -j'F:~~:naA.::;~~ahlar ~::~~~~~~E~~n!\~·~~ş=:~ 
~:~. 1 (Hususi) - İki İtalyan mek-1 Paris, 1 - Reisicumhur Lebrun 1919 da Turizm 
~~si dün Faler lima~ına gelmiştir. l Aragonne'da Meuse nehri taaruzuna iş- Celbi sevdası 
~~........ l'in kumandanı Amıral Gura baş- tirak etmiş olan Amerikalılar namına di-

'll '«et,.L.__ d • .. t • (BQ.§tarafı 2 inci sayfada) )~ ~ı ve enız mus eşarını zı- kilen heykeli açmak üzere Montfeucon'a 
" etmiştir. hareket etmiştir. lacağınız konforu bulmanıza imkin yok-

"'1.. tbıa. 1 (Hususi) - İngilterenin cRe- tur. 

tat dittııavutu Korfo limanına gelmiş- Japonganın ~er şeyden evvel kendimiz için, ucuz 
.... ~- ~ltepuıa. ağustosun dördüne kadar konfor, temiz su, temiz sokak ve saire 
-~ kaıacak\Jr. Aaıl mak•adı yapmanın çarelerini anyaıım. o zaman 

bizim hayatımız güzelleşir, şehirler~miz 
şenlenir, muhite neşe, ve nihayet, mem

l11ayac1a ferdi rejim 
• tesis ~tmek 
Jenler mahkum oldular 

'1~va, 1 (A.A.) - Havas ajansı bil
)ol': 

4( '~·daki Danilov mıntakasının ye

'- ~etıı, Danilof mahkemesi tarafın-
llektif toprak mülkiyetinı lağve

~e~di rejimi tekrar tesis etmek su

' Üti seneden lQ seneye kadar ha
larına çarptırılmışlardır. Bunlar. 

cı.:ıu dağıtarak bu kolhoz mensup

' .. daimi mülkiyet senedini geri al-ye b '-'lettn Unların toprak, hayvan ve rnakı-
~ ~1~ıntaka sakinleti arasında tak

~!erdi 

(Baf tarafı 1 inci sahifede) 

adı altında bir hük\ımet, hakikatte 
yeni şekilde bir sömürge tesis etti. 
Japon sanayii için ( 100) milyonluk 
müşteri buldu. Fakat bu kafi değil. 
di, Pekinin etrafında sıralanan S 
vilayeti daha almak istedi, dediler. 

Fakat sadece bundan mı ibaret? 
İşte size Japonyayı bildiklerini söy 
liyen bazı Avrupalıların yeni bir 
tah.minleri daha: 

- Japonya bu şekilde iktısadi 
ihtiyaçlarını temin ettikten sonra 
nüfuzunu dış Mongolistandan Si • 
biryanın Baykal gölüne doğru uza. 
tacak, bu vesile ile bir harp vukuu 
ihtimaline karşı Rus sevkiyatını o
rada keserek Sibiryadaki Rus ordu 
sunu münferid bir vaziyette bıra
kacaktır, asıl maksat budur. 

lekete de ... turist gelir! 
İzmir şehrinin 12,5 milyon sarfedecek 

parası varsa, bunu bulabilecekse 
turist celbi için değil, İzmirliye ıyi b;ı· 
şehir, iyi bir ev, iyi sıhhat temin etmek 
maksadile sarfetsin. Bizim şehfrlerinıiz, 

şehirlerin en büyük neşe ve şevk kayna
ğı olan halk iktisadiyatını yükseltme iş!
ni hiç düşünmezler. Paramız ve sermaye
miz varsa biraz da bu işle meşgul olma· 
lıyız. Bir şehir, parkla, ağaçla, yolla şen
lenme.z. İçinde yaşıyan insanların hayat
larının iyiliği ile şenlenir. Güzel parklar, 
ağaçlar bulvarlarla yeşil bir örtü ıçinda 
gizlenen bir şehrin insanları, eğer hayat 
müşkülatından dolayı somurtkan olmuş 
insanlardan ibaret bulunurlarsa turist 
bu buruşuk alınlı şehre ne diye gelsın? 

uhittin Birgen 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) ve Amerikanın, cereyan etmekte bulıı -
Maç çok sert olmuş, Yugoslav o - nan harekatı dikkatli bir gözle tak1p et· 

yu~c~larından üç, Türk takımından ~a 1 tikleri ~ gözden kaçmıyan bir vakıadır. 
1 kışı yara.Ianmı~tır. Takımımızdan ) a- Mevcut dava üzerinde muhtelif şek:l ve 
ralanan Nıyazidır. Hastaneye kaldırıl- .. . 

1 
b • .

11 
d d 

. surette muessır o an u amı er en o • 
mıştır. . 

B . · · d , ı . o Yugoslavlar le _ layı, ilanı harpsiz olarak başlıyan yem 
ınncı e\ re b" w ç· l"l · 

h. t" ı · t" Çin - Japon har ı, eger ın ı erın sa-
ıne ne ıce emnış ır. .. 
ık. · d d h h l 1m ş fında ani bir hezimet doğurmazsa mu-

ıncı evre a a · eyecan ı o u . .. 
Türkler bir gol atmışlardır. Neticede ı him bir yıpranma hareketıne muncer o-
oyun 3 • 1 Yugoslavların galebesile bit. lacaktır ki böyle bir halden Japonlar~ 
miştir. kaçınmak istemeleri kadar tabii bir ş<:y 

Yarın revanş maçı yapılacaktır. yoktur. 
Milli Türk takımı şu suretle teşekkül Evvelce görülegeldiği üzere bu defa da 

etmişti: Cihad, Hüsnü, Faruk, Reşad, Ha- Japonlar, davalarını hasımlarına ku,· • 
san (Ankara), Fikret, Niyazi, Said (İz- veUi darbeler indirmek suretile kısa za-
mir,) Rasih, Niyazi (Ankara) Reb:L manda halletmiye çalışacaklardır. 

Oyuna Belgrad saaüle tam beş buçuk- Çünkü zaman, Çin ile Japony:ı karp 
ta Yugoslavların akınile başlandı. Müte- karşıya geldikleri her vakit Japonyanın 
aklben topu Türkler aldılar; Yugoslav aleyhinde ve Çinin lehinde tezahürat 
kalesine iniş yaptılar. Türkler ilk golü .. t miştir. Bu defa da bunun böyle 

. . . h .... d ed"l gos er 
kalecılerının atası yuzun en y ı er. . . h" b" be kt ç· 

J olmaması ıçın ıç ır se p yo ur. ın -
Oyun bu sıralarda sert bir şekil aldı. • • . 

B d ,. k N' · b' Japon ihtilafı müsellahı, şu hahle bu u ara a sa6 açı ıyazı ır çarpışma 

neticesinde yaralandı. Takımdan çıkarıl- mukavemet davası olarak göze çarpıyor. 
dı. Yerine Ankaralı Selim geçti. Kimin siniri kuvvetli ise onun davayı 

Bu suretle oyun karşılıklı akınlarla kazanacağına tereddütsüz olarak hükmc
devam ve birinci devre 1-0 Yugos!avla- debiliriz. - Selim Ragıp Emeç 
rın lehine bitti. 

İkinci devreye Türkler canlı bir oyunla 
başladılar. Türklerin ilk ve son golleri
ni Rasih attı. 

Oyun gittikçe sertleşti. Yugoslavlar 
mütemadiyen favul yapmağa baş.adılar. 
Halk hakem ve futbolcularımız aleyhi
ne bağırdılar. Gene kalecimizin bir hata
sı yüzünden Yugoslavlar ikinci gollerini 
attılar. 

Oyuncular arasında sık sık çarpışma
lar oldu. Oyun kısa bir müddet inkıtaa 
uğradı. Maç dakikalar ilerledikçe şiddet
lendi. 
Takımımız ihenksiz bir oyun oynuyor, 

ne müdafaa, ne de muhacim hattı iyi iş
leyemiyordu. 

Oyunun sonlarına doğru 
üçüncü gollerini de attılar 
Yugoslavların galibiyeüle 

Hakem, İtalyandı. 

Yugoslavlar 
ve maç 3-1 
neticelendi. 

Paris sergisinde Bulsrar 
paviyonu açıldı 

Pa"ris, 1 (A.A.) - Öğleden sonra ser
gideki Bulgar paviyonu merasimle açıl
mıştır. Merasime Ticaret Müsteşarı Hy
mans ile Fransız ve Bulgar yüksek mah
filine mensub bir çok zevat iştirak etmiş
lerdir. 

Giresunda fmdıklar ağustosun 
birinde toplanacak 

Muallim mekteplerine talebe 
Ankara, 1 (Hususi) - Maarif Vekale

ti muallim mekteplerine parasız talebe 
alacaktır. Bunun için ilkmektep mezunu 
olmak kafidir. 

Arapkirde sığır hastahklar1 
Arapkir (Hususi) - Sığırlarda, halk 

arasında dabağ ismi verilen bir nevi has
talık görülmektedir. Bu hastalığa tutulan 
inek ve öküzlerin ağızlarından salyalar 
gelmekte, tırnakları dökülmektedir. Y..a
latyadan gelen baytar hastalıkla müca
deleye başlamış, tavsiye ettiği tedbirler
le hastalığın önlenmesi için faaliyete ge
çilmiştir. 

ban Tarifemiz 
Birinci .mı. 400 "'"'' llıiftei aaAil• ıso ,, 
IJrBncii ealaile 200 » 
Dartliinci .altile 100 » 
l~ sahifeler· 60 >> 
Son Nhile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazh.ca mikdarda ilan yaptıracak -
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizaen ıs
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar ıçin ayn bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

Giresun (Hususi> - Bu sene villyetin 
verc:Uli kararla fındık toplatılmasına atusto
sun birinde başlanacak ve fındıklar ayın on 
beşinde pazarlara getlrlleceiılr. Bu tarihten 
evvel pazara getirilen fındıklar müsadere e. 
dilecek ve sahibi cezalandınlacaktır. Fındık lllncılık Kollektif Şirketi, 
toplama mevsimi geldiğinden Rize vUAyeti 1 Aşır Efendi caddesi, 
ve civarından kadınlı erkekli amele atınil 1 Kahramanzade Ihn 
ba§lam~tJr. · t---------------Antara _____ c_a_d_d_eaı ____ ..,.. 



iki maliye şubesi yaptmtacak 

Belediye yasaklarına riayet etmi 

l yenlerden yakalananlara para cezası 
kesilmesine devam edilmketedir. Son 
yirmi dört saat zarfında da, yeniden 
161 k~i yakalanmış ve cezalandırıl -
mıştır. Bunlardan 34 ü Fatih kazası, 

59 u Eminönü kazası, 1 1 i Beşiktaş ka· 
zası, 5 7 i de Beyoğlu kazası dahilinde 
yakalanmıştır. 

Fatih kazası mıntakası dahilinde 
tramvaydan atlıyan 4, caddeyi işgal e
den 2, muayene cüzdanı olmadan çalı
şan esnaftan 5, caddeyi kirleten 13, 
haddi nizamiden fazla sür'atle otomobil 
süren şoförlerden 3, tartısı eksik ek -
mek çıkaran fırın sahiplerinden 3, ka-
çak et kesen 2, lağım suyu ile bahçe su 

Hocapata f&lbe&inin yapılacağı Şa hinpaşa medresesi harabesi ]ayan bahçivanlardan 2 kişi yakalan -
Hocapaşa ve Fenerde yeni tipte as- şimdıki maliye şubesi binasının ya. - mış ve para cezası kesilmiştir. Bundan 

rı iki maliye şubesi binası inşası tekar- nındaki arsada inşa olunacakt~r. Bu ?1• başka bir kaçak kesilmiş hayvan deri
rür etmiştir. Bunlardan Hocapaşa şu- mılar kübik üsllıpta olacak, bır ma~ıye si, bir canlı dana, 482 tartısı noksan ek 
besi Sirkecide, Hüdavendigar cadde • şubesi ihtiyacına cevap verecek tesıs.at mek müsadere edilmistir. 
sind'e, Şahinpaşa otelinin yanındaki ve müşte~ilatı havi. bulunacaktır. Bı • Eminönü kazası d;hilinde tramvay. 
medrese yıktırılarak onun yerine ya - naların planları Nafıaca hazırlanmak -

· k d b 1 kt dan atlıyan 32, markasız hamallık e -Pılacaktır. Fener şubesi de, Fenerde, tadır. Inşaat ya ın a aş ıyaca • ır. 
den 12, muhtelif yasaklara riayet et -

Leyli m~;.tli;tihanları :~~vdı7~::ur~;; ~!~~:n~.:~:.·ğ· 
Beşiktaş kazası dahilinde muhtelif 

EYIUA ,de başlıyor belediye yasaklarına riayet etmiyen • 
lerden 11 kişiden para cezası alınmış -
-tır. 

Bu sene de, geçen yıllardaki gibi, Türkçe - Edebiyat imtihanı Z eylul Beyoğlu kazası mıntakasında da 
muallim mekteplerile lıse ve orta mek perşembe, riyazıye 3 eylUI cum~, ta • tramvaydan atlıyan 2, muhtelif yasak
teplere, kadrolarının mtisaadesi nisbe - rıh - coğrafya imtıhanı da 4 eylul cu - lara riayetsizlikten 55 kişi para ceza -
tinde parasız yatılı talebe alınacaktır. martesi günü yapılacaktır. sile cezalandırılmıştır. Açıkta satılan 

Birinci sınıflara, orta mekteplerin İmtihanların yapılacağı yerler ve 11 O simitle 8 kilo meyva da i~ha edil-
pek iyi ve iyi derecel. mezunları; ıkin- mektepler şunlardır: miştir. 
ci ve üçüncü sınıflara da lise ikinci ve Afyon lisesi. Karaköse orta okulu. Amas- -----------

k · · · · d ~u orta okulu Ankara erkek lisesi. Antalya 
üçüncü sınıflara pe ıyı ve ıyı ~r~ce lisesi. Aydın orta okulu. Balıkesir Hsesı. Bl -
ile geçmiş olanlar alınacaklardır. Ikın- ıeclk orta okulu. Bingöl Kültur Direktörlüğü. 
ci ve üçüncü sınıflara girecek olanlar, Bitlls. Bolu Burdur orta okulları. Bursa 11 -
meslek derslerinden imtihana da tabı sesi. Çanakknle. Çankırı. Artvin. Çorum or-
t t 1 kı d tıı. olaılları Denizli. Dlyarbekir lı elerl. E -u u aca ar ır. · · . 

11 .. .. _ _ . dlrne lisesi. Elazız. Erzincan orta oku an. 
Kultur bakanlıgına baglı lıse ve or- Erzurum. Eskişehir liseleri. Gaziantep lise -

ta mekteplere parasız yatılı olarak 'ka- sı. Giresun. Gümüşhane orta okulları. Mer -
bul edilmek için yapılacak müracaat • sln orta okulu. İsparta orta okulu. ~zlar 1-
Jar da ağustosun 28 ıne kadar kabul e- çın İstanbul ~ız lisesi. Erkekler için Istanbul 

. ~ .. .. erkek lisesi. Izmlr erkek lisesi. Kars llsesl. 
dilecektır. 2 eylul perşembe gunu saat Kastamonu lisesi. Kayseri ıısesl. Kırklarelı 
dokuzda da seçme imtihanlarına baş - orta okulu Kırşehir orta okulu. İzmit orta o
lanacaktır. kulu. Konya lisesi. Kütahya lisesi. Malatya 

lisesi Manisa orta okulu. Maraş orta okulu. İmtihanlar, her vilayette 1i elerde, Mardin orta okulu. Muğla orta okulu. Muş 
lise bulunmıyan yerlerde orta mektep. orta okulu. Niğe orta okulu. Ordu orta oku
lerde, o da bulunmazsa maarif müdür- ıı.:. Rize orta okulu. Samsun lisesi. Adana er-
lüklerinde yapılacaktır. kek lisesi. Sürt orta okulu. Sinop orta oku -

. .. . lu. Sivas lisesi. Teklrdnğ orta okulu. Tokat 
Seçme ımtıhanları, Turkçe • Edebı. orta okulu. Trabzon llsesl. Elfıziz orta okulu. 

yat, Rıyazıye, tarıh - coğrafya dersle • ı t:rfn orta okulu. van orta okulu. Yozgat li-
tinden tahriri olarak yapılacaktır. sesi Zonguldak orta okulu. 

11 ültür işleri: !)'ehir i~leri: 
Tarih sergisinde maarif köşesi Tiirbeler tamir edilecek 
Tarih kurultayı münasebetile Dol - İstanbul tıirbelerinin tamiri ıçın 

mabahçc sarayında açılacak sergide müzeler mimarlığı tarafından hazırla -
Maarıf köşesi de. bulunacnkt~r. B.u ~u -j nan keşıfna~eler ikmal ~dılmış.tir. Ta
susta görüşmek uzere Maanf mudur - mır ıne Agustosun 15 mden ıtibaren 
Iüğünde, maarif memurları Maarif Mi.ı- başlanacaktır. 
dürü Tevfiğin ri) aset nde toplanmış - -------
lar, aralarında hır komis)on seçmiş - Deniz işleri: 
lerdir. Komisyon maarıf köşcsınde teş
hir edilecek resım, elişi ve diğer eser
leri tesbit edecektır. 

Poliste: 

Bir yankesici yakalandı 

Evvelki gece saat 23 de, Yüksekkal
dırıında, Nişan oğlu Aram, Morduha -
yın cebinden 24 lira parasını yankesi -
cilik suretile çalıp kaçarken yakalan • 
mış, mahkemeye verilmiştir. 

Küçük hırsız 

Dün, Aksarayda, Horhor caddesin -
de 33 numaralı evde oturan Naciye • 
nin bahçeye astığı 11 metre yaygı bezi 
ile bir gömleğini" çalan, Unkapanında 
Tulumba sokağında 3 numarada otu -
ran seyyar satıcı l 2 yaşında Şaban ka
çarken yakalanmıştır. 

Denize düşen adam baygın çıkarıldı 

Kasımpaşada Yeniçeşmede 10 nu -
marada oturan Ali Rıza oğlu Aslan, 
Galata kalafat yeri önünde manevra 
yapan Niyazı huda motörünün arkası
na bağlı sandaldan, müvazenesini kay
bederek denize düşmüş, etrnftan der
hal yetişilerek boğulmak üzereyken 
kurtarılmıştır. Aslan, baygın bir hnlde 
Beyoğlu Belediye hastanesine kaldırıl
mıştır. 

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

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

Maarif köşesinde köy mektep bına -
ları, ta~be faaliyetı, bu sene açılan 

çocuk kampları resim!er nden albüm -
]er, çocukların yaptığı resim, el işleri 

Mühendis Gip izmire gitti 
Zonguldağa giderek ) eni yapıla -

cak lıman yeri hakkında tetkikler ya. 
Basın kurumu başkanlığından: Gazete ve 

pan İktısat Vekaleti Müsteşarı Sadul - mecmua kı\ğıUarındnn l937 Mali yılın -
lah Güney ile limanların inşaatını Ü - dn dahn az gumrük resmi ile g1recck 
zerıne alan İngiliz Gıp müessesesi u - mahdut miktarın gazet.e ve mecmualara 
mumi müdürü mühendis Gip şehrimi • tevzii üzerinde çalışma vazifesi alnn komls-ve grafikler de bulunacaktır. 
ze gelmışlerdir. yon vazifesini bitirmiştir. 

