
HALKIN GÖZD " 

H A L K 1 N K U LA G 1~ 

HALKlll D i L i 

Sene 7 - No. 2482 

.• 

Yu:ı ifleri telefonu : 10203 SALI 29 - HAZİRAN 1937 İdare ifleri telefonu : 20203 Fiatı 1 &ant 

Seyit Rıza omuzundan yar-alandı 
Şakiler reislerini Munzurun 

Şimaline kaçırdılar! 
Kıtaatımızın ileri hareketi mukavemet 

görmeden inkişaf ediyor 

Doktorların müjdesi: 
Tifo salgını nihayet 

tevakkuf devresine girdi! 
Sıhhiye Vekili " lstanbulun su ve lağım t esisab bu 
halde kaldıkça her sene az veya çok tifo vak'asımn 

çıkmasını beklemek lazımdır! " diyor 

Doktorların 
tavs iyeleri 

Tifo vak'a!arının son günlerde artma
sı üzerine şehrin muhtelif semtlerinde 
açılan aşı istasyonlarına hergün yüzler-

ce halk müracaat etmektedir. Halk has
tRlığa karşı ciddi bir alaka göstermek
tedir. 
Şehrin muhtelif semtlerinde açılan 

resmi aşı istasyonlarından ba~ka bazı hu
susi teşekküller de kendi hesaplarına has
talık ile mücadele etmektedirler. Bu ara
da Divanyolundaki Çocuk kütüphanesin
de yüzlerce kişiye meccanen tifo aşısı ya
pılmaktadır. 

Buraya aşı için günde vasaU olarak 
200 kişi müracaat etmektedir. 
Bakteriyo'oğ İhsan Sami tüo salgını

nın vaziyet\ hakkında bir muharririmize 
demiştir ki· 

(Devamı 11 inci ıayfada) 

!Vekalet bir Hey'et 
gönderiyor 

Sıhhiye Vekili Refik Sııydıım 
(Yaz:so 11 inci sa11fada) 

İspanyanın felaketine 
Kahraınanask.,.lerlmiz Munzur auyu tızerinde kurulan piyade köp Nsiindon geçerlerken t o pr aklarında ki demir 

F:!':ıı:~t:. e~::~~":a:~:~ r~::~:~ı:a::a ıfransa·d·a·bo·r·sa~r madenleri mi Sebep oluyor 
yaralandı, şakiler lıaçıp salılanıgorlar 

lnriliz gazeteleri .. Şakilere eski ıekilde yapmalarına k a p a t ı I d 1 
Kontrol meselesi ~ittikçe sarpa sarıyor, A lmanya ve 
İtalya "Kontrolün Ingiltere ile Fransaya bırakılmasına 

asla razı olamayız,, diyorlar imkan verilmiyeceii gösterilmiıtir ,, diyorlar 
~-------- ....,...-----~ 

Hükumetin harici ticareti Londra 28 (Havas) - Demir maden- ği HitlE:rin dünkü beyanatından anlapt.. 
leri işleteb:Imek için Almanyanın, İs- maktadır. İngi!iz hükumeti de demir m.., 

kolaylaşbrmak için yeni panyanın nasyonalist olmasını arzu etti- (Deva.mı 3 üncü sayfada) 

Başvekil, E!aziz tayyare karargdhında ka hraman tayuarecilerimizi teftiş ederken 

tedbirler aJacağı söyleniyor 
Paris 29 (Hususi) - Resmt gazetede 

neşredilen b~r kararnameye göre, bugün
den itibaren Fransız borsalan iş'arı ahire 

,kadar kapalı kalacaklardır. 
Bu karardan maksat, Mebusan mecli

sjnde bugün başlıyacak olan mali tedbir
lerin münakaşaları münasebetile spekü
lasyonlara meydan vermemektir. 

Tahmin edildiğine göre, harict ticareti 
kolaylaştırmak gayesile franga daha ge
niş bir serbPsti temin edilecektir. 

ŞekerhastalıQmm 
kat'I ilacı bulundu 

Hozat 28 (Sureti mahsusada gönderdi-ı !iyar ·serierde Seyit Rızanın izi üzerinde --
ği.miz muhabirimizden) - Dersimde iler- "blllundutunu bildirmiştim. Kaşif bir Macar alimidir 
liyen kıtaatımı:mı şakilerin elebaşısı ih- (Devamı 11 inci sayfada) l .. b l k ' 
-=::::::ı::11_.-=-..:..a-====ı:ıc::::ı.=--==-o::::::::mıc=:====~======- yapı an tecru e er ço mu-

paıuda demı·r ve ko·· mu·· r vaffakiyetli neticeler verdi 
Tıp ilminin insanlara yaptığı müs -

d ı d 
bet hizmetler arasında şeker hastalığını 

en eri• b ı U mağlup etmek hususundaki .'ıimmetleri m a u un de bilhassa kayde 18.yik olanlardandır. 
Yakın bir maziye kadar şeker hasta-

Değerli binicil erimizin Londra da 
kazandıkları muvaffakiyet 

Maden araştırma enstitüsü hafriyat yaptırıyor, alınrcak J~ğın~ tutulanlar içi~. bundan kurtul~ -• 
• •• • • • • • çaresı yoktu. Şeker vucudu yavaş yavaş Londrada yapuan beynelmilel at ko- ,çıkan bu resim yarışlarda bir zabi~ 

netıceye gore ışe temellı olarak gırışılec~k zehirler, yer, kemirir, tıb ekseriya buna şularında değerli binicilerimiz 30 millet en son maniayı atlarken bir talih.sizli• 
Palu (Hususi) - Bir kaç gün evvel için bir gez:nti yapmıştır. Habab köyün- karşı aciz kalır, doktor perhizden başka binicileri arasında altıncı gelmişlerdi. neticesi olarak ışaret direğini diifftrdü

buraya İktısat Bakanlığı maden araştır- de maden lrömürü olduğu meydana çık - bir şey tavsiye edemez ve hasta, ekse-
0

ingiliz gazete ve mecmuaları son nüsha- ğünü göstermektedir. Eğer bu talihs.Wı 
ma şubesinden bir mühendis gelmiş, Pa- mış ve yapılan fenni araştırma iyi bir riya, kapanmak bilmiyen yaralar için· larında bu yarışlarla meşgul olmakta- lik te olmafaydı zabitlerimiz daha vükıo 
!u ve havafü:indeki maden araştırmaları (Devamı 11 inci sayfada) {Devamı 11 inci sayfada) 

0

dırlar. İngiliz mecmualarından birinde Sf'k derece almış olacaklardı. 



Her gün 
Tifonun asıl 
Mes' ulleri bizleriz! 

- Yazan: Muhittin Birgen 

-

-
IES) iimiyorum, doğru mu, yanlış 

19' mı? Gazeteler, !stanbulda bir 

tifo salgınından bahsediyorlar. Aşı me
murlarının sağda solda dolaştıklarına ba
kılırsa buna inanmak lazım geliyor. Bel
ki zikredilen rakamlarda - resmi olmadı
ğı için - mübalağa vardır; beild değil, 
muhakkak surette mübalağalıdır; fakat, 
hastalığın salgın halinde bulunduğunu 
kabul etmekten başka çaremiz yoktur. 

Tifo hastalığı münasebetsiz bir şeydir: 
Şu veya bu tarzda yaptığı ihtilatlarla in
sanları alıp götürür ve bunun karşısında 
doktorun yapacağı hiçbir şey yoktur. Vü
cud dayanırsa hasta kurtulur, dayanmaz
sa hasta ölür. Bazan da ölmez, fakat, ti
fonun babie bir piçi olan herhangi bir 
hastalıkla Lazan bütün ömrünce malUl 
kalır. 
Şu halde bu hc;stalığın salgın halinde 

değil, hiç bir şekilde aramıza girmemesi 
lazımdır. Vakıa tıb buna karşı aşı tatbik 
ediyor. Aııcak, insanlar bütün ömürle
rince aşılanacak değiller ya, aşılanmıyor
!ar ve bunun için hastalık tahribatında 
devam edip gidiyor. 

* Her hastalık fenadır, nezleyi bile sev-
memekte haklıyız. Fakat, ben bu tifoya 
karşı bilhassa antipati duyarım. Sebebi 
de basittir: İptidailik alameti olur! 

Cihan harbinden Almanya, Türkiye ve 
Bulgaristandan gelenlerden bir cbitsiz
:iib şehadetnamesi isterdi. O zamanlar 
tifonun kardE:§I ojan tüüs salgınları, or
duları kurşundan daha müthiş bir kuv
vetle tahrih ediyordu. Bit vasıtasile sira
yet eden bu hastalığı Almanyaya sokmak 
istemiyen Alman hükUmeti, Türklerle 
Bulgar müttefiklerinin pasaportlarını vi
:re ederken, bunların tıbbi bir muayene 
neticesinde bitten salim bulunduklarını 
isbat eden bir tehadetname isterdi. Ben 
diplomatik bir. pasaportla seyahat etmek
te olduğum için bu şehadetname unutul
muştu. 

Alınan hududunda başıma bir mesele 
çıktı: Rtsiz olduğuna dair vesika göste
remiyen bu diplomatik pasaportlu ada
mı hududdan sokmaya cevaz var mı, yok 
mu? Bir aralık beni Dresden'den geriye 
göndermek istedjJer. Fakat, memurlarla 
konuştum ve kendilerine dedim ki: 

- Tıpkı sizin gibi ben de bitten hot
lanmam ve bunun için onu üzerimde te
sadüfen dahi taşımam. Benim bitsiz ol
duğumu size tehadetname mi isbat eder, 
yoksa bizzat benim bir gözden geçiril
mem mi? Muayeneyi burada siz yapınız 
ft şehadetr.ameyi de siz veriniz! 

Güldüler ve hem §ehadetnameden, 
hem de muayeneden vazgeçtiler. 

* Tifüs bu bakımdan iptidailik alameti-
dir. Tifoya gelince, o da insanların temiz 
bir su içmeyi ve temiz bir meyva yeme 
veya salata yemeyi temin etmenin ehem
miyetini canlaınamakta> olduklarını gös
teren bir iptidaHik alametidir! 

İstanbul İstanbul olalı bu hastalık nü
fus kırar. İstanbul İstanbul olduğu za-

• mandanberi suyunu ya sarnıçtan, yahut 
benddcn alır. Galiba yüz senedenberi de 
bir şehir idaresi vardır. Gene galiba, ya
rım asırdanberi tifonun sebebleri malfım
dur; gene yarım asırdanberi de !stanbul
da fenni su tesisatı yapılmış bulunuyor. 
Fakat, bütün bunlara rağmen, İstanbul, 
İstanbul olduğu zamandanberi tifodan 
insan kaybediyor! 

İşte, bir yiımınci asır insanının aklına 
sığamıyacak şeylerden biri de budur! 

* Bu hal akla sığmaz bir şey olduğu için-
dir ki A vrupalıla.r İstanbula giderken en 
evvel tifoyu düşünürler. Çünkü, biz İs
t~nb~ular, ne de olsa tifoya karşı irsi 
bır müdafaa kabi1iyetini haiziz. Her ne
dense onlar hastaJığa bizden kolay tutu
l~yorlar ve bizden az mukavemet göste
rlyorlar. Pek çok Avrupalı gördüm ki İs
tanb~la gelirken zihni hep tifo ile meş
guldur ve onlar bilirler ki tifo mikrobu 
ruıcak iptidat bir hayat yaşayan iptidai b. . ır 
cemıyet içinde bulunur. 

Bunun için ben tifo sözünü işitince kor
ku değil, hicab duyarım. Korkmam çün
kü kendimi muhafaza etmesini bilirim 
ve nihayet aşılanırım. Fakat, İstanbulda 

-zde doksanı Türk olan fakir bir halle 

Resimli Makale: X Müşterek sevgili ... X r- Sözün Kısası 1 

--------------------------------------------------·---------------------------~-------! 

Bir Türk gemisi Okyanusu &f,arak Amcrikaya gitmişti 

Nevyork limanım dolduran deniz kalelerinin yanında basit 
ve çok mütevazi blr tekneydi. Fakat buna rağmen geminin 
yanaştığı rıhtım Nevyorkta yaşıyan binlerce Türk vatan
daşı :le doldu. Polis bu tehacümün sebebini anlamak isti
yordu. Rıhtımda saatlerce yorulmadan bekliyeıılerden biri 
suale cevap olarak: 

Vatan toprağır~<la yaşıyan, vatan havasını koklıyan kim
se her dakika bayrağını düşüı::miyebilir, bilir ki o bayrak 
her dakika başının üzerindedir, kendisini daima gölgesi al

tında bulunduracaktır, fakat b:r defa vatan haricine çıkan 
kimse aradan 24 sa3t geçmeden bayrağın hasretini duymı
ya, bayrağın himay e~ini aramıya başlar. 

- Hiç, dedi, sade<-e bayrağımızı doya doya seyretmek 
için .. 

Bayrak hepimiz jçin müşterek bir sevgili, müşterek bir 
haysiyet, müşterek bir şeref, ve müşterek bir koruyucudur. 

Ve Amerikalılar bu milliyet hissine hürmet ederek kala
balığın orada ,stediği kadar kalmasına müsaade ettiler. 

Bayrağı yükseltmek kendimizi yükseltmek. BayraJı ko
rumak kendi.mir.:. korumak demektir. 

( soz ARASDNDA ) 
/ngilterede en 
Dilde olan 
Genç kız 

«~--------------------------· 
HERCüN BiR FIKRA 

Boğulmut 
Arakada§lardan biri çocuğile bera

ber, aş\ merkezlerinden birinin kapı
sından gil"iyormuş. Y Cl§Zı bir kadın ar
kadaşın omuzuna vurmıış: 

- Çocuğo. tifo aşm yaptıracak mı
ıınız? 

- Evet! 
- Sakın uaptırmayın! Bizim tanı-

dıklardar. biri çocuğunu a§latmıttı. 

Çocuk ertP.::i gün ölütıe1'di. 
- Ya acaba neden? 
- Derıiıe girmişti. BoğulmU§, öl-

müş! 

* • 
Çinde ağız 
Vabuı·un 

Büyütmek moda 
Eski bir Çin darbı meseli: 
cAğzı büyük olanların hayat müca

delesinden muhakkak galip çıkacakla
rını, burnu büyük olanların da refah 
içinde ömür süreceklerini• iddia eder-

Mis Elizabet Edvardı, bugün İngil- di. 

lngilterenin 
En güzel kızı 
Korkudan hastalandı 

tere imparatorluğunun en dilde olan Kurnaz bir operatör nasılsa bu dar· 
genç kızıdır. Bir al~ boylu, beline bımeseli hatırlamış ve muhtelif rek - Rosernary Andree, İngilterenin en 
kadar inen ipek gibi .sarımtırak saçlı, lam vasıtasile kulaktan kulağa vaym1ş, güzel vücutlu, ve en ıönül çekici kız-. ..zr ı ·· ı · E v }arından biri uyılma.ktadır. Güzelliği 
~eniz ~visı .go u 0 .an guze mıs - o derecede ki dünya gazetelerinin Şang- nisbetinde, cana yakınlığı ile de RÖh -
lızabet ın sesı de o nısbette tatlı ve ca- h d ld kl t 1 raf h b 1 . . 11 
ziptir Kenclisile konuşan herkesi bü - ay an a ı arı e g a er erıne ı- ret bulan genç kıza gönül veren vere-

.. 1 · nanırsanız bugünlerde bu şehrin moda nedir. Bununla beraber, şöyle meşre-
yu ~izabet bir çoban kızıdır. Ve son düşkünleri arasında ağızlarını ve bu • bi~e,. ~ac~a UYiWl birislıı! bulama
günlere kadar da Avustralyada York· runlarını büyütmek yarışı bir salgın dıgı ıçın, hır türlü ev~enme~e .. k~rar 
da babasının çiftliğinde koyun otlat - hastalık halindedir ve operatörler de ver~zen genç kız zıyadesıle uzul • 

makta idi. Avustralyada doğan, Paris- kulak kaşıyacak vakit bulamamakta - mc K c .f .. 
te okuyan ve son günlerde de Bukincr. 

