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TUNCELi SÜKÜNA KAVUŞUYOR Ankara - İstanbul 
Kıtaatımız seyit Rızanın ~kspre~i büyük 
• • •• • hır tehlıke atlattı 

Kaza geçiren 
trenle Maliye 
vekili de ıeh
rimize gelmit
tir. iki metroya 
kadar yükse
len sular karşı· 
sında yolcular 
heyecana ka
pıldılar. Loko
motif ve iki 
vagon devril-

iZi uzerınde bulunuyor Ant bir tutana tutulan tren 
36 şaki dün teslim oldu, perişan 11 saat teehhürle geldi mek tehlikesi 

geçirdi 

bir halde bulunan Seyit 
·-

Ayni trende bulunan Adliye Vekilinin geçirilen 
haza hakkında Son Postaya beyanatı 

Rıza ı karısı tahrik ve teşci ediyor Evvelki akşam Ankaradan hareket c- müşlerdir Tren n·hayet dün akşam saat 
d1::11 Ankartı - İstanbul ekspresinin, Eski- yirmiyi bir geçe Haydarpaşa istasyonu
~ehire giderkc·n yağan fazla yağmurlar- na gelmiş ve yolcularını, endişe. merak 
dan dolayı .-.:el basması üzerine Biçer is- ·,·c hasretle bekliyt:11 kalabalık bir ku le 
tasyonu ile Sazılar arasmda yolda kaldı- tnrafıııdan karşılanmıştır. 

·r uncclinde sür'atle kur ıılan oır kÖpl'Ü. 

Eliiziz, 27 (Sureti mahsusada giden ar- rini geçirmektedirler. Şakilerin elebaşısı 
kadaşımızdan) - Tuncelindc sarp dağ- Seyit Rıza rtrafındaki çapulcuların dağıl-
hu da sıkışıp kalan haydudlar son glinle- (De1:cwıı 6 ncı salıifede ) 
«== 

TÜRKiYE - FRANSA -SURiYE 

Başvekil •• • 
urıye un 

fevkalide komiserile 
saatlerce gö üştü 

Suriye Başvehili ve fevkalade koıniser bu sabah 
Toros ehspresile Şama harel1et ettiler 
Görüşmeler hakkmda B. Menemenci oğ l unun beyanatı 

Sıt1 iye fevkalade komiseri Kont dö Martel istasyonda 

Dün sabahki ekspresle Paristen şehri- linde bir müddet istirahat ettikten sonra 
r.ıize gelen Fransanın Suriye fevkalade lfariciye Vekaleti vekili Numan Mene-
Jcomiseri Kont dö Martel, Perapalas ote- (Devamı 3 üncü sayfada) 

-~·······-···· ... ·························-·······---··-······································-·······-............ . 
lnönü okuduğu ilkmektep önünde 

Başbakanımız İsmet İn önünün Şark seyahati dönüşünde Sivasa uğradığın ı, ora
d a çocukluğunda beş yıl okuduğu mC'kte bi ziyaret c'.tiğini yazmıştık. Yuh.rıdaki 
r esimde İsm0t İnönü okuduğu mektebin k<ıpısı önünde görülmektedir. 

······························································ r 
Herşey bir pamuk 
ipliğine bağlı 
Dünyanın karışıklık içinde bu

lunduğu muhakkaktır. Haziran 
ayı fırtına içinde ve ufukta iyi 
hava alameti olmıyan bulutlar 
dolu olarak sonuna eriyor. 

ğıııı h~ber vermi .. tik. Dün sabah saat 7,5 Ankara - İstanbul ck!':presi 14 saatte İs
da bu trenk gelecek yolcularını karşıla- :.on bula gelirken bu geçirilen tehlıke ) ü
r:ıak için H aydaı paşaya geçen bir çok zünden 25 -.a· He, yanı 11 saat te hhu le 
i~:lınscler hadıseyi ögrenince geriye dön- (Devamı 6 ıncı sayjada) ........................................................................ ._ 

İzn1irde hırıcı bir güreş 

Müliyim dün tekrar 
Amerikalı ile karşılaştı 

1 
Yazan : Muhittin Birgen 
(Yazısı Her Gün sütunumuzda) 

---~----------.ı. Güreş çok sert oldu, ring kırıldı, Mülayim Amerikalıya 
Kahraman Gökçen karşı galip u~n edildi 

E k 
ı h ı t İzmir ,27 (Hususi) - Stadyomda 

S 1 Ş e 1 r e U Ç U binlerce seyirci önünde Amerikan bo
ğası adı verilen Komarla Mülc"ıyim kar-

Sabiha Gölc~·en tayyatesinde 
(Yazısı 3 üncü. sayfada) 

, şılaştılar. Bu karşılaşma Bursadaki ınü
' sabakanın revanşıydı. Güreş daha ilk 

dakikasından itibaren heyecanlı ve 
zevkli safhalarla geçıyor, ik: güreşçi 
de ayakta güreşiyordu. J 

Güreşin yedinci dakikasından iti .. 
baren Mülayimin yerde daha hakim 
güreştiğini, Amerikalıyı ezercesine 
sarstığını görüyoruz. Heyecan o kadar 
umumi ki binlerce seyirci a) akta mü
sabıkları teşci ediyor. Amerikalının 
bilhassa ayak oyunları alkı~ topluyor, 
yirmi iiçüncü dakikada Amerikalı hi-
leye saptı, usulsüz bir hareketle Mü - Amerikalı §ampiyon Komar 
Iayimin ağzına bir tekme indirdi. Bu- hiddetlenen Amerikalı gayri nizami 
nun akabinde Mülayim Amerikalıyı fe hareketlerine devam edince güre~ çı • 
na sıkıştırdı. Seri bir hamle ile Bursa- ğırmdan çıktı. 
da olduğu gibi ringten dışarı atmak is- Hakem hey'cti Amerikalıyı diskali 
tedi. Ring bu tazyikle kırı dı. Bundan fye ederek Mülayımi galip ilan etti. 

F enerbahçe dün çetin ve sinirli bir 
oyundan sonra Galatasarayı 2 - 1 yendi 
Beşiktaş da durgun bir oyunla Güneşle berabere kaldı 

Dün günlerdenbe -
ri memleketin dört 
tarafında heyecan -
la beklenen senenin 
en büyük maçı ya -
pıldı. Ezeli iki ra -
kip olan Galatasa -
ray ile Fenerbahçc 
Şeref stadında çe -
tin bir maç yaptılar 
\'e Sarı lacivertli -
ler 1 e karşı iki sa
yı ile Sarı k ı rmızı -
lıları mağlup etti -
ler. Bu maç seneler
den beri görülmemi~ 
bir derecede alaka 
topladı. Dün saat al 
tıdan sonra Son l'os 
tanın tcıefonu mü -
temadiycn işledi ve 
valnız İstanbuldan 
değil, İzmirden, An
karadan, Edirneden, 
Çorludan ve daha Dünkü Galatasaray - Fnerba1ıçe 7ııaçında Fikretin bir hücumu 
bir çok uzak ve yakın şehir ve kasaba- ı Bu büyük maçın güzel resimlerle 1 Güneş karşılaşması 
larımızdan maçın neticesi soruldu. heyecan verici yazısını, ve Beşiktaş • sayfada okuy unuz. 

tafsilatım 7 inci 



SON PO 

,----------------, ------------------------------------------------------------------------------
Her gün 

-Her ıegi bir pamuk 
ipliline baglı olan dünya 

Yazan: Muhittin Birıen 

H azıran ayı, Avrupada yeni sük\ın 
ve huzur devresinin gelmekte 

elduğunu pôsteren bir takvim !8~ças_ı ~ 
larak girmişti. Deutschland hadisesının 
iki günlük !ırtın&sı çabuk geçmiş, Al -
Manya ile İtalya tekrar Londrad~ k~ • 
r1şmama komisyonuna tekrar do~~" 
arkasından büyük Avrupa devletlerının 
aralarında bır anlaşnııya dojru gittikle -
rini gösterır alametler belirmiş ve ni : 
hayet Von Ncurath'ın Londra seyahatı 
haberi ilin edilmı:şti. Bir aralık, Fran
sada mali vazıyetın bırdenbire fenalaştığı 
goze çarp· mş. fakat, Blum hükumetinin 
meclisten aldıgı karar, bu hadisenin de 
geçtıği üır.itlcrını vermişti. Hatta, biraz 
n kbin olmak sayesinde İspanya ·şte
rini bile düzt>1ını k üzere görmek, yani İs
panya işle• ;ne karışmamak ve hatta gö
nıilluleri bile or dan çekmek hususunda 
d vletler arasında bir anlaşma vücuda 
gelecegını tasavvur etmek dahı kabildi. 

* 

* 

Resimli Makale: 

Her şey bir pa uk ıplig n baglı1 Dün
yanın butun m.l t ının hayatları bır -
Dirine bağlı, fak t. hf p inın arasında hu
:rule gelecek be l el ahenk te ancak 
b'r pamuk iplıg nin kuvvetıle muhafaza 
edılıyor. Dür.yanır. kar ıklık ve pe ·şan
Jıt içinde bulllnduğu muhakkaktır. Sükun 
·Ç"llde girer. ve :.akün ve huzurun artaca- Dünyanın en meşgul adamı 
iı vaatlannı getiren haziran ayı fırtına Londra sandal bedesteninin direktö
içinde ve ufukta !yi hava aiameti olını • rü Bay Nowman bugünlerde dünyanın 
yan bulutbıla doju olarak sonuna eri - en meşgul adamıdır. Zira İngiliz kralı
yor. Elbet bu karanlık tıfuktan da teh- nm taç giyme töreninden arta kalan bir 
likesiz çıkmak mümkün olacaktır. Fakat sürü ufak tefek eşyayı hatira diye dün-
temmuzun nt: Retireceğini, ağustosun yanın dört köşesme dağıtmak vazifesi Yukarıdaki resimde gördüğünüz, 
karnında ne yattJğmı bilmiyoruz. bu zata verilmiştir. Her ne kadar bir rüzgardan uçan Belçika dantelasının 
Vakıa dıplomatlar baglayıp eklemes"ni Londra ticarethanesi butün eşyayı top- . -· . , 

biliyorlar· fE.kat e terinde bu ış· i in kul ta t lm talih 1 • b resını degildir. Teddengton da, nasyo -, • - n sa ın a ıya o muş ıse ae u . . A • 

~ıklan vasıta b r pamuk ıp nd n teki f kabul olunmamıştır. Hatıralar nal fizık laboratuvarında yapılan bır e-
bafka hır Y d ldır Onu görüyoruz. parça parça olarak İngılizlere satıla- letrik tecrübesinde bir milyon voltluk 
Biraz sıkıyı go du mü derhal k puyor ve caktır. şeraredir. 
derhal bağ çoz uyor! 

Dünya bu haldedir 

X En büyük servet .. 1C 

.lf uhıttm. B rgen 

152 lsp3nyol tayyarec ·ıik 
tahsili için Rusyaya gid.yor 

İSTER iNAN İSTER İNANMA! 

Atına, 27 CA.A ) Yun n g zete erı 
152 İsp nyo' ci n ı ının t yar c"Jjk 
tah ılı ıçın Ode gıtm k u re Pıre-
cien g çmi§ c~duklarını yazmaktadır. 

Kızıltoprakta oturan bir arkadaşımız anlattı: 
cGeçen gün evimın suyu birdenbire kesiliverdi, hazira

nı bu bu.rıaltıcı sır.agında p k sıkışık bır vaziyete duşün
cce saga sola başvurarak bu k~ılmenin sebebini araştırdık, 

eve öğrendik ki yolda tamirat varmış. 
cTam o sırada elektrik şirketınden matbu bir mektup 

caldım. Bu mektupta tamirat dolayısile elektrik cereyanı
cnın 24 ikinciteşrinde kesileceğl haber veriliyordu.> 

1STER 1NAN lS TER 1 NAN M Al 

r- " Sözün Kısası 
Edebiyat mutlaka 
Züıürt harcı mıdır 

&Tala--.. 

G eçenlerde, fikir adamlarımızdan 

biri: Refah san'atün öldürür, 

diye ortaya bir nazariye attL Meslek • 
daşlarımdar. bazıları buna kızdılar. Aksi. 
ni iddia ederek sütun sütun reddiye yaz· 
dılar. Bazı noktalarda her iki tarafı da 
haklı buldujum bu münakaşaya ben, 
ph&Jn seyirci kaldım. Zira, uzun tecrü· 
bemle pekala biliyordum ki, şu veya bu 
nazal'.iyeyi terviç etmekle benim ve be· 
nimle beraber bütün muharrir sınıfının 
,da vaziyetlerimizde Jul kadar değişiklik 
olmıyacakbr. 

Her hal\.~e, - gönlümü yoklasalardı • 
verim bakımından, birinci nazariyeyi da
ha makul ve hakikate daha yakın bul -
. duğum anlaşılırdı. Çünkü, züğürtlüğün 
:lhamı körüklediği bence muhakkaktır. 

Bunu teyit edici bir misal bize bu se • 
fer Amerikadan geliyor. Orada, bir iki 
yıl evvelisıne gelinciye kadar Everett 
Wentvortb Hıll adında bir milyoner var
dı. 45 milyondan &şkın olan serveti saye
&inde, rahat rahat yaşıyor, antika toplı • 
varak vakit geçiriyordu. Derken gtiııün 
birinde feleğm çarkı tersine döndü. 45 
milyon, temmuz güneşine maruz kalmıı 
kar yılını f(ibi eridi, paralar suyunu çek~ 
tL 

Bunun üzerine, Bay Hill, hem de 53 ya· 
şından sonr.a pir yumağa koyuldu. Şim· 
di, bu §iirlerini mecmualara satıp tapa .. 
rasile geçiniyormU§! 
VakıA .Aırerika bizim 8ftai clelllc:t;. O

rada fiir ııara eder. Fakat ne de olsa, 
olur olmaz manzumelere de ralbet eden 
elbette yoktur. Bu itıbarla demet olu· 
yor ki sabık milyonerin nazmı vuattan 
her halde btraz üstün ve gene elemek er 
,luyor ki kendisinde bu istidat önce de 
varken, inkışafına servet mini teşkil e .. 
diyormuş .. 

Şürin, edebiyatın mutlaka züğürt harcı 
olduğuna daha bundan büyük delil ne is
tersiniz?! 

(Cevaplan yann) 

Dünkü Suallerin Cevaplan: 
ı - Edirne Bulgarlardan 1913 de istir

dat edilmift;r. 
2 - Büyiık Okyanosun büyükhiğü 

166000 kilometre murabbaıdır. Derinligi 
dt> 9400 metredir. 

3 - Dünyanın en büyük adası Groen· 
!:mddır Gerıişligi 2102100 kilometre mu· 
rabbaıdır. 
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TELGRAF HABERLERi 
İspanyaya karşı 
ltalyanın kat'i 

Almanya ve 
va~iyetleri 
olacak yarın belli 

Paris 2 7 - Petit Parisien gazetesi ya- cB erlin ile Romanın karakol siste - Bu kıt'alar gemiden çıkar çıkmaz 
zıyor: minden harp gemilerini çekmek husu- trenle Malaga ve Cadix'e sevkedilmiş-

Leipzig hadisesinin açm1ş olduğu sunda verdikleri makul karardan son - !erdir • 
buhran, henüz kapanmış değildir. Al - ra hakiki bir icad yarışı başladı. İtal - Madrid, 27 (A.A.) - Franko kuvvetle
manya ile İtalyanın hakiki maksat ve yan ve Alman filolarının İspanya sahil- .ri J arama mıntakasında tazyiklerini ar
niyetlerini anlamak için saltya kadar !erini abluka etmelerinden bahsedili - tırmışlardır. Bu kuvvetler bila fasıla hü
beklemek zarureti vardır. yor ki bu yalandır. Cadix'e 15,000 i - klımetcilerin mevzilerini bombardıman 

Malum olduğu veçhile ademi mü - talyan askeri çıkarıldığı ve 50,000 İtal- etmişler ve milıslerin tahassün etmiş ol
dahale tali komitesı, salı günü bir cel • yanın İspanyaya geçmek üzere Cıvita- dukları erişiimez mevzileri araştırmışlar-
se aktedecektir. Vecchia'da tahşit edildiği hakkında A- dır. Frankocıı!arın tayyareleri bir çok is-

Alman filosu merika membaından verilen hal)erler likşaf hareketlen yapmışlardır. Bu mın-

Berlin 2 7 (A.A.) - Havas ajansı - de yalandır.> takada düşmana şiddetli bir hareket ic-
nın muhabirı bıldır'yor: Meçhul bir tahtelbahir bir ra edileceği tahmin edilmektedir. 

Almanya kontrol sisteminden çe - vapuru batırdı Hükfımetçilerin muvaffakiyetleri 
kildıkten sonra İspanyol suları açıkla· Alicante 2 7 (A.A.) - Hüviyeti meç Madrid, 27 (A.A.) - Madrid cephesi-
rındaki harp donanmasını bu ayın 23- hul bir denizaltı dün sabah Alicante - nin her noktasında sükun hüküm sür
ünde Graf Spee kruvazörünü gönder- nin 28 mil şimali şarkisindc Cabo Pa - müştür. Yalnıı Avila eyaleti müstesna
mek suretile takvıı e etmiştir. los ismindeki İspanyol yük gemisını tor rlıı. Bu eyalette hükumetcilerin kıtaatı, 

Halihazırda hepsi de modern olmak pillemiştir. Cabo Palas Valensıya aha- asilerin El 'fiemblo ve Naval Peral de 
..iizere 19 Alman gemisi İspanya sahil - lisine erzak götürmek üzere Alicante- 1-'inarcs mevzileri üzerine vaki olan bir 
leri açıklarında bulunmaktadır. Bu den hareket etmişti. Gem:niıı mürette- .bir çok taarruzlarını tardetmişlerdir. A
kuvvetler ıki Cep zırhlısı, bes hafif kru batından dört kişi boğularak ölmüş, 44 s;ıcrin kıtaatı, bir topçu düellosundan 
vazör, 12 torpıdodan mürekkeptir. Ay- kişi de balıkçı gemileri tarafından kur- ,sonra taarruza kıyam etmişlerdir. Milis-
rıca ültra modern 4 tane denizaltı var- tarılarak Alicanteye götürülmüştür. ll'r, bu taarruza iki saat göğüs gerdikten 
dır. Fastan getirilen kuvvetler sonra mukabil taarruza geçmişler ve elle-
İspanya sahilleri abluka edilmi~ecek Cebelüttarık 2 7 (A.A.) - Eduardo rindeki tankları kullanarak düşmanı 

Roma 27 (A.A.) - Popolo d'Italia- Bato ismindeki asi topçekeri son gün- :::-icat etmt!ğe ve mevzilerinden bir kıs -
da çıkan ve Musoliniye atfedilen bir ler zarfında Lejyoner ve gönüllü al - mını bırakmağa mecbur etmişlerdir. 
makalede ezcümle şöyle denilmekte • rnak üzere Algesiras'a on binden fazla Asiler in kuvvei rnaneviyeleri oldukça 
dir: Faslı nakletmiştir. kırıktır. 

B. Bitlerin 
Yeni bir nutku 
Wurtemburg, 27 - Hitler burada yüz 

bin nı.imayı " nin önünde büyük bir nu
ttık söylemı tır. 

n) anın herkesle iyi 
em ) e ve herkesle 

mıya azmetmiş olduğunu 

yan e) lemiş ve demiş-

b ) nr1milel vaid ve 
hususunda bihakkın 

İ panya mesele ·ne te
ve Laypzig h:ıdise

v ıy t etrafında ma
n) anın ku V\ etinden 

Çinde müthiş 
bir feyezan 

Şankhay 27 (A.A.) - Ya~· n mü -
tem di 'e ş ddetli ) a ~ muı 1 :· netice -
sinde şimalı ı-~ukıen'de kırk seneden -
bcr görıllmem feyezanlar olmuş ve 
bir çok köyler tamamile harap ve e -
kin er rnah' olmuştur. ,Şangşıng seddi 
yıkı mıştır. Ölülerın sayı:sı henüz bellı 
değıld'r. 

