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Atatürk ün Meclisin şükran telgrafına ve Başvekil 
• • 
ismet lnönüne göndei-dikleri yüksek cevaplar 

Ben icap ettiği zaman en büyük lıedigem olmak 1 

Türk milletine •• uz ere canımı 
"' . 

verecegım 

Ankara, 13 ( A. A. ) - Reisicumhur Atatürk, tasarruflarında bulundurdukları 1 bunu iyi görmüş ve kabul etmişler İS8 benim için ne unutulmaz bir saadet 
çiflikleri hazineye ibda buyurmaları dolayısiyle 8. M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda hatırasmı bana vermişlerdir. 
tarafından gönderilen ve 8. M. Meclisinin minnetle dolu samimi hislerini ve derin Bundan dolayı çok yüksek zevkle millet, memleket ve cumhuriyet 
IÜkranlarını bildiren telgrafa ıu kar§ılığı vermiflerdir : ld ~.f. hükumetine yapmiığa mecbur o uğum vazi1 elerden en başta, kar-

Yapılan bir vazi1edir. K. Atatürk l h kd d P şısznda gösteri miş olan leveccü ten, ta ir en nekadar mütehassis 
Reisicumhur Atatürk Ba,vekil ismet lnönil tarafından gönderilen telgrafa karıı da olduğumu i/ adeye muktedir değilim. 

a~ağıdaki cevabı vermişlerdir: Mevzuu bahsolan hediye yüksek Türk milletine benim asıl 
. Başvekil ismet lnönüne vermegi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymeti haiz değildir. 

Hatırlarsmız, Türk köylüsü TUrkUn efendisi olduğunu söylediğim zaman ben 
O efendinin arzu ve iradesi altmda senelerdenberi çahşmış olan bir hadimim. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine 

Ş:mdi beni çok heyecana getiren hAdise, Türk köylüsüne naçizane olsa canımı verecegim. K. Atatürk 
da ufak bir vazife yapmış olduğumdur. Milletin yüksek mümessiller heyeti ( Meclis reisinin ve ismet lnönUnUn telgrafları üçUncU sayfamızdadır.) , 
~ . * - . ..ı 

Atatürk Şehrimizde I ............................... ~···················;············ Başvekil ismet lnönü 
beklenen mühim nutkunu Büyük Önder dün akşam Trabzon 

seyahatlerinden avdet buyurdular bugün mecliste söylüyor 
Sancak itilafının tastikına dair layiha bugün Mecliste 

'4.tatürkün ıon seya hatlerine aid bir intıba 

r 

1 Atatürkün 
'"'\ görüşülecek, birçok hatipler söz söylüyecekler 

millete hediyesi 
--·--

Atatürk' ün en büyük servet 
hazinesi, milletin, kendi kalbile 
beraber çarpan kalbidir. 

O bu ser\•eti milleti için topla
mııtı. Onu gene millete veriyor. 

Türkün toprağa karıı da sür'
atle mumlf er olmaıı lazımdır. O 
misali ı1erdikten •onra iıin üst 1skendenında hastane cadde.ri 

mııtır. Meclisi yarın tarihi celselerden birini da- &imiin kartlarını tedarik etmişlerdir. S&-
taralı hükfımet ve millete kal • ı Ankara, 13 (Hususi) - Büyük Millet l lwimak isteyenler d~a cumartesinden 

(Yazısı Ifcrgün sütunumuzda) ha aktedecektir. Bu içtimada hazır bu- (Devamı 11 inci •~) 

\.. -' ············-·········-.······································ -·- ...... -....................................... __ MARDINDE PETROL 
~ A.:yın sekizinde İstanbuldan hareket avdet buyurmuşlardır. Ş h •t 
hu~ek _T:rabzonu şereflendire? Cum • Ulu Önderi han:il ~ulunan ve riya· e l • 

.• · ... 

Ankara, 13 (Hususi) - Askeri mallıl- Ankara, 13 (Husu· ,-..,,.-,,;---
lerin terfihini temin eden yeni kanundan si) - Petrol Arama 
sonra malıll eratlarla şehit analarının da İdaresi direktörü B. 
terfihi için bazt kararlara varmak tasav- Cevad Eyüp'le gö .. 
vuru vardır. Bu hususta meclise kış top· rüştüm. Bana Mar • •M•ii 
lantısında bir kanun projesi verilmesi ih dindeki sondajlara 
timali kuvvetfülir. dair dedi ki: 

---··········-································••••••• .. ••• - Bu defaki son " 
-•• d a j ümidlerimizi 

kuvvetlendirecek bir 
Fener A. Giicünü O - 2 haldedir. Petrol işle. 

' rinde kat'i konuşmak 
Galatasaray doğru bir hareket o-

Doğansporu 0-5 yendi ıamaz. F_~k~t ş~ ka: 
s· darını soylıyeyım kı 

.Jiğ1~~as .: ~alatya hattının Çetinkaya istasyonunda bir kaç gün evvel birleş· [Dün yapılan milli küme maçları ile çıkan petrol ile son • 
~ lö 

1
' buyuk bir tören yapıldığını, c:var köylerden gelen binlerce köylünün atletizm müsabakaları tafsilatını 6 ncı daj sahasındaki e -

·%.şt1~ene iştirak ederek büyük bir bay ram yaptığını bütün tafsilatı ile yaz • sayfamızda bulacaksınız.] lektrik ihtiyacımızı Petrol sahasında sonda; yapılırken 
f:Citı .... · 'Yukarıdaki resim koşup gelen köylülerin trenlerdeki tezahüratını temin etmekteyiz. Motör bununla işle • "lliycte devam etmekteyiz. Sabır ve 0 ,.a•e 

· "'I"lllektea· ı -ır. mektedir. Daha derinlere inmek için f • , 



2 Sayfa ,_. ________________________ __ 

Her gün 
Atatürkün 
Millete hediyesi 

- Yazan: Muhittin Birgen -
Resimli Makale: 

SON POSTJ( 

X Esaslı mağlübiget yoktur X 
,-

Sözün Kısa i l 

Suyun 
Başında 

Is. HulUsi 
1 

Ankara, 13 (Telefonla) - İç Anado -
Iunun çorak toprakları üzerinde modern 
bir tabiat nümunesi vücuda getirmek 
fikri, perişar. bir memleketten modern 
bir milll varlık çıkarmak üzere, tek ba
şına Samsuna ayak basmak kadar cür'et 
ve azim isteyen bir teşebbüstü. Fakat, o
nun müşkül karşısında şevke gelen azmi, 
bu tehlıkeli iktısadi oyuna atılmakta da 
ter ddüd etmedi; cTabiatin göğsünde iş
lenecek toprak ve insanın göğsünde de 
yaratmak aşkı olunca, muvaffak olmama
nın imkanı yoktur!ı prensibi onun da -
yandığı ana fikir oldu ve işe başladı. 

Köyden çıkah on beş dakika o~du 1~ madı. Bana yol gösteren köy deJıkan 
birdenbire durdu: 

- Geldik! .. Jd 
Burası köyün en güzel yeri. Koy saJl il 

ayak altında.. ve yüksek bir tepe san 
baş üstünde .. 

Bir ses .. Su sesi: (11 

Biraz ötede yerden kaynıyan su biJI ~ 
bir çizgi.. halinde uzanıyor ve sonra b~ 
den bire minimini bir şelllle husule ge.,.. 
riyor. Avucumun çukurunda doya dOr 
bu sudan içiyorum. 

- Bu suyun eşi bir yerde yokmU§··{I" 
Hakkı var .. Hakikaten güzel.. !tra o

ma bakıyorum.. Mezar taşları.. ~ayıYtı• 
rum: On tane .. Bunlar gövdelerı da., 

Önceleri bu teşebbüsün neticesine kar
şı, uzaktan şüphe ile bakıldı: Bu çorak, 
çıplak ve su~uz tabiat içinde muzaffe -
riyetle çıkmak nasıl mümkün olur? diye 
kendi kendilr.rine soranlar çoktu. Tabi -
aUe mücadele, düşmanla mücadeleden da 
ha gQctür. Düşmanı yenmekte hariku -
lade kuvvetler göstermiş olan insanlık, 

tabiatle karşı karşıya kalıp da onun yal-

nız kendi kanunlarına itaat eden kuv -
vetıerile pençeleşmeğe mecbur olduğu 
zaman, hemen daima mağlfıb olagelmişti. 
Bu defa da bu mücadeleden onun mağlOb 
olması ihtimali yok mu idi? Fakat, o böy
le düşünmedi; bir yirminci asır insanı, 
tabiat karşısında, bundan evvelki asır -
ların insanları kadar kudretsiz değildi. 

Yirminci asrın zekası ve bilgisi, yirmin-
ci asrın filet ve vasıtaları, yirminci asrın 
teşkilat kuvveti el ele verdikleri zaman, 
insanın en çetin tabiat inadına karşı bile 

muzaffer olması mümkün bulunduğunu 
isbat etmek, bu memlekete, bir yirminci 
asır milleti olmanın muvaffakiyet misa
lini vermek için, çok ehemmiyetli ve lü-
zumlu idi. l r- r-

Yirminci asırda bir insanın tabiatle na
sıl mücadele edeceğini göstermek ve bu 

mücadelenin muhakkak surette muzaf -
feriyetle D"liceJeneceğini isbat etmek, 
düşmanla yapılacak bir mücadelenin mu-

:vaffakiyet sırlarını herkese öğretmek -
ten daha mühımdi. Tabiata karşı müca -
dele etmesini bilmiyen insan, düşmana 

karşı da mücadelede kuvvetli olamaz. 
Her iki kuvveti birden yenmesini bilmek 

lazımdır. Birini yapıp, ötekini ihmal et
mek eksik iş görmektir. 

O, bütün bunları biliyordu. Bunun i -
çin mücadeleye atılmak ve mutlaka mu-

' zaf!er olmak l~zımdL Mücadele kolay ol
madı. İlk zamanlarda yeni ordusunun 
kndroları acemi, kumandanları tecrübe
siz, erkanıharbiyesi nazari idi. Bununla 
beraber, ricata mecbur olduğu noktada 

(f 

dümdar bırakarak başka taraftan hücu -
ma geçmesini bilerek, icabında cephe de-

ğiştirmeğe kaaar giden sevkülceyş ha -
reketleri yaparak, senelerce uğraştı. 

İşte, bu~n, çorak bir tabiat üzerine 
kurulmuş olan yeşil mamure, Orman 

Çiftliğ1, böyle bir cidalin cıseridir. Tür -
lü türlü mahsu1lerile sade AnkArayı de
ğil, 1stan~ul piyasasını da tutmuş o)an 
bu çiftlık, yirminci asır insanının tabiata 

karşı kazanabileceği muzafferiyetlerin 
en güze) nümuncsidir. 

Atatürk, bugün, bu nümuneyi göster
dikten ve ona ötekılerini de ılfıve ettık -
t<:n sonra heps~n i millete veriyor, al se -
nin olsun, sen de böyle çalış! diyor. Bıli
yor ki ona servet lazım değildir, on un en 
büyük servet hazinesi milletin, kendi 

kalbile beraber çarpan kalbidir. O, bu ser 

veti millet içın toplamıştı! Atatürk'ün bu 
son eseri ve bu son hareketi kadar inkı
libın manasını tamamlıyan bir hadise 

Napolyon Avusturyalılara karşı giriştiği bir savaşta ~k 
nazik bir mevkie düşmüştü. Ordusu her tarafta ric'at halin
deydi, tereddüt etmeden: 

üzerinde ısrar etmeyiniz, bazı işler bataklığa benzer, içine 
düşen adam çırpındıkça daha ziyade batar, yapılacak §CY 

derhal snhile atlamak, birinci işi derhal zihninden silerek 
bir il:incisıni hazırlamıya koyulmattu Kendi kendinize karşı 
vazifeniz yılmamak, her muvaffaldyetsiz.likten yeni bir hız 

alarak -çıkmaktır. 

k··kıerı. henüz kaldınlmış iri ağaçların o 
- Bunlar ne? 
- Burada on tane büyük kestane 118~ 

- Harbi kaybettik, fakat akşama kadar ikinci bir harbi 
kazanmıya vakit vardır, dedi. Ona göre tedbir aldı, bu ted
birlerin neticesinde de savaştan galip olarak çıktı. 

dL. 

- Eh sonra .. 
- Kesildi. Giriştiğiniz işte partiyi kaybettiğinizi gördüğünüz zaman 
- Neye kestiniz? bb 

(~_s_o~~-_A_o_R_A_S_D _N_~D_A_) 
Öyle sert söylemişim ki muhatabıl11 

adım geri sıçrıyor: 
- Biz keser miydik hiç .•• 
- Ya kim kesti? ) a-

Bombaların 
Vücude getirdikleri 
muntazam delikler 

Şu gördüğünüz muntazam delikler 
binanın güzelliğine ayrı bir güzellik 
versin diye yapılmamıştır. İspanyada 
Almierada San Sebastiyen kilısesine 
isabet eden bombaların vücude getir • 
diği bir mimari tuhaflıktır. 

Çalınan milyon iki yıl 
sonra bulundu 

Takriben 2 yıl kadar oluyor: Bir 
gün Paris posta şubelerinden bırinin 
diğer bir şubeye kamyonla yolladığı pa 
ra çuvallarının içi boş çıkmıştı. Kaybo
lan para bir buçuk milyon frangı ge· 
çiyordu. Polis işi ehemmiyetle ele al -
dı. Kamyon yolda hiç durmamıştı. Pa· 
ra çuvallarına da yabancı hiç bir el 
değmemişti. Binaenaleyh ipucu buluna
madı, ve sadece ihtimal üzerine kam -
yonun şoförü Henri Mişon tevkif edi -
lerek mahkemeye verildı. Yalnız elde 
hiçı liir delil yoktu, adam beraet etti. 

* 

!f HERCüN BiR FIKRA '" j 
Günde beş, allı 
Defa şaplıa değiştiren 
Devlet adamı 

- Bu tepe yok mu? Deha o dereye 1 dar. İstanbulda bir beyin malı iıniş .. 1;11 
ölmüş amma çoluk çocuğu varmıŞ··ıet. 
ağaçlar da para ediyormuş. GeldJ 
Kestirttiler. Avukatın suali 

Avukat Bay Racinin bir arkadaşı 
evlenmek istiyordu. Evlenmek iste -
diği bayanın adTesini avukata verdi. 

- Git, dedi, benim yerime kendi -
sile konuş ı:e izdivaç hakkında dü -
§iindüklerirıi öğren. 

Avukat Raci verilen adrese gitti. 
Bayanı buldu, sordu: 

- Affedersiniz bayan, ·size bir ıey 
soracaktım. Bo§anmak hakkındaki 

düşüncelennizi öğrenebilir miyim? 
- Bun,1 niye somyorsunuz? 
- Arkadaşlarımdan biri sizinle ev-

lenmek istiyor da .. . 
·--·~~~~~ ...... ~~~~~--
Koşucu Owens 
Şimdi d e av köpeği 

i le yarışacak 
Atla, şimendiferle yarışan ve Ber1in o

Jımpiyatlannda üç rekor kırarak, dünya
yı kendisine hayran rden Jesse Owens 
şimdi de bir av köpeği ile yarışacaktır. 
Mesafe yüz yardadır. Koşucu, bunu da 
kazanacağını söylemektedir. 

İngilterenin tanınmış şahsiyetlerin· 
den Mister Wi.nston Churchilı muhte
lif biçimde şapkalar giymeğ~ merak -
lıdır. Her yerde, her vesilede ayrı şap
ka giyen bu meşhur devlet adamı, bazı 
kereler günde beş altı defa şapka de -
ğiştirir. İşte geçenlerde de bir gemiyi 
gezerken, resimde gördüğünüz kasketi 
giymiştir. 

- Siz eli bağlı mı oturdunuz? J{erıdi 
- Hükfunata söyledik amma .. 

malı imiş, ta pusu varmış. 
I saııTapu kurbnnlarmın mezar taş arı 

ki soruyorlardı; 

- Elinizdeki tapu bir köye su ve~ 
kaynağın ba!lındaki on kestane ağa 
kestirecek kadar kuvvetli midir? 
Yanımdaki köy delikanlısından ut;~ 

dım. Çünkü ben de onun köyüne ka rıt" 
el uzatan ağacını kesen şehirlinin be 

ıerisiydim. 
İsmet Hul115' 

Daima su güzünde 
duran kadın 

. indt 
24 yaşında madam Paker ıstn Sid• 

bir tenis şampiyonu son günlerde ' tır 
neyin insan balığııo um·anını a1ınıŞ"'1• 
Esrarengiz •bir kuvvet bu kadının }ta· 
cudünü deniz sathında tutmakta vebU • 
dm en ufak bir hareke~ muhtaç ktı• 
lunmadan suyun yüzünde gazete 0 e
yup sigara !9mekte ve hatt~ ~eın~~;8 

Yeni bir metodla kristaller mektedir. Uç doktor ile ıkı ) kcri1' 
imal ediliyor şampiyonu geçen gün madam Pak ii9 

Pamuk ve gün sandovici Rusyada Karpov Fiıiko. Şimik Ens- kollarını göğsü üstüne bağııyara bir 
· k titüsü, kürü.k küçük kristaller halinde metre yüksekten denıze atmış veyii • 

gıyen genç ız ~ k d k.k d suyun Karbü dö bor elde etme1 üzere oriJ"i- aç a 1 a sonra ma amın ktn ol· 
ı il k 1 al C t Ç giy r j{ •• k k h t h • turına ng tere ra ı tıncı orcun a - nal bir metod vücuda getiımiştir Bu zune çı ara ra a ra a~ o . 

me merasiminde bulunan hır genç kız, metodla imal olunan krjstalıer s~tlik duğunu hayretle gönnüşierdır. 
önünde bulunan kalabalık arasından olup itıbarile, elmastan kat'iyen ger: kalına- J ·ıit 
b. 1 · d h · · ,,. b"l k • in ayak- ' B · t k 15 rıgı ıten erı a a ıyı bore ı mı> ıç maktadır. Bunlar bir çok müesseseler- zr e mısraına 
Jkarının kucunda bbasılp yükselm~ğ~ ~al~~~~ de tecrü~ ~mj§ .ye şımdiye kadar lirası verilen şiir 1 

e,n. ya asın ~ u unan rozı>tı, onun elmas kullaru1an bir çok yerlerde mu - · ait fı"' 
madamın sırtına takılmış, kanc:lsı açıl - vqfiakiyetle istimal olunmuştur. Elizabet Baret, meşhur tngıl.ız ~r•V' .. 
m1$. Kız da iğnesi düşmesin diye, bir an ~nstitfi laboratuvarı halen bu kris- Tinden Bravning'in sevgillsıdır. isitı~ 
için ağzına koymuş. Ta~ _bu sıra~a ak - taller üzerinde daha g~nış tetkiklerde ninge uzun yıllar bağlanan ve ~~etirl 
sıracağı tutmuş. Ve tabıatıle rozetı yutu- bulunmaktadır. Bu mesai neticesinde, yazı ile de ifade eden Eliza~et yc;e il' 
v~rmiş. Z~vallıyı hastane~e kaldırmışla~·· ı 00 mm. kutrunda parçalar elde ed!l· mektupları, son günlerde muza 50 frı" 
R~_ntgen ılc muayene ettıkt~n sonr~, ~ır miştir. Bu parçalar, tecrübeler esnasın- sntılığa çıkarılmış. 111 mektubu 

9 gerı' 
muddet sadece pamuk ve yun yedırmış- da, hazan elması da çizmış ~ani elmas- giliz lirasına satılmıştır. Bu arada•·rı 80 
ler. İğnenin yüne takıldığı anlaşılınca, tan daha sert tecelli etmi~tır. meşhur İngiliz şmrlerınden ~~a:s ~eY' 
küçiık bir ameliyatla kızı buyuk bır teh- mısralık bir koleksiyonu da muz Y etııılf 
likeden kurtarmışlar. Vindsor Dükünün evlenme konmuş. o kadar çok aııcı zuhuı: ıııil" 

Söylediğimiz gibi bu mesele 2 yıl 
önce cereyan etmiştir. Fakat bir müd
det evvel Paris sayfıyelerinden birin
de bır otomobil kazası oldu. Bir kam • 
yon yaya yürüyen bir adama çarpmış
tı. Şoförü tutup polis merkezıne gö -
türdüler, ceplerın i aradıkları zaman da 
hır Belçika bankasının yarım milyon 
franklık bir makbuzunu buldular. Şo • İşin garibi, şimdi kız arad~ sırada, hiç 
förün adı Henri Mişondu, yani ı yıl lüzumu yokken pamuk ve yun sandoviçi 
önce postanın parasını çaldığı ıçın yemekte: cNe yapayım, alıştım, yemesem 

ki sonunda parasına gu··venen bit .;~ merasimini Londra ' ' . · urası yoner, her rnısraına 15 İngilız 
sinemaları göstermiyor rerck bu hazineyi elde etmiş.___...,... 
Londradaki film kumpanyaları hü • · --- --- ? 

kumet tarafından hiç bir müdahaleye Biliyor muaunuz mahkemeye verilmiş olan adamdı. duramıyorum) demekte imi~. 
.-- Bu parayı nereden buldun? diye ----- ····-···-·-- ·-- .. - -·-··--· .. 

sordular. Adam cevap veremedi. ('naleyh bu adam aleyhinde şimdilik 
Hırsızlık meselesinden vaktile be - hır •çalınmış malı saklama» davası a

raet etmişti, şimdi adli teşebbüsat ya· çılacak, o vakte kadar adli teşebbüsat 
pılmadan önce a) ni mesele için b ir de-

1 
bitirilecek, tekrar eskı meseleye. dönü

fa daha mohkemeye verilemez. Bina • lecektir. 

maruz kalmaksızın sırf kendi arzularF uştur? 
le Vindsor Dükü ile Düşesin evlenme 1 - Haliç hangi yılda donın ·rıil'l \J" 

2 - Amer·,"kadaki Misisipi nehrı 1erini gösteren filmi, sin<i!malarda gös-
tcrmemeğe karar vermişlerdir. Buna zunluğu ne kadardır? 1 olatl 
da sebep bazı tezahürat tehlikesinin 3 - Bugün Alman hava nazır şınd• 
melhuz olduğunun söylenmesidir. General Herman Goering kaç ya 

dır? Nerede doğmuştur? arın) 
(Cevapları y 

daha bulunah:leceğini zannetmiyorum. 
Tam manasile bir yirminci asır miJleti 
olmak için, Türkün toprağa karşı da bu 
sureUe muzaffer olması lazımdır. Onun 
millete yapmış olduğu bu senbolik hedi
yenin asıl manası budur. O misali ver -

dikten sonra işin üst tarafı hükumete ve 1 
millete kalmıştır; İnönü de hükUmetin İSTER İNAN İSTER * Dünkü Suallerin Cevaplan: hraJJl•ıı-İNANMA! 

ı 

uhdesine düşen bu vazifeyi yapacağını 
temin ediyor. Onun her manasile güzel 

Türk Spor Kurumu ağustos sonunda Kopenhag'da yapı- kımmdan bu teması faydalı görmüş olabilir. Fakat evvelce 
lacak olan bisiklet yarışlarına Türk bisikletcilerinin de işti- yaptığımız müsabakalarda aldığımız notlar meydanda oldu
dk etmelerıne karar vermiş v~ bislkletcilerimizin idman ğuna göre bu ::onuncu temasta da iyi bir derece 
yapmaları için bu ay sonunda bir kamp açmak üzere lazım alabileceğimize biz inanmıyoruz., fakat ey okuyucu 

1 - Büyük harbin meşhur ka ndaııl'" 
!arından ve Alman ordusu kutll; 12 yı." 
rından General Ludendorff şirn 1 

olan bu son hareketini fiikranla karşı -
)arken temenni edelim ki memleketin her 
tarafı Orman ÇjftJiği gibi bir mamQre 

olsun! 
Muhittin 

gelen terlbirleri 3lrnıştır. Spor Kuı umum uz propaganda ba- sen: 

iSTER 1NAN lSTER iNANMA! 