1 
ıza azlaca tutkun olanlardan hırı 

0 dır ar. · ·· ı d · ·· ım 
ham sarayında huzura kabul edilen --···-........... .-.-·---···-.. -- son W:n e11 e her şeyı goze a ış 
genç ve güzel kıza, bundan bir kaç se- unutmıyacağım ... • dedikten sonra şun- oln:alı kı, Allahın günü 50 tane ve muh 
ne evvel Gloster dükü Avustralyada ları söylemiştir: telıf postanelerden atılmı'l mektuplar 
rastlamış, şerefine veril,en bir ziyafet- - cBen her zaman aşıkım. Muhak - göndermekte, ve eğer cbenımle ev -
te bütün gece, hep onunla dans etmiş- kak birisini sevmekteyimdir. Bununla :enmez~en yüzünü kezzapla yakaca -
ti. Bunu hiç unutaımyan Elizabet ha- beraber, bu sevgilerim, gelip geçicidir.> gım» dıye tehditlerde bulunmaktadı:. 
tıralarını önüne gelene anlatmakta ve: Bir sene kadar da Sidney'de, man - Zavallı kızcağıza, artık, u~ku haram 

cBen Gloster dük.ile karşılaştığım kenlik yapan Mis Elizabet, şimdi de olmuştur. Geceleri bir dakika olsun 
anı, ve ~nunla geçirdiğim saatleri aslA Londraya iş bulmak için gelmiştir. gözlerini kapayamamaktadlr. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Bir arkadaşımız anlatıyor: 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü şehirde hırsızlık ve yan -

kesicilik vukuatını k;;künden l:esmek için mahirane bir ça
re bulmuş Hırsızları ve yankesicileri yakalamak için .eski 
sabıkahlarıtı yardımından istifade ediyormuş. Bu cümle
den olarak Hasan ve Şakir ism.lnde iki sabıkalı yankesici 

"nde birini ü hPli bir vaziyette tutmu§lar, 

ikinci ıube memurlarına teslim etmişler. Tahkikat netice -

sinde bu adamın jiletle iki ceket keserek yankesicilik ettiği 

anlaşılmış, böylece sabıkalıların meşru iş bularak kendi 

yerlerini tutmak istiyen adarr.lan yakalamıya başladıkları 

ve yankesiciler arasında duyulunca zabıta vukuatının arka-

11 birdE>nbire kesilmiştir. 

ı 

Helanın 
Resmi küşadı!! 

E. Talu __ _. 

A ğn başlı bir gazetenin sütun

brında oklimasaydım inan• 
mazdım, ve yaznnı yakından tanımasay: .. 
dnn alay sanırdım .. Mesele o kadar ga .. 
riptir! 
Heybeliadanın vapur iskelesine yakın 

bir yerde modern - artık bu tabir de üs
tad kadar müptezel oldu - bir hela yapıl• 
mış. 

Muharrir arkadaş, geçen gün orada bil3 
müddet irızivaya çekilmek ihtiyacını 
duymuş gitmiş, kapıyı yoklamış.. Ka• 

,palı. 

Alakadar olduğunu tahmin ettiği bi~ 
memura yal~Iaşıp sormuş: 
' - Bu yer nıçin böyle kapalı duruyor1. 

Aldığı cevap ~·udur: 
- Küşat resmi henüz yapılmadı!?. 

* Gazetelerde heitl havadisi okudukça si· 
nirlenirim. Dünyanın hiçbir yerinde, mat• 
buat, sayfalarında böyle münasebetsiz 
haberlere ver vermez .. 

Fakat bu sefer, doğrusu, bu yazıyı o
kuyunca güJmeden katılayazdım. Bu a~ 
rl helanın açılış töreni gözümün önüne 
geldi: Sürü sürü davetliler, sureti mah• 
susada tutulan bir vapurla Adaya gidi· 
yorlar .. Bir bando mızıka kendilerini, 11 .. 
tif havalar terennüm ederek iskelede 
karşılıyor. Hep beraber, binanın önüna 
gidiliyor. Kırmızıdan ziyade yakışık ala .. 
cağı için, kapının hizasına gerilmiş olan 
san kordela merasimle kesiliyor .. 

Sonra, davetliler arasında en meriyül .. 
hatır kimse, o, teberrüken, binayı siftah 
ediyor. 

Bittabi, b·r de büfe var. Burada, hazı
runa müdrir şerbetler, Çırçır suyu, ve 
müshil şekerlemeleri ikram ediliyor .. 

Müteakiben de bir emri hayır namına 
dühuliye alınarak, orası halka açılıyor., 

* Gazeteci arkadaşa, yukarıda zikretti· 
lım cevabı veren memur, eğer ifadesin
de ciddi ise, ayıblamamalıdır. 

Son umanlarda, bizde, bu kabil mera
~ ayağa düşürmek istidadı belirmiştir. 

Herkeste kendini gösterm~k, bir eser 
meydana koymak, merasim yapmak, teb
rik, alkı§ toplamak sevdası hadden aşırı 
artacak olursa ,insanın en sü.fil hacetle
rini dere vasıta olan bir yerden bile isti
fade arzusu doğaı. 

Amma, bana öyle geliyor ki, memur şa
kacının biridir. Ve mutlaka o glln biz.im 
arkadaşımız yorgun ve asabt idi de bunu 
mlamayıp, kızdı.. 

NOT : Bu. fıkramı mürettiphaneye ve
receğim ftrada, Heybelideki bu heldmn 
açılmış olduğunu aöylediler. Amma, me· 
rasim ı1apılmış! yapılmamış.. Onu. bil· 
mem! 

-·----.... -.......................... _____ _ 
Altıncı defa ikiz doguran 

kadın 
Amerikad'l Konketikatta bir kadın son 

günlerde altıncı seri ikizlerini doğurmuş
tur. Kadın 11 scnedenberi evlidir. 39 ya
§ındadır. Amele olan kocası da 57 yaşında

dır. Çok çocuklu aile rekorunu kıran bu 

karı kocanın üçü tek doğan 15 çocuğu ol· 

muştur. Ve hepsi de sıhhattedirler. 

............ ·-··--·-·-············-·····--·······--Biliyor musunuz ? 

1 - Yeryüzünde Türkçeyi kaç mil· 
yon insan konuşur? 

2 - Dünyayı kuşatan kuşağın uzun
luğu kaç kilometredir. 

3 - İstanbulun en yüksek semti ne
residir ve kaç metredir? 

(Cevapları yarın) 

(Dünkü suallerin cevaphtrı) 
1 - Dunyanın beş kıt'asında Av -

rupada Monblan ( 481 O metre), Asya da 
Monte Everest (8882 metre), Ameri • 
katla Arjantinde Akan Kagua ( 7040 
metre), Afrikada Tanganika'da Kibo 
(6010 metre), Avustralyada Yeni Ki -
ne'de Mont. Viktorya (5100 metre) dir. 

2 - Dünyanın en büyük nehri olan 
Misipsi ile Amazon nehrinin uzunluk

a 330 kilometre fark vardır. 



SON POSTA 

Almanyanın / <' 1 

istedikleri ~~~ 
Hariciye Vekilimiz Goering, beyılelmilel A __ [_E _____ _ 

.. 

TELGRAF HABERLERi 
lspanyanıa feliketine 
topraklarındaki demir 

madenleri mi sebep oluyor 

T h d · Ticaret Odası kongresinde e Bir papas, durup 
a r an a nutuk söyledi dururken iki milletin 

Tahran 
28 

(A.A.) - Tevfik Rüştü Berlin 28 - Beynelmilel ticaret o- azdaha arasını açıyordu 
Aras ve maiyeti bu sabah Tahrana gel- dasının dokuzuncu kongresi bu sabah Yazan: Sellin Ragıp Emeç 
diler. ve şehrin dışında hariciye v~ziri Hitlerin ve bütün Alman nazırlarile 
ve hariciye erkanı ile diğer zevat tara- sefirler hey'etinin huzurunda açılmış
fından karşılandılar. 

Kontrol meselesi gittikçe sarpa sanyor, Almanya ve 
ltalya "Kontrolün lngiltere ile Fransaya bırakılmasına 

asli razı olamayız ,, diyorlar 

Tevfik Rüştü Aras ve maiyeti Şim- tır. 
J randa Sahibülkerami sarayına misafir Göring, Nasyonal - Sosyalizmin mu
, edildiler. Saray kapısında bir askeri vafiakiyetlerinden bahsederek Alman 
kıt'a selam resmini ifa etti. milletinin sulh arzusunu tebarüz ettir

miş ve demiştir ki: 
lrakta SİyasJ faaliyet - cAlmanya, silahsızlandığı zaman 

(Baştarafı 1 
inci sa.yfada) r I l Bağdad 28 (AA.) - Türkiye ile I- dünya kendisini taklit etmem~ olduğu 

deni satın almak niyetinde old~ iç~ ıngi/iz/erin ı:ak arasında yapılan müzakerelerden için bugün müthiş surette silahlan • 
bu beyanat. Londrada nahoş bır tesır sonra Irak hükfuneti, büyük bir diplo- maktadır. 
uyandırmışt.Lr. ATapolı·ge ınasi faaliyetine girişmiştir. Irak ile İ- Alman milletinin iktısadi sahada Bilbao, cu.mhuriyetçilerin elinde bu- l Y ~ . 

ran arasındaki münasebetlerin hey'eti yaşaması ve refaha ermesi içın, mem-lunduğu miıddetçe Bask demiri satın a- G .1 • k .. b .h · 
1 

t t · 
lan İngiliz ithalatçıları bu şehrin asiler l meSl gaSQ mecmı.$sını tarif ve tayin edecek bir leketin mu rem ı tıyaç arı a mın e -

v ı itilaflar ve mukaveleler projesi akdet- dilmedikçe, Reich hükfuneti müstemle-
tarafından zaptedilmiş olmasına ragmen Londra 26 (Ro"yter) -R.oma hu" - k T h 'd k b' h ' t k 1 . .:ı:1.1 ı· lbet 

1 

ıne üzere a rana gı ece. ır. eye ·e mese esme nazarı l.UA!ta ı ce -
demir satın ıılmağa devam etmektedir- kumA etı·nı·n kararı ile ın· gı·ıı·ı gazete- ' · I d k · kt' tayin olunmuştur. Bu hey etın ran a- me ten vazgeçmıyece ır. > 
ler.. Bfc müddet evvel Salamanca hüku- Ieri muharrirlerinin Napoliye git • ki ikametinden bilistifade Şark misa-
meü satl§ın serbestçe devam edeceği hak- meleri yasak edilmiştir. kının akdinden evvel İran ile Irak ara· Kavalalllar Bulgarlardan 
kmda İngiltereye her türlü teminatı ver- İspanya harbinde yaralanan İ - sında bir itilafname imzalaması muh - 1 1 ,.l d. 1 
misti. Fakat şimdi İngiltere hükUmeti, talyan askerlerinin çıkarıldıkları !.lu temeldir. kurtU UŞ arım l8S 1 8 tyOr ar 
Bitlerin beyanatından sonra Franko hü- limana İngiliz gazetecilerini sok - Diğer taraftan Irak hükumeti, Irak- Atin:ı 28 (Hususi) - Kavalanın Bul-
kQ.ınetinin ilk tarzı hareketini değiştirip mamaktan maksat, yaralıların tam ta büyük iska işleri yaptırmak için Mı- earlardan kurtuluşunun yıldönümü me-
değiştirmiyeceğini veya hiç olmazsa adedini onlardan saklamak olduğll sırlı mütehassıslara mürat.::aat etmiş - ;asimine dün par1ak bir surette başlan-
Bask mıntakasındaki satış müsaadeleri- gibi, İspanyaya yapılan askeri sev- tir ve Irak ile Mısır arasındaki dostluk mıştır. Şehir baştanbaşa donanmış ve 
ni mühim miktarda .azaltmak niyetinde kiyat hakkında da bir şey sezdir _ münasebetlerinin Nahas paşanın önü- müteaddit taklar yapılmıştır. Merasime 
olup olmadığını düşünmektedir. memektir. müzdcki ilkteşrin ayında yapacağı bir Jimana giren cDoksa• zırhlısından atılan 

1'Jgiltere hükfüneti şimdi Bilbao ton- "-- --- ----------- ziyaret ile takviye edilmesi ihtimal da- toplarla başlanmış. bundan sonra Kava-
s:>loshanesini yeniden tesis etmekte isti- fada mademki bir sanksiyon yoktur. Kon- hilindedir. fa kolordusunun bütün kıt'alarının işti-
cal göstermektedir. Fakat Salamanca trolun münhasırc.n İngiltere ve Fransa rakile bir geçid resmi yapılmıştır. Eski 
hükumeti, fngHterenin nasyonalist ma- tarafından yapılması ancak Valensiyanın Fransız kabı·nesı• rnuharibler ile talebe de geçid resmine 
kamatı tarafından verilen pasaportlan nef'ine olab·lir ve onu yeni yeni tecavüz- iştirak etmi~lerdir. 
muteber addetmedili bahanesile timdi- .. erde bulunmaya teşvik eder. 
,. kadar İngiliz konsoloshanesinin tek- · Bundan başka Fransız - İngiliz kontro
m açılmasnıa müsaade etmemektedir. ıu, İspanyada komünistliğin tam can çe-

Yeni kabine bug ün mecliste Mısır Krah Akdenizde geziyor 
Londra 28 (A.A.) - Avam Kamara- t;ımeye başladığı bir sırada bu memle beyannamesini okuyacak At~a 28 <~u~usi~ -:-- Mısı: kralı ~a

ruk ile valdesınm rakip oldugu yat dun 
IUlda harlc!ye nazırı Eden, Bilbaodaki kette komünist inhisarını yeniden kurar. Paris 28 (A.A) - Yeni kabine ya
lııgiliz koıu:olı>sluğunun yeniden tesisi İtalya ve Almanya böyle bir hal tarzını rın parlamentoya gidecektir. Hükume
meseleslni h\lkfunetln tetkik etmekte ol- asla kabul edemez. İtalya ve Almanya İs- tin beyannamesini meb'usanda başve -
dutunu haber vermiştir. panyaya kal'fl olan hattı hareketlerini· kil Chautemps okurken ayanda başve-

Kontrol meselesi kendi milletlerinin şerefine uygun ola- kil muavini Blum okuyac:ıktı~. 
Londra 28 (A.A.) - Fransa ve İngil- rRk çoktan':>eri tesbit etmiş bulunuyor- Büyük bir ihtimalle hükumetin be-

tere hükfunetleri tarafından hazırlanan lar. yannamesini umumi siyase1• istizahları 
kontrol planı, Von Ribbentrop'un Alınan Alinan ·donanması ıeri. ~önüy~r. takip edecektir. Fakat bu müzakerele-
plinını Londraya getirebilmesini temi- Londra 28 (A.A.) - İngılız .. denız ma- rin uzun sürmiyeceği tahmin olun -
nen, tali ademi müdahale komitesinin kama tına gelı:_n ~alfunata .. gor: Alr~~n maktadır. Umumi kanaate &öre hüku
salı günkü içtimaında takdim edilecek- Leipz~g ve ~olna .kruvazozl~r.ıle dort mete verilecek itimat reyi bundan ev
tJr. muhrıp ve bır denızaltı. gemı~ı Pas de velkilere nisbetle daha büyük bir ek-

Condra 28 (A.A.) - AlınMa büyük el- Calin boğazından şimalı şarkıye doğru seriyet toplayacaktır. 
çisi von IUbbentrop çarşamba günü yeri- giderken görülmüşlerdir. Bina~naley?., Hükfunetin umumi siyaset istizah -
ne bu akşam Londraya dönmüştür. Ade- geçenlerde Cebeliittanğm .g~r.bınde go- larına ait müzakerelerin şimdilik tehi
ıni müdahale tili komitesinin yarınki r~en yedi Alman harp gemısın~ Alman- ri ile pek yakında meclise tıı:>vdi oluna
toplantısuıa iştirak edecektir. yaya dönm«>kte oldukları teeyyut etmek- cak maliye projesi münasebetile isti • 

Kontrol bmlteli Wr karar vereme:r.se t~dir. .. ~ zahların yapılmasını da teklif etmesi 
'Berl.in 28 (AA.) - İspanyol sularının Bır Fransız tayya~ tecav~ :~~~ I muhtemeldir. Bu takdirde gene hükU-

kontrolu altibetinin ne olacağı meselesi Oran 28 .<A.A.) - kavt~s.muTa ırlı - met ayni ekseriyeti toplayabilecektir. 
diriyor· Aırfrance şir e ının ou ouze-

Berlinin siyasi mehafmni şiddetle meş- Kazabl~nca hattında işliyen bir tayyare-
gul e~~r. . " si Alicantecen uçtuğu sırada saat 10.25 

Bu mehaf im, ka~~e gore, fs~nyol de bir vapurun yanmakta olduğunu gör· 
Mareşdl Blomberg 

Budapeştede sulan kontrolunun müohasıran ln~ter~ müştür. Tayyare tam bu vapurun üze
VP. Fransa tar~f~dan d~ruhde. edilmesı rinden uçarkr:n hükliınetçi bir tayyare 
,hususunda bu iki devleün teklifi hakkın- vükselmiş ve mitralyöz ateşi açmıştır. Budapeşte 28 (A.A.) - Mareşal Von 
da bir karar vermek ~el .beevvel ade- Fransız tayyaresi derhal geri dönerek Blomberg kızı ile birlikte tayyare ile 
mi müdahale komitesine aıddir. Şurası- Losalcazblesde yere inmiştir. Berlinden buraya gelmiş ve tayyare 
nı kaydetmek icab eder ki, Fransız - İn- İspanyol makamatı tarziye vermişler meydanında harbiye naz•n General 
&!Uz teklifi ademi müdahale komitesin- ta Oran istikametinde oluna Roedor, İtalyan ve Alman sefirleri ve 

Patras liman!Ila gelmiştir. Yat bugün 
Korfo adasrna hareket edecektir. Kral bu 
.7atla Akd€:nizde bir gezinti yapmaktadır. 