Yugoslavyanın yeni 
Ankara elç ·si 

Belgrad 27 (A.A.) - Yuı;{oslavya -
nın Seianik baş konsolosu Branko Ace
movıç Ankara orta elçıliğine tayin e -
dılrni~tir. 

Ankarada dünkü at 
koşuları neş' eli oldu 

Kızılayın tertip ettiği eşya piyagnosundan henuz 
ev:enen bir Bayana bir çocuk patiği isabet etti 

Ankara, 2 7 (Hususi) - Bugünkü 
koşular çok heyecanlı oldu. Hava mü-
aiddı. Hipodrom görülmemiş derece

de kalabalıktı. Seyirciler arasında rnev 
simın en gtizel zarif elbiselerini taşı -
) an güzide bir bayan kalabalığı vardı. 

Kızıla.; Ankara merkezinin tertip 
ettı • ı eş) a pıyangosu ra ·bet görerek 
bıletler kı a zamanda sa ıldı. Piyan0 0-

) a kıymetli CŞ.) a konmuştu. Kazanan
ların e yaları dağıtılırken neş'cli bir 
h:n a yaı atıldı. Henüz evlenmiş bir ba-

L eh- Romen 
ittifakının 
Tezahürleri 
Varşova, 2'l (A.A.) - Kral Carol ile 

'qeisıcumhur Mr. ''-teki dün akşam Varşo
va riyrset sa o unda \erilen ziyafet es
nasında mıh ki r söylemışlcrdir. Moscic
ki bılh ssa <'tınhırı söylemiştir: 

cMaj stch rın ·n ziyareti senelerden be
ri iki memlr k.ctı bırlestiren rabıtaların 
d lilini teşk ı cde.1 \'ekayi silsilesine ilave 
edilen yeni bir hnlkadır.> 

Kral Caro' da ezcümle demiştir ki: 
cDost ve müttefik asil milletin hükCı

n et merke:ınde bulunmak ve Romanya
:r:ın takib etmekte olduğu tesanüd siyase
tinin ç~rçe\t•s ııe mükemmelen girmekte 
olan ittifakımmn sağlam bağlarını gös
~eren hararc>t!i tezahürata şahid olmakla 
derin bir sevinç hissediyorum.> 

yana çocuk patiği, tanınmış bir zata 
~evimli bir sıpa, briç seven bır genç 
kıza kıymetli bir briç kutu.:.u, şişman 
bir baya model bir manto gibi eşyalar 
kahkahalarla dağıtıldı. 

Koşular 

Hatay koşusunda Karakuş bırinci, 

Uçar ik nci, Dicle üçüncü geldi. 
Atatürk koşusunda Taşpınar bırin -

ci, Dafya ikinci, G'rgin üçünciı oldu. 
Bolayır koşu unda Ozağan birinci, 

Yıldız ikinci geldi. 

A nkarada 
Benzin 
1'1/eselesi 

Ankara, 2 7 (Hususi) - Benzin ve 
p trol işinde tebeddül ) oktur. Bu un 
de depo ve dükkanlarda benzin a ıl
marnıştır. Taksilerin bazıları .ht') aç -
larını civar vila) etlerden gelen kam -
) onlardan benzın satın almak sureti -
le temin etmişlerdir. Yarın bu darlık 
kendisini daha çok gösterecektir. 

Dün gece el altından ffıhiş fiatla ben 
zin satan bazı depolar hakkmda taki -
bata geçilm:ş, depoları mühürlenmiştir. 

tir. Belediye lazım gelen bütün ted -

birleri almış bulunduğundan mücade
le devam edecektir. Yarın akşama ka
dar vaziyetin tavazzuh edeceği anla -
şılrnaktadır. 

* Biedruski'yi bugün ziyaret etmiş ve res-
Posen, 27 (A.A.) - Romanya Kralı Ka- men buradaki p~yade alayının kuman

rol Posen garnizonunun merkezi olan danlığına tayin edilmiştir. 

Bacaksızın maskaralıkları: Balık avı yewi 9J 

Türkiye - Fransa -
Suriye 

(Başt.araft 1 inci sayfada) 

mencioğlunun ziyaretini kabul etmiştir. 
Eilahara Fransız büyük elçisı Ponso da 
otele gelmiş ve üç devlet adamı samimi 
bir görüşme>de bulunmuşlardır. 

B 
e Macaristanda da Yahudi 

szkzntzsz var 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Başvekilimiz tarafından, Floryada öğle 
yemeğine davet edilmiş olan Kont dö 
Martel, Fr:m:sız büyük elçisile birlikte 
s~at 12.30 dı;. Perapalastan Floryaya git-
mişlerdir. R-JI aı p sonu devresinin türlü sıkın-

Yernek neş·eli bir hava içinde yenmiş lrU tıl<!"ma ilaveten Macaristanda 
ve Türkiye, Fransa, Suriyeyi alakadar e- şımdi, bir de, yahudi meselesi baş gös ... 
den muhte!·f meselelere temas edilmiş- lermiştir. Arazisinin büyük bir kısmın -
tir. Dışbakan vekili Numan Menemenci- dan mahrum kalan Macaristan öteden -
oğlu ziyafottı:! olduğu gibi, yapılan görüş- beri şiddetl. bır ilk madde darlıgı ve ik
r.:ıelerde de bulunmuştur. tisadi sıkıntı geçırmektedir. Bu yüzden 

Kont dö Martel ve Ponso saat beşte Be- memleketin umumi hayatı esaslı bir su • 
yoğluna dön::nJşler ve ak~m Boğazda rette sarsılmıştır. Eski Galıçyadan hıcret 
biı gezinti ~1apmışlardır. eden Musevilerin yavaş yavaş Mac ris-

Kont dö Martelin beyanatı tana gelip yerleşmeleri, bu sarsıntıyı faz. 
Kont dö 'Martel, Perapalasta kendisile lalaştırm\şhr Çünkü Galiçya Yaht disi 

görüşen biı arkadaşımıza şu beyanatta seviye itibarile aşağıdır. Buna mukabil 
bulunmuştu;": çok pratik bir hayat zihniyeti vardır. Bu 

_ Fransa ile Türkiye arasında hiç bir seb~pledir ki bunların Macarista~~ akın 
mesele kalmamıştır. Hatayın istiklaline etınıye başladıklaı:ı z~n:andan ıtıbaren 
dair müzakereler tam bir anlaşma ile ne-' ~em:e~ettı> 1~ vazıyetı~ın ı:n~nz~r~_sı d~ ... 
ticelenmişti::. İmzalanacak bir vesika ve- g.şmıştır. Eskıden oldugu gıbı buyuk ha· 
ya muahede yoktur. d_:se~~r~. sel\ep. olan. te~ecilik alı:.ıış yü • 

Başvekil İnönü ile temaslarım tama- nımuştur. $evıyelerı nısbeten yuksek o
:nen hususi mahiyettedir. Umumi surette :,m asil Macar Yahudileri de bu muha
Suriye, Frat•sa ve Türkiye münasebetle- ciılerle iş beraberliği yapınca, memle -
ri hakkında fikir teatisinde bulunaca- k~tin asıl Sf'kencsi olan Macarın vazıye

!i son derece kö•ı.ileşmıştir. Maamafıh 
ğı~.> 

Fransız Sefirinin sözleri 
Fransız sef;ri Ponso da muharrirlmize 

şunları söykmiştir: 

c- Frans'" ile Türkiye arasında hiç bir 
mesele olmadığını biliyorsunuz. Bu vazi
yetten sizin gibi ben de pek memnunum. 
Şahsi görüşmelerin neticeleri daima iyi 
olmuştur. Bugün yapılacak görüşmenin 
de hayırlı neticeler vereceği tabiidir.> 

Kont dö Mrtel ve Suriye Başvekili Ce
:nil Mürdüm bu sabahki Toros ekspresile 
Şama hareknt etmişlerdir. 
İstanbul \'ilayet mümessili ile Fransız 

sefaret crkar.ı Hc.ydarpaşa istasyonunda 
kendilerini ıığurlamışlardır. 

B. Menemenci oğlunun beyanatl 
İstanbul, 27 (AA.) - Anadolu Ajansı

nın bir muharriri, bugün Floryada Baş
vekil İsmet İnönü tarafından Fransanın 
Suriye fevkalfıde komiseri Kont dö Mar
tel'e verilen yemekten sonra, Hariciye 
Vekaleti vekili B. Numan Menemencioğ
Junu ziyaret edeıek, gerek Suriye Baş
vc>kılinin, gerek F'ıansanın Suriye ievka
bde komi:serinin dündenrr. i şehrimizde 
yaptıkları temaslar hakkındaki malUma
tını rica etm'ştir. 

Hariciye Vckakti vekili, şu beyanatta 
bulunmuştu. : 

Suriye Baş\ ekili ile ve onu takiben 
l tnnbula ge.en Fransanın Suriye ali ko
miscfile şahsen temaslarda bulundugum 
g:bi Başvekıli nizin nczd'nde cereyan e
den gorüşmc:lere de iştirak ettim. Bu te
masların münasebatımız için ıyi netice
ler vereceğ'nden ümidvar bulunuyorum. 
uönişmelcriınizin esasını tahmin edece
ğiniz vechile Hatay hakkındaki kararla
rın tatbikatı \e a~nı zamanda da Türki
ye - Surıyc m:.inasebatı te kil etmiştır. 

Tam bir mutabakat 
Türkiye \'e Fransanın Ha y mukarre

r tını t m Lir fık'ı mut b katı dahilınd 
tf>şrikı me :ıi ederek samimıy tle tatb k 
etınege k r~r vermiş olduklarını bu mü
Jakatlarımız bize bir kere daha göster
mıştir. Ilatayın müstakbel rejimi üzerin
de Cemiyeı: Akvı..m meclisinde ittihaz c
clilmiş olan rr.ukarreratın ruh ve metin
lerine hiç bır \'eclıile halel iras edılmek
sizin tatbik mevkiine konulacagını bil
!1.assa tebarüz ettirmek isterim. Bu husus
ta, kararların ilk tatbikatına nezaret .e
decek olan Fransa ile aramızda en küçtik 
bir ihtılaf müşahede edilmemiştir. 

İşte memleket;miz efkarı umumiyesi
ni yakından alakadar eden bu milli dava
mız hakkında size tatmin edici bir intı -
'xı. 

Suriye ile münaschat 
Suriye ile münasebetimizde komşu mil

!etin refahile, tam istiklfıle kavuşmasile 

yakından alokac ... ı oldugumuzu bılırsi
:1iz. Bizim Sur:yeye karşı hislerimiz an
cak samımi l'ır o stluğun ve büyük bır 
.,empatinin !fadec:;'dir di) ebilirim. Bu ha
kıkati yirmi c n denb ri tanıdığım ve 
~ uks k meziynıler:ni bıldigim eski arka
daşım Cem:ı i\'I rdam'a oldu u gıbı an
lattım \ e Başvekilim de sözlerimi teyid 
buyurdular. 

Suriye m ilet ve hükumetınden de 

d:ıva yeni dcğıldir. Macarların Yahudi 
düşmanlığı on sekizinci asır sonlarından 
başlar. Bir müddc.ttenberı bu husumetin 
had bir şek1e girme inin sebebı, yukarı
da kaydcttlğ m sebeplerdir. Faal, gürul
tticü, hayat1:ın ..ız .... mi randıman almıya 

:ızınetmiş gi'irünen bu Yahudi kalabalı

ğının göze batan refahı yanında mah -
rumiyet çekt-n \'e bu yüzden içlenen Ma
carın kini her gün bir parça daha teza
hürünü arttırmaktadır. Mühım bir mev
ıu olarak ortaya ç:ıkan bu meseleyi hal
Jetmek için Macarların düsündükleri iki 
hal şekli vardır: 

l - Ala Hitler cezri bir hal. 

2 - Ya\•aş yava~ kaybolan mevkii ka
Lanmak suretilc davayı fasletmek. 

(70) milyon Alınanın büyük bir güç -
lüklc başarmıya uğraştıkları bir progra
mı (7-8) milyonluk Macarların tahakkuk 
ettirmelerine imkan olamıyacağına göre, 
Macar efkarı umumiyesi, bu meselenin 
hallini, ikinci noktai nazarın tahakku -
kundan bel.lemekledir. Maamafih kolay 
olmaktan uzak bu!unan böyle bır ~ ra
ının tatbiki, her seydcn evvel çok kuv • 
vctli bır irade ve bir de zam n mes 1 si 
oldugu unutulmamalıdır. 

Selım Rag p Em 'Ç 

Hava kurumuna 
yardımlar 

Ankara, '!7 (Hu usı) - Hava Kuru .. 
rnunun İnö ii yıiksek uçuş kampı t m
:nuzun beşinci gunu törenle açılacaktır. 
Üı tmenlnrimizın i tıh al m dd l rın· 

olduk rı 

tırakıle p 
ı da bır koı re t planacaktır. Kongr yi 
\alı Nevzat Tando 3n bir nutukla aça
caktır. 

Kahraman Sabiha 
Gölıçen diin 
Esklşehire uçtu 
İlk kadın askeri tayyarecimiz Atatürk 

'.tızı Sabiha Gökçen evvelkı gün tayya
resile AnkarPdan şehrimize gelmiştı. Sa
bıha Gökçer. dun ... aat 12.25 de Yeşılköy
den tayyarP ile E:skişehire vazifesi başı
ııa gitmiştir. Kahraman tayyarecimiz Ye
<'0lköyden havalandıktan sonra İstanbul 
üzerinde güzel VE: muvaffakiyetli uçuş

lur yapmışt•r. 

-····::9 ·· ··· .. ··· ······· ,. · · . ·-
Kilı bize ifade cttı. Her iki t rafta mcv
cud hı lere \'e arzulara gore Ti.ırkıyc-Su
riy e mı.inasebatımn atis nı ıyı gbrmem k 
ıçın bir sebeb m vcud d ı dır . 
Surıye bac:..,: ekil.nın meml kctine bi ım 

amimi dost!uk <luygularımı ı goturup 
b ldııeccginden üphe etmıyorum.> 

Başvekil Dolmabcthçr.·~e 

L~----~~~~~~~ı=~~~~~~~~~~~~T~~~·r~k=i~ye~y~e~k~a~r~~~e~n derin b~ muhabbet ---------....:...---~~~JU-~---------- hissi hakim Lulunduğunu Suriye Ba ve-

Suriye f evkalide komıs rıle goruş n 
B.ışvekil İsmet İnönü dün akşam Dolma
b:-ıhçey giderek Atatürke mülaki olmUf
lur. -----



Kızılay haftası 
Perşembe günü başlıyor 

Fatilı Kızılay nahiye merkezinin yaptığı törenden iki görünüş 

Temmuzda Kızılay haftası başlı - nı ve Kızılay Fatih ilç~sinde~ . Rüştü 
yacaktır. Haftanın güzel geçmesi iç:n Diktürk'ün söylev.i .takıp et~ıştır. 
bütün hazırlıklar yapılmıştır. Kızılay Bundan sonra ıkı mektep.ı yavru 
Fatih merkezi bu münasebetle diın sa- Kızılaya bağlılıklarını anlatı~ı~la.: ve 
bah saat 1 O da c. H. Partisi Fatıh Kı - Kızılaycılardan Kenan Akter ın soyı: -

. k . d b ·-r· K 1 1 _ vi ve onu müteakıp çalınan Cumhurı -
zılay Ilçe mer ezm e u un ızı ay ı t ·1 t·· son verilmiştir 
] . t" k"l . • b" 1.. pıl ye marşı e orene . 
arı~ ış ıra ı e samımı ır oren ya • Kızılay Fatih ilçesi her sene oldu -

rnış ır. ğu gibi bu sene de 3 Temmuz Cumar· 
Hükumet, Parti, Kızılay ve sair ha- tesi günü ilçe merkezi önünden saat 

yır kurumları erkanı ve güzirle bir halk 15 de hareket edecek olan büyük bir 
kalabalığının önünde törene öğretmen alayla Taksim Cumhuriyet meydanına 
Bahanın idaresindeki itfaiye bandozu- giderek Kızılayın Atatürk"c candan 
nun çaldığı İstiklal marşile başlanmış bağlılığını gösterecek ve abideye bir 
ve marşı C. H. P. Fatih Kamun başka- çelenk koyacaktır. 

Türk - Alman ticaret 
muahedesi müzakereleri 
Hey'etimiz bugün Almanyaya gidiyor, Berlin Sefirimiz: 

"Biitün işlerin ha .ledileceği şüphesizdir,, dedi 
Türk - Alman ticaret muahedesi müza

kerelerini y~pacak olan heyetimiz bugün 
şehrimizden Bcrline hareket edecektir. 
Türk heyet! Herlin sefirimiz reis olmak 
üzere İktısat Vekaleti idari müsteşarı 
Faik Kurdo[;lu, Türkofis başkanı Bürhan 

- Almanya ile münasebatımız çok 
dostanedir. Pazartesi günü (bugün) re
isliğimde bulunan ticaret heyetimizle 
birlikte Be:!"line hareket edeceğiz. Türk -
Alman ticarPt muahedesi müzakeratı için 
hükı1metimi.zden direktü almış bulunu-

Zihni, iç Ticaret umum müdurü Mümtaz, vorum. 
Türkofisten Faiz, Maliye Vekaleti nakid • Şimdiki vaı.iyet bir takım teknik işler
:şıe.n müdürü Halit Nazmi, Merkez Ban- den ileri gelm;ştir. Bunun izalesini iki ta
kasından Cabir'de.n mürekkeptir. r:ıf da istemektedir. Mütekabil hüsnü ni

Berlin sefirimiz B. Hamdi dün bir mu- yet nıcvcud olduğundan bütün işlerin 
burririmizc dcmi~tir ki: halledileceği ıtiiphesizdir. 

A,r.. ..... _ .... ._.,.._ ........ ,.. ...... ._.,.._ .... _,.._,...,._.,.._,..._. ... _ .... ._. ... _ .... .,_... ... ., ............. -.............. .j...___,. ..... ,.,. _ _... 

Dün Florya plajlarına 
30 bin kişi git ti 

Üsküdar Kız 
Enstitüsü 

Zahire borsasında bir 

sergisi kapandı Aiman1arJa cereya~decek ticaret müzakerelerine 
Kız Enstitüsü 936 - 37 ders yJlı so· piyasada büyük bir ehemmiyet veriliyor 

haftalık vaziyet ,, 

nu münascbetile bir sergi açmı.ştır. - - -~--
19 Haziranda açılan ve evveiki ak - Bundan on, on beş gün C\ ve! zahire 'ı den koza mahsulü pek bereketli o:muş-

şam kapanan bu sergi üç binden faz!a borsasına küllıyetli mil<tard.1 _buğday tur. Anadoluda piyasa 75-80 kuruş a -
ziyaretçi tarafından gezilmı~ ve ço!{ arzedilmişti. Bu fazla arz nc..ıccı;ınde ıası açılmış ve hararetli alıcılar bul • 
takdir edilmiştır. f.atlar 1 O para kadar dü~mıış ve dahn ı muştur. 

Büyük bir emek ve ~ayret sarfile vi.i da dü~eceğini ümit eden değirmenciler Şehrimiz piyasasında henüz koza ih· 
cuda getirildiği ilk bakışta anla~ılan mi.ibayaatta ihtiyatlı hareket etmişler - racatı başlamamışsa da geçen sene ol • 
sergideki muhtelif eserler, akşam kıs - dir. Fiatların sukutunda11 sonra geçen duğu gibi bu sene de Fransaya ihracat 
mı işleri, nakış, çiçek, dikiş, şapka, çan- hafta buğday gelişatı aza:dığından fiat-l yapılabileceği anlaşılmıştır. Nitekım 
ta ve ev idaresi kısımları olmak lize- Jar tekrar eski haddini bulmuş, hatta baı:ı Fransız alıcıları Marsiıya teslimi 
re de sekiz dairede toplanm1~.:1r. kuru kozanın kilosuna 36 frank teklif biraz da yükselmıştir. 