"Benı"m adım yok!,, diyen Mühendis Gip bir müddet liman i- B~gün saat l3,30 da .. c~_mlyetin merkezin-
' de ıstanbulda çıkan butun gazete ve mec-

kadın mahkum oldu daresınde çalıştıktan sonra ~aat . 15 de mua sahiplerinin mumessllleri toplanacak ve 
s· k ·a Eb'" t dd . d Sadullah Güney ile birlıktc Izmıre ha· komisyonun elde ettiği neticeyi miizakere e-
ır ecı. e u~s~u ~a .. esı.? e 

0 
- reket etmiştir. Mühendis Gip evvel- dcrek kararlaştıracağı hal şeklini Matbuat 

tuı an Melaha.t sokaga ~upr~n:u atmış, ı ce İzmir limanında tetkıkler yapmış umum Miıdürluğune arzedecektlr. 
k~m~usu C?vıMde deffpo.ıse lşık~~elt. eht t~ 1 ve ava'n proje de Londrada tanzim e • Gazele ve mecmua sahiplerinin bu toplan-
mıştır Polıs uza er ge ıp ıne a a ı G tıua bizzat gelmeleri veya bir mümessil bu -
1 • - • • •• •• •• •• • dılmıştir. Sadullah Güney ve ip « - " 
:<a n supruntu doktu Iundurmalan rica olunur . 
... Pı.~·a çagırmış, ~çı .. h b d" k - van projeyi mahallinde tatbik edecek· - . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-·--
~~nu so~muşt~~/ , e.~ ~ « e~ ~, ~.:- lerdir.Miihendis Gip, hafta içinde şehri H A L K O P E R E T 1 
ım._. ya an SO) uıor.» emı~ ır. 0 ı::ı, mize dönecek ve İstanbul lım nının e-

Melahate adını sormuş, Melahat ebe - . . .. · d 
1 

kt E as 
· d , . k k sas proJesı uzerın e ça ışaca ır. s -

mm a ım yok.» dıyerck ap~y.ı apn - lar tesbit edıldikten sonra Gip projeyi 
mış, yukarıya çıkmıştır. Polısın ka - h 1 k · · L d g·d cckt"r . - . . . azır ama 1çın on raya ı e ı . 
pıda durmakla ısrar ettıgını gorunce, H .k. t ·h· t t e kez· . . . u ·ume , mu un ıcare m r ı pencereyı açmış, hakaret ctmıstır 

1 1
. 

1 
G" ·· · 

B ·· 1. · d · d o an ıman arımızı ıp muessese::.ıne unun uzer.ne po · n vanın a u - kt 
'aptııacıa ır, ran bckçı Hurrem de l, fa ka ı~mı , l\ e- 1 :_ •• , • • • , • • • • •••••••• , • • • ·-

Iahat ona da kufr m· ir. B ra.l on a I n ahkemeye verilmiştir. Dün ac;liye bi
Melahat-,karakol ôtu ılmu~. soka a rınri reza mahkemesi, Mel<lha4 ı 25 gün 
çöp dök•ü·ü iç"n bi 1 .. pan ceı a. hap c kırk, ra da para cezasına mah -
lmmış, sonra da, m mura hakaretten 1 klım etmiştir. 

Bu akşam 

Betlktaş Suat 

Parkta 

ENAILER 
3 Ağustos Salı 

akşamı 

Beylerb yl iskele tiyatro unda 

'l' AR L KUŞU 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyet 

Hafta içinde iyi fiatlarla mühim mikdard8 
yapak ve tiftik satıldı 

Şehrimize buğday müvaridatı yavaş 

yavaş nrtmağa başladığından faıtlad:ı 

az miktarda gerilemeler kaydedi!mışti:. 
Henüz buğday ihracatı başlamadığından 
fiatların bu seviyeyi muhafaza edeceği 

tahmin olunmaktadır Arpa ve çavdar 
satışları memnuniyet verici şekilde de
vam etmektedir. Tiftik satışları durmuş, 
buna mukabil yapağı satışları ehemmı -
yetli surette artmıştır. 

BUGDAY : Geçen yedi gün içinde 
Haydarpaşa, Trakya ve muhtelif lıman
lardan şehrimize 2360 ton kadaı buğday 
gelmiştir. Son günlerde gelişat ihtiyaç 
nisbetinde ise de bu yakınlarda müvari
datın artacağını nazarı itibara alan de ._ 
ğirmenciler günlük ihtiyaçları nisbeıin

de ve az miktarda mübayaatta bulun -
duklarından fiatlar beş altı parıı kadar 
düşmüştür. 

Fiatlar: Ekstra birinci mallar 7,15, bi
rinci beyazlar 6,30, yüzde yirmi sertE 
beyazlar 6,12, kızılca 6,25. 

ARPA : Bu sene yetişen arpalar iri ta
neli ve dolgun olduğundan gelen arpalar 
hemen satılmaktadır. Yeni mahsulün bu 
hususiyeti ihracatı kolaylaştırmıştır. N.i
tekim hariçten arpalarımıza her gün ye
ııi yeni müşteriler çıkmaktadır. Piyasa 
sağlam ve isteklidir. Yeni mahsui Ana. 
dolu malları 4,12, çuvallı Trakya 4,5 pa
radan muamele görmüştür. 

Çavdar satışları devam ettiğinden pi -
yasa şimdiki halde tutkundur. Ecnebi a
lıcılar mübayaalarma eskisi gibi devam 
etmektedirler. Fiatlar 4,20-4,25 para ara-
sıdır. 

kadar satılan hava kurusu koyun de 
talepsizlik neticesinde 6.1 _!turuşa lV 
düşmüştür. 

Keci derileri üzerine de az ınu 
le ol~aktadır. Son satışlar, çifti 17~ 
kuzunun çifti 150, kuru sığır kilosu 
kuruştur. 

TİFTİK : Geçen haftalar içinde roıı 
miktarda ve iyi fiatlarla satışını ı rı 

itibara alan Anadolu tacirleri, nıalı~ 
de mübayaa fiatlarını yükselttiklerı 
son günlerde şehrimize gönderilen 
tiklere fazla fiat istemeğe başlamış 
dır. İhracatçılar her ne kadar mal 
bayaa etmek istıyorlarsa da satıc 1 
fazla fiat istemeleri yüzünden satış 
pılamamıştır. Alıcılar ana mallarn 
130 kuruş teklif etmektedirler. 

Keçi kılı 52 kuruş arasında rr.uıı· 

görmektedir. 

Y APAGI : Geçen hafta ihracatçı 
cirler ile yerli fabrikalar taraf ındaP 
yüz ellisi Trakya malı olmak üzere l 
balye yapağı satın alınmıştır. Bu yııP-: 
!ardan Konya, Eskişehir ve bu fıya: 
lar 55-56,50 kuruştan, Trakya cinsicf 
67-69 kuruştan satılmıştır. 

İnceliğinden dolayı yerli dokum·• ' 
rikaları ekseriyetle Trakya ma11ll 
tercih ettiklerinden miktarı az olan 'ft 
ya yapağılarına gün geçtikçe taıep s; 
maktadır. Bunun haricinde Sovye 
kendi şartlarına muvafık surette htı.f. 
lanmış olan Anadolu yapağılarını rnıı 
yaada devam etmektedirler. Yalnrı f 
lan bir miktar kırarak geçen haftadar. 
kuruş noksanına yani 60 kuruşton l 
kadar balye yapağı almışlardır. DERİLER : Geçen hafta içinde oğlak 

derileri üzerine mühim muameleler ol -
muştur. Piyasada iyi satışlar olduğu gibi Şarap İSt:hfakİ artıyor 
Sovyetler de alışlarına devam etmekte- İnhisarlar idaresi şarnp istlhlı\kı\tı 11' 
dirlcr. Son satışlar çifti 170 kuru~ arala _ kmdn bir istatistik vucudn getirmiştir. 

na göre 1931 senesinde §arap istıblıl rmdadır. 933 
25,000 litredir. 932 de 89,770 lire , J 

Bu sene koyun derisi satışları ihracat 241,800 litre, 934 de 224,100, 935 de 24 
yapılamadığından durmuştur. Her sene lltredir. Bu miktar 936 yılındn iki buçuk 
İtalya, Amerika ve Almanyaya sevkedi- lıne 700,000 litreye çıkmıştır. 
l · · k Şarnp imal ve istlhliikfı.tının artması, JJl en bu nevı derılerc bu sene alıcı çı ma- 1 k ti 
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dıgından stok çoğalmıştır. Bundan b:r mekte ve müstahslllere iyi parn kaznnd 
iki ay evvelisine kadar kilosu 75 kuruşa maktadır. .': ................................ , ................................ ... 

Türklüğü tahkir eden 
sarhoş mahkiim oldu 
Suçlu: - Kendimi bilmigecek kadar 

!Jarhoşlum, bilsem yapar mıydıın? 
Ahırkap1da Cankurtaran mahalle -

sinde Şadırvan sokağında 6 7 numaralı 
evde oturan Horoz Mehmet evvelki ge 
ce evinin balkonunda otururken ayni 
mahalleden Abidın oğlu Etem, zilzorna 
sarhoş bir halde gelip, sokakta balko
nun karşısına isabet eden yerde bir 
süprüntü tenekesinin üzerine çökmüş, 
Horoz Mehmede doğru: 

cezasına mahklım edildiğini tefhırı1 
miştir. 

Etem hakkmdaki Türkltiğe ha~ 
davası tefrik edılmıştir. Bu suçta~ 
ağır ceza mahkemesine verilece 
Kendisi: 

- Kendimi bilmiyecek kadar ~lllY 
hoşturn .. ne yaptığımı bilmıyorurıı· 
seydim yapar mıydım? demektedıl°· 

Bu adam bu cüzdanı çaldı rtl1' 
çalmadı mı? 

- Ben çingeneyim! diye bağırdıktan 
sonra, Türklere ve Türklüğe hakaret 
savurmağa başlamıştır. Mehmet bir 
dinlemiş, iki dinlemiş, nihayet kapıya 
inip: Dün sabah Yalovadan gelen \" 1 

- Ne yapıyorsun yahu? Kime küfür Köprüye yanaştığı sıradn Beyşe 
ediyorsun? diye Etemi susturmağa ça- Mustafa ve Bekir ismınde iki ar1'~' 
hşmıştır. birisinin yakasına sarılmışlar, bir 

Etem bu sefer de Horoz Mehmedi lis çağırarak teslim etmışlerdir. 
yumruklarnağa başlamıştır. Hadise ye· Mustafanın iddiasına göre, bu ad, 
rine devriye polisi Behaeddin gelmiş, poturunun cebinden içerisinde ofl rı 
Etem bu sefer de ona sövmeğe başla • lira parayla nüfus tezkeresi bı.ılılıı 
mıştır. Bunun üzerıne de yakalanıp ka cuzdanını çarpmıştır. Halbuki, t~t 
rakola götürülmüş, dün de, Mehmetli Ahmet, Bursadan geldiğini, hiç b1'tc 
dôvmekten ve pol4s Bchaeddine haka- den haberi olmadığını söyleme1' 
ret etmekten, asliye birinci ceza m::ıh· Fılhakika, Ahmette, cüzdan faJatlıJ 
kemesine verilmiştir. bulunmamıştır. Fakat, .Mustafa ılCb 

Şahitler dinlendikten sonra, müd • kir, cüzdanı, arkasında bulunan J; ' 
deiumumi muavini Bayan Meliha E - b r arkadaşına vcrtliğJıı söylenıe 
tem·n bu suçlardan cezalandırılmac;ını <lirler. Ahmedin, emniyetı suii t. 
"5temiş, mahkeme müzakereye çekil - den, sirkntıcn ve esı ard.ın üç " • 
d ktcn sonra, reis Sadettin, Etcme, b ir 

1 
vardır. Ahmet, dün akşan n ct'ıı. 

ay yirmi beş gi.in hapis, 36 lira d::ı para liye mahkemesine verıl.m.~tır. 



Eskişehir bu yıl sonunda Bir manda hayvan 
iyi suya kavuşuyor 1 pazan _ortasmda 

yaz Eskişehirde en ~ühim i~ti~acı ~eni den hatırlatb: do g urdu 
Halk yegane gezınti yerı olan 

Porsuk suyuDJln temizliği ve ışıklandınlmasını istiyor Doğum esnasında köylüler 
hayvanın etrafını aldılar, 
sonra da şerbetler içildi 
Adapazarı, (Hususi) - Bir kaç gün 

evvel burada hayvan pazarında çok ga. 
rip ve komik bir hadise olmuştur. Hay
van pazarı civarındaki halkı, köylerden 
gelen köylüleri bir araya toplayan iz -
,dihama sebep olan hadiseyi anlata • 
yım: 

. Adapazarı köylerinden şatılmak ü -
zeı:e pazara sabahleyin dişi ve gebe bir 
manda getirilmiş, sahibile beraber müş 
terisini beklemeğe başlamıştır. 

Bir aralık öğleye doğru manda acı 
acı böğürmeğe başlamış, sağa sola sal • 
lanmış, gözlerini mazlfun mazlfun etra
fında gezdirmiş, nihayet yav~ yavaş 

Kızılcabamamdan bir görünÜ§ 

Kızılcahamam cezaevi 
değiştiriliyor 

Kazada havadar rwıiı bir bina bulunamadı, yeni ve 
modem bir cezaevi binasının yapbnlması bekleniyor 

yavrusunu doğurmağa başlamıştır. Kızılcahamam, (Hususi) - Kızılca-ı ması, burada yeni ve asri bir ceza evi. 
Eskifehlr Ponak Köpriiı...... Bu arada halk: hamam hapishanesinin darlığı ve gay •

1 
nin yaptınlmasını icap ettirmektedir~ 

S. . . . . • . ·~ .,.,. .. - Pazarda bir manda doğuruyor! rı sıhhi vaziyeti hakkında tetkikat ya- 1 Kızılcahamamda itik mahsulü kuruda 
~ mahabınmg Eslıiphaden bır hava alm~ uzere Porsuk çayının seslerile o tarafa koşmağa başlamış, do pan hükfunet doktorumuz İbrahim Alp, çe 

'-ı.10r: kenarlarına _şıder.' ve otur~c~ yer ~ - ğum ıztırapları içinde kıvranan hayva- mufassal bir raporla Adliye Vekaleti· Kazamızda son zamanlardaki sürüp 
~şehir belediyesi on iki saat u .. ~r. Pazar günlerı balkın bıncik geı.ın- '1ın etrafını almış, büyük bir hay ve nin nazarı dikkatini celbetmiş, Veka • giden kuraklık ve yağmursuzluk külli-

:11gıncfa Kaplanlı ~öyünde bulun.an ti ye~ olan bu. suyun ke~arlan çok her huy içinde seyre dalmışlardır. letten de kazada geniş ve bahçeli bir yetli miktar~~ ~eltik eken bir ~k köy· 
!tıenıba suyunu dokme borular ı - pat ~ır haldedir. Gecelerı de burada e: . Bütün bu gürültüler içinde de za - başka bina bulunarak mahkfunlann bu lerin mahsulunu kurutmuş ve bır kıs • 

~şehre getirerek, halkın temiz bir lektrik Y~ktur. Suyun ken~~dakı vallı hayvan tam yarım saat inleyip raya nakli bildirilmiştir. mını da yakmıştır. Eğer havalar bir 
tt.....1?1esini temin için bir buçuk sene- 111ahdut hır kaç lamba halkın istifade- bögur· ·· dükten sonra yavrusunu dünya • Gel . d Kı ıl ham kaç gün daha böyle kurak giderse ku· 
~ · · · te · tm kte zak B üh" • • en emır en sonra z ca aın 
ftp.,_ -:-rı çalışmaktadır. Bu sene bu işin ,sını mın e e n u tır. u m ıın ya getirmeğe muvaffak olmuştur. · .. dd . • . C d t K 1 •1 k _ ruyan çeltiklerin kışın hayvanlara ye-
~ edihnesi ve şehirde su tesisatı - .ihtiyacı nazarı dikkate alan belediye Civar esnaftan bazıları mandanın md u eıumtumb~"st~. evb' e 

1 
ızıb~g u b~za dirilmek üzere biçilmesinden başka ça "'""' +..-__ l · b"" ·· 1 · · h ıhhl b" h 1 ifr - · tas a mevcu u un ına an ırer ırer Ç . . 8'l wunam anmasıle utun ev ere ıyı ı"luranın s ır a e agı ve ıs yon yavrulamasını müteakıp birbirlerine k t tk"kat f kat . re kalmamıştır. eltık zenyatı yapan 

'1etilınesi muhtemeldir. Aynca is - ltöp~ilne ka~ olan bu mesire ma • şerbetler ikram etmişlerdir. ~:~:ı;ar :ı~afa~~P~·~ r b~en~~· köylüler bu halden son derece müte • 
da ufak fakat modem bir bina ,haJUnın elektrik ile ışıklandırılmasına ' ı, çe ı ır ı. essirdirler. 

r rak şimendiferte geçen yoıcu1a • ,kar~ vermiştir. Bu ytl Bergamada zeytin mahsulü na bulamamıştır. . .. . 
a ~en iyi su tevzi edilecektir. Onümüzdek~ sene bu suyun kenar - • Şimdiki hapishane binası oldukça Odun ve komür buhranı kalktı 

..... -~ı.f:l'iAıde olan bu işin ancak bir ,larına ağaç fidanları da dikilecekdir. ÇOk berekelh dar ve rütubetlidir. Haddi istiabisin • Son zamanlarda kazamızda mahru· 
~· \'ardır: Eskişehir sathıbahir- , Eskişehirlilerin mühim ihtiyaçla - Bergama <Hususi> - Bu yıl zeytin mahsu- den fazla olan mahkfunlar, burada bü- kat buhranı zail olmak üzeredir. 
den 792 metre yüksekliktedir. Kışın so ,rından biri de, buzdur. Kışın soğuklar- Ul on senedenberl görillmemıı blr bolluk ar- yük bir sıkıntı çekmektedir. Ayni za - Kaza orman mühendisi Nuri Erke -
tukJa t ht dan d k' li uk b 1 zet.mettedir. Dallar mahlullerl çekememek- d h · h · · k t d b" · k"" l "d rek t tkik tta .. r a essıfır 2 7 dereceye kadar , onan ır pors çayının uz a. te, lonlmaktadır. Zeytinciler, bu mahsulün man a apıs anenın zemın a ın a ı- men cıvar oy ere gı e e a 
dUŞer. Bugün yapılmakta olan tesisa - ;rı kırılarak hususi bir şekilde yaptırı- yüzde y1rm1 bet dahi idrak edllebllae yüz- riken sular burada fena bir koku ha - bulunmuş ve yaş ağaç kesilmemek şar. 
;:. bazı köprüler altından geçirilmesi .lan buz kuyularında muhafaza edilir. lerlnln gülecettnl aöylemektedlrler. sıl etmektedir. Sıcakların tesirile bir tile fırtınadan devrilmiş ve keresteli· 
dlr Yiizden çok mahzurlu görülmekte • Yazın da halka bu kirli buzlar satılır. Bergamanın Zeytlnlltdalı nahlyeslnde evka- kat daha oturulmıyacak bir hal alan bu ğe gayri salih odunlardan kasaba meı: 

