
.!!ne 7 - No. 2473 

GÖZll 

KULAGI 

D 1 L • 1 

Yazı ifleri telefonu : I0203 PAZAR 20 - HAZİRAN 1937 İdare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 1 x_... 

BASVEKIL TUNCELINE VARDI Vatanilermeoercephedeğiştlrmişler! 

1 A • .. Türklerle Arapların 
slahat programı hır gun evvel arasını açmıya çalışacak 

tnuvaff akiyetle ikmal edilecek bir komite kurdular . 
&~ k 1 J l k rJ. Her sene Temmuzun 3 üncü gününü Hataydaki 
ya iıer arasınua aç ı son haduini :"rapla~a yardım günü yapacaklar, o gün toplıvacaklan, 

buldu, yabani otları gimege başladılar ·~:::;: ;:;:~
8

ıe:V:::g::~;.::da ::::a~~:k:::;•i 
Teslimden başka ümit yok, Sergerde Rızanm oğlu s~~~ ı~s!~zi~:c:~u!!i~u~~!~i Bereket yeni bir fırka kurda 

k•ı • b• • • d h ••ıd•• H t ı· ) k • d rimiz yazıyor) - Vataniler Hatay da-Şa 1 erın ır reısı a a o u asan es ım o ma ıste i vasının siyasi kısmını şimdilik bırak -

ifıı&da Başvekil 1cahratnatı askerlerimizi 
tefti: ederken, . 

"-·~biır;, 19 (Husuai muhabi~mizden) - Baıvekil Is
~ lnönü geceyi Şefakat istasyonunda buıusi tre • ::de geçinnif, sabah sekizd" binlerce balkın cotkun 

•hürat ve alk:ıları arasında Eli.zize plmiıtir. 
8-ıvekil trenden iner inm~z .beklemeden hazırla -

İ:'1 otomobile binmiı ve Tunceline hareket etmiıtir. 
illet lnönüne mcıiyeti erkanı' da refakat etmiıtir. 

~-iter milli derdi mutlaka tedavi eden muhterem 
-tlfVekil bu lıavalide·ıon ıek•vet hadiseleri üzerinde 
"-alı tetkiklerde bulunacak ''~ reislerin aon muka • 
~~lrlet ve serke!likleri etrafındaki müphedeleri teı • 
ıt edecektir. 

8u •eyahatin islihat programının bir sün evvel 
~fakiyetle sona ermesi tedbirlerile ali.kah ol -

mışlar denecek derecede gevşetmiş ol
makla beraber başka taraftan yeni bir 
faaliyet devrine geçtiler. Son mektup
larımdan birinde bildirdiğim gibi, bu
rada Hatay işlerile meşgul olmak üze· 
re yarı siyasi ve yarı içtimai bir ko
mite teşkil edildi. Lücnet El Tanzum 
El Kavmi ünvanını taşıyan ve Abdur· 
rahman Şehbenderin reisliği altında bu 
lunan bu komite, evvelki gün uzun bir 
içtimadan sonra neşrettiği bir beyan -
name ile işe başlamış bulunuyor. Bu 
komite, ileride Hatay işlerinde pek mü 
him bir rol oynayacak gibi göründüğü 
için size şimdid~n tafsilat vermem icap 
eder. 

Bu komitenin en mühim işi 'fürk i
le Arap arasında husumet duyguları 
uyandırmaya çalışmaktır. Beyanname
den bunu pek ili anlıyoruz; İçindeki 
şeyler şunlardır: Hatay kırk asırdanbe
ri Araptır; Türkler burada ekalliyette 
oldukları halde meriy8' ıddiasmda 
bulunuyorlar ve her gün Araplara zu 
lüm ediyorlar. Türkler, Sancak dahi-

duju öğrenilmiıtir. linde geniş mikyasta propaganda ya - Komitenin 'lle§r~ttiği beyannamedn 
Yalçın dailarla mahıur Kutudereıine sığınan pki- (Devamı 8 inci sayfada) bır parça 

lerin, yiy«.ek bulamamakta olduklan ve karlar altın· ı ••••••-.. •••••• •••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
dan fııkıran yabapi otları yağda piıirerek geçindik- B d d• • b• 
leri, reiılerinin birinin müaademede öldüğü, teılim. ursa a ışı ır ayının 
den baıka üınitleri kalmadığı haber alınmııtır. k 

k. . b .. .. tt .. ..,, .. w 
Can çe ışen ıakı lrl'UPlannm mütemadiyen Kutu· yu ugu JZ ÇOCUgU 

deresine ve üsaülharekelerine kaçtıkları anlatılıyor. U 
Sergerde Seyid Rızanın oğlu Şeyh Hasan teılim ol

mak iıtemiıse de babaıı: 
- Sen gidersen etrafımızdakiler daiılır, ıözlerile 

telkinde bulunmuı, oğlunu teslim olmaktan alakoy • 
muıtur. Şakiler aruında ia,eıizlikle beraber ümit .. 
aizliğin de sona ulaıtıiı öirenilmittir. 

İzmitli bir karı koca yedi sene evvel kaybolan kızlannın 
bu kız olmasından şiiphelendiler, lstanbula geliyorlar 

~R ALMAN GEMiSiNE YENi BiR TECAVÜZ 
Atatürk 

Yalovaya gittiler 

jzmit (Hususi) - cSon Posta:ıt bir 
müddet evvel, Bursada dişi bir ayı ta
rafından büyütülmüş ve avcılar tara -
fından dağda bulunmuş vahşi bir .kız 
çocuğundan bahsetmi~ti. Bu haber Iz -

"'\ mitte Saraylı köyünde, çocuğunu kay
betmış olan bir aileyi ümitlendirmiş-

~arzan Gir 
Brought Up 

By Bear 
(ATfA<~K.ED HER: 

Franko kuvvetleri dün 
sabah Bilbaoya girdi 

tir. Vak'ayı hikaye edelim: 
Saraylı köyünden Gazi isimli bir a

damın Memnune adındaki küçük yav-
Reİ•İcamlruramuz Atatürk, · rusu 6 - 7 sene evvel esı arengiz bir şe-

RESCL"ERS 

Madritte büyük 
çıkarıldı 

bir casusluk teşkiJitı meydana 
ve 200 kişi tevkif edildi 

Jün relakatlerindehi zevatla kilde kaybolmuştur. Küçük Memnune
birlilrte Yalovayı teıril buyur • 1 yi aramışlar, taramışlar, sormadık, so· 
muslardır. ruşturmadık yer bırakmam12lar ve fa-L ..) kat bütün bu çalışma neticesiz ~almış. 

---................................................ Üzerinden seneler geçtikçe her acı 
-~ndı:a 19 (Husu
leı-·--:- fapanyo}- asi
ti 1nın bir 2ydanbe-
tiJcf e~ef ittihaz et -
le erı ve son gün • 
~de de var kuv -
L.. tleriJe sıkı bir çen 
~ .... 
' ıçınc aldıkları 
~ Sk eyaletinin hü-

,0~et merkezi olan 
bth ao. şehri, bu sa
lı. ' Şıddetlı bir mu 
1't tebeden sonra ni
lir~et sukut etmiş ~ 

Dün gece 
Beş ikt aşta 
32 ev yandı 

Yangının neden çıktığı 
henüz malum değil, 

tahkikat yapılıyor 

l'e ~:h.a Evvel, şeh- Dün gece saat 2,30 da Beşiktaşta U-
~t akirn bütün ci~ zuncaovada Ttirkali mahallesinde bir 
ibiş tepeleri işgal et yangın çıkmış, görülememiş, büyümüş 
'1t 0Ian Franko kıt' ve bu sabah saat yedi buçuğa kadar de· 
ı..{11 .~u sabah şa - ~ .. vam ettikten sonra bastırılabilmiştir. Ga-
'1.&\rvso~tüğü sırada, Bilbao önünde çarpışan milisler. zetemizi makineye verdiğimiz dakikada 
'- et}ı bir ~eÇtf' ateşinin himayesin-ı madan sonra bütün as~eıi noktalan ele h~üz itfaiye grupları yangını söndür-

tehre akın etmiı ıcve ·~ısaı..,bir..ıarpış- geçirmiflerdir.(D~vcımı 3 üncü ıcıhifede, (Devam' ıekizinci sayfada) 

gibi bu da unutulmuş. Yalnız ortada 
küçük yavrusunu bir türlü unutamı • 
yan bedbaht bir anne vardlr. 

Memnunenin annesi bir ay evvel bir 
rüya görmüş ve kocasını gece, uyku -
sundan uvandırarak kaldırmıştır. Biça 
re kadın ;ğlıyarak: 

_ Rüyamda Memnuneyi gördüm. 
(Anne, anne!) diyerek boynu~a sar~
larak ağladı. Yavrum beyaz gelın elbı
seleri giymişti. Taze bir bahar havası 
vardı. Her taraf kar gibi çiçeklerle do

<Son Posta) da ~akan ba haber, ....... 
luvdu. Kızım şağ yaşıyor .. » demiştir. hususi lstihbaratunm kendi ös mallan I· 

· Gazi yıllarca ağlamaktan gözleri mlş ıibi aütanlarsna reçlrmerJ iUyad tMlle 
kan çanağı gibi kızıllaşmış karısının nen refiklerimi• tarafmdan müulan111&4 

Y
üzüne merhametle bakmış ve şu ce - dıtı halde bütün dünya ıue&elerlnde al&

vabı vermiştir: ka uyandmnıştar. Yukarıda bir İqills ,. .. 
aetesibin ayni meseleden billis pmım 

- İnşallah inşallah .. amma.. ölen - ıörüyorsunua: 
le beraber ölünmez yavrum.. sında derin bir istifham belirmiş: 

O günlerde kurulan pazar münase- - Avcılar tarafından bulunan kıı 
betile şehre gelen köylüler bir cSon çocuğu Memnune olmasın! demişler · 
Posta• alarak köye dönünce, Bursa hi- dir. 
kayesini okumuşlar. Ve hepsinin kafa· (Devamı 8 inci 1ayfada) 



Her gün 
Kögliinün dünga /iatlariı 
Satmosı için dünya fiatlar 
ile almasını temin 
Etmek Lazımdır 

- Yazan: Muhittin Bir.-

B ugilnlerde, Türldyenin ihracat i~ 

leri en mühim meselemizdir. Tür

kiye her sene mayıs ayından itibaren ha
rice 'mal satmıya bqlar. Eski mecelle 
kaidesine g(;re cmadumun bey'i batıl. da 
olsa, bir taraftan hayat, bir taraftan ye
ni kanunlar bizi henüz meydanda olnu
yan mahsull~rl, bilahare de teslim edil
mek üzere, -1 iivrer - satmıya icbar eder. 
Halbuki bazlı an nihayeti gelmek üzere 
bulunduğu halde, bizim ihracat piyasa -
•mız büyük b•r durgunluk içindedir. Ge
çen gün bahsettiğim gibi, dünya piya • 
NSllldaki fiatlara göre mi satacaklar, yok 
sa Almanya i!e aramızdaki mübadele mü
nasebeUerinin1 her türlü hesap ve tah • 
min haricinde yaptığı inip çıkmalara mı 
L&yacaklar? Bunun gibi, karşımızda bulu
nan muhtemel alıcılar da tereddüt için • 
dedirler: Hangi fiatla alacaklar? Bunu 
bilmiyorlar. Almanya, Türk mahsulleri • 
nin alu."151 mfatile, piyasaya müdahale e
decek mi ?Müdahalenin tarzı ve hududu 
ne olacak? Bu nokta, taayyün etmeden 
ne bizimkilerin satması, ne de ötekilerin 
alması kolay değildir. Temeııni etmek ll
z.ımdır ki ~ tereddüde ve keşme
keşe bir an evvel bir nihayet gelsin ve 
ben temenni de ediyorum ki netice, dün
ya piyasalanndaki fiatlarla satmak ka • 
ranna visıl alsıuıt 

SO!f POS'f& 

---------------------------------------------------------------------------------.-- ,. .... __ R_e_s_im __ h_._M_a_k __ a_le_: _____________________ IC_l_y_ik_ü_~_"_K __ I Sözün 

İnsan her zaman için okumıya, okuyarak bilgisini arttır
maya muhtaçtır, fakat bir çoklarımız vazife ve i§te olduğu 
libi okumakta da kolayını, eğlencelisini seçeriz, elimize 
dalına bir roman alırız, kaıdi kendimize bir hayal Alemine 
dalarız, geceleri de okuduklarımızın tesiri altında klbusla 
dolu bir uyku içinde bunalınz. 

I 

Hakjkatte ~ib te bir romandan ibarettir. Fakat zabıta 
romanlannın hayali vak'aJanna mukabil içi bizden evvel 
gelip geçmiş insanların hayat hiliyeleri ile doludur, hem 
eğlendirir, hem öiJ'etir, hem de bizi, ~ nesiJJerin tıecrü
belerinden istifade ettirir. İyi kitap bir hazinedir, fena kitap 
ise bir zarar kaynağı telakki edilir. 

İSTER iNAN iSTER iNANMA! 
İstanbul fehrinde İstanbul halkının bir yıl içinde et, mey- içinde 850,000 nüfus bulundalana a&e adam blıpna Jl]da 

va ve 1ebre 19in ne bdar para aadettilini gösteren bir ilta- 1000 kuruf, ayda 83, günde 2 brUf IO paıa dfifer. 
tistik nepedjlcll. Bu istatlsıile nazaran •u maddeler için bir Bir adamın memleket ne kadar aeaz oluna olsun lilnde 

iki kurut otuz para ile yapPllJM81ma lilre 1U bu istatlatl
JWJ• erfeıtilim•ı pua 8,5 milyon liradır. latan'*1 f!brinin lin dojruluiuna inanmadık, fakat eı okuJUCU 1en· 

iSTER iNAN İSTER iN AN M Al 

Kısası 

Tahauilr .. 

-------- ._ ..-*!": 
Tarlaa konpeaine Iİ~ 
~ 



F'ransız kabinesinin 
mevkii sarsıldı 

4Yan meclisi, parlamentonun 
salahiyet layihasını 

kabul ettiği 
reddetti 

mali 

bu ~aris 19 (Hususi) - Blum kabinesi 
llıtş g\in büyük bir darbeye maruz kal -
~ tır. Ayan meclisi 72 ye karşı 188 
ttıa~e, hükumetin kendisine fevkalade 
~ 1 salahiyetler verilme.si teklifini 

~etıniştir. 
~Yan meclisi ancak, hükumet lfıyi
!ad· ın maliye encümeni tarafından 
41 ~;Ve tahdit edilen şeklini 52 ye kar-

8 reyle tasvip etmiştir. 
~~ ~u neticeye rağmen hükumet cm -

et rneselesi çıkarman\ı~tır. 
~.,atırlardadır ki, hükumetin teklif 
fıtı~gı kanun Iayihası meb'usan tara -

a.n kabul edilmişti. Binaenaleyh, 

bu vaziyet karşısında Ayan ve meb'u
san meclisleri birbirlerile çarpışmak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Bu vaziyet karşısında, Blum kabi -
nesinin mevkii kuvvetle sarsılmıştır ve 
siyasi partiler daha şimdiden istişare· 
ye başlamışlardır. 
Meb'usan meclisi tadilatı kabul etmedi 

PUaris 19 - Meb'usan meclisi maliye 
encümeni saat 20 de toplanarak ayandan 
tadilattan geri gelen salahiyetler kanu
nunu tetkik etmiş ve mezkur tadilatı 16 
muhalif ve iki müstenkife karşı 21 reyle 
reddederek Pski metin üzerinde israr ey
lemiştir. 

Polis meSfeUi~akkrndaki 
proje Başbakanllğa verildi 

llıtı.\nkara, 19 (Hususi) - Emniyet U- Mer'iyet mevkiinde bulunan .t-.,.,ıs 
~llıı l"tı Müdürlüğü yeni polis te~kilat ka kıyafet nizamnamesi de yeni kanuna 
llal"tıunun tatbik şeklini gösterir nizam- göre yeniden tanzim edilecektir. Yeni 
~ıb eleri hazırlamıştır. Bunlardan in - kanunun tatbikatında kadrolarda bir 
lltııat koınisyonları ve polis divanları - aksaklığa meydan vermemek için 5 
~ÇlaVere~.ekleri cezalara tekabu.ı ~d~n temmuzda ikinci ve birinci komiserli -
tıoı· tı gosterir nizamname proJcsı ıle 
lıa'l.ıs mesleğine giriş hakkındaki proje ğe terfi imtihanları yapılacaktır. Polis 
t1t. ıtlanarak Başbakanlığa verilmiş - Enstitüsünün açılması için hazırlık· 

lara geçilmiştir. 

~ltricige ve f;t,;;ı--B.""Me;;;mencioğlu 
ehilleri dün Hariciye Velıillne 

4danadan geçtiler Vekalet edecelı 
~tıa, 19 <Hususi) - Bağdada git -t' olan Hariciye ve İktısat Vekille -
~ b.ugünkü ekspresle şehrimize gel
S tdır. Ve.killer istasyonda vali, ku
~an, belediye reisi, Türk - Fransız 
~ hudud komisyonu azası ve bir çok 
~ tarafından karşılanmışlar ve kısa 
tt,.}evakkufüm sonra yollarına devam 
""lflerdir. 

Ankara 19 (A.A.) - Hariciye Ve
kili Doktor Rüştü Arasın Bağdad, 'l.'ah 
ran ve Moskova seyahali dolayısile 

Ankaradan gaybubeti esnasında Harici
ye Vekaleti vekilliğinin siyasi müste
şar B. Numan Menemencioğlu tarafın
dan idare edilmesi Reisicumhurun tas
dikine iktiran etmiştir. 

Mevsimin en 
Büyük at 
Koşusu 
27 Haziranda Atatürk ve 
birinci Hatay koıuları 

yapılıyor. 
Ankara 19 (Hususi) - Kızılay An

kara Merkezi ilkbahar at koşularının 

son haftası olan 2 7 haziranda İpodrom· 
da bir danslı çay ve zengin bir piyango 
tertip etmiştir. 

Esasen o gün Türkiyenin en güzel 
yarış sahasına malik Ankarada büyük 
ikramiyeli yarışlar yapılacaktır. Ata -
türk ko~usu, birinci Hatay koşusu, bi -
rinci Bolayır koşusu bu haftanın proğ
ramında yer almıştır. Atatürk ko!lusu
nun ikramiyesi 4320 liradır. Bu koşuya 
üç yaşındaki yerli halis kan İngiliz 
tayları iştirak edecektir. Mesafe: HOO 
metredir. 

Birinci Hatay koşusu 1934 doğumlu 
halis kan Arap, erkek ve dişi taylara 
tahsis olunmuştur. Bu koşunun ikrami
yesi 2500 liradır. Mesafe: 1600 Metre
dir. 

Birinci Bolayır koşusu ecnebi kanı 
taşımıyan yerli yarım kan Arap ve ha
lis kan Arap kısrakları ile Anglo - A -
rap yarım kan İngiliz aygırlarından ha 
sıl olmuş 19 34 doğumlu erkek ve di~i 
taylara mahsustur. İkramivesi: 2500, 
lira, mesafesi: l 600 metredir. 

İstanbul ve Ankaranın tanınmış mo 
da mağazaları modellerini o gün }·oşu 
yerinde teşhir etmeğe davet edildikle
ri gibi, teşhir edilecek bu modellerin 
ekserisinin Kızılay piyangosuna kon -
ması da temin olunmuştur. 

Panarap 
Kongresi 

Franko kuvvetleri dün 
Sabah Bilbaoya girdi 

(Baş torafı 1 inci sahifede) 
Sivil halkın işgal kuvvetlerine mu

kavemet göstermelerine rağmen, Fran 
ko askerleri tarafındaIL bazı taşkınhk· 
lar yapılmıştır. 

Şehir, Franko bayrakları ile süslen
miş ve asi kıt'aları ile birlikte Bilbao
ya giren civar köyler halkı tezahürat
ta bulunmuştur. 

İlk işgal edilen bina beledıye daire
si olmuştur. Bask milislerinden bir çok 
ları Franko kuvvetlerine teslim olmuş
lardır. 

Bilbaonun işgali Roma ve Berlinde 
büyük sevinçle karşılanmıştır. İtalyan
lar bu zaferi İtalyan alaylarımn kazan
dıklarını iddia ediyorlar. 

Madridde büyük bir casusluk 
Paris 19 (Hususi) - Valensten bil

dirildiğine göre, Madridde büyük bir 
casusluk teşkilatı meydana çıkarı:mış
tır. 