Dikiş hocası Bayan Mihribnnın da- etmektedirler. Önümüzdeki haftalar -
iresinde teşhir edilen eşyalar arasında Arpa ve mısır satış!arında henüz e- da satışların canlanacağı ümıt olun -
yakında gelın olacak iki bayan için ha- hemmiyetli değişiklik olmamıştır. maktadır. 
zırlanmış çok güzel gelinlik clb.sele1

• Borsada önümüzdeki ayda Almanya TiFTİK : Fransız ve İngiliz alıcıları 
ve gece tuvaletleri vardır. ile cereyan edecek ticaret müzakere - tarafından geçen hafta içinde tahmi -

Bu kısımdaki eşyaların çoğu öğret- !erine büyük bir ehemmiyet atfedil - nen sekiz yüz balye kadar tiftik satın 
menlerinin hiç bir nezareti olmadan alınmıc:tır. Bunlar haricinde Rusların 
yalnız talebeler tarafından nazırları - mcktcdir. ""' . . . 
mıstır. BUCDAY : GeçC'n hafta içinde Hay- bin beş yüz balyalık sıparışını kapat • 

"şapka kısmında teşhir edilen şap - darpaşa, limanlar ve Trakyadan üç bin mak üzere bazı tacirler Anadoludan 
k~lar~a.~ .bir. kıs~ı A:nkara _iı~tısat Vc-ı dört yüz ton kadar buğday gelmiştir. doğrudan doğruya mübayaat.ta bulu~ • 
kaletı bırı_n~ı el ~.şlerı .ve .kuçuk . san - Mevrudat yalnız tüccarlara a.t oldu - muşlardır. Geçen sene Almanya mu -

1 atlar sergısınc gondeı ılmış ve bır ma-1- d h . satışa arzedi mi"tir. Bu 1 hirn miktarda tiftik mübayaa ettiğin -
d l k t B d .. . d gun an epsı ı1 I 
la yak _azan~ıbş 1

1r. u arba. a uıkerın 1e celen buğdaylar şehrimız:n istihiakine den yeniden aktedilecek ticaret muka-
a tı o ışaretı u unan ır şap ,1 ÇOı\ ı:.:. · · 
takdir edilmiştir. kifayet etmed:ğ~nden fazla talep kar • velesinden sonra Almanların. es~ısı ~ı~ 

235 talebesi olan Enstitü bu yıl 51 şıçında fiat!ar on beş yiımi para kadar bi alışlarına başlıyacakları umıt edıl-
mezun vermiştir. yükselmi~tir. mektcdir. 

Vücuda getirdikleri çok kıymetli e- Fiatıar: Ekstra Polatlı 6,30, birinci Bugünlerde piyasaya fazla miktar-
serlerden dolayı Enstitü Müdürü ve beyazlar 611 o, altı yedi çavdarlılar 6, da keçi kılı gelmeğe başlamıştır. Satış~ 
öğretmenler ile ta1ebclerinı tebrik e -

0 mah1Utlar 5, 1 O beş altı çavdariı sertler lar ividir. Fiatlar 49-5 kuruş arasın -deriz. "' 

Nişanlı~ını öldüren 
Genç kız müçalıede 
Altına alındı 

5,20 kuruştur. dadır. 

ARPA : Karabiga ve havalisinden YAPAGI : F~ansızlar Anadolu cins4 

Vaniköyündc nişanlısı Necdeti 

gelen yeni mahsulden bir miktar arpa }erinden 48-50 kuruştan beş yüz balye 

piyasaya çıkarılmıştır. Anadôludan he- kadar yapağı almışla~dır. Rusların . d.a 

ka • ni.iz fazla miktarda arpa gelmemekte-ı Anadolu mallarına alakalandıkları ışı-
zaen tabanca ile vurarak ölümüne se- dir. Maamafih piyasa isteksiz '.)lduğun- tilmiştir. Rus alıcıları ve yerli fabrika· 
bebiyet veren Bayan Suat, zihni bir; dan fazla mal arzedilmemesi yüzüne.len lar Trakya mallarından 63 kuruştan 
ta.kını teheyyüçler gösterdiğinden asa- 1 fiatlar sabit durmaktadır. Anadolu mal 400 balye kadar mübayaatta bulun -
biye hastanelerinden birinde müşahe- lar 3 30 Trakya malları çuvallı 3,32 muşlardır. 
de altına alınması zarureti hasıl ol - d ' ' Şark hudut vilayetlerile Urfa ve Di-para ır. 

muştur. Mısır üzerine ehemmiyetli iş olma - yarıbekirden Suriyeye ihracat yapıl • 

Polisle : mışiır. maktadır. Bundan maada İzmirde de 

Bir sarhoşun akıbeti 

Ahmet isminde biri adamakıllı ka
fayı çektikten sonra köprünün Üskü
dar iskelesine gelmiş ve abuk, sabuk 
söylenmeğe başlamıştır. Ahmet, ciir -
mü meşhud mahkemesine getirilmi~ ve 
bir lira para cezasına mahkum olmuş
tur. 

Ot hırsızları 

Bakırköyünde Velı efenrli çayırında 
dün üç kişi ot çalarken bekçi Ahmet ta 
rafından görülmüştür. Bekçi, bunları 

yakalamak isterken hırsızlar orakla Ah 
medin başını yarmışlardır. Suçlular ya 
kalanmıştır. 

Bir Bulgar 15 metre den 
düşerek ölciü 

Galatada oturan 44 yaşında Angel 
oğlu Koço dün mezbahada paviyon ü -
zerinde tamirat yaparken ayağı altın
daki çimento kiremidınin kırılması ne
ticesi on beş metre irtifaındaki yerden 
paviyon içine düşerek ölmiiştür. 

KOZA : Bu sene memleketimizin her H kuruştan bin balye kadar yapağı sa· 
tarafında havaların müsait gitmesin - tılmıştır. 

T Emlik ve Eyt;.,. B~nkHı llinl•rı 1 

TAKSİTLE SATILIK 
APARTIMAN 

Bsas No. Yeri 

C: 10 Beyoğlu Bedreddin mahallesi, 
Orta Şimal sokağı, Abuaf 

No. sı 

5,7 

Nev'i 

Apartıman 

Depozitosu 
T.L. 

3800 

npaıtımanı . . . . 
Adresi yuk:.rıda yazılı on bir dairelik apartıman peşin para ıJe veya bırıncı 

tnksit peşin, ger: kalanı ~( 91h faizle yedi senede ve yedi müsavi taksitte öden
mek şartile pazar!ıkla satılacaktır. Senevi 2850 lira irat getiren iyi bir akardır. 
İh&lc 2/7 /037 cuma günü saat ondadır. İsteklilerin bildirılen gün ve saatte de-
pozito par<)s: ile birlikte şubemize gelmeleri. (490} 

~----------------~·----------------
Dün Istanbul halkı yaz mevsiminın 1 pliıjlarda vergi kontrolünü daha sık -

en hareketli bir pazarını neş'cli bır su· laştırmağa karar vermıştir. Bu cüm - Kömür amelelerinin kavgası Öğretmen AranıyQr 
rette geçirmıştir. Hemen halkm ekse - leden olarak, plajların kontrolü bir pla- Kuruçeşmede kömür amclcsinden 
risi kırlara, bilhassa sahile :ıkın cttı -1 na rabtcdilmiş, hem her plaja daimi bi- Arşak oğlu Haçik ile Muhittin arasın -
g- inden sehrin belli bac:lı caddeleri gö - k da çıkan kavgada Muhittin Haçiği ba-, "' rer memur onmuş, hem de bu :nemur-
ze adeta boş gibi görünüyorrlu. Dün ha !arın kontrollerine her senek.nden faz- şmdan yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
raret derecesi gölgede 26, güneşte de kaldırılmış suçlu yakalanmıştır. 

la ehemmiyet verilmeğe baş1anmıştır. 

Türk Maarif Cemiyetinin Ankara lisesi (Riyaziy~), (Tabii ye - Biyol.o~i), (~i : 
zik - Fen Bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (JngiJizce) grupları ıçın daımı 

(iğretn:t::n c;Jınaraktır Yüksek mektep mezunlarınnan isteği olanların istida ve 
musadclak tercümeilıal suretlerile Cemiyetin İstanhulda Yeni Postahane karşı -
sında Erzurnm hanındaki ilan işleri bürosu müdü:lüğüne müracaatları. •3700> 

50 dereceyi bulmuştu. Bu sayede, plajlarda, hele .kalabalı!<: Sağayağı kınlan çocuk 
Deniz banyolarına tehaciim tahmi - H dar caddesı· 18 numarada otu • ... günlerde, biletsiz müşteri alınmasının ay ' 

n in fevkinde olmuş, halk kıdm·dan zi - t k t•· .. .. .
1 

ran kahveci Fa.iğin dört yaşında Sevim 

--

Türk Hava ({urumu A • • • amamen ve a ıyyen onune geçı ece-
yade plajlara akın etmıştır. -· .. "t a·ırn kt d" adlı çocug-u evinin duvarından düşe -gı umı e ı e e ır. 

Bilhassa Çekmece banliyö tarife - rck sağ ayağı kırılmış, Et fal hastane -
sinde devlet demiryolunun sevinçle Müteferrik. sine kaldırılmıştır. 
karşılanan tenzilatlı tarifeyi tatbik et· • Devriyeden k açan yumurcak 
mesi dolayısile Floryaya gidenlerin sa- B l d" . d"lik t b- . l t • Veznecilerde kahveci Mehmedın oğ . . e e ıye şım ı o o us ış e mıyor 
yısı otuz bmden fazla idı. Ada vapur -ı . . . . . .. lu sekiz yaşında Kemal Yenikapıda de 
farı bilet ücretleri fazla olduğundan bu Beledıye, şehır ıçmdekı utobus ser- · · ·c: sandalla gezen devrıye po-

. l · · k d" "d t k · t d·-· nıze gırmı"'' sene geçen senelere nisbetle daha az vıs erını en ı ı are e me ıs e ıgın- ı· t k karak kaçmak isterken de -
d b . h . d"lm k .. A ıs en ar rağbet görmektedir. en u ışe ta ~ıs ~ ı . e uzere. vru- miryolu parmaklığına çarparak hafif -

Pliijlarda kontro1 p~ya ~ 00 otobus sıparış. edecek~ı .. Oto- çe yaralanmıştır. • 
. . . d k 1A bu.,lerın ucuza mal cdılmcsı ıçın de Attar dükkanına g iren hırsız Sıcaklar şıddetını arttır ı ça, p clJ· B.. . k M"ll M 

1 
.. d ·· ··kt 

1ar da, günden gi.ine dolma -a, ka !aba- uyu 1 et ~c ısın .en. gumru ~ en Kasım paşada oturan sabıkalı Ali 
lıklaşmağa başlamıştır. Umumi ta. l mu fıyet k~rarı ıstenmıştı. Muaf.ı~ct dün gece ~ası:npa~a:a. ~ttar .M~~met 
giinlerinde i e, bu ka laba!ık en ha l .ararı teklıfı ka~:utayı~ b.u devrekı _ıç- Zihninin dukkan kılıdını kıra: ak ıçcrı 
şeklini almaktadır. Bu halı göıömine t m ından geçırılmemıştır. Beledıyc gırmiş, dört kilo sigara, beş şışe şarap 

· b ı d f d ı · C'Ç n yıl - "'eh rdc otobüs işletme kararını şimdı- ve iki şişe rakı çalarak Dolapderede alan Istan u e er ar ı0ı. 
}ardaki tc.crubc crı de na 11 h:> arak, lık tehir etmiş bulunmaktadır. satarken yakalanmıştır. " 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • cU k•tlde 11 /Temmuz/ 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 
Bundan başka : 15.000, l:!.000, 10.000 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat 

D/KKA T : 

Liralık 

vardır •• 

liradır ... 
ikramiyelerle 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı 
sakıt olur. 
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lzmit kurtuluşunun gıldönümünü 
bugün coşkun bir şekilde kutluladı 

İzmit, (Hususi) -
İzmitin kurtuluş 
bayramı bugün coş
kun bir tezahürat 
ve baştan başa he -
) ecan içinde kutlu -
landı. Sabah d ha 

mızlenm , b 
tiın ca ip \e 
bır hal almıştı. 

Atatlirk abidesı • 
mn bulunduğu Cum 
huriyet meydanı, bir 
insan seli ile kayna- GÜZEL IZMİTTEN ÜÇ Güz_EL GÖRÜN VŞ 
şıyor, kadın, erkek çoluk çocuk on bin- çin. hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu ge-ıgece daha yaşayacaktır. 
lerce halk kurtuluşun mes'ut günile ce Izmit aydınlık ve coşkun bir Cevdet Yakup 

:~~tiyar durmadan gülup konuşuyor - 1 •tı•ı 
Burada Vali Hamid Oskay, Gene - r zmı l er ~ 

ral Mürsel BakU, Amiral Mehmet Ali ı 

Ülken, resmi ve hususi teşekküller, B M ti Ol f 
sporcular, mektepler \C kahraman as- ayram1nız u u sun. 
kerlerirniz yer almışlardı. Bir kaç ha -
tip İzmitm kurtuluşunun yıldönümünü y eıil ve güzel l:unit çek- Dün, bakımıız, sıtmalı ve kötü 
tebarüz ettiren ateşlı, heyecanlı nutuk- tiği %Ulüm ve kahırlar- lzmitin harabeleri üzerinde, 17 ,yıl 
Jar söyledıler. Halk ıkıde birde sürek- sonra mütevazi bir ihtifamla yiik-
li alkışlarla hatıplenn sözlerini kesi - dan on yedi yıl önce, bugün kur- selen yeni ve hmeketli bir lzmit, 
yor, coşkun seslerle: tulmuı, genç müjdecinin gür ve 

- cAtatürkumu sağ \ e \·ar olsun!> kahraman sesi, Keltepe sırtların
Di) e blitlin kuvvetlenle haykırı - dan bugün yiikselmifti. 

yorlardı. Atatürk Türkiyesin 'n, uyanık 
Hatipler uzun uzun alkı landıktan bir parçası olmakla övünen lzmit, 

sonra mektep ıler, porcular \ e kahra- bugün o yolun yorulmak bilmez 
man ~ kcrlerım z başta olm k üzere bir yolcusu olmakla büyük bir haz 
gür seslerle mılli marşlar söylendi. coşkunluğu içindedir. 
Halk şehrin do t t rafına dağıldı, yer 
yer eğlenceler, müsamereler verildi. 

Halk bütlin gün bayramını coşkun 
bir şekilde h"Utluladıktan sonra gece 
de fener alaylarına hazırlanıyor. Şeb -
rin bol bir ışıkla nura garkedilmesi i ---· ........ -...... --.............. .. 
Kemaligede 
Halıcılık 
Kemnllye < Hu usi ) - Burada bir halı 

imnHl.t.hanesl vardır. 78 tezı;ll.hta 12 yaşın -
dan yukan 120; bu 
ya tan a ~ 50 ka· 
d r kız çocuk! rı 

çal~mnkt dır. 1915 

kurulan 

- Kemnliye halı irketl 
muduni 

s n' tin lnklş fına Huse)i~ı Alptekin 
scbeb olmuştur. Harbıumumide öksüz ve ye
tim k lan ka abanın butün çocıtkl::ı.nnı hl
maye•i altına alarak san'ate alıştırnu'jtır. 

Bu yüzden kasabada bugun her evde bir luıh 
tezgı'ihı vardır. Yalnız ~eni lş knnunu küçuk 
yaştaki çocukların çalıştırılmalarmn manı 

olduğundan halıcılık 1çln san'atkftr yetiş -
tırmek zor bir şekil alacaktır. Bu yüzden tez
gfıhlarda bir boşluk husule gelmiş, bir şekil 
hal bulunması için de İktıs:ı.t Vekiilethıe 
mıiracaat eclllmlştir. Muessesenln ıniıduriı 
Hüseyin Alptekin bu sahada şayanı takdir 
bir mesai sarfetnıektedır. 

Silivride 
Kuraklık 

Silivri (Hususi) - Silivri ve civa
rında iki aydanberi yağmur düşmeme
si köylüyü çok müteessır etmiştir. Yaz 
mahsulü olan mısır, nohut gibi mah -
suıat bu kuraklık yüzünden her gi.ın 
biraz daha yanmaktadır . 

Diğer taraftan Silivri ve civarında 
bu yıl fazla mıktarda kavun karpuz e
kildiği için endişe büsbütün artm1ş -
tır. 

Diğer kış mahsulfıtı çok iyidir. Yeni 
buğday çıkmış, 6 kuruştan satılmağa 
başlanmıştır. Silivrinin bu yıl bir mil -
yon kılo buğday istıh al edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Kızı lcahamam~a Ziraat 
bankasmm yeni binası 

Kızılcahamam (Hususi) - Ziraat Ban
kası şehrın iyi ve havadar bir yerınde, 
yeni inşa edilen, geniş, yangın tehlike

sinden masun ve her türlü ihtiyaca elve
rışli bir binaya nakledilmiştir. 

Çarşının göbeğinde ve fırınla diğer bir 
takım ahşap dükkanlar arasında sıkışmış 
olan ve deposunda barut, ispirto ve sair 
yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunan in
hisarlar idaresi de kargir ve geniş bir bi
naya nakletmiştıt: 

ekonomici, kültürü, sosyal haya
tı ve bayındırlığı bakımından tam 
randımanlı bir şehir doğmuştur. 

Körlez ilinin bayramı kör/ez 
çocuklarına olduğu kadar, Atamı
:za, büyül /erimize, Mehmetciğe ve 
Türk'e de mutlu olsun .... 

Silivride kaplan 
Gibi bir kedi 

Silivri (Hususi) - Küçük Kılınçlı 
köyünde muhtar Remzinin 9 yaşında -
ki çocuğu evin arsas~da kaz yavrula
rını otlatırken hendekler içinden bir 
kedi fırlamış, çocuğun üzerıne hücum 
etmiş, muhtelif yerlerinden ısırmış, e
linın bir parmağını da koparmıştır. 

Çocuğun annesi yetişmiş, kediyı öl
dürmüş, çocuğu kurtnrmıştır. Çocuk 
hastaneye yatırılmıştır. Kedinin kuduz 
olma:sı ihtimnlı gözününe alınarak. la
zım gC" en tctkıkat yaptırılmaktadır. 

Maiatyada kaysı istihsalatı 
ıu u ;il - Tu k y in en iyi 
n belde ı Malnty dır. Şehrin 

h r t r fı k ı b hçelerıle çe\T.lıd · Bura
da herk n ke ine m hsu b r b h e l 
v rdır. ş md! t m mahsul zam nıdır. He k'es 
m h ulunu bu ln k rcıl rın r. 

Kaysıcılık fenni bilgilere day:ı.nu·. Vnk -
tinde fıdnnlar ağaçlar temızlenir. z:ımnnın
d:ı. kükurtlenlr, hülfısa tam bir bllgl ile bu 
işe ehemmiyet verlUr. Biraz sonrn kışlık ku · 
rutma işi başlar ve çok nefis olan bu meyvu. 
fenni bir şekılde küçuk sandıklarl:ı. amba -
lajlanarnk piyasaya sevkolunur. Mnlaty:ı 
kaysılarının nefaseti taşrada dn blllııdl.ğln

den harice de kiılliyetll miktarda ihracaı. ya 
pılır. Şimdi kilosu yedi buçuk kuruşa satıl
makta ise de henüz turfanda halinde bu -
Iunduğundnn blr kaç gun sonra dah:ı. ucuz 
fiatıarla satılacaf,'1 muhakkaktır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

'Sayfa S 

' . 

