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·BEYNELMiLEL SİYASET KARISIYORf Başvekil Şark 
Londra · müzakerel8ri seya~atinden döndü 

• • · k t · v d ismet lnönü Sivastan 
1 n 1 a a u g r a 1 geçerken ilk okuduğu 

/ngiltere ve Fransa, Almanganın ispanya sularında · ki b • • t ti• 
bir . nümayiş yapması teklifini reddttttiler, Berlinde me e l zıgare e l 

Bitlerin riyasetinde mühim bir toplantı yapıldı si:nka~aş~3ek~~~:U· 
Alman Hariciye Nazırının Londra ziyaretini tehir etmesi lngilterede fena bir tesir 
uyandırdı. Bir lngiliz gazetesi: " Bunun için göz yaşlan dökecek değiliz ,, diyor 

met İnönü şark teı. 
kik seyahatinden 

döndü. İsmet İnönü· 
nü hamil olan tren ,, ili ~!i!!!I ... ~~.ııımıjl"'" 

Grandi · Ribentrop Eden 

gece yarısından son -

ra biri on geçe is · 
tas yona girmiştir 

Muhterem Başvekiı 

samimi bir surette 
karşılanmıştır. Vak· 
tin gece olmasına 

rağmen istasyon ka· 

labalıktı. İnönü çok 
neşeli görünüyor • 
du. Sivasta ismet Paşa caddesi 

İsmet İnönü ilk okuduğu mektebte 1 mektebini de ziyaret etmiş, bilhassa duy· 
Başbakammız bu gezinti esnasında Si- duğu heyecanı izhar etmek arzusunda 

vasta çocukken okuduğn İsmet Paşa ilk (Devamı 11 inci sayfada) 
...................................................................... 

Londra, 22 (Hususi) -İspanya sula-,hakkında Eden ile Fransız, Alman veımekte olan müzakereler, bu akşam in
rında, Alınan Laypzig kruvazörüne ya- İtalyan sefiri arasında iki gündenberi kıtaya uğramıştır. . . 
pılan tecavüze karşı alınacak tedbirler büyilk bir ketumiyet içinde cereyan et- (Deı:aml 8 ıncı sayfada) 

Vataniler, Hatayda 
karışıklık çıkarmak için 
fedai toplamı ya başladılar 
Bayır, Bucak ve Hazine köylerinde tazyik durmadı. 

Vekillerimize 
Bağdatta büyük 
tezahürat yapıldı 

Hariciye ve lktısat Vekilleri 
Kraliyet sarayına misafir 

edildiler 
(Tafsilatı 3 üncii sayfamızda) 

1 Ölü, 
12 Ağıı 
Yaralı 

Alaşehir yolunda sporcu 
kafilesini taşıyan kamyon 

uçuruma yuvarlandı 
Alaşehir (Hususi) - Alaşehir Akın -

spor klübü futbol takımı başlarında idare 
heyeti reisi vtı azaları olduğu halde otuz 
.kişilik bir kafile halinde Ödemişe maç 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

T unçelinin her .tarafında 
umran faaliyeti hızlandı 

fslahat programının tatbikine devam ediliyor. 
icap eden bütiln tedbirler alınmıştır 

Elci.ziz 22 (Sureti 
mahsusada gönder • 
diğimiz muhabiri -
mizden) - Başba • 
kan İsmet İnönü iki 
gün otomobille Tun
celi harekat ve isHi -
hat mm takalarını 
gezdikten sonra An -
karaya avdet etmiş 

bulunmaktadırlar. 

,,_ --

18 yı ı birbirlerini 
arayan iki 

Türk köy:ülerinin malJarı yağma edilmektedir 
Antakya 17 (Hususi muhabirimiz -

den) - Hatayda müfrit Vatanilerin mez
buhanı:: tahrikatları devam etmektedir. 
Vataniler rıe oldukları belirsiz bir takım 

maceraperestler vasıtasile Antakya ve 
İsknderunda halkı birbirine katmak için 
akla gelmedlk çarelere baş vurmaktadır • 
Jar. (Devamı 11 inci sayfada) 

kardeş buluştular F ransada yeni kabine dün 
~ akşam teşekkül etti 

Kabine halk cephesine istinat etmektedir. 

Nazmiye ve Nazife buluştuktan sonra 

İzmir 22 (Hususi) - 18 yıl birbirlerin
den ayu düşmüş, biri kaybolmuş iki kar
deş İzmirde bir tesadüf eseri olarak bu
.luşmuşlardır. Bu kardeşler Kınıklı Naz-

(Devamı 8 inci sayfada) ----"-·-· ' .... ----..... ·---..-..-
-" Reçel ve Şurup 

müsabakası 
Uluaal Ekonomi ve Arttırma 

Kurumunun müaabalıaaına ait 
kuponları bugünden itibaren 
neıre baJlaJılı. 

Blum Başvekil muavini oldu 
Paris, 22 (Hususi) - Kısa bir buh- tan nazırlar listesini cumhurreisi Leb

ranöan sonra, yeni kabine nihayet bu runun tasvibine arzelmiştir. 
akşam teşekkül etmiştir. Başvekil Şo- (Devamı 3 üncü sayfada) 
D:JC:=======================ııır=ıı-===============~=-===========-

Resim müsabakamızm talihlileri 
hediyelerini a lmıya başladılar 

Beşibiryerde kazanan Bir altm kanb.&ll 

~-----------../ küçük talihli Talihlilerden 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu Bay İbrahim Bayan Remide 

Çeyrek altın 

ka:ıananlardan 

Yarım altm Ura 

kaunanlardan 

tarafından gazetemizle müştereken ha- Özbaşaran Keskin Bay Nuri Özmer Bayan Hatice Çetin 

;zırlanmakta olduğunu haber verdiğimiz Resim nıüsabakamızda hediye kazanan posta ile peyderpey gönderilmekte -

İsmet İnönü Mun· 
.zur silsilesi etekle -
rinde yeniden kuru -
lacak olan ve ileride 
Tuncelinin merkezi 
olması tahmin edi -
len Mameki mınta -
kasını da teftiş ~tmiştir. 

reçel ve şurup müsabakasına ait kupon- okuyucularımız dünden itibaren idare • dir. Yuka::ıda dün hediyelerini a • 
GenP.raı Abdullah Alpdoğan 

1

!arı bugünden itibaren 10 uncu sayfa- hanemize müracaat ederek hediyelerini !anlardan dördünü görüyorsunuz. Diğer· 
1 şa edilen.~cprüyü_ ~et~k e~~lş~ dördün- :mızda neşre başlıyoruz. KurumlUl eerek almıya başlamıılardır. İstanbuldan baş- !erinin resimlerini de sırasile neşredece-



2 Sayfa SON POSTA 

-----------------------------
Her gün Resimli Makale: X Yaşayan in~an, ölmigecek insan X 

Fransanın 
Yeni buhranı 

-Yazan: Muhittin Birgen 
e r:msada şiddetli bir buhran 

r var: Siyasi buhran, mali buh

ran. Sosyalist koalisyon hükumetinin bir 
senedenberi ittihaz etmiş olduğu muhte
lif iktısadi ve mali tedbirler, bir takım 
iyi neticeler vermekle beraber llayatı iyi
leştirmek bakımından matlup olan ve 
ümid edilen şeyleri yaratmadı. Öte taraf
tan da sermayedarlar, kafi derece emni
yet altında hissetmedikleri s~mayelerini 
tedricen hrice kaçırmakta devam ettiler. 
İngiltereden alınan borç, Fransanın döviz 
noksanını örtmeğe, borcunu azaltmaya 
kafi gelmedi. Elli milyara yakın bir mas
raf bütçesile yeni seneye giren Fransa
mn bütçe açığı birkaç milyar olmasına 
mukabil, Fransa maliyesi, o sene içinde 
tediyesi vacib kırk milyardan fazla bir 
borç karşısında bulunuyor. Düşürüldüğü 
tarihtenberi frank, hiçbir zaman kanu
nen muayyen olan düşme haddinin asga
risinde kalmadı. Daima azami hadde ya
km oynadı. Şimdi de son haddinde bulu
nuyor ve yeniden frankın düşeceğinden 
bahsediliyor. :F'ransada ilk defa görülen 
bir hadise olmak üzere, Fransa devlet 
bankası iskonto nisbetini yüzde dörtten 
altıya çıkariı! 

Kral Lear'ı hiç kimse gönnemtştir. Hamlet'i bilen yoktur. 
Profesör, Romeoyu, Jüliett'i tanıyan birisini bulamayız, fa
kat bütün bunlar piyes halinde tiyatro sahnesinde görenle

rin gözlerinde daima canlıdırlar. Cervanles öleli 317 yıl ol
muştur, kim olduğunu bilene az rastgelinir. Fakat Don 
Quichotte adı söylenince derhal hayalimizde beliriverir. 

dığı şekilde bilinir, görünen ve tanıtılan oekli ise yüzü, si

ması, boyu bosu değil karakteridir. Bariz karakteri olmıyan 

* Buhran, liberal iktısat rejiminin buh
ranıdır. SermayedarlM, Fransadaki sos
yalist rejimine karşı mağlubiyeti kabul 
etmiyorlar ve ellı~rindeki bütün kuvvetle 
onun mali ve i.ktısadi dayaklarına hücum 
ediyorlar. Frank Fransayı terkeqiyor, 
Fransız serveti tedrici surette tabiiyeti
ni değiştiriyor: Altın oluyor, İngiliz olu
yor, Amerikan oluyor! Paranın milliyeti 
yoktur; neresini emin ve rahat bulursa 
oraya gider! Fransa maliye nazırı, yal
ruz son aylarda harice kaçan Fransız ser
mayesmi elli milyar frank olarak göste
riyor! 

insan berhayat da olsa unutulur, kuvvetli çizgilerle karakteri 

çizilmiş olan insan ise hayali bir roman kahramanı olsa dahi 

İnsan hakikatte olduğu gibi değil, göründüğü ve tanıtıl-

zihnimizde menkuş kalır. Silik bellisiz simalı kalmaktan çe

kininiz. Hayatta kar.:ıkter bir hazine<Ur. 

(~_s_o_z __ A_R_A __ S_D _N_D_A_) 
Bir kaplan 
Kıskandığı 
Mürebbisinl öldürdü l 

·-------------------------HER GüN BiR FIKRA • 
Hep ayakta kahrım 
Meşhur konferansçılardan Bay S. 

bir gün ufak bi'r şehre gitmişti. O ak
şam şehr;n halkevinde bi1' kenferans 
verecekti. Halkevine gitmeden b ir 
berbere uğradı. Berber, onu tıraş e -
derken sordv: 

- Buranın yabancısısmız değil mi? 
Bay S cevap verdi: 
- Evet bir gece kalacağım..'". 
- lyi tesadüf Bay S. de bu gece 

burada Halkevinde bir konferans 
verecek. 

- Haberim var. 
- Siz de konferansa gidecek misi-

niz? 

Münasebetsiz 
Bir falcının 
iddiaları 

Bu hal karşısında sosyalist hükumeti 
de mağ\llbiyeti kabul etmiyerek meclis
teki kuvvetli ekseriyetine giivenip, ken
disine her nevi mali ve iktısadi salahi-
yetlerin verilmesini istedi ve aldı. Aşovert, Londrada bir hayvanat bah- ~ GideceQim. • 

- Epey ğcC?ktiniz. Bütün sandal - ı 
yeler tutulnıt{ştur. 

Bay S. berbere baktı: 

1 
- Hep l>öylc: oluyor, dedi, btt Bay 

S. nin korıferanslannda ben daima 
ayakta kalmııı.. 

• * 

Bu salahiyetler le ne yapacaktı? .Ayan çesinin ·mürebbisidir. Yavru iken alıp 
meclisi, salahiyetlerin Fransada da, Al- beslediği ve Gülüm adım taktığı bir 
manya ve Rusyada olduğu gibi, iktısadi kaplanı vardır. Bu kaplanını o kadar 
harekafı devletin sıkı kontroluna alma- çok sever ki, yiyeceğini, suyunu bizzat 
ya doğru gitmek yolunda kullanılaca- kendi elile vermedikce içi rahat etmez. 
ğından korkarak kanunu tadil etti. Pa- Onun için de her sabah ilk işi, cGü -
ranın hücumuna uğrayan siyaset için, lüm• ün kafesini temizlemek, suyunu 
paraya karşı mukabil bir taarruz yap- değiştirmektir. Geçenlerde bir sabah 
maktan başka müdafaa vasıtası bulun- mürebbi, gene bu, gündelik işini bitir - 100 yaşından 
madığmı gören sosyalist hükumet te si- dikten sonra yanındaki erkek kaplanın Sonra insanın 

Fransız kibar aleminin tanıdığı meş
hur bir sima vardır. Madam Borisko 
Silber. Bu kadının kehanetleri meşhur
dur. Geçenlerde gene ortaya efkarı he· 
yecana verecek sözler atmıştır. Güya 
bir sene içinde, İspanya yüzünden ko
pacak bir harb ortalığı allak bullak e
decek, ve Almanya, Fransa ile Çekos
lovakyanın mevcudiyetine nihayet ve
recekmiş. 

lahının elinden alındığım görünce istifa- bölmesine geçmeğe hazırlanırken cGü-
dan başka yapacak bir şey bulamadı. Iüm• birdenbire, arkadan gelip, üzeri- Dişi çıkar mı? Hindistanda bir eşek davası 

* ne çullanmış, iri pençesini boynuna d 
l 11 d k d d 

Türkiycden Amerikaya hicret e e - . Bombaydan bildirildiğine göre Simla 
Her ne olursa olsun, Fransada para ile sap amşı ve zava ı a am gı • eme en rek roda tavattun etınic: olan Mardi-

d · t· "' cı·n· ayet mahkemesi bir eşek davası yü-

r
Sözün 

Haziran 23 

Kısası 

insanı dinden, 
imandan çıkaran 
Şeyler r----·-----. E. Talu---• 
- İnsan dinelen imandan çıkar mı?. 
- Çıkar! 

- Niçin?. Ve ne zaman?. 
- Gel! 
Akşam, geç vakit, işlerinden güçlerin• 

den çıkıp, bu sıcak günde soyunup, dö
künüp biraz serinlemek, dinlenmek va 
fel"ahlamak için evlerine can atan iki al"' 
kadaştan biri, ötekini kolundan yakaladı1 
en yakın tramvay durağına kadar sürükı
ledi. 

, Refüjün üzerinde otuz, kırk kişi bek
liyordu. Arabanın biri geldi.. İçerisi yarı 
yarıya boştu. Fakat kondoktör, ön sırada 
oturan şişman bıyıklı bir bayanla, çocu• 
ğunun bilet iıcreti hakkında münakaşayc 
tutulmuştu. 

Bekliyenlerden her biri birer defa ar. 
ka basama&a saldırdılar.. Parmaklığı 
yokladılar: Emir mucibince kilitli idi. 
Sarstılar; haykırdılar .. Aldıran olmadı1 
tramvay da yürüdü. 
İki dakika sonra bir araba daha geldi. 

Bu da boştu. Ve bu sefer, tesadüfün bJ:ı 
lfüfu olarak, biletçi, müşterilerle alışve
rişini bitirır.iş, arka sahanlıkta dinleni • 
yordu. Refüjde bekliyenler gene atıldı.

lar. Lakin, bu defa da, içeriden, dışarı• 
dan sarfedil~n gayretlere rağmeE, pal"ot 
maklık, senclerdenberi pas tutmuş kilit 
yerinden oynamadı .. Oynamadı. Araba 
da orada kazık kakacak değil a? yürüdü, 
İki arkadaştan biri ötekine sordu: 
- Nasıl? Çıkar mısın?. 

- Öteye bile giderim! 

Gerçek, bu tramvay kapılarını böyle 
kHitli tutmak, halka boşu boşuna işkence 
etmekten başlfa bir şey değildir. Şi§Q<\ll~ 
yokuşunda geçen veya evvelki yıl olan 
gibi, bir de kaza olacak olursa bu kilit 
vurmak yüzünden vukua gelebilecek fa. 
cia da caba! 

Hür bir milletin hür ferdlerini demit 
parmaklıklar arkasmda kapalı seyahat ' 
ettirmenin hikmetini hala hiç kimse an- 1 

lıyamamıştır. 

Maksat kazaların önüne geçmek ise, 
bu sistem bilakis göze, akla, ve mantıka 
,daha tehlikeli görünüyor. 

Onun içindir ki, bu sinirlendirici vazi• 
yet karşısında dinden imandan çıkmanın 
işten bile olmadığını iddia ve teslim eden 
iki kafadara hak verdim. 

Ve ayni zamanda aklıma şu fıkra geldiı 
Bir tarihtP., Erzurumda, eşraftan .ı., 

mansız~ Iakabile maruf bir zat varmış. 
Bir gün v:ılii vilayet kendisine sormuş: 
- Sizin için imansız diyorlar .. Aslı vat 

mı? 