Sayfa 3 

• Almanya, davalarını 
konuşma yolile 
halletmek istiyor 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

. 

A vrupa kıt'asının umumi siyast 
manzarasına bakıldığı zaman ye 

ni bir çehre gôze çarpıyor. Bu kıt'a, ha 
raretli bir ziyaret faaliyeti içindedir. Bl 
faaliyet te, bilhassa Orta Avrupada ı ıü 
şahede olunuyor. Filvaki Belgrad, ~of 
ya, Peştcyi ziyaret eden Alman haı ı.:i · 
ye nazırı şimdi de Londraya gideccl ir. 
Alman crkanıharbiye reisi General 'Fon 
Bek Fransız erkanıharbiye reisi ile g ı -

rüşmek üzere Parisc kadar yollanmı .'lr. 
Alman Jktisat nazırı Şaht Avustury..ıtl ı -

Büyük erkanıharbiye başkatibinin dır. 
ve erkan azasından bulunan bir kaç 

1

. Gene Alman harbi ve nazırı M.ıu:µl 
yükse~ rütbeli su_b?ym da ~~nstıp .. bu- Blomberg Londrada Almanyayı taç g y 
lundugu bu tcşkılat, l\Iadrıd:n muda-, me merasimınde temsil ettikten süı rı 
faa plfınları ve hükumet kuv\•elleri - 'R a g'tmiştir 

· h k' h kk d • ·ı · • omay ı · nın are atı a ın a ası ere maluma. ş h kk kt k" c d "Y 
k "d" 1 urası mu a ·a ır ı enevrc en .. · verme te ı ı. 

. • . • rıld1ktnn sonra Almanyanın bu derece 
Bu casusluk teskılatı ıle alakadar 1 b" f ı· , ·· t d·-· k ydolun . · . . . . seyya ır aa ıye, gos er ıgı a · 

oldukları tahmın edılen 200 k?sı tevkıf t M fh b d l t"n dün 
edilmistir • 1 mamış ı.r. aamn ı , u e~ e ı , 

1 1 
-

· · vayı alakadar eden muhtelıf mese e er 
Bu teşkilatın başında ecnebi bir kaç h. kk d f'k t rt· t · büyük ihti -

d I t
. b 

1 
. • . a ın a ı ır ecı ı e mıye 

ev e ın ve u mevanda Pero e çısınm .. .. 
d l"k b 1 dw - b"ld" ·1· yacı olduğu da muhakkaktı. Çunku ec-e a a ası u un ugu ı ırı ıyor. 

l\f d ·d· b b d Pevreden ayrıldıktan sonra temaslar, a rı m om ar ımanı .. · . • .. . . 
M d "d 19 (AA) F · kt· "d munhasıran sıyas; mumessıllerm vesa a rı . . - ecır va ı şı - . . . · . . 

detle başlıy&r. topçu ateşi bir kaç saat tetıne ınhısar ctm1ştt. 
devam etmiştir. Hükumet merkezinin üs- Gerek hariciye nazırı Fon N<iyratın, ge· 
tüne bir kaç obüs düşmüştür. rek General Bekin ziyaretleri, Mareşa• 

Saat 6 da 21 ~si tavyaresi Madridin Blombergin Londxadaki seyahati esna • 
üstünde bir saatten fa;la uçmuşlardır. sında hazırlanmışa benziyor. Alman ha
Tayyarc topları mükemmel bir surette riciye nazırının Londrada, sadece fikir 
faaliyette bulunmuşlardır. teatisi ile iktifa edeceği de zannolunmu 
Zannedildiğine göre asi tayyareleri bir yor. Almanya, bu hareketile Londra -

keşif uçuşu y&pmışlardır. Roma arasmr!a her zaman bir mütcvassıt 
Bir Alman gemisine yeni bir taarruz rolü oynıyabileceğini gösterirken ken -
Berlin 19 (A.A.) - Lelipzig ismindeki disini ehcmnıiyetlc işgal eden ilk mad -

Alman kruvr.zörüne 15 haziranda bir İs- de ve müstemleke meselelerinin de dos
panyol harp gemisi tarafından dört kere tane bir surette gözden geçirilmesini is-

'r l taarru% edilmiştir. Ribbentrop İspanya !emesi ihtimalden uzak değildir. Bu hal, 
~ op anıyor ::ularını kontı'O! eden devletlere keyfiye- umumi bir zihniyet değişikliğine delalet 

Kudüs t 9 (A.A.) _ Arap gazetele- ti ~üslacelcn bildirmi~tir. . . eder. Çünkü bir zamanlar istediğini zor-
ri, İngiliz tahkik komisyonunun rapo- .. Hıtl.~r .. derhal hava yolu ıle Berlıne ,la alabileceğini düşünen Almanya, şim
runun neşri üzerine derhal Panarap ı don~uş~ur. . .. .. . dilik bu düşüncesinden ferağat ederek 
kongresinin toplantısını istemekte - Lcıpzıg kr uvazorune bır şey olmamış- konuşma şekline yanaştığmı gösteriyor .. 
dir. Bu kongreye Irak, Suriye, Mavc- tır. ,Yeni Boğazlar rejimini taknin eden 
rayi şeria, Filistin delegelerı iştirak ey- * (Montreux) konferansının fazilctkar bir 
liyecektir. -~erlin l9 .<A.A.) - Leipzig kruvazörü- peticcsi olmak üzere bu değişikliğe iş11ret 

mın 15 hazıranda saat 9,25, 9,26 ve 9,52 edersek, ne mübali'ığalı bir iddiada bu -
de olmak üzere üç defa Oran'ın şimalin-! !unmuş. ne de tıflane bir tefahüre kcn 
de ve bir keıe de ayın 18 inde saat 15,37 dimizi kaptı~mış oluruz. 

lf' Surlgedekl 
ı:tansa ve Türk/gede Konsoloslarımız B ""' ' 
Ql k ayraga sevaı 
~ 0 e paralar Arasında değişiklik 6 

'flf!davule çıkarılıyor Ankara, 19 (Hususi) - Hariciye Ve Ve saggı c.le taarruza uğradığı tasrih edilmekte- s z· R E 
dir. e un agıp meç 

~U F'a.tis, 19 (Hususi) - Geçen salı gü- kili dün hareketinden evvel yeni ta - Ankara, 19 (Hususi) - Başbakan - Alman istihbarat bi.irosunun bir no -
Alman ajansile Ar.adolu ajan~ımn 

tavzih ileri 
~tıa tansa ile Tiirkiye arasında imza - yin kararnamesini imzalamıştır. Bu ka lık bayrak ve sancağa karşı gösteril - tasına göre Almanya hükumeti kızıl ts
~ra~ ticaret muahedesi bilhassa iki rarnameye göre merkezden bir çok me mesi elzem sevgi ve saygı hislerini art- panyanın korsan tahtelbarihlerinin sui
htJts arasında mübadele seviyesini rnurlar dışarıya, dışarıdan b:ıııiarı mer tırmak ve bu yoldaki kusurları gider- kastlerini mukabelesiz bırakmak niye -
ıa.:daeltrnek ve bloke edilerek banka - keze gelmektedirler. mek için bütün mekteplerde, halkevle- tinde değildir. Berlin 19 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
l'qla. mevkuf tutulan tarafeyne ait pa- Suriyedeki konsoloslarımız arasın - rinde konferanslar verilmes: hakkında bildiriyor: 
llt~lttın tedavüle çıkmasını temin et - da değişiklik yapılmıştır. Berut konso- bütün devlet dairelerine mühim bir ta- Sovyet tay yareciJeri yeni Türk matbuatının bazı neşriyatın • 

llgayesini güdmektedir. losumuz Feridun merkeze naklolun - mim yapmıştır. bir rekor kınyor~ar dan münfail olarak D. N. B. .ıjansının 
~ ıt Ususi müesseseler arasında Fran- muştur. Berut konsolosluğuna Halep ------ Türkiyeye dair gelen haberleri neşrct-
~tı~atı ile Türk gül yağ!arının mü- konsolosu Faik Zihni, H:ılebe merkez- Alman Hariciye . Vaşi~gton 19 - San - Fransisko is- mediği hakkında 18 haziran tarihli bir 
~ıtlı esıni derpiş eden anlaşmalar ya- den Selim Feyzi tayin edilmiştir. Nazırının Londra tıkame~ınde uçan Sovyet tayyarecileri İstanbul gazetesinin iddiası luç bir e -
~· ıştır T .. k' 'h t "fa le >t J Françoıs • Joseph topraklarını geçmiş- sasa müstenit deg"ildir. Esasen mezkur 
fil k · ur ·ıye ı raca mm ı c c - smet Paşa kız Seyahati ita/yanları d ~ın ıymetin yüzde otuz beşi, Türkiye ler ir. gazete bu hususu alakad~r ınakam.:ır-

'İ8 e~ bir serbest döviz hesabına tah - Enstitüsünün sergisi Melil/UI ediyor San - Fransisko'ya muvasalat ettik- dan da kolayca tahkik edebrirdi. 
ılecektir. Ankara, 19 (Hususi) - İsmet pa- Y' leri iakdirde doğru hat mesafe rekoru- Anadolu ajansının notu: 

A Roma 19 (AA.) - G iornale d'İ- nu kırmış olacaklardır. 
~iman Genel Kurmay şa kız enstitüsü yıllık sergisi bugün a- talia gazetesinde Virginia Gayda, Al - Şimal kutbu yolilc Moskova ile D. N. B. ajansının Anado u aj1ını 

b çıldı Sergı' çok zengı"ndı'r i d tarafından ç~kilen telgırafl~rı nesı·etn1edi l\ · · manya ile talya arasın a tam bir an- San - Fransisko arasındak: mesafe • 
~ ~İsi Berline döndü Ç laşma mevcut olduğunu ve Von Ncu - 9.600 kilometredir. Eski rekor ise 9103 ği hakkındaki iddia muht:ıcı tnshiiılir. 

~ııttis 19 - Almanya büyük elçisi ek İ r g e Ve ha Ş arat rath tarafından Londraya yapılan zi _ kilometredir. Mezkur ajansın elimizde bu 'unan on 
lıarb· Welczek, bugün Alman erk~ını mütehassısının tetkikleri yaretin Roma - Berlin mih\'erini zayıf· Haber yok bültenlerinden de anlaşıldı.~:na (Öre, 
~ e ı~e reisi general Beck şerefine bir Adana, 19 (Hususi) - Çekirge ve latmadığını kaydederek Almanya ile Washington, 19 (A.A.) - Şimali gar- müttefik ajar,.\ık sıfatının icabatınJan 
t~l C'l. Yafetı vermiştir. Yemekte gene- haşarat mütehassısı bir Berlinli profe- İta1yanın gerek gönüllülerin geri ça- bi askeri telsiz istasyonları on saattan faz 

C amelin de hazır bulunmuştur. sör Remey asistanile beraber şehrimi- ğırılması ve gerekse iki numarah Lo - iP. bir zamand&n beri Sovyet tayyarecile-
t~~eterıeraı Bcck gece Almanyaya ha- zc gelmiş, haşarat Iaboratuvarile bazı karno meselelerinde tam bir görüş bir rinden hiç bit· haber almamaktadır. 

etmıştir. tarlalarda tetkikat yapmıştır. Profesör liği ile hareket ettiklerini ilave eyle - Son dakika 

~~U. tnergı·n Cenaze alayı refakatinde bölgemiz reisi Sadettinle mektcdir. Nevyork 19 (A.A.) - Sovyet Kutub 
(".. Dörtyola gitmiştir. I tayyaresindc.11 Grenoviçe saat 20 de ge-

lıql' cıs 19 (A.A.) - Eski Reisicum- Oradan tekrar buraya dönecek, iki statistik umum mUdiirlUgU ,len telsizde tayyarenin 66 derece arz ve 
~ t)ı aston Doumergue'in milli cena- gün daha tetkikat yaptıktan sonra !\fa- Ankara, 19 (Hususi) - İstatistik U- 124 derece tuldc bulunduğu ve her şeyin 
ı,~,cı:rasirni salı günü Atgues - Vi - ~atya, Elaziz, Diyarıbekir, Mardin ve mum Müdür vekili Celal Aybar bu va· yolunda gitt;ği bildirilmiştir. Bu mevki 

Yapılacaktır. Izmire gidecektir. zifeye asaleten tayin edilmiştir. Kanada topraklarında Fortnormandan 
~ --=- l 00 mil uzaktadır. 

'---..__ Bacaksı7ın maskaralıkları: • Endişe =ı Yuna-n-is-t-an_d_a_n-ihracı 
BASANC.HINCE 

SANAGIRC.VZEL 

l<ÖTE.K ÇEl<EC ~I( 

menedilen ·maddeler 
Atina, 19 (Hususi) - Yunanistan -

dan tütün tohumu, bakır madeni, tunç 
ve çinkonun ihracının men'ine dair ve 
rilen karar imza edilmiştir. 

Adanada sıcaklar 
Adana, 19 (Hususi) - Şehrimizde 

sıcaklar devam etmektedir. Hararet de 
recesi otuz dörttür. 

olan bu neşriyat hiç bir ink!laa u~ra
mamıştır. 

Türkiye - Mısır Har:c·ye 
Vekilleri arasında 

Ankara, 19 (A.A.) - Türl: - Mısır mu-

rıhedelerinin Büyük Millet Meclisince 

tasdiki münasebetile Dr. Aras ile Mısır 
hariciye nazm Butros Paşa 

telgraflar teati olunmuştur. 

arnsında 

Sivasta sellerin tahr;p eitiği 
köprü yapıldı 

Sivas (Hususi) - Geçenle de sel 
tahribine uğrıyan Katin c. \ nrındaki 

Çallı köprüsünün yerine mu•:akkat bir 

köprü kurulmuş, seferler eski intizamı· 

nı bulmuştur. 

Buraya esaslı olarak büyük bir asına 

'köprü yapılacaktır. 



Asri balıkhanenin Hal 
civarında inşası kararlaştı 

Fioryada müessif 
bir kaza oldu 

Genç bir avukat yüzerken 
kuvveti kesilerek boğuldu 

Büyük Türk hekimi 
lbni Sina ihtifali 

Yarın üniversite salonunda beynelmilel şöhretler 
kanferanslar verecekler 

Asri şekilde inşa olunacak yeni ba
lıkhane binasının yerini tesbit etmek 
üzere toplanan komisyon bu husustaki 
kararını vererek dağılınıştır. Balıkha
ne binasının her şeyden evvel her nevi 
kayık ve sandalın yanaşmasını temin 
için dalgasız deniz kıyısında bulunma
sı lazım gelmektedir. 

Bu işe en elverişli yer olarak da hal 
civarındaki arsa münasip görülın:.üştür. 

Vakıa buradaki deniz suları pis ise 
de yeni yapılacak bina dahilinde mü -
kemmel su tesisatı bulunacağından. de
niz suyu istimaline lüzum kalmıyacak
tır. 

Komisyon kararını Maliye Vekale-

1 . İst~bul barosu ~vu.katl~rından Ha· 
lit Arıf Floryaya gıtmiş, soyunmuş ve 
denize girmiştir. 

Denizde bir hay • ~-"'. 
li açılmış ve bir ' · ·'-, 
daha sahile dön • . \ 

beş gün evvel de- r . ' ,,... f 

n_izde tamamile . .. a: ~:!.... 
Şl§tniş vaziyette ·, 
bir cesede tesadüf 
edilmiş ve ceset 
ierhal Morga kal
dırılımş, yapılan 

tine bildirmiştir. Bundan sonra Veka • Şimdiki bı.lıkhaneııha ipndeıı bir görünü~ 
muayene netice - Merhum avukat 
sinde, bunun a - Halit Arif 
vukat Halit Arif olduğu anlaşılmıştır. İhtifal münasebetile şehrimize gelen ecnebi alimlerden !etten gelecek direktüe göre hareket 

olunacaktır. Yeni balıkhane binasının rilmemiş olacaktır. 
geniş mikyasta bir buzhanesi olacak _ Yakında mer'iyet mevkiine girecek 
tır. Burada akşam geç vakit balık.ha· balıkçılık hakkındaki kanun şümullü 
neye satılmak üzere getirilen kıymet _ olduğundan yeni balıkhane binasının 
li cins balıklar ertesi güne kadar sak - ihtiyaçları karşılamak üzere bir an ev
lanacak, bu suretle ziyaına meydan ve- vel ikmali lazım gelmektedir. 

Avukatın yüzerken kuvveti kesile- Doktor Gamain Profesör Tirmet Piyer y 
rek bu feci akıbete uğradığı, kimse ta- Büyük Türk feylezofu ve tıb üstadı I İbni Sina'nın riyaziye ve bey'et ~ce titl 
rafın?an da görülüp kurtarılamadığı İb~i ~~anın ~okuz .. yüzüncü yıldönü- hesi: Rasathane direktörü Prof. J41l 
tahınin olunmaktadır. mu munasebetile Türk Tarih Kurumu Gökmen tarafından. rıys.• 

Bu kayıp karşısında adliye ve baro tarafından hazırlanan ihtifal proğramı İhtilalde bulunmak üzere Ron1~ deJl 

............................................................... rnehafili teessür duymuştur ... Cen~_ze taman:ile tesbit edilmiştir. İhtilal ü - nın en maruf cerrahi profesö~l~rıı;er ~ 
dün saat 2 de kaldırılarak, Eyube ~ - niversıte konferans salonunda yarın Doktor Gamoin ile Belçikalı alıJ11piyet 
türülrnüş ve orada ebedi rnedfenıne saat 14 de başlayacaktır. Proğram ay- den profesör Petrikat ve Tirvet Lise imtihan 

Talimatnamesi 
Değiştirilecek 
Şehrimizde bulunan Maarif Veka· 

leli orta tedrisat müdürü Cevat dün 
öğleden evvel Maarif Müdürlüğünde 
umumi müfettişlerin ve Maarif Müdü
rü Tevfiğin iştiraki ile yapılan toplan
tıya riyaset etmiştir. Bu toplantıda 
ders senesinin sona ermesi münasebe
tile elde edilen neticeler etrafında has
bıhalde bulunulmuş, bu münasebetle 
hazırlanacak raporların ne vakte ka -
dar Vekalette bulunması icap edeceği 
görüşülmüştür. Cevat, Ankaraya gi -
dince ayni toplantı bir defa da Vekalet
te yapılacakt:ır. 

Lise imtihan talimatnamesinde ge
niş surette değişikliğe lüzum göıfümek
tedir. Üç sene tatbik edilmek üzere ha
zırlanan ve bu sene müddetini doldu -
ran lise imtihan talimatnamesinden 
gerek mektep müdürleri, gerek muaJ -
Jimler ve talebe memnun olmamıştır. 
Maarif Vekaletinde toplanacak ihtisas 
sahiplerinden müteşekkil komisyon bu 
derdi esaslı surette inceliyecek ve ye -
tıi bir talimatname hazırbyacaktır. 

Poliste: 
Bir pamuk fabrikasında pamuklar 

tUtUftu 

Yedikulede Kazlıçeşmede 2 .numa -
ralı pamuk fabrikasında makine çalı
şırken henüz anlaşılamıyan bfr sebep
ten pamuklar tutuşmuş, vaktinde ye
ıtişilerek söndürülmüştür. 

iki kadın yandı 
Üsküdarda Bostan sokağında 2 nu

maralı evde Zeliha ile beraber oturan 
Hatice kahve pişirirken gaz ocağı par
lamış, ikisi beraber söndürmek için uğ
raşırlarken Zelihanın sol kolu, Hatice
nin de iki ayağı birden yanmıştır. 

iki çocuk araba kazasına uğradılar 
Kadıköyünde Harnidiye mahaUesin

de oturan 9 yaşında Saim amcasile be
raber at arabasile Kadıköy iskeJes!ne 
doğru giderlerken bir aralık müvaze
nesini kaybederek arabadan düşmüş, 
atın koşumundaki çatal karnına bata -
rak yaralanmıştır. Yaralı çocuk H<ly
darpaşa Nümune hastanesine kaldırı -
Jarak tedavi altına alınmıştır. 

* Çubuklu vapur iskelesi karşısın· 
da ~turan l 4 yaşında Recep cadde ü -
zermde top oynarken, Çubukluda Mu
hacir mahall~nd~ oturan İzzet oğlu 
Rızanın koştugu ıki atlı yük arabası 
çarpmış, başından ve gözünden ağır su 
rette yaralamıştır. 