Gaziantep Halkevi binası 

Antep Halkevi neşriyat sahasmda 
Türkiye birinciliğini aldı 

5 yıl içinde nümune köyü ittihaz olunan on kö!J de 
birçok yenilikler meydana getirilmiştir 

Gaziantep, (Hususi) - 932 de açı-ıve Caba Hüyükte bulunan a r muze
lan Gaziantep Halkevi ülküsü yolunda ye naklolunmuş ve buraya milli kıya
büyük bir muvaffakiyetle ilerlemek - !etlerden mürekkep bir ~eri konmuş, 
tedir. Dokuz şube de hakiki bir faali - müteaddit resim sergileri açılmış, nü
yet içindedir. mune köyü ittıhaz olw1an on köyde 

Evin her sahada vücuda getirdiği a- her bakımdan yenilıkler meydana ge~ 
sar, başarıcılarını takdire layık kıla - tirilmiş, sosyal cemiyette :faydalı işler 
cak ehemmi) ettedir. Evimiz neşriyat s::ı görülmüş, kuvvetli bir futbol takımı 
hasında Türkiye birinciliğini kazan - teşkil edilmiş ve diğer spor oyunlarına 
mış, dil kurumunca kuruma en çok yar mevki verilmiştır. 
dım eden üç halkevınden jkincisı ola - Tem il kolu iç"n zengin dekorlu bir 
rak gösterilmiştir. sahne in a olunmuş ve haf tnlık konfe.:: 

E' ın neşriyatı on yedıyi bulmuş - ransların verılmesi muntazaman de -
tur. G. Antep tarihi ve müdafaası \ e vam etmiştir. 
piyesi de bu meyanda yazılmıştır. Ta- Kitapsarayın mevcudu i.iç bine var
rama dergisi üzerinde azami surette mıştır. Gündelik gazetelerin ve hemen 
kelıme çıkarılmış, binlerce söylev ve- bütün mecmuaların muntazaman gel -
rilmiş, edebi geceler tertip olunmuş - eliği okuma odasından yevmiye vasati 
tur. Snn'at kolu bir caz teşkil etmiş, her kırk vatandaş istifade etmekte, ayrıca 
ay konser vermiş, piyano ve keman radyo ile de neşriyat yapılmakta ve 
kursları açılmış, lisan derslerine e - sehrin muhtelif semtlerine konulara!( 
hemmiyet verilmiştir. Ayrıca, Dülük dmletilmektedir • 

Hckimhandan bir görünüş 

He imhanda kıymetli madenler 
bulan mütehassıs bir demirci 

Hekıınhan, (Hususi) - İl- r. 

çemizin Hasan Çelebı nahi -
yesinden demircilik ve ka -
laycı1ıkla yetişen Hüseyin is· 
minde çalışkan bir adam var
dır. Bu adam kendi kendine öğ. 

sı dahilınde ve Karakaya, Ka
rasivri, Karatepe, Kara rna -
ğara, Demirkesen, Kuşkayas1.: 
Sarıkaya, Kurddede \ e Ay -
!akçı mevkilerinde demir, çe
lik, çinko, zırnık ve kurşun 
madenleri k~f etmiş ve ma ... 

rendiği yeni Türk harflerin .! •len mühendislerinden Ka -
den başka okuyup yazması , ango tarafından tetkik ve 
yoktur. Buna rağmen maden muayene edilen nümune par-
aramak ve bulmak hususun -· çaları muvafık görülmüştür. 
da fevkalade ihtısası vardır. Hasan Çelebili Hüserın bu 
Hasan Çelebi nahiyesine bağ-' işte uzun müddet çalışmıştır. 
lı Karauz Ye Tünelli rnağa -· Jıtisasmm ilk nazarda ipt dai 
ra mevkilerınde hali faaliyet- r emirci Hüseyin ~örünmesine rağmen halk ken 
te bulunan demir mad.Mleri disinin, ilim sahasında metodla öğre • 
bunun keşfile meydana çıkarılmılitır. nilen bir çok hakikatleri pratık b·r şe
Son bir ay içinde de gene ilçe mıntaka- kilde bellediği kanaatindedir. 

Adapazarmda at koşuları 
Adapazan, 27 (Hususi) - Atlı spor 

kliıbünün tertip ettiği at yanşları bu -
gun yapıldı. Ve neticede tay koşusun -
da Rızanın Ceylfını, Halk koşusunda 
Rifatın Yılmnzı, 2000 metre sür'atte 

Trakyada yapılacak Halkevteri 

- Çocuklar arasında bir 
•nkel yapılıyor, Hasan Bey. 

... Bu ankete çocukların 

verdiği cevaba g~ ... 
.. Bugünün nesli hep tay

yarec: olmak istivorlar.. ne
den acaba? ..• 

Hasan Bey - Çünkü hep· Hasanın Tayyarı, 3000 metre muka -
sinin gözü yükseklerde!... lvcmette Reşad Kerem Olgunun Bağda

laı birinci gelmişlerdir. 

Edirne (Hususi) - Kırklareli, Bıga, 

Vıze, ve Babaeskıde ) en den ) ap l~ cak 
Halkederinın para \ c plan ı ı haz r -
dır. Cumhuriyet bayramına kadar ye
tiştirilmesi çok umuluyor. Belki. daha 
büyük çapta olan Kırklareli Halkevi 
binası biraz daha geç kalacaktır. 
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6 Sayfa 

jl,;gilterede rekor kırı!_d~ 

Bir asır içinde kırk 
defa çoğalan millet 

lngilterede harpten sonra yeniden 3250000 ev yapıldı, 
bir asır evvel İngiliz 

tebaası 24 milyondu, ıimdi 400 milyondan fazla dır 

Loııdrada yeni inşa edilen binalar 
Londra, (Haziran) - Hayır mon -f - cBu millet sulhun akted!ldiği gün

senyör, rnüteessifim, fakat Prenses Vik denberi 3,250,000 tane yeni ev yaptır
toria kendisinin gece yarısından sonra mıştır. İngiltereden başka hiç bir hü -
uyandırılmasına hiç bir zaman müsa - kfımet bu sahada buna yakın bir ra -
maha etmez. Sonra efendim düşünü - kam gösteremez.J> 
nüz bir defa, şimdi vakit gece yarısını Bu cümleye ben de şu mütaleayı 
üç buçuk saat geçiyor, üzerime mes - ekleyeyim: 
uliyeti alıp ta: - 3,250,000 tane ev Kraliçe Vıktor-

- Fakat Madam biraz makul olu - ya tahta çıktığı zaman bütün İııgiltere
nuz, ben çocuk değil, Kanterbury baş de ancak mevcuttu. 
piskoposuyum. Ve size pıenses artık Gene Avam Knmarasınm bugünkü 
prenses değil İngiltere Kraliçesidir, di- müzakereleri esnasında sarfcdilen bir 
yorum, gece yarısını 12 dakıka geçe - cümleden anladım: 
den beri. .. Beni dinleyebilirsiniz. Sırf - İngilterenin 19 3 7 yılı ~ıhhiye büt
bu haberi vermek için Vindsordan bu· çcsi Kraliçe Viktoryanın saltanatı es -
raya araba ile geldim. nasmdaki bütün İngiliz varıdatmın ya· 

Bu muhavere 1837 ağustosunda, ya rısına muadildir. 
ni bundan tam 100 yıl evvel cereyan * etmişti. Kraliçe Viktoryanın zamanında 

HADISl::L:ER 
KARSlSINQ~ 

Kadın artistler 
Tiyatrodan, artıstten bahsediyorduk. 
- Bizde kadın artist yetişmiyor! 
Dediler. Cevab verdim: 

- Bizde kadın artist yetişmiyer ii!fen
ler hata ed~yorlar. 

Hep birden yü.7.üme baktılar: 

1 
- Gene Şehir Tiyatrosundakileri met• 

!ı.edeceksin. 

1 
- Hayır, öyle bir şey yapacak 'deği

lim.. bizde yüzlerce, bin1erce, hem çok 
kabiliyetli k.adın artistler yetişmiştir. 

- Bunlar nerede? ' 
Bu suali sorana döndüm: 
- Siz evl~ misiniz? 
,...... Evet! 

- Öyle ise bit tanesi sizin evde! • 
..- Anlamadım. 

- :Anlarsınız.. muhterem zevcenizin 
kabiliyetli bir artist olduğunu bilmiyor 
musunuz? 

- Asla, bir kere bile sahneye çıkma
mıştır. Arfütliğe kabiliyetini nereden 
bileyim? 

- Ben biHyorum. Evveli makyaj bah-
sinden ele alalım. 

- A, o cihete diyecek yok. İstediği za
man bir Gr~ta Garbo olur, istediği zaman 
Keriman Halise benzer .. 

- Makya~ı geçelim. Gelelim rol bah
sirle .. yazlık bır rob yahud bir manto is
tediği zaman.. hemen karşınıza çıkar, 
eben bir nnnto istiyorum> mu der? 

- Hayır, ne münasebet, o manto, rob 

istemez ki .. 

- Ya, siz mi :·aparsınız?. 

- Evet; me~ela havalar ısındı mı, has· 
talanır, yemekten, içmekten kesilir .. dü
~ünür. Baz?n baygınlıklar geçirir. Ben 
böyle zamanlarda ona ilaç kabilinden bu 
ec;yayı alırı.r. 

- Mesela yazın Adaya, kışın da Şişli
y~ taşınırsuıız değil mi? 

- Evet.. ne de iyi bildiniz ... Fakat bu· 
nun da stbebi var. Karım başka yerlerde 
oturamıyor. Derhal sıhhati bozuluyor, 
neş'esi kaçıynr, tuhaf tuhaf hastalıklar 

geçıriyor. 

- Bu kadnr izahat kafi.. bütün bu 
O zaman yeni Kraliçe henüz 18 ya

şında idi ve İngilız tebaasının sayısı da 
Londra şehri bugünkünün ancak a"ltı - söyledikleririze gore zevcei muhtercmc
da biri kadardı. Ve dünyanın en acul nizin rol yapmnsn: gayet iyi bilen kabi· 
adamı milyoner dahi olsa dört nalla gi-24 milyondu. 

• Binaenaleyh bugün hemen büUin İn 
giliz gazeteleri bu mühim yıldönümünü 
tes'it ettiler. Resimli sayfalarım bu bü
yük Kraliçenin resimleri ile süslediler. 
İngilizler, bugünkü büyüklüğü de Kra
lıçenin 60 küsur yıl süren saltanatı es
nasında kazandılar. O devrin hatırala
rına karşı pek mınnettar olmalarını an
Jamamak mümkün olamaz. 

• 

liyctli bir aı tist olduğu meydana çıktı. 
den bir beygir sırtındakinden daha siir- Siz karınızın kablliyetli bir artist oldu
atle hareket edemezdi. Akşam karan -

ğunu öğrendiniz; diğer bütün kadınları 
lığı çökünce ısık olmadığı için hayat d h' k t . 1 d t t p .: ~ k a ıç mera e meyın, on ar a ıpa ı 
dururdu. Henuz po::.ta pulu çı marnış- . 'l b' k b ' l' tl' t' tt'r . . . • • . zevcenız gı ,; ı:·er a ı ıye ı ar ıs ı -
tı ve ıtfaıye teşkılatı hususı şırketlc - ·1 B bil b. d h b' d kadın ar-

. l' d d' H h k .1. d' _C'r. unu ın, ır a a c ız c 
rın e ın ey ı. emen er ·es sı ın ır ~· t t' . t d ·· 1 sövleme 

k · d' B h . . · d Ok .ıs ye ışmıyor.:ıı arzın a soz er .ı -
~ap a gıyer ı. u ar gem•:,,~ın e • ,. 1 

k A 'k 't . h \ln. yanusu aşara men aya gı mesı e- " İMSET 

nüz bır deneme devresinde idi. 
1 

• Bir rakam daha söyli~·cvim: 
Az evvel Avam Kamaras·nda Bay 

Grecn Vood bir nutuk sövledi. Bu nu
tuktan şu cümleleri alıyorum: 

Bir asır evvel İngiliz tC'baası 24 mil
yondu, şimdi 400 milyondan fazla!. 

ccJ. il. L.» 

Tunceli 
Sükuna kavuşuyor 

(Başta-rafı 1 iııci 9<ıyfada) 

Çürüh temel 
İzmirde oturan bir erkek okuyucum, 

müstear adile Bay Hayri Halıd baııa ben
zerine maalesef sık sık rastgciinen bir a
lle iztırabından bahsediyor. Soyledikle -
rlni size de anlatayım: 

Teyzeciğim. 
Ben bu sabah evimden alaca karan -

lıkta sıktım, doğruca birinci kordona gel
dim, kepenkleri henüf' açılan bir gazino
ya girdlm, bir masaya oturdum. Gözle -
rlm henüz uykuda bulunan Pasaport bi
nasından aşarak Karşıyakanın bir ;ıok -
tasına dikllmlş, dakikalarca hareketsiz ka 
larak düşündüm ve karımdan ay;ılma~a 
:tarar verdim. Bu mektubumu size gene 
bu gazinonun kirli beyaz boyalı s1ç ma -
aası üzerinde yazıyorum. 

Kararımın sebebi kıskançlığa, ald:ı.t -
maya ve aldanmaya dayanan bir aile fa
clasından doğmuş de~lldlr, herhangi bir 
kavgadan da çıkmamıştır. Sadece karşı -
lıklı bir anlaşamamazlığın artık daha zi
yade suremiyeceğl kanaatinden ih'rl ge -
llyor. Bakınız sbyllyeyim: 

Ben bir şirkette çalışırım. Vazifem ol
dukça yorucudur. Sabahleyin, tıpkı bu -
gun olduğu gibi alaca karanlıkta kalka -
n-n,öl:!'leye kadar denk, çuval, toz ve def
ter arasında didinirim Sonra ikindiye 
kadar uzun bir i Urahat devre i g"lir. 1',a 
kat evim uzak, gidip gelmek münıkuıı de
fil, bu, boş saatleri de artık boş kala:ı ya
zıhanenin bir kenarında uyuklaynrıık ge
çlrlrlm İkindi uzcrl iş tekr r ba !ar ve 
akşam geç vakit biter. Evime donduğum 

-
il 

~l 
zaman bu uzun yaz gimunde d'lhi k.ıran
Iık olmuştur. Hakkım temiz bir yı.iz, gu
ler bir sıma tarafmdan karşılanmak, çi
çekli bir sofra etrafında gultip soyllyerck 
yemek yemek değil mldlr? 

Fa~at maalesef bu, bana hemen hiç 
nasip olmaz: Karım ya evde birisile kav. 
gn etmiş, ya bir satıcı veya elblseclye 
kızmış, el'an o hiddetin eserıni üzerinde 
~ımaktadır. Yuzu bir karış, kaşlar? ça. -
tıktır. Bir şey anlatmaya başlarım, cll.ıle
se güçlükle de olsa anlayacaktır, fakat 
dinlemez, hikayenin tam orta yerinde ba
hise lldetıı aykırı bir sual sorar, anlaıım 
ki soyledlklerlmln tek kellme,;i hll<!. kula
ğına girmemiştir. canım sıkılı~. lukma -
!arımı ikişer ikişer ağzıma tıkıştırır, ha
zım zamanının geçmesini blle beklemeden 
yatağıma uzanırım. Ve işte bu, diin akşam 
gene böyle olunca kendi kendime: 

- Ne vakte kadar sürecek? diye dü -
şündüm ve bu sabah da kararımı ver -
dim: Ayrılacağım.» 

* Bu okuyucum bu satırları barın sac;ece 
dert yanmak için mi yazmıştır, yoksa her 
hangi bir tavsiye ml beklemektedir, an -
la.yamadım. :Faknt görüyorum kl evi çü
nik bir temel üzerine kurulmuştur. De
vam edip etmemesi her şe~den evvel evin 
genişliği derecesine bağlıdır. Çocukları vur 
mı, yok mu bilmiyorum. Varsa ctirük te -
mele bir kazma darbesi lndırmeyı hiç 
tavsiye etmem. Adam bedbahttır, fakat 
bu bedbahtlığı ol\ınceye katlar çekip gl -
decektlr, çaresi yoktur. 

TEYZE 

mclsına meydan vermemek için aklınca 
iblisane çarC'lere başvurmakta, uydurma 
formanları f y,n!e açıp okumakta, avene· 
si üzrinde nuınevi nüfuz ıkama <salış -
n aktadır. 

Ser it Rı7anm karısı Besi perişan bır 

:ı ld" bulur~an koca ·mı tahrık ve teşci 
ile me!;guldür. Kırgızların süslü kıyafet
,, fınin aym olduğu söylenen ziynetli, 
genç ve güzel Besi, Seyit karısı olduğu 
kin Ana B<.>sidir. Ana Besi sergerdenin 
yr.nındaki çapulcuları cesaretlendirmek
tedir. 
Diğer tar~ftaıı öğrendiğime göre köy

leri işgal olunan muhalifler şuraya bura· 
ya dağılmışlardır. Bunlar şiddetle araş

tırılmaktadır Yakında ele geçirilmeleri 
muhakkaktır. 

Harekfıt sahasında yakalananlar veya 
teslim olanlar derhal adliyeye verilmek
tedirler. Kirmil ve Kardanlılar istiman 
için 24 saat mühlet istemişlerdir. 

Son dakikada öğrendiğime göre keşif 
!rnllarımız SPyit Rızanın izi üzerinde bu· 
Junmaktadırlar. 

Haydaranla Abbaslardan 36 şaki tes
lim olmuştur. Yakalanan bir Ermeni de 
mevkuf tur. 

Tem.zlcmc hareketi devam ederken 
nafia ve zirnat jşJerine yeni bir hız ve
rilmiştir. !Efahat programı muvaffaki
yc:tle tatbik edilmektedir. 

Rezalet çıkaran sarhoş 
Dün akşam köprü üstünde sarhoş 

olduğu halde rezalet çıkaran İsa oğlu 
Rifat isminde biri yakalanmış, hakkın
da kanuni takibat başlamıştır, 

Çanakkaledeki deniz kazası 
İtalyan gemisilc beraber kazaya uğrayan bir İngiliz 

romancısı da dün şehrimize geldi 
--.,.-. ' .. 

Kazaya sebebiyet vennek suçilc yakalanan Ispanyol geınlsı süvarileri , 
Çanakkalede İtalyan bandı.ralı Ca- , yi kendisine adet edinmiş olduğu gö J 

pa - Fino vapurunu batıran Ispanyol rülen Hanglui sorulan suallere karşı 
bandıralı Magalanos vapuru hakkında- omuzlarını silkerek piposunu çekişti -· 
ki tahkikata devam olunmaktadır. İ - riyor ve: 
kinci ticaret mahkemesile, liman ida • - Ne söyliyeceğim, diyordu, kısme~ 
resinin tahkikatı bugünlerde tekemmül bu~muş! 1 
edecektir. Muvakkat haciz konan İs - Ingiliz romancısı fotoğrafını çek ""! 

panyo1 vapuru aynca tamir de görecek- mek istiyen fotoğrafçılara huşunetle: ' 
tir. - Sizin olsun, demiştir. j 

Diğer taraftan Capa - Pino vapuri- Ona, kaza esnasında eşya kurtarılıp; 
le kazaya uğrıyanlardan, İngiliz ro - kurtarılmadığı sorulurken elinde bir: 
mancılarından Hanglui dün sabah Ça- yazma mendile sarılı küçük bir çıkıp.• 
nakkaleden gelen Denizyolları idaresi· göstererek uzatmıştır: 
nin Kemal vapuru ile gelmiştir. Bu İn- - İşte dünyadaki bütün malım! 
giliz romancısının arkasında Çanakka- Gazeteciler İngiliz romancısından 
le vilayeti tarafından verilm•ş haki kc- kazanın ne şekilde vukua geldiğı hak .. 
tenden bir elbic;e, başında ayni kumaş- kında malılmat istemişler, İngiliz kuru 
tan yumuşak bır şapka, ..ıyaklarında bir sesle şu cevabı vermiştir: 
lastik sandal bulunuyordu. - Siz muharrirsiniz, ben de ... Bıra .. 

Vapurda kazazede romancı Laslar kın mevzuum bende kalsm! Bu mev • 
Lilberman acentesi memurları tara - zuu s'ize verirsem bana mukabilinde ne 
fından kar~ılanmıştır. Az söz söyleme- kadar para verirsiniz? 

e 

Ankara-Istanbul ekspresi 
büyük bir tehlike atlattı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
gelmiştir. Dün nkşam Haydarpaşa garı 

ş=mdiye kadar emsaline az tesadüf edilen 
bir manzarn arzediyordu. Trenden inen
lerle, 'bekliyenler birbirlerine sarılıyor
lar, öpüşüyorlar ve gelenlere herkes: 

- Geçmis olsun, diyordu. 
A dliye ve :Maliye Vekilleri 

Bu trenle gelen yolcular arasında Adli
ye Vekilimi" Şükrü Saracoğlu, Maliye 
Vekili Fuad Ağrah, General Salih, Birli
ne ticnet rr.uahcdesi müzakeresine gide
cek olan İktıseıt Vekaleti idari müsteşa
rı Faik Kuı rloğlu ile heyetin diğer ftzası 
bulunuyoı lı:ı rdı. 