· Ç~ü kışın bu şiddetli soğukla - Bu sebepten ~ayrı sıhhi ?lan bu şeklin ::::a:~ f=~ at;.:;:~: :: binan~ değiştiril~ğ~ _h~beri bütün k~z~e getirilip _satı~masına izin ver • 
~ tesınle köprü altlarında açıkta ka- kaldırılarak bır buz fabnkasının yapıl- taçların korunması lçln tedbirler de almllllf- mahkumları sevındırmıştır. Kazada mıştır. Bunun uzenne kasabaya kuru 
:'1 boruların patlamasından endişe e. masına şiddetle ihtiyaç vardır. tır. matluba muvafık bir bina bulunama - odun getirilmeğe başlanmıştır. 
dilebilir. •• ••• •••• • • • • • • • •• ....... ••• • • •• • • • ••• • • • • •••• ••• • • • • • •••••••• ••• ••••• • • •• • ••• •••••• •• • ••••• •• 

• ) !':skişehir seneden seneye güzelleşi· 
~\re orta Anadolunun en şirin bir 

halini alıyor. 
bir ~onda şehri birleştiren güzel 
da ~ulvar ile Eskişehirin tam ortasın
ta~?' park yapılmıştır. Bilhassa şeker 
le 04-lltasının Eskişehirde bulunması 