- Öyledir, efendim. İmansızını! 
- Nasıl l)lur? siyaset mu··cadele ve hatta• muharebe va- ora a can vermış ır. · · ı· b' Er · J 08 dan Al.k d l (G .. l.. ) .. .. bb. ros ısım ı ır meninın yaşın zundcn Muhrit Hüseyin isminde bir 

ziyetlcrini bütün kuvvetlerile muhafaza a a ar ar, u um un, mure ı- sonra, bütün dişleri yeni ba~ta.n ç•k - Hantliyi ölüm cezasına çarptırmıc:tır. - Anlatayım. Cenabıhak beni yarattı .. 
ediyorlar. Mevcut alametlere bakılırsa sini kıskandığını, ve bu yüzden öldür- mağa başlamıştır. Tıb aleminde görül- Mesele şudur: "' ğı zaman, Erzuruma göndereceğini ve 
paranın siyasete şimdilik galebe çalmış düğünü söylüyorlar. miyen bu hadise hakkında Mardiros şu p burada yaşatacağını söyleyince, huzu-
old ğu h""k t k ı· 1· S l l encab baytarlarından Rangnpol runda secdeye Yarıp, ·(Jal'\i·ardım.· cEy_ 

u na u me me azım ge ıyor. an- 200 sen "k l söz eri söy emiştir: hastanen· · 1 J ... r j e yaşayan mı rop ar ın ış erini gören emekdar mer- Rabbüialemin! dedim: mademki bana 
um san ım pc.ra biriktirmeğe meraklı o- . . . . ___..Ben fevkalade çok süt içerdim, bu kebe A1 ak · 
lan küçük Fransız müntehibi _ k' r d'kal Cezayırde Sırsel cıvarmcla hafrıyat .. .. m ismini vermiş, bir takım Erzurumda yaşamayı mukadder kılıyor-

ı a ı b. e k' ese 1 .. t h 200 dİ.'iler de peynir dişleridir. Muhali.kak Musluman Hintlı'ler, Almak k .. ı;mesın· ın· 0 sosyalistlerin en kuvvetli intihap temel- yapan ır -~ ı.. r.er mu e assısı ondan dolayı dişlerim tekFar çıkmış - Ahmede ben ed·-· . il . . . ....... k d siln.. rada filftn ve falan zatlar (burada 
]erini teşkil eder _ frankın düşmesine sene evvel olmuş hır kadmın ırıezarı - t z ıgını erı surere a a- ulemadan iki mühim zatın isimlerini zik 
ıazı olamaz! Bunun için para ile siyase- nı. bulmuş. M.üteha.ssıs. mez. arı açtıktan ır. :nm. adleth~e kıyam etmişler. Doktor ..rcder) vardtr. Bunlar insanı dinden·· 

dd 1 b k 1 Doktorlar diş etlerini, füşleri, çene ısmı egırtırm k · t · k 1 ' 
tin sulh yapmasın. radikallerden istiye- bırnz sonra şı et ı ır rıze tutu muş : ıs ememış, avga ar imandan çıkarırlar; sonra ben zarar gö-

·k· ··ı·· ·t . kemiklerini tetkik etmis.ler, hiç anor- olmus bunun uze · İn ilt h""k. · cekler ve onlar da bunu tahakkuk ettir- ve on ı ı saat sonra o up gı mı~.. . " • . rme g ere u u - riirüm. Iyis~ mi: İmanım sende emanet 
C ·· d kiki d k mal bir vaziyetle karşılaşmamışlardır. metı hadıseye v · t t k b meği kabul edeceklerdir. Bunu yapma- eset uzcrin e tet er yapan o - - azıye e rne mec u - kalsın!> Tanr: bu duamı kabul etti. Ben 

lı t ı b .. 1.. .. Mardiros'un dişleri, kuzu kemiklerini rıyetinde kalmış v Ran l' · ı 
c kları takdırde Fransada buhran dura- or ar u o umun muammasını şu su - k ~. • e gopo a emır er de yeryüzüne ımansız geldim. Meselı; 
maz. Son ir.tihabatı müteakip Fransa rett_e çözmüşler: kıracak kadar sağlamdır. v.e~er: eşegın isminin değiştirilme - bundan ibarettir! 

Ik. .. 1 b k d • sını soylemiş bayt b f d - ' parHimentosunun, bu intihabat vaziye- 1 yuz sene evve u a ın sarı ve ' ar u se er e eşege: Tramvayların bir gün böyle kilitlene: 
tine göre tahakkukunu tecrübe edebile-· şidde.~li bir hastalık neticesinde ölmüş- Dünyanın en büyük çiçeği - Bahadır, ismini koymuş. ceğini tahmin etselerdi, öyle sanırım ki 
ceği sosyalist programının azami hc.ıddi- tiir. Olü mezara girdikten sonra mik - Art.ık bu kadar hakarete tahammül İstanbul halkının çoğu dünyaya 0 Erzu-
ne gelmiş bulunuyor. Bundan sonra hü- roplar faaliyete geçmiş ve tam 200 yıl Kew,de senede iki kere açan ve asıl edemıyen Muhrit Hüseyin de gitmiş rumlu eşraf gibi gelirlerdi. 
'L..J\. 1-: d d ·· k k tl k Sumatra'da bulunan Amor phophallus b t ··ıd·· ' aumeti a.im teşkil ederse etsin, yeni in- urma an ureyere ve uvvc enere ay arı o urınüş. 
tihabata kadar, Fransa sosyalizm tatbl- bugüne kadar nesillerini yaşatmışlar Titanum adlı, dünyanın en büyük çi - ... • ••w-·-------
katını daha ııeriye götüren ve bütün fa- ve mütehassıs mezarı açar açmaz üze- çeği 9 Haziranda Nevyork nebatat bah 28 buçuk metreye kadar yükselmiştir. 
aliyet, sağlarla sollar arasında nüfuz ve rine saldırarak adamcağızı 12 saatte çesinde açmıştır. ~kın kutru 50 santimdir. Çiçeğin 
kuvvet kazanmak mücadelesine mün- öldürmüşlerdir. Çiçek beş senedenberi nebatat bah- o~ kudt:.u 4 metre 15 santimdir. Ve ter-
hasır kalır. ..._ ... __ ... ____ .... ._ .... _.-..... - • çesine dikilmiş bulunuyor, hiç biiyüme sıne . onınüş bir topu andırmaktadır. * cm kaybedecek, hazan artıracak. ve bu eseri göstermiyordu. Bu beş sene için- Rengı, dışı sarı ve yeşil, içi kahve ren

Bu nevi buhranları öteki demokratik 
meml~ketler başka türlü hallediyorlar: 
Mesela, İngilterenin muhafazakarları 
sosyalistlerin yapmak istediklerı· 1 ' . . ~y~ 
rın bır kısmını kendileri yaparak si as _ 
tin elindeki silahları zayıf düşürüy:rla~. 
Fakat, Fransız milletinin vermeyi sev
miyen psikolojisı Frnsada bunun yap 
masma şimdiye kadar mani olmuştur. 

Bunun için Fransa, yeni intihabattan 
t:onra para ih• siyaset arasındakı müca
delenin en ş:ddct r bir safhaya girdiğini 
görmüştür. Bu mücadele, şiddetini ba-

suretle geler"k intihabata kadar devam de yalnız üç yaprakcık vermişti. Çiçek gidir. Çok kuvvetli bir koku Biliyor musunuz ? 
d k · M h neşret -

e ece tır. u ittin BiTgen 2 7 mayısta açmaya başlamış ve boyu mektedir. 1-Kito şehri Cenubi Amerikada han• 

r-------------------------------------::::::::=::::: gi devletin payıtahtıdır? 
1 İ S T E R i N A N • • ~ 2 - Erato,ıen kimdir? 

Bu .abalı bir dostumuz anlalh· . J S .~e~a~ tram!a~o~d~ ~.~:andı bWdum. I d:?- Eili Yunan~:::,:b::: ::::n~im• 
.. Sirkeciden tramvaya bindim, Sultnnahmedi müteakip ilk cOradan yava dönecek dcg-ilim ~a bı·r dı·g~ ~ " , er ramvaya atla- (Dünkü suallerin cevabı) 

gelen istasyonda inecektim. Fal~at tramvay durmadı, Bele- cdım. Bu defa da gözüm gazeteye dalmış, etrafıma bakınca 1 ı _ cMilyonlar çalan m d. · t 
,diyeye gelince de kondoktör ikı kapıyı birden kilitlemiş, ckendimi Sirkecide_ buldum. Oradan buraya yokuşu da tır- serefraz!> darbımeseli Ziyaes;:ş~n~~;.e 
cbirini açtı, ben zçılmayan taraftaydım, öbür tarafa gidin- cmanarak yaya geJıyorum.> 2 _ Yeryüzünde maden kömürü 720 

i S T E R 1 N A N l S T E R 1 N A N M A r yıı evvel bulunmuştur. 
3. - Haliç iki defa . donmuştur. 'Biri 

1848 de, diğeri de 1892 dedir. 
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Fransada yeni 
Kabine dün akşam 
Teşekkül etti E 

Vekillerimiz Bağdatta büyük 
tezahüratla karşılandılar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Blum kabinesinin benzeri olan bu ye
ni kabine tekrar halk cephesine isti- e 
nad etmektedir. Sosyalist ve komünist
ler müzaheretini vadetmiştir. Yeni ka· 
binede, Blum baFekil muavini ve 
sandalyesiz nazır olarak vazife almış
tır. Delbos hariciye, Daladiye harbiye 

Garbi .. 4vrupa 
ufkunda yeni 
karartılar belirdi 

Yazan: Se1im Ra~p Emeç 

ve Kot hava nazırlıklarını muhafaza et- fE3} ir ara bulutlardan temizlen· 
mişlerdir. iFransanın Vaşington clçis [g} mek istidadını gösteren siyaıi 
Bone maliye nezaretine tayin olunmuş- ufukta gene karartılar belirmeye başladt 
tur. Çünkü Alrr.anya, Leibzig isimli kruva 
Başvekil Şotan, ağlebi ihtimal yarın zôrime hükumetçi İspanyol tahtelbahır 

arkadaşlarını parlamentoya takdim e- leri tarafından tecavüz edıldiği iddiasın· 
decek ve derhal vazifeye başlıyacak - dadır. Bundan evvel vukua gelen İbizyı 

da kabul edecek ve heyeti çaya alıko· tır. vak'asını müteakip İngiltere, Almanya 
yacaktır. Hükfımet beyannamesinin hazırlan- ital)a ve Fransa arasında yapılan anlaş· 

Vekiller Kraliyet sarayına misafir edildiler, gazeteler lrakın 
Türkiyeye karşı beslediği samimi duyguları tebarüz 

ettiriyorlar, Bağdat Türk ve Irak bayrakiarile süslendi 
Bağdnd 22 (AA.) - Irak matbuat bü

rosu bıldıriyor: 
Muhterem Turk heyetini Gerkükten ge 

tiren husu5'i tren bu sabah Bağdada va
sıl olmuşttır, Tr nde, Irak hükumetinin 
Ankara elçisi :Nacı Şevket, Türkiye cum
huriyetınin Bagaad elçisi Tahir Lutfi, 
!rak hariciye .!lez.:reti mümessili ve teş -
rifat müdürü muhterem Türk heyetine 
ıefakat etmc.kte .dı. İstıkbal merasimi ha 
rnretli ve muhtesem oldu. 

Dr. Tevfık Huştü Aras trenden inerken 
Irnk hariciye nazııı tarafından karşılan
mıştır. Hariciye nazın muhterem misafi
rin hararetle ellerıni sıkmış ve iki nazır 
halkın coşkun ve samimi tezahürleri ve 
alkışları arnı:ında kucaklaşmışlnrdır. 

Bir ııskeri mızıkn Türk ve Irak milli 
marşlarını ~almıs ve askeri bir müfreze 
de muhterem mı <ıfire askeri selamı ifa 

lerine kraliyet sarayında tahsis edilen 
dairelere doğru gitmişlerdir. Şehir bari -
kuHi.de bir surette donanmış, Türk ve 
Jrak bayrakları bütün binalar üstünde 
dalgalanmaktadır. 

Türk heyeti azası kendilerine tahsis e
dilen dairelerde kısa bir müddet istira
hat ettikten sonra hariciye nezaretine 
gitmişler, burada da büyük merasimle 
karşılanmışlardır. 

Heyet müteakiben başvekili makamınw 
da ziyaret r>tmiştir. Halk, Türk heyetinin 
geçtiği yollarda Irak - Türkiye dostluğu 
lehinde çok hararetli tezahürler yapmış· 
lardır. 

Hariciye veziri bu akşam, Türk he· ması daha sonraya bırakılacaktır. ma mucıbince bu dört devletten herhangı 
yetinin şerefine bir akşam yemeğ~ ve- Ayan nasıl karşıladı? birinin kontı ol gemilerine taarruz ed ·1e 
recektir. Bunu parlak bir suvare takib - <.'Ck olursa a!iikadarlar arasında istışarc· 
edecektl·r. , Faris, 22 (A.A.) - Ayan meclisi ko- k 

A A b" w den sonra müşterek bir hattı hare et ta 
Tu .. rk heyetı"ne go""sterı"len samun· Aı te- ridorlarmda ayan azasının ır çogunun . b 

' · kip edilmesi şart konulmuştur. işte ı 
Zahürat, Türkiye ile Irak arasındaki sempatisine nail olan B. Chautemps nın . i 

mesaisi hakkında müsaid mütalealar esasa istinaclen Almanya, hükumetçı s 
sağlam dostluğu bir kere daha tebarüz panyol kuvvcllerme karşı dört devletir 
ettı·rmı'ştı'r. Bu zı·yaret Türkiye _ Irak dermeyan edilmektedir, ancak mumai-

lA w w ·1 · ıştirakıle bir nümayi* yapılmasını istiyor 
mu··nasebetlen'nde yenı· bı"r devre aı:mış- leyhin ciddi müşkü ata ugrıyacagı ı erı w 

w Bu, yapılmadığı takdirde ne yapacaguıı 
tlr Bu dostluk ebedi.yen kalacaktır. sü~ülmektedir. . 1 

- t h sôylenııyorsa da herhalde bir şey er vu 
. Bugün, bütün Irak gazeteleri, Irak Ayan azası, si~·asi hal ~ure ! er ~e klla gelece

0
1 anlaşılıyor. Bu hal, bittab 

milletinin Türkiycye karşı beslediği sa- olursa olsun malı meselenın hadw~~hı- gerginligi zeval bulan vaziyeti tekra• 
mimi duyguları ve Türkiye ile mevcud y~ti~i ta~amile muhaf~za cdecegını v~ gamiştır. Gene bu ara Londraya gitmes 
samimi bağları tebarüz ettirmekte ve hukumetın bu mesel~j:1 ancak ya _zecrı mukarrer olnn Alman Haricıye Nazır 

muştur. Büyük Şef Atatürk'ün sayesınde yeni surette veya serbestı ıle halledeoilece- Fon Nbyrat'ın seyahatinin geri kalmas 
Irak başvekili, hariciye nazırı ile bir- Türkiyede başarılan kalkınma hakkın- ği~ ~~r~ketmekte~irl':r. . . çok ağır bu hfıdise ile a 1akadar telakki edilere• 

Türk heyeti bundan çok mütehassis ol-

Iikte, Türk heyetinin ziyaretini öğle- da uzun makaleler neşreylemektedir - a 1 a ınmayı emın ıçın . e:ndic:eleri artırmıştır. Hele bu yüzdeı 
1 ve halkın hoşuna gitmiyecek tedbırler " 

den evvel iade eylemiştir. er. ld' ,Londrada hasıl olduğu anlaşılan inkisaı 
eylemiştir. Bundan sonra sidl ve askeri Muhterem Türk heyeti öğle yemeği- Irak-Türkiye dostluğunu takviye e- alınması çok muhteme ır. azimdir. Çünkü Almanya kadar İngiltc 
yüksek memurlar Türk heyetine takdim ni hususi bir surette Türkiye elçiliğin- den iki devlet ricalini medhüsena eden Konıiinistlerin nümayişi rede de muğlak meselelere bir düzen ver. 
edilmiş ve müteakiben muhterem misa- de yemiştir. gazeteler Türkiye ve Türk. Irak temas· Paris, 22 (A.A.) _İki yüz kişilik bir ınek için biıyük arzu besleniyor, böyh 
!irler, halkın harnretli alkışları arasında Öğleden sonra, kral hazretleri, muh- ları hakkında fotoğraflar neşretmekte- komünist grubu dün gece St. Denis be- bir telaki adeta iple çekiliyordu. Bu se 
ve muhteşem bir kafile halinde kendi - terem Türk heyetini Elhuzur sarayın· dirler. _ lediye datresini işgale teşebbüs etmiş yahati yapacak olan Fon Nöyrat'ın şah 
---~~--====-==-----~-==-==----.. --=;...,..--=---=-""'""'-====-=----=--=-=----·----- ise de polis müdahale ederek bunları .siyetinin d" bu arada büyük bir hususi· 

Türk - Rus Erzurumda imar ( Petrol ve dağıtmıştır. yeti vardı. Çünku bu zat diplomatik mes 
Yeni kabine J.eğe ilk olarak Alrnanyanın Londra sefa 

Dostlug"' unun faaliyeti· Benzin Paris, 22 (A.A.) - Chautemps kabi- ~etin~b~ İvaz~l{; aklmlakhla gdinniş_lbulundu 
- . . ıE-u gı ı ng! ız ra ane anı ı e muare-

Eh • f'ı • il nesi aşağıdaki tarzda teşekkül etmıştır: i . d v. N.. t' b b w·· . t f 1 k ıa arı . Ch t • esı var ır. xon oyra ın a ası Ut'· emmzge l .. Erzurum, ~ı - Umumi mü ~ttiş i Başvekıl: au emps. . temberg kralının te_şrifatçısı idi. İngilil 
t buroları faalıyete başlamıştır. Dun u - A k 22 (H t) M 1. . Devlet nazırları: Sarraut - Radıkal k 

1 1
.d . ,.

1 
. 