Gülhane müsamerelen 
Gülhane cuma günü son on üçüncü tıbbt 

müsameresine Prof. Dr. Lütfi Aksunun rl _ 
yasetl altında devam etmiştir. 

Pror. Lutfl Aksu, Burhan Urus, Nüzhet 
Şaklr, Dr. Faik, Suphl, Esat Blrol, Kemal 
münakaşalara iştirak etmişlerdir. 

Hayvanlar hisleri 
iptal edildikten 
sonra kesilecek 

terkedilmiştir. Merasimde merhumun nen şudur: şehrimize gelmişlerdir. 
sınıf arkadaşları, avukatlar ve adliye Açış nutku: Türk tarih kurumu baş- İhtifale davet .. 1ur1' 
erkanından bir kısmı hazır bulunmuş- kanı ve Bolu Saylavı Hasan Cemil İstanbul 19 (A.A.) - Büyu~ .,,.,1ıı . . sına p 

Çambel tarafından. feylezofu ve tıb üstadı Ibnt ·ıe zl. lardır. 

İbni Sininm hayatı, milliyeti ve kül- 900 üncü yıldönümü münasebetı urıi• 
Mezbahada hayvanlar eskiden kal - Vapur/arımızı türü: Üniversite Or. Prof. ve Sivas Say- Haziran pazartesi günü saat 1

4 deıscıı1' 
ma usuller ve iptidai şekilde kesilmek- lavı Şemsettin Günaltay tarafından. versite ~onferans salonunda Y~f

1 

J11uıı1 
tedir. Avrupanın IDÜtekimil şehirle - v endimiz İbni Sini'nm tıbbi doktrinleri: Üni- ihtifale Istanbulda bulunan bil ~ıırı -
rindeki mezbahalarda ise bu usul ta - l\ı. 4 versite Or. Prof. ve İstanbul Saylavı muhterem say lavların davetli bU bil· 
mamen kaldırılmıştır. Avrupa mezba - V ., Dr. Neşad Ömer İrdelp tarafından. dukları Türk Tarih Kurumundan 
halarında hayvanın evvela hissi iptal ~ apacagız İbni Sini tıbbına bir bakış: Üniver- dirilmiştir. 
edilmekte, bilahare kesilmektedir. İs • ı..:I 1. t sı·te Or. Pro•. ve Dr. Akil Muhtar a·· z _ Halkevinde yapılacak ihtifal ,,rtesi 

b 1 B M .. d .. 1 .. v •• b Şirketi Hayriye tarafından r: a ıç e- .ı pa.ı" 
tan u aytar u ur ugu u usu • den tarafından. Eminönü Halkevinden: . . c~· 
lün bizde de tatbiki için bir rapor ha - ki atölyesinde yaptırılmakta olan yeni günü gecesi saat (2 l) de Evirnııırı itıJ'll 
zırlamıştır. Rapor belediye reisliğince vapurun tekne, güverte aksamı bitmek İbni Sini'nm Avrupa tıb tedrisine ğaloğlundaki merkez salonurı?,i:l .,se -
tetkl'k halın' dedır' . üzeredir. Tekne, temmuzun 15 inde de- tesiri: Louvaiıi üniversitesi profesörü 1ırı" Sinanın 900 üncü ölüm yılı rrı (İl>" 

Mayıs ayı içinde mezbahada 0556 nize indirilecek ve ilk tecrübesi yapı - Dr. Tricot - Royer tarafından. betile Dr. Saim Ahmet tarafından iliJ(-
karaman, 4152 dağlıç, l 081 kıvırcık, lacaktır. Bundan sonra makine kısım- İbni Sina'mn garp tıbbına hizmetleri ni Sinanın hekimlikte yaptığı y~rı urıi• 
66 keçi, 52401 kuzu, 99 oğlak, 1076 ö- ları konacaktır. ve tercüme edilen eserleri: Beynelmi· ler) ve onu müteakıbe~ tst~nb~fesô1'' 
küz, 190 inek, 3 71 malak, 49 boğa ke _ Yerli olarak yapılan bu ilk vapur Jel tıb tarihi cemiyeti reisi prof. Dr. V. versitesi edeebiyat ra.~ultesı pr fırıd:J!l 
silmiştir. sonbaharda sefere başlıyabilecektir. Gomoiu tarafından. !erinden Hilmi Ziya Ulken t_:ır<l ·elli " 
~--··-· _-_··-··--·-··-· -~-· ----·---· _ .. _- _- _._._._._._. -- Müteakıben Şirketi Hayriye, yeni bir İbni Sina felsefesi: Or. Profesör İs- (İbni Sinanın felsefede yaptıgı ./ ce'f. ~ 

P T• f A vapur inşa ettirecektir. mail Hakkı İzmirli tarafından. likler) adlı birer konferans veI'l ;ı;ış1'" 
ar3SIZ ) 0 . ŞISI Türk tezgahlarında son seneler için- İbni Sini'da kadın ve çocuk basta • tir. Bu konferanslar bütün yurd 
ç. E. K. Enıinönü. kazasından. de motörlü deniz nakil vasıtalarının lıklan: Dr. Perihan Çam.bel tarafından. ra açıkbr. / 
Divanyolunda Çocuk kütüphane _ tekneleri yerli olarak yapılmaktadır. 

sind.? her gün saat 14 den 16 ya ka- İktısat Vekaleti Havuzlar idaresi de Şehir işler!· ı Deniz işleri: 
dar çocuklarz, çocuk velilerine ve bu hususta muvaffak olmuştur. Posta k 
herkese puasız taze tifo aşısı şırınga idaresine yaptığı büyük motör çok be- Bir inşaat liboratuvan kuruluyor Deniz Bayramı kutlulanscJI ~ ... 
edilecektir. Arzu edenlerin müracaat- ğenilmiştir. Deniz Ticaret Mü.dürlüğ~ İstanbul belediyesi bir inşaat labo· Bir temmuz deniz b:ıyrarrıı~ır. oısı' 
lan. de bugünlerde Havuzlar idare~ıne yenı ratuvarı vücuda getirmeği kararl!l~tır- botaJ'ın kalkmasının yıldo''nüıtıU ··t ... 

t .. l l k · ·n pro1eler ha • ~ .. ----------------• mo or er ısmar ama ıçı .. .. .. v •• • mı(:tır. Bu laboratuvarda dahilde yapı- tes l 
M d 1 gu ıle -s 1 Temmuz gününü denizciler ·d _..ı. Yurdumuza giren ve çıkan ev eşyRsı zırlamı.ş ve ~vuzlar u uru llıan bilcümle inşaat malzemelerinden abt ~· 

Gümrüklere verilen yeni talimatta temasa geçmıştır. nümuneler bulunacaktır. İnşaat mal - deeeklerdir. Gündüz Atatürk '1e dO -
yurdumuza gelenlerle yurdumuzdan Havuzlar İdaresinin mukarrer olan zememize hariçten talip olanlar Iabora ne bir çelenk konacaktır. Gece 1 oa1'' 
gidenlerin zati ve ev eşyalarının am _ genişletilmesinden sonra sevahili mü - tuvardaki nümuneleri tetkik ederek bir nanmış vapurlarla gezmeler Y3P

1 
a 

balaj edildikleri veya açıldıkları yer _ tecavirede işleyen bütün vapurların fikir edinmiş olacaklardır. tır. 
lerde muayene edilmeleri bildirilmiş - burada in§ası kabil olabilecektır. Hele Çenberlitapn etrafı park yapılacak . . riyorl•' 
tir. Karabük demir fabrikası faaliyete ge- Çenb n bul d v sah GülcemaJe 150 hın Iıra ve il' -····· -··- · ... · ·-· ~ ··-·L·--- çince büyük yolcu vapurlarının da d er ı. aşın . .un u.g~ . anın . f dolaY15 

TAK V 1 M k d' t . d . .. k··n 0 _ mey an halıne getırılmesı ıçın bele - Denızyollarmda tasarru ptlf1l 
en 1 ersanemız e ınşası mum u diye tarafından tetkikat niha et bul · · · ·· cemal " 9 ,... 

lacaktır. Bu çalışmalar neticesi olarak ! - kadro harıcı edilen Gul uşteP 
HAZİRAN muştur. Sokak kısmına tesadül eden 1 " ık v ur rrı 11; 

yakın yıllarda Türk deniz insaatçılı - .k. b' il k d . . satı ıga ç arılmıştı. ap ' "ı e 
" . . . . h• 1 u ı ı ına e ar a a kalan bır hına yık- b lın . diil ara yıJ 

Rumt sena 
lısöd 

Haziran 
7 

hAHA t 

.;>. 

44 
28 

u .J 

20 
Res .d senJ 

1llj7 

PAZAR 

Arabf ı:ıeıııt 
18i>6 

Hızır 
4ti 

R. ülahar l_J ·lf~Ai( 
~. 1' • 

11 6 24 
2 

ikindi Akşam 

Satdık Kötk 
Boğaziçinde, Y'eniköyde, vapur is

kelt-sine beş dakika mesafede fev -
kalade nezareti haiz, biri 26, diğeri 
10 odalı, 29 dönüm arazisinde pek 
çok zengin ağaçlan olan ve pek ma
mur bir halde bulunan Köse Raif Pa
şa köşklerinin dörtte bir hissesi pa
zarlıksız 2500 liraya satılıktır. Talip 
olanların Eminönünde, Eminönü ha
nında, 13 No. lu odaya müracaatlan , ______________ _, 

gımız genış bır mk1şafa maz ar om ş hrılacak ve Çenberlitq küçük bir park ~ _uştur. Teklif e en P iktısat 1/~ 
bulunacaktır. içine alınacakt y lnı b 1 a· . bın lıraya yakındır. Mesele uV~ 

. JI. a z, e e ıyenın ~ . . . . . . alet J11 
noktaı nazarına göre arkada bulunan kaletıne bıldırilmıştır. Vek aflle-

lş kanunu tatbikatı binanın evkaf tarafından istimlAk be _ fakat ettikten sonra kat'i satış ıııu 
İş Dairesine dün de bir çok mües • delinin verilmesi icap etmektedır. lesi yapılacaktır. ,/ 

seseler müracaat ederek muhtelif iş - • 

tıer hakkında sualler sormuşlardır. Bu Üçüncü ilkmektebin mu•• samereSJ 
meyanda gece çalıştırılacak kadınlar -
la 18 yaşından aşağı kız ve erkek işçi-
ler meselesi de vardlr. , 

Bir gazete, gece çalışan 18 yaşın -
dan aşağı işçilere İktısat Vekaletinin 
müsaade etmediğini yazmıştır. İş dai -
resine böyle bir emir gelmemiştir. 

İş kanununun tatbikatı aolayısila 
iş veren yerlerle müddeti bir seneden 
az olmıyarak iş alanlar arasında yazılı 
mukaveleler tanzimine başlanmıştır. • 

NiŞAN 
İzmit muhabirimiz ve arkadaşımız 

Cevdet Yakup Baykal İzmitin kadim ai
lelerinden Bay Kamil Omay'ın kızı Ba
yan Pakize Omayla nişanlanmıştır. Bir 
1.;ok dost ve maruf zevatın bulundukları 
merasim çok güzel olmuştur. Tarafeyne 
saadet, arkacfaşımızm ve eşinin kuracak
ları yuvaya ebed müddet bir varlık di -
ı . .cnz. 

Müsamereden bir intıba }'ııtııt 
baları )( • İstanbul 3 üncü ilk mektep ta!ebe

leri dün saat 1.S de İstanbul kız lisesi 
salonunda bir müsamere vermişlerdir. 
Müsamerede şehrin ileri gelenleri ile, 
İstanbul maarif müdürü ve müfetti§ler 

ve çocukların anaları, ba . }'ıaıırlı . 
bulunmuşlardır. Büyük .. bı~ered~ ç~e 
tan sonra yapılan bu ınusa dı;lvetiılC 
cuklar sık sık alkışla~ış~-
~üzel bir gün geçirtilınıştH· 
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Inegölde ücretli 
ltıemurları açıkta 

orman Memleketi~ spor j 
Hareketlerı 

kaldılar . Niksar, (Hususi) - Niksar İdman 
Yurdu bu yıl .avcılık ve biSiklet saha • 

İnegöl (Hususi) - Bu sene içerisin- sında da çalışa-
de, nıerkez ve köy muallimlerinin mu- caktır. Bunun i · 
bitin ivabına göre bağcılık, meyvacı- çln 1 O tane bisik-
lık, sebzecilik ve bu neviden mevzular ).et ve 1 O tane av 
Üzerinde verdikleri konferanslar 94 ü, tüfeği sipariş e-
bu konferansların dinleyicileri de 761 O dilecektir. Klü-
itişiyi bulm~tur. Ayrıca, merkez halle bün umumi, kap-
~inde de zehirli gazdan korunma hak- .:tanı eczacı Fuat 

nda üç konferans verilmiştir. İnsel futbola çok 
Çocuk Esirgeme Kurumu, mektep -ehemmiyet ver-

'.::; ·: 

~~· 
1 .,,,.,,lJ!lllli'" 

"k~.:··.··.-.'.·.· ........ ''.. . . . . -~ 

\> : ...... ,. " . 

... 
t;· 

"' 
! 

taıebelerinin de yardımile 45 fakir ta- mektedir. Yakın-
lebeye bütün sene öğle yemeği vermiş, da Turhal şeker Eczacı Fuat !nsel 
iJ>rıca da elbise yaptırmıştır. fabrikası takımı ile Niksar hkımı 

Kaçakçılık mücadelesi arasında bir maç yapılacaktır. 
Jandarma kumandanile inhisar me- b. Gümüş Hacıköyde spor sahası 

...... İnegöl muallimlerinden ır grup G" .. H k"" (H ·) Bel a· ·•tUrla.rı tarafından köylerde yapılan umuş acı oy ususı - e ı-
~arnaıar neticesinde yüz kilodan fazla ta kalmıştır. Bunlar arasında evvelce yenin tahsis ettiği sahada geniş ve gü-

.. .,. . 

Tarsus Amrikan kollejinde 
garip bir tedris programı 

Kollejde orta mektep mezunları da ilkmektep 
mezuntan gibi yedi sene okumağa mecbur tutttldular 

lÇak tütünle bir çok memnu silah bu- beş, on, on beş, hattA yirmi seneden zel bir spor meydanı hazırlanmakta- Tarsus Amerikan Kotle'i 
llnrnuş, müsadere edilmiştir. fazla devlet hizmetinde çalışmış o1an dır. Gümüş spor klübü faaliyetine Tarsustan yazılıyor: Buradaki Ame· det okumak yaz.iy.et.inde ıbulıınmakf.a .. 

Mahsul satışı ve başında dört beş nüfuslu aile bul~- germi v:ımiştir. . rikan Kolleji ilk tahsil devresinden dır. Bu değiştirilmeden en çok müte-
Bu sene, tütün, koza, patates, çeltik, nanlar vardır, Bunların münhal vazı- . Doganspor • Muradıye maçı sonra yedi senelik bir tahsil müddeti- essir olanlar mektebe dört yıl -okumak 

ltıısır ve ehli hayvanat satışı mühim bir felerde Çal:ıştırih;P ~ıştırılmıyacak - Inegöl (Hususi) - Doğanspo~la Bur- ni müteakip diploma veren lise -ayann- üzere girmiş bulunan orta okul me-
~~ltünu bulmuşsa da; muhtelif amille· lan veya kendilerine tekaüdiye veya sa ~uradiyespor arasın.da Gazı stadın· da bir müessesedir. Buraya ilk o1.-u1 zunlarıd.ır~ TaJısil müddetinin arttı:rıl
tuı t ·ri altında kazanç geçen sene- ikramiye gibi bir şey verilip verilmiye- ~a b~ maç Myapıl~ış, bırel klarş1 k3 sayı mezunlarından ba:şka orta okul ~ezu.n- mış olması masrafın artmış olması de-
lere ' ' w. h .. il. v. a· B 1 ı e ursa uradiyespor u ar azan- lan da alınmakta ve bunlar da dort se-

nazaran azdır. cegı enuz malum degıl ır. un ar, mışlardır lik tah "ld lis h d tn meldir. Bu vaziyette talebeden bir kıs· 
h·I<ereste sevkiyatı ve satışları da mü- kendilerini tatmin edici b!r haber ala- ~ .

1 
T ka ne ı. lm~tae~~m; ka~ ş~a e ~- mı mek:tebi terlretmek zaruretinde kal-

un ) ckfuılara baliğ olmaktadır. bilmek için sabırsızlanmaktadırlar. ,. . ycşı : op pı maçı md.~s1ı .. ~ .. t 1 ,_ulr. a 
1
rne .e~ mbu- mıştır. Birkaç yılın;ı K'Ollejde geçİr-

:ızmıt (Hususı) - Topkapı ve Akye- ur ugu or a OK mezun arı ıçın u . . . -· • 
Sıtma mücadelesi şil (A) takımları ile (B) takımları ayrı dört yıllık tahsil tlevresini ingfüzceden mış~ eskı tahsıl mudd~tıne nazaran~~· 

\7ıllandanberi memleketi kasıp kavu- K k ç ı la rl a ayrı birer maç yap~lardır. (A) ta- sınıf <ıtlamak suretile tıpkı ilk okul me- zunıyet ızamam gelmış olan talebe 1ÇI1} 
tan ınalarya hastalığı, bu yıl gelen sıt- a ç a kımlan maçında Akyeşil 4.Q galib gel- zunları gibi yedi seneye çıkarmıştır. bu ne kadar büyük bir ziya olacaktır? 
~mücadele heyetinin canlı çalışmasi- miş, (B) takımları maçı da 3-3 bera- Şimdi ilk mektep mezunu da, ıorta Alakadarların bu işe bal çaresi bulma· 
,~ gayet azalmıştır. Mücadele faaliyet m u" sa dem e berlikle neticelenmiştir. mektep mezunu da Kollejde ayni müd- ları lazımdır. 
1~ tertibatı cümlesinden olarak, batak- Kağıt fabrikasında Sümerspor ismi- __.,, • - ' _____ ......, 4'..-. •-...... 
l' lar kurutulmuş, yığın halindeki güb- le yeni bir spor klübü açılacaktır. İd- Gelenbede her köyde mektep yapılıyor ~r kaldırılmış, otel, lokanta, han, rr t nyurdundan bu sebeble istifa eden 
. Ve ve bıınlara benzer umumi yerle· Sivas (Hususi) - Müsellfilı bir ka- reis Celfil Karpat ile kaptan Mecdinin Kırkağaç C Hu .. 
~ Pencere ve kapılarına sık, ince tel çakçı :kafilesinin Sivasın 25 kilometre yerine yeni intihap yapılmıştır. susi ) - Buradaki 
•. nulması mecburi tutulmuştur. Kaza c:arkından geçeceğini haber alan takip köylerde mektep 
ye k :ı Kilis izcileri Gazianteptc ltlnı Öy halkına da .~dava kinin _dağ~ ~ memurları iki jandarma ile birlikte G:ıziantep (Hususi) _ Lise izcilerinin yapma faaliyeti art-
.,. ıştır. Sıtma mucadele heyetı reısı tedbir almışlar ve Hafiğin Tuzhisar sonbaharda Kı·ıı·se yaptıklart zı·yaretı· ıa· - mıştır. Gelenbe na -
~1Yanm bu yoldaki meşkur mesaisini .. .. E1m uk d k hiyesindeki büyük 
~, ... h Ik · t t kk.. 1 k koyune yakın alı ç urun a a - de etmek üzere Kilis orta okul izcileri ve ı..~._ a ı mınnc ve eşe ur e arşı- k 1 1 k 1 1 d K k . . ilk okul binası köy 
~ktad ça çı ara arşı aşmış ar ır. aça çı - ;Iıalkevi sporcuları buraya gelmışlerdır. mekteplerine örnek 

A k ır.kal 1 lar memurlara ve jandarmaiara karşı İzcilerin başında Kilis kaymakamı, or- olmuştur. Bir kaç 
ç ı ta an orman memur arı . t kul .. d .. - H lk · b k b 

1 hn.zirandan itibaren tatbike başla- silah istimal etmişlerdir. Bır t.uçuk sa- a o mu uru ve a evı aş anı u- sene içinde burada 
"tn 0 kan h"'k'· 1 . at devam eden müsademe neticesinde lunmaktadır. mekteps· k"· kal ,__ rman unu u um erınce, mu- . . . ak .