Tif onun asıl 
Mes'ul/eri bizleriz I 

(Baş tarafı 2 inci sayfada.) 
dıklannı düjündükçe. bir zamanlar dün
yanın merkez şehri rolünü oynamış bulu
::um bu şehrin çocuğu olmaktan utanı

rım! 

Bu sözler acıdır. Utanmanın ne demek 
olduğunu bilenler için çok acı! Fakat, ben 
bunları hiç kimseye tevcih etmiyorum: 
Mes'ul biziz, b,z, İstanbullularız. İçin
de bu kadar asırdır yaşadığımız bir şe
hirde hala, her numarası bir insanın e
l inde bulu!;an ve isabet ihtimali, tayyare 
piyangosundan çok yüksek olan bir ölüm 
piyangosunun ezeli ve ebedi aboneleri 
halinde yaşı::mak+..an rahatsızlık ve hicab 
,duymayan bizler! 

Asıl mes'ul bizleriz! 
Muhittin. Birgen 

-
Sabahtan Sabaha : 

L ehistanla Romanya arasında 

hiç beklenmiyen müessif bir 
hadise doğmak üzeredir ve bu, sadece 
mutaassıp bir papazın kendi keyfi iste
ğine dayanarak meydana getirdiği lü· 
zumsuz, manasız bir vaziyetten ileri gel· 
mektedir. Mesele şudur: Romanya kralı 
Karol bir müddet evvel Lehistana gitmlf
tir. Bu aracl.a fırsattan istifade ederek 
Leh krallarının cesedlerini muhtevi bu· 
!unan Krakovi şehrindeki makberelerinl 
de ziyaret etmek istemiştir. Çünkü, bu 
makberede, Lehistanın milli kahramanı 
Mareşal Pilsudski de yatmaktadır. Kral 
Karolun bu ziyaretini haber alan ve o
nı.ın hususi hayatını kendince beğenmi
yen bu papaz efendi, bir gece içinde ma· 
reşalm cesedim, mareşal için hazırlan· 

makta olan yeni makberesine naklettir
Miştir. Filvaki bu yeni makbere, eskisi
ne nisbetle çok ihtişamlıdır; fakat henüz 
!nşaatı bitmemiş olduğu için, §imdilik, 
bir yapı tezgibı manzarası arzetmekte
dir. Ertesi sabah hadise malum olunca 
efkarı umumiye derin bir teessür ve hay· 
rete düşmüş, başvekil bu keyfi hareket 
,kar§lSmda istifa etmiş. fakat istifası ka· 
bul olunmamıştır. 

Ötedenberi inatcılığı il~ maruf olan bq 
papaz bu işi niçin yapmıştır? Yukarıda 
serdedilen sebebden başka, bu hususta 
=zah olunabilir makul bir şekil yoktur 
Fakat bunur. neticesi şu olmuştur ki, bu· 
gün, kral Karolu. hali inşada bulunan 
ve her tarafı toz toprak ve kireç parça· 
larile örtülü bulunan mareşalın merka
dini gezdirmek mümkün olamıyor ve bu 
hal, aralarında mevcud itüfak bağını da· 
ha sağlamlaştırmak istiyen bu iki milleti, 
bilakis birb~rinden uzaklaştırmak istida· 
dını gösteriyor ve bu, sadece bir papazın 
keyf ve arzusundr.n ileri geliyor, umumi 
hayatta kilise müdahalesine haklı olarak 
tahammül edemiyenler için, davalarını 

bundan daha fazla kuvvetlendirebilecek 
Jiğer bir miEal arayıp bulmak müşkül ol .. 
duğu gibi kilisenin bu cüretine hayret 
etmemek de mümkün değildir. Herifle
rin ~niyet! hali orta çağ zihniyeti ves
selam. - &?im Ragıp Emeç 

Titüleakonun F afist devletlere 
bilcumu 

Paris 28 (Hususi) - Eski Roman
ya hariciye nazırı Titülesko, Bordeau
da söylediği bir nutukta kat'! olarak 
Faşist devletleri Fleyhinde cephe al • 
mış ve Fransayı bu memleketlere kar
şı faaliyet sarfetmemekle muahaze et· 
ıniştir. 

Enıir 
de herhald~ müşkülata uğrayacaktır. ve yyare . y diğer bazı zevat tarafından karşılan-

"' • • A devam eylemişt1r. 
Çünkü Almanya ve İtalya Leıpzıg hadi- Tayyaredeki yolcular kurşunların sesi-' mıştır. 
sesinden sor.ra bu iki devletle olan tec- ni duyduklarını ve İspanyol tayyaresinin Öğle zamanı Mare_şal, General Ro
rübelerinl gözönünde tutacaklardır. Asıl dıo Rus markası olduğunu söylemişlerdir. edor tarafından şerefıne verilen ziya· 
mesele kom!tede bir karar vermek müm- · · fette hazır bulunmuştur. Mareşal ak -

Geçen gün Taksimden Harbiyeye doğru giden otomobiller Sipahi ocalı 
önüne geldikleri zaman yarım düzine polis ve komiserden mürekkep bir zabıta 
kolu tarafından tevkif ediliyor ve e :inde kronometre tutan bir memur tara
fından şoförlere şu sual tevcih ediliyordu: 

idin olmazsa vaziyetin nasıl bir şekil ala- B Ü ) şam De Kanya tarafından verilecek ak-
cağıdır. Öyle tahmin ediliyor ki: Bu tak- UlS8 SmaD ) şam yemeğinde hazır bulunacaktır. Ya 
dtrde 1936 kanunuevvelindeki karara rü- b k } rın Daranyi Alman harbiye nazırının 
cu edilecektir. Yani her devlet İspanya an aSJDJ Soyan ar şerefine bir öğle yemeği verecek \•e 

fşlerine kanşmamak taahhüdüne bağlı mahkuA m oldular çarşamba günü Mareşal, Naib Horty ta-
bırakılmakla iktifa olunacaktır. Binaen- rafından kabul edilecektir. 
aleyh kontrol sistemi tavazzuh etmemiş Mareşal Von Blomberg'in Budapeş-

Bursa 28 (Hususi muhabirimizden te-olacak ve müessir bir usul bulmak için tede ikameti üç gün sürecektir. 
lefonla) - Birkaç sene evvel zabit elbimüzakereler yeni baştan ele alınacaktır. 
sesi giyerek Burs~ Osmanlı Bankası şu-

ltalyan gazetelerinin neşriyatı besini soyan, dokuz aydanberi de Ağır- Malul ve ıehltlerln 
Tilt iln ilıramlgelerl Roma 28 (A.A.) - Avrupa devleUeri- ceza mahkemesinde muhakemeleri yapıl

run İspanya siyuetlerini tetkik eden 'makta olan İnegöllü Süleymanla Bekir 
Giornale d'İtalia diyor ki: Almanya ve oğlu Ahmedin duruşmalarına bugün de- Ankara 28 (Hususi) - İnhisarlar 
İt.al.yanın müzahereti olmaksızın hiçbir vam edilmiş ve muhakeme bitmiştir. bey'iyesinden ayrılan üçte biı:lerden 1938 
şey yapılamaz. Kontrol işinin münhası- , Bu hAdisenin muhakemesini Bursalı- yılı için askeri maltlllere, şehid aileleri
ran Fransız ve İngiliz gemilerine yaptı- lar büyük bir aıaka ile takib etmekte idi- ne tevzi edtlecek ikramiye mikdarlan 
xılması mevzuu bahsoldu. Bu belki de İer. Salon hmcahınç doluydu. Koridorda tesbit edilmiştir. İkramiyeler Ziraat Ban
-1A1- k" tl · kası vasıtasile ödenecektir. Birinci dere"1<lAadar hi.ı ume erin noktai nazarına bile geçecek, duracak yer yoktu. Helkes 
uymayan yanlış bir faraziyeden ibaret- s:ıbırsızlıkla mahkeme kararını bekli- cede maıuı. za~itler: 006, ~ahll a~kerle
Hr. Alman ve İtalyan siyaseti bütün yordu. re ~03, şehıd aılelerıne 37 lira verılmek-
mes'uliyetlerhli müdriktir. Ro:tna - Ber- Saat 16,30 da mahkeme .kararını tef- ,tedır. 
lin mihveri bu iki memıeketın hattı ha- rum etti: Ankarada benzin sıkmtısı 
reketinin nazımıdır ve müşterek hare- Yapılan duruşma neticesinde suç sabit 
.ketlerin ana hatlarını tesbit için Roma olmuştu. Mahkeme suçluları Türk Ceza kalmadı 
ve Berlin arasında muntazam noktai na- Kanununun 495, 497, 31, 330 ve 525 inci Ankara 28 (Hususi) - Ankara beledi
a.ır teatiler! yapılmaktadır. İtalya ve Al- maddeleri mucibınce yedişer sene ağır yesinin tesb~t ettiği fiatla benzin satma
manya Valensiya tarafından yapılan te- hapse mahkiım etti. Kararda hadise en y:ı başlıyan müesseseleri belediye reis
e.ıvüzün gene Valensiyanın işine yara- ,ınce teferrüatına kadar hülisa ediliyor liği bugün halka ilAn etmiştir. Bu suretle 

- Şehir dahilmde kaç kilometre ıle gideceksin? 
-30 

- Güzel elimdeki saate göre siz bu sür'atten fazla gidiyordunuz. Polis 
müdürünün emri vardır. Ceza yazacağız. 

Ve otomobilin içindeki sahiplerine veyahut müşterilerine hiç sormadan eU 
defterli bir memur otomobilin kapımın açıyor. Şoförün yanma oturuyor, 
uzun b~ zabıt varakası yapıyor, yarım saat süren bu muameleden sonra 
otomobil serbest bırakılıyordu. .. 

Bizzat phit olduğum bu vak'anın ~yrüsefer nizarnlarile olan münasebeti
ni bir emir •imli olduklarını IÖylf~en memurt.arla münakaşa etmek doğru 
değildi. Çünkü onlar vazüelerini yapıyorlardı. Esasen tehir zabıtasının mü· 
rakabe ve teftıf haklarından biri olan bu kontrol pek tabii idi 
Yalnız seyrüsefer nizamnamesi maddelerinin böyle üç, dört yılda bir kere. 

amirlerin emir ve ikazı ile ve feb,rin gidip gelme hatlan ayn, uzun ve genif 
bir caddesi üzerinde bir defaya ve bir güne mahsus olarak yapılmıı olması ne 
dereceye kadar doğrudur? 

Bu kontrol her gün için meseli Taksimle Galatasaray arası gibi insan ve 
araba kesafeti olan yerde yapılmalı dır ki emirden ve seyrüsefer talimatna 
mesi mc:ddesinden beklenen gaye te:nin edilsin. Günün birinde bir emirle 
harekete gelen zabıtanın yapacağı kontrolun ancak tesaüfün kurbanı olan 
bir kaç g.afile ceza kesmekten başka ne tesiri olabilir? 

Ayni gün Galatadan Beyoğluna kadar önümde giden tramvaylara yedi se
kiz kişinin atladığını gördüm. Halbuki bu da yasaktı. Ayni gün Harbiyeden 
Şişliye kadar tesadüf ettiğim bir çok otomobillerin en aşağı altmış, yetmiş 
kilometre sür'atle gittiklerini de gördüm. 

Deme!::. ki ne piyadeler ne de otomobiller için konan nizamlara hürmet edi
lemiyor. O halde bu kontrol işini (Hiç bir istisna kabul etmeden) müstemiren 
tatbik etmek lazım. Bilmiyorum buna da §ehrm .zabıta kadrosu kafi gelecek 



Beyoğlu belediyesine 
evkaf sahip çıkmıyor 

Ticaret hey' etimiz 
romorkör getirtti 

akıflar umum müdürü Fahri Kiper havadisin asılsız 
olduğunu söylüyor, evkafın yapacağı iıl~ri anlatıyor 

bu akşam 
hareket 

Berline r .. 

ediyor 
Bertin Büyük Elçimiz Hamdi Arpai 

ve İktl.iiat Vekaleti Müste;arı Faik Kurt 
ojlunun reislikleri altında Berline &it
mesi mukarrer olan ticaret hey'etimiz 
bu&ün hareket edecektir. Dün yalnız 
Büyük Elçi Hamdi Arpai &itmiştir. 

Faile Kurtoğlu dUn bir muharriri • 
mizin ııuallerine şu cevaplan vermiştir: 

- K.lerin& anlaşmalarile bağlı oldu -
iumuz memleketlerin klerini hesapla
rı vaziyetlerini muntazaman Türkofis 
şubelerine ve odalara tebliğ ~diyoruz. 
İhracatçı tüccar, bu hesaplardaki ta -
havvülAtı öğrenmek ve İilerini bna gö-
re tanzim etmek için bu müesseselerle . . . ... 
d · ~ t h ı· d d' B' ı · Al Getırılen ,.omorkBr 11• purdan ındır~lırken 
aımı emas a ın e ır. ınne ıce - · 

manya için sureti mahsusada diyebi - Yeni li.ınan yapılırken bütün vuai-ı purile limanımıza getirilmiştir. İkinci .r°" 
leceğim bir iey yoktur. tin de asrileştirilmeııi kararlaşhrılmlf· morkör de bir haftaya kadar gelecektır. 

- cBiliyorsunuz, Türkiye son yıl • tır. Gemilere yük yükletme, bo§altma, Gemilere terkos suyu vere~ilmek i-
lann dünya iş iidişine rağmen iştira kömür ve su verme işleri t~mamile son çin büyük bir su tank'ı ısmarıanacak -
kudretini muntazaman arttıran sayılı sistem vesaitle yapılacaktır. br. 
memleketlerden birisidir. İştira kudre- Bunları temin için liman idaresi 1- Bundan başka limanda vapurlara 
timiz ihraç kabiliyetimizle mütenasi - ki büyük ve yeni romorkör ısmarla - eşya yükletilmesi ve boşaltılması için 
ben artıyor. Her memleket karşısında mıştı. Holandaya ısmarlanan romor - de otomatik ve büyük bir vinç getiri -
Partimizin ekonomik politikası (malı- körlerden biri dün ak§am Ennes va • lecektir. 

Beyojlu ite lediye tlai.resi 
mı al, malını sat) dır. ..,.....,.. ..... ...........__ .......... -... -- ...... 

- - Vak f1 U Almanyaya da bu politika ile gidi -
ra doarudan dogruya 1 ar mum yoruz Almanyanın da politikası bu -
Müdürlüiftnün kendi parasıd!r. d ı· b .. 1 1 ·k· m ı k ı· . . . . . ur. ş oy e o unca ı ı em e e ın 

Çenberlıtı;ış cıvarındakı Atık Alı pa- vaziyetlerindeki hususiyet ve icapları 
ia ca.münin yaıın:da ~ul~an mezar.: karşılayacak ve her iki tarafı da mcm
lıktaki tqlar tasnü edi.lnllş, burası gu- nun edecek iyi bir anlaşmanın imka • 
zel bir mezar taşı müzesi şekline kon- nından şüphe etmemek lazımdır. Ak -
muştur. Tarihl kıymeti haiz bu gibi si halde karşılıklı bir büsnii niyetten 
mezarlıklar birer birer tetkik edilerek şüphe etmek lazım gelir ki buna tabii 
tarihi kıymetleri meydana çıkarlıacak- mahal yoktur. Demek ki, bütün sual -
tır. lerinize fiili cevap için sür'atle yapıl-

Poliste: 
Bir çocuğa otomobil çarpb 

Kuruçeşmede kömür amelesinden 
Durmuşun 8 yaşındaki oğlu Yusuf Ar
navutköyünden gelen Madam Kostan
tine ait 2048 numaralı hususi otomobili 
çarpmış, başından ağır surette yarala
mıştır. Yaralı çocuk Beyoğlu belediye 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Dün Vakıflar u
mum Müdürü 
Fahri Kiperin ri
yasetinde ve İs • 
tanbul Vakıflar 

baş müdürlüğün -
de Kadıköy vt:> 
Beyoğlu vakıflar 

müdürleri ve İs · 
tan bul vıkıflaı 

baş müdürünün i~ • ,. 
tirakile bir top • , 
Jantı yapılmış - · 
tır. 