Moskova, 22 (A.A.) - zvestia ga- . .. ( tt" Ba T h . U · ıı n ara, usus - ec ısın . . ll S r t p 1 ra ının va ı esı !\ ary ıse o zaman pren· 
ıetesı, Türkiye Başvekili B. İsmet inö- mutmkı mi ude ış .! t haksın zerk.vık - son toplantı günlerinde çıkan kanunlar sosyalıst-, Vıp et -B osyak.!Sl -, ~~ ses Teck ismini taşıyordu ve bu aileyl' 

. . ye , o or u ve mus a em mev ı o- .. k k d"k "k . . t" B Faure - sosyalist -, aşve ı muavını: 
1 nünün Türkiye Büyük Millet Declısın- t 1 kl t' b 1 d' . . yu se tas ı e ı tıran etmış ır. un -

1
. t h b" . mensup bu.unuyordu. mu an ı aqnı, par ı ve e e ıyeyı zı.. . . .1 • Leon Blum - sosya ıs -, ar ıye nazırı. . . 

de c.Türk - Sovyet dostluğunun son t t . t" lar yarından ıtıbaren sıra ı e resmı ga- . d'k. 1 1. t h . . . Şu halde, bu zıyaret, geçmış zamam yare e mış ır. 1 ak Daladıer - ra ı a sosya ıs -, arıcıye. . . . . 
zamanlarda daha samımi olduğu» hak- zetede neşro unac tır. d.k · 1 r t dl' . v· aıt bır haylı zengın hatıraları ıhya ede-
kında söylediği sözlerin sürekli alkış- VHayetin yaptırmakta olduğu .~par- Petrol ve benzinin resim ve vergile- Delbos - :a ı a sosra 1~ d' ~T ıy:.M ı: ceği gibi birbirlerine büsbütün yabancı 
1 1 k l d w k d d k d' or tıman, hastane ve onun yanında ornek rinin indirilmesine dair kanunlar da bu cent Aurıol - sosya ıst ' 8 • 

1 ıyeG. a kimseleri de kar~ılaştırmış olmıvacaktı 
ara arşı an ıgını ay e ere ıy .1 • ··r tt" lfk . Dormay _ sosyalist _ malıye: eorge · ~ .. .. . . · 

k "· evlerı e umumı mu e ış grup ınşa- aradadır. . ' . Mumkundur kı gerı bırakılan bu seya-
ı. .. .. atını gezerek yeni mahallenin planlan Bonnet - rad. sosyalıst -, ba~rıye: Cam· hat, bu aksi tesir karşısında tekrar tacil 

cBu hal ve Turk matbuatının mute - üzerinde verilen izahatı tetkik etmiş- 1. B k ) k pinchi - rad. sos. -, hava: Pıerre Cbt. - d"l . 
ad~ıd mak~lel~ri, Türk - Sov~e~ do~~- tir. Ç 8 80 J ta rad: sos.-, ~aarif: Jean Zay .- ra~. sos.-, e ~:~n~t İspanyadaki son durum düzel· 
lugunun Turkıye Cumhurıyetının hu- Ü - .. U "" M .. f tt • • } nafıa: Gueuılle - rad. so~. ·, zıraat. M~.n- meden buna ihtimal vermek biraz güç 
kumet ve parlamento mahiellerile di- ÇUDCU mumı U e IŞlD top antJ net - sos.-, ticaret: Fevrıer - so~. -, m_u~- görünüyor. _Selim Ragıp Emeç 
ğer mahfillerinde rnezhar olduğu sem- teftişleri . . temleke: Moutet - sos. -, tekaud: Rıvı-
patiyı gösterir. Bu dostluk -s.hvale uy - Ankara, 22 (Hususı) - iç Bakanlı- ere • sos -, P. T. Telefon: Lebas - sos. -, 
gun bazı siyasi kombinezonlal' sayesin- Askale, 22 (Hususi) - Üçüncü umu- ğının reisliğinde bakanlık, siyasi, idari sıhhat: Rucard - rod. sos. -, ekonomi: 
de yaratılmış bir dostluk değildir. İki mi müfettiş B. Tahsin Uzer buraya gel- müsteşarlar ve bakanlık erkanının iş- Chapsal: - radikal sosyalist •. 
memleketin gayesi muslihane ve sakin mi~, halkın coşkun tezahüratile karşı- tirakile bir toplantı yapılmıştır. Top
mesailerini dış suıkasdlere karşı müda- lanmıştır. Askalenin kaza oluşu halkı lantı bir kaç gün sürecektir. Toplantıda 
faa ve dünya sulhu için çalışmaktır. İş- son derece sevindirmiştir. Yeni kayma- bakanlığı alakadar eden muhtelif işler 
te bunun içindir ki, Türk-Sovyet dost- kam Ahmet Kocak yeni vazifesine baş- tetkik edilecek ve kararlar alınacak -
luğu beynelmilel sahada fili ve büyük tır. 

lam ıştır. 
bir amil haline gelmiştir. --------

Gene bunun içindir ki, Sovyet hüku
meti Türkiye Cumhuriyeti He olan dos
tane münasebatının muhafaza, inkişaf 
ve tarsinini arzu edi) or. 
Başvekil İsmet İnönünün siyasetin -

deki açıklık umumiyetle malumdur. 
S::ıvyet efkarı umumiyesi, onun Sovyet 
Türk dostluğu hakkındaki beyanatını 

büyük bir memnuniyetle Jrnrşılıyacak
tır ve bu dostluk, B. İsmm İnönünün 
tabiri vechile cİki memleket siyasetinin 
ıağlam bir unsuru olarak kalacaktır.» 

ÇengelköyUnde bir kad1n 
cesedi bu:undu 

Çengelköy sahillerinde bir kadın cese
di bulunmuştur. Kadının hüviyetini tes
bit etmek mümkün olamamıştır. Emni
yet müdürlüğü hadisenin mahiyetini ve 
k:ıdının hüviyetini tahkik etmektedir. 

Dahiliye Vekilinin 
Moskova seyahati 
Anhara, 22 (Hususi) - Evvelce bil

dirdiğım gibi Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya temmuzun ilk haftasında Mosko
va seyahatine çıkacaktır. Vekil temmu
zun on birinci günü Moskovada bulu
nacaktır. Kendisine Parti umumi idare 
heyeti azasından Rahmi Apak 1·efakat 
edecektir. 

Avrupaya gönderilecek 
maliye memurları için 

müsabaka açılıyor 
Ankara ,22 (Hususi) - Maliye Ve

kaleti Avrupaya staja göndereceği r.ıe
murlar için 25 ağustosta bir müsabaka 
imtihanı açacaktır. 

Avusturyaya gidecek hastalar 
için döviz 

Ankara, 22 (Hususi) - Maliye Ve
kaleti Avusturyaya gidecek haitalara 
döviz verilmesini kararlaştırmıştır. 

Eyüp orta mektebinde 
bir hAdise 

Dün Eyüp orta mektebinde bir hadise 
olmuş, imtihan kamelerini almıya giden 
talebelerden Mehmet isminde bir talebe 
hocalarına hakaret etmiş ve bayılmıştır. 
Mektepte bu yıl iki sınıftan 30 dan fazla 
talebe geçememiş, Mehmet kalanlar me
yanında bulunduğunu anlayınca hocala
rına karşı tefevvühatta bulunmaya baş· 
lamış ve bu sırada da asabiyetten bayıl
mıştır. 

Talebe güçlükle ayıltılabilmiş, polise 
teslim edilmiş, cürmümeşhut mahkemesi· 
ne sevkolunmuşhır. 

-.:======~~:::::::===========================:::=:--c Bacaksınn maskaralıkları: Mukabele mJ 

' .. 
-=---- -

1 Ölil, 
Yaralı 

12 ağır 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yapmak üzere giderlerken yolda İğdecik 
mevkiinde kamyon uçuruma yuvarlan -
,mıştır. Bu sukut neticesinde Alaşehir e
lektrik fabrikası sahibi Ahmet otomobil 
altında kalarak ölmüş, kunduracı Musta
fanın göğüs kemikleri ezilmiş, şoför mua
vininin bacağı kırılmış ve diğer on yol -
cu da muhtE>lif yerlerinden yaralanmış
tır. Yaralılar Ödemiş ve Alaşehirde te
davi altına alınmışlardır. Tanınmış bir 
sporcu olan Ahmedin ölümü Alaşehirde 
derin bir teessür uyandırmıştır. Müddei
umumilik tahkikata başlamıştır. 

/spangol gemlaindelıl 
lnfl/Abta 170 
Kişi IJldll 
Londra, 22 (A.A.) - Laily Teleg -

raph'ın Cebelilttarık'tan öğrendiğıne 
göre, Kartajena limanında İspanyol 
Jaume Primero kruvazöründe vuku bu
lan infilakte 1 70 kişi ölmüş ve iki yüz 
kişi de ağır surette yaralanmıştır. İnfi
lakın sebebi bir cepane deposunda vuku 
bulan iştialdir. İnfilak bütün şehirde 
hissolunmuştur. 

Franko 'nun isteği 

Salamanka, 22 (A.A) - Nasyonalist 
İspanya, bugün hükümran devletler -
den kendisini muharib taraf olarak ta
nınmasını istemiştir. 

Resmi mahafildeki kanaat, şimdiye 
kadar tanımamış olan milletleri nek -
serisinin bu tanımayı pek yakında ya • 
pacağı merkezindedir. 

Atatürkün Bulgar 
Kralına telgrafları 
Ve gelen cevap 
Ankara 22 (A.A.) - Bulgar kraliçe -

.sinin bir velıaht dünyaya getirmesi mü· 
nasebetile R~:sicumhurumuz tarafından 

kral üçüncü Borise çekilen telgrafla ge
len cevabın suretleri aşağıdadır: 

Majeste Bori5 111, Bulgar kralı - Sof
ya - Altes Ruvayal Tirnovo prensi Si -
meonun mes'ut doğumunu büyük bir 
memnuniyetie öğrendim. Samimi tebrık
lerimi ve şahsi saadetlerile kraliyet aile
sinin s.ı•det; için beslediğim hararetli te 
mennılerimı kabul etmelerini Majestele 
rinden rica ederim. 

K. Atatürk 
Ekselans K. Atatürk, Cumhur başkan. 

- Ankara - O[:lumun dünyaya gelmesi mü 
nasbetile ekselansları tarafından vaki çok 
na1Jkfıne tebriklerden ve izhar buyuru -
lan temennilerden dolayı kendilerine en 
samimi teşekkürlerimi arzederim. 

Bor is 
Ankara 22 - İsveç kralı Majeste Guız· 

tavın yıldöniirnü münasebetile Rei:>i 
cumhur Atatürk ile kral arasında tel 
gtaflar taatı edilmiştir. 

Zonguldakta Atatürk 
heykeli 

Zonguldak, 22 - Zonguldakta diki
lecek olan Atatürk he) kelinın yeri tes
bit edilmiştir. Heykel şehrın en yüksek 
ve en hakim bir tepesine dikilecektir 

Kutba giden Sovyet 
hey' eti döndü 

Moskova, 22 ( A.A.) - Tass ajansı, 
kutba giden Schmidt heyeti scforıye . 
sinin dün saat 16.15 de bilahadıse Ar· 
kangel'de karaya indiğini biidirmekte • 
dir. 



Misafir Profesörler dün 
birer konferans verdiler 

Dünkü konferanstan bir intiba 

İbni Sina ihtifalinde bulunmak üze- da tıb hareketleri ilerlemeğe ba~larruş 
re şehrimize gelen beynelmilel tıp ce- ve milletlerin naz.arları Yunanistana 
mtyeti fahri reisi profesör Tricot Royer çevrilmiştir. Tıb, muhtelif devirlerde 
ve reis profesör Gomoiu dün saat 15 de batıl itikadlarla çarpışmıştır. Halk, has
Üniversite tıb fakültesi saionunda bi- talık vukuunda kiliseye koşmakta, tıba 
rer konferans vermişlerdir. Konferans- ehemmiyet vermemekte idi. Niha~et 
ta tıb fakültesi dekanı Nurcddm Ali, bu batıl itikadlarla çarpışan tıb bugun-
profesör ve doçentlerle doktorlar ve Ü- kü şekline girmişt~.• .. .. 
:niversite talebeleri hazır bulunmuş - Bundan sonra, kürsuye profeso~ Go-
tur. moiu gelmiş ve o da tıbbın muhtelıf de-

Profesör Tricot Royer konferansmda virlerdeki usullerinden ~ahsetmiştir. 
tıbın kurulu.şunu, geçirdiği tekamülü Konferanslar bitince Üniversite re~-
anlatmış ezcümle demiştir ki: törü Cemil Bil sel tara~ında~ pr~f es.or 

•-Tıbbın hız alması 6 ncı asırda baş- ve davetlilere bir çay zıyafetı verılmış
!ar. Bilhassa bu tarihlerde Yunanistan- tir. --------------Müteferrik: Şehir işleri: 
Eski Türk eserleri sergisine devlet 

dairelc:ri de iştirak edecek 
Tarih kongresi esnasında Dolrnabah

çe sarayında açılacak olan eski Türk 
eserleri sergisine devlet dairelerinin 
de iştiraki kararlaştırılmıştır. Bu me
y anda inhisarlara aid malumat ve eser
ler İnhisarlar umum müdür Mitat Ye
ne}, gümrüklere taalluk eden eserler de 
İstanbul gümrük başmüdürü Mustafa 
Nuri tarafından toplanacaktır. 

Devlet dairelerinin tekamül seyrini 
takib eden grafikler, fotoğraflar sergi
de teşhir edilecektir. 

Kadıköy su tebekesi de ıslah 
edilecek 

Kadıköy su şirketinin hükfunete geç
mesi üzerine bu şirketin ve tesisatın 
İstanbul belediyesine devri etrafında 
temaslarda bulunmak üze"'e Anka raya 
giden belediye su işleri müdürü Yusuf 
Ziya dün İstanbula dönmüştür. 
Kadıköy suyunun ıslahı için beledi

ye sular idaresi evvelce bir proje ha -
zırlamıştı. Bu proje ıslah ve tevsi edil
dikten sonra tatbikat sahasına kona -
caktır. Kadıköy su şirketinin memur 
kadorsu şimdilik ipka olunmuştur. 

Belediye odun, kömür 
ihtikirını tetkik ettiriyor 

Köylülere ihtiyaçlan nisbetinde ağaç kesil·.nesine 
müsaade edilmesi için vilayete b ir tamim gönderildi 

Kömür odun, f;atlarındaki yükseklik- içinde köylülere izin vesikaları verile -
lerin sebeplen belediye iktısat müdürlü C\O'ktir. 
ğü mürkipleri tarafından tetkik edilmek- Köylüler tarafından iyi korunmuş olan 
te idi. Dün belediye reisliğinden iktisat. ormanlar, şimdiden sonra da başka köy-
müdürlüğüne verilen emir üzerine bu d ~·ı h.. ·· ul lcre cgı, usnu m ıafaza eden köylü-

kre verilecP.ktir. 
Bu iş için ihtiyacı karşılıyacak geniş -

SON POS~A 

iş çi çocukla rm 
gece mesaisine 

izin verildi 
İktisat Vekaleti iş dairesi reisliğinden 

verilen resmi tebliğdir: 
İş kanununun üçüncü maddesi muci -

bince sanayiden sayılan işlerde öteden -
beri geceleyin çalıştırılmakta bulunan 
17, 18 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklar 
ile her yaştaki kadın işçilerin şimdilik 

bir sene müddetle eskisi gibi gece işlerin
de çalıştırılmalarına ellinci maddenin 
ikinci bendi hükmüne tevfikan İktisat 
Vekaleti tarafmdan umumi izin verilmiş
tir. Bu gibi iş yerleri sahip ve müdürle -
rinin çocuk veya kadın işçileri ne gibi 
~~rtlar altında geceleyin çalıştırdıklarını 
ve: 

a - Bunların ikametgfilılarile iş yer -
leri arasındaki mesafe ve gidip gelme 
ş~tlarmı, 

b - Kız ve erkek çocukların yaşlarına 
göre gruplara ayrılarak sayılarını, 

c - Her gruptaki çocuklarla kadınlar
dan kaçar kişinin ne mahiyette işlerde 
çalıştıklarım, 

ç - Her grupun gece çalışma saatleri 
başlangıç ve sonu ile orta yerdeki fasıla 
müddetlerini, 

d - Bu y0lda çalışmanın teknik, eko
nomik ve sosyal sebeplerini, temmuz so
nuna kadar doğrudan doğruya, iş dairesi 
reisliği 

. Adliye kar~ısında Sakarya apartımanı 
Ankara 

adresine bildirmeleri - kanundaki ceza 
ınüyyidelerile tebliğ olunur. 

Bu umum\ izin İktisat Vekaleti tara -
fından görüll!Cek lüzum üzerine bazı iş 
yerlerinden - bir ay evvel tebliğ edilerek 
feri alınabilir. 

İhtar: 
16 ve dahaaşağ ı yaşındaki kız ve erkek 

~§çilerin her ne tarzda olursa olsun sa -
nc:yi işlerinde gec çahştınlmaları mutlak 
surette yasaktır. 