1 
ız oy -

"'<t\releye bağlı hususi ormanlarda üc- kaçakçılar kaçmışlardır. J 8 aenktc 750 Mısaf.ırlcr şehre Y laş:~c.~ .?to~obı - mamış olacaktır. 
~e kullanılan orman memurlarının kilo tütün ve beş kaçakçı hayvanı mü- lerd.cn merek ;untar:ı:1~;~ıe_ ıl~ - Gelenbedeki oku· 

~Ztfelerine son verilmiştir. sadere edilmiştir. Kaçan kaçakçılar ta- ~~ışler v~ ş ır mlae ı · ed. ekt~c e- lun ınş· asmda nahi _ 
b ·· k k. d'l ktedir rı. Halkevı sporcu n, aıse ıre or ve ""-~ onnan memuru u vuzden açı - ıp e ı me . . .1 b .. -k b" kü. 

1 
. ye- müdürü Suphi 

~· • • • • • • • • •; ••• • • •• • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• öğretmen len ı e uyu ır halk t esı 
.. •• tarafından karşılanmışlardır. ile muhtar Ahme - Gelenbe mektebi 

Amasyada Atatürk gunu Misafirler abideye bir çelenk koyduk- din büyük hizmetleri görilmüştür. Muhtar Ahmet bu seferde nUıiyede bir 
tan sonra şehir dahilinde bir tur yapmış? umumi hela inşa ettirilme .tedir. Bir park, güzel bir köy konağı, bir de :m.isa -
Jardır. fir odası yapılacaktır. Kı .talı bir pa.z.ar yeri yapılması da tekarrür etmif bu

lunmakt.Arur. Misafirler ~erefine lise idaresince Ka
vaklıkta bir öğle ziyafeti verilmiş, bu
nu müteakıb futbol sahasında Kilis Hal
kevi sporcularile Evimiz sporcuları bir 
futbol maçı yapmışlardır. Maçı Gazian
tep Halkevi sporcuları 4-1 kazanmışlar -
dır. 

Anıasyada Sakaryayı temsil edenler 

~ ~asya (Hususi) - Atatürk günü bu yıl ilk defa ve büyük tezahüratla 
ltl.~tıuıanmıştır. Büyük Şef Amasyayı 929 yılının 12 haziranında şereflendir
~Şlerdi. Amasyalılar Bu sayılı günü bu yıl bir bayram günü olarak kabul 
l' tes'it etmişlerdir. Bu münasebetle Şehir baştanbaşa donanmış, şenlikler 
~.ılnuş, Atatürk heykeline çelenk konulmuştur. Gece de Halkevi temsil şu
~afından Sakarya piyesi temsil edilmi§tir. 

~;- Güzel san'atların kal
-çltı;ası bakımından sergi 
lf ~'Ya ehemmiyet vcrme-

san Bey. 

P•zar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Meseli oturup uzun 
boylu tetkikler yapmalı.. 

. . . En rağbet görecek 
sPrgiler, hangi sergilerdir? 
Bunu bulmalı .. 

Hasan Bey - Uzun boy
lu düşünme dostum, ben 
sana söyleyivereyim! Öte -
kiler kemalini bulmadığı 

müddetçe kavun ve 4ar -
. puz sergileri .•• 

Sivasta 
......_...._ ............................. __ ~ 
il k mektep sergileri 
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Mevkuf adlf tıp başkatibi dün 
muhakeme edildi 

Yaza dair 
Sıcaktan bayılıyorum, dedim, bu 

yaz bir geçse .• 
Yanımdaki dostum yüzüme baktı: 

- Niye baktın? 
- Kışın da; soğuktan donuyorum, 

bu kış bir gq;se, diyordun da. 

Gençlerbirliği - Güneş 
maçı 3 - 3 e neticelendi 

• f k • dd• b •t J dı - Dinle dedim. Deveye inifi mi, ">avayı elektrik şirketı açmıştı, a at 1 ıa sa 1 0 ma ' yoksa yokuşu mu sevdiğini sormuş "' 
mevkuf başkatip bu suçtan beraet etti Iar .. deve de cevap vermiş: •Düz yolda 

. . su mu çıktı?• 
Belediye tahsildarlarından beş bin lira cezada muhakeme edil~~tir. . Ben de sana devenin verdiği cevaba 

ihtilastan suçlu Nadi Ahmet isminde bi- Yeni hadise fUdur: Raüm _elektrik saa- yakın bir cevap vereyim: Dört mevsi
ri hakkında Adli Tıb meclisinin deli ol- ti mühürlü olduğu halde ıırkete h~~r min arasından ilkbaharla sonbahan 
madığına dair verdiği raporu imzalan ve vermeden birı kilovat kadar cereyan ıstı- kadro harici mi ettiler? 
yazıları tahrif ve taklit tderek değiştir - mal ettiği iddia olunmaktadır. * 
mekten maznun ve mevkuf bulunan, 1s- Ancak, yapılan duruşma sonunda suç Şehrin halkı küıne küpıe plljlara 
bnbul tıbbı adli başkatibi Raif, dün baş- sabit görülemediğinden beraat karan .ve- gidiyorlar. Piaj şehirden daha mı sc -

kabir meseleden Sultanahmet 1 inci sulh rilmiştir. rin? .. Bilakis daha sıcak .. fakat plijda . ........_..... 

Yaz tatilinde 
nöbetçi kalacak 

mahkemeler 

insanlara çıplak gezmek hakkı veril -
Arkadaşını miş .. Ne olur bu hak şehirde de verilse 

de plaja gitmek zahmetine katlanıl-
Y aralıyan talebe masa.. * 
Tevkif edildi Me~tepler açıldığı zaman, muallim 

talebesınden soracak: 

Dün Pzel bir bir OJUD •öıteren Ankaralılar 
· ıol fırsab kaçırdılar 

Asliye dairesinin yaz tatili, her sene ol- Vefa lisesi talebesinden 514 n~aralı - Söyle bakalım bronz devri ne -
duğu gibi bu yıl da, 20 temmuzda başlı- Celilin. arkadaşı Abdurrahmanı bır ~~ - ye delrer? " ., 
yacak, 5 eylftle kadar devam edecektir. turayla gırtlağından yaraladığından dun- Talebe cevap verecek: Dtinktl mattan Wr lalm. 
Bu esnada Baroda da tatil yapılacaktır. kil sayımızda bahsetmiştik. Talebe Celal - Piaj mevsimine! Dün Taksim ıtadyomunda Gençler 
Bundan bilistifade avukatlardan bazıları dün adliyeye getirilmiş, üçüncü sulh ce- Birliği ile Güneş karşılaştılar. Anka • 
Avrupaya ve bilhassa, sergi münasebe - zada yapılan sorgu duruşması neticesitı- * ralıların attıkları ve yedikleri ıoller 

l Birini gösterdiler: d w durus·· .. t sayılacak olsa bir kag tile Parise, bir seyahat yapmayı tasar a- de, hakkında tevkif kararı verilmiştir. ogru 
- Günün en mes'ut adamı? 1 f ki gali ım· ....... ıırıar n.. mışlardır. Bu ha·dise etrafında müddeiumumilikçe go ar a p ge ış -~" • ...,;r 

t bul 1. . Sordum: nadıkları oyun, Güneşin oyunundan Tatil devresi esnasın.da sta~ as ıye tahkik.ıt• devam edilmektedir. 
ı inci ceza, İstanbul aslıye 2 ncı ceza, Sul- • ... • çok yüksekti. Müdafaasının canlı ve 
tanahmet ı inci sulh ceza ue tstanbu1 as- Bır adam çaldıgı elbıseyle temiz müdaha1e1eri ve uzun vuıııtıan, 

huk k ne Farukta ne Reşadda mevcuttu. Mu· liye 3 üncü h_ u~~k v~ asliye 5 inci u dolaşırken yakalandı 
mahkemelerı nobetçı kalacaklardır. avinlere gelince, Kadri sert olmakla 

Tatilden istifade edecek olan alır ce- Safranbolulu Mustafa isminde biri, beraber herhalde Yusuftan daha mü -
anın işlerine, nöbetçi olan 1 inci veya ,kendisile ayni odada yatan hemşerisi kemmeldi ve yaptığı favüller Güne • ı 

şin sağ muavini kadar körü köröne de~ 

1 

2 nci ceza mahkemelerinden biri baka - Mustafanm bir takım elbisesini çalınış, ğildi. Hasan, Rızadan üstündü. Sa1i _ 
aktır. Bunlar. umumi hükümlere ıöre ya takat poliste bunu inkar etmiştir. haddinle İsmail aşağı yukan ayni idi. 
pılan müstacel işlere, ticaret işlerine de · .. .. .. fekli 
nöbetçi hukuk mahkemelerinden biri ba- Ancak, karakoldan donuşunde artık Maçın oyun 

· Oyuna Güneş başladı. Akınları mü-bcaktır. ,işin halledilip bittiğine kanaat getirmış dafaada kesildi Gençler Birliği mu -
Diğer taraftan, meşhud suç işlerine ba- ,olacak ki, çaldığı elbiseyi giyerek gez - kabil hücuma geçti. Ankaralılar biraz 

kan Sultanahmet 3 üncü sulh cezanın faa miye çıkmıştır. hikiın oynamağa başladılar. Altıncı 
Jiyeti de devam edecektir. Meşhut suç İf- Neticede yakalanmış ve Sultanahmet dakikada Faruk bir ıska geçti Niyazi 
lerile beraber, umumi hükümlere tibi o- 1 · · ulh' hakyerinde yapılan du - .. kaptı. Şüt çekti. Avuta giderken sa~ a-
lan da al . d bakan ası· ıncı ı ceza 6 

iki 

• 

v ara aynı zaman a ıye çık yetı'ştı'. Ortaladı. Reşad ıska geçti. u .. ..1.- bir ıörünüt ru<1ımasında tevkifine karar verilmi§tir. '"'"~- d 
4 ilncü cezanm da nöbetçi kalmaa ihti-
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' Sonra Farulda Reşad birbirlerile çar • kında. Oyun üç üçe beraberlikle bit"' 
mal dahilfndedlr. Bunlardan başka güm- Bir yalancı şahit tevkif edildi * pıştılar. Top kaleye doğru giderken Hakem İzırıir mıntakasından Mustr 
~ki kaçakçılık i§lerile alikadar olan Sulh mahkemelerinden birinden, mah- İnsan bu mevsiınde her teYin soğu- sol ~çık İhsan bir __ şüt çek~i .. Faru~ fa idi. . .... . . 
aliye 5 inci ceza mah~kemesi de çalı§ - kemenin aallhiyeti dahiJinde görülme • ğunu arar .. , Fakat kaQının ve yazının ayagına çarptı. Boylece bırbır üstune Gençler Bırligı: Rahım - Halıd, ıı; 
maana devam edecettır. . . . asil' iki kere gol fırsatı kaçtı. san - Kadri, Hasan Salihattin • tıısaıf 

diği için ashye 1 inci cezaya mtikal e - ··• .. k . . . ' · 
Beyollu, Kadıköy ve difer tehir mül- ' Güneş artık hucum yapamıyaca Nıyazı, Rasım, Mustafa, Selıın -

hakatmdakl nöbetçi kalacak mabke • den bir hareket davası esnasın~,. Froso- * bir halde .. 28 inci dakikada soldan İli- Güneş: Cihad - Faruk, Repd - ~ 
melere pllnce, bunlar da, tesbit edihnff isimli. bir kadının, plıade~ eski ifadesi- Aşık sevgilisini anlatıyord.~: san topu önü boş olarak sürdü. Sağ açı- mail, Rıza, Yusuf - Melih, Kecdet, 5'11 
yazlyettedir. ne uymamış: ancak, phit bunda ısrar . - Saçları alev rengin~'. g~~leri san· ia geçirdi o da Faruk kale içinde iken hattin, Rebii, İbrahiın şeklinde idi. 

Ancak, bu hususta Vekalet tarafından ,gösterince, kendisi yalancılık suçundan kı birer kıvılcım .. ~teş gıbı vucut.. Rasime pas verdi. Merkez mühacim c. Şahinıtraf 
yapılacak resmi teblifat henüz ıelme - tevkif olunarak, hakkında kanuni mua- - Kısa kes, dedım ,esasen sıcaktan şüt çekti. Gol. Fakat nedense hakem B k 
miftir. mele yapılmıştır. patlıyorum. ofsayt kararı verdL Böylece bir gol ta· Ug8R 0 m&Ç 

Y • v :....ı....: • d • 1 ı·ı· . . .. .. ~ .. yılmadı. Dün Güneşle berabere kalan ve~ 
801 &gır CIZI rlRJnnı Adhye ka rOSU g&DIŞ 11 IJOr Bizı~ .. komurcuyu ~ısk~nıyorum. Arkadan Güneş akına geçtL Bu hü- zel bir oyun çıkaran Gençler BiriJI 

ı_ncı hukuk mahkemesi ~dan HB- Adliye Vekaleti bütçesindeki 40 lira- Kışın komur.sat~yo:du. Şınıdı de buz cum ofsayt olduğu halde Rahim güzel bugün Taksim stadyomunda Gala~ 
1eyıne Muğla Ağır ceza reislıği ve 3 ün- 1. 1 k sU satıyor. İşte ışini bilen adam! kurtaruz yaptı rayla karşıla~caktır Her iki takJJll 4' . . lık asli maaşlara 25, 45 ıra ı a maat- -. . -.- . • 

nizeii llhuk= Azasm~~~~~li~~ye de ı::- lara 12. 80 liralık asli maaşlara 2 ve 90 * Melih ertaya bir pas gönderdi. Sa - milli kümenin en güzel futbol •"'yııa....ıt 
•a&A ceza reıs ıa• 0 unmuş, . u . Bana: Wıattin üstünden atladı. Rebii de sıç- yan takınılan olduklarından mar-

teklifleri her ikisi de kabul etmişlerdir. µralık ult maaşlara da 1 tane ilavesı ka- - Ya~ı yaz! . . radı. İbrahim önü boşken şüt çekti. Ka çok zevkli olacağı tahmin edılebillt· 
Yeni vazifelerine yakında başlıyacak - r~r al~ma almmı§tır. Bu, yakında tat - Demişlerdi. Ben de dınledım: Yazı leci kornerle kurtardı. Klzdcahamamda bU Dk pehliflf 
Jardır. bik edilecektir. yazdım.. 42 inci dakAida Selim güzel bir ~ 

bfSET korner çekti. Rasiın kafa vuruşu ile gUreşlerı 

tôNOLiSLEUI 1 

Ollııgııcıılarıaıa 
Ceoaplarım 
Bara A. H. ve: 
Ben her pye rajmen anne olmanızı 

daha dojru bulurum. İltikbalinizin si
&orta 1enedi yavrunun minimini elleri 
arumdadır. Kocanız mademki istemi
:,or, kızabilir. Bir hiddet, CO§Aınluk 
dalpa altında kalabilirsiniz. hkJt 
Dndlnlzl idare edebilirseniz bu hid
det ancak tedbir almıya iınkAn blma
dJlı uman kendisini gösterir, mnele 
de blmH Şimdi kızacak olan erkelin 
Javruyu a6rdüten 10nra af dili,ece
lln• eminim. 

* Mumhane cadclaiMe Bııt1 (Ş. Ç.) 
p: 

Tekrar etmeyiniz, 1ize Çlldırmlf der
ler. Tavsiye ederim: İlk ve ... lltlfe. 
Diz olsmı. 

* BilyiUcacWda Ba71 cŞ. Ş.• ,.: 
ıo ldlsur yıl önce Se1An11rlt, cidden 

JDl8k llrifeye uhib, ilç bet lllllD .... 

lir bir erkek tanının ki, bilmem ne gi
bi sebebler altmda seviyesi düfik bir 
kadınla evlenmifti. Bu kadın o zaman 
Arap harflerini stıçUlkle söker, arapca 
ve acemce kelimeleri tamamen Yanlıt 
yerlerde Jmllarurdı:. Bu kadına bir kaç 
sene evvel tesadüf ettim ve sandım ki 
19 yquıdan aonra ..mektebe ba§latıl .. 
Ullf, lile tahaili ~ bir de 
franıızca ötretilmfitir. Siz kendiniz
de bu kabiliyeti ıörüyor musunUI!, 
görmüyor musunuz? Mesele burada -

m. * 1 
. Bay Ahmed Brirf,.: 
El yu11ının bir ayna oldutunu liy

lerler, fakat bu aynada görmeyi bil
mek lAzımdır, Herkesin harcı dejil • 
dlr. 

* Baıt N817111c Haltre: 
Kadın tab'an ati yaratıhmftır, 

Nadir milatemalan bir kenara bırakır
IUUZ kadtN 1Adabtslzlile leVkeden 
JO,zde doball erkektir., 

------- Gençlerin birinci golünü attı. 16 Temmuz günü Yeşil Kız1lcaba • 
Tllrkbtu mldlril fe)arimize ıetdi Küçük sağ iç birbiri arkasına fante- mama sevgili Atatürküınüziln ayak ~ 
Türkkuşu Müdürü Savni Ankara- zi uğrunda goller kaçırdı. Gençler Bir- sıp şereflendirdiği günü tes'it etmek '

dan İstanbula gelmiştir. Savni Türk - liği akında iken devre bitti. zere T. Hava Kurumu ve Kızılay _P _J 
kuşunun İnönü kampı hazırlıkları ile İkinci devre başladığı zaman Genç- heleri tarafindan bir pehlivan prtır 
meşgul olacak, bilihare İnönüne gide- ler Birliği daha canlı oynamaya de - tertip edilmiştir. bil• 
rek oradaki hazırlıklan tamamlıyacak- vam etti. Fakat Güneşliler arada ıı - Başa: (150), başaltına: (100), JOı.: 
tır. Bu seneki kampın geçen seneden rada kurtuluyoralrdı. yük ortaya: (5.0), küçük ortaya: S ': 
elde edilen tecrübelerle daha mükem- Altıncı dakikada Salihattin, Hali· ayağa: (25 ), desteye: ( 1 O) lira milk' 
mel olmasına çalışılacaktır. de favül yaparak kaleye geldi. Bir şilt- fat verilecektir. 

Belediye mllatahdemia laDCbjl le Güneşin birinci golünü attL Sokaklara---• ...-.. -e-ktrik-. ----~ 
kuruluyor 1 S inci dakikada hiç yoktan verilen ,_k 

. .. . bir penaltı Gençler Birliğini maiIAp mnıyor !nicl4 
Belediyede ~lacak mustahdemın vaziyete soktu. Şehrin muhtelif yerlerine ye~1 san<hiı etrafındaki ~azırhkl"?' baş • Bir kaç dakika sonra Gençlerin bir uılacak iki bin llinba hakkında f. 

lanmıştır. Sandık mustahd~ınin hu - akını ancak sert bir hareketle durdu • le elektrik şirketi ile belediye ~ 
lrulrunu muhafaza edecektır. ruldu. Hakem penaltı verdi. Niyazi yapılacak mukavelename suretı ha4 
Mulaacirleria nakline ba,Weıde çekti. Gol. lanmıştır. " 

hetJ•nıyor Jj inci dakikada sağ açıktan ıelen . Tesisatta kullilnılac~k malzem~ 
Romanya ve Bulgaristandan yur • bir hava pasını Niyazi fevkalAde bir mış oldu~d8n belediye, Cumhibti1" 

dumuza getirilecek göçmenler için Hl· tekilde hiç durdurmadan vole bir şüt- ~Ik P~ı .. ocaklanndan gelen tlad1f.' 
sar vapuru iki IÜD8 kadar Köstenceye le sağ köşeden üçüncü golü atb. Bu gol listelerıne _gor:e ~u lim~ ~ ·ı e& -
hareket edecektir. o kadar güzeldi ki ayağa kalkan seyir- ~ !er1'71 bır lıste. hal~de. tes ~ _ 

• • der tarafından dakikalarca alkışlan • mıştır. Liste elektrik şırketıne _. 
Belediye t.kelelen mul dı. miş olduğundan bir kaç güne tadat 

....p.inden --' Gençler Birliği galibiyeti elden b- tisata başlan?'ası ~~temeldir. 
Belediyelere ait bulunan bütün is - çımamak için canla başla oynıyorlar. Bepelmilel ıtfaıye koaıre-' bd 

kele mahallerinin arazi vergisinden mu $ık ıık da Güneş kalesine iniyorlar., 6 temmuzda Pariste toplana~tfa • 
af tutulması fQrayı Devletçe karar al- Rahim lüzumsuz yere kaleden çık- nelmilel itfaiye kongresine Türk ~ 
tına alınmıftr. Keyfiyetten bütün tah- tı. Necdet boş kaleye topu gönderdi. iyecileri de davet edilmiştir. Kon~ 
tll pbelerl tamhnen malOmattar idil- .Bu IUI'etle beraberlik golü de atıldı. Türk itfaiyecileriııi İstanbul i 
JnitUr. ~ _ Bir müddet aonra Gençler Blrlili a - Müdürü İhsan temsil edecektir 
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Yeni v:eiğrenç bir hastalık Dünyanm fneşhur 
süprüntü toplama merakı maceraperesti 

_I __ K_A_ D_l_N_j 

ve Dişlerinizi ne vakit 
nasıl fırçalamanız 

lazımdır, biliyor musunuz? 