Adliye Vekili anlatıyor 
Evvela Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu

na yaklaşarak: 
- Geçmis olsun, dedim. Muhterem vc

k;}: 
- Hakikaten öyle, dedı ve anlattı: An

karadan hareket ~derken hava bıraz bo
zuktu. Sonradan yagmur fazlalaştı. Ara
Jan üç saat gecmemişti ki, yani gece sa
at 11 buçuk sıralarında tufan 5.sa bir hal 
aldı. Seller yolu kapamıştı. Loko
motifin arkc.sından iki vagon devrilmek 
tehlikF;sini gösterdi Bir kaza olmadı. 

Tren durdu. Lazım gelen tedbirler derhal 
alındı. YoJla .. da icab eden tamirler yapıl
~11ktaıı sonr:ı han·ket ettik; fakat dediğim 
gibi bu ani bir tufanı andırıyordu. istan
bulda iki üç gün kaldıktan sonra Anka
raya <löneceğim. 

Yokular ne diyorlar? 
Diğer yolcularla da görüştüm. Bunlar 

çok hcyecaniı idjl~r Ankara lisesi ede
biyat muallimi Tayfur Kurgan hadiseyi 
şöyle anlattı: 

- Ankaradan sonra yağmur başlamış
tı. Eti Mes'uddan sonra ise fazlalaştı. Bir 
aralık dolu yağıyordu Dolu yerde iki ka
rış katlar yükseldi. Sel gittikce çoğalı

yordu. Tren bir defa durdu, tekrar hare
ket etti. Birnz geçinde tekrar durakladı, 
:Jcne yürüyebildi. Fakat üçüncü duruşta 
olduğu yerde kaldı. 

Göl ortasında 
Etrafa b:ıkt:ğımız zaman kendimizi bir 

göl ortasında sandık Manzara çok dehşet 
verici idi. Sular gürül gürül akıyor, san
ki vapurda giciiyl)rmuşuz hissini veriyor
du. 

Bu esnada suların irtifaı iki metreye 
yaklaşmıştı. Bu vaziyetten en çok kadın-

!ar ve çocuı...lar korktular. Ağladılar, ba
ğırdıla:-. Fakat alman tedbirler, herkesi 
siıkunctc sevkctti. 

İmdat treni 
Derhcıl seyyar 1 def on tertibatı alındı. 

Hadise Ankaraya ve Eskişchire bildirildi 
Ankaradan imdad treni geldi. Bizim ka
tarın ~ki vagonunda devrilmek tehlikesi 
başgösternıi~ti. Yana yatmıştı. Bunlar dü
zeltildi Sular altı yüz metrelik bir saha
yı kaplıyortlu. Ankaradan gelen tren bi· 
?;m katarı geriye çekti. Sular, hattaki bü
tün ta!iları sürüklemiş ve raylar iskelet 
halinde ks ·mıştı. Hat 30 santim kadar 
yere çökmü~tii. Lazım gelen tamirler do
kuza kadar bitirildi ve yolumuza devam 
ettik. 

«Dağ gibi selleri göriincc» 
Yolculardan lıir bayan çok korkmuştu. 

Minimini yavru~u kucağında kendisini 
karşılıyan Dnnesinın yanaklarını öperek 
ağlıya ağlıv.ı söy üyoı du: 

- Ah. halimizı sorma. Verilmiş sada
kamız varmış. Yavrum öyle korktu ki, öy
!e korktu ki, da[!. gıbi sellcrı görünce tu
'an oldu snrıdık. 

Bu tufan asa tabiat hadisesi karşısın
da. Devlet Demiryollarının her türlü as
ri ve fenni \ası ta tarla techiz edilmiş olan 
teşkilatı say(sinrle yolcular en ufak biıı 
.irızaya uğramackn sağ ve salim yerleri
ne kavuşmuşlardır. Bunu bütün yolcular 
büyük bir ı:ükranla söylemişlerdir. 

Tevfik Necati Kozol 

Saat on ikide 
Çukurhisa•, 2'i (Hususi) - Ankara 

ekspresi Eskişehire 100 kilometre mesa .. 
fode saat on ikide tufanı andıran şiddetli 

bir yağmura tutulmuş, bu yüzden sula-c 
altmda kalem hat bozulmuştur. 

Gayet tedbirli hareket eden makinist, 
dP.rhal treni durdurmuş, icab eden ted• 
birler alın.rrııştır. Yolcular büyük bir teh .. 
like atlatmı:<lardır. Lokomotif ve iki va· 
gon sağa ıtı<'ylctrrıiş, vagonlarda bulunan: 
yolcular diğer vagonlnra nakledilmiştir. 

Eskişehirden derhal icab eden işci ve 
alat getirtilerek hat tamir edilmiş ve tren 
dokuzda İst:ın bula hareket etmiştir. Nü
fusca zayiat yoktur. 

İstanbul treni 
Ankara, 27 (Hususi) - Yağan yağmur· 

lnr dolayısik 1stsnbul posta treni buııün 
altı buçuk s~.at tcehhürle geldi. 





eçen mece11ıızue ıaıa 
CAZiP BiR GüZELLilTE 12 Haziran tarihli bilmecemizde ka- Ho. J4 de Mustafa, Ankara İntıllp mahalle-

B v d. v • • k d OLAN egen ıgınız a ın ve BU TEN. 
zananlan aşağıya yazıyoruz. İstan_bul - ~ S::: =o~ -cı: :1~0; 
da bulunan kazananlann pazartesi, per Çuk1ll' ljacbnlm ctnrında ıailtekalt İbrablnı 
şembe günleri öğleden ..ıra hediyele- tm • <he. t•..w n llld a-.. m 11u .. 
rini bizzat idarehanemizden almaları azzez, İstanbul « üncü ilk olcul A/l den G 

k k . 1 . h ·ı .d. ? 1 
er e _ !ı!> en an~!~ ır • Temin edebilir 

limndır. Taşra okurlarımmn hediye - Yapr. 
CEPAYNASI 

(San POl1a marlı::alı) 
leri posta ile gönderilir. 

f 111111 topu bllylkllitı•ı 

'

&•tik tipi Dteder '- o. aıı ıı ........ Ymlphlr 
.. Kuanlll --~ .............. ia-

Mepe•n ~ Bebal lılabmut 

Kadan ailesine soıu• bdar Hayalimde faşatbğlm wket 
sadık kalmak iktidannı Hariçte asabi, ııillll .. 

malik ol11al•r bir erkek 
Betendiğim kadın şu teraiü haiz olmalı: 
Kadın sadece bir aile yuvası kurmak 

!çn evlenm meli, eşine ve çocuklanna 
sonuna kadtır bağlı kalmak iktidarına ma 
: k olmalıdır. Uysal, geniş bir fikir sahibi, 
f ·ni vaktınd y par, ilk mektep mezunu, 

cfrad a m rbut, orta boylu, saq
k ları k k. kirpıkleri uzun, ağız 

k ve yU\ ı k, di lcri ufak beyaz, 
av zhi, mu i er çehreli, balık et n-

de, mu fik, ca ib olmalı. Fakir olsa da 
.J lı kibar ve tC'miz olmalı. Daima güler 
yüzlü ve şirin sözlü, misafirperver olma-

Hayalimde yapttıbm erkek: 
Hariçte asabi, evinde çok pn, uysal ol

malı. Çok uzun boylu, buiday benizli, 
siyah gözlü, küçük aiızlı, 10Syete haya
tını sever olma)ıdır. 

Çembnlitaş Peykhane ıokak 25 de 
Nemika Ege 

Kadınların Genç
leştlrilmelerinde 

Bir Mucize: 
lıdır. Dünyanın en büyük profesörleri genç 

lfeıkm mahkemesi zabıt kdtiplerinden ve kuvveti~ hayvanların höcepe -
O. Ôzyurt ıerinden çıkardıkları özü insanlara aşı -
- S t ı _ lıyarak ölen kuvvetli ve hayatı ia-

K d h d 1 .de edlyorl:ir. Ayni esas üzerine genç ve 
a ın er şey en ene dinç hayvar.ların cildlerini besliyen hö-

Ana olmahdır ceyreıertn ıeraz ettikleri o kıymetli özü 

Bence kadın tam bir anne kabiliyetine vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
malik olmalı. Hayatta kocasının ve ken- olan acıbadem yağı ile imtizaç ettirirler. 
dis"nin istikbali için terbiyeli iki çocuğa Yağlı ve yağsız Hasan Acıbadem krem
malık olrnah. En çok sevdiğim kadın çeh- leri elde edil;r. Yüze, cilde sürüldüiü za
resi yuvarlak yüz, ufak ağız burunlu o- .aıan ıııucize denilecek büyük dejişiklik 
!anlardır. Vücudu balık etinde, kumral görülür. Gevşiyen adaleler gerilir, yüzdeki 
olmalıdır. çukurlar bü~~~ilc düzen alır. Açılan mesa-

.Şifli Annt.ınlı apartımanı altıftda Jale mat kapanır Cild elbtikiyetini ka1.anır. 
mensucat ipekli fabıikaımda Çtl ve lekeleri kökünden temizler. 60 ya-

Sultan Tokur ~ında bir kadının bu krem ile buruşuk 
yüzünü genç b:r kızın cildi kadar taze -

- 542 - :<'ştirir ve düzgün!E:ştirir. Bu hal tecrübe 
Münakaşa sevmiyen, gun görmuş ıle sabittir. Hasan acıbadern kremleri çir-

fakir bir kız isterim kinleri güz.c1!cştirir ve ihtiyarlan gen\-
• !eştirir. Kadınlara füsunkar, tatlı sıcnk 

Normal bir hayat arkadaşı şöyle olma- bir cazibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleş -
hdır: lirir, fakat acıbadem yağı kremini yap-

Vucut ve yuz güzelliğinden ziyade ah- ma.k çok güç olup bu bir san'at ve fen 
ilk güzellığire sahip olmalı. meselesidir. Bazı ıtriyatçılar Acıbadem e-

l 60 boyunda, 55-58 kilo ağırlığında, sansını vaze:!in ve buna benzer yağlarla 
lumral, kıv•rcık saçlı, ağız burun küçük, kanştıraralt acıbadem yağı kremi altın -
ayaklar ve eller küçük, bilekler ince bu- da satmak isterl~r. cildinizi acıbadem ya~ 
lunmah. Giin geçırmiş fakir olsa da ra- ğmdan asla malfun olmıyan acıba -
zıyım. Aile terbiyesi yüksek, yuvasına dem yağı kremlerinden koruyun, •e eşine bağlı, daima güler yüzlü. eşinin aksi halde yüzün esmerleftilbıi ve 
derdine ortak, münakaşa sevmez, ev ka- ıüylendiğini görürsünüz. Yağh Ha -
dını olmanın yolunu bilir, dikiş, biçki ve san acıbadem kremini gece yatarken yal
yemek bilir, adabı muaşerete kısmen vA- sız Hasan acıbadem kremini sabahları 
kıf, orta derecede bir tahsile sahip, sesi kalkınca yüzlerine süren her bayan cild
güzel, çalgılardan birine aşina, eşile çok lerinde bu büyiık değişikliği görecekler -
alakad r, gezmesini muayyen saatlerde dir. Her gece bayan teninin güzelliğini, 
yapabilir, kıskanç olmalıdır. şefiafiyet ve letafetini ancak bu Hasan 

Lüleburgaz: C. B. ı kremlt?rile idame ettirebileceğıni unut -
(Sarih adresinin neşrini iatememiftir.) masın. 
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Endüliis .Şövalyesi 
Abdurrahman 

Erkekler, yailı, çirkin bir burun -
da, parbyan bir cildden Ye • 
IDl'll8melerden sızan yaih IDH • 
delerden çekinirler. Bu yağlı mad
deler, pudranaa kanprak küçük 
ve sert taneler teşkil Ue mesame
leri tahriş eder ve dalla faı:la açd
malanna sebep olur. Bunun ~in 
hemen -yeni ve sa seçmez Tokalon 
pudrasını kullanınız. Bu pudra -
dan parmak uçlannıza biraz alınız, 
ve INr su bardajma hatunuz. 
Göreceksiniz ki pudra ve parmak 
uçlarom •lanmanuttır. Bu yeni 
Tokalan pudrasının terkibinde 
krem köpüğü vardır. Yağmurlu 
havalarda, deniz banyolarında ve 
ya sıcak bir salonda dans ederek 
terlediğinizde kat'iyyen sabit ka
lır. Şayanı hayret yeni renkleri, 
tene cazip bir güzellik verir. Er
kekler, böyle yeni tenleri çılgın

ca severler. Cilde o derece nüfuz 
eder ki, görenler pudra kullandı
ğınızın farkına bile varmazlar. Bu 
yeni pudranın yeni renkleri büyük 
maU fedakhlıklara mal olduğu 

halele putlnuun fiatı arttmlma -
nuttır. 

Müessesemi2 gelen mektupların 
pek çoğunda ıarih adres bulunma
ması yüzünden müşterilerimizin di
leklerine bizzarur cevap verileme
mektedir. Mektupların açık adresle 
gönderilmesini dileriz. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

DüW,. •I......._.: Pazardan maada 
hersin <2 - ,, DlftnJola numara 104. n ıe
lefonu 11318 - 210M 

1 _ btanlml • inci mettep A., 'J dla • ....... er'8k ..... WI &mi. ftdwnlyal 
Bld&Jet Pmardal- llWl Clt.dm lft 811 et, Ne"W it. S. P. 

ı - t.utt•• 1lwl amt ıı dan l"l ftrlbua lllla -. Anpade DeqUa -*ak So. 25 
Olnef. .. lffıheML 

ALOldNYml BA8DAK 
(8oll .._... maıblı, ... llati 

ı - •!ehelr All l}nlt ilk mettıe1ıı1 S den Kwmhr orta obl 111 den •1 Mazhar. 
19'1 ~ Karqibmlk Abetl ... ....,... llllld Alipaşa 

ı - hm1r Karpıata Kemalptp caddesi C9cl. ıro. 15 de I.6Ube. iatanbaı ertek lisesi. 
110 da istend1JU Tuncer. '12f Ali, İltaııbal ertet u..t Eil den NeJat 

LÜKS VE BÖYÜK ALBtlM Osdal. 
İatanbul Erkek Llsesl C/'1 den 802 Haltlk, KiTAP 

Ankara Hatunlye mahallesi Andaç sokak No. İstanbul birinci ilk okul A/3 den 1S6 Ke-
2 de LeylA., Balıkesir Savaştepe rabl - nan Köksal, Ankara Cebeci Ta yeli sokak 
yesl Yol çavuşu oğlu Adil otuz, Hayda!'pl\şa No. %7 d Adnan Pllcvne, lstnnbul 49 uncu 
Çınar sokak No. 36 da Molz, Hornıon apar. Ik okul 30 Saide Oumüş, Beşiktaş Yıldız Pos 
ikinci kat Suna. ta cad. No. 40 da Firuzan, Ankaı·a Kırgıs 

MUHTIRA DEFTERİ mahallesi Oüner sokak No. 3 de Umlt Olcay. 
İzmit Demlryolu tutüncü Abdaliah oilu Arnavırttöy BıriDct cad. No. 90 Şake, Bul -

Sadullah, Ortaköy Palanga sokak No. 3 de tanahmet No. 51 de Lfttfü Dernek, Antan. 
Suat, Ankara ön Cebeci Tadık so. llo. ıs de Denlzcller cad. Dilek sokak No. 46 ta ltıqe.. 
ırecdet Bmel Okçu otıu. Bdlrnc a1'Ukat P. birli ......... Ankara Cebeci Clıd. Ro. 2t 
Can Janında Hadlr, Bamköy orta ukul 137 da ..,._ Öd'nlr. 8lrbcl llerba loklma
Recal, Haydarpaşa llseslnden 2083 Kemal. aı Ali Beli.met. 

PARA ÇANTASI KART 
Beşlttq Yıldla ea4. Yllda apar. kat 1 le- Alıaıa lllıtllll erlııek orta okul f.12 den 

-.ım Çama7, Patih Atik Allpqa Huriye Ata- t'llS tlablll ~ Anbra Saman pazarı ÖS 
sayar, İstanbul U u.ncu ilk okuldan a M. •kak Xo. 10 da Nlisret, Beyotlu İnöntl oku· 
Saymen, İstanbul 10 uncu ilk ok&ll C/I den la Bil dm 2IJ'l ilbamı, .Aııbn BQrOt ifil • 
418 Şehlm Konakçı. ' let Mecllll J11+19"fb4't MlimQlll cemal 06k· 

DİŞ MACUNU tilrt tızı Nermin, Bandırma istasyon fen me 
muru Nail Özhun otlu Orhan, Üsküdar 19 UJI 

İstanbul Edimekapı Molla A§kt Kayulu so cu ilk okul A/4 den 95 Sabit Ylllt. SlrUcl 
kak No. 33 Nuri Ali, Beyotıu P~ıtkapı Antara cad. lfo. 191 .. t.maa. Dantpqa 
Bekir eotak No. 10 Hamdi Yetiı.. Istanbal orta okul 89 Hüsnü ÖSyalçm, latanbul a inci 
kız lisesi D/ 2 den 1695 Ferhunde, Izmlt Te - 1lk okul 8 lılatbule, İatanbul erkek llaesl Bil 
peclk maballesl ıro. A/'1 de PUai l'ztal, An- dea. 10IO ZIJ& Tuwr. OW"llNJ dlpallli• 
kara Kılıç Aslan mahallesi Hünler sokak da at.etçi Recep PotPof otıu tbrahhrı, An -
No. '1616 da Fethi, Balıkesir P. T. T. memuru tara aımearat poata memuru Remzi 1uncel 
Abdi J>olançay ollu Ta.tten Do1ança7. mı Ulut Tuncel, Çapa kız ölr6tmen okula 

DİŞ FIRÇASI A/3 den H5 Malike, Fatih Tndhtar soJrat 
(Son Posta markalı> No. 4ı6 de zehra Özadalı, Kımultll Karakol 

İstanbul erkek lisesi 476 Celrueddln. Ko- sokak ıro. 44 H. Bahaeddbl. Nmn ...,. 
camustafapaşa Arabacı Beyazıt. Vldln cad. cad. ıro. '18/ 1 de Ali Atdal. 8iU.efman.l7e Bo
No. 62 de Ahmet Cemaleddin, Ha eki hasta- ca Hamza mett.ep 1 İlhan, İstanbul blrlncl o
nesı eczacı Hayri kızı Enver, Fevzlpqa Ka- ltul A/1 den st2 LeJll Qınar, İstanbul im n
tar baş memuru 3103 Hatim Yiğit o;uu 8aft seal &I Bed1a, İstanbul 1 inci ilk okal 453 Re
Yitit, Ankara Bozkurt mahallesi Orta .at cal Beflmrd, l'atlh Kemer IOtak lfo. Si da 
No. 12 de Dündar, Tekirdağ polis memura lılltba& AtalaJ, İltanbul 1 lncl Uk okul A/4 
Ibrahlm Çllell otıu özcan Qllell. dm m llaı.bl. Da.vutpqa orta okul s den 

MÜREKKF.PıJ KALEM MT Mi!imüf; tstımboı erkek Uses! 1248 Fer
rah. 1Jebıtm1n1 Tetı. sokak No. fi da Sa· 

İstanbul 48 lncl ilk oltul lM z .. \ltmdll, lllba. ~ Traı,nn1 deposu No. m cıe 
Adapuan istltw mahallMI AJdıD IObk lııDedBMr lam anım. tatamnıl 41 tncl olıll1 
No. il de llömln, Anbra ffaman•ftplDde l41 8ldat, Y~ Çe\Jlwe a4 llo. 17 de 
BatQol IOkak No. U de İ.lm8t Ttlôl.n. Ye • .,........_ 'lbJmılt erlı:ek lllesl C/I den 'IH 
tllk6J lUı: okulunda it llel1 ha\ ÖQslDm. Tlıln1 ...... Yenl aeıll Dk otaıu 5 4ea 

KALBllTIB.AŞ ltııtrfa Tarbım. 