şındadır. lı 25 ~ 
2 - Amerik~d:ıki Panarna 1cana 

evvel 1912 de açılmıştı~. . . Af b•ıol " 
3 - cAyinesi iştir kışının 1 a .J .... 

anıııu-· 



Haziran 

Meclis Reisi ve Başvekilin 
Atatürke telgrafları 

• 
Sayfa 3 

Rusyada kurşuna dizilen 
Faşist Generaller 

Voroşilof bir tebliğ neşretti 
Casuslar Faşist memleketler Erkanı Harbiyelerine 

· doğrudan doğruya merbut bulunuyorlardı 

. ~oskova 13 (A.A .) ....:... T as ajansı bilJ daresi sahasında doğrudan doğruya i • 
dırıyor : hanet ve sapotaj hareketlerile, bir 

Müdafaa komiseri B. Voroşilof aşa- harb halinde Kızıl ordunun cephe -
ğıdaki tebliği neşretmiştir: lerde bozulduğunu ve Sovyet hükfıme 4 

«Müdafaa komiserliği nezdindeki as· tinin devr ilmesini temin edeceklerine 
keri konsey ~ Hazirandan 4 Hazirana güveniyorlardı. Efendilerinin yardımını 
kadar hükumet azası huzunle toplan - bekliyorlar ve bu yardım mukabilinde 

dq:nkara, 13 (A.A.) - Atatürk tarafın- ! nin kaffesini zit·aatin inkişaf ve tekamü- hediye buyurduğunuzu cumhuriyet hü - mış ve iç işleri komiserliği tarafından Sovyet Ukranyasmı vermeğe ve memle
~~· tasarruflarında bulunan çiftliklerin l lü uğrunda hükumetce alınmakta olan kumeti tazim hislerile karşılamıştır. Bu keşfedilen askeri faşist h ain mukabil keti parçalamağa amade bulunuyorlardı. 
~. ~eye ihda buyurulması münasebetile tedbirlerin muvaffakiyetini kolaylaştır - suretle de hükumete gösterdiğiniz yük - ihtilal teşkilatı hakkındaki raporunu Bu hainler, işci, köylü ve Kızılordunun 
~t\d 1:1eclisi Reisi .Musta~a Abdülhalik mak gayesile ibda buyurdukları hakkın- sek müzaharete şükranlarımızı sunarım. tetkik etmiştir. Tamamen fesatçı ola- askeri arasında kendilerine müzahir bu
~ a .. 11~. B~şvekil Ismet Inönü tarafın- daki haber kamutayda defin heyecan .. u- Kıymetli eserleriniz sizin daima refahmı rak uzun müddet devam etrmş olan bu lamıyacaklarım pekala bildikleri için ha· 
Çe~il l3~~k Öndere aşağıdaki telgraflar yandırmış ve Irslerinin ve derin teşekkur_ düşündüğünii7 köylümüze nümune ve teşkilat Kızıl ordu içinde menfur bal- kiki çehrelerinin meydana çıkmıyaca -

t\t tnıştır; lerinin yüksek huzurunuza sunulmasına mektep olarak çok fay'tlalı ve hayırlı ola- talama, casusluk ve bozgunculuk yapı- ğından korkarak milletten ve Kızılordu 

'' Bügük Millet Meclisi alicenap 
ieberrüünüzü heyecanla· telakki etti,, 

ati.irk ittifakla karar verilmiştir. caklarına in~ımız vardır. B. M. Meclisi yordu. Bütün Kızılorlu, hainlerin layık askerlerinden kaçıyorlardı. 
Reisicumhur Derin saygılarımla arzederim. alicenab teberrüünüzü heyecan ile telak- olduğu mahkeme kararmın ve adil hlk Casusların, faşist burjuva. memleketler 

Trabzon B. M. Meclisi Reisi ki etti. Millet.;n hayrı ve varlığı içinde mün infazını öğrenerek müsterih ola - erkanıharbiyelerine doğrudan d0ğruya 
~ Ankara Meclis 12/6/937 Mustafa Abdülhalik Renda kaynamış olan yüce varlığınızı hükume- caktır. Sovyet mahkemesi daha evvel merbut bulunan debaşıları Sovyet ada -

o\~ ~~leketin zırai kalkınmasına yardım Atatürk'ün yüce huzuruna •. tin ve bütün milletin en aziz varlığı say- de bir çok defalar, Troçki - Zinovyef çe .letinin layık oldukları cezasına uğramış-
r'k ~ ~zere yıllardan beri bizzat uğraşa· 15 senedenb~r.l sebatlı ve bilgili çalış - dığıru en geniş tazim hislerimle arzede- telerinde yabancı casusluk hizmeh he- lardır. · Sovyet iktidarının sadık ve emin 
bıı.ı/etıştirdiğiniz çiftlikleri ve içinde manızın eseri olan ve her biri kıymetli rim. sabına hainanae hareketlerde bulunan 1 mesnedi olan işci ve köylünün Kızılordu-

tıan fabrika, hayvanat, alat vesaire- bir mamiire olan çiftliklerini hazineye lsmet İnönü tedhişçileri iftirakçıları, casusları ve su sağlam vücudunda bu yarayı açıyor ve 
katilleri tecziye etmiştir. sür'atle izale ediyor . . Düşmanlar yanlış 

1-sp d h d d k Yunanı· standa du·· n Son zamana kadar yüzlerinden mas hesab etmişlerdir. Kızılordunun qı;ızgun-a n ya a. arp ev a m e er en keler çıkmamış olan hain~erin adedine luğunu görmiyeceklerdir. Kızılordu ye • 

h- aVaCJltk Kızılorduda yuva kuran mukabil ihlil<iı nilmez bir kuvvettir ve yenilmiyecek • 
il d • d h .. k " • k ı ci casus ve feratçılar da iltiha~ etmekt~- tir. 
ıvıa r' u um e f 1 asa ar 1 aç J yor .. .. Id dir. Bu çetenin takip ettiği yeni kat'i Kızılordu yeni sosyalist hayatını ku . 

gUDU ya pl 1 ~aye gene ne bahasına ve .h.~ngi vasıta ran galib bir milletin eti ve kanıdır. Bü· 
~t -· At' 13 (H ") . . f ıle olursa olsun memleketımızde Sov • tün Kızılordu neferinden yüksek zabi · 

Jıtne du"·şman oJanlarJD açılan kasalarında şı"mdı·ye ına ususı - Umum ışçıler e ·yet reJ·irnine nihayet vermek Sovyet ik- t· k .' · · "d.i b 
· derasyonunun Yerdig~i karar üzerine bu ' . '. . .. me adar, bırleşmış ·ve kudretlı ı . U· 

k d 8 · ı t b l d ı tıdarmı ortadan kaldırmak ışcı ve koy .. d .. 1 d' d . .. 1 1 kt a ar mı yon peçe a U un U gün Yuanistanın her tarafında bütün iş-1 lü hükUmeti devirmek ve ~1ülk ve fab- guO nd e oy eflır yed aım~ loy .e o aca tır. 
•· çiler çalışmışlardır I'şcı·1 bugu'"nku·· gu"n- . . r umuz sa arın a yemın erme ve va a· 
wıad · · · · ıer 1 rıka sahıpl · · bo d · · · . 

l itııe ~~d, 13 (A.A.) - Madrid polisi, re-\ nun son müdafaa çenberini kırarak cum- delikleri tamamıle tayyareye teberrü e- t k . ermm yun urugunu ıaae na ihanet eden haınlere asla yer bulun• 
~11! duşlllan oldukları sabit olan kim - huriyetcilerin tesis ettikleri maniaları a- dilecektir. e me tı. . .. A mıyacaktır. Bolşevist teyakkuzunu on 
~d~e a.it kasaları açmağa devam etmek- şıb bomba atmak suretile ilerliyerek cum- Gene Yunanistanın her tarafında bu-

1 
Bunlar, ~a:tı ve hukumet zır:n~mdar misli artualım, bütün sahalarda mesai • 

~'tt\ · Şl!ndiye kadar elde edilen para, es- huriyet kıt'alarına 6 kilometre uzunlu - gün dükk:anl:tl", mağazalar fabrikalar a- arın.ın katlım hazırlıyor~.ar, mıllı eko· mizi cezri bir surette yükseltelim ve islah 
~~et "e ınücevher kıymeti sekiz milyon ğunda bir cephe üzerinde geriden Jfücum çık bulundur1.llmakta ve bayram yap _ n.omıde ve .. m~.mleket _mudafaası ese • edelim, kendi kendimizin tenkidini artı · 
~ ay~ ballğ olmuştur. etmişlerdir. İhtilalciler Bilbao'ya üç ki- maktadır. Baukalar da açık bulundu _ rmde her turlu sah~taJı yapıyorlar, I? ralım ve bu suretle millet düşmanlarınıl' 

ıl.i~u~dtıd, 13 (A.A.) - Andujar'dan bil- lometreden daha az bir mesafe dahilinde rulmaktadır. zıl ordunun kuvve~ıne zarar. verme~e hareketlerinden çıkacak neticeleri tama· 
lııı. :Yor: b 1 t 1 . . 1 t . 1 di · ve bu ordunun mustakbel hır harpte men bertaraf edelim. > 

"llıı uıunan epe erı ışga e mış er r. y b kil " · ı t· b • · . b troy b... . . . . onan aşve ının seya ıa ı ozgunlugunu ıhzara tevessül ediyor -
Q~Utı }{:V loıgesmtdekı. ~u.mhulrıytet_ciler Düşmanın zayiatı gayet ağırdır. Kıt'a- Atina 13 (Hususi) - Başvekil Metak- lardı. Tasvip telgraflan 

."~ın-lla a .. c.:ı.rez ep. esını ışg. a e mış_.ve !arımız ilerlemcgve devam etmektedirler. M k 13 (A A) T · bil k''''<t b sas bugün yanında maarif vekili ve baş Sovyetleı· Bı·rıı·g-ı'nı'n dı·J·nsmanlarına os ova, . . - as aJansı · · 
~ ...... uyuk zayıat verdırerek mu - Aragon cephesinde hükumetcilerin Hu - · 

·•ıık.d vekalet müsteşarı olduğu halde tayyare devletimizin askeri esrarını satıyorl3r, diriyor: 
ard:ı malzeme ele geçirmiştir. esch ve Chumilla mıntakalarında tankla- ·ı y h 

ı e anyaya areket tem.iştir. Başvekil Kızıl ordunun şerefli kuvvetini balta· Uzak doğudan, Kafkasya, orta Asya, 
ı:ı _ Şiddetli muharebeler rın himayesinde olarak yaptıkları taar- d f' · ı · t tk k d k j l ı · "<llarn ora a na ıa ış e::-mı e i e ece tir. ıyor ar ve umumiyet '.tibarile har~ci .uzak şimalden, kutup ıstasyonlarından 

~~)c:ı . anca, 12 (A.A.) - İhtilalcilerin ruzlar geri püskürtülmüştür. Atina 13 (A.A.) - Gazeteler, 22 
1 
düşmanın Sovyetler Birliğ:ne karş. ta- ve denizdeki gemilerin tayfalarından, 

i1lt: lstasyonl.l şu tebliği neşretmekte - Cum.huriyetcilere aid iki bombardıman bin nüfusu olan Yanyaya ba~veki~ Me j arruzunu tacil için her şeyi yapıya:· • temyiz mahkemesinin faşist casuslar 
t>a11 tayyaresile üç avcı tayyaresi yere düşü - taksası karşılamak için, cıvardan 300

1 
ıardı. Bunlar, hainane kareketle!"ilc, hakkındaki hükmünü tasvib eden yüz -

saat 14 dı:ı ihtilalci kıt'alar Bilbao- rülmüştür. d"k 500 k " .. t ·ı d d h ceph · · k ~ h k~ 1 ı ı k d ' 
~ltl'icige ve 'fi;i;;;i--~u, ve havtı !~\:~·k~~nin ge~~~in~,';.~.:or~~r .• a enın ıaşesi ve as e~~n..:.:....:e__:~suret eri geme te ır. 

lı eJıilleri çarşambaya Siibaglarına verilen Alman - Macar Benzinle işliyen nakil 
;!.lidada gidiyorlar Zamlar artırılacak l · 

~İli 'l' ara, 13 (Hususi) - Harkiye Ve- Ankara, 13 (Hususi) - Milli Müdafaa gö~·üşn:e erJ va tal nda ucu 1 k 
~ebı ~fik Rüştü Ara.s, İktısat Vekili Vekaleti denizaltı sübaylarile hava SÜ - A Si arı z u . «t 

0 
Budapeşte 13 (A. .) - B. F'on Ne-

~eı,r,,t .. a.Y. ar ve yanlarında bulunacak baylarına verilmekte olan zammın 30 li- ·k· · · ~ " 0 urath, ziyaretinin ı ıncı gliniınde B. 
atla .nutnüzdeki çarşamba günü Bağ- radan 50 liraya çıkarılması için bir ka - DaranyJ ve sair Macar devlet adamları 

~a~lar~trnek üzere şehrimizden ayrıla· nun projesi hazırlamaktadır. Proje ikin- ile görüşmüştür. 
Halkın petrol ve benzin ucuzluğundan tamamen 

istifadesini temin için tedbirler alınıyor ı.r. \ citeşrinde Meclise verilecektir. Gece hariciye nazırı B. de Kanya 

A.nkarada halk için Yeni Lokarno resmi bir ziyafet vermiştir. Ankara, 13 (Hususi) - Petrol ve ben- ler alınacaktır. 
Paki Al B. de Kanya, bu_~~a~ebeti.a bir nu zin fiatının ucuzluğunu temin edecek ka- Otomobil, ot obüs, kamyon, kamyonet 

tı. .... tılta ucuz arsa l ve manya tuk söyliyerek ezc~m e emiştir. ki: nun meriyet mevkiine girdikten sonra ih- gibi nakil vasıtalarının benzindeki vergi 
~d<lll l'a, 13 (Hususi) - Gazi istasyo - Berlin, 13 (A.A.) - Yarı resmi mah - cMü~terek d~st .arımız o~a!l Ilaly: tikara meyda..ı verilmemek ve halkın bu , ve resim tenzili nisbetinde fiat tenzil -

lııı~ Ankara · tasyon na kadar de' f 11 ve Avusluryaya ıstınat ~derek merke11 lukt t . . t"f d t .. 'Yol .. ıs u - "-er yeni bir lokc;.rnoya dair olan Fran- k . . . ucuz an amamen ıs ı a e e mesını leri yapmaları ve bunun temini dikkatle 
-~Yetı tıb·guzergahının iki tarafında mu - sız notası hakkında tefsirlerde bulun - Avrupanın ve mem~e etlerııuızı•1 mns 1 temin etmek ınaksadile bazı idari tedbir- takib edilecektir. 
•ııho. ır kıs · · b ı d' lı'hane tekamülü lehınde çalışmag· 1 de-tlı "ıes· ım arazının e e ıyeye ve - makta ve bu notanın müzakereleri iler -
t Ye el rtıutasavverdir. Bu takdirde bele- Tetecek m h' tt . b" iht' vam edeceğiz.> 
114 a \r inşasma salih parseller halinde ·• d·~· _a ıye e yem ır unsur ıva B. Fon Neurath, cevap verere ... ~ şöy-
•tıa ta.~iyi taksim ettirerek halka ucuz fi- etme ıgını ve Alman yanın .. da. Fran - le dem iştir: 

satacakt sız - Çek yard1m paktına muşabıh pakt- «Merkezi Avrupada kal'i bir uzlaş • 
t ır. lara karşı kafi mukabil teminat isteme - mayı elde etmek için bütün ımkanla~ 

ta.nsada demirvolları sinin tabii olduğunu ilave eylemektedir - rın inkisafa mazhar olmasının en bü -

ll,, ~Cretleri artırılıyor ,Ier. ıGf yük zı~anı iki milletin teşriki mesa~-
l "'l'ts ı F 1 · ı· sidir. bl!<len ' 3 (A.A.) - Pazartesi günü öğ- ranSIZ • ran tıcare 1 
ııaht P:0~aki kabine içtimaında salı sa- Paris, 13 (A.A.) _Fransız_ İran Tica- Emlak Bankasında 

llı:0J. "rlaınentoya tevdi edileck olan ma- J • dd f • ı-. "'s ret Odası İran meb'usan meclisi reisi Es- 'Jlraz mÜ e l 
. ~toje oıı şeklini alacaktır. 
~~dik:i bir . takım resim ve vergilerin f~nd.iyari'nin şerefi~e bir. ziyafet verm~ş- Ankara, 13 (Hususi) -: Emlak ve Ey -
a ıt~0lla Şetaıte göre intibakını ve de _ tır. Iran maslahatguzarı ıle Fransız ayan tam Bankası şinıdi azamı on beş sene o
~ der:i~~arifelerinde zammiyat icra • ve meb'usan meclislerinin reis vekille·· I 'n ikraz müddetini 20 seneye çıkarmak 
~etmektedir. ziyafette hazır bulunmuşlardır. i in tetkiklerde bulunmaktadır. 

~acahsı~ın mash;ralıhları: El falı ve el kiri j -

il Sabahtan Sabaha : 
--
Kiralık taçlar 
------------------------İhtisas devrindeyiz. 

Her işin başına ehlini getirmek prensib olarak kabul edilmiş bulunuyor 
Lokantacılık bir san'attir. Bir ihtisastır. Çiftlik sahıb! lokanta işletemez. J G4 

key iyi at~ biner ama ata bakmasını bilmez. Onun baytarı, manejcisi ayrıdır. 
Yarış atmı onlar hazırlarlar. Jôkey koşturur . 

Her şeyde böyle olduğu gibi galiba bazı devlet sistemleri için de o işin mü-

tehassısları var. Bunların resimlerin C', isimlerine gazetelerde sık sık tesadüf 
ediyoruz. Avrupanın büyük devletleri küçük devletlerin idaresini kendi ke -

yiflerine göre kurmak için bu mankenleri ileri sürerler. Ve bunlar muhtelif 
sebeblerle boş kalmış veyahud siyasi rekabetlerle mimhal bırakılmış taçlara 

namzed gösterilir. Bir zaman Prens Dö Vid isminde, göğsü nişan ve sırma 
kaplı biri Arnavudluk prensliğine sürülüyordu. Şimdi de Arşidük Otto, 
Habsburg1arın son çocuğu İspanya tacına namzed gösteriliyor. 

Monar~inin böyle garib cilveleri var. Vaktilı!' Balkanlarda da Avrupa nü
fuzu çarpı~ırken İslav, Cermen Anglö Sakson n:lrından bir takım prensler 

kendilerile hiç münasebeti -elmıyan milletlerin b<:tşına hükümdar olarak ge • 
tiriliyordu. 

Muhak~rnk ki A"':1'upada yüksek bir medeniyet... var. Fakat hepsi realiteler 

üzerinde işliyen bu medeniyetin de üstüne çıkan ve cıra sıra böyle balyemez 

topu gibi geri tepen orta devir yadi garı fikirler de var. 
Biirhan Ca1ıit Morkaya 



Kazanç vergisi hakkında 
.. maliyenin yeni bir tamimi 

80N POB'I& 

Yeni Halkevi 
Binası geniş 
Olacak 

Arap saçı gibi karma karışık ve 
bol eşhasll bir dava 

2 729 numaralı kazanç vergisi kanu· ı 
nu zeylinin tatbikatında bazı karışık -
lıklar olduğu görüldüğijnden, Maliye 
Vekaleti, defterdarlıklara, bu kanu -
nun sureti tatbiki hakkında bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde, banke r, şir· 

ket halindeki bankalar ve münhasıran 
bankacılık işlerile uğraşan ve hükmi 
şahsiyeti haiz bankaların birb irine ka
rıştırıldığı görüldüğünden, bunların va 
sıfları anlatılmakta ve kazanç vergile· 
ri yüzde sekiz veya yüzde on ola rak 
hesap edilecek olanlar tasrih olunm ak· 
tadır. 

Beyazıt civarına inşa olunacak Halk 
evi 'binasına 200 bin lira sarfolunacak· 
tır. Binanın salonunda üç bin kışi top· 
)anabilecek, bahçesinde de tenis, bas -
ketbol, voleybol sahaları bulunacak -
tır. 

Cumhuriyet Halk Partisi b u bina -
nm bütün ihtiyaçları karşılayacak şe
kilde inşasına çalışacaktır. 

Beyazıttaki Halkevi yapılınca şehir 
içindeki Halkevlerinin faaliyeti buraya 
naklolunacaktır. T emsiller burada ve· 
rilecek , spor temasları burad3 tekrar • 
lanacaktır. Spor salonu memlekette 
mevcut olrnıyan kapalı güreş, boks sa· 
lonu ihtiyacını karşılamış olacaktır. 