Jıeı.hre. canlılık vermiş, nü!us kesafeti 
tı g(in biraz daha artmaga başlamış • 
d r. Fakat şehir halkının çok mühim bir 
~~~ vardır: Pazar günleri tatil yapan 
~disini eğlendirecek ve temiz 

fioçuk memleket haberleri 1 
Palaüıda bir müsamere 

~tlıdan yazılıyor: Kızılay ve Çocuk :1 -
't~~ ve Hava Kurumlan menfaatine bir 

lllüaam.eresi verllmlftlr. 
~uevı aalonunda yapılan bu müsamerede 
._ l:atrgeme ve Hava Kurumu tarafın
...._~ıattırldln bir fotolrafı mtızayedeye çı
~""'IUf Ye bet dakltalıt perde araaıııda re. 
4.ı ... !~_.a llra;va Kargalı Ahmet tarafından a
~· Para Çocut Ealrgeme Kurumuna 
..;,._OlllllfUr, s 

lzmirde yumurtacılık kursu Hamldlge 10 yaşında glJ•terllen 
Teklrdağından Kız sevgilisine 
Geçerken Kendisi lıaçmıı I 
Tekirdağ, (Hususi) - Hamidiye 

mektep gemimiz Tekirdağa gelerek 
halk tarafından coşkun bir şekilde kar 
şılanmıştır. Gemi komutanının Tekir • 
dağının tarihi ve coğrafi vaziyeti hak
kında gemideki talebeye bir konferans 
verilmesi hakkında yaptığı teklif mem 
nuniyetle kabul edilmiş, Tekirdağ Na
mık Kemal ilk mektebi baş muallimi 
İhsan tarafından geçen çarşamba Çl)k 
güzel bir konferans verilmiş ve büyük 
bir aliıka ile dinlenilmiştir. 

Hamidiyemiz Edirne, Kırklareli ve 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde açılan yumurtacılık kursuna devam eden Tekirdağ gençleri tarafından gezilerek 

f:nçlerin imtihanlan dün Ticaret Odasında yapılmış, vesikalan verilmiştir. ba - .. d 
tih lar tand d. ·.. h ·· B d •·~ çarşam gunu gece yarısın an sonra an s ar ızasyon mute asmsı profesor a e ve utısat Vekileti . . . 

kontrolör baş muavini Bay Nazmi ve kontrolör Cevdetin reisliğinde yapıl- limanımızdan hareket etmıştir. 
mıştır. Kontrolör vesikası alanlar der hal vazifeye başlayacaklardır. 

Fotografta kontrolör vesikası alan gençleri imtihan esnasında görüyor
sunuz. 

Çukur .. vada adam öldüren bir 
katil Maraşta )&kalandı 

Adana, (Hususi) - İki ay kadar ev
vel Kadirlinin Kara Öınerli köyünde 
bir cinayet işlenmişti. Bu köyden ömer 
Kıldaş isminde bir sabıkab eski bir iğ-
birar ytizünden ayni köyden demirci 
İbrahime pusu kurmuş. zavallıyı bir 
kurşunla yere yıktıktan sonra hıncını 
alamamış, kafasına da birbiri ardısıra 
yedi kurşun sıkarak feci bir şekilde öl
dürmüştü. 

İzmir (Hususi) - On yaşınd•:t Hafize 
adında bir kızı kaçırmaktan suçlu Alt 
Rıza isminde bir genç ikinci sulh ceza 
mahkemesine getirilmiştir. Hakimin su-
sli üzerine suçlu şunları söylemiştir: 

- Benim seviştiğim Hafizenin nüfus 
tezkeresi on yaşında ise de kendisi on 
sekiz yaşındadır. Bir insan ne kadar a-
cemi olsa, ne kadar sayıdan anlamasa 
koskoca gelinlik kıza on yaşında diye
mez. Ben onu kaçırmadım. Kendisi geldi. 
Delikanlıdan sonra davacı kız dinlen· 

di. Hafizenin ilk bakışta on yaşından çok 
fazla yaşta olduğu anlaşılıyordu. GenÇ 
kız şunları söyledi: 

- Benim günahım o nüfus tezkere
sinde.. On yaşında kız benim gibi mi o

lur. Benim on dört yaf1Dda kardeşim, on 
altı yaşında helD§irem vardır. Ali Rıza
ya kendi arzumla kaçtım. Esasen evle
neceğiz. 

Haklın bu vaziyet karşısında, evlen· 
mek istiyen iki genci serbest bırakmış. 
tır. İkisi de nikah dairesine müracaat 
etmişlerdir. 

Bir orman yangım 

-.--; Kadınlarımız her yerd~ 
ki alıyorlu Hasan Bey. 

... Hikim, avukat... ... Doktor, katip fil.ar ... bir 
de belediye reisi olsalar da 
fehri &üzelleştirseler .. 

Mersin, (Hususi) - Evvelki gün Si
lifkenin Taşucu nahiyesine bağlı Ba -
!andız yaylasında bir orman yangını ol· 

Katil hadiseyi müteakıp kaçmış, bir muştur. Yangın derhal kazaya ve na • 
türlü bulunamamıştır. Fakat jandarma hiyeye haber verilmiş, yangın mahal • 

Hasan Bey - Bu im.kin· s?.n günlerde ~~rin izi üzerinde yü - lınin yakınındaki jandarma bölük ef -
sızdır... ruyerek kendısını Maraşa kadar takip d k"" 1--1 · dımil tet 

- Neden? etmiş, nihayet Maraşta bir bağda saklı ~a ~ .~ed~-~~~ yar e a 
Hasan Bey - Neden ola- olduğu yerde yakalanmıştır. er a son uş ur. 

eak, .kendilerini liizellettir- g...... JUlllll fdranm 1t1r1 pkwnd• 
mekten bir tehri lfizelle§tir- iaı•ala Oüa 8 Nd-Ull 0em11t <llmml> - QmtMIJe mıMDealn-
mete vakit bulamazlar da OSnlaD uUJe --. bAldml Vebbl tıeraan den Buma all1I llamld etinde biden ıua-
enctınl ı.w..,. -.ım ..... ...,.. pı fllmrmak ...... adil"'9 ftl'lllallUr. -
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Tramvaya atlarken nasıl 
yakalandım ve 

nasıl ceza verd im ? 

~Ff"k"D 1 SfE LtE ... ~ • 
.KARŞISINDA 1 Nlkblnle Bedbin şehri dolaşıyorlar 

Yüksek sesli dedikoducular 
Haberiniz var mı? Meşhur tüccar 

falan bey fena vaziyette imiş .. O kadar 
sıkışmış ki geçende bin lira için yüz li .. 
ra faiz vermeğe razı olmuş da gene bu 
parayı piyasada kimseden bulamamış. 

Anlatan : Naci Sad11llah 
Haberiniz var mı'? Falanın karısı fa

lanca, üç gün evvel saçlarını sarıya bo· 
yatmış, gene o gün terziye de uğrayıp 
yeni elbiselerini alınış, giymiş. Saçla • 
.rı altın sarısı, elbiseleri yepyeni evine 
dönmüş.. Fakat evinde kocası onu bu 
halde görünce, artık kıskanç ta onun i
çin mi diyeyim, yoksa başka bir sebep 
var da bu bahane mi? Her ne sebeple 
ise açmış ağzını, yummuş gözünü bir 
demediğini bırakmamış.. Kadının ağzı 
da torbaya girmedi ya o da cevap ver

.miş.. Kızılca kıyamet kopmuş, şimdi 
mahkemeye düşmüşler .. Yakında bo .. 
şanacaklarmış . 

Bizim zabıtai belediye memurları göz
lerini bir açıyorlar amma, pir açıyorlar. 
İnanmazsanız bir sabah aklınızı baı;ınıza 
toplamadan sokağa çıkın. Veya okuyup 
bitirdiğiniz gazeteyi buruşturup sokağa 
atın. Yahut bir öksürüğün ağzınıza birik
tirdiği balgamı kaldırıma savurun. Ya • 
hut ta hayli beklediğiniz bir tramvaya 
durmadan atlayın. Eğ€r bütün bunlar -
dan bir tekini, yakanızı bir uıbıtai bele
diye memuruna kaptırmadan becerebi -
lirseniz, yer yüzünde altından kalkamı -
yacağınız iş yok demektir. 

Ben evvelki gün, bir iş için Taksime 
çıkacak oldum. Eminönünden kalkan 
tramvayı boş görünce paçaları sıvadım. 
Gözlerimle, kurnaz bir hırsız dikk~tile 
&ağı solu iyiden iyiye kolaçan ettikten 
sonra, hapishaneden sıvışan bır mah -
kum itinasile tramvay sahanlığına atla -
dım. Sahanlıktakiler beni, yaman bir ii 
başarmış bir kahraman gibi süzdüler. 
Ben de onlara: 

·r c. 
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. 7Z Haberiniz var mı? Şu dairenin mü -

dürü bu kimsenin yakın akrabası imiş .. 
Falanca işten çıkar çıkmaz bu kimse -
ye söylemiş, bu kimse de şu dairenin 
müdürüne vaziyeti anlatmış .. Şu daire. 
nin müdürü, bu kimsenin hatırını kır -
pıazmış. Çünkü bu )timse onu tav,siye 
etmemiş olsayrrlış, o müdür olamıya -
cakmış. Derhal emir vermiş, filancayı 
iyi bir işe almışlar. 

Bedbine göre 
GAZiNOLAR 

Haberiniz var mı? Falanca erkek Yazan: SalAhattin Enis 
falanca kadını parasına tamah edip al- Deniz gam götürür ve dere gam geti
µuş. Parası olmasa falanca da yenir rirmiş, derler. Bizler, hayatın gam .ve 
yutulur şe~ miymiş? Surat de~en su- mihnet yolcuları, denizlerin gam ve ~~h-
,rat yokmuş, şirinlik desen şirinlik yok netleri götürdüğünü bilmiyoruz. Bızım 

Naci Sadullah namına kesilen muş. Hele boy bos cihetinden fukara - için denizler de dereler gibidir ~i. ik~n.ci-
ceza makbuzu nın fukarası imiş .. Falanca zevkine düş sinin temaşası gamı artırdığı gıbı bırın-

. Y•ı " ? B' kün adammış. Falancanın paraları:ıı cı'sı"nı·n seyrı· de ıztıraplarımızı şiddetlen-b ? I t d"kl . b" r degı mı ır · 
en· s e ı erı ır ıra · y. çekiyor başka kadınlarla yiyormuş. diriyor. 

- Beğendiniz mi? Biz bu işi bu kadar 
yaparız. Tramvaya atlamak yasakmış. 

Kimin umurunda? İş atlamasını bilmek
te. Ben bu işi ustalıklı becerecek adamı . 
enseliyecek zabıta memurunun alnını ka
nşlarım! der gibi, koltuk kabartarak 
[>aktım. Ve içeri girip, boş yerlerden bi
rine yerleştim. 

Fakat sen misin tramvaya atlıyan? 

Sen misin sahanlıkta etrafa caka satan? 
Sen misin oturup rahat soluk alan? Bir 
düdük sesi, kulağımı yırtar gibi öttü. 
Tramvay, alacaklı görmüş borçlu gfüı 

zınk diye durdu. Ve ben, kendi başıma 
• geleceğini aklıma bile getirmediğim CE· 

zanın kurbanını merhametle süzmiye ha
zırlanırken omuzuma bir ei dokundu. 
Çatık kaşlı, kırmızı yakalı memur: 

- Karakola! dedi. 
Ben önde, o ardımda, tramvaya atla

madıklarına şükredenlerin bakışlarından 

kurulmuş ezici bir istihza takı altından 
geçtik. Caddeden geçenler, tramvaydan 
niçin indirildiğimi bilmiyorlardı. Etra -
fımda canlı bir merak halkası çevirdiler. 
Ve bir bana, bir polise, bir de birbirlerine. 
bakarak tahminler yürütmiyc başladı -
lar: 

- Kavga etmiş galiba! 
- Hayır ... Yankesici ... Şişman mada-

mın çantasını karıştırırken gözlerimle 
gördüm! 

- Değil... Kadına sataşmış ... 
- Hayır. 'Üzerinde eroin bulmuşlar! 
Bütün bu şüpheler karşısında tramvay 

altında kalmış gibi çiğnene ç:iğnene, ve 
bedava faciaların seyrinden zevk duyan 
kaldırım evlfıtlarmın önünde, karakola 
dar vardım. Orada adımı zor hatırladım. 
Lirayı nasıl verdiğimi, ve kendimi soka
ğa nasıl attığımı bir tramvaya atlıyan o 
gafil vatandaş Naci Sadullah bilir, bir de 
o gafili her şeye rağmen istihzayla· sey-

reden muharrir Naci Sadullah ... 
Rahat soluk alır almaz ilk işim, bittabi 

tramvaya atlamıya tövbe etmek; ikinci 
işim de, Taksime gitmekten vaz geçip, E
minönüne dikilmek, ve akibetime uğrr
yacak gafillerin hallerini seyrederek bu 
tövbemi perçinlemek oldu. 

Benden sonra yakayı ele veren ilk ga· 
fil, yaşlı bir museviydi. Adamcağızın ü
zerinde de, ne hüviyet varakası, ne de 
eczayı ödiyecek parası varmış. Onu 
bir polise terfikan, ikametgaha raptct
miye gönderdiler. 

Onu takiben, Eminönü merkezine gir
diğim zaman, orada başka cezalılar da 
gördüm.İçlerinden birisi, orta yaşlı bir ka 
dın Taksimden tramvaya binerken cnnı 
fındık çekmiş. Aldığı fındıkları, tramvay 
Eminönüne gelinciye kadar afiyetle ye

miş. Fakat içi kapuk dolu kese kağıdını, 
köprünün ayna gıbi kaldırımına atar at
maz, memur bluzuna yapışmış: 

- Karakola! 
'Üzerinde parası olmadığı için o da ika

metgah senedine raptedilecekti. Ve kara
kol kanapesinde, kendisini götürece~ mc 
muru bekliyordu. Etrafındakilere dert 
yanıyor, bu yüzden işlerinin yüzüstü ka 1-
dığından şikayet ediyor. Ve: 

- Sanki, diyordu, dolandmcı mıyım 

hatadır işlemişiz, ceremesini çekecegız ' 
lf Bunu deniz kenarında bir gazinoda tabii. 

Fakat, hırsız gibi, polisle göndermek ne Burada ben şu, bu, filan, falan, fi .. kendi ken~ime düşünüyorum. 
oluyor? Beni o halde görünce herkes ne lanca falanca diye yazdım. Fakat şu - . Önümde denizin sathı, zaman zaman 
der? Aksi gibi de ihtiyatsız davranmı - nun, bunun, filanın falanın, filanca - esen rüzgarla kırışıyor ve zaman kzama.n 
şım. Bu vaziyetten kurtulmak için, bir nın, falancanın hepsinin isimlerini te .. küçük dalgacıklar sahile çarpara: ger~

değil, beş liram olsa verirdim! ker teker öğrendim. Bunları bana mı liyor. Ben bu hışırtıda vakit va~ıt d_cnı-
anlattılar? Hayır, ben mi merak edip zin yuttuğu ölülerin ruhlarını hıssedıyor Hem bu kadarı da :fazla doğrusu ... So-

kaklarda fındık kabuğuna gelinciye ka- sordum? Haşa!. İki kişi konuşurken ku- ve seslerini duyuyorum. 
dar neler var! Alt tarafı fındık kabuğu lak mı kabarttım~ Asla.. Etrafımda bir sürü insanlar var. Muh
bu! Naru atsam, dayak atsam, tabanca Ben bütün bunları tramvayda duy- telif masalarda öbek öbek yerler almış
atsam, yüreğim yanmıyacak. l''akat fın- dum. O kadar yüksek sesle anlatıyor • lar. Yiyorlar, içiyorlar ve hatta ne tu -
dık kabuğu atıp ta karakollara düşıı1e:k lardı ki, ben değil kim olsa, ne kadar haf; içlerinde gülenleri bile var. 
ağrıma gidiyor doğrusu! duymak, dinlemek istemese gene du - Karşımdaki masada ufak tefek, hatla * yar, dinlemeye mecbur kalırdı. minimini denecek kadar ufak te!cl. b~r 

Tramvay, vapur dedikoducuları bi- adam oturmuc:. Yüzü zayıf, elmcaık ke-Karakolda dikkat ettim. Memurların ~ 1 
raz insaflı davransalar da herkesin iç mikleri fırlak. Üstüne ceket giymiş değı ; ceza kesmekten takatları kesiliyordu. Sa- f k t 
Yüzünü bütün bir tramvay veya bütün adeta o ceketin içine girmiş gibi; n ı:-.. liı.hiycttar bir amirin SÖylediğ'ne göre, I k'l 
bir vapur halkına ifşa etmeseler. şayanı hayret: Aşağı yu~arı y~rı~1 ·ı. o-

son üç dört gün içinde, tramvaya atta - ya yakın Amerikan fıstıgı yedı. Üzerınc 
yıp, tramvaydan atlayıp, yere tükürüp, Yan yattın, çamura hattın cezası a- t · ·• 

seyyar simitciyi çağırarak iki ane sınu. sokağa çöp atıp ta ceza verenlerın sayısı lan belediye bu gibilerden de ceza a} .. istedi. Tam parasını ödiyeceği zaman, 
yedi yüze yaklaşıyormuş! sa da .. dedikoducular cezaya çarpılmak vazgeçerek iki simide iki tane daha ilave 

Memura: korkusile dedikodu yaparlarken sesle- ettirerek aldığı simitlerin adedini derde 
_ Acaba, dedim, bütün bu cezalara rini başkalarının duymayacağı bir tarz 

1 
k t • · 

iblag~ etti. Nahif vücudü, nası ce e ının w de uslanmıyorlar? da ayar etmeyi ögrw enseler. ğ . 
ragmen ne n , · içinde kayboluyorsa Amerikan fıslı ı gı-

Zeki memur, beni bir sualde hsptetti: İMSET bi yediği simitler de ağzının içinde öyle-
- Kendinize sorun. Biraz evvel lirayı ce kayboluyor. Kendi çelimsiz; fakat 

veren siz değil miydiniz? çene kemikleri değirmen taşı gibi. .. 
Ve ilave eyledi: Sinema yıldızını Onun yan tarafına bir karı koca ve ıkı 
- Kimisi dalgın ... Kimisi tez canlı! Cüzam aşılamakla çocuktan ibaret bir aile oturdu. Koca 
Fakat muhakkak ki, ceza verenlerin kendisi için bir kahve ısmarladı. Kadın, 

çoğu, kanuna nizama karşı gelmekten Tehdit eden genç burnunu bükerek garsona: 
zevk duyanlardır! 

Tramvaya atlamak, tramvaydan atla -
mak, yere tükürmek, sokağa çöp atmak 
memnu ya? Ekseriya, memnu bir iş gör
mekten keyif duyuyorlar. 

Ben öyle adamlar ~ilirim ki, eskıden 
yürüyen tramvaya binip inmeyi cinnet 
sayarlardı. Şimdi eskiden cinnet saydık: 
ları bu iş menedildiği için onlara cazip 
geliyor. Sırf memurun gözünden kaç • 
mak zevkini tatmak için işi güci.i bıra -
kıp tramvaya atlamayı eğlence edmen -
ler var! .. 

Ve ben, bütün bunları, çok az evvel 
ayni mahiyette cürüm işlemiş bir insan 
utancile not edip ayrılmıya hazırlanır -
kcn, bir başkası sözü tamamlıyor: 

- Kendi bilecekleri iş... Eğer böyle 
davranmakta devam ederlerse, varidat 
bakımından belediyenin istikbali par-
!aktır. 

Naci Sadullah 

Piyasada ucuzluk başlıyor 
Yeni lthalfıt rejiminin tatbikatı piyasada 

tcslrlcrlnf göstermeğe başlamıştır. Gümrük 
antrepolarında mevcut malların çekilmesi 
için gümrüğe verllen beyannameler çoğal -
mıştır. Malların bir kısmı çıkarılmıştır. Ye
ni çıkan mallar arasında ipekll, yünlü men
sucat ve alelümum manifatura eşyası çok -
tur. Yeni malların piyasaya çıkması mevcut 
eşya fiatlnrını yüzde 5-10 nlsbeUnde düşür
müştür. Bir çok mağazalar mallar üzerinde 
yüzde on tenzilat yapmağa başlamışlardrr. 
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Sinema yıldızı Paula V essel ey 
Viyanalı bir katip çıldırasıya sevdi

ği, me§hur sinema yıldızlarından Pa .. 
ula Wesseley'ye, bir mektup gönder -
miş. Ve ceğcr beni aşkına layık gör -
mez, ayni zamanda iki gün zarfında 
2000 İngiliz lirası göndermezsen, yal
nız benim bildiğim bir usul ile sana 
cüzam mikropları aşılayacağım:o diye 
tehditte bulunmuştur. 

Zavallı aşık şimdi mahkemede bu 
deliliğinin hesabını vermektedir. 

- Bir duble bira! ... dedi. 

O: 
- Bir duble bira! ... dedi.. 
Ben de kendi kendime: 

- Tersine dünya!. .. dedim. 
Adam, güler yüzlü olduğu kadar ka

dın somurtkandı. Zaman zaman koca~ı 
bir şey söyledikçe ona burnunu kıvıra
rak cevab veriyor ve etrafını ~öılerile 

değil, mağrur ve müstağni burnu üstün
den seyrediyordu. 

Ben, müşahedeme devam ediyordum: 
Gazinonun kapısından içeri ikisi adam 
akıllı yaşlı, diğer ikisi orta yaşlı bir aile 
haddeden geçmiş gibi boy boy sekiz çcı

cuk girdi. İki ihtiyarın, bu sekiz çocuğun 
dede ve inesi, iki yaşlı kan kocanın cin 
bu çocukların baba ve anaları olduğu~a 
hükmettim. İki ihtiyar, ikişerden dört 
çocuğu ellerinden tutuyordu. Ana bııba 

da sağ ellerile diğer iki çocuğun bilekle
rinden yapışmışlardı. Bu vaziyet dab.
linde sol ellerinin boş kalmasını tec
viz etmemiş, israf addetmiş olacakla~ ki 
onlarla da kocaman iki paket taşıyorlar
dı. Yedinci çocuk ancsinin etekliğin e ve 
sekizinci çocuk babasının pantalonumı sı
kı sıkı yapışmıştı. 12 nüfustan mürekkep 
olan bu ailenin gazinoya girişi, gazino
nun havasında birden 120 kişinin gürül
tüsünü yaratmağa kafi geldi. O kadar ki 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Nikblne göre 
G~ZİNOLAR 

Yazan : ismet HulOsi 
İşte bir gazinonun önündeyiz. Gazint'. 

biraz da meyhaneye benzer; dışardaıt 

mukassi görünür ama içerde bir başks; 

safa vardır. Dışarının kasvetinden kur~ 
tulup içerinin safasına kavuşmak için a, 
cele edelim .. 
· Kapıya bir liste asılmış: 
- Fia t listesi! 
Diyorsunuz, zahiren öyle fakat haki· 

katte onun manası başkadır. Gazinonu:. 
sahibi onu oraya koymakla: 

- Kesenizi ayar edip giriniz, somadaa 
hır gür istemem ha! 

Demek istemiştir. 
Şimdi gazinodayız.. yanyana dizılmiJ 

masalardan bir boşunu bulup oturaiım 
Herkesin gözü de bizde, meclısc en son 
ra gelen ekabiri seyreder gibi b.:ı.luvor• 

lar. 
Ben: 
- Gazino! . ı 
Dedim.. siz başka bır fık,rdesiniz be1' 

ki: 
- Babil kulesi! 
Diyeceksiniz. Ben üzerindeki yazıyı o 

kumuştum. Gazino yazıyordu. Siz dal. 
enfusi görüyorsanız o başkıı: 

- Babil kulesi! 

Der .. hatta isterseniz· 
- Mahşer yeri! 
De diyebilirsiniz .. 
Çünkü burada her cinsten insan var• 

dır. Her dilden konuşulur. Her şey. ye·. 
nir, her şey içilir ... 

* Eskiden gazinolarda boruıu gramofon 
salınırdı. Şimdi borulu gram.ofon yerini 
şarkıcı kızlara bıraktı. Işte karşı· 

mızda oturuyorlar. Biri kırklık, öteki yır 
milik, üçüncii ikisi ortası. Üçii de birbi· 
rinden çirkin mi? Henüz yeni geldik, öy· 
le görünür .. hele bir oturalım; nasll fik
rimiz değişir: 

- Üçü de birbirinden güzel! 
Deriz.. hele şu yanımızdaki masııaaki 

mütenekkiren gezmeye çıkmış iki ka
lem odacısına bakın, ağızlarının kena· 
nnda görünen şey bira birikintisi değil·' 
dir. Doğrudan doğruya ağızlarındnld. 
guddelerin ifrazatıdır. Gırtlak asansörle· 
rini görmüyor musunuz? Nasıl oynuyor. 
Hunnak illetine tutulmazlarsa ne mut· 
lu onlara .. 

Saz başladı. Çaldırıp çıldırm:ı'k, son· 
ra da çıldırıp çaldırmak için kulakları : 
mızı ve gözlerimizi dört açalım, çünkıl 
buraya biraz da gözle kulak~n mest ol· 
mak için geldik .. 

Üç kızdan biri ayağa kalktı. Ağzını aç.· 
tı: 

- Sesi çıkmadı! 
Diyeceksiniz, bu ilk ağız açış sesini çı• 

kartmak için değil, altın dişlerini güstcr 
mek içindi. 

- Of! 
Ses solumuzdan geliyor. Yaşlı bir n· 

dam mı? .. Gönül böyledir. İnsan kocar s· 
ma, gönlü kocamazmış. 

cUslan ey dil uslan, artık i1ıtiyar ol· 
maktasın!' 

- Garson bira getir! 
İhtiyar coştu galiba! 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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SARI - KIRMIZILILARIN BAYRAMINDAN MUHTELiF iNTiBALAR 

• G. SARAYLILARIN BAYRAMI G a z e t e c i 1 e r 1 e 
ikinci gün çok güzel geçti, eski G. Saraylılar 

abideye çelenk kondu maçı zevkli olöu 
,_ ________ • * • ---------

Yunanlı , Fener bahçeli , Beşiktaılı atletlerin 
iştirakile yapılan atleti.zm müsabakalannda 

yeni TGrldye rekorları yapıldı 

Yukarıda matbuat takımı, a§ağıda 

Galatasaraylılar bayramının ikinci gü
nü dün Taksim stadyomunda büyük me
rasimle kutlulandı. 

Saat 2 de klüpten hareket eden sporcu 
kafilesi Cumhuriyet abidesine giderek 

~elcnk koydu. Çelengi Ercümend Ekrem 
ile Abidin Daver taşıdılar. Abide önün
~e bi.ıtün sporcular Atatürkün sıhhatine 
Uç kere cSağol!. diye bağırdılar. 

?vlisafirler arasında Milli :Müdafaa Ve
kili Kazım Özalp, sabık spor kurumu 
başkanı general Ali Hikmet ve bir çok 
8aylavlar bulunuyordu. 

Abidedeki merasimden sonra stadyoma 
gidilirken önde askeri bando bulunuyor
du. Onu Türk bayrağı, ve sırasi~e ilk Ga
latasaraylılar, heyeti idare, yüksek mü
takabe heyeti, Galatasaray bayrağı, atlet 
kı~Iar, denizciler, eskrimciler, atletler, 
boksörler, basketbolcular, voleybolcular, 
güreşciler, futbolcular takib ediyorlar-
dı. Stadyomda alkışlar arasında resmi 
geçid yapıldı. Bandonun iştirakile bu 300 

genç hep bir ağızdan İstiklal marşı söy
lediler. 

Müteakiben idare reisi Saim Pamir ta. 
•alından bayrama iştirak eden bütün mi-
Eıafirlere teşekkür edildi. Bundan sonra, 
Çanakkalede büyük yararlıklar göstere
rek şehid düşen Galatasaraylılar adına 
bir dakika sükut edildi. 

Atletizm müsabakaları 
Kızlnr arasında 100 metre yarışı bü

Yi.ık bir alfıka ile takib edildi. Di.inkii ya
tışın finali olan bu müsabakada Nezihe 
15,2 ile birinci oldu. Bu rekor Türkiyede 
kızlar arasında tesbit edildiği için ilk de
fa Türkiye rekoru sayıldı. 

Galatasaray tekaütleri oyuncuları 

Neticede Yorgokopulos birinci, Kusidis 
ikinci, Artin üçüncü geldiler. 

800 metre kızlar arasında, birinci Kad
riye, 3.11 dakika (yeni Türkiye rekoru), 
ikinci Nuriye. 

Yüksek atlama - Pulat (Galatasaray) 
1.80 birinci, Necdet (Fenerbahçe) 1.75,5 
ikinci, Faik (Galatasaray) 1.75,5 üçün
cü, Sevastikoğlu (Yunan) 1.70 dördün
dü. 

400 metre: Birinci Sikiyadis (Yunan) 
53.8, ikinci Firuzan (Fenerbahçe) 54.7, 
üçüncü Fahri (İzmir). 

Kızlar arasında 4Xl00 bayrak yarışı: 

Sarı, kırmızı, mavi takımlar iştirak etti. 
Birinci gelen kırmızı takım güzP.l bir ko
şu yaptı. İkinci mavi, üçüncü sarı takım
lar geldi. Derece: 1.6.3. (Yeni Türkiye 
rekoru). 

200 metre: Birinci Raif (Beşiktaş) 23.1, 
ikinci Nazmi 24.8, Kazım 25. 

Cirit ntma: Birinci Rasim (Galatasa
ray) 52.30, ikinci Necdet (Fenerbahçc) 
49.25, üçüncü Şerif 48.58. 

Balkan bayrağı: Birinci Türk takımı 
3.34.9 (Yeni Türkiye rekoru), ikinci Yu
nan takımı. Türk takımı: Galib, 1\Iehmet, 
Galib, Haluk şeklinde idi. 

Denizcilik müsabakaları 
Galatasarayın yıldönümü programın

da denizcilik müsabakalarına dün Be
bekte devam edildi. 
Anadoluhisarı ile Bebek arasında ya

pılan Boğazı geçme müsabakasına Gala
tasaraydan 16, Fenerbahçeden l, Orta
köyden 4, Boğaziçinden 1, Güneşten bir 
yüzücü iştirak etti. Neticede Galntasa
rnydan Halil 23 dakika ile birinci, Orhan 
ikinci, Küçük Mehmut üçüncü oldular. 

-----------* ... -----------
Bir aralık gazetecilerin 12 kişi oy. 
nadıklarının farkına varıldı. Etraf· 
tan kopan bağırışmalardan sonra 

suitef ehhüm izale edildi 

Dün sarı-kırmızılılar bayramında gaze
tecilerle - Galatasaray tekaütleri arasın
da yapılan maç çok zevkli oldu. Birinci 
devre Galatasaraylılar ağır basarak ga
zetecilerin kalesi önüne sokuldular. Fa
kt Refik Osman Top güzel vuı uşlarile 
topu kaleye yaklaştırmadı. Seyirciier en 
ufak hareketi alkışlıyarak, bağırarak o
yuncuları gayrete getirmeğe çahş•yorlar
dı. 

20 dakika birinci devre devam ettik
ten sonra ara verildi. 

Biraz sonra ikinci devre başladı. 
Galatasaraylılar hakim oynarlarken 

Sedad topu sürdü ve güzel bir gol attı. 

Gazeteciler 1-0 galib vaziyete geçtiler. 
Bir aralık oyuna dikkat edenler gazeteci
lerin 12 kişi oynadıklarının farkına 
vardılar. Etraftan kopan vaveylalardan 
sonra suitefehhüm izale edildi. 

Galatasaraylılar mağllıbiyetten kur
tulmak için uğraşıyorlar. 

Fakat gol olmuyor. Hakem radyo ile 
ilan ettiğine göre: cDostlu)t namma:. bir 
,Penaltı yaratmak mecburiyetinde knldı. 
Bürhan çekti. Fakat Namık ayağile kur
tardı. Bu suretle 1-0 gazeteciler galib 
geldiler. 

Gazeteciler takımı: Namık, Refik Os
man, Ercümend, Naim Karaosman, Ah
met Adem, İzzet Muhittin, Selahattin, 
Sedad, Adnan Akın, Osman Münir, Naci 
Sadullah şeklinde idi. 

İhtiyatlar: Murad, Muvakkar Ekrem 
Talu, Rüştü, Ali olarak ayrılmıştı. 

Galatasaray tekaütleri: Vecihi - Bür
han, Vahyi Ok - Necmi, Vedad, Saim, 
Salla Fehmi, Fazıl, Ercümend, Necdet, 
Raif, Sami şeklinde idi. 

Tekaütler maçını Abidin Daver idare 
etti. Yan hakemleri: Receb, Naci İpekçi 
idi 

~-

İkinci Tayyar, üçüncü Mukaddes oldu
lar. Birinci gelen Halile güzel bir kupa, al- ....,, L:::.:..!i,_._...__~--" 

tıncıya kndar derece alanlara birer ma-ı A ..1 i G lat ik" yun""'SU. aoo n:)etre yarışı büyük bir çekişme ile 
8eçtL 

di ft•4m ra ve a asaraym ı o ...... 
dalya veril . . çarpı§ırken 

G. S. - ADMIRA MAÇI -
Admira çok seri bir oyunla 

4- 1 galip geldi 
,,. ,,. ,,. ----------

Dünkü maçta Avrupanın bu en kuvvetli takımının 
nefis oyununu seyrettik. Buna mukabil G. Saray 

mütemadiyen oyuncu değiıtirdi 

Galatasaray • Admira, Maubuat Galatasaray tekaütleri maçından iki 
s heyecanlı safha 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) Sacit nefis bir kurtarış yaptı. Salahat. 
dılar. Seri bir akınla Galatasaray kalesi- tin çıktı. Yerine Sabri girdi. Bu suret
ne kadar indiler. Fakat bu akın müda- le üç genç takım oyuncusu oynuyor. 
inada kesildi. Admira seyircilerin çoktandır göro-

Galatasaraylılar da eksik olmalarına ,ınediği ince futbolü gösteriyor. Çektik. 
.rağmen hiç de boz~k oynamıyorlar. O- )eri şiltleri görmek insana zevk veri .. 
yun seri cereyan edıyor. yor. A vustury milli takımı kalecisi 

Galatasaray aleyhine bir korner oldu. Platzer güzel kurtarışlar yapıyor . 
Sol açık çekti. Avni güneşten hiç bir şey 
göremediğinden bir şey yapam:ıdı. Top, 
doğrudan doğruya Galatasaray kalesine 
girdi. 

35 inci dakikada Voglin yerden v~ 
köşeden çektiği şiltle Admiranın üçün· 
cü golünü yaptı. 

42 inci dakikada sol açık Vogl dör. 
12 nci dakikada olan bu golden sonra 

Galatasaraylılar Admira kalesine kadar düncü golü attı. 
sokuluyorlar. Maç Galatasarayın ve Admiranın gü 

15 inci dakikada sol açığın sağdan al
dığı pasla çektiği çok güzel şü~ direğe 
çarptı. Viyanllılar son senelerde Istanbu
la gelen bütün takımlardan üstün olduk
larını gösteriyorlar. 

Kaleci Platzer birbir arkasına kurta-
rışlar yapıyor. 

Galatasaraylılar bu çok kuvvetli rakib
lerine karşı güzel oyun Çlkarıyorlar. 

42 nci dakikada Galatasaraylıların bü-
1yük gayretleri boşa çıkmadı. Eşfağın 
bugün çıkardığı çok güzel oyun sayesin
de Admira kalesi önünde bir kanşıklık 
oldu. Küçük Bülend bundan istifade e
derek Galatasarayın golünü attı. Bir kaç 
dakika sonra devre bitti. 

İkinci devre 

İkinci devrede Mithat çıktı. Yerine 
Süavi onun yerine de Bedii geçti. Gala
tasaraylılar böyle eksik takımla oyna -
malarına rağmen canla başla çalışıyor-

lar. 
Sol açığın yakından ve sıkı çektiği bir 

şütü Avni tuttu. 
Oyun gene çok seri .. Eşfak sahanın en 

iyi oyuncusu.. karşısında Admiranın en 
mükemmel oyuncusu olduğu halde ona 
göz açtırmamağa çalışıyor. 

16 ncı dakikada Şal bir firikik çekti. 
Avni plonjon yaptı. Fakat top ağlara ta
kıldı. 

Avni çıktı. Yerine Sacid girdi. 

20 inci dakikada Admira aley.bine 
bir penaltı oldu. Etien çekti. Platzer 
l plonjonla kurtardı. 

zel oyunlarından sonra 4 - 1 A vustur
yanın galibiyetile bitti. 

Galatasaray, takımı: Avni • Mithat, 
Salim, Süavi, Etien, Eşfak - Küç,ök Bü~ 
lend, Haşim, Bülend, Süleyman, Sala • 
hattin; 

Admira: Platzer Şol, Mariçko - Ur~ 
hanek, Gişer, Motl - Kadlet, Hayneman 
Hayber, Şillin, Vogl şeklinde idi. 

Hakem Ahmet Adem idi. 

T ekirdağda bir spor 
toplantısı 

Tekirdağ 1 (A.A.) - Bugün Tekir
dağ Halkevinde Trakya Umumi müfet
tişi Kazım Dirik, Saylavlardan Sürey
ya Genca, Ekrem Pekel, Zühtü Akın, 
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakka. 
le Valileri ile spora mensup üçer mu· 
rahhas uzun bir toplantı yapmışlar -
dır. Kazım Dirik Trakya gençlerinin 
Başvekilimiz İsmet İnönü'nün ihtar vo 
ikazlarını şükranla karşıladıklarını söy 
liyerek toplantıyı açmış ve bölgemizin 
spor vaziyetini anlatmıştır. Müteakı -
ben her vilayetin murahhası bölgele -
rindeki spor işlerim anlatmış, dilekle· 
rıni ve şıkayetlerini bildirmıştir. 

Çek giireş takımı memleketimize 
gelmek istiyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Çek milli güre§' 
takımı memleketimizde iki temas yap
mak için teşkilata müracnat etmşitir. 
Müracant tetkik edilmektedir. 
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İzmir, ı (Hu u i) - İzmir fuarı hak-ı hususi bır vapur tahsis ~dılm lnı iste

ı ... ıncia İtal~an m tbııatı d? tane ne rıy:ı~ mi 1 rdi~ .. Bu müracaat hukfımetimıze 
~ pmnktadır. P polo D,Italin gc:ze e ı bildırılmıştır. 

İzmir fuarı ın Akd nizın rn yüksek ik- * 
t dı abd odu unu, Kemalist Türki- Fuarda Bursa ve Yalova pavıyonları-
~ enin b ynelmil 1 sahada yeni bir csC'r nm inşa ına devam edilmektedır. Ynlova 
hazırlad nı, 20 ağustosta bütün dünya. pa\iyonu, İstanbtılun bütun güzel köş -
nın gozkri onunc sereceğini yazıyor. 1 rıni, Ya ovanın güzelliklerini canlandı-

Triyest d n bır turist vapuru 600 ka- ran bir eser halinde yükselmektedir. 
Yalnız bizim kadınlar mı süslenir? .. 

Acaba, moda yalnız medeni ins.mların 

tutulduğu hır iptila mıdır sanırsınız. Ha
yır, yanılıyorsunuz. 

Bir çift kızıl dudak yerine IUcivf'rt 
dud k ile k r ı asırs nız ne y p ırc;ını.ı? .. 
Moaaya uygun d gil, diye ne i renç ş y 

d r ita yan turi tini İzmir fuarına geti- Fuar hasındaki faaliyC't son haddini 
rC'c ktir. Turk-Yunan Ticaret Ofisi de bulmu tur. Fuar üç hafta sonra açılaca
İzmir fuarı i in bir vapur kiralnmı tır ğı için am le sayısı artırılmıştır. 1200 a-
500 Yunnn ıurı ti 2 cylul günü Pır den mele g •· eu düzlü çal mak•adır. Be
h ı k t cd c k, uc C':Vhilde Izmirc gelt.· kdiy<' r · i Dr. B hçct l:z fuar s:ıha ın
c ktır. Vapur 24 aat İzmirde kalacak. daki i 1 rle m "gul olmaktadır. Fuarın 
tır. Yunar tu tl rinin İzrrirde iyi karsı- gümrük tc kilatı tamamlanmıştır. Para- d'.ycrek yü~unüzü mu ekş~.tır~ınız. Amma 

1 • · t t"b t -t k ı t tar·h·nde tc ı·ım a bızdc de bır tutunmıya gorsun, o zamar l nmaları, g zdırılmc eri ıçın er ı a n- şu ·u c ı on a us os ı ı " - 1 • • • 

ı kt 
• yrediniz, lacivert burunları. lacıvet du-

lınmıştır. Yurnnlı turistler Türk-Yunan ınaca ır. d ki 
Tıcarct Ofı n n k rnesile İzmire gelec k- Fuar komite ıne spor kurumu umumi a arı .. 
ler, fuara rbC'stce gireceklerdir. merkezinden g len bir telgrafta İLmir-Is- Sahrayı Keb rde Tar.ıreg kabilesinin 

Yunan turistlerini getiren vapur beş tnnbul, İzmir-Ankara, İzmir-Uşak, İz- kadınları asırlardır H'ıcivert dudak bo -
eylül sabahı fstanbulda bulunacak, o gün mir-Erzurum, İzmir-Manisa muhtelıtleri ~·ası kullanırlar. Bu kadın ar, yalnız du
Boğazda bir gezinti yapılacaktır. Pazar- arasında maçlar yapılması içın yapılan daklarını boyamakla kalsalar grne iyi, 
tesı v ı.alı günleri İstanbuldaki müzeler, müracaatin kabul edildiği, mıntakalarn düz burunlarınm köprüsünü, uzun ince 
gezilecek, çarşamba günü Yalovada geçi- tebliğat yapıldığı bildirilmiştir. ellerinin avuçlarını da lacıverde boyu -
rileccktir. 2 eylül günü İzmir-Peşte muhtelitleri yorlar. Ve kendi inanışlarıncn da harı -

Suriyeden de bir turist kafilesi 1zmi- karşılaşacaktır. Beynelmilel tenis müsa- kulade güzelleşirler. Yi.ızleri, vti-
re gelecektir. Mısırdan gelecek turistler bakalan anlaşması da imza edı!miştir. cutları yeşil döğmelerle süslü olan bu 

---·-••• • • ••• • • • • • • • ••--·-·--••••••-··-·-•••- kadınların, lacivert boyalı gözlerinde öy-

1 RADVOI 
Bugünkü program 

2 Ağıısto 1937 Pazartesi 

iSTAJılBUL 

Öfle n~rfyatı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava

dls, 13.05: Muhtcllr pU'ık neşriyatı. 
Alqam neşriyatı: 
18.30: Plakla dans musikisl. 19.30: Afrikn 1 

avı hatıraları: S. ScUih:ı.tUn Clhanoğlu tara
!md:ı.n. 20: Rıfat ve arkadnşlan tarafından 
Turk musikisi ve halk şarlolan. 20.30: Ömer 
Rıza tarafından arnbcn. söylev. 20.45: Safiye 
ve arkad:ı.şlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, {saat ayarı). 21.15: Orkestra. 
2215: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PUıkla 
ııololar, opera ve operet parçalnrı. 

YARINKİ PROGRAM 
3 Ağustos 937 : Salı 

Ötle n~yatı: 

'5 le bir ışık yanar ki. tabiatin koynundan 

48 SAAT 
Havalandırllmış 

ve !terkibinde alhn 

kre'"i bulunan 

VE!lırü'S PUDRASI Alman ve fngi -

çıkmıyan bu yarı çıplak mahlükları bir 
knt daha csrarengizleşdırir. 

Dahası var: Orta Nigesia köyünde de 
kırmızı boyalı bacaklar modadır. 

Bu göklere doğru baş kaldırmış kaktüs 
ağaçlnrile çevrili olan köyün kadm
ları, alelade zamnnda çıplak vücutlarına 
hiç bir şey sürmezler. Bır eğlenceye, bir 
misafir karşısına çıkacakları zaman Qa
caklarını, bazı kcrfler de butün vucutla-

1 

rını kırmızıya boyarlar. Ve bunun için 
de iki dakıkadan fazla vakıt sarfetmcz -

, ler. Yani lU\ nlet işinde o kadar usta, o 
kadar marifetlıdirler. 

12,SO: PlWa Türk musildsl, 12,50: 
dls, 13,05: Muhtelit plAk neşriyatı. 

Hava- liz kimyagerleri tarafından en son 

Bu köylerin modayı takip eden kadın
ları, tuvaletlerinı yaptıktan sonra, çıplak 
boyunlarına bır gerdanlık takar, başla -
rına bir banda bağlar ve burun delikle
rine de fil dişinden ve yahut çiğ renkli 
boncuktan birer küpe geçirirler. 

keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
Akşam neşriyatı: yeni v~nüs pudrasile pudralanan 

18,30: Plfıkln dııns musikisi, 19,30: Konfc- bir cild diinyanın en taravetli güzel-

Ortaköy fukaraperver:nde 
• Ortaköy •'uk"r:ıperver Cemiyetinden: Ce-

rans: Emlnonü Halkcvl neşriyat kolu namı-
na Nusret Sera, 20: Nuri Halllln Iştlraklle !iğini ifade eder. Hiçbir pudra 
Türk musiki heyeti, 20,SO. Ömer Rıza tara - VENÜS pudrası kadar cildi mat tu-

miyetimiz, köyiımuz ilk okullarındaki yoksul 
yavrular mcnraaUne 7 ağustos cumarte,,,ı 

saat (18) den sabaha lmdnr devam etmek 
uzere Bebek bahçesinde bir kır b:ı.losu ter-fından nrapça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve tup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

arkada lnrı tarafından Türk musikisi ve Kumral, esmer her tene uygun renk- i tip etmiştir. 
halk şarkıları <Saat ayarı). 21,15: Radyo fo- 1 . d 1 · d"kk t t kl"d 
nlk dram (Tals>. 22,15: Ajans ve borsa ha -ı ~ erı var ır. smıne ı a ve a ı • 

HasılO.t.ı bir çok yoksulların lhtlyac;larına 

snr!cdllecek olı:ın bu kır balosunun neş'ell 

geçmesi için cemiyetimiz bir çok fedakli.rlık-bcrlerl, 2Z:30: Plflkla sololar, opera ve ope •
1 

}erinden ı;:ıkınınız. 
~~~ - ~ lar göze almıştır. 
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Karşısında işte iki tane yarı çıplak er
kek vardı. Gı)lmli iken birisi şoför, ö
teki tanınmış bir mühendisti. Fakat şo
för, arkasındaki elbiseyi çıkarınca, ö· 
teki de kalemim, pergelini elinden bı
rakıp onunla yanyana gelince İmad, e
satiri bir heykel gibi yükseliveriyordu. 