CY1narlat dlnJa talemtll'af lb1 . =========::--~..:e.:.::~: :.ı~ 1 RAD.VOI 
Va•bar, isıanbul 1 lncl ilk okul B/4 den "11 
All llablr, Yenlbabçe Toptapı yokufu Fatma 
Sultan mahallesinde No. IO da SadlJe Yıl -
mu. İstanbul 1 lncl ilk okul Ala den 2H Ra· 
uf. 

SULU BOYA 
ıı:atltehlr At Çağlan mahallesi Kızıt cad. 

BugUnkU progn1• 
11 - 11u1ran - m -ıuarı.a 

18'1'.&WBtJL 
Ölle -.rtıata: 
12.30: Plltla ftrs mualk1tl. 1uo: Bava· 

hemmiyet vermemek .. kıymetli vakti - kaç saniye, dalgın nazarlarla etrafına ms. 13: Muhtellf pü.k nefl'f1aıı. 
nizi, şu sefil şarapçı dükkanında geçir- baktı. Sonra, söze başladı: Akşam neşriyatı: 
mek .. bu, ne merdane ve asilfıne fera- - Unutmadığıma göre .. o gece bana 1a,3o: PıAkla clanl mu.sltJal, ıe,30: Afd· 
gat... şövalyelikten bahsederken, cbir şö - ka av hatıralan: s. Sallhattin Clbanolhl 

Abdürrahman, bu sözlere cevap ver- valyeye, üç şey lazımdır... At, silah tarafından, 20: Rl!at ve arkadaflan tarafın-
medi. Sadece gülümsemekle iktifa e - cAşk»demıştin. dan Türk muslin l ve halk prkılan, 20.30: 

Yana: A. R. derek arapçı dükkanına g"rdi İhtıyar - Evet, aziz şövalyem .. bu sözleri - Ömer Rıza tarafından Arapça .soylev, 20,41: 
- Ne miınasebet a il Şövalyem? .. ,ya_yılıJordu. Yüzden fazla Berberi $en çızmecı de onu takip etti. . n~i, bu gece de tamamile t:ı .k ede - S:-ı:e v:e =~a~~~a:=~::.c:a:Y!':.~ ::5~ 

Ha m o n , ale de b r yor ci, iSPanyol dilberlerile ele e tutuşmuş- Buraya ilk defa geldikleri zaman r.m. Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
tu e ences nden ıl ri gelmekte idi ... Fa lar; büytlk hır halka çev rmışler; bir yaptıkları gibi, gene o kuytu köşedeki - O gece, ben sana cevap vermiş.. 22 30: Plakla sololar, opera ve operet parça. 
kat şımdı, halkın çehresindeki manaya çöl oyunu oynuyorlardı. Bu halka, ba - tahta masaya yerleştiler. Şarap ve yi- •atım var. Silahım var. Fakat aşk .. Şim larL 
dikkat edıniz. O 1cadar büyük bir fark zan daralıyor .. hazan genişliyordu. A - yecek getirttiler. dilik bunu aklımdan bile geçirmiyo - y ARIN K t p B o GRAM 
goreceksiniz ki ... Halk, dudaklarile de - yaklar, çok muntazam bir tempo ile ye- Bir kaç"dakika sükiıt ile geçti. Sonra rum• demiştim ... Sen de; «burası aşk ıt Bulnm ın lala 
ğil, kalbile gülüyor. Suriyenin barbar, re vuruluyor .. ve her vuruluşta, hafıf bu sükutu, Abdürrahman ihlal etti: memleketidir. Yakında, onu da bulur- t ı TAN a u L 

şımank, küstah memurlarından kurtu- bir toz bulutu yükseliyord\L _ Dostum!.. Hatırlar mısın?.. Ban:ı sun uz• demiştin. Ölle ~ata: . 
lan halk, bu büyük günün werini can - Halle, eğleniyor. burada .. gene bu masanın ba§mda, mü- - .~ay,_ h~aay, muhterem asılzadem. 12.30: PlA.tıa Türk muaWaL ıı.ao: Hava-
dan tes'it ediyor ... Dinlesenize .• işibni- Bunu, Abdurrahman söylemişti. İh- hinı bir ders vermiştin? .. Şimdi, bu Bu soz.lerı?1ı, aynen tasdik ederim. dts. 13.05: BeJollu Haltevı Pterlt tolu ta-
yor musunuz. Halkın dilinde en çok tiyar çimıeci de, derhal şu sözleri ili - dersi bir daha tekrar etmeni senden ri· - Şımdı, esasa gelelim ... Öyle zan • rafından blr temsil. 
hangi kelimeler dolaşıyor? .. Şükrediniz ve etmişti: ca edeceğim. nediyorum ki. .. Ben, Aşık oldum. DlalD ....,_..: 
k .. .. .. .. .deti . echil k .H d .. Mld ş YiüA be b b" t hm" l8.JO• Plüla ...... linıslkUt. ll,JO: Konfe-ı, yuzunuzu, a nız v e apıyor- - em e.. canı gonu en... u an - Dedi. .. Zeytin yağında kavrulmuş bir . - .. n, unu ıraz a ın e- . Smtı>önl Halbvl BOSyal JIU'dun ta _ 
sunuz. Ve kendinizi tanıtımyorsunuz. •• da, genç olup ta şunların arasın9. karı- domuz sucuğunu iştiha ile yiyen ihti- d~!or~um; aziz şövalyem ... Hatti, bü- ::'"namına: Doktor Gallb <Soaıaı Janlull 
Hele tanısınlar .. görürsünüz; sizi nasıl şamadığım için, ne kadar müteessifiın yar çizmeci birdenbire irkildi. Ve der- yi,ik bır cesaretle.. bir çift yeşil daıden, ~e örneklerll, 20: Belma ve arkadaflan ta-
karga tulumba yaparlar. bilseniz. hal cevap ;erdi: ken~!lar~ sırma işlenmiş, yepyeni çiz- ı-afından Tflrk musiklsl ve halk p~art, 

Bunu, Abdurahman da bilivordu... Abdurrahman, ihtiyar çizmeciyi ko- D ., N h dd" . .. me uıerıne iddiaya hazırım ki .. aşkını- 20,30: ömer ama &arafmdan arapca söylev, 
H t aft ""k 1 , . p w ·1 - ers mı... e a ıme, azız şo - k k b h . • ·ı 20 46· Cemal KAmll ve arkadaflan tarafın -

er a~ ~ yu se en sesler arasında, !undan çekmiŞtı. a~gınm ıı~u ı.e valyem. •. Ben sizin, emirlerinize ama- ~ a~a a tıyarlıgına .. n~ı ~l~n d~n .Türk muslklsl ye halk tarkıları( Sau 
Berber_Uerın mertii!t ve şecaaUerınden; dar ve basık tavanlı bır şarapçı dukka- de bir uşağınızdan başka bir şey de _ ~berın kırn olduğunu da soylıyebılı - ayan), 21,15: Radyo fonlt dram fltıırmen>. 
kendısının harıkulade kuvvet ve şeca- nı göstererek: •. 1. ırm. 22.15: Ajana ve bona haberlerl, 12,30: Plltla 
atinden bahaedildiğini işitiyor •. ve bü- - Oraya gideceğiz. gı ım. . . - Kim'>.. sololar, opera ve operet~ 
tün bunlara, sadece gülümsemekle mu Demişti. İhtiyar çizmeci, hayretın: . -dAzizb. ddostum!.. _şu aniht~' uşaktan - Şu anda, himayeniz altında bulu -
kabele ediyordu. gizliyememişti. zıya e~ . ır ert o~ta~m~ ıyafc~ var. nan haşmetlu kraliçe hazretlerinin ya- Budapewte beynelmilel kaplıcalar 

Ağ ağır büyük meydana gelmişler- - Oraya mı? .. Garip şey ... İlk gece, Onun ıçın şu. uşa lıgı hır tara a ira - nındaki o latif İspanyol dilberi. kongresi 
di. Şimdi ?u koca me~dan bır mahşer oturduğunuz yere ... Ne tatlı hatıra ... Ah kalım da ... s~nın~e a~ıkça konuşalım. - Aıiita, mı?.. Budapeştede 1 Birinciteşrinde bir 
hal"nde idı. Ortaya buyük meş'aleler benim; asil kanlı olduğu kadar, necip - P~~ala, a_zız şovalye!"···. Bunu da, - Evet. beynelmilel kaplıcalar ve Su Şehirleri 
yakılmıştı. Bunlardan kıvrıla kıVl'lla ruhlu da olan aziz Şövalyem... Siz de ~tı asılaneler.~ne ka~ı bU: hı~t te • - Hayır dostum; hayır._ Bu husus- kongresi tertip edilmiştir. 
kızıl alev sütunları ytiksel"yordu. On o kadar ince bir hassasiyet var ki, bu- lakki eder .. böyle hır vazıfeyı ıfa et • ta; siyah deriden yapılmış eski bir çiz- Kongre 3 birinciteşrinde başlıya • 
davul ile yirmi otuz zuma birleştırll - nun karş da donup kalmamak müm- meyi de kendim için şeref ~ddeyle - me üzerine bile bahse girişme. Çünkü cak ve 1 O birinci teşrinde nihayet bula
mişti. Bunlara, bir o kadar tunç çal· kun değil... Şu anda, şu koca şehrin en rim ... Buyurunuz. Emrinize muntazı- derhal kaybedersin ... Ben, onu değil, caktır. 
pare iştirak etmişti. Korkunç ve hey - muhteşem ejlence "fi zevkleri emrinize rım. başka birini seviyorum. Kongreye şehrimizden bazı doktor -
betli bir ahenk, dalgalı dalgalı etrafa hazır olduğu halde, bltibı bunlara e • Abdürrahman, başını kaldırdL Bir (Arfcua flflf'J tar da iftirak edeeelderclir • 
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Yazan : K. R. Enaon 
- Seni seviyo -

rum, dedi, kıskanı -
yorum deli olaca -

ğım! . Seni, öldürü -
rüm, bu kadına bı -
rakmam; o kadar 
sevıyorum! .. 

- Ben de c;eni se
viyorum, Fehamet! .. 

Kıskanacak, darı -
lacak, ne var ki or • 
tada?. 

- Kız kardeşin 
olsavdı, ondan bile 
kıskanacaktım; öyle 
delice ine seviyo -
rum. Söyle, ) emin 
et, ınandır beni! .. 

Bu kadınla oar şma
dın dc·il mı?. Ara -

nızda ene bir ~ey 

yok, değ.l mı? .. Be

nı e kisi kadar se -
viyor musun, söyle -

Hu amettin de bir 
saniye ıçın ken -
dini unutur gıbi oldu. Yeşil satenıerm raya kadar gırmişlerdi?. Yoksa ona nis- nüyor, demiştim; belki onu görmeğe 
tatlı hışırtısı içinde boynuna doğru sa- bet olsun, diye mi yapmışlard1 '! . . gitmişsinizdir sandım! .. 
rılan asılan, göğsünün üstünde kıvra - Düşündükçe. Süheylfmın öfkesi ar - Fehametin artık hiç şüphesi kalmadı; 
nan, eriyip kendinden geçiverecekmiş tıyordu. Salonun bir köşesinde ipekli Süheyla onları iyice görmüştü! .. 
gibi oraya yaslanan bu altın başlı, bil- bir hışırtı, nazlı bir ayak sesi duyuldu. Kaçamak bir sesle: 
]urdan kadın onu da çileden 9ıkardı. Başını çevirdi, yer.İ:Jlden kımıldamadan - Sahi, dedi, yatak odanızın yeri 
Dudakları o altın dalgalı saçların ara - baktı. Fehamet, hep öyle dudakların - çok güzel... 
ı;ında, dolaşıyordu... da melekleri kıskandıracak kadar tatlı, - Günün birinde sizin olacak, de -

Birdenbire, kalın perdelerin arasın- lekesiz bir gülüşle ona doğru geliyor - ğil mi? .. Güle güle oturunuz! .. 
öan gözüne, içerıki odada, sandalyenin du. Süheyla ile göz göze gelir gelmez - Niçin böyle söylüyorsunuz?. Bu -
üstüne atılmış ipekli bir kimono, tuva- titredi; içinden gelen bir ses: nu düşünmedim bile ben! .. 
let masasının bir kenarında duran gül- - Gördü, demin bir aralık kapı tı- - Düşünmediniz mH .. Sahi :ni?. 
ler ilişti... Kendıni toplamaya çalıştı: kırdamıştı ya, mutlaka o idi.. - Rica ederim, beni artık bu kadar 

bayağı bir kadın mı sanıyorsunuz? .. E-
- Kuzum Fehamet, dedi, inan Diye fısıldıyordu. Fakat hiç aldırış vinize, cşyanıza göz koyacak kadar kü-

ki senı çok seviyorum; senin istediğin· etmedi. Hüsameddinle barı§mı~, anlaş- çülür müyüm, diyorsunuz? .. 
den, hatta senin beni sevdiğıuden da- mış olacaktı ki neşesi pek yerinde idi. Süheyla, demin onları başbaşa 
ha çok! .. Git artık, şimdi... Yarın gelı - Kıvrak, çapkın bir gülüşle: görmemiş olsaydı, ~imdi Fe _ 
rim. Bütün günü beraber, başbaşa ge- - Ay, siz burada mıydınız, dedi, de- hametin biraz öfkeli, biraz iizüntühi, fa 
çıririz; hepsini sana anlatırım. mindenberi sizi anyorum. Odanıza kat pek suçsuz, pek zavallı duruşuna 

Fehamet, bir türlü kollarını onun kadar gittim. Esvabımı soracaktım. İlk belki 0 bile inanacaktl. Genç kadının 
boynundan çözmüyordu. defa giyiyorum, nasıl olmuş!.. bu kadar becerik1i olduğunu bilmiyor-

İçeriki odanın kapısı birdenbire tı- Süneyl3, gözlerini onun gözünden a- du. Beğendi; hatta biraz da kıskandı. 
lurdadı... yırmıyordu: Ne de olsa bundan böyle. bu kadına hiç 

Süheyla Hüsameddinin getirdiğı - Çok güzel, dedi güle güle giyini- güvenmiye gelmezdi. Sık sık buraya 
güllerden bir tanesini göğsüne taKmayı niz!. Odamda beni mi arıyordunuz?.. gidip gelecek olursa üçünü da günün 
düşünmüş, onları almak için odasına - Başka kimi olacak, elbet sizi... birinde hizmetçilerin önünde maskara 
gelmişti... Fakat kapının açılması ile - Birdenbire anlıyamadım da onun edecektir. 

(Arkası var) kapanması bir oldu. İki odayı birbi - için sordum. Önü açıklık, deniz görü _ ı 
rindenayıran kalın perdclerin arasın - ~~~~~~~==~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dan Fehametle Hüsamettinin başbaşa 
gölgelerini gördü; hemen ters yüzüne 
döndü. Bu o kadar kısa sürmüştü ki ne
rede olduklarını unutan, sıyrılmak için 
bile vakit bulamadılar> Fakat Sühey -
la, bir şimşek gibi gözünün önünde çı
kan bu levhayı, en küçük çizgısine va· 
rınca) a kadar gözünün önünde yeniden 
canlandıra bılirdi. 

Salona gelir gelmez, pencerenin ö -
ııündeki koltuklardan birine yıkıldı. 
Kendıni tutamaz da gözlerinden yaş bo 
şanırsa, kimse görmesin diye başını 
sokağa doğru çevirdi. Nasıl olmuştu 
da orada, kapının önünde bir çığlık ko
parmamış, nasıl olm~tu da ~nların üs
tüne atılmamıştı? .. Ne yaparlarsa yap
sınlar, nerede isterlerse orada buluş -
sunlar, buna ses çıkarmıyacağını söy -
}emişti; fakat burası kendi odasıydı; 

hala bir genç kız kokusu taşıyan kendi 
yatak odasıydı. .. Nasıl olur da başka 
bir kadın oraya sokulacak kadar saygı
sızlık gösterebilirdi? .. Böyle bir kadı-

nın gözü ne kadar dönmüş olmalıydı! .. 
·Kendisi de kadındı, Fehametin apartı-
manına gidecek olsa, böyle kimseye gö
rünmeden onun yatak odasına girmeği 
aklına bile getirmezdi. Yoksa onu Hü· 
sameddin mi çağlrmıştı? Dün kendisi
ne verdiği sözü unutup geriye dönmek 
için çırpınan bu adam, bugün de bunu 
mu yapmıştı?. 

Bu kadın, yarın öbür gün nasıl olsa 

bu apartımana gelip büsbütün yerleşe
cekti; bunu biliyordu ... Fakat bugtin, 
bu oda kendisinindi... Dolaplarında o -
nun c~yası, onun giyip çıkardığı çama
şırlar vardı. Bir başkası gel"p te bun
ları nasıl karıştırırdı?.. Sevişecek. 
başka y<.r bulamamışlar mı ki bu-
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Posta ,, nın Hikay eleri. 

HASİS ŞÖVALYE 
Yazan: Mih. Zoşçenko 

Bundan hir sene evvel, bir gazete ida
rehanesindeki alacağımı koparabilmek 
için üç ay gidip gelmek mecburiyetinde 
kalmıştım 

Gazetenin idare memuru çok tatlı, çok 
sempatik bir adamdı. Parayı istemek için 
her gidişimrle kıymetli sıhhatimi sorar, 
islerim h:ıkkında malumat alırdı. Vakia 
borcu olan parayı bir türlü ödemezdi. Fa
k2t içinde hulunduğum kötü vazıyeti id
rAk ettiğini anlatacak sözler söylemekten 
gönlümü almaktan geri kalmazdı. 

İşin tuhafı, parayı vermemek için ileri 
sürdüğü sebebler de, ekseriya, bana pek 
makul göriinürdü. Meselfı ayın onunda 
para istenıege gittiğim zaman ellerini 
yukarı doğru kaldırır, hazin hazin gülüm
semeğe başlardı. 

Rusçadan çeviren: H. Alaz 

- Azizim artık yeter!. Ya bugün şu 
prırayı ver;rsin, yahut yapacağımı ben 
bilirim. 

Bayağı kızmıştım. Hıddetten sesim tit· 
reyordu. 

Birdenbire bi~ hıçkırık sesi duyuldu. 
Korku ile idare mmuruna baktım. A • 
dnmcağız ellerıle yüzünü kapamış, ya -
nında adanı olduğuna ehemmiyet ver -
rneksitln, bir çocuk gıbi ağlıyordu. 

İdare memurunun bu hali bana pek do
kundu. Kcr.a= ke>ndime lanet ederek oda
dan dışarı fırladım 

Kendi kenclimdrn nefret etmcğe baş -
ladım. Mütpmadi ısrarlarımla adamcağızı 
n,, hal::! getırmiştim. Ben cidden fena ve 
merhametsiz bir adamdım. İnsan bu gibi 
işlerde biraz makul hareket etmelidir. 
Övle ya. adamcağızın parası yoksa, ner
tlcn para bulup bana verebilirdi?. Elbct
t(.' o da bu halden muztaripti .. Yapbwım 

b•ı kab:ı hareketten ötürü af dilemeğe ka
ra!' verdim. Hatta üstelik te kendisine: 

- Rica edf'rim siz söyleyin, derdi, böy
le hesaba k"taba sığmaz günlerde para 
~stenir mi?. Ayın onu, halbuki ben ayın 
on beşinde mürettiplere, klişecilere, 

müstahdemlf're para vermek mecburıye
tındeyim.. benim yerimde siz olsanız ne - Hic üziıinıc r;rkadaş, diyecektim, ne 

• 1<.adar lazımsa ben bcklcıim .. yapardınız?. 

Nazik idare memurunun bu makul İşte bunlaı ı söylemek için tekrar oda-
sözlerini işiUnce ben de ona hak verme- ya girdim. 
ğ" başların:. Ayın onu para istemek için 
hiç de uygun bir tarih değildi... 

Tabii boş elle matbaadan çıkardım. Fa
kat bu defa tam e:·yın yirmisinde matbaa
ya damlaı dım. Beni görünce sempatik 
::'lare memuru gene ellerini sallamağa 

mahzun mahzun gülümserneğe başlardı: 

- Canm1 , derdi, para istemek için öyle 
ı;ımanlar se~ıyorsunuz ki... Daha beş gün 
evvel para dağıttım. Ben şimdi nerden 
bulup size paıa verebilirim?. Kendinizi 
be-nim yerime koyun ve düşünün!. 