Karagümrükt-e cereyan eden bir hadiserıltı 
6 hahramanı da mahkemede neler anlattı/af 
Karagümriikte evvelki akşam cereyan ediyor diye mahkemeye verdi. orada 

eöen bir hadisenin Arap saçı gibi karma beraat ettim. illeY 
karışık davasına dün bakılmış, altı kişi Bundan sonra, vak'ayı. aynen S 
birbirlerinderı do.vacı olduklarını söyle · manın anlattığı gibi anlattı. Saadet: 
mış, nihayet cürmü meşhud müddeiumu- - Ahmedin n<:> benimle, ne evle, Jle · 
misı Hikmf't Sonel, yalnız Süleyman eşyala hiç bir "lakası yoktur. J{e tti
Sökmen isminde bir kişiyi hakaretten uyduruyor. Hepsı iftira!. diye itira~e tit°f 
Sultanahmet bırinci sulh ceza mahke - Bundan sonra, Karagüm~k . ~l 
nıesıne vermiştir. Sultan mah~llcsi bekcisi MuhıddiJl. ıe 

Davacılar, Karagümrükte, Löküncüler Hasan dinlench. Hasandan sonra dıP ııı4• 
caddesinde 121 numaralı evde oturan nen ev sahibi, inhisarlar idaresinde dJJl -
Mehmed kızı 35 yaşında Saadet, Saade - rakabe memuru 56 yaşında Dursun 

İstanbul defterdarı B. KlDm 

tin 19 yaşındaki oğlu Yedikule Limited lendi ve dedi ki: !Jet"' 
~antral mensucat fabrikasında çözücü - Benim t•vı Saadetle Süleyman adtt 
İrfan ve Saadetm 19 yaşındaki üvey kızı her kiraladılar. Süleyman, bana sa aO , 
ve oğlunun nişanlısı Havva Hikmettir. için cfamilyamdır.> dedı. Ben de iJl ti' 

Beyannameye tabi kolektif şirket • 
terde her şerik ayrı ayrı beyannameye 
tabi tutulacağından, asgari verginin, 
kanunda zikredilen karinelerine göre 
şirket namına hesap edildikten sonra, 
yekfuıdan her şerikin iştirak hissesi 
n isbetinde asgari vergi ayrılması, be -

iki gol asf alla 
Tahvil ediliyor yıtları üzer inde de tetkikat , hariçte de 

yannamedeki kazanca göre tarhedilmiş 
tahkikat yapılarak tebeyyün edecek Belediye !bütçesi tasdik edilerek nel· 

Rakım Reşid davalarını anlatmıya da- dım .. cgeliniml~ oğlum da var. ()D1Bfl l1Jlll' 
\'et ettikten sonra, davacılar, sıra ile şun· lendireceğim.J> dedi. Süleyman na 

vergiye mahsubu ve her ~erike de ayrı b 
fi'li vaziyetin esas tutulması li.tzumu dikten sonra beş S<?nelik yol faalivetı -

ları anlatmışlardır: İrfan demiştir ki: konturat yapbl:. ıııı"" 
- Bu Süleyman. bizim içın bir ev tu _ Dün gece, m:ıhallede düdükler ça t>alı) ayrı tebliğat icrası lüzumu bildirilmek- "' 

zikrolunmaktadır. ne göre evvela Beyoğlunda İstıklal tacaktı. Bir odasında da kendi oturacak- Ahali koşuştu •Sizin evde bir kala ıtırO
tı. Gıttı.. Dursundan evi kiraladı Kon _ var.> diye h::ıber verdılcr. ~a~~ıp gı JJı -
tuı at Süleyml:ı namına yapıldı. Üvey pe· Bekci kapıdaydı. Kapının onunde -ğ -
derim de kefil oldu. Bir kaç gün sonra, metle Süleymnnın karısı olduğunu 0

;,çe
Süleyman ortadan kayboldu. Uzun za _ rendiğim Seher vardı. Süleyman ~ • 
ınanlar görünmedı. Dün akşam saat do - rideydi. Küfür :C!Ian işitmedi~· gı··ıe1 • 

~~ ı· 
2.395 numaralı kanunun yedinci Pl"ofesörlerin hariçteki konsültas- ve stanbulda Divanyolu caddelerı as • 

dd · d ik d ı · l 1 • yon u .. cretlerinden vertri !alta tahvil edilecektir. ma esın e z re i en ış er e ugraşan • 
mükelleflerin, asgari vergi vermek alınacak mı? Yeni yolların kanalizasyon elektrik 
maksadile, ticaret sicilindeki ünvan - Üniversite profesörlerinden ecnebi kabloları vesaire gıbi tamircıttan mu -
larını değiştirdi~leri, .bu ~üml~en o - dokto~larm hari~teki konsü.ltasyon ü~-ı tazarrır olmaması için bu gibi tertıbat 
)arak, meseli, fı len ıthalat ve ihracat retlerınden vergı alınıp aıınmıyacagı tretuvar altlarına yerleştirilec ektir. 
komisyonculuğu yapanların ünvanla • meselesi defterdarlıkça tetkik edilmek· Yollara soğuk asfalt dökü!erek en sağ
nnı adi komisyoncuya tebdil ettirdik· tedir. Bu tetkikat neticelenip te hük - lam şekilde yapılmasına gayret oluna -

nin dayak yedii!inı de görmedım. Su l:uzda, anaht:ırJa, çatır çatır kapı açıldı. · ~ 
Bir de baktım, bu Süleyman, karısile be- manı dışarı çıkardım. f dt 
raber içerı girdi. Halbukı onda anahtar Dursunun karısı 56 yaşında Naıi t:~ • 
yoktu. Başka bir anahtar uydurmuş. Der- dinlenip kocasının söylediğı ~eyierı tı , 
ken efendim, benim yakama sarıldı. cÇık rar ettikten sonra Süleymanın barıfat 

leri anlaşıldığından bu kabil mükellef - me bağlanıncaya kadar bu neviden caktır. 
lerin sicili ticaretteki ünvanlarına bak olan kazançlardan vergi tahsi! edilmi
makla iktifa edilmiyerek defter ve ka· yecektir. Şehir işleri: ğı karısı Seher de hadıseyı cöyle aJl 

dışarı benim evimden!• dıy<> başladı. Söy- :;--______ ..... .._ ___ ~ 
lemediği söz kalmadı. Bır ıkı de yumruk rnıştır: . i ıafll' 

Polisle: 

Dün üç kaza oldu 

D ün şehrin muhtelif yerlerinde üç 
kaza olmuştur: 

1 - Hürriyet abidesi caddesinde bi-

sikletle gezen 13 yaşında Mustafa is -

minde bir çocuk 4 yaşında Pakize is -

minde bir çocuğa çarparak yaralamış· 

t1r. 

2 - Saat 19 da motosUdetinin arka· 
sına aldığı Ali ve Emin isminde ıki ar

kadaşile Telefon caddesinden geçen Me 
lih, motosikletini bir arabaya çarpmış, 
Alinin ayağı kırılmıştır. Yaralı Hay • 

darpaşa Nümunc hastanesırıe kaldırıl
mıştır. 

3 - İzmire giden Ankara vapurunu 
çekmekte olan Kadriye romorköı ii tay

fasından Nusret halatı kancayla çık& -

rırken başından yaralanmış, Beyog u 

Zükfır hastanesine kaldırılmıştır. 

Hapishaneden çıkar çıkmaz 

Yeni hapishaneden çıkını~ olan sa· 

bıkalı Ali oğlu Kamil Papazköprüde 

Kahya sokakta topal Yaninin evine ge
lip cam kırmış, Yaninin k!zı Atinaya 

sarkıntılık etmiş, yakalanıiıı~tır. 

S.bıkahlann kavgası 
Dün sabah saat sekizde Uzunçarşıda 

sabıkalılardan Ali Osmanla kel CemPl 

kavga ederlerken Ali Osman tabancası

nı çıkarmış, iki el ate<j etmiş, Cemali 

sol kolundan hafifçe yaralamıştır. Ali 

Osman kaçmıştır. 

TAKViM 
HAZiRAN 

Ramt 1ent 14 
Arabi se. ı~ 

1ıs6H l~ı6 - -H••lra• Res.o ı aene Hızır 
1 1VJ1 40 

-
PAZARTESi 

8.ABA H 
R. ülihar r he .,At( 

::.. u. 
8 •7 5 ~ ı ~ 
4 27 2 ~·8 -o ıe Jkindı Akşnm ı ... il 

. u. ti. l). ·r '· ,, 
E. 4 32 ij 3ii 12 - 2 oa 
z. ıı ıa 16 14 l!i 41 2J 44 

Üniversitede: Yol ve k analizasyon inşaatı yapıştırdı. Hcpim.zc birden sövdü. Ni - - Ben bu d~vacıların hiç biri.il tld a1 
hayet bekci !!eldi. Ev sahibı Dursunla ka- marn. SüleymanJa aramız açıldı. Jıp b"' 

hazırlığı başlıyor ~ ı d h t ge 
Üniveraitede agıw rlama bürosu rısı Nazife de geldiler. Bunu evden attı- evve ayrıl ık. Dün gece A me e~ 

Belediye, beş senelık yol inşaatı ve 1 D rıı-tırdı. Ben rahatsızımdır. cBenartı o"i· 
k ıd ar. avacıyım. rn 11 

uru u yeniden başlıyacak kuırnl izasyon faa- Saadet de: havadar!. diye, Süleyman, bir oto /Jl' 
Üniversitede bir ağ?rlama biiıosu liyeti hakkında ayrı ayrı ıkı program le attı beni.. Karagümrüğe götürdll· .. -- Akşam knpı anahtarla açıldı .. bu gir- rn .. 

kurulmuş, beş kişilik bir komisyon teş hazırlamaktadır. met otomobılc para verirken, koca e -
dı. & Şımdiye kadar evde sen oturdun. n 

kil edilerek faaliyete geçilmiştir. Bu Kanalizasyon faa liyetıne ve yol jn- Şimdiden sonr<ı da ben oturacağım .. çık nahtarla kapıyı açtı .. girdik. De:;aıtıJll 
ağırlama bürosu hariçten memleketi • şaatına geçeb.lmek için be edıyc büt- evımden!> dedıkten sonra küfür küfür fendim, bunların hepsi birden d" bt" 
mize ve memleketimizden harice se - çesinin tasdikten gelmesi beklenmekte- üstüne, söylemediğj kalmadı. Üstelik de, üzerine hücum etmezler mi? .. ffaY ~ııııı= 
yahat edecek Üniversiteli kafilelere ters yüzüne dönerek sokağa çı dJ• .. h . . 1 dir. Bütçe tasdikten gelir gelmez beş dövdü ... demiştir. ıar·' 
muza eret edecektır. Aynı zamanda sene zarfında vapı.aca!< yollar s· rava cAhmet yetiş'. Kocamı öldürüyor 'ge • 
memleketimizden vakit vakit profesör "' . · "' Hakim Reşirl, dövme davası açılmadığı ye feryada başladım. Ahmet ef~nd\ir r 
istemekte olan Mısır, Efgan, İran gibi kokn~cak ve ondan sonra ınşaata ~eçile- icin o cihette'! muhakemeye bakılamıya- Hr .. polis .. bckci gelir .. ev sahibi ge ~· 
h .. k. 1 · ·· 1 ce tır. cağın ı bildirdi. -·c: u umet erın muracaat arına karşılık ma, benim de sinirlerim boşanıı..-s··feP -

B ..ı b. • b. 1 k Süleymana ne diyeceği .sorulmuş, o da e vermek ve icap eden profesörleri gön- urgaz:ıa ır partı ıneısı yap aca gır zangır her azam atılır. Neyse ...... 61-
1 

şöyle söylemiştir· dov .. 
dermek üzere tertibat alacaktır. Burgaz adasındaki Cumhurıyet dim .. hasılı, bunlar, kocamı döve .. fj • 

Halk partisi şubesi için g~izel bir parti - Ben, bu Saadeti iki ay evveline ka- dürdüler. O zavallıcık da, hiç, kilfl.lf 

Gümrük işleri: 

Yeni yolcu salonunun projesi 
hazırlandı 

dar hiç tanıma7.dım. İki ay evvel, bir gu .. n, ]!! t d 
binası inşa edilmesi kararlaştırılmış - ctn e me i. . edil' • 

fa milyamla aram bozuldu. Kalktım .. ar- Haklın Reşid, bütün bunlan dini _Ji -
tır. Bu hususta tetkikat yapıbrak mer- kadaşım koltukcu Ahmede gı"ttı·m. Bana .. rrrıeu-
k · 1 ten sonra, sövme suçunu sabit go A' -
ezı vaziyette bir arsanın satın a ınma- bir oda bulmasını söyledim. O da bana -· d S"l · da"'~w 

· k gm en u eymanm beraatıne, a~ .. IJY 
sına teşebbüs edilmiştir. InşJata ya ın- dedi ki: .Benim Saadet isminde bir ta- JJl :ı» 

p f ·· · D !ardan da 1000 kuruş mahkeme ro esor mımar ep yeni yolcu sa • da başlanacaktır. nıdığım var. Yarı parasını sen verir .. ya-
lonunun avan projesini bitirmiştir. Ya- Belediyede bir plan komisyonu rı parasını da ben vereyim. Sen bir ev nın alınmasınn karar vermişti~ 
rın liman idaresinde liman idaresi u - bul.. ta~ınalım. Ben sana, eşya da veri _ D i /. 
mumi müdürü Rauf Manyasi, gümrük kuruluyor rim.> Onun üzerıne, gidip Karagümrük- en z 'Ş/er/: 
baş müdürü Mustafa Nuri, muhafaza Şehircilik mütehassısı Prust, geçen te bu evi buldum. Bekciden anahtarı al- 1etiJld6 
b ··d h. r h k ş'nde Liman idaresinin romorkör 
~ş mu ürü Hasan ve diğer Müdürle- , sene .~e 1r P anını azı~ amn 1

• 
1 

• dım. Taşındık. On beş gün kadar, evde 
rın iştirakile bir içtima y~ılcıcak ve kendıne .yardımcı o~a.sı ıçrn bır ıhtı • hep beraber oturduk. Koltukcu Ahmet biri g eliyor ııırıd•' 
mimra Dep proje üzerinde izahat ve-ı sas komısyonu teşkıJını istemiştı. Ko - de, haftada iki üç defa gelip kalıyordu. Liman idaresi tarafından :t{o n biri 
recektir. Proje muvaf ~k görülürse kat'i ~is~o~un bu ~en~ teşk i~ine ~arn.r ve - Ben seyyar esnafım. Bir ış jçin Çorluya ~an satın alınan r~~orkörler~~· giiıl 
projenin yapılmasına başlanacaktır. 

1 

rılmıştır. Şehrın ıktısadı vazıyelınc da gidecek oldum. Ev anahtarının birile lımanımıza ~el.mek uzere evve ' 
.. ir rapor bir müddet evvel hazırlrınarak konturatı bunl~ra bıraktım. Çıkıp gittim. hareket et~ıştı;. • .ıaoı'f" 

Ford fabrikası iıakkında g umrükte n Prusta verilmişti. Komisyon bu rapor 1 Evvelki gün Çorludan döndüm. Eve git- Tahtelbahırlenn ıqasına ~': deııil' 
malQmat istenildi ı muhteviyatını gözden geçırecek, şeh • tım. Baktım .. kap; duvar. Ev sahibine gi- Haliçte inşa edilecek olan ı~ı. 1ıı:ııe• 

Ford fabrikası, gümrük resmini azı rin ihtiyaç!arını tesbit ederek bir rapor dıp. sordu.m .. Acaba konturatı kendi üzer- ?.ltı ge?1is_ine ait hazırlıklar bı::;şıııo•• 
gösterdiği cıhetle hakkında takibat ya· ı hali~de şehircilik müteha:.sısına ve:e - l~rıne ettırdıle~ ~ebeni almıy~caklar mı? uzeredır. Inşaata pek yakında 
pılmış ve mesele mahkemeye intikal cektır. Prust bu rapordan sonra planı- dıye ... _Ev .sah• ~ı: •Yok .. dedı .. konturat caktır. • pııritl 
etmişti. Bu mesele hakkında adliyece nı tekemmül ettirecektir. scnın uzerındedır.> Ondan sonra gidip Almanyaya 8İparİf ~ilen "

1 y•t' 
Çadırcılarda Ahın d" b ld On A!Jll'Il. st' bazı noktaların aydınlatılması istenil - itfaiye: bayramı haznlığı baıladı d D . . e 1 u. um. a sor - Devlet Denizyollarının ... 9)8 

miştir. Gümrük müfettişleri is.i çok e- 2 5 E hlld • 1 . k l "tfaiye um. edı kı. cKarı benı evden attı .. eş- s!pariş ettiği vapurlardan ıkısı cıııcut• 
Y e ) apı aca 0 an 1 yaların da ü~tüne yattı. Ben ~aıarımı · d ı ·s buıurıa. J'd 

s:ıslı tetki ketmeğe başlamışlr.rdır. bavramı hazırlıklarına başlanmıştır. d . . ~J nesı mart ayın a ge mı~ Jdır· 
., sen en ıstenın.> Ben de· cBorcum olsun B ·k· ·· • ti 18 rnı .ılt 

Bauramın ueçen sene olduılu gibi Tak· · · ·· u ı 1 vapurun sur 8 .. udııılı " Gümrük ve İnhisar!ar Vekaleti Mus

teşarı Adıl, gümruge gelert!k tef -
tiş hey'eti ile görüşmüş ve bu mesele 
hakkında izahat almıştır. 

., b ., verırım .• ded:nı. 1 d b" . t t nbul - J.Y" tıv 
sim stadyomunda yapı iması düşünül • 1 vapur ~r an ırı s a ttın9 . ; 

kt d . Ahmet, benı kı.rımla barıştırdı. Dün diğeri Istanbul . Bandırma ha ·c:JeYııı., 
me e ır. g h t 1 k urlar ı" , ~ce, as a o an arım Seherle beraber sis edilecektir. Yeni vap yol\l , 

Müsteşar Adil, gümrük kimyahane- ' 
sini de gezmiştir. 

Y erebatan sığınak olacak 

Belediye şehrin u.mumi yerlerinde 
sığınaklar yaptıracaktır. Hey'eti fenni · 

ye Yerebatan sarayının bu işe elveriş· 
li olup olmadığını tetk:k etmiştir. Bu 

PARIS.-m-.. 
Scrg;sinde 

14 TEMMUZ $ENLIKLERINI 
Sabahlara kadar doya doya 

görebilecek grup tam 
1 TEMMUZDA 

İstanbuldan hareket ediyor. 
Acele kayıd olunuz. 

30 TEMMUZDA 
Kalkacak büyük seyahat için yerler 

telkıkat sonunda sar.ayın sığınak şek - azalmıştır. Hemen kamaralarmızı 
linc konulması için büyük masrafa ih - kapatınız. Müracaat: 
tiyaç olduğu anlaşılmıştır. Şimdi bu N A 
sjğınağın kaça mal olacağı tesbit olu;. ı 
maktadır. 1~-~ 

TTA 
Beyoğlu. Tel: 44914 

bır otomobile bindik. Ahmedi de aldık. ce şimdi 6 saat süren MudanY' dar !ıO 
Eve gittik. Ahmet şoföre para veriyordu. saat 15 dakikaya ve 1 O saat :e]ctif· J 
Ben kapıyı a!sıp girdim. Meğer, içeride ren Bandırma yolu 3 saate in da dalı~ 
iı~işler.:. ka~anhk~a oturu~orlarmış. Üçü Böylece Bursaya, ~ara yolu gidıl1'111! 
b~:den uzernr.e hucum ettıler. Hem söv- olduğu halde azami uç saatU: ıertıeS11 , 
duler, hem dövdüler. Şu halime bakın .. olacaktır. Yeni vapurı.~rı.~ ~~r 11ııre · 
raporum da var. Marmara havzasında buyuk 

Maznun Si.tlc:yman, bu sırada, alt çe - ket başlamış olacaktır. --
nesinde sallanan bir kesici dişile koltu -
ğunun altındaki. didik didik ceketini gös
teriyordu. 
Şahidler d!nlenmeğe başlandL. koltuk

cu Ahmet dedi ki: 

- Bunların hepsini tanırım. Saadetle 
de ik i senedir beraber yasarım. Geçen -
lerdc Saadet benı eve almadı. Sarkıntılık 

VEFAT 
1
. ~0,,deıt 

·dürue ,
Mülga sada:-et evrak rnu k n rat1f11 _ 

nıütekaid Mehmet Rıfat hak 1 

51
• ya _ c aze ôŞ tine kavuşnıuştur. en rıalı 1' ,, 

nn 3 de Kızıltoprakta 8 nunıa ,,ile P" 
künden kaldırılarak Maltepede 
beresine defnedilecektir. 
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• 
lzmit ve mülhakatında 

sıtma mücadelesi 
Mücadele müsbet neticeler veriyor. Birçok batakhklarda 

ıimdi arpa, buğday ve mısır istihsal ediliyor 

İzmitte kurutulan bataklıklardan biri Altıncı oğlu bataklığı 

İzmit (Hususi) - İzmit ve mülha • müsbet bulunmuştur. Kan endeksi yüz 
~tındaki sı1ma ve sağlık davası bü • de 6,4 dür. . 
l'~k ve hayırlı bir hızla ilerlemekte • Mücadele başlarken kan. e~~?k.31 
~· Bilhassa çeltiık ekilmesinin mene • yüzde 25 idi Y~zde 6,4 d: dilşur~l:ı1 
diırnesinden sonra, halk geniş ve rahat kan endeksi İzmıt sıtma mucadeles~~ 
bir nefes almak imkSnını bulmuş, sıt· en lbüylik muvaffakiyetlerinden bm 
inalı yekfuıunun büyük ve şayanı hay- sayılmaktadır. . . 
r~t bir derecede azaldığı müşahede e- Geçen sene mıntakadan 28, 122 ~ışı 
dılrniştir. sıtmalı ve dalaklı görülerek tedavıye 

Geçen sene Kocaeli sıtma mücade· ~ınmıştır. Bunların hepsi eski ~e kök· 
le tnıntakasının işgal ettiği sahada 325 lu sıtmalı olduklan halde, bugun has-
köy ve 158 043 nüfus vardı. talıkları tamamile zail olmuştur. 

t· ' . . Bunlar için 525 kilo kinin, 66740 
dev lk .Yaz devre;ınde t 9;,,0Z .1.' son yaz. tablet tatlı kinin, kansız ve zayıf olan
nı res nde de65,-89 o._:nak uzere sıt • lara arsenik, çelik ve kininden mürek 

17a mucadele doktorıarı tarafınd.ar. kep 3602 t k t hapları verilmiş 
O 310 k' . d'ı . . Ilk ane uvve 

" , ~ı muayene e ıımıştır. ve 1328 kinin ı::ırıngası yapıimıcıtır. 
"'azda d l k d k · .. d 9 9 'k "' "' a a en e sı yuz e ' 1 en son Bir sene zarfında köylerde doğum1 
~Zda 8,4 de d~müştür. Mücadeleye ölüm vukuatı tesbit edilmiş ve 4891 ç~ 
idi. haşlanırken dalak endeksi yüzde 50 cuk doğmuştur. Köy nüfusuna nazaran 

binde niSbeti 43,43 dür. Bir yaşını 

"'- 9 36 senesinde merlcez laboratuva - doldurmadan ölen çocukların nisbeti 
'""1da 4934 kan muayene ediierek 371S yüzde 10 dur. 

Zarada bi; y;rr~-td;° bir zabıta 
vak'ası olmadı 

rö 'ğünülecek 
Bir teşebbüs 

Niksarda bütün eski 
eserler tamir ediliyor 

Bu h1mn Rikıat'da Setçukilet' ta • 
rafından yapılmıı ve büyük bir san'at 
kıymeti t~yan cKı1'k Kızlar Türbe • 
si> ni göstermektedir. Niksarın uya
nık fikirli idarecileri bu güzel eseri 
harab olmaktan kurtarmak te§ebbü-

süne girişmişlerdir. Buna benzer bir 
çok kıymetli eserler daha bu yıl için· 
de tamir olunacak ve titiz bir dikkat
le mu1ıafaza edilecektir. 

Niksarda yapılan bu övünülecek 
teşebbüsün bütün kaza ve vil4y~leri
mizde de '1ynı ıekilde tatbikını te -
menni ederiz. 

Sivas valisi 
kazaları geziyor 

8-yfa 1 

Yarıda kalan SillvrJ rıhtımı 
inşaatına yeniden başlandı 

Rıhbmın kenanna da büyük bir park ve güzel bir plaj 
yapılıyor. Silivri halkı kağıt oyunlanndan kurtulmak 

için bir okuma salonu istiyor 

Silivri, (Hususi) - İki s~e evvel f Silivrinin Fener, Kılıçlı, Fak.hı köy le -
Silivri sahiline yapılmak ıstenen ve rinde bu yıl ektiği tecrübe tarlaların • 
yanda kalan rıh • da, hasad zamanı geldiği için biçme 
tım inşaatı değer- f 1• ı· ıı... ı t Ek'l t h' li ka akamı • aa ıye ı 1uaş aınış ır. ı en o umlar-
mız ;.1kkas Sa· dan iyi neticeler alınacağı görülmüş • 

boş'un ve liman 
reisi Rahminin te 

şebbüsile yeni • 
den başlamıştır 
Silivriye büyük 
bir kıymet kazan. 
dıracak olan bu 
rıhtunııı yakın bir 
zamanda bitiril • 
mesine çalışıl • 
maktadır. 

Bugünlerde Si sınm bymaka • 
livri iskelesinin mı Vakkas Saboş 
iki tarafına iki yüzer metre uzunlu • 
ğunda rıhtım yapılmaktadır. Bu rıh • 
tımın kenarına yüz metre murabbaın -
da bir park tanzim olunacaktır. Ayrı -
ca rıhtınıa pek yakın olan bir eski ev 
de istimlak edilerek. pa.rkın genişletil • 
mesi temin edilecektir. 

tür. 

Silivri ve mülhakatında hasad zama 
nının gelişile bir haftadanberi yeni ar· 
pa piyasaya çıkarılm~ bulunmakta • 
dır. Şimdilik arpa fiatı kilosu beş ku
ruştur. İlk arpa mahsulünü piyasaya 
getiren Cüce Sekmen köyünden Sağ -
dırlı İbrahim ismindeki köylüye 1 O li-
ra mükafat verilmiştir. 