Pariste zengin bir ailenin kızı ve zamanının en· şık 
kadını diye tanınan madam Başe bu merak 

yüzünden tımarhaneye kondu 

Son zamanlara kadar, Parisliler yanın
da iki köpeği olduğu halde, önündeki ço
CUk arabasını süren ve bu arabanın için
de dünyanın en garip kolleksiyonunu ta
'1Yan pejmürde kılıklı. saçları dağınık, 
Yilıü mihnetini çektiği uzun yılların a -
lt:i.slerile dolu, 60 yaşlarında görünen bir 
kadına rasUarlard1. Bu kadın, bir yarasa 
gibi, geceleri sokağa çıkar, Parisin en üc
ta, en bakımsız köşelerini dolaşır, ve 
herkesin attığı her şeyi toplardı. 

Eline geçen her şeyi, çürümüş yemiş -
leri, kırık ş~eleri, dükkanlardan atılan 
'ierj parçalarını, sardalye kutularını, iz - M. ~O§e Madam Boşe 
l'rlaritlc:ri, mutfak süprüntülerini, kordela dam Boşe gayet kısa bir zamanda muhl -
l>arçalarını, paslı soba borularını, kırıl - tinde sivrilmiş, güzel yüzü, çaldığı pi • 
l'l'ıış tnobilye, türlü türlü kağıt, kırık ay-

0

yanosile, M. Boşeyi kendisine bağlamış 
)la Parçalannı, çanak, çömlek, bardak, ta- ve bu hadise, Ojeninin, Boşeye me.tra.i 
"uk kemiklerini, tel parçalarını, şemsiye olmasile sonbnmıştır. 
~~eletlerini, yırtık kıravat, yakalık, es- Karı koca evlendikleri 1914 yılına ka-

~ Pabuçları. kömür kırpıntılarını derin µar gayet mes'ut yaşamışlardır. Bu &ıra· 
bır sevinç içinde homurdana homurdana da Ojeninin süprüntü toplamak tarafı 
8:Petine toplar ve Paulydeki dört katlı e- 'birdenbire meydana çıkmış. Mobilyele
"1ne getirir farelerin sayısız sineklerin re verdiği paraları gözünde büyüten ka
fj§ÜŞtüğü m~zenine 'saklardı. Burada, dm, evine bitpazarlarından topladığı e~ 
~aa~Ierce oturur, altınlannı seyreder bir yayı doldurmıya başlamış, b~ .da kadın· 
le asıs, ve yahut antikalara delicesine tut- daki yeni iptilayı körüklemıştır. 
d tın bir meraklı gibi, insanı boğacak ka- * . 
dar Çeşit çeşit dayanılmaz kokular neşre- Kocasının verdiği par~la~ı yemıye~, 
• en hazinesin: seyreder, neredeyse da- erzak alacağı yerde, ekşımış yemeklerı, r1acak olan bir küpe işikane bir bakış et konservesi artıklarını yeni baştan kay
bl~latır, asli heyetten yalmz bir ortası ile natarak, kocasının önüne süren Ojeni bir 
tıır bacağı kalmış olan iskemleye titriye keresinde, saatlerce pazarlık ettikten son 
lt ltiye elini sürer, izmaritleri, sanki gül ra ölü bir tavşan almış ve d?labında üç 
0klarmış gibi koklardı. sene beklettikten sonra yemış. * Komşularının söylediklerini iftira diye 
liazinesi günden güne zenginleştikçe, telakki ederek inanmıyan M. Boşe, bir 

~trafa daha keskin kokular saçılan ve gün karısını takip etmiş. Ojeni, ilk önce 
d~trışular, değil oturmak, şöyle doğru şehrin en ucuz mahallelerinden birinin 
bı~~üs.t nefes almaz oldular. Her yere ~asabına uğramış, dük~a~ın önünde bu
?\ tithış bir ufunet kokusu sinmişti. Si - lunan süprüntü tenekesını karıştırmış, o
t ~kler ordular halinde vızlıyarak etrafıı ,radan bir kaç tanP kemik çıkarmış, binbir 
~alıatsız etmeğe başla~, evlerde pen - ~tina ile göğsüne yerleştirmiş, sonra, biraz 

re açmak imkanı, ortadan kalkmıştı. daha yürümüş ve bir dilencinin elinde 
g ).ıahalle halkının §iklyetile, tahkikata bir tavuk leşi görmüş, hemen üzeriae a
~le~ komiseri güler yüzle karşılıyan bu tılarak zorla kadının elind~n çekmiş al -
,lruntü aşığı kadın, onu ilk önce gayet mış. Rezaletin bu derecesıne tahammül 
daır kokan karanlık bir odaya aldı. A • edemiyen M. Boşe, meydana çıkarak ka
~ağız az kalsın boğulacaktı. Zarzor rısına çıkışmış. Süp:_~ntülük aşıkı kad~, 
iti katı yaptı, kadının sırf zevki için bu nereden havale ettıgı anlaşılamıyan bır 
ıdd~aptığını, bunda bir fenalık olmadığını b·.;akla kocasını yaralamış. 
~l~a ettiğini görünce, bu 60 lık ihtiyarın * 
ı-, ırrniş oldujuna hükmederek ona göre M. Boşe hastaneden çıkar çıkmaz gene 
'1l>orunu hazuladı. karısına dönmüş, 1927 senesinde evlerin-

'fltte bir gün beledlye memurları gelerek, de yangın o~muş. Yangını kadının kas • 
J~ dan1 Boşenin bu hazinesini topladılar. den çıkardığı anlaşılınca hapse tıkılmış .. 
~l ka~yon tutan, bu garip kolleksiyonu Mahkumiyetini bitiren Ojeni, evini de
baı~dıyenin fırınında yaktıkları zaman, ğiştirerek cüzamlıların bile oturamıya • 
l)ıij derin bir nefes aldı. Kadın da, bir cağı kadar p!s bir mahalleye taşınmış. 50 
ta ddet müşahede althına alındıktan son- bin frank kadar parası olduğu halde, de
la§l~klında bir müvazesesizlik olduğu an- Ii kadın, yırtı~ pırtık elbiselerle gezmiş, 
~Is dı Ve timarhanenin zararsız deliler saçlarına kuyruk yağı, zeytinyağı sür -

trıına gönderildi. müş ve dilenciler cemiyetine girmiş. 

lo).ıadarn Ojeni B!e kimdir?. Madam Borçlarını ödeme!ğinden, suyu, elek-
2e~ zengin bir ailenin çocuğudur. An- triği kesilen evine hastalık getiren 
ttıu. 8?e doğrnuştur. 1905 senesinde Parise binlerce farenin civar halkını da bizar 
tı]c ~ki tahsiline gelmiştir. Zamanının en etmesine sebebiyet veren Madam Boşe, 
Jbıaı adınJarından sayılan, en güzel ve ori- yut:arıda da dediğimiz gibi şimdi timar -

tuvaletlerini giyen, fcat eden Ma _ hanede bulunmaktadır. 

Yapmadığı iş, işleme
diği cürüm kalmadı 

Müddeiumumi "Bu adama 
yeni ceza bulmalı! ,, diyor 

Ray Cekson, Sey londa valilik etmiş bir 
adamın çocuğudur. Zengin bir aileden 
yetişmedir. Çocuklugundanberi haşarı, 
densiz olan Cekson, anne ve babasının 
bütün ihtimam ve itinalarına rağmen bir 
türlü düzelmemiş, okuduğu mektepten 
kaçmış, sokaklarda yatmış, karakollara 
çağırılmış ve nihayet kendi başına buy
ruk bir delikanlı olup çıkmış. Her neden
se denizi seven, gemilere aşık olan Cek
son, nihayet gemilerde tayfalık etmeğe 
başlamıştır. Bundan da pek çabuk usanan 
maymun iştihalı genç, sevdiği bir kıza 
yaranmak için gemicilikten Nazgeçip 
aktörlüğe heves etmiş ve bir tiyatro aka
demisine yazılmış. Orada bir müddet tah
sil ettikten sonra bir kumpanya ile turna
ya çıkmıştır. 

Uzaktan başı boş gibi görünen bu sa
nat aleminden de çabuk bıkmış, tekrar 
gemiye dönmüş, büyük harbin ilk sene
lerine kadar tamamile sergüzeşt dolu bir 
ömür süren Cekson, 1915 yılında, emni
yeti suiistimalden mahkumiyet yemiş, 

dört sene sonra da sahte üniforma giyme 
suçile dört sene hapiste yatmıştır. New 
Jersey'de evlenm~ kanunlarına mugayir 
olarak dört kadınla evlendiği için 12 ay 
hapis ce;ası alrmş, ve gene 1926 da mer
kez cinayet mahkemesinde de, emniyeti 
suiistimal ve evlenme yüzünden 14 ay 
hidematı şakkaya mahkfun olmuştur. Ha
pisten çıkar çıkmaz, gene boş durmıyan 
Cekson 1928 senesinde gene bir seneye 
mahkfun olmuştur. 

Elinde ne kaptan şehadetnamesi, ne de 
seyrüsefer izni bulunmıyan Cekson bah-

Cekson 

Gülen bir yüz ka
dar cana yakın ne 
vardır? Hele bu ıü • 
lüş bir ma inci dif1 
gösterirse... Dişlerin 

rolü sade bu mu? 
Onların saf lığımı .. 
za ne büyük hizmet .. 
leri var. 

Hepimiz biliriz ki 
dişleri korumak hem 
bir güzellik, hem de 
bir sağlık meselesi • 
dir. Bunun için on -
lara bakmanın en iyi 
yolunu bilmeli. 

Ekseriyet günde 
iki defa dişini oğma
yi ihmal etmez. Di -
fin sağlam kalması 

için bu pek lüzum • 
lud~r. Fakat ~~fi değildir. Güzel dişlere/ sitli - ekşi) ıeylerıe şekerıer ~ oozar. Bu .. 
sahıp olmak ıçın daha başka pylere de nun için hiç bir zaman yatacagınız sırada 
dikkat etmek lazımdır. bu nevi ıeylerden yememelisiniz. 

1 - Dişleri öğle ve akşam yemekle - 5 - Dişleri casit> in zararından kur " 
rinden sonra macunla fırçalarız. Fakat tarmak için en iyi usul iUdur: 
sabah kahvaltılarından sonra hiç bir ıey B'ld'ğ. · l ıa·de s b 1 f 1 ı ı uruz a e a un a ırça ayıp, 

yapmavız. Bu, doğru değildir. Kahvaltı - · · b' b.k b t k t t 1 l ,~ · ~ ıçıne ıraz c ı ar ona > a ış ırı mış ı ı.., 
dan sonra onları hiç olmazsa su ile ral - .1 lk 1 k 

~ su ı e ça a ama . 
kalamalı, hatta mümkünse arasıra fır -
çalamalıdır. 6 - Diş etlerinin kuvvetlenmesi için 

dişlerinizi oğduğunuz macundan arasıra 
parmağınıza biraz sürüp damaklarınızı 
jyice oğuşturmalısınız. 

2 - Bir çr,kıarı di~lerini yalnız sağdan 
~ola, soldan sağ:ı doğru fırçalar. Bu, on -
ların aralarını temizlemek için kafi de
ğildir. İyi temizlemek için fırçayı aşa -
ğıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya doğru 
da sürmek 1§.zımdır. 

3 - Fırçanızın her kullanışta kupkuru 
olabilmesi için iki fırçanız olmalıdır. Her 
defa birile fırçalanınca ötekine sıra ge -
!inciye kadar iyice kurur. Kurusun diye 
fırçayı açıkta bırakmanın zararını her -
kes bilir. 

4 - Ditleri en ziyade meyvalar ve (a-

7 - Diş macununuzun, fırçanızın müm 
kün olduğu kadar iyi cinsten olmasına da 
çok ehemmiyet vermelisiniz. Bozulmıya 
başhyan fırçayı derhal değiştirmelisiniz. 

8 - Fırçanın sertliği her şahsa göre 
değişir. Bunu tecrübenizle anlıyabilirsi • 
niz. 

İşte ancak bu şekilde bakılan dişler 
sağlam ve güzel kalır. Sahibini de hem 
sağlam, hem de güzel yapar. 

Elleri güzelleştirmek için ne yapmall, 
tırnaklan hanoi renge boyama ıı? 
Her kadının mut • 

laka bir güzelliği 

vardır. Kiminin göz
leri, kiminin cildi, 
kiminin de mesela 
elleri güzeldir. Gü • 
zel görünmek için 
güzel olan yerinin 
kıymetini bilmek ve 
onun güzelliğini art -
tırmaya çalışmak l!
zımdır. O güzelliğe 

hususi şekilde ihti • 
marn göstermeli, onu 
göze çarpacak hale 
koymalıdır. Unut -
mamalı ki tek bir 

lar ellerine herkes· 
ten daha ziyade itina 
göstermelidirler. E
ğer lastik eldiveni 
pratik bulmazsanız 

ıu noktaları hiç u • 
nutmayınız. Limon 
ve oksijen sebze le
kelerini temizlemi • 

• ye kafidir. 
Buiaşık ve ufak te

fek yıkamak, bilhns· 
sa tırnak kenarların
daki derileri bozar, 
fakat eğer eller bu -
laşıktan çıktığı gibi 
bırakılırsa. 

güzellik ekseriya bir O halde bırakılmaz 
riye üniformasının aşıkıdır. Eline geçen çok kusurları gızler. da derhal çaresi a • 

Esasen ellerine iti- ranılırsa b · k' paraları hep terziye verir, ve parlak §e- u çır ın • 
ridli, düğmeli elbiseler, kasketler dikti- na etmek yalnız gü • liğin önü alınabilir. 
rir ve 'IOkaklarda da böyle gezerek caka zel elli kadınlara cManikür;> yaptırır • 
yapmasını severmif. Annesinden zorla mahsus değildir. Gü ken ellerinizi on, on 
kopardığı paralarla dört tane motör al- zel olmıyan ellerin de biçimini değilse bi- beş dakika sabunlu suda tutmuyor mu • 
ınış, ikisini kasden batırmış. İkisi yan- le rengini ve cıldini güzelleştirmek, ho- sunuz? Bulaşık yahut çamaşır suyunu da 
mış ve sigortadan kazandığı paralarla ın gider hale koymak mümkündür. böyle bir sabunlu su farzedebilirsiniz. 
1931 yıJında bir gemi gibi süslediği, bar • Bunun için her şeyden evvel iyi cins Bu sudan çıkar çıkmaz yumuşayıp yer • 
açını~. Son zamanlara kadar da burayı yağlı bir kreminiz olmalı. Geceleri yat - )erinden oynıyan tırnak derilerinizin u
'işletmiş. Huylu' huyundan vazgeçmez. madan az evvel bu kremden ellerinize zerine hemen biraz cvazelin. sürüp iki 
Eline her geçen ,eyi namusluca kullana- biraz sürüp, tırnaklarınızın ucundan baş üç dakika bırakınız. Sonra ya tahta, ya
cağı yerde sahtekirlı.ğa sapan Cekson, lıyarak bileklerinize doğru masaj yap - . hut ta kemikten yapılmış bir tırnak hi • 
bir müşterisinden aldıiı 10 İngiliz lira- malısınız. lalile derilerinizi geriye doğru hafifçe 
1ık çek ustaca 100 llralıfa çevirerek, Ellerinizi, arasıra içine yarı yarıya su itip kesiniz. Fakat sakın madeni hilal 
bankaya sürerken yakalanmış, yeni baş- katılmış coksijen> li su ile silmelisiniz. kullanmayınız. 
tan sahtekarlıkla mahkemeye verilmiş- Oksijen hem güneş yanıklarını azaltır, Daha fazla hırpalanan elleri gü _ 
tir. hem de lekeleri çıkarın. 1elleştirmek için geceleri besleyici bir 
Davasını teşrih eden müddeiumumi: Elleri güzelleştirmede limonun da bü- kremden bol bol sürüp, eldiven giymek 

Cekson, bir deli midir. Zannetmem, Cek- yük bir rolü vardır. Sık sık limon suyile lazımdır. Buna bir hafta kadar devam 
son öyle bir adamdır ki, doğru yürüme- oğuşturulan ellerin hem rengi açılır, hem edilince eller en güzel bir hale gelir. Bu 
sini bile suç sayan, gayri tabii telakki cildi yumuşatır. Tabii limonu da coksi - tedavi zaman zaman tekrarlanmalıdır. 
eden bir adamdır. Sahtekarlık yapmasa, jent i de su ve sabunla elleri yıkadıktan Tırmıkları hangi renge boyamalı? Kır
hile yoluna sapmasa içi rahat etmez. iyi sonra sürmek lazımdır. mızı, koyu kırmızı, koyu pembe tırnak 
bir ailenin çocuğu olmakla beraber, dün- Eli en ziyade bozan şey ev işleridir. artık moda rleğildir. Şimdi en çok beğe _ 
yanın en deni seciyesini taşıyan Ceksona, 'Sebze ayıklamak, ufak tefek yıkamak, bu pilen tırnak rengi ya toz pembe, yahut 
şimdiye kadar tatbik edilmemiş bir ceza laşık, elin cildinin başlıoa düşmanıdır. ta sedef rengidir. Bunun için tırnak cila-
verilmesini düşünüyorum .. demiştir. Bunun için ev işlerile uğraşan bayan - larınızı bu renklerde almalısınız. 



Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 510 - 1 - 514 - -
'deal kailm: Fakir fakat JUksek Yüksek lahsilti kadın ymStna 

llltiyeli s ..... lamaW merbut alallil 
Befendiğim kadın tipi: Befendilim kadın tipi: 
Gayet uzun saçlı, buğday renkli, çeltik ltadmda aranacak ımezi.yeterden ıen 1bü-
~ ince kaşlı, U%Wl ve lkıvnk lldıpik- y:üjıii. eüzellikten ziyade ıiyi hir ;ahlik ve 
li, koyu eli göilü., orta bunm1u., az etli yuvaya bağlı bulwırmktır. 
dildaklı, orta küçüklükte bir .ağız, mun- Uzun bir boya, mütenasib lbiT <endama, 
lazam dişli. konuşması ihenkli. beli or- koyu çakır bir JRÖZe ve beyaz bir vücuda 
ta, boyu l.S5, :ayağı 36, ta:biati yumuşak, malik olan kadın bence güzeldir. Ve be
münis, ina~ ve kinci olmıyan, fakir ve nim beğendiğim kadın tiplerinden biri -
yüksek terbiyeli, evine ve ~uklarına dir. Bununla beraber kadında, tfazla de
bağlı. sevgisi şüphe götürmiyen, tahsili ğil amma, orta dereceye ya'kın bir tahsil 
orta, balık eti.-ıde b·r bayan. de aranır. Faik ve yüksek :tahsili olan 

İzmir Bayrakiı Menemen caddesi kadın yu\•asma tamamile merbut ve eşi-
No 51 de Ha.san Olka ne tamamen bağlı olamaz. 

- 5 U - l d Beyoğlu Bü'],rük ~armakkapı caddesi 
tadm metin ve cessur o!ma ı ır No. 20 de ı. Y. 
Kadın şöyle olmalıdır: 

1 - Orta boylu, esmer tenli, geniş alın-
111 siyah nafiz gözlü, kirpikler uzun, vü -
cud ne uıyı! ne de şişman, çok sağlam ve 
ada1atı kuvvetli. 