İçki fiatları 
ucuzlatılacak 

Hazira• nı 

Çiçekpazarmdan hapishaneye 
Bir yankesici Çiçekpazarında bir kadının parasını 
çalarken yakalandı, hemen mahkum oldu ve 

hapishaneye gönderildi 
Emine isrr.inde bir kadın Sirkecide Duruşma neticesinde Mehmedin para~ 

tramvaydan inerek, Çiçekpazarından ge yı çaldığı sabit olduğundan 491 inci mad· 
çerken, o sırada açık bulunan çantasın- denin 5 inci bendine göre ve ayni za 
can Mehmet isminde biri tarafından 10 :nanda sabıka.Si olduğu da tesbit edildi -
liralık bir banknot aşırılmışhr. Fakat, o ğindcn derhal tevkifine, 5 ay 25 gün hap
::;ırada oradı.:ın geçmekte olan Paris oteli sine ve o kadar zaman zarfında da neza -
müsteciri Said Mehmetli kolundan tut - ret altında bulundurulmasına karar ve 
muş ve cürmü meşhut halinde yakala -
mıştır. 

Suçlu Mehmet derhal 2 nci sullı ceza 
hakyerinc sevkedHmiş ve duruşması es -
nasında cürmünü inkar ederek, demiş 
tir ki: 

- Bu parayı ben çalmadım. Fakat, o 
esnada yanımdan geçmekte olan Ahmet 
ve Mehmet isminde iki arkadaş elime al 
diye 10 liralık bir banknot sıkıştırdılar. 
Den bunun neye delalet ettiğini anlıya
mıyarak, şaşırmış bir vaziyetteydim ki, 
h!rsızsın diye koluma yapıştılar. 

rilmiştir. 

Agırcezada bir mahkOmiyet 
Motör makinh;ti Muhib oğlu Eyüb is

minde birinin, bir akşam sarhoş bir hal
de, Burgaz adı:ı smda Paradisin meyhanesi 
ne gidip camları kırdığından ve sonra 
jçeri girerek yatmakta olan Paradisin ü
zerine hücum ederek, elindeki tornavi -
dayla sol gözünü çıkardığından dolayı 

muhakemesi yapılmıştır. 

Suçu sabi~ görüldüğünden Eyübün üç 
sene müddetle ağır hapsine, o kadar müd. 
det d~ amme hizmetlerinden mahrumi· 

Bana bu 10 lirayı veren iki arkadaş ta yetine ve 38 lira mahkeme masrafını ö 
ortadan kaybolmuşlardı. demesine karar yerilmiştir. 

---~-----
ANkerlik işleri: 

Malül gazilerin terfilıi 
Ankara Malfilgaziler Cemiyetinden: 

1683 No. lı kanunun neşrinden evvel te
kaüd edilmiş olan subaylara bir misli 
terfih zammı verilmesi hakkındaki ka
nunun birir.ci maddesi mucibince tescil 
iazım geldiğinden alakalı arkadaşların 
resmi maaş senedlerini birer dilekçeye 
b~ğlayarak bulundukları askerlik şube
leri vasıtasiyle Milli M"tldafaa Vekfileti
ne müracaatlaı: yapılan zammın tescilini 
taleb eylemelerinin lazım gelmekte oldu
ğunu bildiririz. 

333 Doğumlular ve orta 
ehliyetnameliler çağnhyorlar 

Kadıköy Askerlik şubesinden: Kısa hiz
metli ve orta ehliy etnamcyi haiz olup ta 
l tenunuz 937 de yedek subay okuluna 
~evkedilecek yerli ve yabancı şubemizde 
kayıtlı bulunanların 28/6/937 gününe ka
dar ellerindeki askeri vesika1arile ve 
,ehliyetnamelerile şubeye müracaat et -
.mel eri. 

333 doğumluların son yoklamasına 1 

Ecnebi mahafilde: 

Sovyet Elçisi Moskovaya gidiyor 
Sovyetlerin Ankara büyük elçisi 

Karski, yarın Ankaradan şehrimize ge
lecek ve iki hafta kadar İstanbulda kal· 
dıktan sonra Moskovaya gidecektir. 

Karski, hariciye vekilimizin Mosko -
vayı ziyareti sırasında orada buluna -
cak ve Rüştü Arasın Sovyet ricalile te· 
maslarına iştirak edecektir. 

Fransız Sefiri geldi 
Halayın son müzakerelerine iştirak 

etmek üzere geçen mayısın son haftala-

rında Parise ve oradan Cenevreye git
miş olan Fransanın Ankara büyük el

çisi Ponso, dün sabah şehrimize dön -
müştür. 

Büyük elçi yakında Ankaraya gide -
cek ve bir müddet sonra tekrar şehri -
mize dönerek yaz mevsimini burada 
2eçirecektir. 

İnhisar maddelerinin ucuzlatılması temmuz 937 den itibaren başlanacaktır. 
· · ı t tkikl d am etmckt Bunlarla muameleye tl bi diğer doğumlu-

lbni Sina 
Sergisi ıçm yapı an e er ev e-

dir. Şarap ve likör fiatları evvelce mdi- ,I:ırın yoklamalan yapılmak üzere Ka -
rilmişti. Şimdi de diğer içki fiatlarının dıköy hükılınet dairesinde nikah Bal.o • 
· d. ·ım · d .. ·· ··ı kt ·mkanlar a .nunda mecliı;e müracaatları lüzumu ilan 
ın ırı esı uşunu me e, ı - ol 
ranılınaktadır. İnhisar İdaresi üzerinde · unur. 
«İnhisar. kelimesi yazılı boş şişeleri 
geri almaktadır. Ancak bu şişelerin ba
yilere iadesi icab etmektedir. 

Beşiktaş yangını 

Romanya Elçisi 
Romanyanm Ankara elçisi Aleksan· 

der Telemak, dün, Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Elçi yaz mevsimini şehri
mizde geçirecektir. 

Türk Tarih K urumundan: 

Süleymaniye K.itabsarayında Büyük 
Türk Filozofu ve Tıb Üstadı İbni Sina
nın eserlerinden müteşekkil bir sergi 
açılmıştır. Bu sergi, bugünden itibaren 
bir hafta müddetle sabah saat 9 dan ak
şam 17.30 a kadar umuma açık bulun
durulacaktır. 

tahkikatı Ak Ad J d v Beşiktaş yangını tahkikatı henüz son ay a ara, o gru 
safhasını bulmam.ıştır. Evvelkı akşam f 1 k 

tetkikin bir an evvel ikmal edilerek ra
porunun tanzim edilmesi bildirilmiştir. 
İktısat müdürlüği.i piyasanın bugünkü 
hali ve fiat yüksekliğindeki amilleri et
raflı olarak tesbit ed~rek bir iki güne ka
dar raporunu hazırlamış olacaktır. 

likte orman tahsis edilecek, bu ormanlar, 
yedinci istintak dairesine verilen Se - se er er ya paca 
niha, Bedriye ve Hayriye, dün de tek-
rar sorguya çekilmişler, her üçü de öğ- Akay idaresi yaz 

K öylülere orman ruhsaHyesi 

verilecek 

Köylülerin zati mahrukat ihtiyaçları 

için dörtte bir tarife bedeli üzerinden or 
ınanlardan oaun ve kömür için ağaç ve
rilmesi hwusunila Ziraat Vekaleti, bü
tün vilayetlere, bu meyanda da İstanbul 
.vilAyetine telgrafla bir tamim gönder
miştir. Bu tr.lgrafta, köylülerin ihtiyaç
)an nisbetini maktu bir beyannameyle 
mahalli orman idarelerine bildirmeleri lü 
zumu zikredildikten sonra, verilecek ağaç 

1 
1 

miktarı şöyle tesbit olunmaktadır: 

Azami dört nüfuslu bir aile bir ocak 
itibar edilmektedir. Bir ocak başına en 
çok elli kantar ağaç verilecektir. Bir ev 
de oturan ayrı ayrı aileler, ayrı ayrı o -
caklar sayılmaktadır. Nüfusu dörtten 
fazla olan aileler için, dörtten fazla her 
nüfus başın:ı aynca biner kilo ağaç ve -
rilccektir. 

Beyannameyle bu miktarda veya bun
dan daha az istenecek ağaçlar için nizam
name hükmünce izin verilecektir. Bu ih 

fiyaç için ayrılacak ormanlar idarece 
tesbit edildikten sonra, nihayet bir hafta 

' 
1 

25 ve 100 er hektarlık kısımlara taksim 
edilecektir. Köylüler bu ormanlardan çı 
karacakları mahrukatın orman bedeli -
nin bir taks.'.dini peşin verecekler, müte-
baki kısmını da bir kaç taksitte ödiye -
ceklerdir. 

Vilayetten orman başmüdürlüğüne ha-
vale edilen bu telgraf teksir edilerek baş-
müdürlükçe alfıkadar makamlara birer 
:nüsha gönderilmiştir. 

- - - - -
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leden sonra serb'est bıraktlmışlardır. tarifesini bastır • "· 
Yangındaki zarar ve ziyan mikdarı yüz 1 mışlır. Boyanmakta 
elli bin lira kadar tahmin olunmakta -ı ve tamir görmek ... 
dır. Kızılay kurumu Beşiktaş kazası te olan Kalamış va. 
~erkezi harikzedelere yardım etmek purile diğer iki va
uzere bazı kararlar ittihaz etmiştir. purun işi bittikten 

24 saat içinde 
Hiçbir hırsızlık 
Vak'ası kaydedilmedi 

sonra tatbikata baş 
lıyacaktır. Bu iti ~ 
barla tarifenin 28 - -.... .. : 

haziranda tatbi'ki 
mukarrer olmakla 

Memnuniyetle haber aldığımıza göre beraber 1 temmuza 
şehrimizde 24 saat içinde hiç bir sirkat kalması ihtimali de 
vak'ası olmamıştır. Bu, alakadar ınaha- vardır Aka . 

·. 

filde ve halk arasında memnunlıı"etle B u · . . Y vapurlarından bn._ 
karşılanmıştır. vardır~ene yaz tanfesınde ŞU hususiyet dan B üyükadaya gidecektir. Büyüka• 

Gu--~•- Köprü ·ı n- .. . dadan hareket edecek vapurlar de 
IDT1lll tayinleri safe esast~ e uyükada ~~mdaki me- Heybeliye uğrıyarak K öprüye gele • 

İthilat gümrüğü müdürü Memduh, yani birinc·mevc~lan iki ~ta~ya, cektir. Bu suretle Köprü ile Heybeli a· 
başmüdürlük şube müdür1üğün~ ve nalı ve B 

1 
nun ik. ~larak Kopru-Kı- rasındaki yol elli, Büyükada arasındaki 

j ~aşn:_üdü~lük .. ~~be .?1~d~.r~. Methi de da Köprü~::eli ~:ıB~ı~~ka olarak yol da 60 dakikaya indirilmiş olacak -
. ıthalat gumrugu mudurlugune naklen rına aynlmakiadır. Y ada hatla- tır. .. .. .. 
tayin edilmiştir. Bu suretle Kö r·· . . . Ayrıca sabahları Buyukadadaıı Kop-

k k lk ca.k P uden bırıncı mınta- rüye ve akşamları Köprüden Düyüka-
Bir yelkenli battı g:~: k:da: gid vai~~larK Kınalı ve Bur- daya doğru birer vapur i.şliyeccktir. 

Çanakkalede Kilitbahirde Rıd . k lk k eele ır. eza Burgazdan Adalar arasındaki irtibat Haliç idare-
van a aca vapur ar Kınalıyı tut k · d k' l · 

kaptana aid ol.an yelkenli dal<taların Köprüye gelecekt' ara :ın en -ıra anan vapur ve idarenin dı-
tesiri ile batmış1 içindekiler ku;tarıl _ İkinci mmta.ka;~. K .. .. d g~: ~~purlarile temin edilecektir. 

t · opru en kalka- Kopruden Adalara son vapur saat 
mış ır. 1 cak vapurlar doğru Heybeliye ve ora- 2 1 de hareket edecektir. 





İzmirde yeni bir spor 
klübü kuruluyor 

Müteıebbisler "Türkiyenfn en kuvvetli f!ltbol t~kım~n~ 
teıkil edecek, Tilrk apor Aleminde mail~bıyet kehmeıını 

herkese unutturacafız " dıyorlar 

.... 

Sokaklara elektrik 
konulmasını istemiyenler 
Sağımda bir dostum, solumda da bir 

dostum var. Ben ikisinin arasında otur~
vorum. Eli~deki gazetede bir havadis go
;üme ilişyor. İki dostuma duyuraca'- bir 

ıesle okuyorum: . . . 
_ Şehrin muhtelif sokaklarına ikı bııı. 

lamba daha konulacakmış! 
İki dostum yerlerinden fırlıyorlar: 

- Eyvaht 
- Eyvah! 
- Ne oldu? 

' Sajmıdaki söylüyor: . 
- Daha ne olacak, benim ufacık bır 

apartımanım var. Apartımanımın ~ulun
duğu sokağa çok sene evvel elektrık ya-

pılmıştı. 
· _Niye eyvah dedin? 

-Niye mi dedim? .. Şimdi baş~a sokak-
'1 da elektrik yapılacak; belki de şe -
ara k b'' 

h . d elektriksiz sokak kalmıyaca , oy-
ır e vb t 

'ıe olunca da benim apartımanım rag e -
• .l" k Çünkü ben, apartımanıma ten uuşece . . 
, gelen kiracılara, sokakta elektrik oldu-
1' d n ·bahseder, elektriksiz sokaklarda 
.,un a · b l b' 
k . artımanların kirasına nıs et e ır 

ı ap d' ş· d' misli daha fazla kira ister ım. ım ı -
den sonra buna imkan kalmadı demek -
tlr. Mahvoldum. 

lzmird.e yeni klübü kurmak istiyen gew;ler Solumdakine döndüm: 
_ Sen de eyvah, dedin; sendeki de ay-İzmir 22 (Telefonla) - İzm.irde ku • vardır. ijimdi bir bafa ihtiyacımız v.ar.~. 

' b ı klüb" üzü himaye etmelerını ıs- ni dert mi? 
rulan yeni kJüplerin kongreleri hazırla- Fut 0 um _ Keşki ayni dert olsaydı. Benimki da-

. . bi t. Başka 'bir arzumuz yoktur.> nırken hiç belkenmiyen, cıdden garıp r . ıyoruz. ha büyük, daha feci. 

vaziyet hadis olmuştur. Bugünkü halde G .. f derasyonu ' - Vah vah anlat bakayım! 
İzmirin en kıymetli futbol aslarını kadro- Ureş C _ Bizim sokakta elektrik yok. 
larında bulunduran Doğanspor ve Üço - •k• • • • d ' _ Şimdiden sonra olacak, buna se -
kun tanınmış oyuncuları, mühim bir te- ı ıncı reısı e vin! . 
ıebbüsün arkasına düşmüşlerdir. • t•f tti• ' _ Nasıl sevineyim .. Sevinecek şey mı 

IS l a e bu? Ben geceleri eve geç dönerim. Ve ka-
Bu iki klüpten ayrılacak olan on beş 0 - 1 aht 1 dama çı 

-.l k Tür · Güre• federas- J>ıyı usulcacık an ar a açar, 0 -
yuncu yeni bir klüp tesis euere c - -s kar yatarım. Karım bazan bekler, fakat 
kiyenin en kuvvetli on biri> ni meyda- yon~ ikinci r~iai 'sok~k karanlık olduğundan benim gel. -
na getirmek arzusundadırlar. İki klüp- ~eyfı Ce.nabın 18 r [ ,diğimi göremez. Şimdi soka~a e.le~~rık 
ten ayrılatağı söylenen oyuncular §un- tıfa .. :tını§ .oldutur f yapılınca İ.J değişecek; ben koşeyı don : 
l d nu ogrendık. f; ~ d k benı 
ar ır: B . t'f t düm mü, elektriğin ışıgın a arım u 18 ı anın ae- ı 

Sait, Adil, Fuat, Hakkı, Enver, Ad - bebi Seyfinin va • farkedecek, ve hemen süpürge sopasını 
nan, Nurullah, Namık, Zehir Ali, Fethi, zifesi dolayıail~ kapınca sokak kapısının arkasına pusu 
Cemil, Mahmut, Nejat, Mazhar... spor i•,erinle da • t kuracak. 

""' ' Hülasa rahatım bozulacak, alıştığım Adları geçen oyuncular kendi arala - ha fazla alik&daı · · d k 

'
hayattan ayrılmak mecburiyetın e a -nnda görüşmelere devam etmektedir - olmasına imkin 

h .. b ı lacağım .. Zer. Klübe verilecek ad hususunda enuz u a m a m a • · 
d il · ı - Vah vah! .kat't bir karar alınmamıştır. Ancak (At- 11ın an erı ge • Gazeteyi kapıyorum. Her iki dostu -

tflA futbol klübü, adı verilmesi muhte- mektedir. mun da ağızları bıçakla açılmıyacak gibi 

meldir. Seyfi uzun sene· Seu4i Cen.a& lrapanıyor. Acı acı içlerini çekiyorlar. ~.e 
Y ul d 'ki . lerdenberi güreı 11ı •h iki'sı'nı·n de go··zıerın· de yaşlar belırı-ukarıda adı geçen oyunc ar an ı sı er 

federasyonunda faydalı ijler görmüı, bu • İMSET 
bu hususta aşaiıdaki izahatı vermişler- sporu bihakkin kavramış mükemmel bir ,yor. * 
dir: ıdareci idi. 

- Biz Türkiyenin en kuvvetli on bi- Güreı idareciliiinden evvel uzun ıe 
rlni meydana getirerek kuvvetçe nok - neler bu sporla bilfiil meıgul olan Seyfi 
sansız, aksamıyan 'bir takım halinde ça- senelerin ıüç yetiftirdiği bir simadır. 