Azapkapıdaki Sokullunun kıymetli ması iki tarafın da her bakımdan nıen· 
eserlerinden bulunan cami bu sene ta· faali icabı olan müzakereler sonunu 

Vakıflar Um11m mir görecek Abidelerin başında gel - beklemek lazımdır. İlk toplantı Ber -
tmekteclir. '!inde 5 temmuzda, iktısat vekaleti bi -

Dolandırıcılık yapan dört kip 
yakalandı, üçü tevkif edildi 
İstanbul polisi, Enis Fahri, 

Abdullah, Ali Vasfi ve Osman isminde 
dört dolandırıcıyı yakalamıştır. Bun -
lar, Osmanbeyde Celal pa~a apartıma
nında oturan ve Galatada Cermanya ha 
mnda komisyonculuk yapan Hasan Tah 

Umum müdür Müdürü Fahri 
Vakıflar Umum Müdürlüğü bir ga- nasında yapılacaktır.> 

toplantıdan son - Kiper ~ . 
ra kendisile görüşen bir muharririmi .. zetenin yazdığı gibi Bey~~ıu. beledıy_: 
ze şunları söylemiştir: binasına sahip çıkmış degildır. Ancaıt. 

- «Saltanat devrindeki ihmaller yü- bu civardaki arazi mukataalı vakfiye
zünden rnahvolmağa yüz tutan lbide - dendir. Mukataası verilmek icap eder. 
}erimizi bir an evvel meydana çıkar - Belediye bundan üç ay evvel tapuya 
mak azmindeyiz. Geçen sene 200 ain müracaat ederek senetsiz tasarrufun
lira ile muhtelif Abideler tamir ettir • da bulunan bu yerin senedini üzerine 
dik. Geçen sene tamir işlerine tahsis et çıkarmıştır. Bunun üzerine biz beledi
tiğimiz 200 bin lirayı istikraz suretile ye aleyhinde dı;ıva açarak buranın mu
tedarik etmiştik. Bu sene ise lbidele- kataasını istedik. Yoksa binayı istemiş 

sinle karısı Ferideye iki sene kadar ev
vel müracaat ederek Feridenin Atina
daki emlakini meydana çıkarlmak üze-
ı·e on bin liralık gayrimü badil bono • 

Va- su, beş yüz lira da nakit para istemiş-
Dün belediyede benzin işi için ler, red cevabı alınca tehdide başla -

Belediye benzin 
Fiatlarınıyeniden 
Teshil edecek 

linin riyasetinde bir toplantı yapılmış-
tır. Toplantıda benzin kumpanyaları _ mışlar, gene aldırış etmediklerini gö -
nın murahhasları hazır bu lunmuştur. rünc,i kaçakçılık ve casusluk isnat ve timize l80 bin lira sarfedeceğiz. Bu pa değiliz.• 
B l d. · d t g~ tetkikler haklarında takibat yapılmasını temin 

Şehir işleri: 1 Müte/errilı: e e ıye, pıTy.asa at Oyadp ı ı b . . - ederek korkutmak islemişlerdir. Bir 
den sonra ıcare asının enzının -. . 
kilosuna ko mu olduğu 17 kuruş ile m~ddet s.onra Abdullah Atı~aya gıt -

Yeni tramvaylar Taksim ile 
Harbiye arasında durmıyacak 

Şehirde ray üzerinde yürüyen nakil va
sıtalarına inip binme nizamı saj taraf
tır. Fakat bulvar olan yerlerde bu nizam 
değişmekte, Taksim ile Harbiye ve Be -
yazıt ile Aksaray arasında yolcular tram
vayın sol tarafmdan inip binmektedirler. 
Tramvay şirketi miadı geçmiş arabaları
nı bozmakta ve bunları yeni tipe ifrağ 
etmektedir. Yeni tip otomatik tramvay -
ların ise kapıl&rı şehirdeki inip binme ni
zamına uygun olarak sağ taraftadır, bu a
rabaların Lulvarlarda sol taraftan yolcu 
indirip bind:rmeleri~e imkan yoktur. 

Bunun i~ in bLt;. arabaların Harbiye ile 
Taksim arasında hiç bir istasyonda dur -
mamaları, yolcu alıp vermemeleri ka -
rarlaştırılmıştır. 

Belediyede ücretli memurlar için 
teavün sandığı yapılıyor 

Belediyeler ile hususi idarelerde üc
retle müstahdem memurların i,ten ay
rıldıkları zaman kendilerine ikramiye 
verilmesi düşünülmüş ve bunun için 
bir teavün sandığı kurulmasma karar 
verilmi~tir. 

Bu kabil memurlardan ayda ücret
lerinin yüzde beşi kesilecek, işlerile a
lakalan kesildiği zaman eğer müddeti 
hizmetleri beş seneye baliğ olmamıssa 
kendilerinden tevkif edilen para ay -
nen, beş seneyi tecavüz ~tmişse maa 
faiz iade olunacaktır. 

Sokaklar sulanacak 

Oduncular ticaret odasına 
müracaat ettiler 

Odun tüccarları dün Ticaret Oda -
sına müracaat ederek maliyenin ken -
dilerini ayni zamanda perakendeci say 
mak suretile fazla istihiak resmi iste -
diğinden şikAyet etmişlerdir. Bunlar, 
toptancıların, perakendecilerden ayırd 
ettiği evsafın tayini ile meselenin hal
ledilmesini istemişlerdir. Oda tetkika -
ta başlamıştır. 

Ambalaj malzemesinden gümrük 
resmi alınmıyacak 

alonuna k: m~ oldu~u 8S kuruşu jmış, geldıkten sonra da yenıde.:1 te?- -
: 1 b lm ~ ş g ı ditlere başlamışlardır. Bunun uzerme, 
a~ a 1 ~- uşb ur. . . k'l 16 5 Hasan Tahsinle karısı hadiseden polisi 

e e ıye, en8z2ın5ınd 
1 osut!1

1
un ' . - haberdar etmişler iki aydanberi polis 

dan galonunun , an sa ı masını ıs- . . .. .. '.. 
temektedir. Dünkü toplantıda benzin ikıncı. ş~~e uç~ncu kısmı dGla~T~ırıcı -
kumpanyalarının murahhasları ile hu ların. ızını takı be başlamıştır. Nı~a~~t, 
mesele etrafında görüşülmüştür. Mu - ikincı şube memurları, ~umar~esı .gu • 

·· Al' V f · F y· dekı evınde rahhaslar hemen cevap vermek doğru nu, 1 as ıyı erı oyun ' 
olamıyacağını bir kere de hesap etmek Osma~ Karagümrükte. ~almatomruk
mecburiyetinde bulunduklarını söyle • taki evınde, Enis Fahrıyı saat 14 de 
mişlerdir. Bugün tekrar toplanılarak Taksim meydanında, Abdullah! da Yu
belediyenin yapmış olduğu bu teklife nanistana gitmek üzere hazı:lanmış ve 
kumpanyaların verecekleri cevap din- pasaportunu alı;ıış olduğu halde kızıy
lenecektir. la konuşurken Istiklal caddesinde ya -

İ~!~sat. Veka~eti d~n Türkofise g~n~ Petrol için de belediyenin yeni fiat kalamışlardır. . 
derdıgı hır tamımde ihracat mevsımı t b't etmesi mevzuu bahstir. Enis Fahrinin uzun zamanlardanberı 
dolayısi.le ihracat ~ş~ası için kull~ılan es tzmir, Ankara belediyeleri benzin bu neviden. işlerle uğraşarak. geçin -
amba.ıaJ ~aız:mesının. muvakkat ıthal ve petrol için narh koymuştur. İstan- mekte oldugu, bir çok kişilerı, bu me -
suretile gu~r~k :e~mınden mua! tu - bul belediyesi şehrin vaziyeti ve daha yanda da Hıristiyan mektepleri frer • 
tulmasını bıldırmıştır. bazı sebeplerden dolayı narh koymak lerini dolandırdığı tesbit edilmiştir. 

Tarih ıergiıinin Denizcilik kuım taraftarı değildir. Ali Vasfinin de, ecnebi tabiiyetinde 
Dolmabahçe sarayında eski muaye· Bakkallar bala petrolü eski fiat i.ıze- i~çiler kullandıklarını ve haber verece-

de salonunda açılacak eski Türk eser- rinden satmakta devam etmektedir. ğini söyliyerek bazı müessese ve fabri-
leri sergisi hazırlıklarına devam edil - aı 2E2Z 

2 zı kalardan para isteyip aldığı ve bunlara 
mektedir. Seriide Türk denizciliğini ve T A K V 1 M benzer bazı işler yaptığı anlaşılmak -
bilhassa Cumhuriyet devrinde kısa bir HAZİRAı~ tadır. 
zamanda inkişaf eden vapurculuğunu Her dört suçlu adliyeye verilmiş -
tebarüz ettiren bir kısım da ayrılacak- Rumt Hn• Arabi Hn• !erdir. Dün Sultanahmet birinci sulh 
tır. Dün Deniz Ticaret Müdürlüğünde ı~a 29 1öi>6 ceza mahkemesinde duruşmaları ya -
Deniz Ticaret Müdürü, Devlet Deniz • Haziran Resml sene ~ pılan suçlulardan Osman serbest bıra-
yolları Akay, Tahlisiye müdürlerinin 16 ıvs7 65 kılınış, hakim Reşit, diğerlerinin tev • 
bulundukları bir içtima yapılmış, esas- kitine karar vermiştir. 

lar kararlaştırılmıştır. SALI Bir keçi bir çocnğun kolunu kırdı 

Şehir içinde bostan bulunmıyacak bABAH 
Şehrin sulanmasına başlanmıştır. 

Yalnız arazoz adedi az olduğundan Ba- Belediye, şehir dahilindeki bostan· 
krrköy, Sarıyer kazaları dahilindeki Iarı şehir dışına çıkı;ırmağa karar ver -
yollar haftada bir gün yalnız pazar miştir. Yalnız mali bakımdan buna şim 
günleri sulanabilecektir. Kadıköy, Üs- dilik imkan görülmediğinden bostan -
küdar ve Kartal için bir arazoz tahsis ların daha bir müddet şehir içinde kal
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Cihangirde Bilezik sokağında Ali -
bey apartımanında oturan Hasanın 5 
yaşındaki çocuğu Yılmaz apartımanın 
kapısı önünde oynarken gene o ma -
hallede oturan Mihalın keçisi gelip ço
cuğa tos vurmuş ve sağ kolunu kırmı§· 
tır. Çocuk hastaneye kaldırılmış, keçi
nin sahibi Mihal hakkında tahkikata 
ba lanmıştır. 

ı ve Be o ~lu mıntı;ı- masına zaruri olarak müsamaha edile- E. 4 32 
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Kültürişlerl: 

Maa~ifte iki sıhhat hey' eti çalııacak 
Maarif müdürlüğünde haftada iki 

gün çalışan bey'eti sıhhiye bundan son
ra yalnız ilk mektep muallimlerinin 
sıhhi durumları ile meşgul olacaktır. 

İstanbul orta mektep, lise ve san'at 
mektepleri muallimlerinin :nhhi du -
rumlarma bakmak üzere mektep dok
torlarından mürekkep yedi kişilik bir 
hey'eti sıhhiye kurulmuştur. Bundan 
sonra İstanbulda iki hey'eti ::ılhhiye ça-
lışacaktıt. 

-------
Toplantılar : 

ı 

Vefa idman yurdunun yıllık kongresi 
Vefa İdmanyurdu'nun otuzuncu yıllık 

kongresi toplanmıştır. Eski ldaıe ve müra
kabe hey'etlnin raporları okunup kabul e -
dildi~inden yenl idare hey'eti seçimi yapıl
mıştır. 

Genel Başkanlığa. Kültür D1rekt0ni Tev
fik Kut, idare hey'eti ba§kanlığınn Şehir 

Mecllsi üyesinden avukat Hasan Fehmi ve 
azalılclara da Hasan Beşer, Ali Mehmet, 
Necmettin ve Nurettin Yener, nıür~.kabe 

hey'etlne de Faik Kunt, Saim Turgut, Saim 
Şahin ekseriyetle seçilmişlerdir. 

Etibba odası kongresi dün yapıldı 
Üçüncü mıntaka Etlbba Odasının 9:\7 yılı 

birinci altı aylık umumi toplantısı dün ya -
ptlınıştır. Toplantı Oda Başkanı Doktor Nl
yazi İsmet tarafından açılmış ve odanı:ı al
tı aylık faaliyeti hakkında üyelere izahat 
verilmiştir. 

Bundan sonra iki hesap mürakıbı !r.tlha
bı yapılmış ve mürakıpliklere Doktor Gene
ral Refik Münir ve Ömer Lütfii seçilmlşlcr
dlr. Toplantı sırasında vefat eden Doktor 
kütüphanelerinin aileleri tarafından Oda kü 
tüphaneslne teberrü edilmesi te§ekkürlerle 
karşılanmış ve bu kütüphanelerin birer do
lap içine konularak üzerlerine c;ahiplerlnin 
isimlerinin yazılması kararlaştırılmıştır. 

--· ...... ..,et;' E·ı('t<·o .R ·---. ·-
oğıumuz Kamuranın vefatı elimi dola

YlSile gerek bizzat ve gerekse mektup ve 
telgrafla beyanı t~ziyet ve teessüratımıza 
iştirak buyl'ran bayan ve baylara, mes
.lekdaşlarıml' ve yakınlarıma ve askeri 
·ıe sivil takbe arkadaşlarına ayrı ayrı 

teşekkürlerimizin iblağına teessürümüz 
:lolayısile muvaffak olamadığımızdan 

minnettarlığımızın sayın gazetenizle 
iblağını. 

Haseki Hastanesi Baştabibi Nazmı 
Se!cen ve eşi Sadiye Selcen 

Anadolu turnesinden avdet eden 

Halk Opereti 
Bu harta şehrimizin muhtelif semt· 
lerinde yaz temsillerine başlıyacaktır. 

İlk oyun 
ESKi HAMAM ESKi TAS 

Kirahk Apartıman 
Türbe - 'Belediye karşısında - 19 

numaralı apı;,rtımanda zemin katın
da bir küçük en yukarı katta bir bü
yük daire kiralıktır. Elektrik, gaz, 
su, kalorifer, bahçe. Kapıcıya müra-
caat. Küçük daire gayet ucuzdur . 
Büyük dairenin Yeşilköy fenerinden 
Boğaziçine kadar nezareti vardır. 

.. 



Sivas-Erzurum demiryolu 
inşaah ilerliyor 

Kemaliye (Hususi) - Erzurum - Si-
vas hattı günden güne ilerlemektedir. Bu 
hattın işlemeğe b. şlaması civar kasabalar 
için büyük hır ınkişafın mebdei olacak -
tır. Şimdi eerek yolcular ve gerek tica
ret eşyası bir çok müşkülfıtla ve kam -
yonlarla nakledilmektedir. Hattın mühim 
kısımları yapılmıştır. En arızalı olan 13 
üncü kısımda bazı mı.ihim tünel ve köp-

rülerin inş~sı ancak gelecek haziranda 
ikmal edileb.lec ktır. Yeni yapılan hat
larda ekser~ya simendifer vilayet merkez
Jf'rinin yirrrJ 'eya otuz kilometre uzağın
aan geçmektedir. Bu sebeple merkeze ci-

• 

var olan m halll'rde yapılacak olan i3 -
tasyonlara en yakın kasabanın ismi ko -
nulacaktır. Maraşın istasyonu Eloğlu An- ı 

t cbin istasyonu Narlıdır. Kemaliyealn 
Jirmi kilometre yakınından geçen hatta 
orada bilinmiyen on haneli bir köyün is
mini vererek ıstasyon yapılması doğru 
ıörülmemektedir. Çünkü pek çok yabancı 

7olcular hangi istasyona çıkıp ta kasa -
baya gidecekler•ni tayinde mütereddit 
kalmaktadırlar. Bu sebepten henüz ismi 
.verilmemiş olan, Kemaliyeye yakın istas-
7ona da Kemaliye istasyonu isminin ve-

Adanada gaz 
Sıcakları 
Adana (Hususi) - Şehrimizde yakıcı 

ft bunaltıc havalar devam etmektedir. 
Hararet deı ecesi gölgede 32-35 arasında 
inip çıkmaktadır. Halkın ekserisi bağ ve 
r aylalarda bulunmaktadır. Akşamlan §e

tıirde kalan kadın, erkek, çocuk nehir ke
narındaki ~azinolara, parklara ve kır 

kahvelerine giderek temiz ve bol hava 
-.Jmaktadır. Bir kısım halk ta ötedenberi 
l det olduğu üzere vakitlerıni ve uykula
nnı evlerinın damlarında geçirmektedir. 
Gündüzleri buz ve şerbet, gazoz ve don
öurma sarfiyatı pek fazladır. Bu gibi dük
kanlar tıkl:m tıklım dolup boşalmakta, 
kamyon mPzbahadan mütemadiyen §eh
r e buz taşımaktadır. 

AllUMIJ&da maailimler için kurs 

Oümiifhacıköy <Hususi) - Vilayette ilk. 
mekteb muallimleri lçln blr resim ve el iş

leri kursu açıJmıştır. Kursu Amasya ilk ted
risat mufetti§l ve ortamekteb resim nıualll
mı idare edecek.tir. 