2 - Halım tabiatli, yuvasına çok düş
kün, kocasının ve çocnklannın saadetini 
f>On d" l'Ce dUşür.en, mesleğinin tam ma
nasil ' ıkı, metin ve cesur0 daiına ııeş'c

lı . 
3 - Yüksek tatısil veya lise mezunu. 
4 - Bu sayaığım evsafın tamamı er -

kek c de bulunmalı. 
lstanbu.l sirkeci Turan 

(Sarılı adresini yazmamı§tır) 

- 512 -
Bir genç kızın cevabı 

Ankctinize şu uç cevabı veriyorum: 
1 - Gönül ldmı severse güzel odur! 
2 - Gönül kim: severse güzel odur! 
a - Gönül ki.mı severse güzel odur! 

!İzmit: N. A. 
(Sarih ares ve isminin neşrini iste -
ınemirtir.,I 

- Sl3 -
Çalışkan ve Z!lci bir erkeği 

be~enirim 
Beğendiğiır. erkek tipi şu vasafiarı haiz 

'lan erkektir: 
1 - Ahlakı temiz ve bndii.i ciüriıist. 
2 - Uzun boy 1 u, sıhhatli bir vüaı~ 

kumral saç, ve sevimli bir çehre. 
JJ - Çall§C.n ve zeki. 
f - Hayatta muvaffak olmak :için la

ıım olan bilgi ve tahsile malik olmalı -
iır. 

- 515 

Kadmm her şe7i gDzel .olmalı 
Beğendiğim ıkadm tipi: 
Güzel boylu, gi.ızel .huylu, güzel -yiiz.lü, 

güzel sözlü, .güzel sesli, güzel sazlı, ta -
milssıhha~ aile ıtcşk.iliıtına vakıf., faziletli 
bir bayan düşünceme göre en yüksek bir 
kadın tipidir:. 

Kadıköy Söğütlü çeşme caddesi 

236 N. C. 

(Sarih adresini yazmamıştırJ 

516 -

ideal kadın : Uzuı boylu, sarı 
saçh kadtn 

En çok bcğcndığim kadın tipi §udur: 
Uzun boylu. san saçlı, güzel tabiatlı, 

uysal olmalı. Kndmda tahsil aramam. 
Yalnız, ev işlerinden anlamalı. 

Ankara Denizciler caddesi Ha.tuniye 

.camii sokak 21 de AlôeddiT?ı 

apartımanı 2 de @rhan 

- St7 -
Erkek 40 jle 45 yaşJarınlla 

llraalı 
Erkekte aradığım tip ve evsaf şudur: 
E&mer, uı.&1n bGylu, ballk etinde, :&b'ah 

pubılı:: açlı,, beyaz ve Bmlazam di~li, 
yaşı 40 ile 45 arası, tahsili ve terbiyesi, 
seciye ve duygusu yiiksek, il"alıim ve mü
tevazi, irade ve muhakeme sahibi, sıhha
ti yerinde, aile ve yuva mefhumuna lhak-
1kile takdir eder bir erkek olmalıdır. 

..... ·-
Dün Vataniler meğer 

cephe değiştirmişler 
gece Beşiktaşta 

32 ev yandı (B"§ taraf\ 1 inci sahifede) 
pıyorlar. Böyle giderse zulümleri artr 

ğer taraftan bütün tahtaları kızışmış -0- .cakur. Bunun için, mukabil harekete 
lan ahşap evlcı ateşin sür'atle önüne ge- geçmelt lazımdır. .. 
çilmesini imkansız kılmıştır. Harekete geçmek için 3 temmuz .. ta

(Bcıı taraf:ı. 1 inci sayfada) 
mekle ve yanmak ta olan enkazı devir
mekle meşguldüler. 

Uzuncaovada Türkali mahallesi ahşap 
ve tMk evlerden müteşekkildir. Şebrin de 
geceleri çok tenha kalan köşelerinden bi
ridir. Bu maballeae Halepli Bayan Emine
nin evinden gece takriben :saat ıiki bu
çukta yangm ~'llmuş, riv:ayete nar.aran 
kimse tarafmdan görülememiş. birden
bire büyümüştür. Yangın ancak ev yan
dıktan, üçür.cü eve sirayet ettikten son
Ta saat ikiyi 4.f) dakik geçe Beyazıt yangın 
1..ıılesi tarafından görülmilş, derhal itfai
'Ve grupuna haber verilmiş, verilen ma
İümata göre 1ie saat tam 2,50 de Beyoğlu 
itfaiye grupu hareket etmiş, yedi dakika 
5onra yangın yerine ulaşmıştır, itfaiyeci
ler yangın yerine gittikleri zama olduk
ça kuvvetli 'bir rüzgarın estiğini, dört 
evin de alev alev yandığını gor. üşler
dir. 

Bu vaziyette derhal harekete geçen it
faiye grupu ilk iş olarak su aramış, yan
gın yerinde su bulamamış, denizden ve 
pek çok uzak yerlerden 'SU getirmek va
ziyetinde kalmıştır. HortumlaT döşenin
ciye kadar arozözlerdeki su kullanılarak, 
İstanbul ~re Beyoğlu gruplanndan imdad 
müfrezeleri istel"Jlerek faaliyete başla
nılmış, fakat 'bir taraftan esen rüzgar, di-

........ __ . ...., ....... ----..-;.--~_.ı ._ ........ 

CİLDİN GIDASI 
BULUNDU 

İtfaiye gid:nciye kadar dört evin yan- rihi tesbLt edilmiştir. Temmuzun uç~ 
· H t d k" A ı v d ·· ü ola nuş olmasının sebebi yangının kımse ta- a ay a ı rap ıga yar un gun 

rafından görülmemiş bulunmasından ile-j ~· .. O gün bütii:11. Suriyeliler, nt 
ri gelmiştir. Mahalle bekçisi yangın çık- mümkünse, Hatay ıçm feda edecekletı 
ıtıktan 20 dakika :sonra atefi görmüş, ilk yani iane verecekler, bu ıane toplanıP 
ş olarak mütemadiyen siWı atarak ma- bununla Hatayda propaganda yap.ıla .: 
halle halkını uyandırmak, yangına karşı cak ve bilhassa okuyup yazma bıinU 
çalışmaya davet etmek, sonra da tarako- yen Araplara okuyup yazma öğretile .. 
la kO§U.P yangını haber vermek olmuş- cektir. Fakat, ayni zamanda bunlatl 
tur. Polis tarafından da derhal itfaiyeye karşı Araplık hisleri ve Türklel" kar .. 
telefon edilmiJ, fakat bu telefon yapıldı- şısında yapacakları vazifeler t.elk:İJ1 e
ğı uman itfaiye yangın yerine hareket dilecektir. Bunun ne demek olduju011 

etmiş bulunmuştur. izaha hacet yoktur. 
Dört tarafı sarmış, alabildiğine büyü- Komitenin bu karanna müvazi o-

müş olan ate~e uğraşmak çok güç olmuş, larak Surirenin muallimler! de derh~ 
.tfaiycnin bütür. kuvvetlerini yangın ye- Doktor Şehbendere müracaat edere 
rinde teksü etmiş olmasına rağmen ateşi bu yaz tatil haklarından vazgeçtilde
hafületip, gitt;kçe büyüyen tehlikenin rini ve bütün tatil müddetince HataY• 
önüne geçmek mümkün olamamıştır. gidip orada milli vazifelerin· yapınaY' 
Rüzgar, çıra haline gelmiş ve tamamen karar vermiş olduklannı bildtrınişler: 
kızışmış olan ahşap evler itfaiyenin bü- dir. Bunlar, bir taraftan Araplara ok~ .. 
ti.in gayretini tesirsiz bırakmış, cehenne- yup yazma dersi verecekler, bir tara 
mi alevler ~ktaş semasını kıpkızıl bir tan da Araplık şuurunu kuvveUendire" 
hale getirmiş, Türkali mahallesi bir anda ceklerdir. . 
bır cehennem manzarası anetmcğe baş- Doktor Şehbender bunlara verdiğı 
lamıştır. cevapt.a müracaatlarından pek ziy~de 
Yangın bütün dehşetile tam dört bu- memnun kaldığını ve bütün Araplıgıtl 

çuk saat devam etmiş, bu müddet zarfın- kendilerine minnettar kaldığını ve ~~
da da 32 ev yanmıştır. zettilderi hizmetten istifade edileCegt" 
Yıngınm neden ve nasıl çıktığı henüz ni bildirmiştir. 

tesbit edilememiştir. Halebli Eminenin 
evinden çıktığı tesbit edilen ateşin diğer grev 

Her şey gibi cild de büyük bir tekamül evlere sirayet edinciye ve ilci ev yanın
devresi geçirir. Heı· genç kız ve ıkadı - caya kadar nası] olup ta görülmediği, ma
ron .kendisine mahsus parlak bir devri hallede hiçb:r gürültü ve vel\•ele husule 
~.-ar.dır. Bu zamanlarda cild gayet parlak, getirmediği C.e garib görülmektedir. 

Antakya şoförleri 
ilin ettiler 

Adana, 19 (Hususi) - Antakya şo
förleri, yollarda soygunculann rnüte "' 
madi tecavüzlerinden usanarak, eın .. 
niyet ve asayiş iade edilinceye ıcadst' 
çalışmamak üzere grev ilan ettiler. ~ 

çok dü~ün. cazip bir hal alır. Cilde bü- Yangın Türkali maballsinin Şehit Asım 
tün bu güzelliğ: \'eren cildin ikinci taba- caddesindeki Asmalıkahve sokağını ta
.kasında bulunan höceyrelerin bünyeden mamen silip süpürmüştür. Bu sokakta 
aldıklarJ gıda ile mümkündür. Bünye bu Said Ömerin ı.o, Eminenin 12, Mehmedin 
gıdayı zamanla veremez olur. Cildde bu- 14, l:lanifenin 16, Makbul.enin 18, Keri
ruşuklıir, lekeler ve buna mümasil arı- menin 20, Arifin 22, Neşetin 24, İhsanın 
zalar görülür. Cild bütün güzelliğini kay- 26, Feyzinin 28, Zekiyenin 30, yüzbaşı 

beder. Gaip olan kuvveti iade etmek an- Salahaddinin 32, Seyfi kaptanın 34, Fey

Sancakta, bilhassa köylerde, tazr1 
.. 

ve tahrik yapılmak suretile yeni ha .. 
dise1er çıkarılmak isteniyor. Arap P 
zeteleri de bermutad hücumlarına de-
vam etmektedirler. ------... -···-·-... ··-····-.... ·-······----

cak bünyenin höceyrelere verdiği gıda zinin 36, Mustafanın 38, Tablakar Osma- Bursada dişi bir 
ile mümkündür. nın 4.0 numanlı evleri ile bu evlerin kar- A b .. ••tt •• "'Ü 

Büyük kabiliyetli eller ibunun da çare- ~ısında olan ve henüz isimleri tesbit edı- gınln UgU ug 
sini 'bulmuşlardır. Yanm yağlı Hasan gc- 1emiyen diğer eVler tamamen bu mikda- Kız çocuğu 
ce !kremi, yağsı7. Hasan kar kremi, cil - !!"a yakın ev de kısmen yanmıştır. (Baş tarafı 1 inci sahifede) , 
din ihtiyacı olan bu gıdanın tamamını ve Yangından çıkanlardan İlyas kaptan: Mesele derhal köyde yayılmış; tJldi-
öziinü ıhtiva eder. - Ben yangını iki ev yandıktan, ateş vallı anne «rüyanı hakikat oluyor• 

Her bay.an eece yatarken yanm. yağlı kendi evimin pencerelerini yalamaya baş- ye sevinç yaşları dökmüştür- ~ .. ıt. 
Hasan gece lcremini ve giindü;deri yağ - ladıktan sonra farlı:ettim. Uyandım, kı- Şimdi Saraylı köyünden kaybO~ 
sız Hasan b.r kremini, yüzlerine büyük zıllığı görür görmez çotqğu çocuğu uyan- küçük memnunenin nazlı hayali, 'J;Pf 
bir ıitina ile sürerek cildin giizelliğini ika - dırdım, evi boşaltmaya başladım, eğer ufuklarında can1anır gibi 0ı.nUışwt· 
zamrlar. Buruşuklar, lekeler tamamile az daha uyanmasaydım biz de cayır cayır Anne ve babası istanbula giderek ~
zail olur, bu kremler artık her bayanın yanacaktık demektedir. Yangında bir kı- lannı aramağa başlıyacaklardır. 
tabii bfr ihtiyacı 'haline girmiştir. Cildin sım evlerden hiç eşya kurtarılamamıştır. Cevdet Yakıll' 
güzelliği bu !kremlerle tem.adi eder. Çün- Bir taraftan zabıta, diğer taraftan müd- o•- ·-··--· - ·------ti 

Anka?S: Şükrcm 
(Sarih adrerinin .neşrini ist~) 

kil esas olan höceyreleri 'bu kremler bes- deiumumilik ve itfaiye yangın hakkın- başlanılmıştır. Bunların yerleştirilrnele .. 
Ankara Ziraat VeJcdZett Levazım !emektedir. Cildinizi bu kremlerden mah- da tahkikat yapmaktadır. Yangından mu- için Vilayet, Parti ve Kızılay teşkilatı b• 
kalemi Bay Necati elile Mediha rum etmeyiniz, sayın bayanlar. 'tazarnr olankrla alakadar olunmaya rekete geçmiş bulunmaktadır. ~ 

• Soo Posta • .ııın tefrikaıı : 59 

Endülüs -Ş§'!alyesi 
Abdurrahman 

lidini paralamak istemişti. Fakat kapı, - Yali nerede diyorum, köpekler!. pirlerinden Jak de Kompostelin ruhllf1: 
o kadar metin idi ki; en küçük bir rah· Söyleyin. Şimdi hepinizi kılıçtan geçi- bile hayrette bırakan, muhterem efet e 
ne açmak bile mümkün değildi ririm. dimin sevgfü adı Rahman hazretıerırt 

O zaman elindeki baltayı fırlatmış Hep bir ağızdan, deniz dalgası gıbi bir yol verin. . eci 
atm~ .. etrafına sür'atle göz gezdirdik- ses gürlemişti: Bu sözleri söyliyen, ihtiyar ~ızJI11 11 ten sonra; asma köprünün demir <lirek- - Kaçtı .. çoktan kaçtı. idi... Berberi kıyafetine ginnış 0 ~-

Y-: A. ?' }erinden birini göstererek: Abdurrahman, acı acı gülümsemişti. Abdurrahmanın sadık at uşağ1; şu ~ıı-
İste .. gene o herif .. gebertin, şu yapmak istediğini ancak o :zaman m - - Çabuk .. şunu yerinden çakarın. - Kaçtı, ha!.. Fakat, ne çabuk... da, acele yapılmış bir bostan korkl1 .. 

merunu... Okcular!.. Heo birden ona lamışlardı. Diye bağırmıştı. Daha, bir şeyler söyliyecekti. Fakat, ğuna benzemekte idi. Kalabalık ara _ 
nişan alın. Oklarınızı, hep onun ilzeri- İhtililciler, coşkun bir takdir ile: İhtilalciler, direğin üstüne atılmış - a:vltı<iaki kapılardan biri açılarak, koşa smdan zorla geçil'ebildiği atın dizgt~ .. 
ne yağdırın. - Y~a .. yaşa, koca Tarifin oğlu .. ya- lardı. Sallıya sallıya direği yerinden koşa bir adam gelmişti. AbdulTahma - !erini Rahmana tes1im ederken; Abd 

Diye bağırdığı işitiliyordu. şa, Abdurrahman... çıkarmışlardı. nın önünde eğilerek: rahmanın kulağına eğilmiş: .. ti 
Aşağıda, binlerce Berberi ve binler- Diye bağırmağa ~lamı§lardı. , Mu- - Haydi bakalım .. bu direğı, koç ha- - Ya seydi! .. Muvaffakiyetinizi teb- - Şu andan itibaren, artık sizi s~~1 .. 

ce Hicazlı ihtilalci; ellerini kalblerinin hafızlar da, bu korkunç ve cür etkiri- şı gibi kullanacağız. :r..ik ederim. Müsaade ederseniz. size bu- olarak takib edemiyeceğim, aziz şöY-
üzerine basmışlar; bu çılgın delikanlıyı ne teşebbüs karşısında, dona kalmışlar- İh.tilalcj]er~ uzun ve ağır direği kav- ıradaki vazzyeti ıizah edeyim ... Vali kaç- yem. ga.· 
seyrediyorlardı. Hissettikleri heyecan dı. ramışlardı. Tıpkı bir koçun .ıos vurma- tı. Zabıta nazın, bodrum katında bir Demişti ... Bu söz, Abdurrahmana .. 
dan, boğulma derecelerine geliyorlar - Abdurrahmanm .ha.r.ikulide kuvve - sı gibi,, muntazam fasılalar!a kapıya odaya saklandı. Zavallı Ebu Saide ge- rib gelmişti. Konuşmıya vakit ollll~ .. 
dı. tile inen lba1ta darbelerine, zincH-in vurmıya llaşlamışlardı. ilince.. onu, güçlükle kurtarabildim. masına rağmen, ihtiyar çizmecı ile 8 

Abd ahman kt ~ halkalan mukavemet edeznemi.,.+;. B- Kapı, hu agır· ve şı'ddetli darbelere - ~?- lannda on kısa muhavere -m.işd: urr: , ne yapaca ı . .. ""' -y 

1 
-r- ş-r--

Bunu, biç kimse bilmiyordu. Yalnız on darbeden .sonra, halkalandan Oirinin mukavemet edememişti. Rezeleri, çar- - Jk~ence masası üzerinden. - Niçin?.. . .,, .. 
herkes. en derin bir korku ve helecan ek yeri açıln:uş .. halka yerinden fır.la- çabuk yerlerinden sökülerek, ikı kana- - Ala ... Vali, ne tarafa kaçtı).. - Şu anda, üzerine binecek bil' 
içinde, gözleri1e onu takib ediyordu. mıştı. Birdenbire kulakları sağır ede - dı birden, .arka üst.Ü devrilivermişti. - Sarayın arka kapısından, ık1şlab- sıtaya malik değilim de -onun için. 

Abdurrahman, 0 -alçak duvann üs _ ~~k. ka~ şiddetli bir demir görü~sü G~ ~n meserret ava.zew:ı:i yük- ra doğr.~ b.~. - B~ygirin ne ~ldu'?.. rt<•" 
tünde koşa koşa kapıya gelmi~1.i. Ka _ ışıtilmış .. havada asılı olan asma kop - selmı.ştL Abdurr.a:hman; ıhendegı geç- Bu sozlerı söyliyen adam; sarayın - Sız buraya hucum ederken, a ttıtS 
pınm önündeki küçük düzlükte vükse- rünün geçid yeri, büyük bir :şangırtı tikten sonra, bel kayışına astığı kılıcı- ahvalini tarassud etmek için, dört beş nıulan yetişememiştim. Yolda, yyaıd•• 

"' ile arkasına devrilmişti. ru kavrıyarak, ıilıtilalcilerin önüne geç- gün evvel buraya hademelikle yerleşti- kalmıştım... Tesadüf bu ya?.. 0 ı· 
len, a ma köprünün demir sütunlarına Artık, köpru açılmıştı. Saraya yürü- mişti... Daha, ihtilalcilerin köprüyü rilen bir Medineli idi... Fazla konuşu- beygirin sahibi olan şarapcıj a rast~ .. 
göz rczdirmişti. Asma köprü, kaldırıl- mek için hiç bir mani kalmamıştL O .za- geçtikleri zaman mazgalları terkede - lac.ak zaman değildi. Onun için Abd ur- diın. Herif, hayvanım derhal tanıdı· 
::~~ s~lın bir zincirle, bu sütunlar

3 
man Abdurrahman, ellerinı boru gibi rek şuraya buraya dağılan muhafızlar, rahman derhal arkadaşlarına E:mir ver- limden, çekti, aldı ... Vakıa bir ~~ 
ağzının kenarına day.amışt:ı. Sesinin bü- derhal sarayın büyük avlusunda lop - mişti. canını cehenneme gönderebilı 1 

Ab rrahman; sür'atli baktşlnrile bu t•· k til ı lar te liın lnu ha ı S O b - de un uvvc e: anmış ; s o ya zır anmış- - en, sman Zerave .. yüz arkadaş- amma...... . giİ" 
terli atı goz n g-eçirdikten sonra, be- - Hücum!... lardı. la burada kal. Sarayı teslim al. Zabıta - Yeter .. git. Valinin ahırın?arırıeJl" 
lindek baltayı çıkarmıştı. o iki demir n· b v d t•C:: v 

ıye agırmıştı. Abdunahman., bunların üzerine atıl- nazır.m.ı yakala; hapset. Biz, valiyi takı- zel bir at seç. Arkamız ~n ye ~~1 ..... sütunun arasına atılm1ştı. tki elile tut - h ,.1.-.,_:, - oıv •• 
ınu Wu.ıer, coşkun bir .meserrelle ~: be gıdıyoruz. Çabuk. Atımı getirin. den ayrılma. Sen bana ugur ge .. ıeıi 

tuku baltayı, bütün kuvvet!le, zincirırı haykırarak ileri atılmıpar; birbirlerini - Vali nerede?_ Demişti. AbdUITahman, acele acele bu soz 
üzerine indinneye başlamışt.J. •t k k.. ··d icti· 

ı ere opru en geçmeye b~Jamışlar- Diye bağırmıştı. Arkadan, pürüzlü bir ses işitilmişti: söyle.dikten sonra, emir ve:m"'S bert .. 
Gerek ihtilalciler.. ve gerek saray dı. Muhafızlar bu sualin dehşeti karşı- - Varda, aziz dostlar!. Varda, valinin - Süvariler, ileri!.. Benı~le -ti~ 

duvarının mazgallan arkasında bulu- Abdurrahman, ihtilalcilerin .önü.ne sında birbirlerine .daha .ziyade SOk.ul - sarayını bir ham1ede zapteden kahra- ber .. piyade arkadaşlar da, bize ',"'--
nan muhafızlar, Abdurrahmanın ne gelmiştL Elindeki balta ile kapını.ıı ki- muşlar. ve ilılS~ manlar... Şövalyelerin en muhterem cekler. (Arbm f1fl' 
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· Rüst e m. 