Açık muhabere : 

İzmitte Kutlu, Mutlu kardeşlere: 
Mektubunuzu aldım; iltifatınıza te-

Jışmak arzusundayız. Klüp idarecilerinin Saraçhancbaşmda yıkık, harap yerler- tekkür ederim. _ ........... .. 
yanlış eörüşlerinden doğan takımlarla de yapılan gürefi bugünkü modern hale ş-"·-··· ......... --k'®'"'mı--k""""' ' ·;;· 
mağltlp olmak canımıza tak dedi. Arka- getirenlerin içinde ve belki de bunların eytan o e sıyonu 

başında Seyfi gelmektedir. Hiç beklenil- d 
daşlarllllllın bir kısmı henüz muvafakat miyen ayrılışı güreşimiz hesabına telUisi yapan_a am 
cevabı vermemişlerdir. Ancak bizim ha- kabil olmıyan bir kayıp teşkil etmekte • 
brmıızı kıramıyacaklarını tahmin edi -
yoruz. 

Maksadırnıı şudur: Hariçten gelecek 
en kuvvetli ecnebi takımlar karşısında e
zilmeden oynıyan, kadrosu değişmiyen, 
muntazam bir şekilde antrenman yapan 
Türkiye futbolunun şerefini koruyan bir 
lrlüp tesis etmek arzusundayız. 

Biz Doğanspor ve Üçok kadrolarında 
kaldığımız müddetçe, bizim yerlerimizde 
oyuncu yetişmesine imkan yoktur. Esa -
ıen bu klüpler birleştikleri için kadro
ların taşkındır. Takıma giremiyen kıy -
metli oyuncular vardır. Bunlar sızlanı -
yorlar. 

dir. 

Bu haftaki maçların hakemleri 
Önümüzdeki hafta yapılacak milli kü

me maçları için B. İ. T. O. K. da toplanan 
klüp murahhasiarı faydalı kararlar ver 
mişlerdir. 

Maçları ecnebi hakem ile oynatmak fik 
rı reddedilmişti. Buna mukabil kendi içi
mizden hakemlere itimat gösterilerek me
selenin halli ciheti düşünülmüş ve klüp
ler tam bir ittifakla Galatasaray Fener
hahçe maçı için Nuri Yusufu ve Beşiktaş
Güneş maçı için de Sait Salahaddini ka
bul etmişlerdir. Hakemlerimize muvaffa
kiyetler temenni ederiz. 

Bir şeytan heykelinin al~ın· 
da ezilerek can verdı 

BES KOCAMDAN 
NİÇiN AYRILDIM? 
Beş defa evlenen bir kadının hatıralan 

Osman Cemal 

Bizim can cıgeı ahbaplardan biri, ge
çen akşam, 1Jeni tam beş kocadan boşan.. 
mış bir hatuncağızla görüştürdü. Şimdi, 

altıncı kocasile bir iki yıldır gill gibi ge
çinmekte olan l.ıu kırk beş, ellilik kadına 
eski kocalarmdan niçin ayrıldığını sor -
dum. 

Biraz sıkıştmnca anlatmıya razı oldu. 
Anlattıkların' aynen nakle devam ediyo-
fum: 

Beşinci kocamdan nasıl aynldım 
Dördüncü kocamdan dünyaya gelmiş 

olan erkek çocuğumla birlikte bu sefer 
beni öyle bir adama verdiler ki ben ol
dum artık tam manasile bir güllabiciba
~ı! 
Meğer, herif beni almadan önce bir 

kaç defa Bakırköy hastanesine girmiş, 
çıkmış takımındanmış ... Ama bunu önce 
bana söylemedıler . 

- Uslu, akıfü, halim, selim, kendi ha
linde, oldukca majşeti yolunda bir adam
c:ağız! 

Dediler, biz de inandık, vardık ve ona 
vardığım günün haftasında ihtiyar ba -
bam, sizlere ömür, nefes darlığından öl
dü. Ne ise, Allah rahmet eylesin. Babam 

duktan bir müddet sonra o biraz iyile~ 
tiği için yattığı yerden çıkarıp eve geti:ç. 
dik ... Ne ise, biı' kaç ay sessiz, sedas1' 
geçindik. Ondan sonra beriki tekrar zı» 
valamıya başladı: 

- Bu çocuk erkek doğacaktı, bunu valoı 
tile rüyalarımda bana filan zat söylemiş
ti. Niçin böylı:! ız doğdu? Mutlaka anneu 
büyülerle, tılstinlarla karnındaki oğlan 

- k t · 1 çocugu ız yap ı. :• 
Zavallıyı ikinci defa şifahanesine gö • 

türdükten sonra ondan da böyle pek halıiıı 
lı olarak ve acıklı bir halde ayrıldım. İf" 
te bayım, benim beş kocadan ayrılmamUJ 
sebebleri sizin, anlıyacağınız kısaca bun., 
!ardır! 

Şimdi altıncı kocadayım! 
Şimdi bir kaç yıl var ki kendim gibi 

oldukça yaşım başını almış ve gerçekte~ 
uslu akıllı, olgun, uysal bir adamcağızla 
yaşıyorum ki bu, benim, kendisinden hlf 
de ayrılmıya niyetim olmıyan altıncı kdlı 
camdır. Dördüncü kocam altın babasın • 
dan olan oğlan çocuğumla beşinci kocam. 
dan meydana gelen zavallı bahtsız kız • 
cağızım da yar..ımızdadır. Altıncı kocam, 
ömründe hiç karı boşamamış bir adam-

öldükten sonra annem de tuttu, çürük iki yaşında ecelile ölmüş rahmetli bi
çarık evimizi kiraya verip bizim yanımı- hatuncağızdır ki kvcamın ondan da iki 
za geldi. çocuğu vardıl'. Bunların ikisi de nurtop,.. 

dır. Zavallının benden önceki karısı kırH 

O vakte kadar halinden, tavrından bi- eibi birer kızdır. Biri sekiz yaşında, bid 
ze pek renk vermemiş olan bizim beşin- de altı yaşında ... Bunlardan önce bir ojl 
c.i koca, ilk sapıtmalara başladı: lan çocukları daha olmuş; zavallıcık, seııı 

- Bu senin anan niçin buraya geldi? kiz, dokuz yaşlarında iken bir gün yolda 
- Sen istemedin mi ayol, gelsin yanı- tramvaya asılaYJm derken tekerlekler!Qi 

mıza beraber oturalım! diye... altında kalıp paramparça olmuş.. Onun 
- Ben istedim ama, cadı kan buraya için şimdi adamcağız benim küçük oğl~ 

ıelsin de bana büyü, tılsım yapsın! diye nı rahmetli 0ğlunun yerine koydu, tıpk) 
jıtemedim ki! kendi asıl oğlu imiş gibi seviyor. 

Derken bizim validenin adı büyücü, Annem de bizimle birlikte oturuyor.~ 
tılsımcı cadı oldu. damın iki çocuğmıdan başka kimseciği 
:Arkasından evhamlar çoğaldı: k 'b' yo gı ı ... 
- Annen niçin gece yarısı mutfağa in· Yalnız rahmetli karısının, bayan Fat .. 

di? Niçin dün sabah güneş doğarken o, ma denilen orta yaşlı bir süt kardeşi vaıı 
bahçedeki incirin dibine su serpti? Ne- ki ara sıra o bize gelir, çamaşıra, tahtaya 
den annen geldikten sonra bu simsiyah filan yardım eder .Sizden iyi olmasın ha.. 
kedi bizim bahçeye dadandı? Niçin ge - ni, o da tıpkı yeni kocam gibi şeker ml 
celeri rüyamda annen bana lokma ikram §eker bir kadın ... 
ediyor? 

Doğrusu buradaki rahatımı ben hiç bil 
Ve daha neler de neler? Derken, biz yerde görmedim. Adamın işi de yolundı 

Bizim de il tihakımızla İzmirde dört 
kuvvetli klüp faaliyete geçebilecektir. 
Şüphe edilemez ki en kuvvetlisi biz o

lacağız. İşe başlarken Vehabı da getirt
mek arzusundayız. Bu sene İstanbulun 
futbol kuvvetlerini tamamen gördük. 
Kuvvetli ve zayıf taraflarını anladık. Biz 
ce İstanbulda Güneşten maada kuvvetli 
bir takım yoktur. İkinci kuvvetli takım 
lzınirde kurulduktan sonra faaliyetimiz 
genişliyecektir. 

Abdesthanede bir çocuk 
cesedi bulundu 

bunları hısıma, akrabaya anlattıkca i- olduğu için bir elim yağda, bir elim bal
fin rengi büsbütün anlaşıldı. Meğer, a- da gibi... Yediğim önümde, yemediğiQI 

Facia kurbanı damcağız ara sıra Bay Mazhar Osmanı arkamda... Bay, sabah akşam gözümilı'l 
Varşovalı bir kolleksiyon meraklısı a~- ziyar~t e.tm.ezse işi rahat gitmezmiş! içine bakıyor. Ben de onu öyle hoş tutwı 

Memleket dışında da maçlar kabul e
ıterek tecrübemizi arttıracağız. Çok çalı
ıarak, spor seven halkın dilinde dolanan 
ıcmaığlı1biyet> kelimesini unutturacağız. 
~üphe edemezsiniz ki te§kil edeceğim 
\'akım kadrosu, Türkıyenin en kuvvetli 
futbol kadrosudur. 

la ıelebilecek kolleksiyonların en garı. • Evliliğınuzin dördüncü ayında benim yor, öyle hoş tutuyorum ki kaşının üs • 
Sarıköy: Gönende (Hususi) - Sarı 11.a- bini vücuda ıetirmeje teşebbüs etıruş, gebeliğim meydana çıktı. O zaman bizim tünde gözün var! bile demiyorum. Bu a.

hiyesine bağlı Hafız Hüseyin Bey köyün- dünyanın dört bucağında senelerce dola- aja tutturdu: damcağızın tek bir kusuru varsa o da u~ 
de abdesthane içinde altı kilo ağırlılm-

1

prak ıeytan teklinde yapılmıı eski ve - Bu çocuğtı senin karnına annen bü~ kuda horlamasıdır. Ne yapalım, 
0 
kadaı 

da ölü bir çocuk olduğu görülmüş ve na- 'yeni ne kadar resim, heykel ve buna yü yaparak koydu, ben büyülü çocuk iı- kusur kadı kızında da bulunur. 
biye müdürlüğü vasıtasile Gönen cum - benzer şeyler buldu ise toplayıp evine temem. Annen ya o çocuguw senin karnı-

k Sonra adam o kadar hoşsohbet bir i:rıı. huriyet müddeiumumiliiine bildirilmiş- getirmiıtir. na oydufu gibi oradan çıkanr· yahud 
b • san ki konuşurken adeta ağzından bal fi' tir Bu garip kolleksiyonun sahibi 1<>n se- en anneni mahkemeye veririm! 

Bu haber üzerine vak'aya hemen el ko- yahatinde asırlarca evvel iki metre bo- Ad. amcafızın sözlerinden, aözlerinden, kıyor. Hem 0 tatlı tatlı hikayelerile filah 
a geceleri bizi liyle eğlendiriyor ki ... yan müddeiumumi Ahmet Yırcalı kısa yunda taştan bir §eytan heykeli bulmut halınden, tavrından işin hiç de şakaya 

b r araştırmadan sonra çocuğun aynı ve bunu da alarak evindeki müzeye nak- gelir tarafı olınadıtı anlaşılıyordu. fi Evlendiğimizin haftasında benim şer~ 
koyden kocası bir yıl evvel ölen Fatma !etmiştir. Nihayert mecbur olduk, onun kendi ya- ~me ev~d~ir d~ radyo aldı. Bu yaz bizi 
dında bir kadına ait oldutunu ve kain İtin garibi ltir kaç &(in evvel bu ıey- km hısımlarırım da delaletile kendisini ava te i ine e götürecek! 

bır derile münasebetinden hasıl olan 9e>- tan meraklısı adam müzesinin iginde ölü tekrar liı:ım gelen yere yatırmıya! Ah ne olurdu, Allahım, bütün bunla!'; 
cugun kain biraderi tarafından abdest • olarak bulunmuştur. İki metrelik ajır _ Ah, ah, ah! Bunlar, hep benim 

9
ile- ~u ~ahatl~~lar, bu ferahlıklar, bu saatle~ 

haneye atıldığım tesbit edip Fatma ve ıeytan heykeli ihtiyatsız bir hareket ne- leıim! er ana ciylc kırkından sonra geleceği• 
Bilhassa İstanbulun bütiln takımla - kam biradermi mahkemeye sevketnıiı- tioeli devril.mij, adamcajızı altında ut • Kendisi hasbınede iken biz bir kız ço- ne gençliğimde, ilk gelinliğimde gelmi~ 

ı ını mağlUp edeceğimize eınn--iy_e_t_im_iz_t_ir_. ________________ Y_e_rm_iı_t_ir_. _____________ cuk __ d_ah_a_•_Wı_' _Y_a_y_a_ı_e_ti_r_di_k_._"".C.._.oc_uk..;.._;_.....;d.;;..;:o __ • ___ o_ı_sa_ıd_ı_·. ~:~ıae_..ı~...__dı.:ıe._.g._e~n--.ç_lı_·ğ ...... im._...d_e ..... n_, _t_az_eli_ · .. __ 
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Şimali, Şarkı, Garbı ve Saati 
Olmıyan Bir Memleket 

ıSovyetler Şimal Kutbunda buzdan 
bir şehir !~urdular, ohavalide petrol 

ve demir bulacakların~ umuyorlar 
Evet, şarkı, garbı ___ ... _. .................. _ .. _._ 

Londranın en ve şimali olmıyan ve 
saati daima on ikiyi 
göstf'.ıren memleket!.. 
Oradan ne tarafa 
dönseniz, hangi ta • 

rafa baksanız yalnız 
cenu.bu görürsünüz. 

Ne zaman saati fen· 
nen ölçmek isteseniz 
daima on ikiyi bu • 
lursunuz. Ya gecenin 

vn ikisi, ya gündüzün 
on ikisi! 

kullanışsız 
ve karanlık evi 

Sayfa 7 .. 

1 IKADDN I 
Yaz aylarında makyajınız 

nasıl olmalıdır? 
.. - - -- -· ·--~~ .. .. 

. ı 

Bu ş:pkanın kenarları siyah hasırd.lr. K · Kordelası beyaz _ siyah _ yeşildir. alotu beyaz (i rOifen) den yapılmıştır, 





23 llwiııw 

M Son Posta ,, nın tefrikuı : 2 8 

Şimdi, Süheyla 
ile karşı karşıya o
t Jrurken bile, ba -
caklarını iistüste at
mış, iskarpinlerin -
den birinin ucu ha-
·~da sallanırken. 

3aracık esvabınll! 

etekleri de dizleri • 
ne kadar sıvamyor· 
du. Rengi belli ol -
mıyan çorabların i
çinde gizlenmek de
ğil, büsbütün göz 
aJan bir güzelliği 
ona da mı göster -
mek istiyordu; yok
sa kendisi bunun 
farkında bile değil 
miydi, pek iyi bili
nemez. •. 

Süheyla da sanki 
aralannda payla -
şılarnıyan bir erke-

ğin varlığını büsbü
tün unutmuş gibi, 
karşısındaki bu süs-

1 

•011 •o•~• 

BOY OK 
AŞK 

ROMANI 

Yuu K. R. Rnaon 

J ü kadını da kaç gündür ardı arası ke- _Fakat bundan böyle ne yapacağı- di siz de buradasınız; bundan böyle kat' 
silmeden gelip giden misafirlerin ye- mızı konuşup anlaşmak pek fena ol • şı karşıya geldiğimiz zaman, aramız
rine koymuş; onu da candans gönülden maz, zannederim. daki gerginliği kimsey~ belli etme~ek 
ağırlamaya uğraşıyordu. . . _ İlerisi için konuşalım. Fakat siz için ne yapacağımızı hır kere de sızın: 

Sonra birkaç dakika kadar ikısı _de geçmiş günleri kurcalamaya kalktınız le konuşmuş, anlaşmış ~lu~z:. Y ~~w .~ 
sustu. Fehamet nereden b~lıyacagını da onun için ben de kendi düşündükle- ğer, sizin daha başka bır duşu~d~gu -
bilmiyor, Süheyla da ilk sözü ondan rlıni söyledim. Yoksa nasıl olsa gü - nüz varsa onu da söyleyiniz, dmliyo -
bekliyordu. İkisi de, içlerinde~i _çarpı~- nün birinde karşı karşıya gelecektik; rum. 
tıyı birbirine belli etmemek ıçın. gu- onun için şimdiden yüzyüze konuşmak Süheyla yanlış anlamamıştı. Feha -
lümsüyordu. İki kadının, böyle hıç ses elbet daha iyi olacak... met, içini kemiren korkuyu ortaya vur-
çıkarmadan bakışmaları, fırtına kop- Ne ise düşündüklerinizi, söyleyiniz, mak i(in bir sıra bekliyor ve daracık 
madan ortalığı kaplıyan durgunlugu ben de benimkileri söyliyeyiin. Sizi esvabının içinde siyah bir yılan gibi kıv 
andırıyordu. Biraz sonra bu fırtına ko-· sevdiğiniz adama kavuşturacak, beni ranıyordu. . 
pacak, fakat ilkönce söze kim başlarsa de bu zindan azabından kurtaracak ça Süheyla: 
o, zayıf tarafını karşısındakine beJU et- reyi birlikte araştıralım. Günün birin- _ Peki, dedi, öyle ise sizin'\erinize 
miş olacaktı. de hiç ummadığımız bir yerde karşılaş- ben söyliyeyim. Merak ettiğiniz, öğ -

Fehamet, geniş bir koltuğun içine u· maktansa, öyle ya, Hüsamettinle ara - renmek istediğiniz daha başka şeyler 
zanır gibi yayılmış, bir kaç dakika ka- nızda akrabalık olduğuna göre, böyle var, değil mi?. Nafile, saklamaya kr.lk
ur bekledi. En sonunda dayanamadı: bir karşılaşma yarın olmazsa öbür gün mayınız. Ben söylemesem nası~ .olsa 
söze başhyan kendisi oldu: mutlaka olacak; 0 zaman herkesin ö- siz soracaksınız. Acaba gunun bırınd: 

- Bilmem, dedi, yuz yüze konuşup nünde birdenbire şaşırıp bir çok dedi· tekrar Hüsamettinle barışır mıyım, dı· 
anlaşmak daha iyi olacak, diye düşün- kodulara yol açmaktan ise şimdiden ha ye korkuyorsunuz, değil mi?. Böyle ~e 
düm de onun için geldim. zırlıklı bulunmamız bence de daha doğ ce gündüz bir arada geçen bir hayatı-

- Çok iyi ettiniz; bence de böylesi ru olur!.. çinde, belki bir yolunu bulur. da, onu 
daha iyi oldu. Süheyla, biraz durdu. Fehametin yü tekrar ele geçirmek isterim, dıye akh-

- Halimiz o kadar karışık, o kadar züne uzun uzun baktı. Sona: nıza gelebilir. Bundan yana hiç kork-
tuhaf ki... _ Biz dedi Hüsamettinle konuş - mayınız!. 