Sivas - ETztırum 11olunda lJ ncl kilo • 
metrede Fırat üzerinde Kemaliye 

köprüsü 11apılırken 

lllmesi hususu belediyece vilayete mü-
racaat edilmiştir. 

Van tersanesi 
Tamamlanıyor 
Tatvanın üç kilometre cenubunda ku

rulmakta ol&D Şantiyenin inşaatı hayli 
ilerlemiftir. Şantiye yakında on odalı, iki 
salonlu ve med.en\ konforu havi otelin de 
ürgir kısmı in~aatı bitmiıtır. Yapılmakta 
olan kırk iki tonluk geminin bu ay so • 
nunda göle indirileceli tahmin olunu -
yor. Dahili inşaatı su üzerinde yapılacak
tır. Her inşaat kısmındaki işçiler pek 
mwı~zaıu bir meaai proaramile çalıştı

rılmaktadır. 

Trakyada köy kalkmması 
Edirne (Hususi) - Köy Kalkınma

sı programları ve köy büroları gittikce 
artan bir kıymet ve başarı ile tatbik e
dilmektedir. Bu sene bin köy manevt 
şahsiyeti adına ekmiş ve biçmiştir. Bun 
lar kalkınmanın sermayesi olacaktır. 

Çift başına yarım ve bir dekAr esası 
köylerce kabul olunmuş ve bu esas Da
hiliye Vekaletince verilmiştir. 

Adanada Türkkuşu faaliyeti 
Adana (Hususi) -

6ehrimizde açılımı 
olan Türkkuşuna gi
r enlerin imtihan -
ları bır heyet önün • 

de yapılmıştır. Tale
beler imtıhanda bu • 
yük bir muvaffalci -
yet kazanmış ve he
yet tarafından tak -
dir ve tebrık edilmiş-

lerdır. Talebeler 30 
Aniye havada kal • 
mak, 300, 400, 500 ve 

600 metre uçuş yap -
mak suretile muvaf • 
fakiyet göstcrmişler-
4!ir. Bu imtihan ne -

ticesinde dokuzu kız olmak üzere 30 talebe kazanmıı ve (A) Brövesini alınıt-
0 lardır. Bunlar İnönü kampına gönderileceklerdir. Resim Türkkuıu talebelerin
tfen bir kısm:ını göstermektedir. 

Y urdda kültür hareketleri 

Karaman {Husust) - Orta mektepten bu yıl imtihan1arda, çok iyi randıman. alınamamıştır. 55 talebesi olan son sınıf
t.n on bir kifi eeçmif, 8 kişi sınıfta kalJJllf, mütebaki 38 1 de ikmale kalmıftır. Bir kısıın talebe Vekalete müracaat 
ederek vaziyeti bildirmif ve temennilerde bulunmuşlardır. Resimde Karaman orta mektep talebelerinden bir grup 
görülmektedir. 

Aksaray elektriği 
Belediyeye 
Geçiyor 

Aksaray (Hususi) - Burada, elek
trik işi, hususi bir şirket tarafından i
dare edilmektedir. Geçen mart sonun
da, bu şirket hey'eti umumiye içtima
ını akdetti. Bu içtimada, Aksaray be· 
lediyesile, imtiyaz meselesi üzerinde 
gör~ül.mesi kararlaştırılmıştı. Şirket 
idare meclisi azasından ve Ziraat ban
kası muamelat müdür muavini Hulki 
buraya gelerek belediye ile görüşmüş, 
mukavele esaslarını tesbit eyledikten 
sonra şirket idare meclisinin tasvibin· 
den geçmesi için şirkete gönderilmiş -
tir. Bu esaslar şirket idare meclisin • 
den geçtikten sonra belediye meclisi 
fevkalade bir içtima yapacak, bu esas
lar orada da gözden geçirildikten son
ra kat'i şeklini alacaktır. 

Aksaray elektriği akar sudan istih
sal edildiği için masrafı azdır. Böyle 
olduğu halde, elektriğin kilovatı 15 ku
ruş üzerinden hesap edilmektedir. Hal
buki, bu, 1 O kuruştan daha aşağıya bi
le verilebilir. 

Çocuk esirgeme kurumunun 
teşekkUrU 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merlte -
zinden: Senelerdenberi Biga Kolumuza para 
yardımları yapan Biga ahalisinden Aptl ot
lu Bay Ali bu kere kurumumuza 8 dönümlük. 
ıtı tarlasını teberru etmtştır. Bu lı:ıyır se -
fer zate alenen teşekkür ederiz. 

J Koçuk memleket haberleri 1 
Kiy kitipleri mühim işler başarıyorlar 
Samsun (Hususi> - Köylerin i~an ve 

köylünün kalkınması yolunda vilayetin itti
haz etmiş olduğu kararlar dikkate pyan -
dır. Bu cümleden olarak köy k9.tipler1nl ye
tiştirmek için blr kurs açılmış ve bu kursta 
yetiştlrllen elemanlar da köylere da{tıtıı -
mıttır. Bu hayırlı teşebbüs müsbet seme • 
resinl vermekte ve köylünün ihtıyaçları da 
yakından tetklk olunmaktadır. 

Dad., Kaymakamlıp 

Daday (Hususl> - Münhal olan tay -
makamlıta Sırn tayin edllmlı, gelmlf, nzl
feslne başlamıştır. 

Bltlls&e yeni kaza merkesl 
Bitlis (Husu.an - Tatvan nahiye tefkl • 

lltı Kotuma nakledilmiş, Kotum kaza tef -
kllltı da Tatvana getlrllmiıtır. Tatvan ta -
za merkezi olmuttur. 

Gaziantep {Husus!) - Ölr'etmenler ders yılı ba~ındanberi her hafta mun
tazaman çarşamba günleri alqamı toplanarak mesleki müsahabeler yapmakta 
idiler. Bu konuşmalar öğretmenler için çok faydalı olmuştur. Her hafta iki 61-
retmen tarafından konferam verilmfftir. Yıl sonu münasebetile bu toplantılar 
bitmiştir. Resimde Antep muallimleri bir arada Qörülmekt'?dir. 

Adana (Hu!usi) - Bu yıl erkek okul undan 45 rr.evcuttan 33 talebe ikmalsiı 
olarak sınıflarını geçmişlerdir. 12 talebe ikmale kalmıştır. Maarü ordumuza ka· 
rışan bu genç muallim namzetleri yakın da kampa çıkacaklardır. Bu münasebetltı 
mekteplerinde bir çok güzide davetlilere ve talebe \•elilerine güzel ve muvaffa· 
kiyetli bir veda müsameresi vermişlerdi r. Resim bu ytl mezun olan geng mual
lim namzetlerini göstermektedir. 

P•z•r Ol• H•••n Bey Diyor Ki : 
.ımıir \.Hususi) - Karatq biçki ve di- ı fından yap:ılan işleri gören halk bu hu

kiş yurdunda dün güzel bir sergi açıl- ıu~ta .. ga~et göstere~. k~ltür . ~ir~ktörü 
mı tır. On bir sene içinde altı yüzü 81_ Husnu Soylemezle bırıncı ve ikıncı okul 

- Sizin gazetede oku • 
dwn Hasan Bey .• 

... Amerikada zayıflamak 
istiyen kadınlardan ceza a
lınıyormuş ..•• 

... Bu usul bizde de tat • 
bile edilirse ne olur dersin? 

- Evli erkeklerin vay 
haline, maaşlarının pudra 
ve rujdan artakalan kısmı 

da cezaya lider. 

ş .. başöğrttmenlerinı ve öğretmen Bayan 
kın mezun veren bu muessese, bu yıl da p ih F F"kr" G""k 1 ·1 . . . . . . er an anşray ve ı ıye o a p ı e 
24 talebe yetıştırrnıştır. Karataş bıçkı ve Bay Mustafa ve Kadir Kuşoğluna min • 

dikiş yurdtından mezun olan genç kız- n~tlerini sunmuşlc.rdır. Serginin intizamı 
larımız. yurdun dört köşesine yayılarak ve işlerin noksan"'ıZ bulunması çocukla-

b!çki yurdları açmaktadırlar. Karşıyaka rm ileride neler yapmıya kadir oldukla
orta okulunda mezuniyet imtihanları ne- rını şimdiden göstermektedir. 

ticelenmiş ve 137 talebe mezun olmuş - Dadayda bir yatılı mektep yaphrıhyor 
tur. 

Muşta mektep sergileri 
Daday (Husu::>İ) - Yatılı merkez ilk 

mektebine 7G i leyli olmak üzere 400 den 

Muş (Hususi) - İlk defa olarak Muş- fazla taleb!? devam etmektedir. Son sı
ta birinci Vt3 ikinci okul çocukları tara- nıfın bitirme inıtihanları yapılmıştır. 

fından yapılan işler bir sergi halinde hal- Yakında, 29 bin lira keşif bedelli yaWı 
ka gösterilmiştir. Sergide çocuklar tara- mektep binasının inşasına başlanacaktır. 
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komiseri döğmeye kalktı ~:;:~::~~:;h:;:::::s Birine 1 karımı nf ç in boşadım? 
Masalan devirdi, polisleri tekmeledi, ellerini ısı.rdı, 
şimdi de mahkemede yaphklannın hesabını venyor 

düşündüm .. Düşündüklerimi aynen yazı- Nalı/eden : Osman Cemal Kaygılı 
yorum. 

- Puar günkü Son Postayı gördün - 1 -

ltiJ Sabıkalılardan Kuşgöz Niyazinin dün 
yeni bir hadiseden dolayı, Asliye 4 üncü 
ceza hakyerinde, duruşması yapılmıştır. 

Kuşgözün çıkardığı son hadise şudur: 
15 günlük bir mahkılmiyetin infaz ol~
ması için Karagümrük karakoluna getı
rildiği sırada, bir izin meselesinden do
layı, komiserle münakaşaya başlamı~tır. 
:Münakaşa pddetlenmiş, Kuşgöz komıser 
Zekinin üstüne atılarak yakasından ya
kalamış, sövmüş; araya giren polislerden 
Mustafa ve Yusufun da ellerini ısırarak, 
onlara da 1difreımiştir. 

Niyazinin dün yapılan duruşmasında 
~oıniter ~ki ve polisler hadiseyi anlata
rak, 1Uçlu tuafmdan tehdit edildikleri
ol de ilave ettiler. Suçlu ise, bütün bun
lann asılsız olduğunu iddia ederek, cür
münü inkar yoluna saptı. 

Bundan sonra şahidler dinlenildi. Ha
diseyi görenlerden, Karagümrük bekçi
lerinden Hüseyin, şunları anlattı: 

- Ben karakolun yanındaki kahvede 
oturuyordum İçeride bir gürültü oldu
ğunu işitince, derhal koştum. Komiserin 
odasına gird•m. Bir de ne göreyim.. Yazı 
masası yere devrilmiş, mürekkep leke
leri aaçıhnıt etrafa.. Odanın içi karma
karışık.. Camlardan biri kırılmış.. Niya
ziyi polisle? tutmıya çalışıyor, o da on
ları tekmeliyor. Bir aralık komiserin ya
kasına sarıldı ve ona karşı küfretmiye 
başladı. Sonra da hepsini ayn ayn söv
mJye devamla, dedi ki: 

- cBundan !Onra benden korkun, eğer 
mahki\m ol,U'sam, hapishaneden çıktık

ıan sonra sizi yaşatmam!> 

Şahid, suçlunun ayni tehdidleri adli-
1eye getirilirken yolda, komiser Zekiye 
bir daha tekrarladığını da, ilave etti. 

Refa suçhıya: 
- Ne detsin bunlara? .. diye sordu. O 

da: 

- Hepsi yalan •. Ben böyle feyler yap
madun.. diyerek suçunu inkarda ısrar 

etti 
Dinlenilen diğer phidlerden sütçü 

Mehmed c», vak'ayı §Öyle anlattı: 

- Ben bi..r if dolayısile karakolda otu
ruyordum. O ilrada, içeri getirdiler bu
nu .. Biraz durduktan sonra, parası olma
dığından ba~idf', komiserden izin istedi. 
Gidip, arkadaşlarcian para bulacağım de
di. Komiser ızin vermeyince üzerine a
bldı, sövdü ve tehdid etti. 

Sütçü Mchmedin n öteki ıahidlerin 
anlattıkları. bekç; Hüseyinin ifadesini 
ve polis memurJarının iddiasını haklı çı
karıyordu. 

Duruşma neticesinde müddeiumumi, 
suçlunun, Tı1rk Ceza Kanununun muhte-

lif maddelerine göre ceza ıörmesini is
tedi. 

.. , mu. 
- Ne vardı? 
- Gftya bız taksi işini bilmiyormwşuz. 
- Kolaysa gelsinler de onlar yapsın-

lar. Yazması kolay. Al eline kalemi cayır 
Suçlu Niyazi derhal tevkif ettirilerek, 

duruşma karar için, ertesi eüne bırakıldı. 
v k I cayır yaz .. 

8acan&gtnftl UfŞURURU ÇI an - Hem neler yazıyor, bir memlekette 
adam taksi fiatlarını tayin eden imiller yalnız 

. .. .. ba ana~ Billlin benzin fiatlarından ibaret değilmiş. 
Osmanıye koyünde, c . 5~ - Lif sank~ başka ne Amil olabilir? 

evinden 5 kilo ağır~da bır kurşun bo- . _ Lastik. yol, garaj ücreti, belediye 
ruyu çalarak, leblebıcıye ;atmakta~. suç; vergisi de tc.ksi fiatı hesaplanırken göz 

MAHKEMEMLER S lta uhe ed. önünde tutulacak amillerdenmiş. 
l H" · · d ası u na m u useyının urupn • . .. - Geç canım, manasız laf.. Bunları 
3 üncü sullı ceza mahkemesınde, dun ya- yazmasalar gazete ne ile dolar? 

pıldı. _ b' ld - Daha da bir §eyler yazmış: Her işi-
Duruşma sonunda, cürum sa ıt 0 u- mizde olduğu gibi bu işimizde de muay-

da H.. .. 1 h psm' e ve der-ğun n, useymın ay a . yen bir esas yokmuş .. 
hal tevkif edilerek, hapishaneye sevkıne - Başından büyük işlere karışıyor .. 
karar verildi. Okumam, alakadar olmam .. Biz onu ya-

PoliS& tecavuz eden bir kadm zanlardan daha iyi biliriz. 

hk ld - Daha da bazı şeyler var. 
ma Om o u . - Kim bilir ne saçmalardır? 

Nezahet, koc:ası derici Hakkı, Arif ve - Avrup:ıda, Amerikada taksi vazi-
Recep isimlerinde dört kişi pazar günü yeti nasıldır, diye araştınyor. 
eğlenmek için Floryaya gitmişler, anlaşı- - Ha bak burada biraz durmalı. 
!an eğlenceyi tam yapmak istediklerin- - Budapc şteyi, Viyanayı ele almış. 
den, 19 şişe rakı içmi§lerdir. . - Doğru bir görüş. 

Floryadan fazla keyif bir halde ayn- - Diyor ki: Taksi bahsinde hüküm 
l:m bu dört dost, biletleri 3 üncü mevki vermezden evvel bir kere bunları göz
olduğu halde, trende 2 inciye oturmayı den geçirmek lazımdır. 
tercih etmişlerdfr. - Yerden göğe hakkı var. Makaleyi 

Trenin kontrol memuru Bekir buna acaba kim yazmış? Herhalde işden anlı
mani olmak isteyince, aralarında müna- yan biri olmalı. Evet, evet; Avrupa, As
kaşa başlamış, bu, gittikçe §iddetli bir ya, Afrika, Amerika, Okyanusyadaki tak
şekil almıştır. siledin vaziyetlerini gözden geçirmek la-

Kavga büyüyer~k, kontrol memuruna zım, llzım değil elzemdir. 
sövmüşler ve Hakkı memuru tokatlamış- - Bunun için ne yapmalıyız? 
tır. Bunun üzerine memur, Bakırköyün- - Ne yapmalıyız? diye de sorulur mu, 
de polis Rızaya müracaat ederek, vazi- Son Posta bizi ırşad etti. Bundan isti-
yeti anlatmıştır. fade etmek lazım.. Bugünden tezi yok 

Polis, hAd;seye müdahale etmek iste- derhal bir tetkik seyahatine çıkmalıyız. 
yince, Nt;zahet onun da gırtlağına sarıla- Bütün Avrupayı, şehir şehir dolaşmalı-
rlik, tekmelemıye bqlamıştır. yız.. Evet, evet; derhal dolaşmalıyız! 

Mesele, meşhut suçlar kanunu muci- iMSET 
bince, adliyeye inttbl etmif, dört arka-
daşın duruşması Asliye 4 üncü ceza hak
yerinde, dün yapılımfbr. 