~ - 18-Talat, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, •sıJ öldüler? 
Yazan: Eski Tanin Başmuhaniri Muhittin Birgen 1 M. R~: .. Ôz,ea 

Pek çok Azeri bana şöyle demiştir:-Biz Türkiyenin kur- -
tulması için Azerbaycanı kurban fler#ıeyi reddedemeyiz Herkes, kervanı korumak için haydutlara göğüs germiye 

Bu vaziyette, komünistler, bir ta. baycana dönememiştir. Bu tarzda inkı· can atarken Siyiveş kervanda kalmavı manına yediremedi 
raftan Bakıl. içinde mevcut Rus prole- liblar, bilhassa ilk zamanlarında, ga- .. . _. . ,. J Y-
taryasma el atıyorlar, öbür taraftan yet kıskanç, vesveseli ve vehham olur. Koşk~ geldıgı vaki!, hali karısını ne 
da Türkistandan gönderilmiş komünist Bunun için bolşevik inkılibcıları, ken· y~pacagı hakkında bır karar vereme • 
propagandacıları vasıtasile, hem Aze. dilerine silih patlamadan Azerbaycanı mış .~ul°1'.1u!ordu. .. .. . . . . 
ı1 proleterlerin, hem de, bizim havada teslim etmiş olan bu unsura karşı kü· Koşk .. ~ .~tlı buy.~ ,hır bma ıdi. 
siyaset yapan, köksüz ve temelsiz siya- çük bir itimad göstermif değildir. Ha- Kap~da~ gırilın:e, ~~ d~varlarla 
setçilerin zihinlerine girmeğe başlı - lil paşayı bile chürmeUeıt Moskovaya çevrı~. bol agaçlı, çı~kli _bır bahçe
yorlar ve muvaffak oluyorlar. götürmüşler, orada kıymetli bir dost den g~ıliyordu. Bahçeınn bır ~en~nn· 

Azerbaycanın bir kıs!m ileri ge!en· olarak cmuhafaza• etmişlerdir. Çün • da, at, ınek ahı~_IarL. ko~, ~eç~. agılla
leri vardır ki bunlar da bizimkilere ve kü, inkılib bu tarzda hava politikacılı- r~ .. tavuk, kaz, ordek ve hındı kumesle. 
bilhassa ittihatçılara çok bağlıdırlar. ğı yapan ve muayyen bir içtimai akl - rı v~rdı. . . . 
Meseli, harbiye nezaretinde muavin desi olmadığı için bugün bu fikırde, ya· Bınanın alt katını .. hi~tcı v_e ış o
olan Şıhılı Ali ağa, Halil paşa ile bir· rın öbür fikirde olmak için hiç bir miiş· d~~a~.ı, erzak anbar~ teşkil edıyord~ 
likte kışlaları dolaşıp hükumet aleyhi- külit çekmiyen hava politikacılan hak· Huk~darın damadı ile kansı ve can· 
ne propaganda yapmaktadır. Çünkü, kında pek fena fikirlere sahipti. Bunda yele~ ust ~tta otu~~yo~~aı:~· . 
onların zihinleri çelinmiş, inkılipçıla- haksız da değildi Nitekim, bir müddet . K~şk:. bır ~epecıgın. ust~nde hına e. 
nn propagandaları muvaffak olmuş - sonra ne kadar haklı olduklarını Enver dılmıştı ve dort tarafı baglarla kuşan-
tur. paşa ~bat etmiştir. mıştı. Ust kat balkonunu~_kucak~dığı 

İşlerin bu raddeye geldiği sırada A- Bolşevizm inkılabı, Azerbaycana ye· ~anzara pek hoştu: Tepecıg~n etegınde 
ba h k.k t ;11· 1 h • ni girdig· i devirde Rusyada yapmış bu· bır dere akıyordu. Bu derenm kenarın-zer ycanın a ı a en m ı o an, a , d b. b" · d zak k"" kl 1 kikaten Türkiye ve Türk dostu bulu - lunduğundan başka bir şey yapmndı. a ır ırm. en u ca oş erw sıra anı-

nanlann bir kısmı Halil paşaya ve ar· Giren kuvvet, milli değil, sıntfi bir düş· yordu. İlerıde, mısır, darı, bugday tar-
k d l ·· t d" · manlıkla hareket etmio:: ve Türklük-Rus laları uzanıyor .. Uzakta, Ekbatan şeh-

a aş arma muracaa e ıp. ~ r· · ·· ·· ·· ka 1 ··ksek - 1ar 
- Aman diyorlar- dikkat ediniz Iuk duygusile değil, proletarya duygu· ı.?ksın l~nundu p ıyan yu agaç 

, · · ' ·· · ' sile ü .. .. r· Hatta inktlib A • yu e ıyor u. 
yanlış yoldan gıdıyorsuııuz! 'l'ürkiye · y rumuş. ur. '. ın . Frengis .. Siyaveo::in geldigw ini balkon· Siyaveş.. gözlerin1 kansına çevirdi. soyan haydud çetelerinden -.11- ecli• 

· k t lm · · b' d •·· b" k ç zerbaycandaki hamlelerı, Rusyadakın· ~ ...-... 
~ı~ baur u ası6edaıçın dıilınr egu, ır a den bile daha az şiddetli olmuştur. Bu· dan gördü .. bahçe kapısına koştu ve ka· Uzun uz~ baktıktan sonra, vezirin ba- yorlardı. 
~er ycanın J.' e esme razıyız. • .. pının önünde durdu Efrisyabın kızL o::ına gelenı, onun kendisine olan tavsi· o kizin' i ·· il' ........ • __..... u .. 
Yal b h k t h k d ··ıdir nunla beraber Azerı munevverleri ki· · · ~ n se c gun, ·~ uıarnıuu.ılllllll:J- .... 

nız, u are e , o are et egı ' . . ' w • yirmi sekiz yaşında dilber bir kadın - yesini anlattı. kasaba idil y 1 4.:L'-ri .. aa· · · ldat lar' mılen perışanlığa uııramışlar: Kaçan· , ya ge er. er efı..&AR: _. • 
sızı a ıyor ~. . . Iar kurtulmuşlar kaçamıyanlar k dı. Siyah saçları, lüle lüle öriilmüş .. ar· Frengis.. kocasını dinlerken renkten sarayda üç gün istirahat ettikten .,... 

Bu tarzda muracaatlar, Nurı paşa ı- çoğu -ım.. ruıim b. kı dam J>E" kadan beline doğru ince ipek demetle. renge giriyordu. Nihayet, derhal hare- ra prka, Mazendrana hareket edma bir 
le Manastırlı Bahaeddin gibi bir kaç fada 

0 hauş,. mh d 1: .. ~ıt.. mBen- ri gibi akıtılmıştı. İnce kara kaşlannın ket etmek istiyormuş gibi ayaja kalktı kervana katılarak yollarma c1ena • 
1r;.,· •• • d k la te ıı ve pıs ane e çurwnuş ur. u -
;:: u: et ~b.~ca tar s~ ~pıyotuk nun için Azerbaycanın milli unsuru düzgün kavisleri altındaki gözleri, iki ve: • tiler . 

.. , e 1 . ıye ? ~ten a ta . rt.. bizimkilerden şikiyet ederier. Derle; iri kara üzüme benziyordu. Birbirine - Harpagm hakkı var. Babama ina· Kervan.. Kaşandan hareketiDID _. 
gun ge mış ve ış ış gf!Çmış ır. ki· yakışan zarif çizgili beyzi yüzü tatlı namayız. Kaçalım. d.. ·· .. ·· k lık, te__._.. r a·· .. b .. d . dk .. yir . b b w u Dedi uncu gunu aya sarp .---

unun ırm e, yanı o uz yuz - •- Bilmiyoruz, Azerbaycan ke d' ir ugday rengine çalıyordu. stün· . rasmda uz.sanan bir geçitten &ecti- •• 
mi nisanında Halil paşa, Rus ordusu • kuvvetlerile kendisin" im ide g ~ ~ deki Acem ipeğinden yakasız ve kolsuz Bir saa\, firar meselesini münakaşa geceyi geçidin ilerisinde bul~ bir 
nun kumandasını alıp Anadoluya yar- mekte olan İntılib cıa{g! ak n e ..• pembe entarisi, dolgunca vücudünü o ettiler. İkisi de ayrılığı göze alamadık- köyün' önünde geçirdi. 
dun "tmek .. De be d 1 t ına arşı mu k da ıkı k kl , . a·· w . M 1 . . be be ka - L---a gı uzere, r n yo unu u dafaa edebilir miydi, F kat - 1 _ a r s uca amıştı, Kı: ogsiınun arı ıçm, ra r çmaga a.cua.ı- ver - karanlık-
tuyor ve orada, kendisi kızıl ordunun mizdeki asker ve ·~~ ' eger e ;. kabarıntıları.. bel çizgısinin altından diler. Sabaha karşı, ortalık daha fkeO. 
kumandasını alacak yerde kızıl ordu - . l rma ~e po 18 taşan kalçaları, pek cazibeli birer man- * tı; kervan, hareket etmek üzere 

. kuvvetı, ona kumanda edenlerın pro - . bir köylünün getirdiği bir haber ~-
nu~ ~~\onu ~~yor ;e k~ıç .. bir pagandaları ile, öylece öbür tarafa geç· za:. ~rzedı~~~~u. d w . Yol, çok uzunidu. Siylveş, prka doğ- lar arasında bir korku fırtınası kopal 
~ ':~~e goBs ermed ·ıhzın kat utt~:; mif bulunmasaydı, belki de bir derece. .. dıyaveşüh .. b"oş ebeo~ derlerken, yü· ru yürüyerek ran arazisine geçmek - dı 
nne yuruyor. u or u are e e ı5& ye kadar kendimiz' m .. daf ed h zun e ş ır te ssum dalgalanan ve ten korktuğu için evveli şimal istika· · .. .. . . . . 
sırada Bak1lda Türk şeflerin elleri al • olmazsa vatanmu ı ~dafas tme~, ılç kalın altın bilezikli güzel çıplak kolunu metinde gitmeye .. Urmiye gölünün ~ Bu koylu.. bır saat evvel, keçmn~ 

. zı mu aa e ış o - ba - ·· · dığıni s-ınıll 
tında bulunan polıs, jandarma, asli:er mak zevkini du ardık • sallıyarak kendisini selimlıyan karıst- nubundan şarka dönmeye .• Alburz dağ- . şırn: ı _uzerıne uyan ·• ~ 
Jruvvetl~ri kızıl inkı}.8~ lehine ~e mü • da memleketi b~ kadar v;:~~; :;:~. na b~yük bir iştiyakla bakıyor. kendi lannın eteklerini takib ederek Zabuli- çıtın aralıg~dan ~ç~ığmı ~ı~ 
savat hukWneti aleyhıne ayaklanıyor- nl bir surette tabii e mecb 1 kensime: san arazisine girmeye karar vermiştl e~den. Ç~~~gı~ .. keçıyı tutmak ıçm ,..., 
lar. ~izi~ilerin Y.a d~ğrudan doğruya müthit perişanlığa Yu~zd:.. 0 

up 
0 

- Kabil değil .. onun hasretine daya- Yolculuk .. on sekiz gün Arızasız geç· çıd~ gırd~~~n~ ... ~a~al~dan ay~ _. 
kendı ellerile çektiklen tabancalar, ya- Onlar bu ş:L.!lyett kend· g" " 1 . namam. ti. Yorgunluk gözlerini yıldırmıyordu. lerı geldigını ışıdince dikkat ett~ 
h t k d ttikl · .. ··ı ı ' lAil e ı oruş en· D" rd OnI bir takım insanlann geçide inmekte~· u um~ a e erı ..sungu er, on a- ne göre elbet haJdıdırlar. Pe'!< çok Aze. ıyo u. .. .. ar, yalnız hükümdarın kaçtıklan - .. . .. .. . ... 
n o mevkilere koymuş olanların aleyh- ri bana şöyle sö !emiştir: Genç kadın .. kocasının tebessumun • nı haber almasından ve kendilerini ya· duklarını g~rd~iil_?~:· ~eç_!sınden val 
!erine çevriliyor ve araya Baktl.'nün Biz Tür" kiy . kurt 

1 
. deki hüznü ve attan inifindeki mecal - kalatmasmdan korkuyorlardı. Bir de, geçerek gen dondugunu soylüyordU. 

R 1 te da ka rak .. c- yenın u ması içın · 1.w. ·· ·· ki k ·· 1 · ·• us pro e ryası nşa , musa - Az ba feda tm k Tü k' sız ıgı gorunce, ona ya aşara goz erı· geçtikleri yerlerde dolaşan, yolcuları (At"Jcaa ..,, 
vatcılann kanları dökülmeğe başlıyor. edar Aycaıub ekureban, r ıyke ~ğ· nin içine baktı ve endişeli bir sesle: 
D .. tan d gı· b" ük ihtilll bu run zer aycanı verme fık- p k d ı y·· .. d D J t D mi il LI J unyanın ,. ı ı en .. uy.. , rini redd t •. h" b" h - e urgunsun camın. uzun e ev e e r yo ftft ve man arı suretle Baku'de de hukmunü icra edi- . . e ~~~ ıç ır zaman atırdan sararmış! Hasta mısın? -- ... _ ... _ .. __ _ 
yor ve Azerbaycanın mukadderatmı geçırmış degilız. Fakat, ıet~n ordunun Diye sordu. 1 1 l G 1 Dl ktK lflJfpft d 
tayin ediyor Tllrldyeye yardım maksadıle hareket Siyiv- koşup gelen b"r uşagwa atı- ' e me ene re ur 1§ uD en 1 

. etmedijlni k .. bilirdik. N't k' -y, ı ' 
İn~ı~b ~baycana, R~~da o~d~· Enver paşa~~ 1~tırlı B~~= nı~ .gemini verdikten. sonra, karısını!l Aile aruplanna mahsus tarife tevsi ve tensil 

iuB .. t~ıb:;,~~ı sahn~bolerlle ~ır~te gırk tdi. bey gibi Tilrlder de bu fikirde idiler. elını tB~trt'!:_ ~mpıdank !::!rlim~en: edilmi..:r. 
u un unsur, şevızmın pe a- Eğer ötekiler de bu fikird bul 1 - .ı "_yı yo a- . 9u 

bü olan programına göre, tedrici su - dı belki de Azerbaycan :ı~l: .. Dedi; fa~t ~gisin şüpheyle yü - Aile tarifesinin ücretleri Ankara - Ç&nkın - Filyos. Ankara - Konya, l'ewdpa 
rette ortadan kaldınlmıya başlandı, bü· listleri b d zune baktıgını gorerek: f8 • Diyarbekir, Malatya - Sıvu, İzmir - Eğridir - Afyon kısımlarında mühı.Dir 

.. ve nasyona u erece perişan Hakikat h t d w. . y 1 betl rd · d' ·1..,.;..+; .. tün hususi servet, kısmen inkılabın, kıs olmazlardı'• - . en asa egıhm. anız e em ın~W&· 
d inkılibcıl lin · Az ri · havadısler fena B tarif ·ı ı •-trıu ok d da te -• edilrni"-+ir A-' 1111 men e anne e g'eçtı. e Aralarında iki buçuk sene geçirdiğim . • ·:· u e, aı e grup anmn ~ n taam an v.,. ,. . ~-

Türkleri büyük bir hayat sarsıntısı ge- b . nl k w Tü k' ğ Diye ılive edince kadın heyecanla: adını taşıyan aile mensuplan, akrabalık derecesi aranmaksızın gruplara~ 
çirdiler. Sade mürteciler değil, sade u ınsa arın pe çogu r ıye u run-' - Ne havadisleri? Yoksa oğluma bir Jeceği gibi grupa dahil olan muayyen ak.rabalardan herhangi birinin "'1 ....... 
miHi .. t bu . 1 d _il R da Azerbaycanı kurban vermekte te - şey mi oldu? Hasta mı, di 

da ımd uwsava"b' AzerJUVabarı edag· , d usya- reddüd etmemek tarzındaki sözlerinde Dedi Siyaveş kans~ babasına kar taşıyan ·ıer akrabalar da pııpa dahil olabilecektir. Bu yeni tadillt, 20 b.alrlD 
o ugu gı ı, r ancan a sos- hakikate samimi ld kl k . . · . . • w - 1937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. Fazla tafsilAt için istasyonlara ..,... 

yal demokratlar dahi inkılilMn keskin n ° u arına anıım. şı olan ıtımadsızlıgını bild:ği için acı caat edilmelidir. (1593) (3449) · 
kıbcından geçti. Gene bu çapta bir in· (Arkan "4r) bir tebessümle gülerek: 
kılibın tabü cilvelerinden olmak üze- .......... __ - Öyle bir şey yok meleğım. Bu haş- -
re, hatta bolşevizmin Azerbaycana gir- NIJbetcl kabir mesele .. yukarıda anlatırım. 
mesine yardım etmiş olan bizimkil~· r Diye cevab verdi. 
den bir kısmı bile, inkılabın şiddetin - ljezaneler Ağaçların gölgesinde uzanan bahçe 
den kurtulmuş değildir. Bunlardan he- • ıeoe Wlıelel elaa ua•tl• ....-: yohınu geçerken, artık bir söz söyleme-
men hiç birisi, kendi ellerile Azerbay- dır: diler. Frengis, fena havad;sin ne olau· 
oana sokulmuş olan inkılib tarafından t.&an1ta1 elJletladeUer: ğunu düşünerek üzülüyor.. Sıyaveş, 
iyi muameleye maruz kalmış değildir. Atsarayda : <Şeref>. Alemdarda : <Ab- kararsızlığı içinde muztarip bulunu -
Bunlardan bir kısmı, yaptıkları hatanın dilltadlr>. lleJazıdda : (Alador>. Sa - yordu. 
ve işledikleri gu··nahın büyüklügwünü an- matJacla : <Rıdnn). Emlnöntlnde : Merdivenlerden çıkarken, Siyiveş, 

<Benaaaon>. Eyilpte : <BUmıet Atlamaz). 
lamış ve daha ilk günlerde Azerbay • Fenerde : <Hilaameddln>. Şehremtnın - kızını hatırladı: 
can hududlarmı terketmiş; diğer bir de : (Hamcll>. Şebzadebqmda : <Ham- - MendAne nerde? 
kısmı da, Kafkasyaya hikim olan inkı· dJ). Karagürilkte : <Keman. Kilçükpa- - Uyuyor. Yandaki kö§kün çocukla· 
lAb tarafından ya memleketi terke mec· zarda : (Hikmet Cemil>. BakırköfÜDde: n gelmişti. Çok koştu. Yoruldu. 
bur edili}ıiş, yahud da, batta, hapsedll- Cİltepan>. Gene sustular. 
miş, sürülmüş veya kurşuna dizilmiş- lleJell• elbetindekiler: Yukanya çıkınca balkona yürüdüler. 
tir. İçlerinden pek azı, siyasi zabıta tautw caddealnde : (KaDZ11k). Dairede: Oradaki sedirlere oturdular. Hava s1· 
teşkilatında süfli rol oyna?ru!Yı kabul <Otinet>. Topçularda ~ (Sportdls>. Tat- caktı. Şehre doğru yayılan ova, akşa -
edecek derecede düşkün bir kaç ın .. i, amde : <Nlsamedclln>. Tarlabafllld• : mın ilk gölgeleri içinde dumanlı gibi 

~ (!fthad). IJ1tllde : (Halt). Bqlktqta : 
orada yaşamakta devam etmeğe muvaf· <Nail Hal1d>. duruyordu. 
fak olmuştur. ......... ~"Adalarda: Fr.engis .. kocasının bir şey söyleme. 