- Şimdilik biı·az karışık gibi görü- tuk· onu~la ka~ar verdik. Mademki şim 
nüymarnma,neüzülüyorsunu~yavaş ~;·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yavaş hepsi düzelir. 

(Arkası var ) 

- Ben de işte onun içi_n geldim, si
zinle konuşmak istedim. Ilköncc bu i
şi sizin bile bile yaptığınızı zannedi -
yordum; hatta ne yalan söyliyeyim, bi 
ze bir tuzak kurmuş olmamzdan kor -
kuyordum. Bir aralık Hüsamcttinin ha 
linden bile kuşkulandım. Acaba bana 
verdiği sözden caydı da, son dakikada 
sizinle birlikte o da bana bir oyun mu 
oynadı, diye düşündüm. Ayıplamazsı • 
nız beni, değil mi? Evlenme memuru
nun karşısında sizi yanyana gördüğiim 
zaman deli gibi oldum. Gözlerim ka -
rardı; yer yıkılıyor, gökler başıma çö -
küyor sandım. Artık bütün ümidim 
sönmüş, bütün hayatım kırılmıştı! 

- Bilmem amma, biraz yanılıyorsu· 

nuz gibi geliyor bana ... Bütün ümidi 
kırılan, hayatı altüst olan biris! varsa 
t> da benim. Size ne oldu acaba? .. 

- Ben sizinle konuşmaya geldim; 
siz birdenbire bana pek acı sözler söy
lüyorsunuz! .. 

- Acı olup olmadığını bilmem, c~oğ
ruyu söylüyorum. Size ne oldu, dedi -
ğiın yalan mı?. Sevdiğiniz .ıdam sizi se 
viyor. İkiniz de gençsiniz, hayattan her 
türlü saadeti bekliyebilirsiniL. Bugün 
kınldı, diye korktuğunuz ümitler ya : 
rın birer birer yeniden canlanır, hepsı 
umduğunuzdan daha iyi olur. Ya ben? 
Ben, öyle miyim?. Ne olacağım beHi 
değil... Benim de bu kadarcıl( üzüntü -
mü çok görmezsiniz, siz de beni ayıp
lamazsınız samrım. Nasıl olur da ken
di derdimi unutur, sizi düşünürüm·?. Na 
sıl olur da bizim gibi iki kadın, eski za
manlardaki ortaklar gibi, b~rbirlerile 

hoş geçinebilir? .. 
Fehamet, çarpışmada iJk sarsılma

yı duymuş gibi başını önüne eğdi: 
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Çok §işman bir adam olan Karıtasof, nuşmadan sonra eenç adamın ismini Be 
sarp ve kayalıklı bir yamaçtan deni~ mağı muvafık bulmamıştı. . 

büyük bır Karkasof güç bela karısının yanına ıllfı' doğru iniyordu. Yan yan ve di. Kırmızı gözlü, beyaz pantalonlu ., 
ihtiyatla adımlarını atıyor, h~r _ ad .. ıınd. a k 

- ltü 1 damla kar<::ıfac:nıasını anlatınca al'lllf duraklıyor, biraz oturuyor, guru . . l .e . "" r·· 

ayaklan altından kayan taşlan sinırlı sı- ona: Ben senir: yerinde olsaydım muhalt• 
nirli eczlerile takib ediyordu. kak ismini sorardım, dedi. 
Aşaltda, deniz kenarında, Karkasofun - Sormaf;ı muvafık bulmadım. Herif-

karısı Aniçka vardı .. Kocasının bayırdan 
. kahkahalarla le dakikalarca konuştuktan sonra ce, se-aşağı inişini seyrediyor, nin ismin n~ydi bakalım?.> diye sormal 

gülüyordu.. k ·b ı caktı 
Genç ka~dın. ı av; k asına seslendi· _ Merak içinde kalmadansa sormak. 

·ki cunu bir boru gibi j pe acayı o a · 

ağzına dogru tutara b och r 1 b. dağ herhalde daha muvafıktı. Ya yarın Mos-
- Senya, dedi, sen u a ın e ır kovada ~nunla karşılaşırsan kendisine 

keçisine benziyorsun!. . . . . . . nasıl hitab edeceksin?. 
Karkasof uçacakmış gıbı .1~1 el~ı yana _ İnşallah karşılaşmam. 

doğru kaldırdı. Muvazenesını temıne ça- Fakat Karkasof'un bu duası kabul ol· 
lJşarak cevab verdi: madı. Yukarıda anlattığımız konuşma-

- Ne diyorsun?. İşitmiyorum. Daha dan bir ay sonra, Karkasof, kırmızı göz-

lıızlı söyle!. . a w lü adamla, Moskovada, burun buruna 
- Sen, ke .. çi..yc benzı .. yorsun. D g geldi. Adamın yanında gayet şık giyin-

ke .. çL.sine. miş genç bir kız vardı. Kızın boyalı kat-
Bastığı taşın ayağı altından .kay~ak~ ları gibi omuzları da yukarı doğru kal

,1lduğunu hisseden Karkasof, bır dag k~ kıktı. Kız her halile _ gözlerHe, kalkık 
çisinden dal",a çevik bir hareketle ke~dı- kaşlarile, ornuzlarile - insan hayretinin 
ni yana doğru attı ve karısına ba~ırdı. en yüksek derecesini ifade ediyordu. 

- Budala karı!.. Kırmızı gözlü adam Karkasoru görün-
İşte tam bu esnada Karkasof, yukao- b • d . 

·x.· •. •tr ce agır ı. 
dan kendisine seslenildıgını ışı ı: _ o, merhaba Karkasef!. Nasılsınız 

- Karkasof!. b&kahm?. Yine terliyor musunuz?. Tanı-
Karkasof başını yukarı kaldırdı. En ~ınız: Betya! Bu da: Karkasof. 

yukarıda, yamacın ta başında, ~y~z pan- Karkasof cevab verdi: 
talonlu. tavşan gibi kırmızı gozlu genç _ Maalesef terliyorum. Ya siz?. Gene 
bir adam duruyordu. 
Tanımadığı adam ikinci defa Karka

sof'a seslendi: 
_ Vatandaş Karkasof, çoktanberi bu

rada mısınız?. Yukarı gelsenize!. 
Kırmızı gözlü adamın yüzü Kark~sof'a 

tamamen yabancı idi. Fakat çok nazık ve 
o derece meraklı olan Karkaso!, nefes 
nefese yukarı doğru tırmanmağa başla

(h. T~ yamacın başına geldiği zaman 
t:mımadığı adam, ona, elini uzattı. Bü
vük bir güçlükle Karkasof'u yukarı çek
ti. Karkasof'un terli avucunu sıkarak se
vinçle dedi ki: 

- Bonjur Karkasof! Nihayet bir defa 
daha görüşmemiz kısmet imiş!. Hani bir 
Jnf vardır: DPğ dağa kavuşmaz, insan in
!::tna kavuştırmuş .. Nasılsınız bakalım?. 

Karkasof boğuk bir sesle cevab verdi: 
- İyiyim, yalmz çok terliyorum . 
Karkasof bunları söyledikten sonra 

hafızasını toplamağa çalıştı. Fakat bütün 
gayretine rağmen bu sıhhatli, bu canlı 

kanlı yüzü, bu kırmızı, hilekar gözleri 
nerede gördül:rünü bir türlü hatırlıyama
dı. Bundan ötürü sıkılmağa başladı. 
Yabancı adam ehin Karkasof'un elini 

tutmakta dE'vam ediyordu. 
Karkasof bir şeyler söylemek lüzumu

nu duydu: 
_ Ya siz n2sılsınız? dedi, hali orada 

mısınız?. 

- Orada olmaktan ziyade buradayım. 
_ Güzel. Demek ki burada plaj safası 

yapıyorsunuz! .. 
- Yedinci defadır derim yüzülüyor. 

Siz ne zaman geri dönüyorsunuz?. 
Karkasof bu mecburi konupnaya bir 

son vermek için dedi ki: 
- Yarın değil öbürgün dönüyorum. 

Tabii Moskovada bana telefon edersiniz!. 
Şimdilik Allaha ısmarladık. Aşağı inece
ğim .. Aşağıda karım bekliyor. 

Her ikisi de birbirlerine telefon numa
ralarını verdiler .. Karkasof genç adamın 
telefon numarası yanına ufak bir istif
ham ipreti koydu. Bu ~ uzun bir ko-

orada mısınız?. 
- Hayır orada değilim. Bir dakika mü

saadenizi rica edeceğim. Şuradan bir si-
gara alayım. 
Kırmızı gözlü adam tü-tüncü dükkanı

na girdi. 
Karkasof, yüzü hayret ifade eden kal

kık kaşlı, kalk1k omutlu genç kıza dö
nerek: 

- Affınızı rica ederim, dedi, ben çok 
tınutkan bir adamım. Bu genç adamın is-
mi ne idi? 

Genç kız ı;:izgi halindeki kaşlarını biru 
daha kaldırarak cevab verdi: 

- Galiba ismi Gugadır. Soyadını bil
miyorum. Biz onunla tenis arkadaşıyız. 
Maamafih oru Goga diye çağıraRlar da 
var. Pek iyi bilmiyorum. 

- Peki bı: Guga-Goga ne iş yapar?. 
- Doğrusunu isterseniz bilmiyorum. 

Bildiğim bir şey varsa onun tenisçi ol
duğudur. 

Karkasof, Guga-Goga'ya ve genç kl7.a 
veda ederek bir tramvaya atladı ve u
zaklaştı. Eve gelince karısına cistifham 
işaretb ile o~an bugünkü karşılaşmasını 
anlattı. 

Karısı tela~lı bir çehreyle: 
- Bak görüyor musun, dedi, ben sana 

demedim mi?. Bilmediğin insanlara ne 
diye telefon numaranı veriyorsun?. He
rif kim bilir neyin nesidir?. Onun kim 
olduğunu mutlaka öğrenmek lazım. 

- Şuna bir telefon edeyim bari. 
- Peki, herifin adını biliyor musun?. 
- Eh şöyle böyle!. Nasıl olsa buluruz. 
Karkasof defterini karıştırmağa başla

dı. Yanında :stifham işareti duran numa
rayı buldu. Telefonu açtı: 

- Lutfen Gugayı çağırır mısınız?. 
Kalın bir kadın sesi lakaydane bir ta-

vırla cevab verdi: 
- Bizde böyle bir adam yok. 
- Şu halde liitfen Gogayı çağırın!. 
- Affedersiniz. fakat bizde ne Guga 

var, ne de Goga '. Herhalde yanlış yere 
telefon ediyorsunuz!. 

(Devamı J 1 inci sayfada) 
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Ya'Zan: 
M. RHim Ô'Zgen 

Enver Paşanın bir çılgınlık yaparak Anadoluya 
geçmek istediği her halinden anlaşılıyordu 

Önceleri buna mana verenier olur-ı Kaplanofun dediği gibi, ne yaptığını 

Dişarıda birisi, kapıyı yıkacak gibi vuruyor, 
bağırıyordu titreten bir sesle 

ortalığı 

sa da sonradan, yavaş yavaş iş anlaşı- bilmiyordu. - Pekala dinli ~ 
labilirdi. Moskovada ne kadar kalaca -

1 
Her iki zatten de aldığım ızahat, En- yorum. 1 

iını da henüz belli olmadığı için, gidip 1 ver paşanın Batumda bir münasebe! - ~ Söylemiye ha-li 
ben de mükellef karargaha yer1eşlım!. sizlik yapması ihtimalinin kuvvetli ol- cet yok .. İran hudu-ı 

Fakat, Ali beyin karargahına yer - duğunu görünce düşündüm. Doğrudan dunun yakınlarında 
leştiğim zaman gördüm ki benim için doğruya kendisine yazacağım bır mek- bulunuyoruz. Son -
bir kere daha siyasetle meşgul olmak tupla onun üzerinde tesir yapabilece - ra, Lidyalılarla olan 
mukaddermiş: ğimi zannetmiyordum; bunun için dok uzun harpten beri, 

Ali Bey (E~vcr paşa), Moskovadan tor Nazım~ hitaben bir mektup yazdım. memleketin düzeni 
«cenuba» gitmek üzere çıkmıştır. An - Hayli uzunca olan bu mektubun hüla- bozuldu. Her tara -
cak gittiği yerin cıcBatum» 'Jlduğuııu sa- sası: cAnadoluyu rahat bırakmak iü - fımız, haydudlarla, 
ğır sultan bile bilivor. Batumda bır it- zumu• idi. Bu fikri müdafaa ederken çapulcularla, ah -
tihatçılar kongresiv aktedilecektir. İtti- muhtelif şeyler söyledim. Bir seneden laksız adamlarla do
hatçılar kongresi denilen şey de, bır fazla Anadolu içinde bulunduğum c:i - lu ... 
kaç ittihatçının bir araya gelişinden i-

1 

hetle orada biz ittihatçıların bütün kre- İhtiyar biraz dur
baret. dimizi kaybetmiş olduğumuzu, Enver du. Uşağın bir şey 

Kongre, vaziyet hakkında :nüzake- paşa Anadoluya geçecek olursa iyi kar- söylemediğini gö -
re edecek ve bir karar verecek. Bun - .şılanmıyacağının muhakkak bulundu - ri.ince sözüne de -
lar bir şey değil. Mühim olanı ~u idi ki ğunu anlattım. Aklımca onların üze - vam etti: 
Enver paşa. Anadoluya geçmek fikrin- rinde ayrıca bir tesir yapmak üzer~ - Oturduğunuz 
dedır. Kaplanof bunu pek güzel anla - Moskovaya sırf onlarla konuşmak üze- ev köyden uzakça .. 
mış olduğu gibi Enver paşaırn vekili re gelmiş olduğumu ve bende mühi:n sapa bir yerde ... Ge
ve mutemedi olan genç bir zabit te mallımat bulunduğunu, kendilerıni celeri dikkatli dav • 
teyit ediyordu. Moskovada beklemekte olduğumu da ranınız. 

Doktor Nazım bu fikre yarı taraftar, ilave ettim. Bu yalanı yazarken de ka- - Benim kimse -
yarı da aleyhtar bulunuyormuş. Kap - zara Moskovaya dönerler ve yüzyüze den korkum yok! K . 
lanof, bana gördüğü şeyler hakkınrla gelirsek sırf onları Anadoluya geçmek- lıcunı gl.izel kulla -
bir hayli malıimat verdikten sonra u - ten men için bu yalanı söyl~miş oktu- nırım. Sonra, eve aldığım köpek de iyi kapadı. Yolcu almamak kararında idi. 
mumi intıbaını şu suretle anlattı: ğumu açıkça itiraf etmeği de aüşün - be~çilik yapıyor. Hizmetçisini karşısına aldı; onunla u -

- İhtilal cemiyetleri veya ihtilal ce- düm. Ihtiyar uşağın dik kafalılığını görün- zun uzun konuşurken kapı çalındı. He-
miyetleri ittihadı hep boş ~eydir. En - Mektubu Doktor Nazıma hitaben ce, elile sakalını hilalladı ve babaca bir men yağ kandilini söndürdü; yatağına 
ver paşanın kafasında yalnız bir fikir yazmaktan bir maksadım da !\nver pa- tavır ile: girdi. Hizmetçisine de sesini çıkarma -
var: Türkiyeye dönmek ve gene baş ol- şanın Anadoluda artık hiç sevilmcdiğ!- - Tecrlibesizsin oğlum! Zengin bir masını söyledi. 
nıak, Onun hareketlerinde normal ol - ni, Sarıkamış muharebesinden itibaren kadının, böyle bir köyde .. bahusus böy- Dışarıda birisi .. kapıyı yıkacak gibi 
mak üzere hiç bir şey görmuyorum. çok sefalet çekmiş olan Anadolu halkı- le tenha bir yerdeki bir evde bir uşak- vuruyor .. ortalığı titreten bir sesle ba
Hiç bir şey söylemiyor, kapalı kutu ha- nın, bütün bu sefaletlerden dolayı •mu la yaşaması tehlikelidir. Tehlike, bur- ğırıyordu: 
linde yaşıyor; fakat, hissediyorum ki, mesul tuttuğunu söylemekti. nunuzun önündedir. - Hancı! Kulakların sağır mı? Ca-
onun kafasında sabit bir fikir var. Bir Bunlan doğrudan doğruya kendisı • Deyince uşak şaşırdı ve: nını şeytan mı aldı? Neye kapıyı aç -
k~rt gibi onun zihnini kemiren bu fi- ne istediğim derecede kuvvetle yaza _ - Ne tehlikesi? mıyorsun? 
kir, baş o:ınak ihtiyacıdır. Bu fıkirle mazdım. Fakat, doktora serbestçe yaz- Diye sordu. Hancı, sesini çıkarmadığı için, ba-
o)o ne yaptıgının farkında değildir. Şim- mamda beis yoktu. İhtiyar .. sesini alçattı ve mühim bir ğıran yolcu, herhalde arkadaşı olan bi-
dı Ba~u~dadır. Oradan Anadoluya geç Bu uzun mektubu bir gece geç vak- sır söyler gibi şu sözleri fısıldadı: rine: 
~ek ıstıyor. Bence bunu yapmaması te kadar yazdıktan ve ertesi gün Kap- - Şu, senin gidip, kendisinden şa - - Yanlış gelmedik. Burada, başka bi 
lazımdır. Kabilse mlidahale cdıniz! }anof ve Ali beyin mutemedi ile bir • rap satın aldığın hancı yok mu? Onun, na yok. Bize ·burasını söylemişlerdi. 