İki ay, hiç sesim~ çıkarmadan ayın mu
ayyen günlf'rindc matbaanın beşinci ka
tma tırmandım. Üçüncü aya girince ya
vnş yavaş sesimi yükscltmeğe, sizin anlı
yacağınız, de.yatınağa başladım. 

İdare memuru elJerile tuhaf tuhaf işa
rt>tler yapar. başını sallar fakat bir türlü 
parayı vermt!zcii. 

Para ödemenjn hiç de hoş olmadığını, 
gayet sıkıc~ bir !ş olduğunu ben de bili -
yorum. Hatta üstelik bunun ticari bir ta
kım hesapbrla bağlı olduğunu da anlı -
yordum. Fakat b-:.mdan bana ne? ben hak
:Cımı istiyoı um . .Bunun için tuttuğum ha· 
rcket hattmı bırakmamağa, bu işde sebat 
etmeğc karar verdim. 

Sıklaşan ziyaretlerimden idare memu
runun rah:ıtsız olmağa başladığını hisse
diyordum. Adamcağız benimle gözgöze 
gelmemeğe çalışıyordu. Başını önüne 
eğiyor, kağıtları arasında kayboluyordu. 
Ayın, bilrr.em, kaçı idi. Ona gene git -

miştim. Yarımda tanımadığım birisi otu
ruyordu. Ben orada kimse yokmuş gibi 
hareket ettim. İdare memurunu tehdide 
~aşladım Ona dedim ki: 

Fakat ıçe'"İ girince hayretimden donr 
!rnldım. İd:-rc memuru, oturmakta oldu
ğu koltuğun arkalığına başını atmış kah
kaha ile gülüyordıı. Göbeği, gerdanı, bı
yıklan kahkc;.hadan titreşip duruyorlardı. 

Karşısında oturan adama şunlan söyle
diğini işittim: 

- Ne yaparsın, birader?. Görüyorsun 
yı herifler kme gibi yapışıyorlar .. Gelen
lf'r bir kişi değıl ki. . Hangi birine dert 
anlatırsın!. Ben de bu zararsız tedbire 
!Jcış vuruyoruır. .. Bunların ekserisi yazıcı 
!~•ınseler.. Senm ~nlıyacağın hassas a -
damlar. Her şeyden çabuk müteessir o
lt:n kimseler .. Een; bu halde görünce, bu· 
raya geldiklnine, geleceklerine bile piş· 
man oluyor1ar .. Ben de bir kaç gün rahat 
ediyorum.. Böyle küçük bir kurnazlığı 

b.!na çok görme .. Maamafih hepsi bu şim• 
di gelen gibi enayi olmuyor ... 

Sözün aşağısını dinlemeğe tahamınü • 
Dm kalmaô. Yumruğumu şiddetle ma • 
sı:ıya vurdum ve derhal, şimdi parayı ver
mesini ona ~öyledim. 

idare memuru yüzüme bakmaksızın 
kağıdımın üstüne cyarın ödeyiniz! .. der
kenarını yazdı. 

Ertesi günü gittim ve parayı aldım. 
Bu anlattığım vak'a bir hakikattir. E -

pey zamandı::- hjkayelerim için seçtiğim 
mevzuları h€p hayattan alıyorum. 

Yarmki nushamızda : 

Doktorsuz kasaba 
Yazan: Peride Celili 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz tı>~kıifıtında çalıştırılmak üzeze aşağıdaki şartJar dahilinde iki nam

zet memur alınacaktır. 

1 - Yaşı 35 den aşağı olmak. 
2 - As!:erhk vazifesini yapmış olma k, vazife görmeğt mini hastalığı ve sui 

halleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri müh endis mektebinden veya üniversite fen 
fakült~sinden \'eya bu mekteplerin muadili olup idarece kabul edilecek ecnebi 
mekteplerinden mezun bulunacaktır. Diğeri de Ziraat mektebi alisinden veya 
!darece kabul edilecek muadil bir ecnebi ziraat mektebinden neş'et etmiş ola

caktır. Bunların her ikisi de kendi meslekleri dahilmde iyi teknik malfımata 

sahip olacaklar ve mükemmel türkçe ve b;Ihassa türkçe kitabete vukufdan maa
da Fransızca ve İngilizce veya Fransızca ve Almanca lisanlarına layıkile vikıf 
bulunacakfardır. 

4 - Bu ikı memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 
5 - Namzetler tafsilatı aşağıda yazılı imtihanları geçireceklerdir. 

A - Namzet!er kendi mesleklerile alaltadar olrı.rak İdarece tayin edılecek 
iki~,.,r teknik mevzudan birini seçerek bunun hakkında Türkçe bir mü
taleaname yazacaklardır. cMüddet iki saah. 

B - Kendılerlne verilecek Fransızca teknik bir makaleyi yarım sahifeye sığ
dırmak suretile Fransızca ve Tür ~çe olarak telhis edeceklerdir. cMüddet 
iki saat.> 

C - Almsnca ve İngilizce birer makaleyi ayni veçhile hülasa edeceklerdir. 
cMüdde! iki saat... 

D - Mühendis namzet verilecek bir rasyonel nıihanik meselesini halledecek. 
Ziraatçi namzet ise idare labora tuarında bir do1-<'j yapacaktır. 

6 - İmtihan 6 temmuz 937 Salı günü saat sekiz buçukta Umum Müdürlük 

merkezind-:! yapılacaktır. 
7 - Taliplerin bu tarihdcn evvel evrakı müsbitelerilc ve bir dilekçe ile bir -

ilkte memurin şubesine müracaat etmeleri lizımdır. c3686. 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
TaJat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, naslf öldüler ? 
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Yazan: 
M. Rasim Ôzgeıı 

' 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Azerfler harp esnasında, ihtilal sırasında, inkılap 
Azerbaycana girdikten sonra hayli hayat müşkilô.tı ile 