Neticede, suç sabit olduğundan, mah
keme, Nezaheti polisi tekmeleme suçun
Jan 29 lira, 10 kunıf, Hakkıyı 1 lira para 
cezasına ma hkiım etmiş, Osman ve Arif 

Benzeri olmıyan 
bir aşık 

beraet etmiflerdir. ------ _. it • - - ----

Arkadaşı Yunusu öldüren Hüseyin 
Sivasta mahkOm oldu 

Sivas (Hın:usi) - Bir müddet evvel, 
Sivasın Tat!ıcak köyünden ağabeysi Ka
:oımın karısl Fadiki seven Hüseyin, gene 
ayni kadını seven canciğer arkadaşı Yu
nusu, bir ge>ce, ağabeysinin evinin avlu -
sunda kama ile bir kaç yerinden vura
rak öldürmüstü. 

Epeydir muhakemesi devam eden Hü
Feyin, ağır ceza mahkemesinde 12 sene 
hapse mahkum olmuştur. 

Bq •enedenbai aevJiii kadına 
diinyanm nerainJe bulunur•a 
balaıuun ha -.bala sarı bir pl 
aönJaiyor 11• Jaima belıliyece-

lini •Öyliyor 

tÖ.NÜL iSLEl<I. 
Olıugucularıma 
Cevaplarım 
Osmanbeyde Bayan Hayriyeye: 
Aşk tf:mellük arzusunun bittiği da

kikada söner, yerine kaiın olan tefkat, 
minnet ve dostluk hislerinin birleşme
linden doğmuı yeni bir bağdır. İnanı
nız bana bal aıkın zencirinden daha 
kuvvetlidlr. Bir müddet, bir başkasına 
tesadüf, bır pül kayması neticesin
de qk zlnciri kopabilir. Fakat tefkat, 
minnet, dostluk hisleri ölümden sonra 
da hüküm stlrer. 

* Beşikt:ışta Köyiçinde bayan K. B.ye: 
Gençlikte gözü bürüyen hisse arzu, 

olgunlukta qk, ihtiyarlıkta hırs di -
yorlar. Bir hayli süzülmeye, elenmeye 

muhtaç bır hükümdür. Sonra yaşların 
hudtlarını da çizmek lazım.Genç kim
dir, olgun r.dam kaçındadır ve ihtiyar-

lık neye derler? Altı kişiye sorunuz, 
altı muhtelif fekilde cevap alırsınız. 

Erenköyünde bay Nuriye: 
Çirkin, hatta biraz da sakat, biraz da 

yaşlı bir adama varan genç, güzel, za
rif bir kadın neden mutl~ka menfaat 
aaikasile hareket etmff olsun? Bu bal
lan tıda acımadan dolmut bir qk bu
lunamaz ır.ı? Kadının bir ikinci erke
te vereceji his eğer lizh:ı tahlilinizi 
kabul etreek lAzım ıelirıe daha ziyade 
bir tiksinme olmak llzım. Öyleya iıte 
maddi ve manevi varlılını para mu-

kabilinde ıatmı~ demiktir. O halde ni
çin bu kadını sevmiye kılkışıyorsu -
nuz? Sonra bu biçare adamın aüktlnu
nu neden !.hlll edeceksiniz. Darılmayı-

nız ama siz de evvelt muhakeme in
sicamı, sonra r.hlik allamlıjı eöre -

medim. Açık konU§Uyorum: Mazur 

TEYZE 

Konstau 1'ayland 
Bir sabah İngiltere otellerinden hirinin 

en mükellef odaJarmdan birinde uyuyan 
bir ıenv kı~ uyandı ve bapnm ucunda, 
salandan daha yeni kopmuı sarı bn- gül 
buldu. 
Beı sened~r, nereye gitse, nerede bu

lunsa, her rabah böyle bir gül alan bu 
bahtiyar ve ıüzel kız Konstans Rayland-
1dır. 

Bundan beş sene evvel, Konstaruı da
ha 18 yaşında iken, ıinema Aleminde ça
.ışmak istemiş, bu yüzden de nişanlısı 
Cirnmiden ayrılnuştı. Ezeıt ve e~f tut
kun Cimnıi, bu hi.dise karşısında sırıta
rak: 

- Okey.. Beklerim!.. demişti. 
Milkaleme bir pazar sabahı cereyan et-

Son Postada çıkan bizim (Beı kocadan 
ayrılmış bir kadının hatıralan) üzerine 
dün posta ilP. §U upuzun mektubu aldım. 
Bakınız, şimdiye kada1' beş kan boıamış 
olan bir erkek o, upuzun mektubunda ne
lPr diyor, onu da işte aynen nefn?diyo -
rum: 

Azizim Bay muharri1', 
Siz gazetede (Beş kocadan aynlmış bi1' 

kadının hatıraları) nı yazdınız ve bu ya
zılarla o kadına biz, zavallı erkekleri hak
sız çıkarttınız. Fakat bi1' de lHzi dinleyin, 
bakalım, bu hUS1ısta bizim de söyliye -
ceklerimiz 1.'41'. 

Affınıza mağnıran, i§te size IÖ1/lüyo
rum, bendeniz de §imdiye kadaT 4cizane 
tam beş kan bofamıt biT" erkeğim. Am -
ma benim bunlan niçtn boşamq olduğu
mu biliyOT mwunuz bakalım? Bilmiyor
sanız, işte size onlan birbiri ardına ne 
için boşamı1 olduklanmı birer biT"er an-
1.atayım: 

Birinci karımı niçin boşadım 1 
Birinci karım olan cm dokuz Y&fllldaki 

kızı, ben d!lha evime gelip te tam karım 
.olmadan bopdun. Sebebi de şu: 

Biz, daha onunla rıipnlanırken mahal
lede bir dedikodudur başladı; nişandan 
&onra ise bu dedikodu öyle aldı, yürüdü; 
öyle dallandı, budaklandı ki az kalsın 
kızla biz, yakında nikih dairesine gide
ceğimiz yerde kapılı, bacalı olarak ceza 
mahkemesir.e dtişecekük. Ne imiş, bir kı
sım mahalle kadınlan tutarlar, benim, o 
laza layık olmadığımı, kızın eline su bi
le dökemiyecejimi, bu nişan yüzünden 
klza yazık oldujunu ortaya atarlar. Başka 
bir kısım mahalle kadınları ise bilakis kı-

mişti. O sabah, nişanlısile son bir defa 
kahvaltı etmeje gelen Cimmi, kızın göğ
sünde sarı bir pl gördü. Kederden tıka
.nan delikanlı hiçbir ıey yiyemedi amma, 
nişanlısının, lilt, reçel, kızarlllll ekmek 
ve jambondan mürekkeb bir kahvaltıyı 
atıştırmakta olduğu sözünden kaçmadı. 

* İşte o zamandanberidir, Konstans, her 
nerede olursa, olsun bu çocukluk çağı
nın sevgilisinden hergiln bir sarı ş\ll al
.maktadır ve her pazar sabahı da, Cim.mi
nin gönderdili ve yukarıda isimlerini 
saydığımız kahvaltıyı yemektedir. 

Bütün pastaCJlar, tren memurları, va
,Pur tayf alan bu sevkiyat işine karışmış 
bulunuyorlar. Konstans, ister Holivuda, 
ister Londraya litsin, Cimmi, ister Ho
nololo, ister K6bada bulunsun, u.rı gül 
genç tazenin her sabah başı ucunda bu
lunmaktadır. 

Ko:ıstans son günlerde Normandi va
purile İngiltereye gelıniftir. Cimmiye de 
yalnız hareket edeceji tarihi söyjemiş
tir. Akıllı ve ezeli tutkun işini sağlama 
bağlasın diye. hem Akvitonya, hem Va
şington, hem de Normandi vapuruna ıa
rı gülünü göndermiştir. 

* Yakasını bir türlü sıyaramadığı aşı-

kından bah.c:eden Konstans gazetecilere 
şöyle demiştir: 

- Cimmt dilnyanm en sevimli erkeği
dir. Ona bayılıyorum. Amma onunla v;
lenmek istemiyorum. O kadar söylediğim 

= ::2 

7JD bana layık oimadığmı, bana daha n• 
güzel, ne paralı kızlar bulunabileceğini, 
bu yüzden har.a yazık olduğunu dillerine 
dolarlar. Derken iki taraflı olan bu de
dikodu yuvarlana yuvarlana Uti ailenin 
arasına bir soğukluk sokar. Derken, işin 
bu raddeye geldiğini gören mahalle ka· 
dmları, meseleyi büsbütün körü.klemeğe 
başlarlar. Bu arada benim daha bundan 
l ir kaç ay öncesine kadar başka kızlarla 
sıkı fıkı düşüp kalktığımı, nişanlımın ise 
beni değtl, başkasını sevdiğini ortaya a
tarlar. İşte tam bu aralık ta aramızda 
önceden kararlaştırılmış olan nikah gü
nü gelir çatar. Fakat bu vaziyette nikaha 
kim gider? 
Kız, çoktan nişan yüzüğünü bana ge

riye göndermeyi tutturmuştur. Ben. ise, 
onun bu niyetini duyunca ondan büsbü
tün yüz çevirmiş bir hale gelmişimdir. 
Trabii, o güıı nikah öylece yüzüstü ka • 
lır. 

'Uç dört gün sonra her iki tarafın iyill
l?ni. barışmasını, birleşmesini ve bizim 
:kimizin bir yastıkta kocamamıZJ istiyen 
hayır sahiplerinden yaşlıca bir kadınla 
kocası tekrp.r paçaları sıvayıp araya gi • 
rer; beni annem ve halamla birlikte kan· 
dınp kızın rvine götürürler. Yeniden mil· 
zakereler, mübahaseler, mD.nakaşalar 

başlar ve saetlerden sonra arada barış gö
rüş olup, yeniden nikah günü kararlaştı
rılır. Lakin bu sefer, kızın annesi, her iki 
taraf arasındaki ilk kararı değiştirtir; ön
t'e kızın bi;.im eve gelin gelmesi karar
laştırılmışken bu sefer benim onların e
vine içgüveysi gitmeme karar verilir. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

halde bir türlü dinletemedim. Kandıra
madım onu .. 

Nerede olursam olayım, haftada üç 
dört kere telefon eder, ve bu arada tel
graf çekmeği de unutmaz. Bütün varını 
yoğunu bana gönderdiği güllerle, telefon 
ve telgraf masrafiarına harcadı. Ne söy· 
Jesem: 
Ağzından .Okey .. Bekliyeceğim> den 

Laşka bir s(,z çıkmıyor. 
Bu işe ailem karar vermişti. Kolece gi

df'cek, bitird:kten sonra, Cimmi ile evle
necek, bu suretle mesud bir Amerikan 
yuvası kuracaktım. Amma bu benim ide
alim, arzum dcğHdi. Nişanlandık.. Ara
dan bir müridet geçti. Nişanı bozarak Ho
livuda gittim ve dört sene Cimmiyi gör .. 
medim. Bundan bir sene evvel de Nev ... 
yorkta bana rastladı. 

* Amerikanın radyo spor muharriri olan 
boşandığım kocamla evlendiğim zaman, 
Cimmiye telefon etmiş, ve c artık bu sır .. 
:ıaşmadan vazgeç> demiştim .. Bana, cça .. 
buk boşanm.ın, bekliyeceğim> diye cevab 
vermişti. Oğlanın kehaneti d~ru çıkmlf 
(di. Hakikaten iki ay sonra kocamdan ay
rılmıştım. 

Renoda mahkemenin kararını bekler
ken hergün ~sarı güh4ümle her pazar 
günü kahvaltımı aldım. Hergün telefon
la nereye gideceğimi soruyor, söylemi
yorum, amma o gene buluyor .. 

Ne yapayım?. Bu pek feci bir iş am
ma ... Elimde değil. Onu sevmiyorum, se
vemiyorum. Suç bende mi? .• 



...... M. 
Biıme&Çiclm tallak istedi -

>r: 
( - Taı.k bhnad• 4 

; - Bizim tamjımız bu ka
par mı? 
~ - Var amma, birine bay 

tıraş suyu koyJDUI. dört ta -11,r4ıl~:--.~...c 
ııesinde bayan yüz tuvaleti 

için kremler hazırlamış. 

ıanes ne küçük bayan saç ili

m. koymuş! 

* ......... 
- Saçlarım az onun 

benden saç kesme parasını ek· 
ilk almıhsmız? 

Berber cevap verdi: 

- Billkll fazla aJacajız. 

Çllnkü tel tel saçlannızı ara-

- s.u bi1' ...... - ...... illenia. ........ 
elma yüzük .., 

- Piyano dalla ili, lıir ...ı.aaa ...ıat M,c...ı. 

~· ............ 
Opeıat.ör evine geldi. Ceplerini ka

rıştırdı: 

- BU akst1iğe, gözJiiiiim yok. Al2-
ba nerede bıraktım? 

Kansı sordu : 
- Bugün sen hıst:anede apandisit a-, 

meliptı yapbn mı? 
-Yaptım. 

- Ameliyat yapbğm hastada unut • .. 
mıyum! 

* ... ..,... 
KIPP- ......_...., ırne götilrmilf

lerdl. Alqam, ıemıekt.e mrdu: 

- Teyze. - bu •kpm bizim gele -
ceğimlzl bihatJOl'dwı delil mi! 

-Top....-•Mra.,taNa• 
9"'. lw 9'dtril 1111 ec-• w ,. • 
blayınm da bif' daha eliaden bırafG. 

- Bi1miJOldmn. Bmm bilmediliml 
sana tuşlar mı .ıiJledi!. 

- Hayır kuflar aöylemedi, , ... ktalrj 

ufacmk tavuk puçaa .ıiJledl. flMltllGlacltr. 

Ayın kaç1 
- Bugun ayın ka .. 

p? 
-Bu....., sizde 

pııete var. Ona ba· -- Ondan da an • 
lamak kabil deiil·· 
DGnkü gazetedir de. 

* işitiyor mu? 
E 

bir m ya tu -
tuştu1a . Sonradan 
bağrışm r oldu: 
' - S niD söyledi· 
lfni kulağın işitiyor~--

• 
mu? - Ben bvdala bir adamla evleny-itr1ı. 11eter ki zenain olluu. 
ı - Nasıl işitir, ku- - Caaretimi Jcınpnmaz? 
lağım sağırdır! - A, siz zengin. değil miıintz.. 

- Binz.ı tcmf'CI dinlenir .. 
- Pıycıt&O çalan mı? 

T••'ftlna 
Ev sahibi bayan papalrm olrpdı. 111-

safir çocuk ta otpmak Wedl. EY ..ı.Dll 
bayan elini tuttu. 

- Okşayayım. etime mnr. 
- Sizi ısırmıyor ,al 
- Beni tanıyor. 
- Beni de tendi••• tllılfbnana da 

beni de llll'IDU&I 

~ .... ,ert•• 

_ _, 
. :Alemkh. ... 1 -- b 

Avrupada görülmemiş bir rezalet 
ikramiyesi kadınlardan 

olan bir piyango 
Pifugo,a çspl•"'- cemifetinin tertip ettiii anlaplch, 

w--ı,. 811 - lnptere. Fnn-. A'-n,. ft Belçlkacla bir tok 
-~ tevkif edileli 

-v ........ ,... 
- Alm ... taet41m. 4.i-

,...,,,,. Niiid)w•••mr. 

- Ne o111r m de ı.n;m li
bi biraz istikbale ümit bağ -

layıp yaşasanız olınll mı? 

* ......... 
~···.bil, otmnobiı. çup. 

~b. Her Dd otıınwotıildeldler Jll• - nJanctılar. Bhinden avu a -
wz mjınnJu' oldu. ('Jtelriler 

a611etinl çabı"nwtılar, IOrdR -
lar: 

İiinJUJD her )Whıc1e ,.m.kı. ola dJm obıml.JOrmuf. Artık 1m çift. bir ay de
piyaııgolardan tDwn ala 1* pplatlu ee- ftlll edm lıltb lılr drne blrblrinln lfl 
miyeti, icad ettijl :yeni bir piyango tarzı olarak bhyorlarmıf. Eluen, gene oeml
ile binlerce lira T1ll'IDUlt Wdıı aoııwıda 7et ni7.amlarma &öre. ~p devresi e.
polisin eline dÜflllekten kurtulamaınıttU· nasında aza, azalıktan ıstifa edemedijl 
Bu cemlyetin M8J1iosunda kazananlar, gibi, evine de dlnemiyormuı. 

. - Siz bqlımıyonmım!. 