Silivri köylerinde muzır 
~eler göriildii 

Silivrinin Yabancık ve Alipaşa köy
lerinin bazı mıntakalarında ziraate za· 
rar verici çekirge görülmüştür. Kaza 
ziraat memurluğu mücadeleye başla • 

mıştır. 

Silivride kiğıt oyunları 

Diğer taraftan denizden ayrılan ve Silivride eğlence yeri olmadığı için 
ibataklık haline gelen bir yerin de te· bütün kahvelerde kağıt oyunu hakim
mizlenmesine başlanmıştır. Burada a· dir. Halbuki bir çok kazalanmızda be· 
Çılan kanalda yüzlerce işç! çalışmak· . A - • • . . Iedıye kagıt oyunlarını yasak etmıştır. 
t d Sahili ÇOk temiz bir yerınde bır 
a ır. n A. Bizzat halk ve mektep talebelerine ka· 

plaj yapılmağa başlanmıştır. PlaJın ba . ,. 
rakalan ikmal olunmak üzeredir. dar sırayet eden bu oyunların men ı-

Yalnız Silivri iskelesi çok harap bir ni,.okuma yerlerinin açılmasını bekle· 

halde bulunmaktadır. İske!enin tamir ::,~.~~-i~:--···--· .. • .. -·--·-·--
ve islahını düşünen belediye iskele sa- , " 
hibi ile bir anlaşma yapmış ve buranın Bi Doktorun 
5000 liraya istirn.liı.kine karar veril • .! .. 
mişti. Fakat belediye bütçesi şimdilik Gunluk 

Vali Nazmi Toker müsait olmadığı için bu teşebbüs yarı· Notlarından (*) 
Sivas, (ffususi) - Kıymetli ve ça • da kalm~tır. --------"!!!"', --ı 

lışkan valimiz Nazmi Toker yanların· İlk arpa mahsulünii getiren Paratifo hastalığı 
da kültür direktörü Cemal Gültekin ve köylüye mükifat verildi Tifoya çok yakın lrlz gösteren h:ı.st&Jıt-
vilayet jandarma komutanı Abdurrah- Yeşilköy tohum islih istasyonunun ıardır. 

le 
Zara, (HusuSf) _ l"'-4Aan sene Zaraıda kurulan polia tı:>cıkilatı, bir ytl için· man Yaman old~ğ_u halde Hafik, Za • . •V• ... Burada lnce barsaklarda çlbanıar mey-

~ -ıı ...... l. .. • TT-ylihis ka ı U t r-- he g tt g kazad kuı dana gelir. Paratlfo tle tifo arasındaki ta lnemlekette tam olarak asayişi te min etmiş, 364 gün zarfında tek b~r ra, ~~~ .... ı . .ıv.ı. • ar. za arı ve .. m- l~nı~uş ~:~ne r 1 ı 1 a 
b.ıta vak'ası olmamıı:tır. Gönderdi ğim resim lbu tı>c:;kilAtı dolduran faal ranıye nahıyesın. ı _ teftış ederek don • tur ışlerı ıle meşgul olurken okul ta- fark haatalıtın flddetlnln tlfoda daha 

t!lis l' -s - b de.amlı olması ve kan muayeneslle tlfo 
lerlınizi ve lbekçilerimizi çalışkan komiserimiz bay Fahri ile bir arada müşlerdir. Valı~~ .ulunduğu kaza • lebelerile çok yakın~~~ il~lenıniş, on· ba.slllnln mikrobunun mo.sbet görtllme _ 

!ermektedir. larda kazanın butun ışlerini gözden ge larla konuşmuş ve goruşmuş ve yarı • 
h(i ~.araya tam bir sükfuı ve emniyet veren zabıta memurlarımıza karşı halk çiımekle kaimaııwl, halkın dertlerini nın büyükleri üzerinde çok iyi bir sem 

sinden lbarettır. ParaUfoda hararet meT
cuttur. Bap.lnsı, uykususluk, aıtıntı, a
tız paslılıtı ve kurulutu da bqlıca lrll
dandır. 

YUk bir şükran taşımaktadır. dinlemiş ve onlarla hasbıhallerde bu • pati bırakmıştır. 

' 

t,..~ Duydun mu Hasan Bey, 
il. lı: f Tll§delen suyunu isla .. 

arar vermiş.. 

P•zar Ola Hasen Bey Diyor Ki : 

... Bunun için Avrupadan 
yeni makineler getirip .. 

••• Bir çok para sarfile ye-

ni tesisat yapacakmış ve su 
fiatları da biraz yükselecek-
mif. 

Okul yavruları valimizin ilk teftiş· 
lerinde yaptıklan andı tekrarlamış • 
lar bilhassa Suşehrinde bu and daha 
heyecanlı bir şekilde tekerrür etmiş • 
tir. 

Suşehrinde Merkez okulunun ikin· 
ci sınıfında bulunan ocEvsen> adlı bir 
kız talebe valimizin teftişini bitirip sı· 
nıftan çıkarken gür sesle: 

- Sayın ilbayımız müsaade ederse
niz andımızı tekrar edelim!. demiş, bü 
tün sınıf öğretmenleri ile birlikte Türk 
Iüğe ve ülküye olan and şarkısını yük
sek sesle söylemişler, başta valimiz ol· 

Tedavi l~ yapılacak .başka blr fe7 
yoktur. Perb.lze bilhassa ttina etmelidir. 
Her 1kl hastalıkta da kaU şeyler yedir
mek caiz değildir. Dalma nıaylat ile has
talar devrelerini gcçlrlnclye kadar besle
necektir. Her gün kolların, bacakların ko
lonya ııe friksiyon yapılması muvafıktır. 
Karna buz kesesi tatbiki çok lyl neticeler 
veriyor. Ağzın temizlenmesi de çok mü -
hlmdlr. Başına soğuk su bezleri ve yahut 
blr miktar sirke veya kolonya lllTe edil· 
mlş soğtık sular tatblkl muvafıktır. 
Bundan sonra. yapılacak başka bir şey 
yoktur. Beklemek lazımdır. Hastatığın 
vasat\ devresi üç hattadır. 

duğu halde maiyetindekiler çok gü - 1--<.->-Ba--no&lan---k-_.-p-salda--,...,--,...--.. -. 
Hasan Bey - Desene, Taş- zelve candan hislerle okuldan ayrıl • bir albim• ,aplfhnp k~ ,......_ 

delen suyunun adı bundan mışlardır. Valim.iz bu hafta içinde de &lkmtı •m•nmwd& b• notlu bir dokter 
sonra cCepdelen suyu> olu • Kangal, Divrik kazalarına gidecektir. ıtM •m'•d•nna Jetileblllr • 
yor! .. 



Dünkii Atletizm Müsabakaları 
-~ . ~ .. -

Fener - Kurtuluş karşılaşmasında 
Fener 75 puvanla üstün geldl 

Dünkü müsabakaların gördüğü rağbet bize ikinci 
kategori atletlere büyük bir ehemmiyet vermemiz 

lô.zzm geldigini bir haha hatırlatmıştır -------
Beş hafta devam edecek atletizm J Gizis Pera -

müsabakalarının birincisi dün Kadı - 400 - Papadupolus Pera 54.8 
köy stadında yapıldı. Faruk Galatasaray -

Bütün klüp atletlerine açık olan bu 800 - Mehmet Güneş 2. 1 1.2 
müsabakalara Galatasaray, Fenerbah - Cevdet İstanbulspor -
çe, Güneş, İstanbulspor, Beyoğluspor, 1500 İbrahim Galatasaray 4.38.6 
Kurtuluş atletleri iştirak ettiler. Hakkı Galatasaray • 

Atletizm sahasının en genç atletle· Yüksek atlama: Pulat Galatasara1ı 
ri arasında yapılan bu müsabakalar Ü· 1.76 
mit edildiğinden fazla alaka uyandın- Uzun atlama Pulat Galatasaray 6.2 I 
cı bir şekilde cereyan etmiştir. Hakkı Galatasaray 6. 13 

Eski şampiyonların sahadan uzaklaş· Gülle - Etem Galatasaray 12.0~ 
maları üzerine yarışabilmek imkanla - Fenerbahçe - Kurtuluş dereceleri:. 
rmı bulan atletler her mesafeye fazla 100 - Corciyadis Kurtuluş 12.2. Cı• 
rağbet göstermektedirler. had Fenerbahçe -

GALATASARAY - DOGANSPOR MAÇINDAN iKi GÜZEL ENSTANTANE 400 ve 800 metrede son hatta kadar 200 - Ömer Fenebahçe 24.4, Cihad 
çekişen atletlere mukabil atlama havu· Fenerbahçe. 

MÜLLİ KCME MAÇLAR O 
zunda en yeni beş atletin 6 metreyi aş- 400 - Firuzan Fenerbahçe 54. 
ması kayda değer bir hadisedir. Mamburi Kurtuluş. 

Dün müsabakaların gördüğü rağbet 800 - Kostantinidis Kurtuluş ı.ız, 

Fenerliler lıücum hattını 
işleten en iyi iki oyuncu

Kümenin en şanssız takımı 
olan Doğanspor dün 

1 evvel ki günden daha 
f güzel bir oyun oynadı 

bizi ikinci kategori atletlere büyük bir Priyulas Kurtuluş 
ehemmiyel 'r.!rmemiz lazım geldiğini Yüksek - Necdet Fenerbahçe 1 •69 
bir kere daha hatırlatmıştır. Ançus Kty.•tuluş 1.62. 

Toplu olarak yapılan bu müsabaka- Uzun - Enver Fener-bahçe 6.14. 
!arda Fenerbahçe, Kurtuluş takımlan Sadi Fenerbahçe 6.09 

sundan mahrum olarak 
çıktılar sahaya 

kendi aralarında senelik şampiyonayı Cirit - Necdet Fener bahçe 41 · 
da yapmışlardır. Disk - Necde~Fenerbahçe 35. 

Açık müsabakalar dereceleri: .ıf X 100 - Fener.bahçe takımı '4 7 · 
1 00 - Kamıran Güneş 12.2 Kurtuluş. 

Geçen hafta cumartesi günü Tak -
sim stadyomunda karşılaşmaları la • 
zım gelen Ankaragücü - Fenerbahçe 
takımları maçı, Rapitin İstanbula gel
mesi yüzünden düne bırakılmıştı. Fa • 
kat Fenerbahçeliler maçın Kadıköyün· 
de yapılmasını istiyorlardı. Ve daveti
yeler Taksim stadyomu için basıldığı 
halde federasyonu da ikna ederek Ka-
dıköyü için karar almışlardı. Fakat 
Ankaralılar haklı olarak buna itiraz et 
mişlerdi. Ve Ankarayn Merkezi Umu· 
miye telıgraflar çekerek vaziyeti an • 
lntmışlardı. 

Son dakikada gelen emir üzerine 
her iki takını Taksimde Galatasaray • 
Doğanspor maçından evvel karşılaştı 
lar. 

Dünkü Maçların -
Neticeleri 

F. Bahçe 2 - A. GUcU O 
G. Saray 5 • O. Spor O 

Ankaragücü - Fenerbahçe maçından 
sonra İzmirde Fenerbahçenin mağlup 
olduğu Doğansporla geçen nafta An -
karagücüne rnağlub olan Galatasaray 
karşılaştılar. En iyi beş oyuncusundan 
mahrum olarak şanssız bir maçtan son
ra cumartesi günü Güneşe mağlUp o -
lan Doğansporlular Galatasaraya da 

.ayni dereceyi alacaklarım bilerek çık· 
uhlarından kabil olduğu kadar çalışa
madılar. Zaten milli küme maçlarının 
en şanssız takımları İzmir takımları • 
dır. Üç klübü bir araya getirdikleri hal 
de en iyi oyuncularını bir türlü yanya
na oynatmağa kısmet oimadt. Dün Do
ğanspor takımı Güneşe çıkardığı oyun
dan daha güzelini oynadı. Fakat bu gü· 
zel oyun milli kümenin en zorlu ta -
kırnı olan Galatasaraydan fazla gol ye· 
melerine mani olamadı. Buna rağmen 
kaleci İbrahim şayani hayret başı kur-

Gizis - Pera Müsabakalar sonunda Fenerbahçf 
200 - Galip Galatasaray 24.6 85, Kurtuluş 69 derece almışlardır. 

tarışlar yaptı, ve alkışlandı. Sol müdafii --·-~~---.~------·--'-'-1-1-11111! 

Adnan doğrusu temiz ve canlı oyna • Fener_ Anka·. Jilı:1.i, ı..ialatcısaray • 
dı. Nurullah geriye kabil olduğu kadar 

1 yardım etti. Galatasaray takımı ise pek er sadece yırtıcı ve enerjik oynama .. J 
k d .. 1 b. d sındandır o a ar guze ır oyun çıkarama ı. · 

Milli kümenin başlar d g .. sterdiği Oyun başlar başlamaz Galatasaray 

Doğcınspor nuıçından fkl g~rUnüş 

Milli Kilmede 
Başta giden talıımlar 

Puv!!! 

Fenerliler Fikret ve Niyazi gibi hü
cum hattını işleten en iyi iki oyt.ıncu
lanndan mahrum olarak sahaya çıktı
lar. Ankaragücünde de Semih ve Or -
han yoktu. Fenerliler pek güzel ol -
mamakla beraber fena oynamadılar. 
Hüsnmettin güzel kurtarışlar yaptı. 

Yaşar, Mehmet Reşad, küçük Orhan 
güzel oynadılar. Esat, Angelidis, Lebip 
vazifelerini yaptılar. Orhandan ~ayri 
bütün muh · l bo kt . Sarı kırmızılı bir muhacim DoğanspOT 

acım er zu u. k l . d 

canlı oyununu artık gör:ıi;oru
0

z. Salim ~miy~~l ~lde ~tti. İkinci . daki~~da 
üç gol attı. Yalnız yeri olmadığı için ~lı~ bırıncı golü attL İbrahım guzel 
muhacim hattına uyamadı Attığı gol- urtarış yaptı. 1 - Fener bahçe 

ı \ Galatasaray 
Beşiktaş 

27 
25 ---·--·--·-- "--·- .,.: ·--~· .. ·- 21 inci dakikada Eşfak 20 metreden 

a esın e 
Ankaralılar cansız oynadılar. Muha- ' 

cim hattında çok muvaffak olan Şük -
rü Semihin yerini dolduramadı. Kaleci 
Osman, sağ müdafii Ali Rıza iyi idi -
ler. 

Oyuna Fener.bahçeliler başladılar. Na 
mık müdafaayı atlattı. Yakından bir 
ıüt çekti. Osman plonjonla kurtardı. 
Biraz sonra Naci kal.e önünde topu ha
vaya dikti. Hüsamettin Hamdinin aya
ğından topu aldı. 

25 inci dakikada Enver lüzumsuz 
bir geri pas vermek istedi. Orhan ye • 
tişti. Güzel bir şütle birinci golü attı. 
Oyun müsavi şekilde devam ediyor. Ha 
vanın sıcak olmasından oyuncular ha
reket etmek istemiyorlar. 

Ankaragücünün güzel bir akınında 
Ha~di gol atmağa müsait bir vaziyet
te iken topu Hüsamettinin eline bırak
tı. 

Karşılıklı bocalamadan sonra devre 
bitti. 

İkinci devre 

İkinci devrede Ankaragücü hakim 
oynamaya başladı. Feneı bahçe tekrar 
açıldı. Birbiri arkasına iki gol kaçırdı
lar. Nacinin çok yakından çektiği sıkı 

JI~~IJll[IJIJ güzel, sert bir şüt çekerek sol köşe -
den ikinci •golü yaptı. Doğansporlular 
canlanamıyorlar. Havanm çok sıcak ve 
sıkıcı olması oyunu ağırlaştırıyor. 

Reşad iki kere lüzumsuz yere Av· 

3 - Doğanspor 
4 - A nkaragücü 

25 
24 

.. 23 
niye paslar verdi. Bunlardan biri kor-

29 
urıc1' 

ner oldu. fak çıktı. Galatasaray on kişi. bt' 
İzmirliler düne nazaran daha düz • dakikada Salim müdafaayı geçerek 

gün oynuyorlar. Galatasaraylılar istek· şin~i golü attı. . ~ .. c .. 
I · ı·ı b. 1 t k ·ç n ugr..., siz oyunlarını bu hafta da bırakma • zmır ı er ır go a ma ı ı . yd 

mışlar. maya çalışıyorlar. İsmaille Sa~rı ol• 
d ~. t· ct·1 Lutr ·· d ·· bır g 40 ıncı dakikada Süleyman topu ta egı~ ır 1 er. ı yuz e yuz 

gerilerden aldı. Doğanspor kalesine ka ma~ı oldu. ro.'f. 
dar geldi. Şüt: üçüncü gol. Izmirliler arada sırada Galat~5~0 • 

. . kalesine iniyorlar. Lutri ile Avnı 1)0" 
İkincı devre !ayca durduruyorlar. Oyun tekrar 

İkinci devre başladı. Gene ikinci da- ğanspor sahasında cereyan ediyor. ·JQ' 
kikada Salim sür'ati sayesinde dör • Bir müddet maç böyle devam e~ttı. , 

. .. .. Fener • Ankaragücü ma çından heyecanlı bir safha düncü golü de attı. ten sonra 5 . O Doğansporun ınağlubl 
1 hır şutu .?sman .kurtardı. ~arşı taraf- pu kornere attı. İzmir kalesi çenber içine alındı. yetile neticelendi. 

tan da Husamettın ayakla hır çıkış ya- Ankaragücü merkez mühacimi Ya .. LUtfi güzel oynuyor. Biribiri arkasına Hakem Kemal Halimdi. et~ 
parak gole mani oldu. Hakem bazı ha- şar fevkalade bir şüt çekti: Avut kurtulmak istiyen İzmirlileri tekrar Doğan;por: İbrahim _ İsmail, A ıılı 
reketler yapan sol muavin Abdülü o - Şükrü de karnınd 1 · k çenbere sokuyor. nan • Kaya Nurullah Reşad - yus . a k an sancı anara 0 • ~ . • ' • 
Yun an çı ardı. Gene karşılıklı akın • vundan "ıktı Ank .. .. . k k" . Galatasaray agır basıyor. Fakat hır Mehmet, Halid, Hüseyin, Sabrı. . sıı• 
' H.. . ~ :ı • aragucu ao uz ışı r· r 1 ı.k Ad İb . d Lutfı • 
.ar. t uTsametytın çok güzel bir kurtarış kaldı. Buna rağmen hiç olmazsa ibera- burimu ~o lçk artramıylor. nanlve Nra- ~al~~asa:ay: Avnı, Re~a d' t SiiJe)" • 
yapı. opu aşarla Hamdinin ayak _ b k lm k i . v guze u arış ar yapıyor ar. u - avı, Huseyın. Ekrem - Nec e , d i" 
Iarından kaptı. Namığın bir şütü direğe y~:~e ~ilz\ır ç~l :f°ı~~;orlar. Sol iç rullah onlar~ yardım ediyor. man, Eşfak, s.alim, Bülend şeklin e 
vurdu. Sol müdafii k urtarmak için to- (D g 11 . ç. · Oyun Doganspor sahasında cereyan diler. 

evamı ıncı sayfada) etmekte. Kale önünde yaralanan Eş • C. ŞahingirBf 



Londrada kaçırılan genç KöpeQln yOzUnden 
kız bulundu! tablatl nası l 

Fakat hadise kapanmış değildir; kız bir haftadır 
başına gelenleri • 

habrlayamıyor, bir hastanede yarı baygın yabyor 
Londranın kibar ileminde cgüzel Dia

ııa, lakabile tanınan Mis Diana Battye 
latninde bir genç kızın birdenbire orta
dan kaybolduğunu, bu hidisenin de Lon
drada büyük alaka uyandırdığını yaz
lnıştık. 

le L~ndra polis müdürlüğü üç ihtimali 
tkik ediyordu: 

b' Genç misafir bulunduğu evi meçhul 
ı.r sebeb altında terkederek meçhul bir 

~ınte gitmişti. Yahut kaçırılmıştı veya 
lrdenbire hafızasını kaybederek Londra 

lc>kaklarında serseri serseri dolaşıyordu. 
d Fakat polis müdürlüğü bu üç ihtimal-
en hangisinin doğru olduğunu anlamı

)a Vakit bulamadan kız meydana çık
~l§tır. Bununla beraber mesele garipli
b'.ni . kaybetmiş de~ldir. Zira genç kız 
,:: .g~ce yarısından sonra nişanlısı Bay 

kitın annesi Bayan Askit'in sokak ka
:•sı Önünde baygın bir halde bulunmuş
~ur. Oraya ne şekilde geldi, gaybubeti 
aiasında, yani bütün bir hafta içinde na-

Ve nerede vakit geçirdi, belli değildir. 
Güzel Diana 

smı kaybetmiş gibidir. Yalnız genq kızın 
çantasında bir tehdid mektubu bulun
,muştur ki, pcılis bu sayede hakikate vara
cağını san!11aktadır. 

ltı~is Diana Battye hastaneye götürül
h uş, tedavi altına alınmıştır. Şiddetli bir 
) eyecanm tesiri altındadır. Fakat bu he
h~•~ı doğuran sebep nedir, o da meç
~ zira genç kız, maziye ait hafıza-

l akma. gözler nasıl yapılır 
'i alnız Amerikada senede 20,000 takma göz imal 
tdiliyor. Hayvanlanna bile takma göz taktıranlar var 

185İlk takma göz 
"" 1 senesinde i· 
~t edildi B .. 
~ . ugun 
t erikanın en us 
~ 0n beş san'at • 
Re r.ı. Almanyadan 
b tırtilen ve sırf 
ı." iş için kullanı· 
11 il camlardan se-
~20 _?in tane 
)orıar. goz yapı • 

at?akrna göz san' 

11 ihtiyaç ve se -
~lelin a•VO de ~r ıgı 

ta neıneıerle, ade • 
ti keınale ermiş • 
g~ ~nilebilir. Bu 
d tın, sabah, öğle -
i ~il Sonra ve gece Muhtelif takma gözler ve imalattan iki safha 
~: ayrı ayrı takma eözler yapılmak· ra alınmaktadır. Mesela çocukların göz 
bi r. 'Yapılan gözler hakiki gözlerden lerinin aklarında ihtiyarlarınkinden 

t l>arça küçüktür. daha az beyaz damar vardır. Ve altı 
ı '!'akına gözün dayanma haddi, kul • aylık çocuktan tutunuz da 90 yaşında
ı:nan kimsenin vücudunun hfunızi şart ki ihtiyarlara varıncaya kadar takma 
\l:ına tabidir, cam sertleşip te hassas göz kullananlar bulunmaktadır. Şark
b Uvları rahatsız etmeğe başladı mı, lıların hadakaları sarımtraktır. Zenci • 
b~ sun'i gözü değiştirmek icap eder. Ve nin hadekaları ise, bütün zanların hi • 
bi~ takma göz takribi bir hesapla bir, lafına olarak daha esmerdir. 

buçuk sene kadar dayanır. Takma gözlerini modaya uyduran-
~ ~Üreş, boks gibi sporlarda gözlerini lar olduğu gibi, karıları kocaları veya 
ha'! edenler, bu takma gözlerle çok ra sevgilileri beğenmiyor diye değiştiren. 
la~diyorlar ve müsabakalarda da hiç ler de çok görülmüştür. 
~.. et çekmiyorlarmış. Bir takma göz İnsanlara yetişmiyormuş gibi, hay-
1~es_sesesinin istatistiklerine göre, vanlarına da takma göz takt1ran garip 
~ dı~e kadar satılmış olan 20 bin tak· meraklılar da vardır. Bu meyanda 

gozden yalnız birisi kırılmıs. biri bir takma göz müessesesine mü -
'1 '!'akma göz hastaya takılırke~, ya • racaat ederek sevdiği kaplanına bir 
~ı, yüzünün şekli de nazarı itiba. cam göz takılmasını istemiştir. 

l ramvay durak yerleri boyanıyor 

b~~:V~Y şirketi tramvay durak yerlerinin halkın kolayca gözüne ça1:Pa • 
~y 91 ıçın bunların etrabndaki burdur1eri boyamaya ba~lamı§tır. Resımde 

aıı.t durak yeri hoyanmıı olarak görülmektedir. 

anlaşılır? 