Enver paşanın mutemedi cılan zat da likte okuyup kafi derecede müessir bu- köyde fena bir şöhreti vardır. Söyle - Han burasıdır; fakat neden kapalı? 
Batumdan Anadoluya geçme!< fikrini lunduğuna kanaat getirdikten sonra diklerine göre, hanına giren yolcular - Hancı yok mu? Atlarımızla meydanda 
teyit ediyor. O da benim müdahale et- ahvalini çok acip bulduğum muteıned dan bir kısmı, bir daha oradan çıkma- kalacak değiliz ya! Karnımlz aç .. Atlar 
mem fikrini ileri sürüyordu. Müdaha- beye verdim. O tarihlerde Rusyadu pos- mıştır. Bu adamın azılı bir haydut, haJ aç! Kapıyı kırıp girelim. 
le, fakat nasıl? Enver paşa müdahale ta ve telgraf hareketi yok gibiydi. En- nın da bir eşkiya yatağı, olduğuna her- Diyerek, kılıcının kabzasile, kapıya 
k~bul ~-der insan mıydı? Bilhassa be - ver paşanın muhaberatı Rusyanın Kur- keste kanaat var. Köyde, ondan herkes vurmaya başladı. Sonra, kapıya dayan
nım mudahalemin onun nezdinde ::ıe rieleri tarafından yapıldığını mute _ korkuyor. dığı için, tahtalar gıcırdamaya başla -
kıymeti olabilirdi? met bey söylüyor ve ertesi günü de Uşak .. ihtiyardan ayrıldığı zaman dı. Hancı, zorlu müşteriler kaqısında 

E.ıver Paşa an.ha~e olrr,ustu kurrie günü olduğu için mektubun ya- hancıyı düşündü. Onun bir gün, ondan, bulunduğunu anlayınca sesini çıkarma-
K l f .. ı · zılınasında acele ediyordu. Mektubu al- uzun uzun hanının hakkında ;nalılmat ya mecbur oldu: ap ano un soy ediği gibi, o, ne yap 

tığının farkında olmıyacak derecede si dı, bu kurrie'ye verilmeek üzere götür- almaya çalıştığını .. kendisinin cevap - Kim o} Nedir bu gürülti.i? 
nirce ambale idi. Bunu, kendi-;ıne mün- dü. Fakat, o tarihten üç ay sonra Ba - vermediğini hatırladı. Deyince.. Dışarıda iki ses, birden 
tehıp ve vekil olarak Moskovaya bı • tumda Halil paşayı gördüğüm zaman 11- gürledi: 
rakmış olduğu zatın ahvalinden anlı _ ondan ve beş sene sonra da İzmirde biz Hancı .. kırk beş yaşlarında, orta boy- - Yolcu! Yolcu! Bilmiyor musun? 
yordum; bu zat, siyasi fikir olara~~ he- zat doktor Nazımdan öğrendiğime gö- lu, tıknaz vücutlu dinç bir adamdı. Ha- Seni başka kim arar? Suratına aşık ge
nüz Mizancı Murad ve Ali Kemal fikir- re mektup, muhatabının eline geçmiş linde; bakışında, söz söyleyişinde bü - lecek değil ya! 
ı.erinde bulunuyordu. Bir gün, ~uradan değildir! Ne oldu? bilmiyorum. Herhal- yük bir kabalık vardı. Bekar yaşıyor - - Yemeğim, otum, arpam yok! Ben 
buradan konuşurken farkına v,lrdım ki de, postada zayi oldu denilemez. du. Yanında, bir hizmetçisi vardı. Bu, de hastayım. Yerimden ka1kacak halde 
bu zat, genç olmasına rağmen, Osman- İhtilal cemiyetleri ittihadının yirmi yaşlarında, iri yarı bir gençti. değilim. Başka yere gid~ 
it imparatorluğunun başına gelen bu _ faaliyetleri Genç hizmetçi.. bir gün heyecanlı - Peki .. Anlaşıldı, sen kapıyı iyilik-
tün felaketleri İttihat ve Teral~ki ihti- Moskovada iki ay kadar :{aldım ve heyecanlı hana geldi. Ustasına: le açmıyacaksın. Ben, onu temelinden 
laline atfediyordu. Eğer Abdülhamid nihayet neticelendirilmesi imkanı ol - - Bilir misin .. usta? Şu tek evde o- temizleyeyim .. sen de gör! 
yerinde oturmuş, 908 ihtilali vukua b'" .. k h 1 . ır fk turan kadın yok mu~ Dünya güzeli val Hancı bu tehdidi işitince, bir küfür 

l 
. b mı yan uyu u ya yerme .~a asya - lahi! d h. 

ge m:mış ulunsaydı, Osmanlı impaıa- da tasav\·ur ettiğimiz küçük hakikat • savur u ve ızmetçisine gidip kapıyı 
torlugunun başından da bu iclaketler !arla uğraşmak üzere Kafkasyaya dön- DedL açmasını söyledi. Kapı açılınca, atlarını 
geçmı'yecekt' G l'b · d M Hancı çırag-ının yüzüne havretle yedeyen iki yolcu, bı'rbı'rı· arkasıııdan 

ı. a ı a Jan arma zabiti düm. oskovada kaldığım iki ayın bjr ' J 

olan bu gen · - d · - baktı: içeriye girdi. Önden gı'ren yaşlı yolcu, cm agzın an ışittigim bu çoğunu da Ali bey karargahıncıa geçir-
sözler, hayretimi mucip ı)ldu;u için dim. Ancak, bu müddet zarfında Ali - Nereden anladın? Kadının dışarı e~ind~ .~a~dil tutan hancı çırağını, el _ 
kendisile ufak bir münakaşaya giriş _ bey karargahının rütbesi biraz düştü. çıktığı yok .. eve kimseyi de sokmuyor - bısesı ustunde, dipdiri görünce: 
tun. fakat k f d Al' K ıı M lar. - Vay babam! Senın· nerende hasta-' , a asm a ı ema e i- Şeker fabrikatörünün sarayından baş -
zancı Muradın, hatta Mevlan z::ıde'nin ka bir tarafta büyük bir eve nakledil- Dedi. Genç hizmetçi yılışık yılışık lık var? Böyle, elbiselerinle mi yatıyor-
f'k' 1 · d b k b sırıttı: durı.? 

L ır erm en aş a ir şey tıulunma - di. Bununla beraber, orada da ıatacak 
dığını gördüğüm için hayretım arttı ve ve yiyecek ve hatta hizmet itibarile - Ben, gördüm. Çoktanberi, kadı - Hizmetçi, kapıdan giren yolcuları 
münakaşadan vazgeçtim. çok rahatdık. nın ne biçim şey olduğunu anlamağa- tetkik ediyordu. Üstleri başları toz i _ 

908 de, fesinin üstüne cva r.ürriyet Moskovada geçirdiğim bu iki ayın merak ediyordum. Bugün, evierinin kar çinde idi... Atları tere bulanmıstı. Kı _ 
ya ölüm!11 şiarını yazarak aaaa çıkını~ _maddi kısırlığına rağmen _ manen şısındaki kavak ağacına çıktım. Bahçe- yafetleri, Iranlı olduklarını gö;teriyor
olan Enver paşanın Moskovada bu fi- ne kadar istifadeli olacağını tahmin et- yi gözetledim. Kadın, bahçede idi. Ba- du. Muhakkak, uzaklardan ve son sür' 

Çırak.. bunların kervana katılmil .. 
dan yalnız gelişlerindeki cesarete ıM 
şaşıyordu. İçinden: 

- Birbirinden iri adamlar! Deve ben 
ziyorlar. Tam müşterileri bulduk! 

Dedikten sonra, atlann gemlerini al 
dı ve açık duran oda kapısım ptere-
rek: 

- Hasta olan, yatan ben değilim. U• 
tamdır. Orada yatıyor. 

Dedi. Usta da, öteden, kendisinin haı 
ta olduğunu söyledi. 

Yaşlı ve sakallı yolcu, hanctnm o -
dasına doğru yürürken: 

- Rüstem.. Gel.. Şu, bizi kapıda be}

leten hasfa hancının suratını bir gö • 
relim. 

Dedi. 
Hancı, kandili yakmıştı. İki yolcu, 

odanın bir köşesine baktılar. Orada, 
bir kerevet üzerinde, örtüsünü çene -
sine kadar çekmiş bir adam yatıyor -
du. Yaşlı yolcu, ona doğru yürüdü. Ö • 
nünde durdu: 

- Hancı sen misin? Öküz gibi çıra
gın var. Sen, yerinden kalkamıyor
san, kapıyı niye ona açtırmadın? 

Deyince hancı, inler gibi yaptı ve 
kesik, dermansız bir sesle bir şeyler 
mırıldandı. Yolcu, istihza ile: 

r 
l\löbetçl 
Eczaneler 

(ATkaıı WT) 

Bu gece nöbetçi olım eczaneler f1lll -
tardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 

(Esat), Beyazıtta: (Haydar), Bamatya -
da: (Erofilos), Eminönünde: (Beflı' Ke
mal), Eyüpte: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin), Şehremininde: (Nuam.), 
Şehzade başında: (Asaf), Karagümıiikte: 
(Arif>, Küçükpazarda: : (Huliial), Bakır
köy ünde: (İstepan). 

Beyotlu cfhetlndekiler: 
İstikliil caddesinde: (GalatuaıaJ), 

(Oarih), Gala.tada: (Hidayet}, Kuma -
luşta: (Kurtuluş), Maçkada: {l"eJZl), 
Beşiktaş ta: CNaU Halid). 

Bofaziçi, Adalar ve kadıkiy edltıılia -
dekiler: 

Üsk.üdarda: (İmrahor>, Ban,Jerde: 
(Nuri), Kadı köyünde: (Moda), (ller -
kez), Büyükadada: (Şinasi Rıza), BeJ -
beliadada: (Halk). kirlerde bir vekil bırakmış olması, ben mek kabildir. yıldım doğrusu! atle geliyorlardı. 

reooun~~~ ~ fuci~w~~ ~~~oorj HanCT .. ~~y~~m~i;fabt~~=========~~====~~~~~~~==~------
tesi günü .. ilk işi kavak ağacına çık -

Nafıa Vekaletinden: 
Ev kadmmm şeker kuponu: 

Ev kadını, taze yemiş mevsimi geçmeden kilerini reçel ve şurupla 
doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, t 
saklayınız. 30 tanesini bir seri hallnc\e biriktirip ldaremlze getirenlere ve gön
derenlere bir numara vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak blr günde bu numaralar ara
sında kur'a çekllecektir. İlk 25 numaraya yirmlşer ltllo, mütealop 25 numara
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beter kilo, l50 numaraya da ikişer 
kilo şeker verilecektir. 

mak, kadını gözetlemek oldu. Kadını 

gördü. Bahçede dolaşan iri köpeği gö
rünce, başını kaşıyarak biraz düşün -

· dü. Sonra, ağaçtan inerek dalgın dal -
gın yerine döndü. 

O günden sonra, hancı, her hana ge
lişinde, uşaktan, hanımının zenginliği .. 
yanında bulunan parası, ziyneti hak -
kında malümat sızdırmaya uğraştı; fa
kat uşağın bir şey söylemediğini göre
rek düşünüp durdu. 

2 Ağustos 9:37 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaieti Malzeme 
Eksiltme Koın:syonunda 208.000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun ka
palı zarf usulıle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şa:-tnamesi ve teferrüatı 1040 kuruş mukabilinde Vekalet Malzemt 
Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 11650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını Resmt Gazetenin 7 /5/936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasında çıkan talimatnameye göre V t•kaletten alınmış 937 senesi malzeme 
müteahhitliği vesikam ile birlikte 2 Ağu~ tos 937 pazartesi günü saat 14 e kadar 

ekalet Malzeme Müdürlüy .. e vermeleri lazımdır. cl493. c c327ıl• 
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ilAÇLARINIZI ::;~; SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz büytık 
bir dikkat, ciddi lıli.r istikameUe 
hazırlanır FOSFATiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdı o 

Bununla beslenen yavrular tı-m 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 

Vataniler, Hatayda karışıklık çıkarmak 
için fedai toplamıya başladılar 
(Ba.şt'lrafı 1 inci sayfada) ı Vatani liderlerinden Cabirinin Halepte 

Bunlar bilhassa, Hatayda yapılacak kur Zekeriya cc.münde verdiği hitabe halk 
tuluş bayramında hadise çıkarmak için ı tarafından gayet fena karşılanmış camide 
açıktan açığa hazırlık yapmaktadırlar. Bu bulunanlar Vatanilere karşı nefretlerini 
işlerle meşgul olmak üzere adeta bir teş- açıkça izhar etmişlerdir. 
kilat kurulmuştur. Hatta bu teşkilatın * 
şimdiden Halepte, bu maksatla, bir takım Mektubumu postaya verirken şu vak'a-
fedailer yazmakta olduğu haber alın - yı haber aldım. Halep pazarında mal sat
mıştır. Bu t€cavü~ler başlamıştır. Geçen mak üzere giden Antakyalı Abdi ve Ga
gün Halebe gitmek üzere yola çıkan nim adlı iki Türk şapka giydiklerinden 
şapkalı Türhler Vadii Cerep mmtaka- dolayı Vatarıilcrin tecavüzüne uğramış -
smda müfrit Vatanilerin tecavüzüne uğ- Jardır. Bunların şapkları yırtılmak isten
ramışlardır. Yolculardan bir kaçı dö - miş, kendilcrı dövülmüşlerdir. Kara -
vülmüştür. kola müracao.t eden Türklere: cBura -* fara bir daha gelmeyin• cevabı veril -

Müstakil Hatay hudutları haricinde miştir. Tazyık şiddetle devam e!ınekte -
kalan Bayır, Bucak ve Hazine köyleri dir. =-
halkına karşı yeniden tazyikler başlamış
tır. Bu Türl: köylerinin başlarına bilhas
sa tahsildarlar ve jandarmalar musallat 
edilmektedir. Bunlar köylerde bulabil -
dikleri hubub:;.tı almakta, hayvanları top 
Jamaktadırlar. Bu suretle açlığa maruz 
kalan bu havali Türkleri hicrete mecbur 
edilmektedirler. 