- Biz all§bk Bu elrizincj 

otomobil bnmız 

para mQklıfatı Jel'ID• bir ay birlikte ya- * 
şamak üzere bir Jradm arbclq alıJQl'lar- Kup karpya kalan çıplak kadın ve er· 
D1lf. tek aza, ~irbirlerini heyecanla,. ~erakla 

Fransa. Almanya, Belçlbda yapılan a- tetkik ettikten .1<>nra kol kola gınyor ve 
r8§brmalar netieeslnde birçok Jdmeeler orada bulunanlara, ba§larile bir reverans 
tevkif ecJDrniftir. SGylendlllne &6re, tev- yaptıktan sonra, ormanın kuytu köşele
kif edilenler aramda a tane ntlfmlu b- rine çekiliyor, yerlerini, karşılanna ban· 
dm ve ertet VU'IDJf ve tn,llterenm en gi erkek veya kadın çıkacak diye merak 
meşhur çıpl:tkbk taraftarlarmduı blrlai la, tecessüsle çırpman azalara bırakıyoı 
de tut11l1nlar IDeJUllllda 1m1f. !armış. 

Birçok memlebtleıden ayım; kadın * erkek. bu cemıyetln bulundukları mem- Bu merasimi, papazın müdahale ede
lekette bulunan tubelerine kaydolun- !nediği, bir balayı seyahatinden de kısa, 
duldan sonra Normandi, Ardenne ve Ka- bir evlenme devresi takip ediyormuı. 
ra ormandaki kamplanna akın etmişler.. kamp devresi bıtince de, herkes hiçbir 
Hattl bul Amertb1ı kadmlır bile, mf tekellQfe tibi tutulmaksızın evlerine dö
yeni bir heyecan bynalı baılmat llzere, nüyorlarmış. Muvaltkat kocalarını unut
biiJük paralar harcayarak plmifler ve makla mükellef olan kadın aza, gelecek 
Ar w hQuun eamJsi. oJnuvnıyan. b.pm- mevsim tekrar kampa gelmek ister iae, 

- Bea pflC'I .. nıhılnia t•ninl ... -~- ··-~--ptaia --

larda ıe9'k ft afQa dalm .... r. gene cemi.7et kanunlarına uyar, hiçbir * veçhile, geçen devredeki 70ldqile bulu· 
CemiJet .... lrwnpa per pm. 

illrfmre pnl ~ .,,wıap encln tabia
tın ......... tabiat bnmalannm em

pmaz, görüşemezmif. 

* -H"" ... Fit• 

Ekmek gibi retti.il tekflde aezmek, ellenmelde kal
mıyor, gene bu cemiyetin nizamlarına 

Bir muhanirin ye uyarak, piyango tle çift çift ayrılmak 
ni Çlbn nwmnm - mecburiyetinde kahyorlaJ'llll§, bu ame-

• claıı bahsedijor1ar - liJe de 18 tekilde eereyan edl,ormut: 
eh: Kampta IRılıman erkekler bir tarafa, 

- Blm• lihl •· k.tınlar bir tarıfa avkedildikten 80IU'&e 
bldı! aiaçLtrla çevr.ll bir mey~lığuı orta-

Dediler. Birisi sına bir toprak vazo konuyormuş. Bu va-
...tu.: zonun içinde, kadın azanın ~z veya müs-

- Kilo ile, öyle tNr isimleri yaz.ılı olan kartlar varmış. 
mi? Merasimi id:ıre eden gene çıplak ve ıa· * yet güzel bir kadının işaretlle erkekler 

birer birer ilerlJyerek vazonun başına 
lleth geliyor, birer kart çekiyor, merasim şe-

Oğlunu metbedi - f!ne uzatıyor, o da yüksek sesle kartta 
J'Ofdu: ulunan isimleri okuyormuw. İsmi okunan 

_ Oğlum bu 18 • kadın da ortaya çıkıyor, ve erkeğine tak· 

birde bulunan en r Jlbek ailelerin ka-
plarmı çalar. 

- ?!!!?? 
- Çöpçüdür de. 

Kepazelik, rezalet o kadar ayuka çık· 
m111 cemiyet azasının kamptan dönduk· 
tf'D sonra 7alanlarına anlattılı vak'alar, 
masallar, o kadar dalbudak l&rlDlf ki, en 
samimi çıplaklık taraftarları bile artık 
tahammül edememifler, bu cemiyetin 
çıplaklığın hakiki gayelerini temsilden 
uzak olduğunu iddia ederek polise mü
racaat etmişlerdir. Bir yandan bu fikA
yetter yapıladursun, diğer taraftan cemi
yetin gayet ustalıklı yazılmış ve okuyanı 
i~ten içe tahrik eden illnlarla, halkı çıp
laklığa ve bu ülküniln cennetine çafırdı· 
ğı. seyahat, yemek içmek, ve bir aylık en 
güzel b r a~.lc arkada ile dünyanın cenne
tinde yaşamak için yalnız 250 İngiliz li· 
rasının kifayet edeceğini bildirdıli gö
rülmüştür. 

(Deuamı ll inci ıa11fada.) 

Samatga nüfus 
Memurlugundan bir türlü 
Çıkmıgan bir nüfus kagdi 

llndan aonra alt oldulu maJı:am:ı. blf '1111' 
mQI, ~ mllabata imtlbaıımm 
rapalacaıını, binaenaleyh beklemui I& -
zım gelclilinl aöylemlfler. Fataı blr ,nn 
anaızın blr millabata imtihanı yapılmlf, 
1Jı:1 t1fl bu memurlyeUere alınmJ.J. Hal· 
buti JtendLsine haber dahi verilmemiş. 
itmeli oteyucumuz Çankınnuı en bQfik 
ve mes'ul memurunun nazan dlktatinl 
celbediJor. 

- Jlurafı çok _, 
- Kimin... Ot.omo.lrili .,..JIO"ICI" az, 

* Erenköyünde tozlu hir yol 
Diın ErenköJ okuyucularımızdan biri 

telefon etti: 

- Hayır pivcıno! Hakim müddeialeyhe sordu. kocamı~ Pi 

KuUUde AJdolda mahın•ınde BOlbll
ler sotatmda oturan okufucularımızdan 
Basip inanbQlcla Kocamudafapqa,a ta 
JlUıd&r. SoJ&dmılı ta,d.l lçlD bütüaı H' -
rakı altı ay evvel NazlWden Samatyaya 
gönderllml.ş, fakat bir ttırUl oradan rert 
gelmemlf. Bir taç defa Nullll nufus me
murluğunclaıı Bamatyaya mektup gön -
derllınl.ş, fakat cevap alınamamış. Şimdi 
bu oklı7uCWD• Hleıımek w.et>btırin -
dedir. Fakat evratının b&fka yerde bu
lunması yuztinden eli kolu bağlı bir hal-

Ereıılı:oy Jstuyonunclaıı A4falta çı -
tan yola bir müddet evvel toprak dökül
dü Günlerce civar toza bulandı. Yal • 
murlardan sonra 70lun &osu kalktı •e ra
hat ettik. Fakat flmdl yeniden toprak dö
küldü. Ortalık yeniden toza bulandı Bu
nu eter JOlu dOzeltmet için yapayorlara, 
biz vazgeçtik. yeter ti her ıün toz yutup 
tola bulaıımıyalım. 

.......... 
- Garson. 
- Buyurun bayım .. 
- Neniz iyidir. 
- Ahi.Akım bayıml 

- Siz komşunma budala diye .baiır- lsllJHllPB 
mışsınız.: - İştibanız nasıldır? 

- Bagırdım.. fakat ben komşumun - Ben tayin edemem doktor, eğer 
bunu bir sır olarak sakladığını, kimse- muhakkak öğrenmek istiyorsanız, ak -
ye 167lemediı'ni bilmiTordiım. tama sizin evde yemek yiyeyi.ml 

de kalmıştır. İstanbul nüfua müdürlü -
ğünun nazan dlkkatlnl celbederlz. 

* Çankırıda llir memuriyet tQiui 
Çankırı oku)'uculanmızdan biri Çan -

klrıda bir IMIDUl'lJe\ iOlD Japılm bir 1-



Beyaz perdenin yeni bir 
yıldızı Maria Cebotari 

Marla Ce'botart yeni çevirdiği (Kuvvetli Kcılltler) filminde 

Son günlerde beyaz perdede yeni ve 
çok kuvvetli bir yıldız daha ıöründü: 
Maria Cebotari.. Bilhassa sesinin güzel

liği ile bütün Avrupa sahnelerinde yüz 

binlerce kiş! tarafından alkışlanan bu gü

zel san'atkirın hayatı oldukca alili ve

ricidir. 

Maria Cebotari Besarabyada Kişnef 

şehrinde dogmuştur. Babası bir Rus pro

fesörü idi. Henüz sekiz yaşında iken sesi
nin fevkalade güzelliği dikkat nazarlan
nı üzerine çekmiş ve derhal Kipıef kili

sesi korosuna alınmıştır. 

Maria 16 yaşına kadar koroda kaldık

tan sonra tekemmül etmek üzere konser
vatuara girmiştir. O sıralarda (Moskova 

Artisük Tiyatrosu) grupu Avrupa tehir

lerinde bir turneye çıkmıştı. Grupun re

isi ve meşhur Rus musiki üstadlarından 
Virubof günün birinde tesadüfen Maria 
Cebotari'nin bir şan konserini dinlemiş 

ve güzel sesine derhal meftun olmuştur. 

Grup reisi Marianın sesini dinledikten 
aonra kendisile konuşmuş ve bu on altı 
1aşındaki san'atkarı derhal angaje etmiş 
t"e kendisini geceli gündüzlü çalıştırrnağa 

başlamıştır. 

Maryanın aıkı ve evlenmesi 
Grupun Kişne{ şehrinde vereceği tem

siller meyanında meşhur edib Tolstoy'un 

(Canlı Kadavra) eseri de vardı. 

Maria Ccbotari'ye bu eserde büyük bir 

rol verildi ve güzel san'atkar bu rolda 
fevkalade muvaffak olarak dakikalarca 
sürekli bir şekilde alkışlandL 

Aradan bir müddet geçtikten sonra Vi
:rubof genç kızın yalnız sesine değil, ken
ilisine de aşık oldu ve iki san'atkar der
hal evlendiler. 

Evlendiklerinden bir sene sonra yani 
1929 da Berline gEldiler. Maria Cebotari 
(Berlin Müzık Akademisine) girdi, bir 

l'eltnm en 11mt ~1wrtn4ea 
PWÜM lloen 

Ufa kwnpanyuı onu derhal Ull•J• •tmıf 
ve vevrilmNhıe karar verilen (ltuvv.t1l 

BUlbWler) tilm1nde bq rolQ ona vvm.lt
Ur. Filmln çevrilmesi bqlamıt bula· 
maktadır. 

Güzel Cebotari bu filmde Toska ope
rasını teganni edecektir. 

Kay Francis 2500 kelimelik 
bır aşk telgrafı aldı l 

Amerikan sinema yıldızlarından Kay 
Francis, şimdiye kadar hiç bir san'atkira 

nasib olmıyan bir mazhariyete irişmiıtir. 
Bu cmazhariyeb e en uzun ve en bahalı 

cilanıaşk> mektubu almakla kaVU§lllUf • 

tur. 

Amerikan Detroit şehrinde ikamet e • 
den bir delikanlı san'atkara ilanı qkı 

mutazammın 2.500 kelimelik bir telif af• kaç yıl hhsHi müteakib Dresden'de 
cSoprano Lirik• olarak sahneye çıktı. name göndermiştir. Bu telgrafname 12 
Derhal büyük bir muvaffakiyet kazandı, sayfa tutma!<tadır .•• 
ve halkın yegane san'atkirı oldu. 

İlk filin 

Bir müddet sonra Viyana, Salzburg, 

Prag, Bale, Londra, Riga ve Berlin'de 
turnelere ç1karak beynelmilel bir 9öhret 
yapmağa muvaffak oldu. Bilhassa Ber
lindeki muvaffakiyeti çok yüksek oldu. 

Güzel M-ırıa sahneden sahneye halkın 

en gözde s:ın'atkarı olarak koştuktan 

sonra nihayet sinemanın beyaz perdesın

de de görundü. 

Sevimli yıldıza bu hususta ne düfÜJl • 
düğü sorulmuş, fU cevabı vermiştir: 

- İnanınız. Telgrafın yalnız ilk sayfa

sını okudum. Budalalar ile geçirecek vak
tım yok! .•• 

Şark çehreleri 
Amerika artistlerinden Luise l'taine 

\e Paul Muni (Şark çehreleri) adlı ye
m b film çevirmektedirler. 

Charles Vanel'in yeni filmi 
İlk çevirmiş olduğu film Bolvary'nin Jany Holt, Charles Vanel Jean Murat 

(Beyazlı Kızlar Mektebi) dır. Bu fılmde (Kar üstünde kızak) isimli Fransızca 

ıösterdiji büyük muvaffakiyet berine sözlu yeni bir film çevirmişlerdir. ~ 

r n 1 

~Kilço.t Antant bqTetilleri Dantıp'te Kral Karol vapurunun ırövertutnde tonUfur .. 
lartell. 

Avrupada fiddeW 11catlar llültilm atırQyor. İfte haJVan&t bahçelerinden b1r1ııde • 
cattan bunalmış olan ve vantllltirden lllMM uman llir fek bt.blı 

Fen tarihinde ilk defa vutubuluı blr W
dlae: tnsnterede Vlm\Mldon ... ll&oW1 
teıe'1Qon maldnellle aıınıp nlfl"dll1J81' • 

Bullar Kralı Borts. Vellaht Prens Slmon"Un dolumu mtınuebetlle halk tarafından 
aara7 önünde 7apılan pnlltlerl ıemaea ederken. 

• 

fnslltere Kralı 'Yl!ldlOr Parkında, 1mpr~, 
ıorıut eczuınılan "' .,nı 1tmbollk tan

da anlataa ataoıudb b1r1ıı1 dlklyor. 

Haziranın 8 inde güneş tutulmuş ve bu 
bAdlse en 1yl olarak Peru'dan aörduiünUS 
tekilde tesblt edllml§tlr. 



'--·--------~-----'~_u _____________ I 
Sabahlık zarif bir 1 Eli si masa örtüsü 

yünlü kostüm ~~ 

Saıbah için cGrı - bejt renkte yünlü 

kostüm cepleri büyük, crever> lerı geniş, 
ön eteklerinin belden aşağısı açık, kolları 

düz, eteğinin yalnız önünde iki derin pli 
var. 

Kahve rengi çanta, şapka, eldiven ve 
ayakkabılarla iyı gider. 

Kesik, yara 
Ve sıyrıklar 
için ilaç 
Bahçenızde ıtır yahut turna gagası var 

mı? Unutmayınız ki bu çiçeklerin koku 
ve süsten daha büyük bir faydaları var
dır: Onlardan kesilen, •yrılan yerler ve 
yaralar.. için mükemmel bir merhem ya
pılır. Hem de pek kolaylıkla. Bu çiçek
lerden herhangi birinin saplarını temiz 
bir bezin üzerinde ezip, suyunu çıkarınız. 
Bu bez; yaranın yahut kesilen yerin üze
rine sarınız. Çok defa yalnız bir defacık 
ıarmakla tamamile iyileştiklerini göre
ceksiniz. Tekrarlamaya lüzum duymaya
caksınıı.. 

Bu mode! hem şık, hem de pek kolay
dır. 

Kenarlarına iki sıra cajur.. yapılmış bir 

1 
masa örtüsünün ortasına (masanın üze
rine gelen kısmına) kroşe ile yapılmış 

1 müstatil cn!otift ler konulmuş. 
Bu cmotif> !erden her biri (1~) yap -

:rakla, 18 ta..,e yuvarlaktan ve bunları bir
birlerine birleştiren ctohumlu zincirler> 
den ibarettir. Yapraklar .20. zincirle, or
tadan başlanacaktır. Aralardaki zincirler cMotif> lerin etrafına serpilrnif olan 
ikişer sıradır. (Yapraklar, yuvarlaklar, tek yapraklar örtünün üzerine Koton 
zincirler) hepsi sık iğnedir. perle ile csap iğne> işlenmiştir. .................................................................. 

1 Yaz yem7hleri nasıl olmalıdır ? 1 
Yazın pişirilen yemekler kışın 

pişirilenlerden farklıçlır 
Fena bir alışkanlığın sevkile yemekle-ı terir. Öteki yemeklere aldırmaz. Bu, bi

rimizde yazın kışa nazaran ya hiç yahut 

1 

ze vücudumuzun bu mevsimdeki ihtiya
ta pek az bir fark yaparız. Bütün yiyece- cını açıkça göstermeye kafidir. 
ğimizdeki değişiklik ekseriya sebze de- Bize düşen şey bu tabii kanuna uya .. 
ğişikliğinden ibaret kalır. Hamur işi, et, rak, vücuda bu mevsimde muhtaç oldu
balık ve tatlılarımız hemen hemen kışın- ğu şeyleri ve muhtaç olduğu kadarını 

kinin aynidir. vermektir. Bundan fazlası ve bundan 
Halbuki bu iki mevsim yemekleri ara- başkası zarardır. 

sında büyük bir fark yapmak ister. Çün- Yazın vücuda yarayacak şeyler: Sebze 
kil vücudun gıda ihtiyacı mevsime göre ve meyvalardır. Hamur işi, tatlı, et, bin
tamamile değişir. nisbe kışa nazaran çok azaltılmalıdır. 