KtNct 

ENDiŞELi 

ROMANTİK 

NAZLI 

KAVGACI 

. 2 

1KADDN1 

" Permanant ,, ınızı 
nasll yaptırmahsınız? 

Güzellik mütehassısları: cKadın gü • 
zelliğinin yarısından fazlasını saçları ya
par., derler. Bu sözleri düşününce ba • 
yanların cpermananb a karşı gittikce ar
tan ve umumileşen alakalarına hak ver· 
memek kabil mi? 
Yalnız her §eyden evvel cPermananbın 

neyle yaptıracajını bilmek lAzımdır. 
•Permanant. nasıl yapılmalı.• 

Fakat daha evvel cPermananb ı naatl 
yaptıracağını bilmek lazımdır. cKttva • 
für> müşteriye nazaran bazı §eyleri daha 
iyi bilir. Fakat müşteri kendi kendJni da· 
ha iyi tanır. Yani yüzüne giden ıeyleri 
araştırmak f çin daha çok dlkkaU vardır. 
Bunun için cpermanant> yaptırmıya gi
derken her şeyden evvel saçlarınıza ne 
ıekil vermek istedijinize aid bir planı • 
nız olmalıdır. Nerelere bukle, nerelerln • 
de dalga .. ve hangi kısımları düz olacak? 

(Permanant) bigudi'leri ne kadar sıla 
sarılır ve ne kadar çok ısıtılırsa saçlar o 

1

kadar kıvırcık olur. Bunun için saçları
nızın hangi kısımlarını dtiz veya hafit 
dalgalı istediğinizi ckuvafür> ünüze söy-
1lemelisiniz. O kısımları az ısıttırmalı ve 
,gevşek sardırmalısınız. 

Sonra her s:ıç aynı hararette, aynı de
recede kıvırcıklaşmaz. Bunun için birine 
on dakikalık bir permanant klfi geldi di
ye size de aynı ıey tatbik olunmamalıdır 
,Bunun için de ckuvafür:t ün saçınızın 
,YUmuşaklığı veya sertliği üzerinde dik -
,katini çekmelisiniz. Bir çoklanndan du -
yuyoruz. cŞu kuvafür bayan ( ...... ) e iyi 
bir saç yaptı da benimki iyi olmadL> Bu 
kuvafürün o bayana fazla ehemmiyet ve
rifinden değil ancak sarılış ve sıcaklığın 
onun saçlarınn daha iyi uymasındandır. 
Umumiyetle yumuşak saçlar daha az ha
rarette daha iyi kıvrılırlar. Saçlarınıza 

dikkat ediniz. Eğer permanant yaptırma
dan evvel kolayca kıvrılırsa demek ki 
1azla kıvrılmıya ihtiyaçları yoktur. Yok 
eğer sert ve çok düz iseler sıkı sarılmalı 
ve fazla ısıtılmalıdırlar. 

Fakat •akın uzun zaman devam etsin 

diye cpermananb m kuvvetli olmaslld 
istemeyiniz. Z ırar yok oL·t: <\aha kısa sü!)I 

sün. Fakat fazla hararet ııkı sarılan sa~ 
larınızın hem cinsini, hem de güzellikl• 
rini bozmasın. 

Bayanlara faydalı olabilmek için bQ 
hususta temas ettiğim en iyi ckuvafür:t • 
!erimiz bana hemen hemen müşterekeıs 

şunu söylediler: 
cBazı bayanlar permanant yaptırılan 

saçların su ile taranır taranmaz en güzel 
şekli alacağını sanıyorlar. cmizan plb 
yaptırmak için bir daha bize uğramıyor• 
yorlar, ne de kendileri muayyen bir 

(form) veriyorlar. Bu yüzden saçları zen· 
ci saçlarına dönüyor. Halbuki cperma • 
nanb saça yalnız kıvrılmak kabiliyetini 
vermek için yapıJır. Ona her çehreye gi· 
den (form) u vermek ayrı bir iştir. Buna 

ya iyi bir ckuvafür, ün, yahud da anlı • 
yan ince bir bayanın kendi mahir eli is
ter.> 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şık giyinmenin sırları 
Glginişlerdekl en küçük bir lıusur sizi şılı 

olmaktan mahrum eder 

Gençsiniz, güzelsiniz ve ince de bir 
zevkiniz var. O kadar zarif giyiniyorsu-
nuz ki etrafınızdakiler size hasedle bakı
yorlar. Bakıyorlar amma, giyinişinizde 

bir tuhaflık, bulamadıkları bir gariplik 
olduğunu söylüyorlar. Nedir? .. Biz size 
r-ıatalım. 

• ı numaralı resimdeki gibi size çok ya
,kışan bu spor elbisenizi giydiniz, farzede
llın. Mavi jile cidden güzel, gri etekli-' . 
jiniz de pek uygun. ~arı keten bluzunuza 
diyecek yok. Hasır şapkanız da yüzünüzü 
açmış .. Amma, belki farkına varmamışsı
nızdır. Etekliğiniz biraz uzunca olmuş .. 
Evet biricik kusur bu! .. Dikkat ediniz, 

0

spor elbise ile kat'iyen uzun eteklik giy
meyiniz. 
' a - J ile bu sene moda olacağa benzi-

yor, ip krepten bir bluz. Etekliğine diye
cek yok. İki katlı siyah kemer de peli 
,Yakışmış. Başında da geniş kenarlı bir 
şapka var. Sol omuzuna da bir buva at
mış .. İşte biltün tesiri bozan bu .. Bu elbi
se ve hele geniş şapka ile kürk buva hiç 
gitmez ve sizi hantal gösterir. Buna da 
dikkat ediniı. 

3 - Muhteşem bir gece tuvaleti giymiş 
bir bayan. Mavi ~pek emprimeden bu tu
Yalet. Dizlerden aşağısı pli. Bluz da pek 
sade .. O kadar da hoş .. Lakin gene gözü· 
rr.üzün hoşlanmadığı bir kusur sezer gibi
yiz. Evet, bayanın saçına taktığı çiçekler. 
le, bileğindeki ağır bilezikler bu tuva· 
~etin bütün güzelliğini kaybettirmiş. Şu· 

rasını hatırlayınız ki, emprime tuvalet· 
lerle kat'iyen çiçek ve ağır süsler takma· 
yınız. 



1 SiYfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 486 -
Benim istediğim kadında hiç 

bir eksik bulunmamahdır 
1 - Bir kadın misafiri kabul edecek 

nezakete, tatyibi hatır edecek hitabete, 
ifadei meram edecek kitabete malik ol -
malıdır. 

2 - Bir kadın dikiş dikecek maharete, 
çamaşır yıkıyacak mehabete, yemek ya -
pacak tabahate aşina olmalıdır. 

3 - Bir kadın zevcine sevilecek leta -
fete, gidişine uyacak refakate, emsaline 
misal olacak rekabete ehil olmalıdır. 

4 - Bir kadın şen, neşeli, şakrak, ~ -
llldına rahim, müşfik olmak, iyi bir sütle 
bakmak meziyetine malik olmalıdır. 

5 - Bir kadın karakaşlı, kara gözlü, 
müdevver çehre, yanağında bir ben ve 
endamı münasip olmalıdır. 

6 - Bir kadında görgü, asalet, rikkat, 
merhamet, nezaket, taharet, bir parça da 
medeni cür'et olmalıdır. 

7 - Hülasa bir kadın afif, haluk, cid
di, muktesit, muti, hassas, mütevazi, mu
tekit, ciddi, ketum, zeki, müstait, bir par
ça musikişir.as olmalıdır. 

Mudurnu: Ş. T. A. 
(Sarih adresinin ve isminin nepini is

tememiştir.) 

- 487 -
Erkekte kadını uır~ğu zafere 
ulaşt racak ne /zelJik ve ne de 
paradır. Er~ek haddı zatlnda 

güzeldir 
Erkek denince hayalimde müstahkem 

bir kalC' canıanır. O kaleyi siper alan her 
kadın h ayat yolculuğunda bütün ümidini 
ona b glamış bir seferber gibidir. 

Erk gin sağlam karakteri kadının ha
yatta en emin karargô.hı sayılır. Erkekte 
kadını umduğu zafere ulaştıracak ,ey, 
ne yüz güzelliği , ne de cep dolgunluğu
dur. Erkek haddi zatında güzeldir. Erke
ğin kelimesinin hakiki manasını kadın 

ruhuna sindtrert her erkek, bence. en çok 
beğenilen erkektir. 

Ankara Münire Altug 
(Sarih adrı?sinin neşrini istememi§tir) 

- 488 -
Kadının güzeli çirkini olmaz 
Bence kadının güzellik ve çirkinliği 

mevzuu bahsolamaz. Yeter ki seçeceğim 
kadın mu.c;k ve görenekli olsun. Biraz 
da dikiş ve yemek bilmesi kafidir. 

A nkara Bekir Erdek 
(Sarih adresiııin 11C§rini istememqtir) 

' Soıı Poıta " nın tcfriknsı : 53 

- 489 -
Ciddiyet, sohbet, şafkat, itidal: 

işte erkekte aradıklarım 
Bende iyi tesirler bırakan erkek üpi: 
Boy orta, vücut mütenasip, sıhhatli, 

ciddi, sam.imi bir yüz. Ciddiyet, samimi
.Yet, tefkat, dürüştiük ve iüdal gibi kıy
met ifade eden meziyetleri nefsinde top
lamıt bir tabial Geçim için lüzum görü
len ihtiyaçları karşılıyabilecek geliri te
min etmeğe yarıyan bir meslek veya sa-
nat sahibL 1ıtanbul No. 

(Sarih adresinin ve :isminin nefTini 
istememiftir) 

- 490 -
Kadrn evinde daima şen olmahl 
Beğendiğim kadında aradığım ,eyler: 
Kumral saç, ell iri IÖZ. siyah kaşlar, 

mütebessim du-
daklar, uzun boy, 
balık etinde 8ir 
vücut, tabii güzel· 
lik. 

Tutumlu, yuva
sını. yetiştirdiği 

yavrularının istik
balini düşünür, u
mumt yerlerde 
ciddiyetini muha
faza eder, evinde 
daima şen, eşine 

ve yavrularına 

sonsuz bir sevgi 
besler olmalıdır. 

Mektepten evvel aile terbiyesi lazım
dır. Orta mektep diplomalı, dikiş, biçki 
ve ev bakımına aşina olmalıdır. 

Kırıklcale tüccar: Ahmet Ünal 

- 491 -
Erkek kimse ile llübali olmamah! 

Beğenebilecek bir erkekte aradıkla-
rım: 

Tipi: 1,70 boy, balık etinde, iri yeşil 

gözler, dalgalı kumral saçlar. 
Tabiati: Arkadaşlarile, aile dostlarile 

lAubali olmamalı. Kimsenin yanında ka
rısının izzeti nefsini kıracak söz söyleme
meli. Müteassıp olmamalı, cemiyet ada
rrıı, biraz da kıskanç olmalı. Dışarıdan 

fazla evinde eğlenmesini tercih etmeli. 

Bilgi derecesi: Yüksek tahsil görmüş 
olmalı, muhakkak bir lisan bilmeli, bil
hassa uçak subaylarını beğenirim. 

D. Bekir 1skenderpaşa mahallesi 
No. 68 de Hüsniye 

Endüliis .Şövalyesi 
Abdurrahman 

ltON POSTA .flazirUı •• 

il RADVOjj Geçen bilmecemizde kazananlar 
BugünkU program 

14 - Haziran • 93'7 - Paur&esl 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12.30: PlAkla Tür~ musik1s1. 12.50: Hava

dis. 13: Muhtelif plA.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PJ.Altla dans muslklsl. 19.30: Afrika 
u hatıralan: s. SelA.hattın Cihanotıu tara
fından. 20: Rıfat ve arkadaşlan tll!afından 
Türk muslt:l.st ve halk p.rkılan. 20.30: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: Safiye 
ve arkad&flan tarafından Türk muslldsl ve 
halk p.rkılan, (saat lyan). 21.15: Orkestra. 
22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlAkla 
IOlolar, opera ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
15 lluiran 931 : Salı 
İSTANBUL 

ötte llep'lyatı: 
12.30: PIWa Türk muslkbt. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtelif plA.k netrlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Konrenıns: Beyoğlu Hallı:evlnden 
naklen Bay Semih Mümtaz: (Eski ve yeni 
muaşeret telakkllerl), 19,30: Konferans: E
minönü Halkevi sosyal yardım şubesi namı
na~ Doktor KAzım Esat (Çocuklarda diş ba
kımı) ,20: Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk muslklsl ve hallı: şarkıları, 20,30: Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: Cemal 
KAmll ve arkadaşlan tarafından Türk mu
alk1sl ve halk şarkılan <Saat ayan), 21,15: 
Radyo fonft dram, 22,15: Ajans ve borsa ba
berlerl, 22,30: PlAkla sololar, opera ve operet 
parçalan. 

SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• 
İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki pbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 

Yunani•tandaki pbeleri 

::cıanik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka muamelatı 

İstanbul \•e Galata şubelerinde 
.ıtlralık kasalar 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Belaotultlutu ve ihtilatlarına k.arı• pek te
ıirli ve taze aşıdır. Dinnyolu S11ltaıunah

mut türbesi No. 113 

29 mayıs tarihli bilmecemizde ka - meydanı No. 7 de Niyazi, Polis M. ibrab!Ol 
zanan küçük okuyuculanmızı aşağıya çııeıı oğlu özcan Qi!ell. 
yazıyoruz. İstan:bulda bulunan talihli- . KiTAP t SOY 
1 · t · mbe " 1 . .. v 1 Zile IstlklBl mektebi 20 TuTgu ,;....14ıı. 
erın pazar esı, perşe gun erı og e- Fatıh Çırçır Parmaklık sokak 14 de ~ 

den sonra hediyelerini'. bızzat idareha- Ordll, Üsküdar Gündotdu mahaale ıte~ 
nemizden almaları Iazrmdır. Taşra o - dede mahallesi Mazhar Alakoç, Arn&VU ıııl" 
kuyuculanmızın hediyeleri posta ile blrlncl cadde 90 da Şate, Topkapl A?P:eseı .. 
adreslerine gönderi'lir. n1 yokuşu Terkos çeşmesi karşısı 57 d ııaıı-' 

K O L 1 
ma, Bursa Sedba.şı M. Karamanlı ııı• d 

S A A T Büyiikbahçe sokak V da Semlne Ak~ 
Fatih Atlkallpaşa Nurlye Atasayar, is 'fi .. 
Sfileymanlye kız orta mektep 43 Necli .. İstanbul Selçuk kız san·a~ mektebi taıe -

besinden 319 Bedia. 

L1lKs VE BÜYÜK ALBÜM 
İstanbul 28 inci mettep 204 P..ecep, Çar.kırı 
Oünef okulu 4 üncü sınıftan 354 Ayten Kül
tihel, Adana D. D. yollan l§letme cer me
muru Vefa Yücel kızı Buban, İstanbul o inci 
mektep S/ A dan Fevziye Karado~an. 

CEP AYNASI 
(Son Posta markalı) 

gtn, İstıkl~ lisesi 287 Ercümend ceıll. ~ • 
ragümrük Feyzlpaşa. caddesi Balıh aP .. ~ot 
No. dairede Mehmet, Kuzguncuk Al!ıetJI. 
mahallesi Tomruk sokak ıı de saadet v-

KART 
Çerkesköy merkezinden bakkal ~; 

otlu Basan, İstanbul Kavala oteli sablbl c:Jd" 
Mazhar Kurtulan, Sultanahmet Akbıyıl uııclJ 
desi 74 de K. 1çer, Karabük ıstaS1°t /,. .. 
büfeci Oelll ellle otelci Tevfik oğlu s-ıllJ 

Ankara Çankaya binbaşı Bay Zeki oğlu kartürk, Gerede tüccardan Yakup olJU tçffo 
Muammer Solmaz, Samsun tütün fabrikası Anar, Merzifon 3 Mü. A. VI.II TB. Ktı. iiS fi" 
Kıyımhane memuru Tahir kardeş kerimesi ö. Anlagan, Ankara Cebeci Cumhı~~~ 
Semiha, İstanbul 13 üncü ·uır ~ektep 4/C den rını yanında No. 10 da Orhan. uı;&Ssıı., 
619 Şükrüye Güney, İstanbul ticaret lisesi Kumkapı orta okul 2/C den 504 ırıan. )&J" 
1166 Nureddin Ahmet, İstanbul erkek lisesi şehir şimendifer hastanesinde Kurşunlu .,'1 
2/D dan 222 Eta. kasçı oğlu Mustafa, Zonguldak Ereğli fir J.Jlcl 

TARAK makinelerinde şeftren Ali Ölmez, '8 ırı.ııc:I 
44 ftncil llk mektep S/B den 177 Necatı, mektep 164 Zeki Altındll, Arnavutk!>Y b52 Ö" 

İstanbul erkek lisesi 5/A dan 385 Ekrem Ol- cadde 90 da ~.avrat, 43 üncü meke~P d 
guner, 44 üncü mektep 504 Mazhar, İstan- mer Faruk Yüzü~n, 4B uncu r.ı tk1 Al~· 
bul erkek lisesi 2/E den 1020 .zı a Tuncer. M. Sayman, 48 inci mektep 179 sı S 6• 

Y dll, Ankara Kurtuluş apartımanı NO· ııı'' 
ALOMİNYOM BARDAK A. Ferhan Ataman, Bayramiç MuradiY:sıett 

(Son Posta markalı) hallesl 13 de Ayçin Alahay, Ankara 6, 
İstanbul erke kllsesl l/B den Orhan Ziya, fabrikalar basın evinden nıücelllt ı7S~ 6• 

Kumkapı orta mektep 204 Şevket, Beyazıt Orhan, Çamlıca İmam Ethem sokalt JJJ' 
6 ncı mektep 1/ A dan 33 Kemaleddin, Ye _ Süreyya Merlç, Kurtuluş H. AhmeL 48 de sıcJJ 
şllköy llk mektep 42 Sabahat Erzl. Um Bahaeddin, Eskişehir yol ntely~sı nb!Jl 

DİŞ FIJ«;ASI 
(Son Posta markalı) 

Kııdıköy orta okulundan Ozan, C:ığaloğlu 
Nuruosınnnlye caddesi No. 4 de Sıdıka, Fa
tih Tezgahçılar sokak No. 45 de zeı~ra öz
dıılı, Amasya Bedestende Çiçekli oğlu Rah
mi oğlu Salih, Samsun tütün merkezinde 
Hüseyin Motoş oğlu cavtt, Ankara Öncebeci 
Bağatorler sokak 44 de Zebra. 

YUVARLAK DÜNYA KALEl\ITRAŞ 
(Son Posta hatırası) 

İstanbul 42 ncl mektep 5/B den 150 Sa -
llh, Yeşllköy Çekmece caddesi 57 de 
Tulgıır Can, Kumkapı orta mektep 215 den 
601 Mazhar Talan, .Ortaköy Dereboyu No . 
129 da Orhan öcaı, Vefa erkek lisesi 3/C 
den 278 Mustafa Tezcan. 

MÜREKKEPLİ KALEI\f 
İstanbul Akbıyık Hamam sok.ak No. 18/ 1 

de NeclD., Beyoğlu Ban'at mektebi 416 Son
celey, İzmir Karakapı caddesi mfralay ma
hallesi 202 de Ahmet kızı Huriye, İzmit de
mlryolu No. 216 da Ekrem kızı Nuran. 

SULU BQl!'A 

memuru Yakup Şenkul kızı Nazan, ısta rJ 
erkek lisesi 2/C den 456 B. Özbek. AnJtll sS 
Akalar mahallesi Öksüzce çeşmesi sokalt sr 
de Metin Erözü, Cumhuriyet kız ltoesl 242ı..aı· 
mnhat Başaran, Ankara Bomontıüstü ti 
tepe Ollaz sokak 3 de Türlr.An, Adana ıı:1• tevzi başmüvezzll B. Cebbar ellle mal<il dao 
yarecl Enver oğlu Ynvuz, Konya tilccar rıı• 
sandıkçı Mehmt kızı Meserret, Band~al" 
yüzbaşı Daniş kızı özcan, İzmir defter fllC 
lık vnrldat memurlanndan Şıvcnaz. Y~ııı· 
Uk mektep 5 den Kamu Yerçln, An~:ıra şe
hat Vekfiletl Antep muhasibi Feyzi oğlu dll?ı 
çin, Muğla D. D. Y. fen memuru Me.IJl 11' 
Eren evinde Nezihe, Samsun 172 P. A. 3 ın•· 
12 Bl. başçavuşu Aşık, Ankar:ı Erzuruın raIP 
hallesl Yazıcıoğlu sokak 3 Asım J{on;eıııol 
Samsun zabıta! belediye memuru A. rııll' 
oğlu A. Hikmet Aydın, Izmlr Fa~J..-paŞa :lı • 
hallesi Karakapı caddesi 17 de Nedret, ,.dl 
mir Oündoğdu Hayat soka~ 12 de jıı• 
Kırklarell hapishane müdlirü nısan kJSI ol• 
ci Önal, Urfa Hacı Klmll hanında se~ 
ıu Zeki Anter, Kayseri tapu kl\tibl 
o~ıu Cabir Güner. ____....-; 

Gebzed; buyuk pehlivan ğureşle~ 
• ·J1111 

İstanbul 48 inci mektep 4 den 110 Türk Hava Kurumu menfaatı.~e .. Y1 bit 
AdelA., Bakırköy gençler sokak No. 8 haziran pazar günü Gebzede buyük ""
de Oavst, İstanbul kız lisesi talebe.tlnden 5 :saşa""' 
Fevldye, Beybellada ilk mektep 15 Oüner, pehlivan gürq:ı tertip edilmiştir. d s, 
İstanbul kız lisesi 1352 z. Sevat K&vakçı. ,büyük ortaya 30, küçük ortaya 20, ~ ... 

MUHTIRA Dfil,TERİ .teye 10 lira mükafat verilecektir. ?t{u tı" 
Eskişehir Hatboyu üçüncü geçit No. 62 de 

Ahmet, Kasımpaşa Bahriye caddesi No. 16 
da Nümune fırınında İsnıaU, Heybellada Ha
mam sok.ak 49 Mehlika, Edirne öğı etmen o
kulu orta kısımda 72 Nadir, Galata Aşıklar 

sa bakaya iştirak arzusunda bulunan pe iİ 
livanların Gebze Hava Kurumuna ıtl 
racaatları. bet 

Müsabakaya gelecek meraklı~n SS4) 
türlü istirahatleri temin edilmişt~ 

·rıo 
mal ettikten sonraı, hüktimet aleyhine ırni.şti. Lakin bu sükiı~, uzun sürmemiş- dinlemişti. Ve sonra büyük bir sevı 
isyan etmişlerdi... isysn, evvela hüku- 1L Tekrar bir intikam komitesi toplan- içinde: "'/' 
met kuvvetlerinli şaşırtmıştı. Hatta, her mıştı. Her şeyden evvel, zindandaki ar - Eh .. artık büyük bir kanaatle :ıe 
ta.nafta mağlubiyet baı;lamıştı. F'akat o kadaşlar kurtanfuııştı. Ve yeniden is- liyebilirim ki; Cenabıhak mutlak~. ~e· 
sırada vali olan (Şamlı Sa'lebe), ça r - yan hazırlıklarına başlanmıştı. galebe ihsan etmek istiyor. ÇünkU,J1l8• 
~buk kendini toparlamıştı. Asilerin Söz buroya gelince, Hacı Tahir bir nin gibi bir kahraman oğlu k~}lr8 

9
• 

Yuao: A. R. .kararg-d.hına bir gece baskını yaparak kaç dakika .&ükut etmiştL Ve sonra, Ö· nın aramıza karışması, bizim içın J1l ~ 
- Aziz dostum!.. M aalesef peri padi· Aradan yarım saat geçmeden, Ab • •büyük bir muvaffakiyet kazanmış .. a· nündeki ateşi, elindeki ince demirin u- nevi bir müjde demektir. Yarın g se-

şahile müşerref olamad:m. Faknt vezi- dürrahman ile ihtiyar çizmeci; ve Rah- 1Silerden tam (on bin) kişıyi esir al - cu ile karıştırarak sözüne devam ey - burada toplanacak olan arkadaşıar,se, 
ri ile u zunca bir mülakatta bulundum ... rnan ile şarapçının beygiri, mağaranın mıştı . .. Bu an bin kişi, elleri ve ayak - lemişt.i.: ni görünce kim bilir ne derecede 
Hadi bnkalım; bizi oraya davet ediyor. nihayetinde birer köşeye yerleşmişler - ları bağlanarak büyük bir düzlüğe ge- - Uç aydanberi, çalışıyoruz. Bütün vinecekler. 