Başvehil Şark 
Seyahatinden döndü 

(Baştorafı 1 inci sayfada) 
bulunarak etrafındakilere ilk okuduğu 
DJnıfı göstermiş ve mektep hatıralarını 

..mlatarak demiştir ki: 
Köylerde Araplara silah tevzii devam - İşte, burada tam beş yıl okudum. 

etmektedir. Jlir müdürümüz vardı ki, sesini işittiği-* miz zaman kaçacak yer arardık! .. • 
Mektubun~a nihayet vermeden biraz da Başbakanımız Selçukilerden kalma e -

Suriye ahvalinden bahsetmeği faydadan serleri tetkik ederken, bu kıymetli a -
hali bulmadım. Bugün Suıiyenin vaziye- .bidelerin iyl bakılmasına işaret etmiştir. 
)..'li kısaca anlatmak icap etse ckarışık• Müteakiben şehir işleri hakkında aldığı 
)limesini kulfanmak kafi gelir. Hemen malumat ve intlbalar üzerinde durarak 

herkes müşteki bir vaziyettedir. Hele ,vali Nazmi Teıkere memnooiyetini izhar 
bugünkü hükumetin mevkü büsbütün . etmiştir. 

tezelzüle uğramıştır. Vatani partisine İsmet İnönü şehrimize bir buçuk saat 
karşı hoşnutsuzluk günden güne art - şeref verdikten sonra gene coşkun teza -
maktadır. Halk Vatanilere karşı ne~ti- hürat arasında uğurlanmıştır. 
ni açıkça izhar etmektedir. Geçen gün Neşet Nafiz 

WWW• .......,...__..,. w,... .._ ..-.._ 

Beş kocamdan niçin ayrJldım? 
(Baştnrafı C nıcı sayfada) 1 Muhtelü scbeblerle beş kocadan ayrı-

ğimd:~· güzell\ğimden doya doya istifade lıp ?ihayet altıncı kocasında. saadete er
etse ıdım. miş olan bu bayanın bana gbndermiş ol
Kırkından sonra diyorum ama, buM duğu bu hatıratı işte aynen neşrettim. 

lafın gelişi derler. Yoksa ben daha kır- Burada yalr.ız bayanın hesabta biraz 
kını tıeğH, otı1fomı bile geçmt>dim. zayıf olduğunu, kara cümlesi biraz nok-

Durun bak:ıyım a dostlar, ben daha ta- sanca bulunduğunu - kendi aflarına rağ
ze sayılırım ayol! ÖyJe ya, on dokuzunda men - söyliyehilirim. Çünkü bayan ilk ko
ilk kocaya vardım. İki yıl onunla yaşa - caya on dokuz yaşında değil, yirmi iki 
dım, etti yirmi bir, ikincisi ile iki buçuk yaşında varmış ve her kocasile yukarıda 
yıl diyelim, ettı mi yirmi üç buçuk? ü _ yazdığı müddetlerden biraz daha fazla 
çüncüsü ile de iki yıl dersek eder yirmi oturmuş ve h~r kocadan ayrıldıktan son
beş buçuk ... Dördüncüsü ile de bir bu- ra da en az birer buçuk, ikişer yıl dul ya

samış olduğuna göre şimdi kırkla kırk beş 
&rasındadır. Ziyanı yok, kırk, kırk beş
lik bir kadın da yaşlı sayılmaz. Mahmud
paşadaki genç dükkan çığırkanlarına 
dikkat etmez mismiz, bunlar kırkla kırk 
beş, hatta kırk sekiz, hatta elli arasındaki 
kadınlara bayan valide! diye hitab et -
mezler, onlan hep: 

çuk filan ... etti yirmi altı buçuk ... Beşin
cisi ile de ancak bir yıl, oldu yirmi ye
di ... Haydi ara yerlerde de beşer altışar 
ay geçti ise hC;psi hepsi olsun otuz, otuz 

bir... Bunun ~usunu, busunu, anhasını, 
minhasını da ilave edersek otuz iki, otuz 

üç ya çıkar Ya çıkmaz... Şu halde ben 
şimdi tam kcmnle gelmiş bir taze sayılı
nın. Bay da zaten o kadar yaşlı değil, o 

da tam olgun bir erkek! Ooh, Allah ikimi
ze de, cemi ciimleye de sağlık, dirlik, dü
zenlik versin ve her kadını huysuz koca
dan irağ eylesin, amiiiin! 
-.-........... ı..uı ............ ,_...._.._, ___ _ 

Bando öğretmeni aramyor 
Bergama Halkevinin yirmi parçadan 

mürekkep ve bir senelik faaliyeti olan 
bandosu için pir öğretmen aranıyor. 

istenilen şartlar şunlardır: 
1 - Şimdiye kadar çalıştığı ve muvaf

fak olduğu yerlerden aldığı vesikalar ile 
tahsil derecesini gösterir vesika ve hüs
nühal varakası. 

2 - Piyano ve keman ile takviye edil
mek suretile bandodan ayrılan sazlardan 
terekküp edecek cazı da idare etmesi 
şarttır. 

3 - Bando sazlarından birini de çala
bilmesi icap eder. 

Bu memuriyet için Bergama Halkevi 
tarafından ayda kırk lira tahsisat ayrıl
mıştır. Taliplerin mezkur eve müra
ı:aatlan 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dradner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Tlirlıiyeclelıi fUbeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüğü 

1 * Ha twlii banJuı İfİ * 
:.......----------·-------....... 

- Buyursunlar bayan hemşire! 
Diye çağmı:lar. Her ne hal ise bizim 

bayana yeni kocasile biz de uzun uzun 
saadetler dileriz. 

-SON-
Osman Cemal Kaygılı 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTİH· 

SAL EDİLMİŞ TABÜ BİR 
MEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmaklarını, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağı.z koku
sunu izale eder. Umumi hayatır .. in
tizamsızlıklarını en emin surette ıs
lah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOOLU • İSTANBUL 

İstifham işareti 
(B~ taTafı 9 uncu sahifede) 

- Hayır yanlış değil!. Ben iyi bir ar
kadaşımı arıyorum .. Canım beyaz panta
lonlu genç bir delikanlı .. 

Telefondaki kadın sesi gülmeğe baş
ladı: 

- Bizim dairede üç tane delikanlı var. 
Üçü de beyaz pentalon giyiyor. Sizin iyi l 
arkadaşınızın soyadı ne?. 

- Doğrusu soyadım bilmiyorum. 
- İşte bu tuhaf. Hem iyi arkadaşım-

dır diyersunuz, hem de soyadım bilmi
yorsunuz!.. Bu nasıl olur?. 

Karkasof karısının yüzüne bakmamağa 
çalışarak kat'i bir sesle dedi ki: 

- Canım gözleri kırmızı. Çipil, çipil .. 
Tavşana benzıyor... Hani şu bildiğimiz 
tavşanlara. 

- Bizim dairede ctavşan. adlı kimse 
yok. 

- Canım adı ctavşan> değil.. Gözleri 
tavşana bentiyor .. Evet, evet gözleri.. 

- Bizde tavşan gözlü adam yok. 
- Yahu, adamcağız daha geçenlerde 

Kırımda idi.. Evet, evet Kırımda .. 
Telefondaki ses sevinçle haykırdı: 
- İki saattenberi boşu boşuna çene 

yoracağınıza önceden bunu söyleseniz a?. 
Kırıma giden Gregori Nikolayeviçtir. 
Biraz bekleyin çağırayım. 

Bu cevaptan pek sevinen Karkasof, üç 
dakika sonra genç delikanlının küstah ve 
1:-ariton sesini duydu: 

- Allo?. Kim telefonda? 
- Benim, Karkasof, merhaba?. 
- Bir defa daha merhaba Karkasof! 

Nasılsınız?. Yine terliyor musunuz?. 
Karkasof ezile büzüle, her tarafından 

terler boşanarak sordu: 
- Allah aşkına bana söyleyin, sizin 

soyadınız neydi?. 
- Soyadım mı?. Soyadım Tükof'tur. 
- Vatanş Tükof, biz birbirimizi nere-

den tanıyoruz?. 
- Hatırlamıyor musunuz vatandaş 

'Karkasof? 
- Affedin, fakat hatırlamıyorum. 
Aradan bir iki saniye geçti. Bir öksü

rük sesi duyuldu. Nihayet Guga-Goga 
Tükof cevab verdi: 

- Canım geçen sene beni mahkUm e
den siz değil mi idiniz?. Siz mahkeme re
ısi idiniz?. Hatırlamıyor musunuz?. Ti
yatro biletlerinde ihtikar yaptım diye 
b;ma bir sene ceza vermiştiniz! .. Ben de 
temyiz etmiştim de cezam altı aya in
mişti. 

Şimdi nasılsınız bakalım?. Gene terli-
yor musunuz?. Orada mısınız?. 

Karkasof isterniyerek cevab verdi: 
- İyiyim. Allaha ısmarladık. 
Ahizeyi astıktan sonra kıpkırmızı bir 

halde karı9ıllla döndü: 
- Artık mesele halloldu demektir. Bir

birimizi hatırladık: onunla Dudikoflar
da iskambil oynamışız.. Birbirimizi ora
dan tanıyormuşuz. 

Yarmki nushamızda : 

Kolacının kızı 
Nakleden: Nimet Mustafa 

....... _. ......................................... ___ _ 
Çocuk bahçtleri levazımı huır 
Belediye, şehrin muhtelif yerlerin -

de 1 O kadar muhtelif çocuk bahçesi te-

l 
sis edecektir. Çocuk bahçelerine ait le
vazımın bir kısmı ısmarlanmlştır. 

1 -··· .... .. __ •. ·- ······ ·-'"' ,,, .... - ... ---..-......... __ _ 

SELANiK BANKASI 

TesiB tarihi 1888 

• 
idare merkezi: 

İstanbul (Galata) 

Türlıiyedelci pbeleri: 

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

Yunaniatandalıi fUbeleri 

Selanik, Atina, Pire. 

• 
Her nevi banka maamelAh 

İstanbul ve Galata ıubelerinde 
Kiralık kasalar 

Dev'.et Demiryolları ve Limanları ~letme Umum idaresi ilanları 1 
1 

Muhammı::r. bedeli (150.000) lira olan Sıvas atelycsi \rinç ve transbordörlerl 
23/8/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bf. 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/ 1936 G. ve 3297 No. lu nüshasında inti• 
pr etmiş olan taJimatnarne dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 

raa 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver .neleri lazımdır. 
Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(3534) 

* * Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton katran yağı 2/8/1937 pazartesi gün6 

saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia Vekaleti binasında satın alına • 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3120) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/936 gün ve 3297 No. 1ı nüshasında intişar 

etmiş olau talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar Devlet Demiryolları Malzeme dairesindeki Merkez Komisyonu Reis
liğine vermeleri Iazundır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(3387) 

* * Muhammen bedeli (74472,60) lira olan ılaç ve tıbbi malzeme 8/7 /937 Perşembe 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına• 

caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4973,63) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 32n No. lu nüshasinda in • 
tişar etmiş (']an talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni güıı 

saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 370 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 

(3578) 

lstanbul defterdarlığından: 
.Lira KurUf - -Aksaray Katipkasım Alboyacılar sokağında kain eSki 8 yeni 

2 sayılı ve 11 metre murabbaı arsanın tamamı. .. 
Kadıköyünde: Zühtüpaşa mahallesinde Çifte havuzlar sokağında 

kfıin eski 18 yeni 8 sayılı ve 1600 küsur metre mu
rabbaı bahçesi olan evin 64 de 28 payı ..• 

Büyükçarşıda: Keseciler sokağında kam eski 12 yeni 10-12 sayılı 
kagir dükkanın tamamL .. 

Beyoğlunda : Tarlabaşında Hüseyinağa mahallesinin Yenişehir 
sokağında kain eski 173 yeni 153 sayılı dükkarun 
tamamı ... 

Beyoğlunda : Yenişehir mahallesinin Kaya sokağında kain eski 
135 yeni 171 sayılı evin tamamı. 

Kasımpaşada: Kulaksız mahallesinin K uJaksız caddf'sinde kain 

33 00 

745 00 

120 00 

670 00 

550 00 
. " 

eski 86 yeni 156 sayılı d ükkarun tamamı. 160 00 
Yukarıda yazılı mallar 2/7 /937 cuma günü saat 14 de satılacaklardır. Satış b& 

deline istikrazı dahili ve% 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin. 
% 7,5 pey akc;elerini vakti muayyeninden evvel yatırarak yevmi mezkfırda Def· 
terdarlık M\lli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil sat:.ş komisyonuna müracaat-
ıarL (F.) (3514) -- -- ----~--------------------------- ~~----~-------· 

Devlet Demlryollar.ı ve Limanları 
İşletme Genel Dlrektörlüğllnden: 

1/7/937 tarihinden itibaren; beher parçasının ağırlığı elli kilodan fazla olma
yan ve demiryollan ile kayıtsız ve şartsı~ olarak nakli caiz bulunan ambalajlı 

eşya, Sirkec.i - Küçükçekmece Banliyösünde, furgonların da kayıt muamelesi yap
tırılmaksızın banliyö trenleri furgonlarında nakil için kabul edilebilecektir. 

1-20 kilo ağırlığındaki parçalardan 10 kuruş ve 21-50 kilo ağırlığındaki parça-

lardan da 15 kuruş ücret alınacaktır. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmeliclir. c3576> 

1 ... -l'!'ml. n-h-is-a-rl_a_r _Ü._M_iı--. d-iı-. r--liı--. ğ--iı--. n __ d __ e __ n __ : ... 

1 - İdaremızin Mecidiye köyünde Likör fabrikasmda şartnamesi mucibince 
yaptırılacak 710 metre murabbaı parke, 1450 ,metre murabbaı adi kaldırım inşaa
tı açık essiltmeye konulmuştur. 

II - Eksiltme 9/VII/1937 tarihine rast lıyan Cuma günü saat 15 de Kabataşta 

İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Keşif bedeli (4019,25) muvakkat teminat (301,44) liradır. 
IV - Şartname ve sair münakasa evrakı 11 kuruş mukabilinde her gün inhf .. 

sarlar inşaat şubesi müdürlüğünden alınabilir. (3609) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Cınsı Mikdarı İlk pey 

Birinci nevi burma dağlıç eti 1800-2000 78 
Sürpagop hastanesine alınacak yukarıda yazılı et açık eksiltmeye konulmut

tur. İhalesi 9/7 / 937 Cuma günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin Beyoğlu 
Vakıflar müaürlüğü mülhaka kalemine müracaatları (3587) 

İstanbul Dördüncü icra memurlu. ##'•••••••••••••ıııı.. 
ğundan: Halis lnglJiz mamulab çelik ' 

Bir borçtan mahcuz olup paraya çev- ve paslanmaz çelikten kelem-
rilmesine karar verilen biri üç yüz ve lE!rle kırtasiye levazımatı ile 
b!risi dört yüz ve diğeri iki yüz lira kıy- iştigal edecek bir 

metlerinde iki adet Kelvinatör ve bir adet Mümessil aranıyor 
Frigidaire peşin para ile açık arttırma ile 
30/6/937 Çarşamba günü saat 9 dan 11 e Tekliflerin aşağıki adrese gön-
kadar satılacaktır. O gün mahcuz Kelvi- derilmesi: Goode & Co. (Metals) 
natör ve Frigidaire takdir olunan kiy _ Ltd. 337, Oray's Inn Road, 
metin % 75 ini bulmadığı taktirde London W. 1 Angleterre. 

15/7 /937 Perşembe günü saat 9 dan 11 e 
kadar Beyoğlunda İstiklal caddesinde A
ğacamide 78 numaralı pastacı dükka -
nmda satılacaktır. Talip olanların mez-

....................................................... ..-
!<ur saatte hazır bulunacak memura mü -
racaatleri il5n olunur. (35598) 
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RMA TERT\BA Ti 
SANiYEDE auz Ç\KA 

Yalnız 

FRIGIOA.lRE 
dolaplarında bu
lunan bu har~k~· 
l l de sistemının 
nasıl çalıştığım 
görme{Je gelınıı. 

Hayran 
kalacaksınız ! 

Hakiki bir .. FRIGIDAIRE •• e malik 

olduOunuz zaman, size 5 SENELiK 
RESMi BİR TEMiNAT ŞEHADETNAMESi 

verilir. Bu şehadetname, kabiliyeti ve 

selihiyeti memleketimiz piyasasında 
malüm ve rubuarsılık tecrübe sahibi 

olan bir müessese tarafından imza 

edilmittir. GENERAL MOTORS 'un 

mamOlata olan FRIGIDAIRE sotuk 

hava dolabı ile verilen teminat. 

bozulan aksamın tamirini de6il, 

sotutmayı tevlit eden cihazın 

H E Y E T 1 U M U MİY E S I N I N 
. oe&lşTIRILMESINI 

TEKEFFÜL EDER. 
SoOuk hava dolabı alır• 

ken. bunun gibi kıymetll 

bir teminat istem• Ot 
u n u t m a 'I ı n ı z. 

;~TAN BUL 

ANKA~A 

BÜTÜN SArf JE ŞUBELERİNDE 
0 S.l ir/V\.iR 

Saçlarda başllyan yaprak dökümü 

Optamin saç eksiri 
Kullanılarak durdurulabilir! 

•Optamin Saç Eksiri• halis vita- önüne geçer .• optamin• kullanarak 
minden yapılmıştır. Saç guddelerine saç dökülmesi tehlikesi tamamen 

aeri bir tesir yaparak onlan akamet

ten kurtarır; köklere yeniden can ve· 

rir, saç dıOKülmelerinin kat'iyetle 

bertaraf edilir. 
•Optamin• saçlar için hakiki bir 

afet olan kepekleri izale eder, cilde 
hayat aşılar, saçları güzelleştirir. 

"O P TAM i N,. i ısrarla isteyiniz 

Türk Hava ({urumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • cU ketlde 11/Temmuzı1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 45.000 liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 1:..000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır •• 

DIKJ(A T: 
--- --- --
Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 ~oll akpmına kadar biletini 

değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten lllOllra bilet üzerindeki hakin 

Bu adamı canından 

bezdiren ıey : 

Gl(IPI N 

i tecrübe edinciye 
kadar çekmeğe 

mahkum olduğu ağrı 

ve sızılardır. 

GRiPIN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrdarını keser 

GRIPIN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağnlarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRIPiN 
Kirıklığı, nezleyi, aojiıkıilgınlıklarından 

Yepyeni formüllerle plya••Y• çıkardan 

VENÜS Rimeli 

VENÜS Allığı 
VENÜS Ruju 

VENÜS Kremi 

VENÜS Pudrası .. 
VENUS Briyantini 

kullananlar muhakkak VENÜS kadar güzelleşir. 
Vem.ıs müstahzaratı ı mdi bütün kibar ve ıık f amilyalann m 
kıymetli Vt- itimada pyan yegine tuvalet müatahzarab olmUflw• 

Deposu: Evliya Zade Nurettin Müeaeaeıi. -
KAR DO 

Sükun ve istirahat •eriyor. 
Asabi buhranlan geçiriyor. Her 
eczaneden reçetesiz tedariki 

mümkün 

SiNiR DAMLASI ,.. 
OSMANLI BANKASL 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARiHİ : 1863 

Bermayesı: 10,000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nıs, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. Son Posta Matbaaa 
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