Hangi kadın o1sa, yalnız onlardan i
kisinin arasından değil, plajdaki bütün 
erkeklerin içinden herkesi bırakır, İ
mada koşardı. 

Fehamet, sanki biraz çıkışmak, ken
dini göstermek istiyormuş gibi İmada 
seslendi: 

- Maşallah, dedi, senin yüzme me
ra~ın da varmış, öyle mi? .. 

Imad, scsıni çıkarmadı. Mayosunu 
düzeltir gıbi elini beline doğru götür
dü; k'lllarının, gö ·sünün bütün adale
si büsbütün kabardı, parça parça ye
rinden fırladı ... 

Genç kadın, içinden geçenleri ifşa e
divermektcn korkmuş gibi ona uzun 
uzun bakmaktan çekindi; başını çevir
di: 

- Haydi, artık ben giyineceğim. Sen 
de otomobi1i hazırla; döneceğiz. 

Ya2an K. R. Enson 

Dedi. 

- Mutlaka gene o mühendisle bu
luşmaya gitti! .. 
Dıyc dtişündü. 

Ertesi günü Fehamet hiç sokağa çık
madı. İmad. onu hıç göremedı. Öğle
den sonra mi afırlcr .,elmişti. Geç vak
te kadar oturdular. İçler nden bir ka
çı yemeğe dC' ka.dı. İmad onlnrı bek~e
di. Arada hır böyle mısafirler g<' ct kçe 
bnzılarını otomobille kendi evlerine ka 
dar gôturüp bıraktığı oluyordu. Bu ge
ce de işi, ancak gece yarısından sonra 
bitti. 

Ertesi gün Fehamet, öğleye kadar so- Daha ertesi günü hizmetçiler, Fnha-
kağa çıkmadı. Öğleden sonra otomobili metin biraz rahatsız olduğunu söyledi· 
gene terziye gönderdi: ler. Üçüncü günü İrnadı, Şehzadeb:ışı

- Esvabım bu akşam hazır olacaktı na gönderdi. Kendisi gene yayan çıktı. 
ama belki bitmiştir. Hazırsa alsın gel- Artık Talat Süreyya ile buluşmaları 
sin, değilse beklesin... s:klaşmıya başlamıştı. 

Diye Neriman ile haber yolladı. i. O gece Neriman, Fehamete dedi ki: 
mad, terziye gitti. Fehametin esvabı - Siz gittikten sonra şoför geldi. E-
hazırmış, aldı; bir saate kalmadan eve mirlerinizi yaptığım söy1edi. Fakat 
döndü. Paketi içeriye gönderdi. Bekle- çok teliış içinde idi. Burs~da b~b~sı 
meg·c b?ıc:..lad H" k dı B varmış. Epey zamandanberı hasta ımış. "'"' ı. ıç ses çı ma . ır ara- . . - d ı 
Jık Nerimana so k ld Bırdenbıre agırlaşmış. On an te graf 

raca o u. 1 . H b 1 k. 1 Genç kız: ge mış. :~en u a {şam ı vapur a 
• Bursaya gıdıyorum, diye haber bıraktı. 

- Bilmem, diyordu, evden ya·van 
J Fehamet, gündüz pek yorulmuş, pek 

çıktı. Ama Harbiyede taksi otomobili- hırpalanmış gibi kanapenin üstüne u _ 
ne binmiş. Aşcının yanında Ali diye bir zanmıştı. Bunu duyunca yerinden fır-
çocuk var ya, işte o görmüş.. ladı: 

Fehametin böyle kendisini savdıktan - Ne demek?. Benden izin almadan 
sonra evden çıkma~ı, yolda başka bir o. nasıl gidiyor) .. Ne 2aman dönecekmiş, 
tomobile binmesi Imada bir tuhaf gö- onu da söylemedi mi?. 
ründü. Acaba nereye gidiyordu?_.. De· - Hayır. Hiç kimse ile konuşacak 
mek ki genç kadın, gideceği yeri Imada halde değildi. Hemen gittL 
belli etmekten çekinmiş, onun içinken- - Seninle konuşmuş ya, işte elverir!. 
di otomobiline binmemişti. Neriman, genç kadının yüzüne bak-

Genç şoför: tı. Sesini çıkarmadı; çekildi. 

Geçen bil ecemizde kazananlar 
17 temmuz tar·r.Ii bılmccemizd • k -

zananla ı a ağıya ~azıyoruz. i tanbu -
da bulunan oku:\ ucularım zın pnz r e-
i r.embe günleri öğ eden sonra he -
dıyelerıni bizzat idarehancmizden al -
maları lazımdır. Taşra okurlarımızın 

hediyeleri po.,ta ile gönderilir. 

Bir iş Bankası kumbarası 
İstanbul Erkek lisesi 476 Celfileddin Ev -

ALBÜM 
Soğukçeşme yokuşu No. 5 de. Bekir Tezel, 

Sult..lnahmet Kuçüknyasofya Kaleclsokak ı 

de Nebahat, Yeşllkoy Çekmece caddesi 57 de 
Attila Can, İstanbul erkek lisesi 62 de Ah -
met, Bandırma Halkevlnde Zehra Umut, 
Fevzlpaşa katar başmemuru 3103 Halim Yl-

KİTAP 
Bursa Emır !=:ultan m h:ıll 'Il novu n 

cnddesl 38 de Afife Eredlz, Kırklnrell I s· 
yon cadde 1 No. 16 da AH Rıza, D yarb !dt 
asliye ceza hllklml Sadık Şlm ek kızı M 1 " 
hat Şimşek, İstanbul 19 uncu mektep A 3 d l1 
.Muall!, Çarşıkapı Mlmnr H yr ttln 16 da 
Ali, Topkapı yokuşu Fntmn Sultan mnhaU~ 
sı 30 da Fethi, Topkapı yokuşu Arapcmlni ınıı 
hnllesi 19 dn Behçet Akıskn, Uşak Sebat mıı· 
ğazası vıısıtnslle muallim Hulusi kızı B ı " 
kıs, Hallç SiıUüce l'aşhanc 4 de Nezatı:ıJ 
Zlrck, Bursa Makçcm caddesi Çeşme sokıı 
5 de Cemil Özgirgln. 

lt oğlu Safı, Bursa inhisarlar başmildurm- KART 
u muhasebe memuru Rüştü Esen oğlu HU- Ankara Atıfbey mahnlle ı 193 de Suhcy ., 

nıl, Yozn-at lisesi 2/ A dan 232 Bnhneddln, İs- ııı. Tuna, Ankara Yenice mahalle Dolek o: 
t nbul Saınntyn 52 ncl mektep 80 m. Pı - knk 46 da Şemseddin Kahraman, Çapa ~ 
n. rdnğ, S::ımntya 43 uncu mektep 52 Ömer 

1 
nıuaııım mektebi 345 Mellke, Davutpaşa or" 

rı:.ruk, Sultanahmet Akbıyık Oyuncu soka!~ ta- mektep K. Surel, Tophane Asmanltı so • 
1 de Namık Demirkoç, Süleymanfye Kirazlı knk l de Memduha Temizsoy, SultnnahmC~ 
n sclt 19 da Pakize. Knpmğa Mustnfnp:ı.şa sokak ıı de Fahrct • 

DİŞ MACUNU 
Knsımpaşa deniz gedikli erbaş orta mek

t bl 953 Zeki Co~kun, Bandımın orta mek -
tep 32 c. Unut, Kumkapı orta mektep 12G 
Ahmet D:ı.lgıç. Ankara Kayaş kapsül Fb. 204 
Ken.:ın Sertyel. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Bakırköy orta okul 137 Recai, Boğaz1çl li

sesi 199 Şehlm Kemal, Küçük Aynsofya Şe
hit Mehmetpaşıı 16 da Muallfl, İzmir Aras -
tada No. 271 Knvaf Ali Rıza, Kumkapı Nl
şancası Mnbeyncl yokuşu 45 de Hamit, An
kara Cebeci Demlrllbahçe 44 de SuheylO. 
Sarp. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta markalı) 

İstanbul kız lisesi l/B den 297 Nebahat 
Sezglner, İstanbul kız lisesi 2/D dan 16!l5 F. 
Karaman, Kllls varidat memuru oğlu Edip 
Ynzgan, Bursa inhisarlar satış şubesi flmlrl 
Rahmi oğlu Hallt Güven, İstanbul l inci mek
tep 416 Ali Mahir, Boğaziçi lisesi 7/A dan 
Oürdemlrel. İzmit Hacıha.san mahallcsl Çu
ı:urçeşme sokak 13 de Şükran, EUi.zlz Ka -
!aycılar sokak 71 de Halis Erdoğan. 