Diye bağırmıştı. di. rtirilmişti. Ertesi gün, sureti mahsusa- kuvvetlerimizi hazırlıyoruz... Şehirde Demişti 
İhtiyar çizmecinin dişleri, sakır sakır Hacı Tahir, hayatını anlatmıya baş· <la getirilecek o}an cellatlar tarafından, topl~nmak ve müzakerede bulunmak * 

birıbirine çarpmıştı: •lamıştı ... Tarif, henüz sağ iken, onu .bu esirler kamilen katledilecekti... El- ıt:eh1ıkeli olduğu için, burayı intihap et· SABIK KRALİÇE (GÜZEL &J.bP 
- Nereye?.. anühim bir iş için 'buraya yollamıştı . Jeri ve ayakları bağlı olan bu on bine- tik. Ben burayı bekliyorum. Zaten halk NE) N1N TELı\ŞI yınl 
- Peri padişahının sarayına. Fakat onun bu gelişi öyle bir zamana sir, o gece:yıi büyük halecan ve ıztırap -tarafından ~'um addedilen bu mağa- Abdürrahmanın, Beiensiya sa;ı ~-
- Kım davet ediyor?. tesadüf etmişti ki; (Musa bin Nasir) in .içinde geçirerek; o korkunç cezanın ralardan herkesi bü~bütün uzaklaştır- ziyaretinin ertesi geces:, Matına ~yi 
- Söyledim ya .. perı padişahının ve- oğlu ve İspanya valisi (Abdürrahman) tatbik edileceği ertesi günü beklemiş - mak için lbazı hileler yapıyorum. Haf- nita, otele gelmişti. Maksadı, o. ıs ... ;e\t1' 

zır.ı. ıo sırada henüz kıatledilmişti... Bir çok derdi ... Cella~lar, sabahleyin erkenden -tada iki gece arkadaşlar burada topla- A!bdürrahmanın odasında tatlı bi.r 
Ihtiyar çizmeci hu sefer daha müba- Berberiler gibi bu d:i şüphe üzerine gelmişlerdi. Ölüme mahkum olan bu on 11ıyorlar. Vaziyeti, rahat rahat müza- içinde geçirmekti. ,, 1'" 

lfığalı şekilde, üç defa haç çıkarmıştı: yakalarunıştı. Uzun işkencelerden son- .bin zavallının karşısında, kılıçlarını kere ediyorlar. Fakat; tam merdi'Venden çık~ca~: 
- Ah, nziz şövalyem! .. Cenabıhak ve ra, zindana atılmıştı. Bu zindanda, se- ·liilemişler.di. Ve sonra, kısım kısım ay- ' Abdürrahman, birdenbire Hacı Ta· man, karşısına bir garson dıkı~iyot"' 

bütün azizler size yardımcı olsun... neler geçmişti. Nihayet, bir kaç arka· ·rılarak, öldürecekleri mahkumların ·birin sözünü kesti: - Madonna! .. Kimi görmek 15 

Vakıa periler, bir tarafınıza ilişmemiş- daş, bin müşkülat ile oradan firar e - safJarı başına geçmişlerdi ... Fakat o - Şimdi vaziyet ne merkezde?.. sunuz?. 
ler .. o güzel yüzünüzürr; ve vücudünü- de'bilrnişlerdi. Bunların, doğruca Afri- anda, bir mucize zuhur etmişti. Beyaz Dedi... İhtiyar Berberi, bembeyaz Demişti. bll" 
zün hiç b ir azasının yerini değiştirme - ka yakasına geçerek, kaç!p kurtulma· bayraklan hamil olan bir takım atlılar dişlerini gösteren bir tebessümle ce - Yüzünde siyah ve kalın bir ~ 
mişler amma .. aklınızı aldıktan sonra ları icap ederdi. Fakat, gördükleri hak- •gelerek: vap verdi: lunan Anita, cevap vermişti. 'difO " 
sizi koyuvermişler ... Yazık .. çok ya • 6ız muameleden dolayı - hükumeti ida· .. - Vali, azledilmiş ... Yeni vali geldi. - Hamdolsun, kafi derecede kuvvet - Abdürrahmanm odasına gı 
zık .. bütün hayatınızda akıldan mah • re eden - Suriyelilere karşı son derece· Olüm cezasını affetti.. Esirler içinde temin ettik. Silablarımız da var. Müt- rum. . de ge· 
ru~ olarak yaşamak., ah yarabbi!.. Ne de kin besliyen bu adamlar , kaçmayı ıbulunan as~ı:rin :ıebaşla~ı, Azindanlara tefiklerimiz de hazır ... Büyük bir mu· - Hani.. şu .. Berber~ kıya~etı~1 
felaket .. · Şımdi ben size ne yapa bili - akıllarından bile geçirmemişler; hayat- atılacak .. dıgerlerı de, hukurnet hesa· vaffakiyet kazanacağımızdan, tamami- zen genç ve gilıel asuzadenın 
rim?... Iı.:rının feda edı1meM pahnsına olarak bına yapılan binalarda çalıştırılacak .. le meiniz. - Evet. 

Diye bağırmıştı. .Suriyelilerden intikam alımya karar Demişlerdi ... İsyan çıkaranların ele- - Şu halde, ne bekliyorsunuz?.. - Ah, madonna .. geç kaldınız. 
Abdurrahman; deli olmadığına, ihti- .vermişlerdi. . Bu karar üzerine, derhal lbşlarından üç yüz kişi, zindana atıl - - Sadec~ bir vesile ... Öyle bir vesi- - Niçin? .. 

yar çizmeciyi pek güçlükle ikna ede • ·bir komite teşkil etmişler; işe giriş - mıştı. Bunların içinde, Hacı Tahir de le ki hepimizin üzerinde bir kırbaç te· - O .. gitti. bBğır· 
bilmişti. Ve; gec€ gördükleri hayalin, m~lerdi. Az zaman zarfında, bütün vardı. Diğer esirler de, İspanyanın siri husule getirsin. Anita, şaşırmıştı. Ve hayretle 
senelerce kendisini sırtında taşıyan bir muhalif unsurları da etraflarına top - muhtelif şehirlerine yollanmıştı. Sıra, .Albdürrahmana gelmişti. O da mıştı. 
adam olduğuna onu ikna edinceye ka· lıyarak pıü'him bir kuvvet vücuda ge- Hükumetin bu şekilde hareketi, Ber· macerasını nakletmişti. Hacı Tahir, - Gitti mi? .. Nereye git.ti? .. -' 
iar bir hayli sıkıntı çekmişti. tirmiş'lerdi. Ve bütün hazırlıklarını ik· ıberileri derin bir aükikta mecbur et - ~unları büyük bir dikkat ve takdir ile (Arkaıı 
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- 1 Posta. rıın Hikageler~ 

tebessüm 
Yazan: Peride Celal LROMANI 'ı 

Yazan : K. R. Enaon Epey oluyor. Bir zamanlar Erenköy ta-, süsünün yak~sını kaldırmıştı, baş~. a~~ 
rafiarında otmmuştuk. Onları orada ta- Saçları rüzgarda uçuşuyordu. Yuzunun 

- Bana her gün mektub yazarsın, ı nasıl bir karşılık beklediğini kendisi del ğukluk, uzaklık, bu yalnızlık içinde nımıştım. Tuttuğumuz evin güzel bir b~~- şayanı hayret derecede so~gun olması fçl• 
değil mi?. Biz otelde kalacağız, mek - bilmiyordu. Fakat Hüsamcddinin söz • büsbütün göze çarpacak gibiydi. Genç çesi vardı. Eve yerleştikten bir kaç gun me garip bir sıkıntı verdı. Elmacık ke • 
tuplarını doğrudan doğruya oraya gön- leri hiç te insana ümit verecek gibi de· kadın, sabahtanberi, dii§ünmeğe; ken- sonra bahçeye çıkmıştım. Yanında bizden mikleri biraz daha dışarıya doğru ç k • 

der. ğildi: dini dinlemeğe ancak şimdi \·akit bula- bir ev ötede oturan ev sahibimizin genç mış, gözleri çukura batmıştL Yüzünc'e a 
- Bilmem ki, mektub yazmak uy - - Fehamet öyle münasip gördü; o • bilmiş gibi, hep öyfo gözleri yarı ka - karısı vardı. Parmaklıklara dayanmış, eski mes'ut tebessümü boşuna ara<lım.. 

gun düşer mi?. Ya birinin eline geçer- nun için geldim. palı, şu yirmi dört saat içinde başın - genç kadınla yavaş yavaş konuşurken Artık gülmüyordu. Dudakları acı b:r ~ 
&e? .. Sen bana sık sık telefon et, daha Sühe.Y'la şöyle arkıya doğru yasla - dan geÇEnleri yeniden birer birer can- onlar önümüzden geçtiler ve ben birden- kilde takallüs etmişti. Gözleri içlerin' ze--
iy;.. nır, yavaş yavaş yerleşirken sanki bir· !andırıyor, bu korkulu rüyadan bir bire susarak bakışlarımı bu kadınla er- bir damlamış gıbi acı bir mana içind 'dl. 

- Ben telefon ederim, ama sen de denbire kendini tutamamış gibi gül • 'türlü sıyrılamıyordu. Hüsameddin bir keğe çevirdim. Adam çok çirkindi ve el- Bahçenin önünden geçerken beni f< rcHi 
beni mektubsuz bırakma!. Bilmezsin, meğe başladı. aralık göz ucile ona baktı. İlk önce sö- macık kemik!eri dışarıya doğru çıkmış, ve hemen ac:iımlarmı sıklaştırarak s1.. 'a~ 
ne haldeyim~ .. Sanki sürgüne gidiyor- Hüsameddin, dik dik yüzüne baktı: ze başlıyan o dldu: esmer yüzünde, bir çizgi gibi ince du - le uzaklaştı 
rnuşum, sanki zindana gidiyormuşum - Ne gülüyorsunu, ne var gülecek~. · - Sizden ayrıldıktan sonra Feha - daklarının kenarında öyle mes'ut bir te- Kendi kendime cbu kadına birşey oldCI 
gibi geriyor .. Senden me'ktub alırsam, - Nasıl gülmiyeyim?. Bir kız ki bu· meti gördüm. 'bessüm vardı ki bu beni birat hayrete galiba dedim. Belki de öldü. Adam o UZ1 
bu felfıket ancak o zaman biraz yatı- gün kocaya varıyor. Herkese karşı gös- Süheyla gözlerini açmadan: dü§ilrdü. cNiçin hep gülüyor acaba?~ ~e- için bu kadar bitkin, perişan bir halde .. 
Şır; belki biraz teselli bulurum. teriş olsun, diye glıya balayı seyahati- - Biliyorum zaten, dedi, kon~tu • diJll. Fakat adamın koluna ihtimamla gır- Ağır ağır döndüm, eve giriyordum. Ar • 

Ayak üstünde, ikisinin de gözleri yaş- ne çıkacak. Evlendiği adam, ilk önce nuz mu bari?.. diği kadına biraz dikkat edince bu hay- kamdan birinin seslendiğini duyarak ba-
lı, ibirbir1erinin kolunda, uzun uzun beraber gelmek istemiyor. Sonra baş· - Evet. retim duruldu. Kadın bir l§ık parçası ka- şımı çevirdim. Bu ev sahibimizin geng 
kaldılar. Biraz daha gt?çse, Hüsamed • ka bir kadın araya giriyor. Onun sözü - B~ işte sizin hiç bir kabahatiniz dar parlak, bir çiçek gibi taze ve ~üşg_ün karısı idi. Bahçe kapLSının önünde duru,. 
'din Yalovaya gitmekten vaz geçecek, yerine gelsin, diye beraber yola çıkı • o~adıgını, e»>et, o da anlamıştır. Be- beyaz ipek elbisesinin etekleri ruzga - yor, yanma gelmemi ipret ediyordu, gifı. 
buradan ayrılmak istemiyecekti. Fe - yorlar!. Buna gülünmez olur mu?. Ya- n!.m sizi de nas_ıı alda.!tığ~ı, ver~iği~ ,rın okşayışları ile dalgalandıkça onun tim. Ben air feY söylemeden o heyecaıı 
banıet yavaş yavaş sıyrıldı: hut belki de gülecek yerde ağlamak da- sozde durm~.dıgırnı -~oyl~nce ofkesı koluna siyah bir çengel gibi ası~ adam- içinde: 

- Haydi çabuk ol, dedi, vapuru ka· ha doğru olur ya!.. yatışmıştır; oyle degıl mı?. dan kurtularak semaya doğru yüksele - - Gördlinüz mü doktorun halini, de .. 
~racaksın!. Nasıl olsa en sonunda biz Hüsameddin hiç seıini çıkarmadı; . - Doğrusu, bun'ları ~madım bile ... ceğini, uçup gideceğini sanıyordum. Yü- cii. Mahvolmuş biçare .. Ve ilave etti: 
'birbirimizin olacak değil miyiz?. O za- somurtup oturdu. Bu kadının böyle iki- Sız ~ana ne anlattınızsa ben de gna öy- ıü hafif tebessüm içinde idi. Fakat uzun - Kadının gozleri açılmış .. Doktorun 
bıan doya doya sevişiriz!.. de birde alay eder gibi sözler bulup le soyledim. Düğünün geriye kaldığını &iyah saç büklümlerinin perişan serpildi- bunda çok yardımı olmuş. Fakat kadı ~ 

Hüsameddin, oradan çıkınca, bir oto- söylemesi büsbütün canını sıkıyordu. duyunca. halası birdenbi:e fena .. o~~, .Ai geniş solgun alnında, ka~ı~.rının . be~r- nın gözleri açıllflca bilinmez aralannda 
l'nobile atladı . Kendi oturdukları apar· V~?~~· hiç bir ~d~ya uğramadan, ~~ğ· ~ayılmış •. o da kadıncagızın yuregıne siz bükülüşünde gizli bir duşuncenın ız - ne geçti. Adaın artık onlara uğramamıyır 
'lll:nan, pek uzakta deği1di. Şoföre: ru Buyukadaya gıdıyordu. Salonun.ıçı.n~ ı~ecek ?ıye korkmuş, şaşırmış; bele - :eri belli oluyordu. Garibime giden şey- başlamış. Kadını anlata anlata bitiremi• 

- Sen beni beş on dakika bekle. de herkes kendi işine dalmıştı. Kımısı dıye daıresine gelmekten başka çare lerden biri de onun ne etrafa, ne de dur- vorlar. Büsbütün güzelleşmiş, hiç eskisi 
Sonra köprüye ineceğiz!.. b.ir?irile kon~ş~yor, kimisi cep. defte· 'bu1~!11am~, dedi1?; .bu kadarla kapandı. madan kulağına bir şeyler fısıldıya:':1 a- gibi küskün, mahzun değilmiş tabii. Şiın-

Dedi. Süheylfının bindiği otomobil rını açmış, gunun hesaplarını hır kere SuhEyla, kendını tutamadı; yavaşça dama hiç bakmaması ve iri siyah gozle- di gelip ailesı kı1Jarını alıp başka bir ıeh-
görünürde yoktu. Ya çantalarını almış. daha gözde~ geçiriyordu. Y~n~nda, ko- kocasına doğru sokuldu: ,ıinin hep bir noktaya, yolun ucuna doğ- ı·e gidiyorlarmış. Belki de doktordan u • 
gitmişt i ; yahut ta Yalovaya gitmekten cası gazetesıne dalmı.ş, kend_ısı ~.e .. kar- _ Sahi mi Hüsam, dedi, demek ki ru çevrili olması idi. Yanımda duran ev zaklaştırmak istiyorlar. Amma doğru de
Vaz geçmiş, burada kalmı~tı. ş~dan karşıya genç hır çocuga gulum - Fej.ametin önünde beni büsbütün kü- sahibimizin genç karısı bu garip çiftin ar- ğil mi, o güzel kız da bu adamı çekebi • 

İçeri girer girmez onu sordu. H iz - sıyen ka~ınlar, onlara ba~~p fısılda - çük düşürmek istemedin öyle mi?.. ksından uzun uznn baktığımı görünce lir mi hiç? 
Jn.etri kadın da anlalrmya başladı: ~anlar, eglenenler, daha boyle, buna ' . Genç kadına bir kaç ay evvel dokto • 

~ · (Arkası var) yavaşça. · h t t.. _ Yarım saat evvel geldi) Hiç dur- benzer neler vardı!.. . _ Doktorla sevgilisi diye, mırıldandL ıun bu mallı.1 kacımı sevmesine ayre e 
inadı, esvabını değiştirdi, bir de küçük Si.ihe.Y'la, sanki başağrısı yemden tut- .. - ....... - ................ _ .. ·-··---.............. _ Ona adamın niçip hep öyle güldüğünü tiğini hatırl&tacaktım, vaz geçtim. Gö-

eı çantası aldı ; gene otomobile bindi, muş gıbi gözleri yarı kapalı. denize ve kadının neden gözlerini bir kere bile zümün önünden adamın küskün, muzta .. 
gitti. do~ru .bakıyor; Hüs~~~ddin de y:ni al- IJ"' T •f • daldığı noktadan ayırmadığını sormıya rip yüzü gitmiyordu ve artık onun kadı-

Bir yandan da gözlerinde: dıg~ kıtaplardan bı.:ının ya~rakların~ an arJ emız hazırlanıyordum ki hemen ilave etti: nın gözleri kapalı iken niçi~ hep gül -
d bir kesıyordu. Onları gorenler, hıç tc yenı _ Zavallı kadın kördür. düğünü ve şimdi neden yüzünü kederin - Ne oldu, ne var? .. Aranız a Bı"rinci h ·ı ~nn k b 

1 
b. k 

1 
d - . · 

g\irijJtü mü çıktı?. gelin güveye benzetemezlerdi. Bereke t •a 1 e -.vv uruf Bu sözü duyunca içime hüzün doldu kara bir u ut gi ı ap a ıgını ıyıce an-
ve rsin ki. vapurda kendilerini tanıyan ikinci •ahile 250 » Kadının neden öyle hep ayni noktaya lıyordum, se,·gilisinin daima züiri ka • Diye meraktan tutuşan bir bakış var- O h"I 200 1 kl · · d ·· kt d d • 

d kimse yoktu. çiincü m r e » baktığını, ve yüzündeki gizli ıztırabın ran ı ar ıçın e yuzme en uy ugu ız-ı. Vapur, Büvükadaya yanaşırken, her- Dördüncü •ahile 100 » manasını anlamıştım. Fakat bu halin kar- tırabın bile onun saadetini ve dudakla • Hüsameddin hiç aldırmadı. Kendi o· J J d k b ·· ·· h fifl t · · b · 
dasına girdi. Esvabını çıkardı, onun ye· keste bir kımıldanma oldu. Kimisi, pa· ç •ahi/eler 60 » şısında, sevdiği kadının felaketi ile ıztı - rın a i te essumu a e memesını ır. 

keilerini topluyor, kimisi bir ayak ev- Son •ahile 40 >> rap duyması, müteessir görünmesi li - 7.amanlar hayretle karşılamıştım. Fakat, 
tine spor kostümünü andıran bir baş- .. .. d k 1 . . h "T" simdi ona hak veriyorum. Belki bu hod-kasını giydi. Bir küçük el çantası da ve! iskeleye çıkmak için onun e i erı Muayyen bir müddet zarfında zım gelen adam niçin öyle ep gu uyor- hince bir hareketti. Fakat ne yapsın ki 
o aldı. Koluna pardesüsiinü taktı. Hiz- ite kaka kapılara doğru ilerliyordu. Sü- , fazlaca mı'kdarda ı' la~n yapt1racak • dl!? k 

· edd 1 kadının anck bu hal içinde, endisini se-bletçiye: heyla başını çevirdi; Husarn in de lar ayrıca tenzilatlı tarifemizôen is- Ev sahibinin genç karısı yavaş yavaş . ı· .. l l 
elindeki kitabı bir kaç dakika için bı· ı b 1 c-t vebileceğini hissetmış ı ve onun goz er 

- Biz Yalovaya gı'diyoruz, dedi, ba- tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve anlatmıya aş amı:i.ı. ı·r ld • · 
11 

yu··züne eben seni mi sev raktı; önlerinden geçen bu kalabalığa _Kadın daha pek genç iken uzun b çı ıgı zama -
bam nerede olduğumuzu biliyor. Pek bakıyorlardı. Bütün bu gülü~üp şaka- çeyrek sayfa ilônlar ıçin ayrı bir hastalıktan sonra gözlerini kaybetti di- dim. demek ister gibi kim bilir nasıl bir 
•~le bir şey çıkarsa otele telgraf çe • laşan süslü, bovalı insanların iç yüzle- tarife derpiş edilmiştir. yordu. Ko··r olduktan bir kaç ay sonra da hayretle bakhğını görünce bu düşünce 
kers· · J Son Posta'nın ticari ilanlarına aid · d k d ı kl ld y 1 ınız. rı· kı·m bı'lı'r nasıldı·, ·."im l>ilir heı1sinin ··ıd- · kalkt Şimdi ya - nn e ne a ar ıa ı o ugunu, ara arın-

Otomobile bindi. İlk önce, Beyoğlu- .... ış· ler için şu adrese müracaat edil- kendisini 0 urrnıye ı. da artık her Şe'-' b•tt•Y• · lamıc: he-kendı'ne .go"re nasıl bı'r derdi vardı·, her · d" - .. ·· d ani doktor onu J ın ı ıgını an ll'• ha indi. Bir kitapçıya ug·radı. İki üç ta- melidir: nında gör ugunuz a am, Y men ondan kl t 
birinin hayatında km bilir nasıl bir ro- muhakkak b"ır ölümden kurtardı ve o za- uza aşmış L be roman aldı. 0y·· le ya, Ya1ovada nasıl lllncılık Kollektıf Şirketi, d A d b k t• k d ·1 • 
man gizlenmişti? .. On'lar çıktılar. Va- Aşır Efendi caddesi, mandan sonra yanından ayrılma ı, ara- ra an ir aç ay geç ı, a ının aı esı \rakit geçirecekti?. Sonra Ada iskele • b ·· ·· ·· ·ı b k b. h •tt· • · · d Pur da Yalovaya, Bursaya (!İden beş on Kahramanzade lhn larında ac:k başlamıştı. Kadın u yuzunu ~ e aş a ır şe re gı ıgını, ora a ev -•ine geldi. Saat daha beş buçuktu. Bu Ant dd ll' b k ld y d d Ada 