Zizzat Halil plfa, inkılib ordusunun Öaktidarda : ~er Kenan>. san,erde: diğini, dalgın dalgın ufuklara baktığı· 
başında Azerbaycana girip orada Tür- <Nuri). Kadılr6Jtinde : (Saadet, Osman nı görünce sordu: 
kiyenin yardımına koşmak üzere Der- Hula.t>. BtiJlbdada : <llaJkl. &rbell- -Hani y,a •• canım sıkan bavaclisi an-
be~de gittikten sonra bir daha .Az.er • dl : <1'Ual> · laı.cikbn! 
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Beyoğlu Vaklflar OirektörlUgU illnları 

.Muhammen değeri 
L. K. ---

Satılık Mahlftller 
1 

436 00 Şişlide Kağıtnane caddesinde eski 12, yeni 62 No. lar Qzerlnde 2 odalı 
dükk5nın 1 /4 hissesi. 

245 00 Tophanede K1Jmç Ali Paşa mahallesinde Medrese tokağında eski 8, 
yeni 12 No. lu dükkanın 1/2 hissesi. 

772 00 Kanwrhntun mahallesinde tek i<uyu caddesinde eski 8 No. lu hanenin 
l /2 h isscsi. 

810 00 Tophanede Kıhçali Paşa mahallesinde Topçular caddesinde eski 311, 
yeni 345; 305 üstünde 2 odalı dükkanın 1/2 hissesi. 

150 00 Kamcrhatun mahallesinin Kal voncukulluğu caddesinde eski 29, yeni 37 
üstiınd<.> odalan bulunan dükkanın 30/840 hissesi. 

171 38 Hüseyinağa mahallesinin Çaylak sokağında eski 96, yeni 94 No. lu 172 
metre 50 santim arsanın tamamı. 

Yukarıda ya~b malların mülkiyetleri peşin para ile 17 hazlran 937 gününden 
tibaren 10 gün müddetle uzatılmıştır. 28 haziran 937 pazartesi günü saat 15 de 

komisyonda yapılacağından 7t 7,5 pey paralarile mahlUlat kalemine gelmeleri. 
(3538) 

................................................... 
Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • c.U ke,ıde 11/Temmuz/1937 dedir. 

Buyuk il~ramiye: 4 5. O O O liradır ..• 
Bundan baıka: 15.COO, t:..000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

<2o.ooo ve 10.000) liralık iki adet müklfat Yardır .. 

D/KKA T: 
Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 günD akıamına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
&akıt olur. ..__ 

[ inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
20\000 kilo eski evrakı matbua : 
6,960 adet Bomonti bira şişesi : 

34,956 adet muhtelif cins teneke kutu : 
30,ooo kilo tahta parçaları : 
3,000 • ıskarta kınnap : 
3,000 • ıskarta ip : 
4,025 • eski ıskarta kana\'içı : 
5,156 • • • ip : 
2,259 • > > çul : 

584 > • > kınnap : 

Kabataş Kırtasiye ambarında 

Likör Fabrikasında 
Cibali Fabrikasında 
Kutu • 
Ahırkapı Bakım evinde 

. 
Ahırkapı d~posunda 

356 > > • etiket bezi : Ahırkapı Bakım evinde 

7,625 > • yamalık kanaviçe : • deposunda 
Yukarıda cins ve mikdarları yazılı ıskarta malzeme 22/Vl/937 tarihine rastiı

)tJı salı günü saat (15) de pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan görmek üze-

l"e hergün hizalarında gösterilen mahallere, pazarlık için de tayin olunan gün 
'le saatte % 15 güvenme paralariyle birlikte Kabatnşta İnhisarlar Levazım ve 
lfubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

c3276:t 

* * 
l - Çamaltı tuz1asındıın Karadeniz s::hillerine taşınacak cl6000,, Akdeniz sa

hillerine cl4000> ton ki cem'an ·30000. ton tuzun nakliyesi pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

n - Pazarlık, 22/VI/937 tarihine rastlıyan Salı günii saat 11 de Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1lI - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
l\1 - İstekl:lerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. c3518, 

ı~tanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii 

'tophanede eski Topçular yeni Necati bey 
C:addcsindc 343 No.lı dükkan: 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

371 

375 

• 
> 

• 
> 

• 
• 401,403 • 

• 
• 
• 
> 

> 

407 

421 

• 
• 
• 
• 
• 

> • ; 

, > : 

1 1 : . . : 
> > : . , : 
> • : 

> > : 

,. > : 

> » : 

> > : 

1 

J 

• 
> 

• 
> > 433 > • • : • 

~~~işde Şeyh Mehmet Geylani mahal
lııt lllın Meyh<'nc sokağında İstanbul Ba-
)i hanesi içir.de mezat yerindeki soğuk 
~'<:ek satış yeri: 

Senelik 
Muhammen 
kirası: Lira 

150 

72 

120 

36 

36 

24 

30 

73 

Kira müddeti 

2 Yıl 

2 • 
2 • 
2 • 
2 > 

2 • 
2 • 

1 , 
"-; ed.ikulede F'atih Sultan Mehmet ma
~ 1taınin Cami sokağında 34 No.lı dük-

~lJ\ Yarı payı: • 30 2 > 

~ ~karıda cin.'! ve mevkileri yazılı olan emlak hizalarındakf bedel ve müddet-

~ ~~e~inden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye 
h ıtını öğrenmek isteyenlerin 1/7 /937 perşembe günü saat on dörtte yüzde 7

1
5 

l'l )' akçalarile Milli Emlak Müdürlüğün de toplanan komisyona 2elmele • 
(il) (3413) 

Kayalıktaki adam 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

Kadın sözünü bitirdiği zaman kocası
nın yerinden fırlıyarak bir rüzgar gibi 
odadan fırladığını gördü ve acı, keskin 
bir kahkaha attı. 

Erkek kayalığa gö:aleri yerinden fırla
mış, yüzü çılğın bir mana içinde takallüs 
etmiş bir halde koştu, orada büyük bir 
kalabalık vardL Onu görenler ve kızla 
olan macerasını bilenler garip bir korku 
içinde geri çekilerek yol verdiler, yalnız 
;çlerinden yaşlı bir adam ona doğru ilerle_ 
yerek kolundan tuttu, ağır bir sesle: 

c Kendinize bakim olunuz dedi, olan 
olmuş, kendini şu kayanın en yüksek ye
rinden atmış, cesedini bulmak bile kabil 
olmadı. Size bır mektup bırakmış alınız.• 
adam mektubu sür'atle aldı ve şu bir kaç 
satırı bir nefrste okudu: 

cNiçin gelmedin? Sana her şeyi itiraf 
Ptmedim mi? Senden uzaklaşmıya daha 
fazla tahammül edemediğimi, artık ne 
istersen onu yapmıya hazır olduğumu 

yazmadım mı? 

Dün akşam her zamanki yerimizde, ka
yalarda bekledim, gelmedin .. demek ölü
müm bile nazarında o kadar ehemmiyetli 
bir şey değil artık, çünkü sana eğer gel
:nezsen bir daha kayalardan geri dönml
yeceğimi de yazmıştım, buna rağmen 

gelmedin. Bu ayrılık bana şifa olmadı, 

1 seni iyi etmiş beJli, senin namına sevin
dim. Fakat bu beni kararımdan döndü
remez. Sen unutabilmişsin. Halbuki be
nim için unutmak imkansız. Bu akşam 
sözümü yerine getireceğim. İkimiz için 
de iyi olacak. Sen büsbütün benden kur
tulacaksın, bense sensiz yaşamak azabın
dan.. haydi hoşça kal. Allahaısmarla -
dık.:t 

Muhakkak siz şimdi kızın seyahatten 
döner dönmez adama yazdığı ilk mektu
bun ne olduğunu merak ediyorsunuz. Bu 
o kadar basit bir şekilde oldu ki... Kızın 
yazüığı mektup uğursuz bir tesadüfle 
adamın kansının eline geçmişti. Kadın 
mektubu okudu. Kocasının giderse bir 
daha dönmiyeceğini anlıyarak küçük 
küçük parçalara ayırıp yırttı ve kocasına 
hiç bir şey söylemedi. 
Şimdi meczup ihtiyarın kim olduğunu 

ve cniçin çağırdı da gitmedim, niçin git
medim?. diye, neden ağladığını biliyor
sunuz. Bu, k-:ırısının ilk mektubu kendi
~indcn sakladığını haHi bilmiyen adam~ 
dır. Yani kadının mektubu vermediği 
halde gene dP. elinden kaçırdığı kocası ... 

Yarmki nushamızda: 

Dokuz kızın kısmeti 

Çeviren: Faik Bercmen 
-·····································--················-·-Gebze sulh hukuk hakimliğinden: 

İstanbul Suadiye Taştarlada oturmak
ta iken ikametgahı hazırı meçhul kalan 
Cemil aleyhınc Gebze inhisarlar ida -
resi tarafından açılan 5077 kuruş alacak 
davasının mahkemesinde müddeialeyh 
Cemilin ilanrn tebligata rağmen gelme
diğinden gıyap kararının dahi ilanen teb
liğine ve muhakemenin 5 temmuz 937 Pa
zartesi günü saat 14 de bırakılmasına ka-
rar verildiği ılfın olunur. (891) 

YALNIZ 

BAKER maıazalar1nda 
Her cins ve her renkte banyo 
kostıımlerinln en zengin çeşidle

rini her yerden mnsaid şerait ve 
her keseye elverİşli fiatlarla 

bulabilirsiniz. 

İstanbul Birinci Ticaret Mahkeme • 
sinden: 

Merhun olup mahkemece satılma
sına karar verilmiş olan kısmen &san 
atikadan madut büyük ve küçük 159 
parça muhtelifülcins hah, kilim ve 
seccade açık arttırma suretile 28/6/937 
pazartesi günü saat 14 den itibaren ve 
kabil oh .. •dığı takdirde onu takip ede
cek günlerde ve ayni saatlerde Sandal 
bedesteninde halı müzayede salonun -
da satılacaktır. Keyfiyet ilan olu • 
nur. (33504) 

Dr. IHSAN SAMI ' 

BAKTERiYOLOJi 
LlBORATUARı 

Umumi kan tahlilitı, lrenıri noktai 
aazarından ( Weuennu w Kalua t-mil
leri ) kan küreynb uyılm-, tifo " 
11bn• butalıklan teşhi•i, idrar, balj'am, 
cerahat, kaıunıt w w tahlilitı, iltra 
aıikroHopi, huııu.i qılar iatibzan. Kanda 
üre, eebr, Klorir, Kol.leneria miktarlan
aıa tayiai. 

~ Divanyolu: No. 311 Tel: 20981 • 

1 Jstanbul Belediyesi İlanları 1 
Muhammen bedeli İlk teminatı 

İlk okullar talebelerine açılacak on ço
cuk bahçesi için lüzumu olan oyuncak. 942 lira 70 lira 65 kul'Uf 

Yukarıda cinsi ve mikdarı ve muhammen bede1leri yazılı olan oyuncak açıli 
eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
:istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasınd :.ı gösterilen ilk temi-

nat makbuz veya mektubile beraber 30/ 6/937 çarşanba günü saat 14 de Daim! 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ). (3438) 

*** 
Muhammen 

senelik 
Mevkii No. Cinsi Ki ra müddeti: kirası İlk teminatı 

Hal dahilinde 
iküçük kısımda. 31 Ardiyesiz yazıhane 3 sene !40 ı\ra 54 

• 33 > > 3 > 240 • 54 
> 46 • • 3 > 240 > 54 
• 47 • • 3 > 2-10 • 54 

> 48 • • 3 • 240 • 54 
> 49 • > 3 • 240 • 54 
• 50 > • 3 • 240 > 54 
> 56 • • 3 > 240 ::t 54 
• 59 • • 3 > 240 54 
> 60 • , 3 > 240 • 54 

Yukarda mevkileri ve numaraları yazılı olan İstanbul meyva ve sebze halinde
ki yazıhaneler üçer sene müddetle kira ya verilmek üzere ayrı ayrı açık artır • 
maya konulmuşlardır. Şartnameleri leva zım ve Hal müdürlüklerinde görülebi-

lir. İstekli olanlar yukarıda yazılı ilk teminat ınektub veya makbuzile yaş mey
va ve sebze ticaretili? iştigal etmekte old uklarma dair Belediye İktisat işleri mü• 
dürlüğünden ihale gününden bir gün ev veline kadar aiacakları vesika ile birlikt. 
29/6/937 salı günü saat 14 de Daimi Ene ümende bulunmalıdırlar. .(3370) 

*** 
Miktarı Cinsi bir kilosunun muhammen bedeli ilk teminab 

857570 kilo Saman 1 kuruş 60 santim 1029,08 
698178 • Arpa 4 > 60 > 2408,71 
Yukarıda <'!.nsi ve miktarları yazılı sa man ve arpa ayrı ayrı kapalı zarfla ek· 

siltmeye kor.ulmuşlardır. Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülebilir. Ek
siltme 28/6/937 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. İs
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve sika ve hizakrmda gösterilen ilk teml· 

Aat makbuz veya mektubile beraber tek l!k mektuplarını havi kapalı zarflannı 
yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Dai mi Encümene vermelidirler. Bu saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. <B.) (3360) 

Mevkil No. 

Hal dahilinde 
büyük meydana 

Cinsi 

*** 
Ki ra müddeti: 

Muhammen 
senelik 
kirası İlk teminatı 

nazır. 3 Ardiyesiz yazıhane 3 sene 300 lira 67,50 
81 

67,50 
67,50 
67,50 

67,50 
81 
67,50 

• 4 > • 3 • 360 • 

> 6 • • 3 • 300 • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

7 
8 

9 
10 
12 

15 
18 

, 
• 
> 

> 

• 
• , 

> , 

> 
> 

> 
> 

3 > 
3 • 

3 • 
3 • 
3 > 

3 > 

3 • 

300 > 

300 • 

300 > 

360 • 
300 • 
300 > 

300 • 
67,50 
67,50 

Yukarda mPvkHcri ve numaralan yazılı olan İstanbul meyva ve sebze halin

deki yazıhaneler üçer sene müddetle ki raya verilmek üzere ayrı ayn açık artır
maya konulmuşlardır. Şartnameleri leva 7ım ve hal miidürlüklerinde görülebi-

lir. İstekli olanlar yukarda yazılı ilk teminat mektup veya makbuzile yaş mey
va ve sebze ticaretile iştigal etmekte ol duklarma dair Belediye iktisat işleri mü
dürlüğünden ihaleden bir gün evvele karlar alacakları vesika ile birlikte 28/6/. 
937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3372) 

adı.:a;~ 

f•rlka 

Küçük çocukları eğlendirmeğe ve ilk adımla
rını kolayca öğretmeğe mahsus salıncaktır. 

A. KiFiDES 
ISTANBUL 

Beyoğlu, latiklil Caddesi Kallavi (eski Glavany ) 
sokağın köşesinde 

T E L E F O N 41429 
Resimli kataloğumuzu posta ile isteyiniz. 

Liseler Alım Satım Komisyonundanı 
Yiyeceğin cinsi Mikdan Beherinin İlk teminat Eksiltme gnn ve saati 

kilo tahmin Fi. L. Kr. 

Karııman eti 6890 48 248 04 2-7-937 Cuma gtınn saat 
10 da. 

Ekmtık 27600 11 228 44 2-7-9il7 Cuma gtınn saat 
10.30 da 

Sade yeğ 1515 80 90 90 2-7-937 Cuma gQnü saat 
11 de 

Gündüzlü okulların 1937 yılı kamplarında ihtiyaçları olan yukarıda miktar, 
muhammen bedeli, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecekleri açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesUul ve teminat makbuzları ne birlikte belli saatte komisyona gel • 
mel eri. 

İlk teminatların belli gün ve saatlerden evvel Liseler Muhasebeciliji vezne. 
sine yatırmaları. 

Şartnameler komisyondan ıöriilüp öjrenilir. c3415> 



SOR P081'A 

Havalandınlnuf 

Yeni 
Pudra 

Güzellik mütehassısı 
Parisli bir kirngageril& 
şayanı lıagret keşfi. 
O kadar ince va o kadar wlll 

bir pudradır ki adeta havada -::;, 
işte, Parisli Kimyagerin p,.aa 
ret keşfi budur. 

Sinekler hutalık ve pialik ptirir. Tahtakuruları ıeceleyin kanının en;er. Hamam blcekleri yemeklerinizi erzalanın kirletir. 
Pireler IİZİ mm. GIYder elbieelerinizi, e,yalarmıza didikler, harab eder. Hqarat inaanlara Ye hayvanlara mamdu 
Farda ile aldlirllnllz. Kokuu IAtif, leke 1apmaz. Blıtb baprab llclllrldl mayiataa mldndedir. 

mayileri Adi gazı 

markalı 

ve buna benzer boyalı 

süslü kutular ve Gaz tenekesine 

aldatıyorlar. yerine satıyorlar ve 

Taklitlerinden sakınınız. 
herkesi 

Avrupa ve. Amerika 

koyarak F A Y D A 
Çok dikkat ediniz. 

1 Hakiki Ç A M ko~ulu 

\ E !! f!,.,, ~ <!_~2 ~ y -~~I 

KUV-V~T·SUR,UBU 
Çocuklann bilhassa kemiklerinin 
teıekkülibnı kolaylaıbnp kuvvet

lenmesini temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 
ile bUyUmDt yQZ rce ço· 
çulun ebeveyninden sorunuz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Artbrma ve Eksiltme 

bllllae ıeralllık werlr we glallal açar. 
Bilhaua muaj ve banyo için f8JAIU tavaiyedir, 10 ıram E R E N kolonJUI 
banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildinizi mia aibi kokutur Ye l(ilzelleştirir. 

Tanınmıt eczane ıtrlr•t ve tuheflr• m•l•z•l•rınd• aetll1r 
Evliya Zade Nureddin Ecza a14t ve Itriyat depom - l.tanbal 

NAS1Q1lAC1 
l<ANZUI< 

DOKTOR t1SiH 
AYERIKADA UZUN TET~ 
KAT NETlcESI OLARAK 
~U BiR FORMÜLDÜR. 
IUHIZUK "NASIR ILACI 
ea uki nuvı.n bile klklD
cliia ça~anr. Ciddi Ye f&JaDI 

itimat bir nam illeadır. 

INGll iZ &ANZUK E~l 
BEYOCW -lsT~ 

Harbiyede 

B E LV 
dahçesinde her akş~m 

MemlekeUmlal• •• kır••UI saa•atkArl•n 

Solist MUALL Bayan 
Sazendeler Mupnnlyeler 

Keman: NUBAR MAHMURE ŞENSES 
Kemençe: ALEKO IHSAN LEYLA 
Piyano: YORGO AFIT AB 
Cilmbllf: CEMAL AYDA 
Darbuka: HASAN T AHSIN 

Muganniler 

A(;YA1.AR 
CELAL 
UDi ABDI 

Arrıca MuhteMf A•adol• oru• havalan we ••rlleld,:.. 
DİKKAT: Mnesseeembde bulunan sım'atkArlann bqka biç Wf 

icrayı sanat etmedikleri i1ln olumU'. 1 elefon: f26'12 

Komisyonundan: s- r..ca ._,.._ 
- 937 mali eenesı- mektep ihtiyacından olan (225) ton kok kömtlril açık eksilt
meye konulmU§tur. Eksiltme 1/7 /ltn tarttım• tesadüf eden Peqembe eilntl 
aıt 15 de mektep binası iÇindeki komtayonda Jlpılaca.ktır. Beher ton kok kö
ınürüuün muhammen bedeli (l'l) Ura .. ilk wmlnatı <•> liradır. ı.tekıileriıa 
prtnamillDl ..... bıa ··-......... .~ ... 