YUVARLAK DÜNYA KALE1\1TRAŞ 
(Son Posta hatıralı) 

Galatasaray llsesl Sabit Özbay, Kumkapı 
orta mektep 204 Şevket Çuhadar, Sultıınalf
met Nnkllbent sokak 1 de Erdoğan Ziya, 
Kumknpı orta mektep Seyfeddin Dlkolçay, 49 
uncu mektep Muzaffer. 

SULU BOYA 
İstaQbul kız lisesi 59 Bedin Be,kurt, Nl -

ş::ın~ı Mansur sokak 88 Tevfik, Vefa Ko -
vacılnr cnddcsl 96 No. da M. All, Lüleburgaz 
Luhaflyecl ve kırtasiyeci Hüseyin oğlu Sabri, 
Balıkesir Börekçiler mahnlleslnde Doğumevl 
sokak 4 de Şayia, Bandırma Şehit Süleyman 
caddesi kahvecl Zakir oğlu İzzettin. 

CEP AYNASI 
(Son Po tıı markalı) 

İstanbul 49 uncu mektep 30 5aide Gümüş, 
Kadıköy ortıı mektep Saclt, Sultanahmet 51 
de Lütfi Dernek, Beylerbeyi Çamlıca cad _ 
desi 58 de Şadiye Çnyana İstanbul 48 inci 
mektep 125 Hayim. 

ALÜMiNY0~1 BARDAK 
{Son Post:ı markalı) 

İstanbul erkek lisesi 51A dan 385 Ekrem 

Un. Anknra Ön Cebeci Tadik soknk 35 de 
Hnsan Necdet, Ankara Bozkurt mnhuııe.s1 
orta sokak 12 de Diınd:ır, Balıkesir Savaştc· 
pe nahiyesi Çavuş oğlu Adil Oğuz, Ankara 
Hamamönü Batı yol sokak 52 de İsmet Er " 
siper, Cnğaloğlu Yerebatan cad. Neş'e apar 
G da Hllml Özturga, Adnpa41n İstlklfı.1 mn • 
hailesi 31 de Lfttfiı, İstanbul 12 inci mekteı> 
213 Mustafa, İzmit demlryolu berber Mak .. 
sut yanında Muhsin Düzgör, Mnnisa Tncl:t 
Osman Özçen oğlu M. Kemnl, Uzunçnrşıda 
KomJserznde Niyazi oğlu Muzaffer Ünal, iz
mit buz deposu Feridun Okay, Samsun :ıd -: 
llye karşısında dava veklll Mustafa oğlu Mil· 
nir. Süleymanlye No. 6 da Küçük İlhan, Kn
ragümrük 27 inci mektep 70 Muallft, YeşllköY 
llk mektep 42 Sabahat, İstanbul 48 inci mek· 
tep 164 Z. Altındil, Sirkeci Ankara caddesi 
191 de İsmail, Sultanahmet Küçük Ayaso!· 
ya Şehit Mehmetpaşa sokak 16 do. Yaşar, 

44 üncü mektep A/l den 43 Yaşar, İstanbul 
48 inci mektep 159 S. Altındll, İzmit demir· 
yolu tütüncü Abdullah oğlu Sadullah, sır .. 
kecl Ebüssuut caddesi 12 de Feriha, Ankara 
Kırgız mahallesi Güncr sokak 3 de Ümit Ol· 
cay, Karantina Selçuk sokak 4 de İhsan 
Toksoy, Tekirdağ Vali cnddcsl Demir sokal' 
23 de Servet. Büyükada Nevruz mevkll 17 de 
Mihrünnlsa, Uzunköprü. diş doktoru oğlu 
Renan, Konya kor levazım l inci klSlrn fl .. 
mırı Fazıl oğlu Edip, Haseki hastanesi ceza· 
cı Sabri kızı Enver, Adnna İcadiyc mahal -
lesinde 36 dn Cihat, Balıkesir Yenlköy lstns· 
yon memuru oğlu Cahlt, Kınkkalc ilk mek
tep 14 de Ayhan Sümercan. 

Yugoslav 
Bahriyelileri şerefine 
Ziyafetler verildi 

(Baştr.raf-: 1 inci sayfada) 
Ziyafeti müteakib Yugoslav talebeletj 

tarafından Yugoslav milli dansları oy
nanmış ve dost memleket' denizcileri u~ 
zun müddet alkışlanmışlardır. 

Yugoslav denizcileri saat dokuzda şir· 
ketin bir vapurile Heybeliadaya geçmış
lcrdir. Misafirler şerefıne mektepte bır 

ak~·.ım ziyafeti verilmiştir. Denizciler 
geç vakte kadar eğlenmişlerdir. 

İmad, üç gün sıra ile ortalıkta gö - diye düşünmüş. Buraya gelmeğe yüzü 
rünmedi. Bir telgraf, bir mektup ta tutmamış. 
göndeımedi. Üçüncü günü Fehamet, Genç kadının bütün kızgınlığı geçti: 
Kamili onun evine yolladı. Oraya da - Kamile söyle ... Gitsin, bizım şofö-
hiç bir haber göndermemiş. Büsbütün rü bulsun. Hemen yarın gelsin, diye ha-
sinir1endi.. ber versin. 
Aıadan bir hafta, on gün geçti Genç İmad, ertesi günü yeniden işe başladı 

ş förden hala hiç ses )oktu. Fehcmet Fehamet o gün hiç sokağa çıkmadı; şo· 
gundeıı güne öfkeleniyordu. Bir yan - förü ile yüz yüze gelmek istemiyor gı • 
dan da: biydi. Fakat, pencereden pencereye do" 

- Acaba bana mı darıldı?.. Onun !aşıyor, biraz çıkıp gezmek için de içJ 
için mi çekildi, gitti?.. içine sığmıyordu. 

Diye düşünüyordu. Sonra her za • Daha ertesi günü, sabahleyin erken· 
manki gibi azametle başını kaldınnıya den dolaşmıya çıktı. İmadla hiç konuş. 
çalışıyor: madı. Kaç gündür: 

- Evet amma, diyordu, o da kendi- - Gelsin bir kere, diyordu, neler ya 
sinin ne olduğunu bilsinv artık! .. Aklı pacağım ona? .. 
sıra Talatı kıskanıyorsa, boyundan bü- Şimdi hepsini unu~uş gibiydi. 
yük işe karışıyor, demektir!.. İki gün sonra gene Floryaya gitti. J3ı. 

Bir kaç gün önce, kendisi de onu sefer yalnızdı. Denize girdi. Sandallll 
Şemsünnisadan kıskanmıştı. Bir insa- dolaştı. Sonra öğle yemeği için Iokan· 
nın şoförünü kıskanması da çirkin de- taya çıktı. İmad, bugün denize girme • 
ğil miydP ·· mişti. Genç kadının yemeğe gittiğini 

- O başka!.. Benimki kıskanmak de- görünce, belki bir şey ister diye arkası 
ğil ki.. Kibrime dokundu, işte o kadar.. 51rn yürüyordu. 

Böylece kendi kendini oyalamıya ça- Fehametin garsona: 
!ışıyor, fakat ne de olsa içindeki üzün· _ Bana, şuraya bir masa hazırla!.. 
tüyü, acıyı bir türlü gideremiyordu. Dediğini duydu. Garson da: 

Bir gün Neriman dedi ki: _Bir kişilik mi? .. 
- Kamil, dün sizin şoförü görmüş... Diye sordu. 

Fehamet telaşla sordu: - Evet, bir kişilik!. Şoföre de içeride 
- İstanbula dönmüş, demek? .. Öyle biraz yiyecek verirsiniz. . .. 

ise neden buraya gelmemiş?. İmad, sapsan oldu; tersyüzünc gerı 
- Kamile de onu söylemiş, işte .. Ba- ye döndü. Fehamet yavaş yavaş yeme-

bası iyi oluncıya kadar yanından ayrı- ğe başladı. Sonra bir ar~lık garson9 

lamamış. Bursadan geldikten sonra ela sordu: 
çekinmiş. Aradan bu kadar zaman geç· - Şoföm yemek verdiniz mi?. 
ti; elbet başka bir şoför bulmuşlardır, (ATkası var) 
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t·ransızcadan tercüme edebi rOman 
Böyle daha iyi.. çok, çok, çok daha ı 

iyi. Ben seni seviyorum ve işte seni · 
kurtarıyorum; seni seviyorum ... 

Söylediği sözlerin hepsine birden tek 
bir kelime ile cevab veriyormuşum gi. 
bi, yüksek sesle: 

- Seni seviyorum ... dedim. 
O sustu. Ağzını hayretle açarak yü

züme baktı, sonra neş'eli bir kahkaha 
atarak: 

- Beni seviyor musun? Yok canım, 
sahi mi? Tabii seveceksin azizim! 

Ve şuh bir tavırla başımı kendisine 
çekti ve uzun uzun gözlerime baktı. 

Ben sendeliyerek doğrulurken o, ba
şını tekrar yastığa bıraktı, göz kapak. 
larını sür'atle kırptı: 

- Ah, ne kadar yorgunum, bilsen, ne 
kadar yorgunum sevgilim! Saat daha 
Yediye gelmedi değil mi? Yediye ... 

' 

"Cercüme eden: H. V. 

Nüvazişlerim arasında hayata avdet etti. Gözleri tamamile kapandı ve başı 
Yastığa tamarnile düştü ... Bu esnada, Vikont, fenerin kapağını' Bu cevabı verirken ayni zamanda 

kapadı ve hayal kayboldu. koltuğun kumaşını da elimle muayene 
Ve odanın kapısı açıld O dakikaya kadar nazarı dikkatimi 1 ettim. Bu kumaş saten, yahut kadifeye 

XXIX celbetmiyen bir hadiseyi ancak o za - benzer bir şey değil, çok sıkı dokunmuş 
Büyük odaya avdet ettiğimiz zaman, man düşünerek hayret ettim. Hayalim, bir nevi ipek dra idi. Her halde mü • 

Marki (Gaspar): aleiade bir adese vasıtasile inkisar etti- ccrrit bir madde olacaktı. Koltuğun a-
- Arzu ettiğiniz bu bir saati size rilmiş olsaydı, ayakları yukarıda, başı yaklarının alt kısmının da kalın cam

~ahşedebıldığım için çok memnunum. aşağıda görünmesi icap ederdi; halbuki dan mamul olduğunu bu sırada farket
Inkisarı hayale uğramadınız ümit ede- düz görünüyordu. Bu izahı gayri kabil tim. 
rim, dedi. hadiseyi o zaman anlıyamamıştım, elan Gözlerimi kaldırdığım zaman Marki 
Odanın ortasında ayakta duruyordu. da anlıyamıyorum. (Gaspar) ın karşımda, ayakta durdu -

Bana, boyu daha uzamış, vücudü daha Markinin ınce sesi şu suali sordu: ğunu gördüm. Sesinde ve tavırlarında 
dikleşmiş, gözleri da'ha mütehakkim - Resim parlak mı? fevkaJitde bir ·tatlılık ve nezaket pey -
bir ifade almış gibi göründü. Vikontun kalın sesi cevap verdi: .. da olmuştu. Bana dedi ki: 

Duvarlardaki mumların hepsi sön- - Evet efendim, çok parlak! - Neredeyse sabah olacak efendim. 
dürülınüştü. Yalnız şöminenin iki ta- Başımı koltuğumun arkalığına daya- Artık işimizi daha fazla gcciktireme • 
rafında sütı.ınlar üzerinde duran lam- d K ıı k b k d · · k 
b . • ım. o. LU , aşımı o a ar ıyı ·avr .. ı - yiz. TeC'ri.ibentn icrası hususunda bir 
<ılar d Kont (Fransuva) b l b b '" b )anıjor u. yordu kı, şayet ayı sam, oynum u • itirazınız var mı? 
Unların fitılını kısmnkla meşguldu. ki.ilmiyccckti. Bu vaziyette iken rüyet S b' t .. h 

1 
.
1 

b -
lııiarki tekrar bana hitap etti:. saham da daralmıştı . Şimdi yalnız Kont on. ır :c~su~ am esı e . og~zı~ı~ 
- Şımdi 1 ımize bakalım Lutfen 0 Fr 1 ~ b 1 1 1 s1kıştıgını hıs~ettım. Maamafih kendı 

t · - ansuvayı ve onun am a ar a meşgu 
uE~~u b~nuz? . . - olduğunu görüyordum. Lambaların zi- mi zaptederek, sert bir baş hareketi 

d 
e, ır~z evvel ıçınde uyudugu yası gece kandili kadar kısılmıştı. yaptım ve hiç bir itirazım olmadığını 

erın koltugu gösteriyordu. Mtltereddit M k' d anlattım. ·· .. ar ı sor u: 
gorunmek ıstemedim. Met n adımlarla _ - Aıaı Size fevkalade müteşekkirim 
yürüyerek .. t d •. ·uım 0 _ - Oturdugunuz yerde rahat mısı • efendim! 
turdum. gos er ıgı yere gı ' nız? Bir rahatsızlık, sertlik filan his • 

Kont 0~ı 1 d" setrniyorsunuz ya? Bu cihet çok ehem-
g una ses en ı. . tl"d' h b · · l ı - Ant 1 mıye ı ır, a erınız o sun. 

Ben koultvaknl. d b" '"k d · Koltuğun yaylarını yokladım ve kı -

Marki bu sözü söyledikten sonra, a· 
deta müteessir bir halde yüzüme bak
tı. Hayret ettim. Biraz sükut ettikten 

u ar an uyu a eseye en . 
k ' saca cevap verdım: Ya ın olanına oturmuştum. Karşımda, R 1 t 1 (A k ) 

on on iki adım mesafed~ öteki koltuk ~~~a=ı=a=ı=m=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r~a=n~v=ar~ 

sonra şöyle dedi: 

~uruyordu. O, boştu. Vücudüm oturdu
g~ın koltuğu ı derinliğine o şekilde 
~omüli.ıyor, başım ve kollarım, arkalı
g~ ve yanlara o şekilde yaslanıyordu 
~ı, hiç bır yorgunluk hissetmiyordum. 

akat, pederınin emri üzerine, vikont 
(Antuvan) ın yaptığı bir hareket beni 
gayri ihtıyari ürküttü ve yerimden bi
raz doğruldum. Vikont, akşamdan, dağ
da Yolumuzu aydınlatmak için kullan
dığı hırı:.ız fenerine benzeyen daha bü
YÜk bir feneri e:inde tutarak bana doğ. 
ı-u yaklaşmıştı. Başımı kendisınden ta
l'afa çevirdiğimi görünce: 

- Bakmayınız, gozlerini'z kamaşır, 
dedi. 

Fenerin kapağını açtı. Baştan ayağa 
kadar çiğ bir ziya büzmesine boğul -
dum. Oda yarı karanlık olduğu için bu 
;!ğ ziya daha şiddetli görünüyordu. 
~vvela gözlerimi kapamağa mecbur ol
dum. Sonra tekrar açtım ve üzerime 
~evcih edilen büzmeye bakmıyarak, 
ılerıye, odanın karanlık kısmına, nim 
~efaf adeseye ve karşımda duran koltu
ga doğru baktım. 

Oraya bakar bakmaz, gayri ihtiyari, 
budala gibi ürperdim. 

Bir saniye evvel bomboş olan kol -
tukta şımdi bir adam, daha doğrusu bir 
Şey vardı. Oturan bir adamın ziyadar 
göigc.,i, bizzat benim gölgem. Benim 
gölgem olduğunu anlamak için bir ko· 
luınu kaldırdım, gölge ayni hareketi 
\ aptı, i.şı an!adım. 

llk tahminim doğru imiş. Koltuklar
dan birisi, diğer koltuğun adese vasıta
~pe ;nki ar eden hayalinin aksettiği 
" 'tada bulunu)ordu. Karanlık olan o
dada, bPnim üzerime şiddetli bir ziya 
tc\rih edilince, havalim karşıki koltu
ga, hemen aksetmişti. Bu, gayet tabii 
Ve fenni bir had~s(.'dE.'n ibaretti. Kor -
kumu .~ilünç bularak, kend~ kendime 
kızdım. 

HER S ABAH 
DAHA GENÇ! 

BU AKŞAM . Terkib~nd.e :'i -
• yana Ünıvcrsıte -

si profesörü Doktor Stejskal'in cazip 
keşfi cBioceh cevheri bulunan ve 
yegane cild unsuru olan pembe r~n
gindeki Tokalon kremini kullaoınız. 
Hüceyrelcri canlandıran bu cevher, 
kemali itına ıle seçilmiş genç hay -
vanlardan istihsal edilmiştir. Hali
hazır fenni sayesinde, buruşukluk
ların, cildin tabii unsuru oıan bu 
cevherin kaybolmasından ileri gcl
diğı anlaşılmıştır. Binaem.Ic:yh 
Tokalon kremi ; tcrkibindek" Bioce1 
ce\'heri siz uyurken, cildinizi bc:,;lu· 
ve onu gençleştirip yumuşatır. 

.. 

YARIN 
İlk kullanışında, Cildinizin ne ka
dar tazeleşip yumuşadığını göre-

ceksiniz. Bir kaç gün sonra, buru
şukluklar kaybolmağa başlar ve 

bir haf ta nihayetinde senelerce 

gençleşmiş görüneceksiniz. Sabah. 

ları da (yagsız) beyaz Tokalon 
kremini kullanınız. Siyah noktaları 
eritir. Ve Cildi beyazlatıp yumu'"::ı
tır. 

50 yaşlarındaki kawnlnr, genç k,:;:. 
ların bili.' gıpta edeceği S('hhar bir 
tene malik olurlar. 

Sayfa 9 

Posta,, nın Hikiıyeleri1 

MİSAFİRLER 
Yazan: Mjh. Zoşçenko Rusçadan çeviren: ff. Alaz 

Bugünlerde ortalıkta öyle bir takır.t Erkekler daha makul hareket ettiler .. 
misafirler türedi, ki hiç sormayın!.. Bu Jierkesin üstünün aranmasını teklif et -
gibi misafirleri bir dakika bile yalnız bı- tiler .. Teklif kabul edildi. Tedbirler alın
rakmağa gelmiyor. Aksi takdirde kendi 1 dı, kapılar kapandı, taharriyat başladı. 
külüstür paltosu yerine senin kürklü 
paltonu, kendi delik lUstikleri yerine se
nin yepyeni lastiklerini alıp götlirdüğu 

gündür. 
Bu gibi misafirlerin sofradaki :·iyecek

lerden - Allah ne verdiyse - buyük bir 
kısmını cebine, koynuna doldurmasına 
da bir diyeceğimiz yok .. fakat gel gelelim 
bu yiyeceklerle beraber sofradaki peçe
taların, hatta sofra örtüsünün bile orta
dan kaybolduğu oluyor .. İşin kötüsü bu
nu kontroi etmek imkanı da olmuyor. 
Velhasıl iki gece içinde bütün sofrn ta
kımının yürümesi bile işten değil!.. 