'- yolcudan başka hiç kimse \:almadı. Sü- ara ca esi hı"ç görmediği adamın yanında ulundu- lenme üzere o ugunu uy um. m • .. adar telaş ettiği için kendi kendisine l k 
heyla ne Hüsameddinin arasındaki so· ·mı zamanlar yesinin hafiflediğini, onun, akşam üstleri karan ık bastı tan sonra es-

Ofkelendi. Vapura girdi, salonları do • .c- ul b ' k d ·· t d"ğı" kı"den sevdı"ğı·, beraberce geçtig·ı· yoldan la A .. kendisi gibi mal ır a ına gos er ı ştı, güverteye bakındı. Süheylayı go- 1 k il.ani arı 1 b- - kı · ğ.. - k - artık tek basma geçmeyi adet edinmiı:ü. re · t k 1 k Emllk ve Eytam Ban ası a .-fkatin, sevginin uyu u unu av·r·ı • • rnedi ; daha gelmemiştı. s e eye çı • r k k Onun kadından ayrıldıktan sonra bir kere 
t B - b _ varak sükUn bulduğunu bir aç ışıye 
l. ir köşede durdu; beklemege aş - •t ., b. ı bile gu-ldüminü görmedim. Bir zamanla1' lad ı · -·· Depozı osu ~tiraf etmiş, ariamsa onu deli gi ı sev yor. e.· ı. On on b~ dakika kadar g€Ç ı. :::>u- Nev'ı· T L 'd a- dudaklarındaki gu'"lüşün ifade ettiği-bil~ heyıa, hala görünür de yoktu: Esas No. Yeri No. su · Kadının ailesi kızlarının bu sevgı en sa 

det duyduğunu, adamın daima yanında yük ~adete hayret ettiğim adam bana 
- Sakın vaz geçmiş olmasın?. 254/1 Galata Kemankeş mahallesi H1ı- olmasını istediğini bildikleri için onların ôyle geliyor ki artık amrünün sonuna ka-
Diye düşündü. Vapurun kalkmasına m paşa sokağında Manokyan beı altı yılduberi devam edip giden mü- dar da gülemiyecek. beş on dakika kalmış, yolcular Htık te· Han. 21 Zemin kat 195,- nasebetlerine ses çıkaramıyorlar. Doktor lişlı telaşlı gelip geçmiye başlamıştı. 157111 Beyou!n, Meşrutiyet mahallesi · d d ğru Her erkek onun 

köprüden iskeleye inen merdivenlerin ~ çok iyi a am 0 su. 
ba Küçükbahçe sokağında Meşru - ptı~nı yapamaz. Ne kadar aiizel olsa §lnda Sfrheylanın ince uzun gölgesi ıı N h dair ya 5 • D-

tiyct apartımanı. 6,7 ,55 °· · e 28,- imi bir kadına kendini vakfetmek, yıl-IÖründ ü. Arkasında kül rengi bir spor 
202 Galatada Bereketzade mahalle- larca bıkıp usanmadan, hiç eksilmiyen 

lrlantosu, elinde beyaz eldivenler, ba - sinde Kuledibinde 1-13,15 Hane ve arsa '15,- derin bir sevgi ile onu sevmek hayret e-
flnda da beyaz; küçük bir şapka vardı. Tafsilatı yukarıda yazılı emlak 1-3 sene müddetle ve açık arttırma. ile kiraya dilecek bir §eydir. ~anı sıra °"len bir çocuk, çantasını ta- ı 
flYordu. t>- verilecektir. İhale 18/6/937 Cuma günü saat 10 dadır' steklilerin bildirilen gün Artık her akşam üzeri onlar bahçemi-

M ve saatte şuhemıze gelmeleri (488) zin önünden, ölgün ışıklan altında pem-
. erdivenlerden indi. Bilet almak 'beli, sarılı soluk renkli bir kordeli gibi 
)Çin "antasından para çıkarırken Hü - ı· _ 

~ yeşil kırlara doğru uzıyan yoldan gel aarneddinin kendine doğru yaklaştığını Tftrk Hava Korumu 
~~:!~:enbire pşırdı, olduğu yerde eu ·· YU .. K Pı. YAN G osu :~:.:~ ~;,a~.~;:~e~~ebep y~;nd:;~~ 

yürür ve erkek daima müte ssım, ai -
. - Beni geriye çevirmek için mi gel- ma mes'ut, ona bir şeyler anlatır durur-dj acaba? .. 

b· Diye korktu. Sonra onun elinde de 3 • cU k••lde 11 /Temmuz/ 1937 dedir. d;u sonlaıma doğru idi Onlar birden-

ır Çanta olduğunu gördü. Yüreği da • 4 5 • o o o liradır- bire gezmiye ;ıkmaz oldular. Bir ay geç-
ha Ziyade çarpmıya başladı. BUJUk ikramiye: ti. Hiç yolda görünmediler. Sanki aramız-
llüsaıneddin: da rnk yakın bir aşinalık varmış gibi Ü· Be b 1 -tı ., a· d be- Bundu ba-L- : 15.000, 12.000, 10.000 Urahk ikramiyelerle s-
- n aldım i-"= erı... ıyor u; ıı- zülilyor cAcaba ne oldular?:t diyordum 

l'abeS r gidiyoruz. (20.000 Ye 10.000) liralık iki adet m~lfat urdı..,. Sonbahar gelmişti. Bir akşam üzeri ge-
. Ü~yla 'hiç sesini çıkarmadı: cNasıl D /KKA T: 

Yarmki nushamızda: 
ölüden de 

kıskanıllr mı? 
Çeviren: F. Varal .. _ ........ . 

OSMANU BANKASIJ 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

Tats TARIHt : ısa 

Sermay.ı: 11,Mt,Ht insJlla llrul 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. ısı ne bahçeye çıkmıştım. Hava bulutlu idi. 1 .erseniz ... > diyecek gibi başını iğdi. Ağaçlardan yapraklar düşüyor, serince 

~
1

ndıe gizliden gizliye bir sevinç vardı. Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 günl akşamına kadar biletini bir rüzgar esiyordu. Birdenbire adeta he- Her turlü banka muameleleri 
.. aPura girdtler. Kalabalığın arasında değiftirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakkı yecanlandım. Yavaş yavaş yürüyerek t>ır Yer bulup sıkışırken: voldan geçen doktoru görmüştüm. Ya - yapar. H 1 ' sakıt olur. .J 

- an~~mi~rektini~Modu .. ~•••••••••••••••••••••••••••••rnındap~ka~~~~~~~~~~e-w·~•••••••••••••P Dedi. Bunu niçin sorduğunu, ondan '1111 " 



10 Sayfa SON POSTA llazirım 14 

_____ _., ittihat ve Terakkide on sene lı---
- 15 inci kısım No. 4 

Memleket haricinde ittihatçılar 

lsoN POSTA 
nm 

TARiHi 
TEFRIKASI 

Ziloğlu~. 
·· Rüstem 

Talat, Enver ve C~mal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? - 10 -

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
Azerbagcanda Türkiyenin o tarihte nüfuzu büyük, 
AzeriTürklerinin bizlere bilhassa ittihat ve Terakkiye 

karşı teveccühleri hudutsuzdu 

Çarlık zamanında Kafkasyanın idare 1 Bu suretle, bir takım Tüı kler Azer
merkezi Tifüs olduğu için Gürcüler baycanda kalmış oluyorlardı. Bunların 

Efrasyap uzaktan bir süvarinin atını 
dolu dizgin koşturarak geldiğini gördü 

Rus devlet usullerini daha iyi tanımış- içinde bazı generallar da vardı. Bir mi.id Güneş tutulması geceye kadar devam ran yabani sarmaşıkları, otları temiz -
Iar, orduda askerlik etmic:ler, hükfunet det sonra, İstAırbulda, Bekirağa bölü - et • · ·d ıet'. Mabedı· ı"kmal et'. dedi. "" ti. Gece, şiddetli rüzgarlar estı; şı -
ış. lerini ög~renmK: olduklarından Gür • ğünden kaçaIJ Ha1il Paşa ile küçük d ~d cSiz hiikümdanm, onu hayretle din-

·-ı etli yağmurlar yag ı. 
cistan hükumetini daha kolay canlan - Talat ta Anadolu ortasından geçerek Sabah olduğu zaman .• harb meydanı lediniz. Sonra, kalktınız; binanın her 
<iırmı.şlardı. Azerilerin gözleri bir ta " Bakuya kadar gitrneğe muvaffak ol - b tarafını gezdiniz. Uzun uzun düşündü· 
raftan bize müteveccihti. Türk ordula· muşJardı. Baku ile Anadolu arasınra, bo: oşt~.b ta Kre üs te ne '-'apacakla· nüz. Nihayet, meçhul adama: Siz kim-
rlnın Kafkasyayı ıs. tilaları sırasında, A· hiç bir Gi:ircü veva Ermeni köyüne ug· - rasy ·· z J 1 · · ? d d" · o d B · ı·h emrın·ı 

J nı şa<;:ırdılar. Zaten harb durduğu, K:- sınız · e _ınız. ~: . en, ı a ın 
zer:baycan Türkleri, kP.ndilerini Erme- ramaksızın, bütün Türk köylerinde mi· rlı'ık 

1 
:ıı s· . .

1 
B b·ıı· La· bı"nt a getiren bır habercıvım. Ben, ormanın 

d k t f . ı k se •ahat tme" ·· •t b" ya ı c ınezı> ı e a ı ı c • - .. .. - . . ni komitecilerinin satırın an ur aran sa ır o ara ) e ge musaı ır g· erek onları muharebeden vaz- ortasında, golun kenarında, cdınsızle::-
ııg· abeylerin her istediklerini, münakaşa Kafkas koridoru bulunması, bu nevi raya ır ' ' h be · · · d t 

h 1 . k 1 geçirmiye gayret ettikleri ıçın barışını- ar~ sık•. nınib~lıvarmBa .ok~ruyortum. 
l?tmeden kabul ediyorlardı. Ancak, it· seya at erı gayet o ay ve emin b\.r i~ b ld !ar ve müsaliha akdelti- Yerımı ımse ı ı mez. enı ımse anı-
iihat ve terakki hükumeti, Kafkas - yapmıştı. Komiteci İttihat ve Terakki ya mec ur 0 u maz. Münzevi yaşıyorum .. diye cevab 
yada ne istediğini ve ne istemesi mü· unsurlarından Nail de bunlarla bera - ler. • * * verince, siz: Bu, pek büyük bir bina .. 
nasib olacağını iyi tayin etmiş bulun- herdi. Bu suretle Azerbaycanda, siyasi, 'ikmal için çok paraya mühtaç .. harb 
matlığı gibi, bakim olan Enver paşa 'gayri siyasi insanlardan mürekkep bir _ 3 _ devlet varidatını azalttı. Sarayımın ha-
nüfuzu altında, en maklıl olan şeyi ıs • hayli Türk toplanmış oluyor ve bun- zinesi boşaldı. Halkta vergi verecek hal 
temeği beceremiyeceği de- muhakkak- farın içinde de, ta'biati ile, en nüfuzlu İLAHİ BİR İŞARETİN DOGURDUGU kalmadı. Bunu, ne ile yapacağız? de -
tı. Zaten, bu devir kısa sürmü~, bir unsurlar, ittihatçılardan mürekkep bu· llADİSEJ.ER · diniz ve bana baktınız. Ben, bakışını -
müddet sonra, mağlubiyet ve mütare • lunuyorlardı. zın manasını anladım. Benden muave-
ke devri gelerek Türkiye Kafkasyayı O sıralarda, Azerbaycanda Türkiye- Altı sene devam eden harb biteli iki net istiyordunuz. Ben: Emrinizi ifa et-
tahliyeye mecbur olmuştur. li Türk olmak, ıbüyiik hır imtiyaz sa- sene olmuştu; fakat Midya devletı, ha- miye hazır olduğumu söyiemiye hazır-

TUrk ordusu çekil.nca hibi bulunmak demekti: Azerilerin, bü· la, bu uzun süren harbin meydana ge- lanırkcn, meçhul adam, uzaktan gelen 
yük kudrette ağabcyıeri olarak tasav • tirdiği dahili intizamsızlıkları bertaraf bir öküz arabasını gösterdi ve: Araba 

Türk ordusu çekilirken. Azerbaycan vur ettikleri bir Tür~. orada ancak iz- edememişti ile altın geliyor. Benim altın, gümüş 
da kendi kuvvetlerine istinaden milli zet ve ikram ıgörürdü. İster zabitlik ve Muharebe1erde, yüz binlerce adam madenlerim var. Gündüzleri, göl ke • 
bir devlet ve hükumet kurmu~ bulu - polislik gibi hizmetlerde çalışan insan- ölmüştü. Memleketin geçim, kazanç ve narında, suların sesini dinliyerek dü • 
nuyordu. Bu suretle, İstanbulda bir lardan olsun, ister Halil Paşa ve kü- yaşayış düzeni bozulmuştu. Hududlar- sünürüm. Geceleri, altınları, gumüş -
'devlet yıkılır'ken Kafkasyada küçük bir çük Talat ıgibi muhacir ve mi.llteci un- da asayiş zedelenmişti; hele İran sınır- İeri çıkarırım. Getird!ğtm altınları sat! 
Türk devleti kurulmuş bulunuyordu surlardan bulunsun, Azeri hükumeti, larında çapulculuk ve şekavet vak'iJarı Mabedi ikmal et! dedi. 
Bu devletin nüfusu az, hududu küçük her Türkü, ya kendisine doğrudan doğ- eksik olmuyordu. «Dişlerine kadar müsellah olan si -
olmakla beraber, memleketi zengin, ik· ruya bir yardımcı olarak, yahut izaz ye Memleket içinde de, hükumet kuvve- yah adamların muhafazasındaki araba
'hsadi kuvveti büyük ve nüfuzu da Kaf- ikram edilmesi lazım gelen büyük ve ti ve nüfuzu sarsıldığı için, bir çok hay- yı on çift öküz çekiyordu. 
'knsyada kuvvetli idi. İşte, bunun için- imtiyazlı bir misafir olmak üzere ka - dud çeteleri türemişti. Soygunculuk _ cZenciler .. meçhul adamın işareti Ü· 
für ki bir tarafta kaybettiğt davayı ö- bul ediyordu. Ev veriyor, evine hiz • lar, cinayetler devam ediyordu. zerine, arabayı binanın kenarına yanaş-
bür taraftan müdafaa etmek sevdasına metçiler tahsis ediyor, bütün masra - Efrasyab .. bu hallere karşı gözlerini, tırdılar .Oradaki bir kayayı 'kaldırarak 
düşmüş olan Enver paşa, İstanbulu terk fmı ve cep harçlığını temin ediyordu. kulaklarını kapamış .. bütün devlet iş· meydana bir kuyu çıkardılar Ye altın· 
edip Kırım sahillerine ayak basınca, en Harbin ıbütün tahribatına rağmen zen- !erini veziri Harpag'a bırakmtş .. sara- ları oraya boşalttılar. 
evvel, Kafkasyaya geçmeği ve orada gin kalan ve pek çok zengin insanı bu· ında zevk ve sefahate dalmıştı. cSiz memnundunuz ve: Mabedi yap
"Azerbaycanı eline almayı düşünmliş ve lunan Baku, bütün Türkler için, o za- Y Hükümdar.. güzel havalarda saray tıracağım .. deyince meçhul adam gü • 
'bu maksadla iki defa denize açılarak, manki karışık ve dalgalı dünya içinde, bahçesinde .. diğer mevsimlerde mükel- lümsedi: Yalnız bir şart'ım var! dedi. Siz, 
1ki defasında da muvaffak olamamış - en emin ve rahat bir liman vazifesi 

1 
şartın ne oldug·unu sordunuz. O da, ma-

ef, süslü salonlarında şarap ve musiki 
'tı . görmü.ştür. ziyafetleri veriyor.. gecelerini, Rum, becl ikmal edildiği zaman, oraya ilk gi-

Enver Paşanın hesapJarı esassız de- Ben, bu zamana ait hadiseleri bizzat İranlı, Hindli, Türk cariyelerinin nazlı recek adamın canını istediğipi söyledi. 

retle anlattıktan 'sonra, sustu ve hÜ " 
kümdarın gözlerinin içine haklı. Ef • 
rasyab .. Asılzadenin söylediği şeylerin 
tesiri altında idi. Dalgın dalgın düşü • 
ııüyordu. Nihayet başını çevirdi Baş· 
kahine: 

- Muhterem baba! Bu rüyayı nasıl 
tabir edersin? 

Başmüneccim.. elindeki ıhlamur a. • 
ğacı kabuğunun elyafını didikledikten 
sonra: 

- Hayırdır .. kudretli hlikümdar! iHi
hi işarette, şeytan şerrine de ima -var· 
sa da, hayır ciheti galiptir. Bu mab~d~~ 
yapılmasından, memlekete, devlete bu· 
yük iyilikler gelecektir. Bakalım. Ar· 
tambağa gösterilen yerde kaya .. onun 
altında kuyu ve kuyuda aitın var m: • 
dır? Bunlar varsa, rüya, rahmanidır, 
yaksa şeytanidir. 

Diye cevap verdi. ~ 
Efrasya:b .. ayağa kalktı. Artambaga, 

meçhul adamın gösterdiği yeri bu.troa· 
sını söyledi. Asılzade önde, hükümdar· 
la maiyeti arkada yürüdüler. 
Artambağ .. 'bir yere gelince durdu. 

Orada, bir kaya vardı: 
- Şevketli hükümdarım! İşte, rüya· 

da gördüğüm kayanın kendisi! 
Dedi. 
Efrasya:b .. hizmetçilerine kayayı kal· 

dırmalarını emretti. Kaya açılınca. 
meydana bir kuyu çıktı. 

Hükümdar, iğilip kuyunun içine bak· 
tı. Orada, hakikaten bir yığın altın vıır· 
dı. 

* Efrasyab .. bir müddet, rnabed inŞaSl 
ile uğraştı. Vücuda gelen bina, muht~
şem bir şekil aldı. İçine boy boy. şekıi 
şekil putlar yerleştirildi; fakat herlteS 
etrafında dolaşıyor .. içerisine adım a • 
tan olmuyordu. 

( A1"kası ,,..,.) ğildi. Yukarıda söylediğlm gibi, bu yaşamadım. Bütün bu bahsettiğim şey· ve sevdakar kolları arasında geçiriyor- cSiz, biraz düşündükten sonra: Pe -
memlekette Türkiyenin o tarihteki nü- ler ve aşağıda nakledeceğim hadiseler, du. Onun, av eğlenceleri de pek debde· ki.. bir adam kurban ederiz, dediniz. O, 
fuzu büyük, Azeri TürkJerinin bizlere Kafkasyada Pki buçuk sene süren ika· beli oluyordu. dudaklarını büktü ve istihfafkar bir e· _ 
ıre bilhassa İttihat ve Terakkıyc karşı te metim esnasında çok muhtelif muhı"t _ . dayla: Kurban istemem. Oraya, ibadet .... -~----~ııııııııııııı--•tll!"'" _ _.i 

---···-----..... -·-,---·---· -·--·--------
Efrasyab .. böyle bir av eğlencesın - Son Pos a vcccühleri hudutsuzdu. Enver ~aşaı~ lerde, çok muhtelif fikir ve histe in • de, Ekbalanın üç saat mesafesinde bu· için girecek adamın canını, ben, kendi 

Azerbaycana girdiği takUrde hf'rkes sanlar ağzından dinlenmiş olan hjka • lunan bir ormanın kenarındaki hara • elimle alacağım. Diye cevab verdL 
etrafında toplıyabilirdi. Ondan sonra yelerin lhülas~ıdır. Azerilerin bizlere beye benziyen bir binayı saran ağaçla· cBu cevab .. hepimizin sinirlerini oy -
ne yapabileceği malum değil ve kendi karşı göstermiş oldukları izzet ve ikra· rın gölgesinde yemek yemiş .. şarap iç _ nattı. Siz, ellerinizi kaklırdınız; ilfilıla-
rnizacına ve çalışma usullerine göre, mm derecesi hakkında bir fikir ve-r • 1 . d ra dualar okumıya başladınız. Biz, et-
Çarlığın büsbütün istibdadına r3ğmen miş din enıyor u. rafınızdakiler, korkumuzdan titriyor • 
içinde kuvvetli bir demokrasi ruhu ta- mek için, şahsan gördub· ğüm şeylere ait Uzakta, bir atlı göründü. Süvari, a· duk. 
şıyan bu memleketi idar:? edebileceği pek çok hikayelerden ir tanesini nak- tını koşturarak geliyordu. ı cSiz, nihayet: Şeytan! Senden ilaha 
çok meçhul bulunmakla beraber, En- ledeyim: 1

' Efrasyab .. bu süvarinin, veziri Har- ısığınırım! deyince meç-hul adam kaş -
ver Paşa Azerbaycana gidebilseydi, iş- 921 ağustosunda, Moskovaya gitti - pag tarafından gönderilmiş bir memur .ıarını çattı: Efrasyab! İlahların gaza -
leri eline alacağı muhakkaktı. Bence, ğim sırada bir telgraf çekerek, çoktan- olduğuna ve mühim bir haber getirdi· ıbından sakın! diye 'bağ;rdı ve sonra 
Türkiyeyi Türkiye haricinden kurtar - beri görmediğim Memduh Şevket Be· ğine ihtimal verdi; onun gelmesini me- mülayim bir sesle sözüne şöyle devam 
mak fikri bo.ş bir hayal irli. Milli bir yi görmek üzere iStasyonda bulunması rakla bekledi. ıetti ve: Daha ne istiyorsun? Sana bir 
kütle için, harp sonu mücadelesi, an - arzusunu izhar etmiştim. Trenimiz Ba- Gelen süvari, hükümdarın tahmin et· araba altın gefirdITTı. İstediğim yalnız 
cak tamamen milli bir hareket şeklin • kuya geldiği zaman kendir.ini ne istas- tiği gibi lbir memur değildi; bu, hükıi • ıbir candır. Bu canın senin canın olma
de olabilirdi. yonda bulabildim, ne de, telefon reh • met merkezinde oturan çok hatırı sa· ışını şart koşmuyorum. Onun, mabede 

Enver Paşanın .tasavvur ettiği şey berlerinde Türk sefarethanesi numa - Y!.ıan, sözüne inanılan ve zengi~liğı ile tesadüfen girecek olanın canı olması 
yani şahsi nüfuz \'e otoriteye istinat ;_ rası olarak gösterilen numaradan bir şohret bul~n. bir asilzade idi. Ismi de ile kanaat edi~orum, dedi. 
den ve hedefi yerine göre değişmiş bir cevap çıktı. Anlaşılan, telgrafı a1ma - Artambag ıdı. cBu makul sözler sizi de korkudan 
hareket, nihayet avantör mahiyetinde mıştı. o zamanlar, bu memleketlerde Art~~~ag .. a~ınd.~n .~nince, hüküm • titriyen bizi de teskin etıtL Eh .. Mabe-
b. hamle olm hk" 'd· B · darın onunde dız .. çoktu ve ~nu, dualar de, en evvel biz girmiyeceg·iz ya .. Hec ır ıya ma um ı ı. unun- her şey altüst olmuş bulundubau için ld k - k 
l b be E P b t.. .. mırı anara hurmetle selamladı t:ın halde, eceli gelen bı'r adam, bilmiye -a era r, nver aşa u avan oru telgraf, posta, telefon adeta işlemez bir 
tecrübede tereddüt edemezdi. Çünki.ı, 'halde idi! sonra: rek girer ve meçhul adamın isteği o -
bir şeyler yapmadan duramıyacak o • • - Şevketli hükümdarım! lur, dedik. 'Siz, koşulan şartı kabul et· 
lan bir insan için yapı.4lacak şeyler ara- . (Arkası var) Diye söze başladı ve gece gördüğü rü· tiniz. 
sında en makul görüneni bu idi. r yayı, şöyle, anıattı: cMüzakere neticeleninct>, ıııeçhut a-

0 bunu yapamadı. Fakat, Baküdeki Nöbetçi I - Ben, kudretli hakanımla beraber dam silkindi. Yerinde, bir alev parıl -
milli devlet hareketi de Türkiyenin bir av eğlencesi yapıyorduk. Av yargun tısı bırakarak ortadan sır odu. Etrafa 
müdahalesinden kendisini kurtarama- E-czaneler luğunu gıdermek, yemek yemek ;çin. baktık; ara'banın da, öküzlerin de, mü-
dı. Bu rece nöbetçi olan ~c'Zaneler şunlardır: şimdi bulunduğumuz yerde istirahat~ sellah zencilerin de yerlerinde yeller 

İstanbul cihetlndekiler: koyulduk . esiyordu.» 