karşılaşmışlar, döğüşmüşlerdi 

Rüstem babasının 
dizgin 

atına atlıyarak dolu 
ilerledi 

~~~~~~~~~~~~ 

• Baku. zengin, mamur bir ~ehir ol - rak tekrar geldim ve bir seneden fazla İhtiyar .. bir şey hatırlamış gibi sa - İhtiyar ölünün göğsünü açtı. Oradan, haydudu nasıl elime geçirsem! Bir ta-
makla b~raber BakÜlü ekseriya kaba onların aralarında yaşadım. Bana bu kalını hilalladı ve tatlı bir sesle: deriden yapılmış bir kağıt vardı.. Kağıt, rafa, cehennem olup gitmiştir; ama ne~ 
ve az yontulmuş bir insandır. Sebebi: şekerci tarzında yapılan muameleleri - O halde hoş geldiniz~ Geçmiş ol- dörde bükülmüs bir mektuptu. Ihtiyar reye? Bilsem .. peşini bırakmazdım. 
Baku, az zaman içinde her taraftan a- saymıya kalksam bir cild kitap vücuda sun! Büyük bir tehlike atlattınız. kağıdı açtı; baktı. Bir şey anlıyamadr· Diye düşünüyordu. 
kıp gelmiş insanların büyüttükleri bir gelir! Deyince, Rüstem, gözlerini açtı; bir ğinı gösteren bir tavır ile, onu Rüsteme Evde, mektubu babasına verdi; hancı 
mamuredir. Ekserisi köylerden gelen Bakuda on gün kaldım. Bu on gün an hayretle ihtiyara bakt:ktan sonra, uzattı: çırağının, nasıl atını alarak kaçtığını 
bu halk, köylülüğünü bir dereceye ka- içinde, Azerilerin maarif ve kültür işle- güldü: - Ben okumak bilmiyorum. Sen bi- anlattıktan sonra: 
dar muhafaza etmiş. mesela, diline Şe- rini görmeğe ehemmiyet verdim. Se - - Ha, anladım. Beni, şuradaki ev - lirsen okuyuver! _ Baba! Ben senin atına .ıtlayıp et
ki veya Gence gibi ince bir kültür te- farethane. vasıta.sile. bir randevu al~ - de oturan kadının kocası zan~1.et~i~iz. 1 Dedi. R~stem, ~e~tuba, büyük bi·rlrafı bir dolaşacağım. Belki bir kimse, 
Iaffuzu verememiştir. rak maarıf komıserı Dadas Bunyadza- - Demek, onun kocası degılsınl-f'.! O I merakla goz gezdırdı. Okurken, kalbı, haydudun ne tarafa gittiğini görmücı· 

Türkçenin en kaba telaffuzu Baku· de ile de konuştum. halde akrabası bulunuyorsunuz'.'! sık sık atıyordu. Farsça olan bu rnek - 1 tür. Mel'unu, hemen gebertmediğimiz~ 
eladır. Bununla beraber, bu hal Baku- Bana anlatıldığına göre bu zat vak· Rüstem, kendi işini bıra!<ıp ihtiyar-ı tupla şöyle deniliyordu: iyi etmemişiz. 
luların bana çok defa: tile arabacılık yaparmış, kum. taş, ki- la çene çaldığına kızdı. Onu, ba~mdan 1 «Sevgili büyük babam Zala ve dayım Dedikten sonra, bahçeye indi. Bab:ı-

- Siz, İstanbul Türkleri, çok ( 1) ga- reç taşırmış ve bilhassa kireçtnşı top- savmak için, ?eceki hadiseyi bi.r kaç' P..üsteme: sının yağız atını, kapıdan çıkardı. Üze-
liz (2) danışırsız! lıyarak yakıp kireç yapar, :>atarmış. 0-ı sözle anlattı. Ihtiyar, hayretle dmle - « Ben.. «Çermis» kasabasındayım. rine atladı. Köye doğru ilerledi. Orrıd'.l 

Demelerine mani olmamı~tır. Her - kuyup yazması kıt, gözünün !üiltür sa- dikten sonra: . . Dercbcyinin kızının yüzünd~n yak~Ja~- haydut hakkı~da bir iz bulamayınca, 
kes kendi dilıni beğenir! Dil!mizi galiz hası gayet dar bir adam her nasılsa si - - Ben, bu köydeki kabile.m?. ~·eısi - 1 dım. Hapsedildim. Ne olaca7~m~ bılm'.- 'döndü. Kervan yolunu tuttu. 
bulmakla beraber biz ağabeylere kar • yasete karışmış ve günün birinde ko- yiin. Hancının mahiyetini bıld•gım i -ı yorum. Kimisi. idam edilccegımı .. kımı-
şı o:an sevgi ve saygı duygularım. pa- münist bir maarif komiseri bulmak iti- , çin, uşağın kulağını bükmi.i:·::ilm. Bu - si, bir kuyuya atılarak açlıkhı öldürü · * 
yan yoktur. Bilahare, ben bunun o ka- zım geldiği zamanlard'.1 inkilabın eli -ırada bulunu~unuz, ne bü~Uk bir lesa-l 1eceğini söylüyorlar. Bu mektubumu Hancı çırağı.. sımsıkı bağlı olarak, 
dar sıcak ve o kadar candan tezahürle- nin altına gelivermi~. Inkiliıp böyledfr. düf! Haydudun tepe~endigıne :ncmnun hapisane gardiyanına p~ra ve~·erek, u- kocaman bir paket gibi. karanlık odaya; 
rini gördüm ki eğer bu satı darla Körden gö~. doktoru bile yapar! .. . oldum. . 1 ~ağıma gönde~di.m. _<?. ~ıze ~~t,ı~·ecek:ır. ı atıldığı zaman. dehşet içinde idi. Kor-
onlara karşı şükran duygularımı ifade Dadaş Bunyadzade bana komunızm Dedı. , Imdactıma gelırnz. Oldurmez e. de ku- kusundan dişleri birbirine çarparken 
edememiş olsaydım gözüm açık gider- maarifine ait umumi bir ka~ söz söyle- Rüstem, ihtiyarı dinlerken. o~!anın yuya atarlarsa. belki beni kurtarabilir- 1 bile ustasına küfürler savuruyordu. 
di. mekten başka bir şey yapmad: ve maa- tahta döşemesinde kapağa benzer bır siniz. Annemin, hepinizin ellerinden (Arkası va,·) 

Azeri Türkü de, bütün medeniyetle rif komiserliğinde de konuşulduğu za- şey gördü. Ocaktaki ma~ayı aldı: tah - öperim.» 
fazla bozulmamış, temiz kalmış Türk- man insanın kulağına dolciuraca1

{ bir talann arasına soktu. Kapağ111 kenarı ı Rüstem mektubu bitird!~i zaman o 
lcr gibi, mükrimdir. Yarın için yiyeceği kültür adamına tesadüf ettim. Halbuki kalktı: . 

1 
kadar müteessir idi, ki bu hal, ihtiyarın 

olmıyan bir Azeri bugünkü yiyeceğini, Azeriler arasında yüksek kültür sahibi 1 - Burada bir bodrum v~r'. nazarı dikkatini celbetti: 
misafirile taksim etmeği bir vazife bi- insanlar pek çoktu ve bir kaç ay içinde İkisi de eğilip baktılar. Içerlde. dik _ Bu mektup, pek mühim bir şey 
lir. Hele bu misafir bir Türkiye Tür- ben bunlardan bir haylisini de tanımı.:ı- 'ı bir merdiven va~dı;. r.akat .... bodr.·.umun mi? Kim, kime yazını~! Okurken, pek 
kü. bir büyük ağabey olursa! tını. içi karanlık oldugu ıçın goruı~rm:yor - sarardınız. 

Ben Bakuyu, inkılaptan iki buçuk Bütün Azeri Türk kültürü eski usul du. Oradan, pek fena bir koku geliyor· __ Mühim bir ~ey değil.. İrandaki bir 
sene sonra tanıdım. Komünis': fırkası- iptidai mekteplerinde yapılmış tahsil du. tüccar. l\lidya tüccarlarından birine si-
na pek az, hatta hiç bir şey denecek ile, Türkiye~en gelebilen kit.ap'ann ö~-ı Rüstem .. !11e:ak elti. ~cağı kar:şt.ı,~- pari~ \'eriyor. Zavallının ölümüne acı
derecede az aza vermiş olan Azeriler, retmis o1dugu nisbeten yem şeylcrdı. dı. Orada bu.dugu bır atc:ıh~ el k:ındtıı- dığ!m için müteessirim. 
inkılaptan çok müteessir olmuşlardı. Azerbaycanın komünistleşmesi pek çok ni yaktı. Bodruma indi. Son basarna \1 Dedi ve atını aramak istediğini söy-

r-
1\ ö bet ç ı 
Lczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şftlard.ır: 
İstanbul cibetindekiler : 
Aksarayda: (Şerefl. Alemdarda: (F.şref 
Neşet>. Beyazıtta: (Asador>. Samatyada: 
(Teofilos). Eminönünde: <Hüseyin Hüs -
nüı. Eyiipte: (Hikmet Atlamaz). Fenerde: 

İnkilabın Azerbaycana girmesine, bi- münevverin ortad~n kaybolması paha· 
1 
~el.diğ.i .vakit, ~.an dili ka!dır:c~ı; ~~te~i ~- liycrck ihtiyardan ayrıldı. Eve doğrul-

zimkilerin vasıta olduklarını bildikleri sına malolmuştu. inkılap, Azerı zıya _ ı lını. rıtılden yukselen aıevın ust~ına.e du. 1 

halde; bizlere karşı olan duygulan hiç lılarmın (onlar münevvere zıyalı dn 1siper gibi tuta~:ak .. etrafın~ b&kt!. T:crı- , Ri'tstem .. yolda giderken, tesadüfle· 
değişmemiş, bütün çektikleri sefaletle- derler) bir çoğunu toptan «haı» elmiş. de, bir kapı ,ı~ordu. Kenclı k";a.n?: . rin bu kadar garip bir ~ekildc zencir _ 

( Emilyadi ı. Şehremininde: (Hamdi). Şeh
zade başında: (Asaf>. Karagümı-ükte: (Ke
mal). Küçükpazarda: (Hikmet Cemil). 
Bakırköyünde: <Merkez). 
Beyoğlu clhetindekiler : 
Tünelbaşmda: <Matkoviç). Yüksekkaldı -
rımda: (Vingopuloı. Galatada: (Mf:rkez). 
Taksimde: (Kemal Rebul>, Şişlide: (Per
tev ı. Beşiktaşta: (Süleyman Recep). 
Boğaziçi. Kadıköy ve Ada lar cihetinde -

ri unutmuşlardır. bir kısmını da sürmüş ve kaç-a')i]en pek ı - Herhala~. buıası hay-luouıı na71- lenmec:;ine havret ediyor: 
Bir gün Sirim.i.yat (3) dükkanına nadirleri de ancak kurtulmu~brdı. nesi olacak. Şunn da bir bakay.m. _ Bu han.'' ne uvursuz yer! Siyave-

g·rdiin. Bonbon almak istiyordum. Sor- Yalnız meydanda Hüseyin Cavit. İ. C'e-1 . Diyerek şarap fı~!~ıırı aı :.ı ın...ı.:ın geç ~~n sergüzeşti.. Giv:n felaketini bura
dum: val gibi isimleri bizim aramızd 1 d::ı tı. Kapıya yaklaştı. h.apt, a~ ?-.ı .mıyan da haber aldık. Sevgili alım da burada 

- Balam, bonbon~ıar &ekerden mi, malfun iki şair kalmıştı. Evvelkisi Tcv- bir tarzda kapanm~ş ;tiı. _P.u--.ern, bır k:.ıvb,...'du. Rahs olmavıııca, bl·n ne ya -
yoksa saharindcn mi? fik Fikretin, ikincisi de yeni Ti.irk naz- tekmede kapıyı devirdi. Iid Jd.m a'ar 1,arım? O. benim e1im aya1ıı'..1dı. Su 

kiler: 
Üsküdarda; lAhıncdiye ı. Sarı yerde: (A -

saO. Kadıköyünde: (Saadet'. (Osman 
Hulüsiı. Bii.yi.ikadnda: (Halkı. Hcybelia - ı 
dada: rTan:ı.şı. 

Yüzüme baktı, beni dikkatle si.izdü: mının dillerini kullanan bu iki ucnc alımız. geriledi ve ihtiyarı, bn,ı t .. na ça 
- Özüğz Türkiyeli turksuğz ( 4)? !'airden ikisi de bu iste çok kuv~·etÜ ğırdı. 
- Evet. idiler. Hüseyin Cavit, ·Tev,fık l<'ikret eli- İhtiyar .. !'ancının esrarnıı nn.am~ -

Bununla beraber bu nokta lini, mesela şair Akiften daha az mu _ 1 ya can attı?,ı ·çJn. ace'.e ~c " Yı c:d . -
d-ın emin olmak için tekrar bir daha 1 vaffakiyetle kul'anınıyordu. Ccvadın venden ind. Yarı karaıı ı!· b·dı urr-: '.l 

sor ·ı: da bizim yeni Türk şiirinin en güz2l ilerledi. Rüıo.tem n yanına .,'t,: ~kuı.ı, • 
- Türk? siirlerini ilk yazmış olan::udan bulun· göslerd~ği yere b:::.'.-:tı. Orad·ı, bı.:\ . ..ı!\: lnr 
- Evet. Halis Ti.irk! duğu burada da mallımdur. 1 fıçı vardı. Fıç nm kne::.uında: ıh •l:ı•,ık 

1 
. Türk .. gördüğ~n?en dolayı 1?e~~un İnkilap milli Azerbaycanın siyasi s~rk:y?rd.u. Bu a\·aK'arda, lraı1lı:arın 

odu, mu~terılerını bıraktı, ben·mle ko- var!ıO-ını ka'dırmış iktisadi ku\'vctini gıydık.crı a~'akkabıl::ır ''ardı. 
nu mı)a başladı. Müşteriler de etra - kırın~ ve kUllür m~nsuplar,nı da orta-1 Rüs,cm .. Giv~ hatırladığı içırı. b~i -
fımda toplandtlar; sordular, sordular, d k. ·a rm t 1 yük bir iztırnp ,.e hE:yc~an du~ Ju. Sap 

b 
. an a. ı ış ı. , F 

Mustafa Kemal Pasayı, muharc C'yı, B. T . k 1 k b h 1 k sarı idi; kalbi ~id<l" le atıv1•·mı. ıçı -
1 · . 1 . ır ur o ara • u a e <:,cımama k G' v. kl . 

Enver Pa-;ayı falan, akı .. larına ge enı b . t b . k·ı . 
1 

ki 
1 

dan saıkan <ı) a la"ın, ıv n cıya ·arı-
. b h ve u ıs e ızım ı erın ovnat: arı ro - . . . d 

1 
k 

1 snrdulaı· Ondan sonra sıra bonbon a 1 d 1• t .. f t ·· 1 1 
b'l d na benzeyıp bE"112emedıklerın~ ı ( _l • · . _ . c en o ayı eessu e meme,._ rn ı e - . 

s ne geldı. Şekerle vaptıgı bonboıılaı - -·ıd· B 1 b b h 11 . 
1 1 cdnordu. 

dan :ki kervankelik kadar bir kutu g! .ı. !'. u7 a :a ~t"' a erın~ en b~o,( 1 ·İhtij ı:ır .. ayakları görüncP, ani bir 
yaptı. Tartmadan getirdi, bana necrye ş~kay.etçıd 0 adn 

1 
zerbı .er t akras~kn. ~· t 1 

.. - korku hi sile sarsıldı ise de çabuk ken-
• . zımkıicr en o ayı ır e şı a\e so- . . ' , .. .. . 1 f 
eW. Ben pulsuz almak istemedım. .. d . t 1 d' •8 .... d dını top.aaı \'C buyuk b r nV.:! ... a ( a :-

. zu sarfe ene ıas geme ım. " ece d - .... d.. ,. kl t tt «Türkten pul (5) almak olar?» dıye kı· • : . 
1 

. d b çıya ogru ) uru u. r.ya arnan u u 
.. . . hadıselerı anlatıyor ar. sonra a o - k . 1\~ d h yamct kopnrdı. Ilergun ona g clıp hır acı .. .. · . . . ); k ve çc tı. ıvı.ey ana. da a bozulmamış 

l<ahvesini icmemi iki tatlı' bonbonunu yunlarını bukup ıçlennı çe ~ere· su • bir ceset çıktı. Kokmaya başlnmı~tı; 
yememi yal~·ara yakara rica etti. Hatla, .::;u~or_Jard.ı! . . T fakat yüzüni.in hiç bir uzvu bozulma -
beni evde bir polo (6) yemeğe davet et- . Iktısadı .ah~~le .gelınce Nep saye - mıştı. Adeta, bir gün e\'vel öldürül -
t i.. Azeri için ziyafet, pilav dem;.~tir. sınde Azerıl~~~n .. bıraz ka:k•~rııa)'.3 ça - l müş bir adama_ benzi~ordu. ~Bir yer~~-

Iste Baku ve Azeri budur. Gusler - lışlıklarını goı dum. Azerıleı lıaı P es - , de yara olınadıgına gore bogularak ol
diğlm' bu Azeri tipi münferid değildır. nasında, i~til?l sırasında, inkıl~p Azer- dür.ülmüştü. İhtiyar: 
Bir sene Bakuya hoca ve maarifçi ola- ba.~ca~~ gırdıkt:.n ~onra ,haylı hayat - Vay sefil haydut! Adamcağızı boğ 

muşkulatı da ~ormuşl.e~dı. Insanların, muş. Herkesin ondan şüphelenmesi, 
(1) Kaba telaffuz. koyunlar ve sıgırlar gıbı, sa balı lan ot- pek haklı imiş. Ne ise .. 0 da cezasını 
(2) Konuşursunuz. lamak ve yahut nazik iiadesile, ot top- buldu ya! İnsan, bunun daha dun bo -

==-

1 
-(~~-~-b·~u~l.._f ...... sl.,,,__, •• ---.--1-Ia_n_l-3r_ı _________ I 

.. l • Je e_ıy~sı _ _,,.,__......,_ _______ __ 
K~~if brC!c!i 4:;:13 lira 41 kuruş olan Büyükdı>re r:·e:yva enstitüsü bahçıvan ye

t•<-tirm.-. bina~ı ile aMh" • j dairesinin tamiri ar;ık e~siltmeye konulmuştur. Keşif 
('!l'Jkı ve ı:-Jr! namrsi levazım müdürlüğünde göı [ık•bilir. İ!;teklilcr 2490 No. lı 

kanunrl<• yaz1:1 vu:ik:ı ve 313 lira 93 kurn~luk ilk ter.'lın<ıt makbuz veya mck -
tııb'k beraıw. 5/7 /037 pazart si günü saal 14 ele D:ımıi. E:nrüınende bulunmalı • 
dırlar. (İ.J (:149') ------ , ____ _ -

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

(3) Şekerlemeci (Fariside şirin tatlı layıp yen:ek için dağlara çıktıklnrı. za - ğulduğunu zanneder. Eminim ki, bu iş, 
d emektir). n:ıanlar .bılc olmuştu. NEP sayesınde, on beş günlük bir şeydir. Bu bodrum, I 

(4 ) «G» bir sağır kef gibi telaffuz et - .şım<Yı bıraz hareket başlamıştı. Azer - 0 kadar scrin-ki.. . ölü cesetleri burada 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ• 

ralara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

mck lazımdır. b.a. .rın çalışı~?r, istihsale başlıyor ve çabucak çl.irüyüp dağılmaz. 
( 5 ) P ara. tıcı ,e t yapabılıyordu. Diyerek söyleniyordu. Rüstem, ce-
(6) Pilav. (Arkası var) setli, Givin boyunda görmediği için fe-••••••••••••••••••••••••••••••._.... ..................................... .... = =ı= =ı= = rahlıyarak ihtiyarın yanına yaklaştı: 

Ev kadmmm şeker kuponu: 
Ev kadını, taze yemiş mevsimi ger;meden kilerini reçel ve şurupla 

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, 6 
saklayınız. 30 tanesini bir seri hnlinne bi rlktirip idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numara verer.eğız. Sonrıı ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun istnııbul şubesi tar~fındnn tnyin olunacak bir günde bu numaralar ara
sında kur'a çekilecektir. Ilk 25 nunınraya yirmişer kilo, müteakıp 25 nun;ara-

.~ ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya b~er kllo, 250 numaraya da iıı:lşer 
kilo şeker verllecektlr. 

- Üstündeki elbisesine bakılırsa, za
vallı, bir İranlı olacak. Hancı, onu, pa
rasını almak için öldürmüştür. 

- Hiç şüphesiz! Ceplerine, ku~ağına 
bakalım. Eminim ki, bunlarda bi!· şey 
bırakmamıştır. 

İhtiyar cesedin önünde çömeldi. Ee
bisesinin ceplerini, ku~ağmın arasını 

karıştırdı. Bir şey bulamadı. Kalkmak 
üzere iken, eli ölünün göğsüne iliştL 

Kumaşın altında, kat ı bir şey vardı. 

olduğunu isbat etmiştir. 

ASPİRİN in tesirinde n emin olmak için 

lütfen markasına dikkat edin iz. 



iıı 

1 1 inhisarlar u. • • 
1 - İdaremiz n lleeidi,e köyünde Likör fabrUraimda ~esi mucibince 

yaptınlaeak 710 m.eıre murabbaı parke, 18 metre murabbaı adi kaldırım inşaa
tı açık eaj]t ye konulmuştur. 
n Ebiltme 9/Vll/193'1 tarihiıie rut'ıya Cuma flbıü saat 15 de Kabataşta 

lntıJar~ levazıın ve mübayaat fUbesİD deki alım Jromiayo:nunda yapılacaktır. 
m - Ket f bedeli (4019,25) muvakkat tenıiUı (301,44) liradır. 
IV - ljart.name ve saır münakasa evr atı 11 kur.ut mulubılinde her gün inbi

urlar iJıll*t fUbesi müdürlüğündea ah nabilir. (3808) 

* * 1 - JL;.ıı zam. ebflt.me,. ~ Jsteklial çılanadığmdan ihaıe.t 1apıJa-
mı lira ~uhammen laıd ı• • .elet W1eme makinesi prtnamesi ve ret-
ml Wllt. .an atm...ar... • 

.;ı Jııılid* t/VJll1Dr. w ıs de Xai..tatta lnhiurJ.u ı.n ... 
:•Rfıll• ... ıt • ., ... ... 7apılılaktar. 

---...ı: .......... .... 

_.. .. ; .... a ~n 2 IÜJl evveline 
IM•ıfM': fUbeiine vermeleri ve tek

aimaıan lbımdır. 
ft IUtte % 7~ gflvenme pa

laJleiDll~lerl ilin ohmur. (3685) 

Smis atelycsi ~nç ve transbordörleri 
.. ~ zarf usuJil ile Anbrada idare bi-

* ,tıttalal·J.lta elanıJAc Ye bbW makeme 8/'l/'#1 Peqembe 
19ı.-.... - .... ile AUarada ........ binMmda -- alma-

Sıhhi sse&eler Arttırma 

r 
EksOt omlsyonundan a 

CIDll Adet Mvıwmmea Muvakkat ihale 

-
Tlllebe h#anl;resl 
JWeme 1*\t&ytn 

~havi 
Bteku 
Bq hav um 
Pepemal 
Yiiz havlusu 

fiatl garanti ........ uati -2000 adet 259 1 
1000 takım 31'1 

'151 at 1GIZ 
150 • 1'15 

:·~ J 400 • 
400. takunm 
2100 • adedi 33,50 

128L 25X. Eaptb 12/f/WI 15 

'112 L. 89 K. Kaplh Dfl/m 15,30 

22.'5 L 88 K. ~ 1%/7/m 18 

Orman Ahm Sahm Komisyonu Başkanhğından : 
llilrtan 

Ekmek llOOfı Ke. 
Muvakkat tenıüıatı: 91 lira 

lbaıe: 14/7/193'1 Saat: 9.30 da 

Dağliç eti eatıa '8Cl8 x.. 
Muvakkat ter.nnat: 182 liıa 
İhale: 14'1/1937 Saat: 10 da 

s&t 700 LI 
Yoturt 1000 Kg. 
Ten YAi .. • 
Kaymak JI • 
Ekmek Jrada)'Jlı l50 Ad. 
TP-1 bd41yıfı 30 Kı. 

MUTattat teminat: 29 lira 

Muhammen 
fiatı Ka. 

Narh Fi. 

• 
14 
19 

115 
150 
15 
20 

tbıle: 14/7/193'1 Saat .... 
Yumurta 
Kuru soğan 
Patates 
Elma 
Ayva 
Portakal 130 ~ 
Taze bakla 
Saliunura yapra. 
Taze faaulya 
Sakız kabalı 
Taze beze ya 
Dolmalık bıber 
Domates 
Semizıobı 
Patbcan 
Dereotu 
llaJdanoz 
Taze i01u 
Yeşil 1alata 
Havuç 
Kereviz 
Karnabahar (orta) 
&penak 
l..Ahana 
Pırasa 

Enlfnar 
Limon 

1ooou Ad. 
1000 Kg. 
900 • - • 
lflO • 

1000 Ad. 
400 x,. 
50 • 

soo • - • 
100 • 

75 • 
1~ ~ 

6t) • 
tiOO Ad 
60 De 

25CJ • 
200 • 
w. Ad - Ka 
300 • 
200 Ad 
'100 Kı 
3~D 

900 :t 

500 Ad 
ı~ı ı 

Salça 100 Kg. 
lfo, akkat temir arı. '14 liradır. 
ihalP 14/7/19"'7 Saat· 11 de 

2 
8 ., 

20 
15 
3J 

15 
25 
13 
le>' 
20 
10 ., 
10 

' ı -ı,r 

J,t 
1 l,li 

10 
10 
15 
1 
1 
5 

10 
2,1 

30 

Cinsi 

Sade yal 1000 Kg. 
Muvakkat teminatı: M liradır 
tul": l'l'l/Wl'i Sut H te 

7.eJtin 1at 
ZeJtja (Qemhk) 

Sabun 
Beyaz peynır 
Ka§ar peynir 

- ır.c. 
,150 • 
400 • 
.300 • 
200 • 

Muvakkat temir.atı: 48 liradır 
İhale: 14'1 /1WI Saat. 14,31 da 

Pirinç (Buna) 1080 Kc-
Şeker 1400 • 
Kuru fasulya 500 • 
Un '20 • 
Nohud 200 • 
Makama a • 
Siyah mercimek JJO • 
Kırmızı mercime1' 50 • 
Pınncunu 50 • 
Kuru üzüm 100 • 
Tuz 3CO • 
Sal'lllUlak 20 • 
irmik 200 • 
Ça7 15 • 
Şehriye 50 • 
Balp 80 • 
ÇUü reçeli 180 • 
Vifne reçeli 100-- • 
Konserve türlil 250 • 
Komıerve Anekadm 200 • 
lt1lru kayısı 100 • 
Çam fıstığı 15 • 
Kuş ftztlmtl 15 • 
Buiciay 30 • 
Soda JOO • 

Milvakbt teminatı: 110 liradır 
İhale: 14/'l/193"1 Saat· 15,30 da 

85 

• ita. 
40 • 

• • 
40 • 
'I\ • 

H K~ 
rı • 
15 • 
17 • 
13 • 
28 • 
18 • 
18 • 
20 • 
25 • 
8 • 

20 • 
25 • - • 
15 • 
lJ • 
DO • 
60 • 
18 • 
18 • 
IO • 

100 • 
30 • 
14 • 
8 • 

--------------------------------------1 - Bilyükd re B çeköyde hım an Orman Fakültesi t.taUW klllDl için yukarıda yazııı erzak ve saire c7• pıt. 
name ıl e 1 ye konulmuştur 

2 - Eks ltmel r t tanbul C>rn>an Direktörlüğfl dairesinde 14fl/1Wi &ününde her kısmın altlarında J'8Zl)ı aatlerde 
yapılacaktır. 

3 - Ek ıltmiye gir('bilmek için \·ukanda her kısmın altın da yazılı muvakkat teminatların Maliye Veznesine yatınl· 
dıklarına daır makbuz gö termek ve 2490 sayılı kanun da yazılı eYBafları haiz olmak lAzımdır. 

4 - Şartnamelen görmek iaıtı nl r her a6n Bilyilkdere Bahçet6ydekt Orman Fakültesine müracaatları ilin olmı~ 
(2648) 

--~-~--------------~-----· ---------------------------------------------------

TURKIYE 
CUMHVRİYEJt 



12 Sayfa 

E,·'l·ab, şu güzel va:c.u düştü. Binbir parça oıdu. Şimdi ne yapmalı ? 

Çarenin biriııi kırLlan parçaları toplayıp yapıştırmak ise de. tabii bu suretle vazonun eıki gÜzelliji yerine-.ılmeL 

İkinciııi ve ı,;ayıını tercih olam isf". lurık parçaları atıp, yerine yepyeni bir vazo almakhr. 

Bilhassa bu iki çare size herhangi bir masraf ihtiyarını icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz r 
Fakat, bir soğuk hava dolabı aldığınız takdirde, bu iki şekilde de hareket etmek kabildir. 
Çünkü soğuk hava doıapları her türlü bozukluğa karşı teminatlıdır. 
Ancak teminaten biri bozulan parçalar1n tebdilini veya tamirini tekeffül eder. DiOer bir 
teminat ise, bozulma ne $ekilde olursa olsun, tekmil mekanizmayı tamamile de6i•tirmeOi 
tekeffül eder. Bu teminat şekli ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil soğutma cihaz1nın değiştirilmesini 

tekeffül eden teminat $8hadetnamesi talep etmeği 

b~hemehal unutmayınız. 

\ 

GENERAL MOTOR$ 

Bi RAD~RLl;RveS~ 

= 
-

, 
15TANBUL 

VE BÜTÜN SATIE. ŞUBELERİNDE 
Baş ve D ·ş AğrLSl lsiırabların 
.F.n ltlii:fhisid;r 

E11 Şıl.ddtiı diş agrııarrnı dinL r.r 

eütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa mUessirdir, 
icabında gUnda 3 kaşe 

ahnabillr 

'C:ı~Glml::ıs;;::2:;:::::cı~~:r:Dl~CZ::~S9~:11Ci!'a2::l~m?l.!~~==:.aı::;;:;:n:Jil' 

Küçük çocu· ,.lan eğlenQİrnıeğ~ ve i[{ adımla
rını ko'ayca öğretmeğe mahsus salıncaktır. 

A. Ki Fi DE S 
ISTANBUL 

;1' Beyoğlu, İstiklal Caddesi Kallavi (eski Glavany) 
sokağın köşesinde 

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

Yüksek Mühendis mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan : 

Mektebin 19~17 n alı senPsı sonuna kadar ihtiyac· olan {6500) kilo sade yağ 
kapı:ılı zarf usnlile e-hiltıncye konulmu tur. Beher kılosıırıun muhamınen be -
deli (82) km ..ış ve i k tcmınatı (400) liradır. Eks·ltmcsi 15/7/1937 tarihine 
nstlıy.ın Perşt:mbc ı.inü saat 15 de Gümüşsuyunda mekttp binası dahilindeki 

komis_vond:ı yapılar ktır. İstcklılcrin 193'~ mali senel'>~ne ait Ticaret odası vesika

!, rilt' 2;90 rnyılı kar.unun mrettiği digeı vcsail:• hav~ teklif mektuplarını 

rrıuay~ en s::ıatt n bır saat e velıne kadar komisyona makbuz mukabilinde ver-
m .ui ılan olunur. (3704) 

c:z::::zı::Ei~::C::!ll!.1::2=:Z:::::BZE:Jr:::ı~ ... Bir çiçek değil, bin bir çiçek kokusu ~---lil!ll------•• -'\ .;_,!;>~ · 
•• v RUS ESANSLAR! 

Ö~ le çiçekler lllemidir ki, içine giren bir daha oratlan çııonak istemez mevcut vo 
yeni çıkan çok sabit esnnslurıııın isimleri: ' 

Flor Doryan, Lo:-igan, Roz Doryan, Rev Dor, Tango, Divinya, İstanbul Gecesi 
Boğaziçi, Madia, Buket, EZN, Şipr, Royal, Senk Flör, Şanel, Miçiko, Milflör: 

, K elkflör, Flör Damur, Mikado, Paris, Suar de Paris, Narsis, Oağçiçeği, GüJ, 

' 

Menekşe, Y ~semin, Sümbül, Zambak, Fulya, Müge, Heliotrop Hanımeli Şebboy 
~ H Unutma benı, Krepdöşin, Kadın teni v. s ... I ' ' ' 

Del'osu: Evliya Zade Nureddin, kimyevi ceza, aıat ve ltriynl ticarethanesi: tsla nbul-Babçf'ktıpı 

SR&W&•·M* N ~~~~,"lili~1214ffiml-B••ı::m----------, w -----IElll-llmr:ll• p 

Do~~-dnc-~~-~~-~u-b!-~N .... K 1 KANZUK SA ç EKSiRi l 
Türki:~:::i~=:::,, 1 KOMOJEN I 
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Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAIIİPLEitl: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Saçların köklerini kuvvetlendiril'. 
DökUlmesini keser. Kepekleri ta -

maınen giderir ve büyüme kabili

yetini arlırarak saçlara yeniden 
hayııt verir. Kokusu latif, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • İST ANBUL 

Bina işleri İlanı 

Nafia · Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara '!\füstakil Jandarma taburu mutfak, er

zak anbarı, hck~i kulübesi, fosseptik ve kuyu inşaatıdır. 
Keşif bedeli: ~!) 666.97 liradır. 
2. - Eksiltme 2/7 /1937 tarihinde cuma günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı 

işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı
l:ı.caktıı. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 148 kuruş bedel mukabi
linde Yapı İşlEri Umum Müdürlüğünden clınabilir. 

4. - Eksiltıneyp girebilmek için talipler:n 2225 lira ;; kuruşluk muvakkat temi

nat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitlik vesikasını haiz 
olması ve en aşağı on bin liralık bir işi yapmış bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklii mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar komisyon resiliğinc makbuz muka 'ı"liııde \·ermcs: muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1572) (3439) 