İşte bugünlerde ortalıkta türlyen mi
safirler bu cinsten misafirlerdir .. 

Geçenlerde ahbaplarımdan birınm ba
şına, bu yüzden, çok tuhaf bir vak'a gel
di.. Bakın dinleyin .. 

Bu ahbabım isim günü münasebetile 
on - on beş kadar tanıdığını akşam yeme
ğine davet etti... Davetliler arasında kı
zı da - kız olmıyanı da; kadını da - ka
dın olmıyanı da; içeni de - bardak bar -
dak yuvarlıyanı da vardı. 
Ahbabımın sofrası çok mükellefti. 

Misafirler kendı arzularıle ceplerinin 
terslerini çeviriyor, gömleklerini, pabuç
larını çıkarıyor, pantalonlarını çözüyor
lardı . Fakat hiç birisinde - bir kaç çö -
rek, bir peçeta. bir iki çatal kasıklan 

başka dikkate değer bir şey çıkmadı .. 
Kadınlar için de vaziyet ayni idi.. Bun

larda fazla olarak küçük bir siirahı ilc
bir ikı kadeh bulundu.. Fakat ampul' 
kimsede çıkmadı. 

Zefirofun karısı misafirlerden ozur 
diledi.. Hariçten birinin gelip ampulu :.ı

şırmış olması ihtimalinden bahsetti .. 
Fakat ne olursa olsun eğlencenin tadı 

tuzu kaçmıştı .. Kimsede oyun için ve ya· 
hut dans için iştah kalmamıştı .. 

Misafirler yavaş yavaş evlerine git • 
meğe başladılar .. 

Sabah olup ta evin sahibi Zefirof u • 
yandığı zaman her şey anlaşıldı .. Meğer 
Zefirof, misafirlerden her hangi birinin 
abdesthane ampulünü aşırması ihtima
line binaen sızmadan evvel onu oradan 
çıkarmış ve cebine yerleştirmiş .. Faknt 
adam sarhoşluk dolayısile dikkat etme· 
diği için üstelik liimbayı da kırmış .. 

Yarmki nushamızda: 

Ayşe Gül 
Yazan: Melahat Sezener 

Havyarına kadar her türlü yiyecek; şam
panyasına kadar her türlü içecek vardı .. 
Yiyeceğine diyecek yok. Fakat içecek 
için koyduğu usul biraz acayipti. Herkes 
içtiğinin parasını verecekti. Yalnız ka -
dınlar bundan müstesna tutulmuştu. 

Halbuki ben öyle cbekri Muştafa~ karı
lar bilirim ki... Ceplerinden on erkeği ı 

çıkarırlar .. Neyse Sizin anlıyacağmız ----------------• 
erkekler parayı sulıyacak, karılıır beleş- Fİl.OZOFİ - Cemll Sena tarafından yeni 
ten içecekler ... Fakat meselemiz bu ol- programa gore tndil ve ehemmlyetJl noklar
madığı için bunun üzerinde durmıyac'il - la takviye edilmiş olan Fllozofl grubu hnk-

lı:ındakl umumi malfımntı havi bir eserdir. 
ğım .. Hem esasen bu beni a}{ıkadar et - Olgunluk lmtihanlnrmn hnzırlnnncnklnra vo 
mez .. Ev sahibi düşünsün!.. felsefe okuyucularına yarar bir ehemmiyet 

Ev sahipleri üç kişiden ibaretti: Zefi- taşımaktadır. 

rof, karısı ve kadının babası.. Yanı Zc- !\laden - Türk Muhendislerl Cemiyeti ta. 
firofun kaynatası Evdokimoviç.. ro.fmdan çıkarılan bu meslek mecmuasının 

d d d 3 üncü sayısı çıkmıştır. 
Evdokimoviç eski en ama mııı ya - l'enl Adam - 186 ncı sayısı küıtıire, ede· 

nında oturmazdı. Galiba davet münase - biyata, san'ata ve siyasete dair muhtellf im· 
betile onu mahsus çağırmışlardı.. Öyle zaların yazılarile çıkmıştır. 
ya.. On beş misafir geldiğine gör~ onla -
rın hareketlerini kontrol için beş misa -
fire bir ev sahibi düşmüş olacaktı .. 

Ev sahipleri aralarında şöyle düşün -
müşlerdi: 

- Biz üç kişiyiz!. Dikkat edersek mi
safirlere nefes bile aldırmayız! .. 

Ve .. dediklerini yapmağa, yani misa -
firleri kontrol etmeğe başlamışlar .. 

Bu üç misafirden ilk csaffı harp• ha: ı
cine çıkm"ı ihtiyar Evdokimoviç oldu. A
damcağız ilk beş dakika zarfında o ka
dar karnını tıka basa doldurdu. ki. cA
nacığım:. bile demesine imkan kalmadı .. 
Bir köşeye oturdu .. Ellerini, kaıımı gö -
zünü oynatmak suretile misafirleri~ ko
nuşmağa başladı.. Moruk yalnız yemek 
yemekle iktifa etmemişti.. Tabii içkiden 
de sebeplenmişti ... 

Zefirof, kaynatasının bu haline pek 
içerledi.. Kimse bir şey aşırmasın dıyc, 
beş dakikada bir, evin odalarını dol~ -
mağa başladı .. 

Gecenin saat on ikisine doğru hiddeti 
son dereceyi buldu .. Biraz olsun sinirle
rini yatıştırmak için kendisi de içmeğe 
başladı .. Yarım saat sonrn o da fiti! gibi 
oldu.. gitti, yemek odasının orta yerine 
sızdı .. 

Misafirler iyice karınlarını doyurduk
tan, adamakıllı da kafaları tutsiiledikten 
sonra şarkıya başladılar .. Şıfrkıdan sonra 
muhtelif cins oyunlar oynandı .. 

Oyunlardan birinin en hararetli bir 
safhasında ansızın kapı açıldı. İçc.riyc 
Zefirofun karısı girdi .. Kadın, limon gibi 
sapsarı idi: 

- Edepsizliğin bu derecesi de olmaz, 
dedi, ayıp yahu! .. İçinizden birisi abdc:st
hanedeki yirmi beş mumluk ampulü a
şırmış .. Demek bundan sonra misafirle -
rin helaya da girmelerini yasak edece -
ğ.' ız ... 
Kadının bu sözlerinden sonra ortalık

ta bir gürültü koptu .. Gürültünun !';jc.ı -

detinden Evdokimoviç uyandı.. Ayıldı. 

Mesel('nin ne olduğunu anlayıncJ mi,,a. 
fırlerin şurasını burasını araşttrm, ğ~ 

'<oyuldu:. 
Kadınlar ihtiyarın bu haline ~iddetln 

Ar - Bu san'at mecmuasının 7 inci sayısı 
resme ve heykcltraşiye ait bir çok resimler 
ve yazılarla çıkmıştır. 
Havacılık ve Spor - Hava Kurumu genel 

merkezi tarafından neşrolunan bu on beş 
gunlük derginin 195 inci sayısı çıkmıştır. 
Uyanı - Uyanış ismlle çıkan eski ScrveU 

Fünunun son sayısı edebi yazılar, şilrler, hl· 
küyeler ve tercümelerle çıkmıştır. 

OPTAMiN 
Saç Eksiri 

Başta gençlik, saçlarda 
kudret yaratır 

Saçların zayıflayıp dökülmesinden, 
seyreklenmesinden, kepcklenmesin -
den endişeye mahal kalmamı~t1 r. 

Optamin Saç Eksiri 
Zafiyeti izale, saç köklerinde yenide.o 
uyanmayı temin ederek snçhrınızı 

muhafaza eder 
~:raz ettilc.r .. Vücutlarının hiç bir tara- ....... •1111111111111111111111~~~!!1!!!!!!!!!!! 
rına el dokundurmak istemediler .. 
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Azerbaycan da son ittihatçı 
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- 59-
Yazan: 1 

M. Ruim Özgen-

.Ziloğlu~ 
·· Rüstem. 

) .. azan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Karşımdaki zatın bir Çeka memuru olmasına ragmen 
sert cevap vermem, biliyordum ki, yapmak isledikleri 

şeg beni A zerbaycandan çıkarmaktı 

Kafkasyada enternas;yonal dil türk- min üzerinde bir tesir icra etmişti. is· 
çedır. Ermeniler de güzel türkçe söy. tenilen şey benim Azerbaycandan çı· 
!erler ve Azeri şivesini Azeriden fark- karılmam olduğuna göre, zaten bu da 
sız olarak telaffuz ederler, her nedense memnuniyeııe değilse bile kolaylıkla 
Türkiyedeki Ermeniler hır türlü bizim kabul edebileceğim hır şeydi. Bunun 
gibı konuşmayı beceremıyorlar. Ben, için cevaplarım, mana itibarile değilse 
Kafkasyada, çok defa karşımdakinin bile ton itibarile sertçe idi. 

Kumandan, kılıcını havada sallıyarak durmalannı işaret 
etti: " - Hey delikanlılar, siz kimsiniz?., diye bağırdı 

Ermeni olduğunun farkına varamamı- O, cTanin> i bırakarak bu defa da 
şımdır! .Ankaraya geçmişti. Bir takım sualler 

Bizim memur da Ermeni olduğu için ve cevaplar da bu fasıl üzerinde ce • 
bcnımle türkçe konuşuyordu. reyan etti. Fakat sorulan bu defaki su-

- S z, Muh ttın beysinız, değil mi? aller de manasız şeylerdi. 
- Evet. - Ankarada ne gıbı vazifeler üa et • 
- Hani, şu Üniversitede hoca olan, tiniz? 

ittihatcı ? - Bir fikir adamı ne gıbi vazıfeler ıfa 
-Ev t. d h . e erse epsını ) aptım. 

y u kunup müh m bir şey 
b r t Hr a dıktan 

Yakup ve Yusufun sergüzeştlerini, 
Musadan Musevilerin, Davud ve 
Süleyman peygamberler zamanında na
sıl şevketli birer devlet kurduklarını .. 
bilfilıare Babil hükümdarı Buhtunnasa 
rın, Yahudileri esir edip Babile getir
diğini ve ırkdaşlarının, haıa, Babilde 
esi_r yaşadıklarını anlattı. 

Ihtiyar, rahat bir gece geçirmelerini 
temenni ettikten sonra, ne olursa olsun 
nöbetle uyumalarını söyliyerek çekilip 
gitti. 

Rüstem.. yata v na oturarak bir "ki 
defa erınd kten onra şunları söyle-

m Giv: - 1$ır köy!. Bir k ôy!. diye bngırdı. 
k n, u tü b ı kirli, per andı. Mücadeleler- mandanın yüzunc bakar bakmaz '\: üzü 

c fı J - uzun yolcu u ar on arda kı k kıya - üldiı. Hiç ter düt etmeden: 
1 r t' ç k ld od ) ı fct bırakmamı\:tı. Yanlarından sarkan Y b d - l b r. , j d nla n ) - and lın n z a ında bi- " - a ancı ı z .. zab t efendi! Dağ-

n n le, a k d rı, yuz··nde ho nudsu luk k Çarı, be e nd kı hançerlerı ve ok lard n ~ndı m z iç n, böyle tanınmı • 
~ f o n bu z k t, muk bele ni örü- eseri ördüler. Alçak bir se le : torba arı, omuzlarında sallanan yayları ) ac, k hır ha de bu unuyoruz. Dı kat 

m dd d h u· undu· nra, mu""h"m yorum \e durup dururken raha ız c - B' . ta i e bu gösterişli vücutlu, babayiğit ta- edersen ... dedi,· fakat sozünü bitiremedı·, 
d b 1 - ızı rassud ed ) orlar. Yan ta-

b"r sual daha ırad ed yormuş gibi bir ı mış u unuyorum. ft k' · d d vırlı adamların geçışlcrini gorcnler, çiınkiı zabıt onu tanımış ve hayretle ba-
tavır alarak: Bu küçük mukabil hücum, bu serze- ra a ı evın amın an pcnceremıze doğ muhakkak onlardan şüphelenirlerdi. ğırmıştı: 

nic Ermeni memuru biraz kızdırdı o sa ru bir başın sarktı-mı .. bizi dinled ğini Hele Giv, pek berbat bir halde idi. V ' S 
- Pek güzel. cTanin• ne demektir? " g~rdüm. B~ herifler, komşularını pe. R" k - ay. en misin Hurap?. Bu ne 

Yani, kelımenın manası? gerekti. Bununla beraber nezaket;le rışan eden Iranlıların intıkamını bizden ustemle ar adaşları .. köyün dışa - hal böyle! Sesıni işitmeseydim tanıya • 
_ Siz, dedim; güzel türkçe konuşu- muamele etmek üzere ehemmiyetlice al bT 1 İht" 1 k" f • rısına çıkacakları zaman, orada duran rnıyacaktım. Yüzün yanmış, saçların, 

Y
orsunuz. «Tanin> in ne demek oldu· talimat almış olacaktı ki darılmadı. Ne. k:y ~~:r. b1:111~ 1 d~labkete :ıığrıyan süvarı müfrezesi ile karşılaştılar. Müf. sakalın karma karışık! Hele üstün ba-

zaketle- mukabelede bulundu·. ının ır ısını a uraya sığın- rezenin kumandanı, köylülerle konuşu- ? S · h" b' ğunu bilmiyor musunuz} mıştır. Bu gece dikkatli olalım. şın · em, ıç oy le görmedim. Başını-
- Hayır, ben adi konuşma dilini bi. - Rahatsız etmeğe mecbur oluşunıuz Dedi. yordu. Onları gören köylüler, müfreze za bir hal mi geldi? 

1 
vazı"fe ı"ktı"zasıdır Bunun ·ç·n b" d R kumandanına onları gösterdiler. Ku - Başımıza çok şu""kur·· hır· şe gel 

lirim. Böyle türkçenin Farisisini bi - . ı ı ıze a- listemle arkadaşları, geceyi hadi - mandan, onları, birer birer süzdükten - ' Y • 
mem. rılmamanız icap eder. Çeka inkilabın sesiz, rahat geçirdiler. Bütün gece, iki- medi. Ekbatandan gelen bu adamları 

«Tanin• Farisi deg-il, Arabi bir keli- be_ kçisid_ir. Her şeyi anlamak ve bilmek ·k· ··b t b kl d sonra, kılıcını havada sallıyarak durma. daha kısa yoldan getireyim diye buzlu 
S 

şer 1 ışer no e e e iler. Gün ağar. !arını işaret etti ve: d -1 d · d' H nlar 
medir ama, bizim burada celenikasını ıster. ıze sualleri bunun için soruyo- mıya başladığı zaman Giv ile bir hiz- ag ar an geçır ım. em o .. hem 
bilmek• tabiri mukabilinde Kafkas Er- rum. metçi nöbet bekl" 0 ı d G" b' - Hey .. delikanlılar! Siz kimsiniz? ben perişan olduk. İçlerinden birisi de 

ıy r ar ı. ıv.. ır şey Buralarda ne diye dolaşıyorsunuz} uçuruma yuvarlanıp gitti. 
ınendileri «Farisi• tabirini kullanırlar. Bu söze evvelki cevaplarımdan daha o~~cağına ihtimal verdiğinden değil.. Diye sordu. Hurap, en öndeydi. Ku- (A kaı ) 
Onlara göre türkçenin yüksek şekli, e· kuvvetlice bir mukabele olmak üzere, gunlerdenberi !f(jnlünde kabaran m& r var 
debi dili, «Farisi> dir! dedim ki: lalini oyalamak istediğinden evin da· 1 

- Tanin demek, uzayıp giden ses, - İşte, benim canım da bunun için mına çıktı. Sabahın ilk aydınlıkları ara. Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilanlan 
aksedens~d~ekti~ m~cyM; i~abın~~i olan b~~n~gcl~k~ri~~~ett~y~ny~ın ~----------------------------~ 

Bu cevabımın üzerine, memur uzun teşkilat inkilabın düşmanlarile uğra • uzanan yüksek dağlara baktı, baktı. Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste No. lan ve mu-
uzadıya düşündü. Sonra tekrar sordu: şabilir; fakat, inkilabın dostlarını ra • Dudakları, hicranlı bir şarkı mırıldanır- vakkat teminat mikdarlan yazılı takriben 4698,809 ton muhtelifülcins demir, 

_ Başka bir manası yok mudur? hatsız etmekten çekinmek mecburiye • ken, gözleri, uzaklarda, buzlu dağların potrel, demir levha ve saç 15/9/937 Çarşamba günü saat 15,30 dan itibar~n 
Bunu neden bu kadar çok merak et- tindedir. Bunu hesaba almıyorsunuz! arkasında kalan sevgilisinin hayaline sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzer~ An karada idare binasında satın alınacaktır. 

tiğıni anhyamıyordum. Ben tonu yükseltince o, kendisini za. ~ldı. ~inir~eri, tatlı bir ateşle yanıyor.. Bu işe girmek istiyenlerin her listl> hizasında yazılı muvakkat tem!nat He 

- Galiba, dedim; manası bu kadar. yıf hissetti. Ve önünde kapalı duran e· ıçı, denn hır heyecan içinde bayılıyor- kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3295 veya 

d B ka b
. d h da be du. 1/7/937 gün ve 3645 No. lı nüshalarında intişar etmiş olan talimatname da\re -

ır. aş ır manası a a var n peyce kalın bir dosyayı karıştırmıya Gı"v b"" 1 k di d eçı· -. . 
b

·1 · 1 bil' Be d F · • d b 
1 

d D'kka d' d ·· oy e en n en g ıgı bır sinde alınmış vesika ve tekliflerıni ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon-reisli _ 
ı mıyorum, o a ır. n e « arısı• e aşa ı. ı t e ıyor um: Karıştırı - anda birdenb" ld Aks" ta f _ 

0 
kadar kuvvetli değilim. şm tarzı bir şey am kta . d d .. • ıre, sarsı ı. ı ra ğine vermeleri lazımdır. Şartnfmeler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne • 

.. kt" Nih atrb klaa n ~ıyade, u. tan, hudut cihetinden, dört nala yürü. lerinde satılmaktadır. (4644) 
- Amma üniversitede ders vermi • şunme ı. aye a yı agzın an çı- yuş·· e benzeyen k 1 · · ·ım· . } kardı: .. .. _ .. aya se.s .e.n .ışı ıştı. Liste No. 

yor musunuz . . . _ Dondugu zaman, otuz kışılık hır süvari 
Tonu Muvakkat teminat 

mikdarı 
- Evet, lakin ben Üniversitede «Fa- ,,- n.ıyorlar ki, sız burada Ankara hu- müfrezesinin son sür'atle geldiği ve 

1 1289,530 6408,12 lira 
2 1481,514 7176,06 • 
3 936,770 4997,08 • 
4 990.995 5213,98 • 

risi> okutmuyorum, ilim ve metottan kumetı hesabına casusluk~a. meşgul o. köye epeyce yaklaştığını gördü. Çabu
bahsediyorum. luyorsunuz! Buna ne dersınız} cak, aşağı indi. Uykuda zannettiği Rüs