~ı. Siyasi, Havadis ,.. Halt psıeMlll 

Yerebatan, Çatalçe;me sokak. ıs. 
İSTANBUL ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ~ 
resimlerin bütün Jıak)a!l 
mahfuz ve gazetemize aittir· 

ABONE FIATLARI 
-

1 • Sene Ay 
Kr. Kr. --

TO'RKİYB 1400 760 
12'l0 

3 
Ay 
Kr. 

.00 
710 

~ 

1 
Af 
ıcs. __ 
ı50 
270 

ECNEBİ 2700 1400 800 ~ 
YUNANİSTAN 2340 

Abone bedeli peşindir. AdreS 
değiştirmek 25 kuruştur. -- .. 

Gelen evralı ~eri oaifmes. 
ilanlardan mes'uliyet alutlflld
Cevap için mektuplara 1 O tunJl!uls 

Pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

-

~·~~~~~~~-~·~~--------Azerbaycanın ve umumiyetle Kaf • ı 
kasyanın tahliyesi esnasında bir taraf
tnn Türk kuvvetleri çekilirken, bir ta
raftan da İrandan gelen İngil iz kuv -
vetleri Bakuya yer!eşmiş lerdi. Bu sı -
ralarda yavaş yavaş kurulmıya başlı -
yan milli Azerbaycan hükumeti için de 
en büyük mesele, kendisınc, zengin 
olmakla maruf bulunan bu memleketi 
icabında müdafaa edecek bir kuvvet 
vücudn gctırmek olmuştu. Bu kuvveti 
vücuda getirmek için en iyi jstifade 
ed ilebilecek kuvvet in Türk ordusu un
surla rı olacağını gördüğü için, bunlara 
müracaat etti. Bunlardan b r kısmı o
rada kalarak Azerbaycan teşkilatında 
çalışmayı kabul ettiler. 

Aksarayda: <Pertev>. Beyazıtta : <Bel - Bu sırada, ormandan uzun boylu, Artambağ .. gördüğü rüyayı bu su • 
k~I . Karagümrük~: ısuntı . Şehzade - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
başında: (Üniversite>. Saınatyada : (Rıd- sevimli yüzlü bir adam çıktı; gelip hu-
vnnı. Eyüpte: <HikıneL Atlamaz>. Emin- zurunuzda durdu ve siz mehabetli hü· 
önünde: <Sallh Necatı>. Küçukpaznrda: kümdarıma bu harabeyi göstererek: 
(Hikmet Cemil) . Bakırköyilııde: 'İsti • cEfrasyab! Bu binayı görüyor musun? 
panı. Şehremininde: mıımdl) . Fener • Bu bir harabe değil, tamamlanmamış 
de: (HtisameddJn>. Alemdarda: (Eşref 
Neşet>. bir mabedtir! Bu mabed, Lidyalılarla 
Beyoğlu cihetindekilcr: harb başlamadan evvel, yapılmıya baş-
<Tünelbaşında: <Matkoviç). Yüksekknl - lamıştı. Temelleri kazı!dı; duvarları ya· 
dırımda : CVlngopulo>. Galatada : CMer - pıld ı ; ça tısı kuruldu. Burada altı ay, her 
kez>. Tnkslmde: <Kemnl - Rebul> . Şiş - gün bıçkı sesleri gıcırdadı; çekiç g ürül
ilde: <Pertev>. Beşlktnşta: (Nail Ho.lld}. tüleri dalgalandı. Harb başlayınca, pa:· 
Botaziçi, Kadıköy ve Adalarda: 
Üsküdarda: <Ömer Kenan>. sarıyerde: raca, malzemece yardım edenler da -
<NurlL Kadıköyünde : {Sıhhat>, <Rt _ ğildi. İşl,.>r durdu. O zamandanberi ge
rat>. Büyükadada: (Halk). Heybelide: çen sekiz sene, bu ,binaya bir harabe 
<Tanaı>. manzarası verdi. Onun üstünde fışkı • 
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Milli Küme maçları 
--

SON POSTA 

Atatürk 
Şehrimizde 

(Baştcrrajı 1 inci S1.yfada) 
seti cumhur ibayrağını çekmiş oJan İz· 
mir vapurile Zafer diströyerimiz, dijn 
akşam tam saat on dokuz buçukta Dol 
mabahçe önünde demirlemişlerdir. A • 
tatürk, maiyetlerinde bulunan zevatla 
saat yirmiye çeyrek kala sarayın rıhtı· 
mına çıkmışlar, kendilerini istikbal e· 
denlere iltifatta bulunmuşlardır. 

İstanbul vali ve. belediye reisi .Mu • 
bittin Üstündağ, İstanbul kumandan 
vekili Korgeneral Ali Fuat, Emniyet 
direktörü Salih Kılıç, merkez kuman • 
danı General İhsan ve sair zeva-., Ulu 
Önderi rıhtımda istikbal etmişlerdir. 

Trabzondan Atatürkle beraber av
det eden dahiliye vekili Bay $ükrii Ka 
Ya otomobi11e4'.Parkotele gitmiştir. 

Fener - Ankaragücü. maçından bir enstantane Atatürk, bir müddet daha Istanbul· 
(Baştarafı 6 ıncı savfada) Oyun bir müddet sonra .2 ~ O Anka- da kaJacakJardır. 

. ~aci kaleye çok yaklaştı. Hemen rfgücünün mağh1biyetile bıttı. Po_li_s_m_e_k-te_b_i_ba_b_ç_e_sinc 
Çızçi Yanından bir şüt çekti: Gol. Hakem • Nuri Bosut'tu. konacak heykel 

lki sıfır mağh'.ip vaziyete düşen An· Fenerbahçe: Hüsamettin ~ :aşar, 
ltaragücü dokuz kişi kalmasına rağ • Lebip - Mehmet Reşad, Angelıdıs, E - Yıldızdaki polis mektebinin bahçe· 
bıen bozulmadı. Namık önünü bomboş sat • Naci, Namık, Ali Rıza, Şaban, Or· sine dikilecek heykelin maketi üzerin-
oı de tetkikat yapan müzeler mimarlığı 

arak rahat, rahat i1erledi. Kaleci Os- han. .. .. . 1."' _ bazı tadilfıta lüzum görmüştür. 
bıan çıktı. Otla boş kalan kaleye topu Ankaragucu: O.ınıan - Alı Rıza, ~n Maket bir kasatucadan ibarettir. 
atamadı. ver • Nüsre~ Şükrü, Abdül • Cevdet, Yeni tadilatta bu kas~t~ra kaldırılmış, 

.. Osınan Arı Rızanın güzel bir ı::ütünü Namık, Yaşar, Fahri, Hamd: şeklınde 
~ yerine Atatürk'ün büstünün konması 

~lce kurtardı. ~ kararlaşmıştır. Heykeli Güzel San'at -

S D • d• lar Akademisi heykeltraşlar: yakında Rapit 2 - emırsporu yen ı yapmağa başlıyacakıardır. 
A.nkara t 3 (Telefonla} - Şehrimiz-ı gene Avusturyalıların hakimiyet: al • 

~ bulunan Rapit takımı son karşılaş - tı~_a gi~di. ~şinc.i dak~~ada . ~erkez 
ltıasını bugün Demirspor ile yaptı. mu.h~cım Bınderın ayagıle 5 ıncı gol 
Demirs~ şu şekilde id~: . lerını yaptılar. . , 
liayati Nuri, Şevket, Jbrahim, Ib· Bu sayıda~ sonra Demırsporluıarın 

l'ahiın, ŞUkrü, Zekeriya, Hakk~, Arif, maneviyatı büsbütün sarsılmış bulu · 
lteınaı nuyordu. 

Viy.analılar her z~manki kadroları- İkinci devre yanl~ bir idare yüzün -
'1 muhafaza ediyorlardı. den, çok tads1z geçti, hakemin 

bir çok kararları ahalinin itirazları ile 
li<lkem İzmirli Saim, maçın birine! 

d karşılanmıştır Bu meyanda lüzumsuz 
tıe~~.esinde Avus'bu'ryl Aah1karın. yl aptıklak- yere bir Viy~nalı oyuncu sahadan çı· 
. ort gole muka ı n aran ar anca k 

1 
t 

Üti d b"l . 1 d" an mış ır. 
g~J ile mukabele e e 1 mış er ı~. Rapit talümı yarın sabahki trenle 

d Bırinci devre baştan niliayete .K.a' istanbula hareket edecektir. 
ar Viyanalılan~ hakimiyeti altında 

«eçrnişti r. S d ki d 
Viyanalılann golleri devrenin ıs an l 1 a 

~e 30 uncu dakikalarında sol iç Holek pehlivan güreşleri 
k e 3S ve 38 inci dakikalarında da mer 
~z muhacim Binderin ayağil~ yapıl· 27/6/937 pazar günü Sandıklıda büyük 
. ış, buna mukabil Demirsopr gene bi· pehlivan güreşl"ri yapılacaktır. Başa 100, 

~!tlci devrenin 20 inci dakiknsında sol baş altına 80. büyük ortaya 70, küçük or
ıç :F'~thinin ve 3 7 inci dakikasında da taya 50 lira mükafat verilecektir. Bu gü
bıerkez mühacim Hakkının ayağile iki reşlere iştirak etmek istiyen pehlivanla
Roı }'apmıştır. .. rımızm 20/6/937 gününe kadar Sandıklı 
~ci devre !Jaşladığı vakıt oyun kültür ışyarlığ~=~mat verme eri. 

8aşvehll ismet lnönü 
Bek/enen nıühim 
Nutkunu bugün 
Mecliste sifglüyor 
.. ( Baştarafı l inci sayfada) 

ltıiın localanrun yarın çok kalabalık ola
~ağı şüphesizdir. 

l'arınk.i toplantıda Sancak hakkındaki 
~U~hede, anla!ima ve protokolların tas
_1kı hakkındaki layiha görüşülürken bir 
~:k ?atiplerin söz alacağı muhakkak te -

kıtı edilmek tcdir. 
. ~-arın bEirtzin ve petroldan alınan ver· 

~1 
'-'e resimlerin tenziline dair layihalart sınat rnüessesdcrin snrfcttikleri clek

t tıkt<m alınmaktD olan istihlak resminin 
\>:nf line dair liıyiha, Diyanbekirden Irak 
b\i ran hududlarına kadar yapılacak de -
d ryol!arına daiı ltıyiha, Türkiye - Mısır 
rtıosııuk ve ikamet muahedelerile. tabiiyet 
d llltaveıesinin tasdiki hakkındaki lfıyiha 
a görüşülecektir. 

:teg~u ehemmiyetli mevzuların müzake
li ı lllünaseb<'tile, Hariciye, Nafia ve Ma
in;~ Vekillerinin izahatta bulunmalarına 

~'ı.ar .edilmektedir. 
~i ecJıs yarın yaz tatiline karar vcrece
tı~den Başvekil İsmet İnönünün bekle -
:tin nutkunu irat ederek millet vekille
lunden itimad istiyeceği muhakkak addo-

ll\aktadır. 
hCuınhurtyet hükumetinin dış ve iç si
le:tte YUrdun ikbsadi, mali ve imar iş
iı ~de. gösterdiği büyük dirayet ve aldı
doı db~rlerle elde ettiği muvaffakiyetler 
tol>~Yısıle Büyük Millet Meclisinin bu 
~t arıtıda coşkun tezahürata sahne ola-

1 anlaşılmaktadır. 

Hatayda tahrikAtçılar 
1t faaliyetlerini artır~llar 

ta..,_ dana, 13 (Hwrusi) - Antakyadan bu
~~~ı.n haberlerde Hatayda tahrikat

a2gınlıklarını. artırdıkları bildi -

Marsilgada bir 
ita/yan vapurdan 
Kaçırıldı 
Marsilya, 13 (A.A.} - Panama cunı -

huriyeti memmları tarafından hudud ha
ricine çıkarılarak bir İtalyan vapuruna 
bindirilmiş ve İtalyan memurlarına tes -
lim edilmesi lazım gelen İtalyan tebaasın
dan Leonard~ :vforelli adında bir şahıs, 
Fransız Dok amelesi tarafından kurtarı
larak otomobifü· kaçırılmış ve gemi kap
tanı p6lisi çağırıp kendisini tevkif ettir
meğe vakit bl.Jla~namıştır . 

Firarinin izi kaybolmuştur. Vapur, İtal
yaya müteveccihen yola çıkmıştır. 

Belçika Başvekili 
Amerikaya gitti 

Chcrburg, 13 (A.A.) - Başvekil Van 
Zeeland Amerıkaya hareket etmek üze
re saat 20.30 da Berngaria vapuruna bin
miştir. 

Amerikada çalgıcılar grevi 
Nevyork, l:l (A.A.) - Amerikan musi

ki fcderasyonuncı mcnsub 500 ç.algıcı, or
kestrası olmıyr..n sinemaları protesto et
mek için grev ilan etmişlerdir. 

Leninin kız kardeşi öldü 
Moskova, 13 (A.A.) - ·Tass ajansı, Le

ninin kız kardeşi Maria İllichma Oulia -
nova'nın 59 ya~nda olduğu halde vefa't 
etmiş olduğunu bildirmektedir. 
......... ·-·-·-·· .. -······-···········-·-···-....... _ 
rilmektedir. Vatanilerin körükledikleri 
bu tahrikat yüzünden hayat durmuş gi
bidir. Bir çok yerlerde dükkanlar kapa
lıdır. Çeteler gittikce faaliyetlerini artır
makta, Türk k<~yleri tecavüzlere, yağma
lara uğramaktadır. 

Vaziyet veht.metini muhafaza etmek
tedir. 

Kadıköy Hava Kurumu piyangosu 
Türk Hava Kurumu Kadıköy Şu1'e· 

sinden: 27/Haziran/ 937 pazar günü ~a 
at l O da Kadıköy Hale sineması üstün· 
deki salonda noter huzurunda çeklıc • 
cektir. Bu zengin piyangonun her bilet 
bedeli (50) kuruş olup hiç boş yoktur. 

• 

Bir diri hayvan 
lhraç şirketi 
Kuruluyor 
Ankara, 13 (Hususi) - Şark vi}iyetle

rimizde bir diri hayvan ihraç şirketi ku
rulmasına tetebbüs olwimU§tur. Bu şir
ketin sermayesine Türkiye 11 Bankasile 
Ziraat Bankuı iştirü etmektedirler. 

Sayfa 11 

........................................... ~ 1 Em~iyet Sandığı ilinları 1 
Emlik alıcılarına sekiz 

taksitte .satış 
SEMTİ Cinsi Muhammen 

kıymeti 
Aksaray Gurebahüseyinağa mahalle - İki buçuk katta yedi oda ve 
sinde Çıkmazgümüşhane yeni Kakma- 2 sofayı havi bahçeli bir ev 1000 
cı sokak eskı 13, 15, yeni 15 numaralı 
Alacahamam Hacıalaeddin mahallesi Üstünde üç odayı müştemil 
Tahmis ve Asmaltı sokak eski ve yeni kiirgir bir dükkanın nısıf 
28, 30 numaralı. hissesi. 

Yenibahçc Softasinan mahallesinde İki katta 2 oda, 2 sofa 
Llıle sokak eski 17, yeni 14 numaralı. elektriği havi kargir bir 

(içi ahşap). 
Uzunçarşı eski Samanviranisani, yeni Kargir ve el~ktriği havi 
Ferhatağa mahallesi Uzunçarşı sokak dükkan. 
eski :Mı, yeni 88 numaralı. 

ve 
ev 

bir 

Cumartesipawn Hacıüveys mahalle -2 katta 5 oda 2 sofayı havi 

1500 

650 

300 

si Hacıilyas sokak eski 44 Mü. yeni kargir bir ev. 700 
91/l numaralı. 
Erenköy Merdivenköyünde yeni Ba- Biri iki katta 6 odalı ahşap 
bariye sokak eski 5, 7, 5 Mü. yeni 42, ve diğeri kargiı- 5 oda ve 
42/1, 42/2 numaralı. bahçeli iki ev 800 
Üsküdar Tavaşihasan'ağa mahallesi 2 katta 4 odalı ahşap bir ev 300 
eski Bakkal ve yeni Baliçavuş sokak 
eski 31, yenı 17 numaralı . 

Beyoğlu Kamcrhatun mahallesi eski 4 katta 8 odayı, elektrik ve 
Zeren. yeni Çekiç sokak, eski ve yeni kumpanya suyunu havi kar-
12 numaralı. gir ev. 3000 

1 - Arttırına 25 haziran 937 tarihine düşen cuma günü saat 13 ten 15 e kadar 
yapılacak ve gayri menkuller en çok be deli verenin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde peY. 
akçesi yatırmak Hizımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye k aJanı sekiz senede sekiz müsavi taksitte 
ödenir. Taksitler yüzde beş faize tabidir. 

4 - Taksitler öden inciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (3214) 

MÜJDELi 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavranınızl 

ARANMA 
293 muharebesinde muhacir olup Va

\_ Yeni neşriyat 

• 

1 
nın bir kaç kazası kadılıkların~ ve en y EN i A D A l\I - ıso inci sayısı çıttı. 
son olarak 326 tarihinde Ünye kadılı - İçinde İsmail Hakkı, suphl Nurl, Adn:ı.n ce-
ğında bulunmuş olan Rusçuklu Abbas •--"" 

mil, Hasan Au, H. Avnl, H. Bozok, Dr . .ı.uea
Kadıya borcum vardır. Veresesini, ve 

din Şadan glbl yazıcıların yazılartle İç 808-oğlu Hüsnüyü anyorum. (886) 
Ulelide Yefiltulumba No. ı de yete, İlim, Kültür haberleri, Haftanın Dil • 

V aalı Fehmi ıiincelerl. Kıla &ewtıer vardıı 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

HASAN ÖZ 
•• 

M!devidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok. köpürür. ~abahleyin çaydan evvel bir çorba kaşığı 
yarım bardak su içinde içilirse miileyyindir. Fazlası müshüldür. Şekerlisi şampanya gibi lezzetlidir. 
Şekersizi meyva tozu g ibidir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşikt~ş, Eskişehir 

................................................ 
Baş ve Diş Ağrısı lstırabların 
En Müthisidir 
• .,. 

• 1 
En şiddetl i diş agr ı ~ a rım dindirir 

G iP iN 
Eütün ağrı, sızı ve 
sanclları keser. 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bllha•aa m Ues s lrdlr, 
icabında gUnde 3 k•t• 

ahnablllr 

• 
1 

Beton Asfalt Kaplaınah Şose inşaatıı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara_, İstanbul yolunun 

8 -t-500 - 10;-500 üncü kilometreleri ar asında beton asfalt kaplamalı şose in -
şaatı ve sair müteferrik ameliyattır. 
Keşif bedeli 73048 liradır. 

2 - Eksiltme 30/6/937 tarihinde Çarş amba günü saat 16 da Nafia Vekaletinde 
Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müte ferri diğer evrak 366 kuruş mukabilinde 
Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 4902 lira 40 kuruşluk muvakkat te

minat vermes· ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan müteahhitlik vesikası ve asfaltlı şose yapmış olduğuna dair resmi vesika 
ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukfibilinde vermesi muktazidir. Postada 
olan gecikmeler kabul edilmez. c3343> 

_. ............................................. , 
KANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Döknlmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve bnyııme kabili
yetini arbrarak snçlara yeniden 

hayat verir. Kokusu ltltir, kullıımşı 

kolay bir saç eksirldir, 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU - İST ANBUL 

'--------------------------------·--· 
1 lstanbul Belediyesi llanl1rı 1 --------Senelik muhammen kirası 144 lira olan U nkapanında F.lvanzade mahallesinde Hacı 

Yakup sokağında 24 No. evin yarım hissesi 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırma gününde isteklisi bulunmadı
ğından pazarlığa çevrilmiştir. Şartname si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekli olanlar 10 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
15/6/1937 Salı günü saat ...... de Daimi Encümende. (İ.) (3259) 
~ .......................................... .. 

Yalnız " iyi ,, 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kontro\ 
edildiğinden hepsi de mütesaviyen ' 
keskin ve dayanıklıdırlar. 
Şayet onlardan biri, sizi tamamen 

memnun edemedi ise "Poker,, bi
lam ünakaşa değiştirecektir. 

~·Bu YÜZDE YÜZ BiR lıARANTIDIR • ..__, 

iŞTE BiR GÜL 
lŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE B~R LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS ruju te
min eder. Yeni icad ve Amerikan for
mülü VENÜS RUJLARI harikulade 
cazip ve çok aabittir. Sıhhi VENÜS 
RUJLARI dudaktan yakmaz ve ya· 
yılmaz. Kullananlan hayrete dütü· 
rür. 

Son Posta Matbaası 

CiLDiNiZi 
Genç hayvanların clld hüceyrelerlnden 

istihsal edilen 

BiOCEL iıe BESLEYiNiZ 
ve Her Sabah Daha 

•• •• •• •• genç gorununuz 
Meşhur b!r Üniversitede dahi bir 

doktor profesör tarafından keşif ve 

istihzar edilen asrın en büyük ve kıy-· 

metli güzellik unsurudur. 

25 yaşınızdan itibaren cildiniz, kıy

metli Bioccl'ini kaybetmeğe başlar. 

Şayed, cild başka bir unsurla beslen
mezse, bu ziya seneden seneye artar 

ve nihayet yüzünüz buruşmuş ve ihti

yarlamış olur. Cildinizin Biocel'i yü
zünüzü taze tutar ve genç gösterir. 

Genç hayYanlardan istihsal edilen 
Biocel, tıpkı cildinizin tabii Biocel'i W;...~------

gibidir. Mümasil cild unsurlan arasında mck için rnatlüb nisbet dairesinde we\'" 

en müessir ve en kıymetli bir cevherdir. cuddur. 
Cild hüceyrelerinizin derinligvine nüfuz Geceleri vatmazdan evvel kulla.nı.Jlıt-• 1'8. 
ederek buruşuklukların teşekkülüne baş- Sabahları yağsız beyaz rengindeki To il· 
ladığı yeri hemen beslemeğe başlar. Hat- lon kremini kullanınız. Bu kremde b 

ta annelerin bile yüzünü gençleştirir. Ve hassa - birkaç giin zarfında birbiriJldell 
genç kızlarla hiç görmedikleri sehhar ve daha beyaz üç renkte teninizi beyazla• 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ terütaze bir ten temin ederler. Bu Biocel tacak olan - ''Oksijen beyazı,, vardır· )31 

A Ek UŞAKLIGİL cevheri, şimdi pembe rengindeki Tokalon iki krem kullanıldığı takdirde ınern!l'' 
SAHİPLERİ: rem 

S. Ragıp EMEÇ kreminin terkibinde tam cildinizi besle- niyetbahş semeresini garanti ederiz. 

KUMBA.RA 
o 

BIRE, 
1000 
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