İşin daha derin tarafına gitmeğe lü. Bu defa kızdım. «Casus> kelimesi fe- temle arkadaşlarını uyanık buldu. On
zum gormiyen bu zat yeniden bir hay- na halde canımı sıktı. Bu adamın ağ- lar, daha evvel uyanmışlar.. bir kaç 
1i düşundükten sonra tekrar sordu: zıle kendimi hakarete uğramış olarak saatlik mesafede bulunan hududu, er. ---

- Sız bu Taninde nasıl bir vazife hissettim. Daha sert bir tonla hemen ken erken, geçmek için yola çıkmıya Muhammen bedeli (29,000) lira olan sabit ve seyyar 'telgraf makine n ye • 
gördünüz? cevap verdim: hazırlanıyorlardı. Herkes, çadır parça- deklerl 10/9/937 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada Nafia 

- Her türlü vazifeyi gördüm. Önce ·-Bilirsiniz ki, dedim; casusluk gü • lanndan ve yiyeceklerinden ibaret o- Vekaleti binası içinde malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 uncu arttırma ve 
muharrir, sonra dört sene tahrir mü • zel bir şey değildir. Bu, san'atların en lan bohçalarını sırtlarına yerleştin - eksiltme komisyonunca satın alınacaktır. 
dürü, daha sonra da beş sene başinu • kötüsü, insan ahlfıkına en ağır gelen yorlardı. Bu işe girmek istiyenlerin (2175) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta-
harrir oldum. bir şeydir. İnsan bu san'atı keyif için Rüst~ .. Givin getirdiği haberi, bü. ~ ettiği vesikaları, resmt gazetenin 7 /5/ 1936 gün ve 3297 veya 1/7 /19-.rt G. 3645 

- Siz itt~atçısınız değ~l mi? yapmaz; para için ve bir ihtiyaç mu • y~k bir can sıkıntısı ile karşıladı. O, No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
.. ~-Elbet oy le olmam laz~ .. Başka kabilinde yapar. Benim ise böyle bil' böyle hududa yaklaştığı bir sırada mü- tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar idare malzeme dairesindeki komisyon 

turl~! bu .g~z.eteye başmuharrırlık ya - işle uğraşmam için hiç sebep yoktur. cad~le etmek, dövüşmek, kırışmak is- reisliğine vermeleri lizımdır. 
pabılır mı ıdim? (A kası t~ıyordu. Bunu, pek beyhude ve lü- Şartnameler (145) kW'Ufll Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
Karşımdaki zatın bir Çeka m~uru r va,.) zumsuz buluyordu, fakat mecbur olur. (f528) 

ve bir Ermeni olmasına rağmen, sual • sa .. sırf kendilerini müdafaa etmek.. ----------------------------
!erine bir dereceye kadar sert cevap Nllbetçl yollarına dikilecek manialan bertaraf Dahiliye Vekaletinden : 
vermem, benim kahramanlığımdan zi . eylemek için çarpışmaktan geri kala-
yade başka brr sebepten ileri geliy&-du. Eczaneler mazdı. Rüstem.. arkasına sarmakla 
Biliyordum ki bütün yapmak istedikle- Ba ıeee a öbe&el olan eesaneler pnlanbr: meşgul olduğu paketi yere fırlatarak 
ri şey, beni Azerbaycandan çıkarmak • btabbal cabetlndekller: ayağa fırladı: 
tır. Bu hususta aylardanberi o kadar a- At.sarayda: (Ziya Nuri). Alemdarda: <Et- -Arkadaşlar! Eşyalarınızı bırakınız! 
çık tarzda, tthkikat, tetkikat cereyan ret N•t>. Beyazıdda: <Belkıs). Baınat- Onl~a, artık, ihtiyacımız yok. Hududı.ı 
etmişti kı bütiın o Çeka dairesinde gö- yada :<Teoflloa>. Emlnönünde: (Ballh ı:ag- salim geçersek, orada istedikleri. Necati). Eyupte: (Arif Beflr). Fenerde: ,., 
ze çarpan harıci ketumiyet ve esrar <Hüsamettln>. Şehremininde: <Nlzım>. miz emrimize hazır! Hıç durmadan, 
man~ara_sına rağmen, meselenin bütün Şehzadeba§Jnda: (İ. Hakkı). Karagüm- sokağa çıkalım. Bu süvariler, bizi yaka-
mahıyetı bana ~dar gelecek yol bul - rütte: <Arlt>. Küçütpazarda: <Hulflsl>. lamıya geliyorlarsa .. hiç olmazsa böyle 
muştu. Bunun ıçın, ben de artık kız • Bakırkoyunde: <HilAU. sıkışık bir yerde yakalanmıyalım. Di. 
m tım. H'ç bir sebep yokken mes'ul Be7otıu clbetindekller: şanda, kendimizi serbest serbest mü -
bir komünist hükumeti tarafından, kır- Tünelbaşında: <Matkovlç). Yuksekkaldı- dafaa edebilıriz. 
mı ı balmumu ıle, yap lmış ı rarlar ve nmda: <Vlngopulo). oaıatada: (Merkez). Dedi ve en önde evden fırladı. Bura-Taksimde: (Kemal-Rebul). Şişlide: (Per-
ricalar üzerine buraya gelmış ve vazi- tev). Beşlktaşta (All Rıza). da, yolu bilen Hurap öne geçti. Kafıle 
femı tam bir dürüstü içinde yapmış, re. Botazlçl KadlköJ Ye Adalardakiler: köyün dışarısına doğru yürümeye baş~ 
jim aleyh nde en küçük hır şey öyle - üstüdarda: (İttlhad). Sarıyerde: (Asaf). ladı,. 
memış olduğum halde bu kadar iz'aç e- Kadıköyunde: <Moda, Merkez). Büyüka- Rüstemle arkadaşları .. hakikaten bi. 
dilmiş olmam, nihayet benim sinirleri. dada: <Şlnasl Rıza>. Heybellde: <Halk>. rer serseriye benziyorlardı. Hepsinin 

1 - Vilayetler evi meydanında yaptırılacak Pergolalarla Şeref halleri, Tat 
merdiven ve istinat duvarlan inşaatı kapalı zarfla ve vahid fiyatla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 102,700 lira 40 kuruştur. 
3 - Eksiltme 11/8/1937 çarşamba günü saat 15,30 da VekAlet binasında topla-

nan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 6385 lira 00 kuruştur. 
5 - İstekliler bu işe aid şartname, proje ve evrakı 5 lira 15 kuruş mukabilinde 

Vilayetler İdaresi U. Müdürlüğünden alırlar. 
6 - İstekliler Nafıa Vekaletinin 1937 senesi için, muteber müteahhitlik vesi· 

kası ile Dahiliye Vekaletinden alacakları vesikayı ve kanuni vesaiki ibraza mec· 
burdurlar. 

7 - İstekliler teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
J1cline kadar Vekalet Satınalma Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde te,. 
lim ederler. 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mek tublarını 7 inci maddede yazılı saatte 
Komisyon Reisliğine gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. c2289> c4585. 



Bedbine göre 
(BC1§ tarafı 6 ncı sahifede) 

~asanıın bitişiğinde oturan açık sarı saç-
' açık mavi gözlü, demevi yüzlü, bir 

genç bu gürültüye karşı gayri iht;yari 
fÜzünü buruşturdu. Ve ters ter.; oniara 
baktı. 

Kendi kendime: .Biz, dedim.. birisini 
Yetiştirmekte Eyüp peygamberin sabır ve 
tahammülüne katlanıyoruz. Herif bi.· 
Çırpıda boy sırası sekizini arkası arkas!
ıa. sıralamış.• 

Öteki masada bir çift dikkatimi celbe~
ti: 

İkisi de gE-nçtiler. Parmaklarındaki ni. 
§an yi.ızülderi henüz cilalarını kaybc::t
?rıf'mişti. Tahminen 4-5 aylık nişanlı ol
dtı.~ları anlaşılıyordu. Genç kız, bir ta
rafta'l nişanlısile konuşurken diğer cihet
ten ilı'rideki masada oturan bir de!ikan
lın · ış.'\ret veriyordu. 

Bu hal, sol tarafımdaki masada oluran 
bir adamın bile dikkatini celbetu:iş o!a
Cak ki adeta hızlı bir sesle: 

- Bu ne kepazelik! ... dedi. 
Bu söze, onun yanındaki adam cevab 

•erdi: 

- lioş gör evlad! ... 
,.;:e komşusundan bu sözüne bir cevab 
. mayınca teklifsizce sandalyesini be

ııun sandalyemin yanına çekti. Ve maS<!
'ındaki ıçki şişesini göstererek: 
f -:- Aşk ve hayat... dedi.. hepsi şu şı· 
,enuı içindedir. içkiye zehir ve ölüm di-
Orlar ... Bu söze; sakın, aldanma! 

'lj;e biraz sonra içini çekerek söylen-

ı•ek?e değil içtiğimiz bade ve Uik•n, 
1rJ. erı ateşini zehr ile söndürmek içindir. 

ey 'neşveye de, zet'ke de ma1ısu-ı de-

Erb b fiildir 
a ı gamı belki tez: öldürm'!1c içitı-

dir.-. 
Saliihatıin E,ıis 

Nikbine göre 
(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 

Arka taraftan bir ses geliyor. Başımızı 
çevirip bakabiliriz. Güzelce bir genç kız.. 

- Tuvaleti krepsaten mi? 
Yanındaki kendinden biraz yaşlı bir 

kadın cevab veriyor: 
- Kumaş belli değil ama dikişi güzel. 
-Ah! 

, Genç kız ah çekti. Niye ah çektiği bel
li; elbiseye! 
Şimdi kızlann üçü birden şarkı söylü

yorlar. 

~üç güzeller yanyana,• 
•Dizilmiş bir meydana!.> 

By şarkıyı söyliyen de bize civar ma
sada oturanlardan bi~i. Saz ayrı çalıyor, 
kızlar ayrı söylüyorlar, o da ayrı söylü
yor. 

- Mektebi bir bitirsem. 
Kulak kabartıyorum, her halde büyük 

~dam olmak isteyen bir genç. sözün ar
kasını dinliyelim: 

- Hani şu üç kızdan sağdaki sao saç
lısı yok mu, hemen onu alırdım. Bir ni
kah bir düğün oldu ... bitti. 

- Garson, hesab! 
Masaların aralarındaki keçi geçemi

yecek kadar dar yerden geçiyoruz. Göz
ler üzerimizde. Üzerimizdeki bütün gôz
lerde: 

- Zevksiz adamlar! Burası bırakılıp 

da gidilir mi? 
Diyen bir hal var;!. 

ismet HuZUsi 

Bu yıl Aksarayda mahsul 
çok iyi 

Aksaray {Hususi) - Bu yıl Aksarayda 
mahsul çok h1dir. Geçen sene yağmurlar ba
zı mıntakalarda buğdayda kınacık yaptığı 

halde bu sene hiç blr hastalık görülmemlş
tiı'. Köyhıler bu yılki mahsul vaziyetinden 
çok memnundurlar. 

( lstar..bul Belediyeıi llinlırı 1 
b\~ş·i·f bedeli 2511 lira 20 kuruş olan İstinyc - Büyükdere yolunun K.ireç~urnu 
taı/t11nde yaptırılacak istinat duvarı açık eksiltmeye konulmuştur. K<-'şıf ev
ka ıle Şartnamesi levazıM müdürlüğün de görülebilir. İstekliler 2490 N o. Jı 

nunda yazılı vesıkadan başka Nafia müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 

~;;~ lira 34 kuruşluk illi teminat makbuz veya mektubile bera~ 1 P.zartesı günü saat 14 de Daimi Encümende 1:1'alunrnahdırlar. 
(B.) (4689) 

iı::elik nıu~.am~en kirası 48 lira o:aumelikavağında Rumelikavağı soka-
2 No. dukkan 938 veya 939 ve 940 seneleri mayw sonuna kadar kıraya 

~ilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi 
'Ullnıadığından arttırma 3/8/937 Salı gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Leva

~~nı Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz 
b:ıa ll"lektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende 

unmalıdırlar. (B.) (-t748) 

----ko'l'enıizlik işleri için lüzumu olan muhtelif boyda 14 hortum takımı pazarlığa 
Qıe nuımuştur. Bunların hepsine 1022 lira bedel tahmin edilmiştir. Evrakı Encü-

65 ~ kaleminde görülebilir. İstekliler 2~90 No. lı kanunda yazılı vesika ve 76 lıra 
sa uruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3/8/931 salı günü 

~de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4810) 

kANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTIN 

KUMRAL - SİYAH 

'l' 
r Ve yıkanmakla kat'iyyen çık-
~ tabii renk veren tanınmış 

~ .. ne sıhhi saç boyalarıdır. 
tt.cıı..tz KANZUK ECZANESİ 

aEYOGLU - İSTANBUL 

,. Operet&- • Urolog 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yollan 

bastalıklan moteha881sı. KOprQbaşı 
,.. Eminooo han Tel: 21Yt3 

">-·-CI 

·-> ·-
ı:: 

u.J 

BOM POSTA Sayfa 11 

EN GÜZELW 

-
fürkiyıf la11bıı • 

Doktor 

(brahlm Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
c•ddesinde 21 numarada bergQo 
öğleden sonra hastalarını kabul 

'----_. eder. 

Uyuşturucu Maddel~r İn~ts1:1nnda~ ı 
1.) 1934 ve daha evvelki seneler m11hsulunden olup ldaremız satışlarına ışü

rak ettirilmek üzere depolarımıza tevzi olunan afyonların sahiplerine 1936-193'1 
senesi satı

0

şlarımız üzerinden tediyesi lazım gelen yüzde otuzların tevzii mu

karrerdir. 
Tevziat morfin makbuz sıra numaraları ile aşağıda gösterilen günlerde ya

pılacaktır. 
2.) istanbuldan gayri mıntakalarda bulunan afyon sahipleri ~llerindeki mor-

fin makbuz numaralan ile açık adreslerini birer mektupla İdaremize bildirme
lidirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adreslerine gönderi
lecektir. 

3.) Ellerindeki makbuz numaralarına nazaran gününde müracaat etmiyenle. 
re hisseleri tevziatın sonunda verilecek tir. ( 4781) 

Makbuz No. Müracaat tarihi Gün 

1001 - 1025 28 Temmuz 937 Çarşamba günü 
1026 - 1050 29 > • Perşembe > 

1051 - 1075 30 > > Cuma • 
1076 - 1100 2 Ağustos • Pazartesi • 
1101 - 1125 3 > • Salı • 
1126 - 1150 4 > ~ Çarşamba > 

1151 - 1175 5 > > Perşembe • 
1176 - 1200 6 > • Cuma • 
1201 - 1225 9 > > Pazartesi • 
1226 - 1250 10 > > Salı • 
1251 - 1275 11 > > Çarşamba • 
1276 - 1306 12 > > Perşembe • 
501 - 538 13 > it Cuma > 

539- 581 16 • > Pazartesi > 

589- 620 17 > • Salı > 



f2 Sayfa 

Yağlı yağsız acı 
badem, yağsız kar 
ve yarım yağlı gece 

ve gündüz 

HASAN 
KREMLERi 

ÇiLLERi ve SiViLCELERi ve LEKELERi 
KAT'IYYEN iZALE EDER 

lhtlyarl•rı gençlettlrlr, gene• 
lerl gUzell•ttirlr. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren 

DENİZ KREMLERİ 
ÇIK Ti 

Haun ismine ve mark••••• dikkat 

Nafia Bakanlığından : 
26 temmuz 1937 tarihinde kapalı zarf usulile ihalesi yapılacağı evvelce il!n 

olunan 10778 lira 99 kuruş bedel keşifli Hariciye Köşkü Müdür evi, garaj ve ser

Jerin kalorifer tesisatı ile sair inşaata ait münakasası talip zuhur etmediğinden 
9 ağustos 1937 Pazartesi günü saat 16 ya talik edilmiştir. (2340) ( 4712) 

' 
' 

SON POSTA 

COŞKUN 
Manifatura mağazasında 

müşteri kalabalığı 

Beyoğlu lı Bankcuı karıısın
Ja mev•im inkiza•ından dolayı 
liatlarda görülmemiı tenzilat 
yapılmııtır. Sayın müfterilerin 
bu lır•attan istilade etmeleri 
için bu mağazaya ıitap etmeleri 
kendi menfaatleri iktizasıdır. 

Kş. 

140 santim eninde keten gandi 200 
100 santim eninde keten ve pa-
muklu (Karolin) 145 
Tek renkli fantazi ketenler 40-120 
Yünlüler 150 kuruştan itibaren 
Erkek kostümlükleri (Keten ve 
yünlü) 200 
Fantazi organtinler 80 
Gande 175 
İpekli tüller 90 
Marokenler 200-225 

Krep saten 250 

Ekstra jersey 130 

Fiatlar maktudur 

YARIM BAŞ 
Ağrılan, asabi zafiyet, asabi 

öksürükler KAR DOL 'a 

ka111 gelemezler. T ecrilbe ile 
sabittir. 

M••& l••••••-N•L•L••••••-•••••enea• ... ••M .. •111• ... -

Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

AHtP 1: s. Ragıp EMEC 
S LEB • A Ekrem UŞAKLIGİL 

biri 

l 
1 

1 ı 

: ı 

Gripinin 
• • 

Mucizesi 

Istırabın ve ağrının en şiddetlisini, en kolay, en çabuk ve en ucuz geçir 
çaresi bir kaşe GRİPİN almaktır. Mideyi bozmaz, böbrekleri ve kalbi yo 

UCUZ TESİRLİ ZARARSIZ 

• • 
1 1 

günde 3 kaşe alınabilir. 

BAŞ KURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve 

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpaka 
yapılan BAŞKlTRT mamulatı en yüksek sofralara süs ve 
cex kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZl..i 
EGRİLMF.Z, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetm~z. Y 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Bal~anlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplile,ri grup halinde tetkikat 
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ••• 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse r 

diniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamula tını arayınız. 
w 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. Uncu ke,ıde 11/Ağustosı1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 5 O• O O O liradır ... 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 937 günll akşamına kadar biletilll 

değiftirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
takıt olur. 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
T. C. ZİRAAT BANKASINDAN: 

Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR MEMUB 
LINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve y&§l 18 
aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana gire bilirlerse de 18 yaşından evvel m 

luk sınıfına geçemezler.) 
Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunları içia 

sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlarına 301 

ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek 
tep mezunlarına rno liraya kadar ve lmti handaki muvaffakiyet derecesiyle 

tenasip surette ücret verilir. 
İyi derecede yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az 

mak üzere yüksek tutulur. 
Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar, 

liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zam1a TEKAÜDE 
Bİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN 
LIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİYARBEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, ED 

ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTA'NBUL, İZMİR, 
TAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÔTAHYA, GİRESUN, · MALA 
MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞ,AK, ÖDEMİŞ, SIVAS, TOKAT, TRAB 
VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezwıları .için .Jt 

20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunları için 23 ve 24 Agustosta saJ~ 
kuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıyaca 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihnO' 

pılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnanıe 
görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi ~ 
dürlüğüne ve Ankarada bankanm personel işleri müdürlüğüne 18/6/1937 
hine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) ~ 