Yaz ve kış vücudumuzun ayni derece- Bunların yerine bol sebze ve meyvayı 
de çalıştığını farzedelim. Bu cihetten yaz koymaya çalışmalıdır. Bu, masrafta da 
ve kış sarfiyatımız bir demektir. Fakat bir fark yapmaz. 
kışın hava soğuktur. Vücudumuz kendi -.,,,....,-....;._d.._ __________ _ 
hararetini soğuğa karşı devam ettirebil- nen iniz 
mek için ısıtlct gıdalara çok muhtaçtır. 

Halbuki: Yıızın bu gıdanın vereceği ha- Dikebilirsiniz 
ı areti bize güneş verir. Fazla gıdaya ih
tiyacımız kalmaz. Dikkat ederseniz yaz 
gelince umumiyetle ~tiha azalır. Bu, vü
cudun kışın olduğu kadar gıdaya muh
taç olmadığım gösterir .. 
Yazın et, balık, tatlı, sebze, hamur işi 

ve saire birçok türlü yemeğin bulundu
ğu bir sofrada misafirlere dikkat ediniz. 
Ekseriyet sebze ve meyvaya iştiha gös· 

-Kiz-·çocü.ki&rin···eibi·se·ieri 

Soldan itibaren: f çirilmiştir. 
1 - Açık pembe tüsordan &Uzel bir ço- 3 - Mavi düz yüklüyle mavi çizgili ru-

cu~ elbisesi. Ceplerle yakanın kenarınaı maş karıştırılarak yapılmış iık bir E-0 .. 
1'cıvert cSUta§> konulmuıtur. Sentür rn- cuk robu. Yakası kapalı, kolları kalJarık 
civert deridendir. önünde yuvarlak iki küçük cebi ile bb 

2 - 4-7 yaşlarındaki çocuklar için em- cplikaşc> si var. 
prime kretondan sade bir rop. Yakanın, 4 - Beyaz benekli kırmızı ketenden 
robanın ve kolların kenarlarına koyu rob. Bluz btyaz Lidondandır. Sentür be
"enk düz kumaştan yapılıwf dilimler ge- yaz göderedfr. 

Pratik vr. şık bir rob. Beyaz birman • 
dan yapılmıştır. Düğmeleri lacivert ku
maştandır. Yakasının ve kol kapakları -
nın üstüne yapılan epiktir> ler de düğ -
melerle bir renktedir. 
Eteği haf.f kloştur. Cep şeklinde kesi

len ön par~a yakaya kadar ince bir 
1band) ıeklinde çıkıyor. 

a a a 'Y 

Dreyf us meselesi 
Casuslukla itham edilen ve mahkum olan bu Fransı ı 

yüzbaşısı hala masumiyetinden bahsediyor 

önce beş sene hapse mahkfun edllen lt sonra. cezan arttırılan Jtlzbaşı Froge, 
· Belfor\ mahkemesinde 

Fransada Adeta yeni bir DreyfuJ me
selesi doğuran bir Froae meseleli mey
dana çıkrnl§tır. Froge bir zabitin oJlu
dur. 1914 de harp patladılı zaman yinni 
yatında bulunuyordu. Zayıf bünyesin
den dolayı iki kere piyadeye kabul edil· 
miyen delikanlı mütarekeye kadar Ver
dünde vazife alınl§, bu malarda iki kere 
yaralanmış, iki kere de umumt tebliller
de ismi i!eçmiıtir. 

Froge bundan sonra mülazim olarak 
Sensire girdi. Oradan Trablusa tayin e
rlildi. Hastalığından dolayı 1923 de tek
rar Fransaya dönerek, askeri kolejde ho
calık aldı. 1928 senesinde, 37 yaımda iken 
yüzbaşılığa terfi etti ve üç sene sonra, 
erkanıharbiye kurlarını ikmal ederek 
Fransadan Belfort'a naklolundu. 

Froge 192~ de evlenm1'ti. İki çocufu 
vardı. 1927 senesinden itibaren, o zaman· 
lar bütün Fransızların yaptığı gibi, bıisse 
~enedlerile oynamaya başladı. Borca ıtr
di. 

Belf orta gelen yüzbaşı, ıayet alayipiz 
bir semtte .Wr ev tuttu ve gündüzleri ye
ni işinde çalışmaya başladL tı ıörmele 
te§Ile olan yüzbaşıda, organiza kabiliyeti 
yoktu. Her tıe burununu soktu.fundan 
lınirleri, onu pek te iyi nazarlarla kar
ııiamıyorlardJ. 

Yüzbafl borsa oyunlarına da devam et
tiğinden kısa fasılalı izinler alarak Pa-

FRil 
Qris~ FROGt ----

; .. 

Casuslukla itham edilen Frımsız yüzbaşı
m Georges Froge'nln kardeşi tarafından 
Belfort halkını mitinge davet eden duvar 

Ulnlarından bir tanesi 

rise geliyordu. Bu sırada Bel!ort casus
ların faaliyet merkezi olmuştu. Hatta bir 
keresinde, mahalll seferberlik planları, 

asılları kaybolduğundan üç kere değişti
rilmişti .• 

Bütün şüpheler, Froge'nin üstünde 
toplanıyordu. Bununla beraber elde kat'i 
delil yoktu. Lakin 20 birinciteşrin 1932 

de hem Frans1zl<ıra, hem de Almanlara 
casusluk eden, Avusturyalı mülteciler
den Gessm~nn isminde bir adam, Geb

rııcht adlı bir Alman casusundan, Froge
ye verilmek üzere iki mektup aldığını 

iddia etmişti. 
Froge de bu ısnadı şiddetle reddetmiş 

ve böyle bir mektup almadığını söyle
mişti. Bu andan itibaren emniyeti umu
miyenin nezareti altında bulunan FrogC
yi yeniden itham edecek bir başka delil 
meydana çılcması uzun sürmedi. Postacı-

Yüzbaşı Froge kardeşinin evinin bahçe 
ılnde, hakkında verilecek olan kararı 

beklerken 

hk vazifesini. gören Gessmann, bu sefer\ 
de, Belfort'dan Wiesbaden'de bulunan! 
bir Alman ajanına verilmek üzere, bir 
mektup aldığını, ve bu mektupta Froge-1 
run, o tarihten on beş gün evvel verdi4r! 
ba:1:1 malumatın bedelini istediğini iddia 
etti. Zabıta mektubu tetkik etti. Froge
nin böyle bir şeyle alakası olduğunu 

kat'iyetle inkar etmesine rağmen, polis 
lAbaratuvarınm şefi, mektupta. yazının, 

Frogenin el yazısının ayni olduğunu bil· 
dirdi. 

3 iubatta. Froge gene mutad Paris se
ferlerine çıkmak üzere idi ki, Gessmann, 
Alman ajanının bir mektubunu yüzbaşı· 
mn yazıhanesine getirmişti. Froge hare
ketinden evvel, katibine, namına gele
cek herhangi bir taahhüdlü mektubu al
maması için kat'i emir vermişti. Halbuki, 
Frogenin kumandanı da, ondan şüphele~ 
njyordu. 

İşin artık saklanacak tarafı kalmamış· 
tı. Muhake1"'e altına alınan Frogeyi, ge
ne kumandanlarından biri şu şekılde it~ 

ham etmişti: l 
- Mezun olduğum bir sırada, Froge hiç 

salahiyeti olmaksızın, yedinci mıntaka
dan seferberl:k teferrüatını istemiştir. 
İşte bunu isbat eden iki mektup ... 

Froge. ker.disini müdafaa ederken: 

- Bu m<>ktuplar beni tuzağa düşür

mek için tasl"i edilmiştir. Sırf kendi men
!'aati için, Fransız Entellicens St:'rvisi be
ni feda etmek istiyor. Kumandanlarım 

da kendi kifayetsizlik, idaresizliklerini 
frtbas etmek için bunu yaptılar, demiştir. 

* Frogenin bütün itirazlarına ;ragmen 
muhakeme sonunda beş sene hapsı mah
kum olmuş, cezası altı ay daha artırılan 
yLizbası, geçen ~enenin birinciteşrlninde, 
gösterdiği hüsnü hareketten dolayı tah
l ·ye C'dilmiş .. r. 

Rütbesi rPfedılıniyen, hatta Lejyon do
nör nişanın• muhafaza C\ li) en yüzbaşı 
Froge, şim~· ağabeysinin mıılıkfınesınde 
oturmaktadır. Bununla beraber polis ::ıc
zareti altındadır. İşin asıl garib noktası 
yüzbaşının masumiyetine innnnn birçoli 
Vimseler bulunmasıdır 



DIS~ l\lrUlU n 
(B(Jftcırafı 6 ı~ sayfada) .nemin ayağı kaymış, olanca hızile mer-

bil bu işe babam pek aldırış etmezse merlerin üzerine düşmilf... Tabii bu sı-
9e ~em bu.nu kendisi için bir izzeti ne- .rada jaynanam olacak kadın da bir hayli 
!fi& meselesi sayar ve o günden itibaren lıırpalanmış; sonra İf karakollara akset
ideta bu meseleye razı olan halamla ba- mi§ ..• 
na karşı kırgın, dargın bir vaziyet ta- Şimdi bu vaziyette benim yerimde siz 
k:ınır. Bu sefer meseleden haberdar olan olsaydınız :ce yapardınız? Ben, artık her 
mahalle karılan işi tekrar bozmak için şeyden vaz geçmi§tlm. Tabil kız da he
başlarlar Tanrının günü annemi kumu- men hemen benim vaziyetimde idi. Şuna, 
ya! buna akıl damıtım. Bazdan nikihhmın 

öte taraftan bir kaç kadın da kızın an- bizim eve gelmesi için bana itaat UAmı 
nesine gidip beni mannemin bu işten do- çıkartmamı tamye ettiler. Buna bat vur-
1ayı takındığı vaziyeti ona anlatarak o- c!um, fakat o da mahkemede fU dileği öne 
nu da yeniden küplere bindirirler. Böy- s-lrdü: 
lelikle nihayet ikinci defa olarak nlkih - Ben koeamın yanma hemen giderim 
günü gelir, çatar. Fakat bu nikaha be - amma, kaynana~ olacak o baş belbı ka
nim annemle, kızın annesini götürmek dınla bir arada oturamam, bana ayrı ev 
için hısım, akraba, eş, dost akla karayı tutsun! 
seçerler. Ayn ev tutmak bir mesele idi. Ben za-

Güçhalle yapılan bu nikihtan sonra a- ten kendi yağımla kavrulan bir genç
radan giınler, haftalar, aylar geçtiği hal- !im. Oturduğumuz ev ise annemindi. 0-
de kızla benim bir!eşmernize bir türlü im- rada bedava oturacaktık. Uzatmıyalım, 
kin ol maz. Çiınkü gene mahalle kanla- kıza anan yahşi, baban yahşi diyerek bir 
rının d dikodu ve ıftiralarile kaynatılan ~k diller döktük, olmadı. En sonunda 
f sat k zanı annemle kaynanam olacak gene onun dt>diği oldu. Annemi bizim ev
k&dının arac;ındaki soğukluğu bir kat da- de yalnız bırakıp bizim genç bayanla baş-

tasında bize bir mahkeme celbi gelme -
sin mi? Kızcağız bizden ev, bark, yiye
cek, içecek, nafaka ve daha bilmem, bir 
sürü şeyler istiyor. Bir kaç gün sonra biz 
haydi mahkemeye ... Bir kaç muhakeme
den sonra tabii ben haklı çıktım. Çıktım 
amma kaç para eder, o gene bana yanaş
mıyor, bili b1ldiğini okuyordu. Bu su -
retle de aradan bir kaç hafta daha geç
tikten sonra bu defa ben mahkemeye baş 
vurdum. Bu defa mahkeme onun benim 
tutınU§ olduğum ayrı eve gelmemi kat'i 
olarak kendisine bildirdi. :U.kin o, mah
kemeden çıktıktan sonra anasile birlikte 
yolda üzeri~• yürüyerek beni tahkir et
tiler, bana bir sürü küfürler savurdular, 
bundan sonra da yapılacak tek bir i§ kal
mıştı ki o da nikahı bozdurmaf ... 

İşte ben birinci sevgili karıcığımla 
böyle nişanlanmış, böyle nikahlanmı§, 

yıllardan sonra da böyle ayrılmıştım. 
Mübarek kızcağız, duyduk ki benden 

sonra bir hs.m mirasyediye varmış ve iki 
üç yıl sonra onunla da geçinemeyip on
dan da ayrılmış ... 

ha arttırır. Duğün günü yaklaştıkça an- ka bir eve çıkmıya karar verdik. Artık Sahte ilim kullanan bir adam 
nem fena halde sinirlenip boyuna fer - ikimizin neşesi kaçmış olduğu için dü- tutuldu 
yadı basar: ğünden de vaz geçip f(>yle külüstür bir Fikret, Fuat, Nevzat, Ahmet, Meh-

- E;,er, sr.!1 bu evde beni yalnız bıra- kınagecesi ile işi halletmeğe karar ver-
kı fd k 1 dtk. Bu sefer, kız, ben 0 mahallede otur- met gibi bir çok takma isimleri zaman 

P ta 0 kızın evine g ece 0 ursan sen zaman kullanarak muhtelif sahteka~ 
de ben·m evladım değilsin! Sana emdir- marn, orad:. tuttuğun evi bırak, ya Ka-

kı dlko·yun·· e, ya ş1·"ıı·ye, yahut annene çok lıklar yapan, sahte idadi şehadetnaın.. e-d;ğim rütle.r zehir zık m ve sana ver - -s d k s dd 
k l b ,_ b. te t 1 d. si vesair vesaik tanziın e ere ur e 

miş olduğum emekler haram olsun! Seni uza o an aşıı;a ır sem aşına ım ı- İ İ 
te · ıc. b ı t f...c amma ....... ı ve sonra da zmirde Çeşmede, gene z-bütün mirasımdan mahrum edeceğim! ye pınmeb~ u aş L J ~ , r•...... . . ahi . d 

Öbür taraftan kızın annesi boyuna ba- tuttuğum evi ben iki yıl için konturat et- ~ır cı~~~;nd~ _ ~elçuk n . yes~ e na-
na haber gönderir: miş olduğum gibi ona O.ç aylık ta peşin hıye ~udurlugu yapan, zımmetıne pa

- Düğür. .günü yaklaşıyor, haniya, or
tada hazırlık namına bir şeyler yek! Oğ
lan ya anasını feda etmeli, ya bizi! !na -
nır mısınız, bu hal tam bir buçuk yıl 

böyle sürdü. Ha:buki nikahtan bir bu -

vermiştim. Bu sefer, hastayız, buranın ra ~eçı~ere~. ora~an ka?~.?: ve ~
havası bize yaramıyor! diye doktordan da ızmır muddeıumumıbl~gınc~ddtevkıf 

lı k tu h boza • dedi "'-'bil müzekkeresi kesilerek ır mu et a -rapor a p on ra n... . ıa. _ . . 
buna ben razı olmadım. Buna ben değil randıgı halde bulunamıyan Ihsan ıs • 
zaten Allah ta razı olamazdı. Bunun ü ~ minde birisi, ~matyada saklandığı bir 

arkadaşının evınde yakalanmlŞ, hak -
çuk, iki ay ~onra düğün olacaktı. Nihayet zerine kız ayak dfredi: 
aradaki ded:koducuların mekik gibi işle- - İlle o S{'mtte oturmam ben! 
meleri yüzünden bir buçuk yıl sonra an- O zaman artık kendisine verilecek ce-
n mle kaynanam olacak kadın bir gün ci- v:ıp benim için bundan başkası olamazdı: 
v .. rdaki kadınlar hamamında tesadüfen - Oturmazsan oturma! Git, beğendiğin 
buluşmuşlat ve orada saç saça, haşhaşa yf'rde otur! 
g im rr · ler mi? Onun bu son biçimsiz teklifi ve penim 

O ak am eve g:dip te anneciğimi, göz .ona vermiş olduğum bu sert ve kat'i ce
ya ları. çürükler, bereler, sargılar içinde yabım üzerine aradan dört, beş ay daha 
yatakta görünce elim ayağım titremeğe gc>çti. Bu müddet içinde ne o beni ara
u dı Kaynanam olacak kadın hamam- y1p sordu, ne de ben onu araştırıp ta -
aa annemle saç sc.ça, haşhaşa gelince an- r.1ştırdım. Bir de ne bakayım, bir kış or-

Nafıa Vekaletinden: 
1 - İzmir - Aydın hattı üzerinde Çamlık ceski Aziziye> istasyonu civannda 

yapılacak varyant ile bu varyant ilzerinde takriben 1100 metre tulünde bir tü
nelin ve yolcu binasiyle umumi hala ve Aydın istasyonunda betonarme bir ge
çidin inşaatı kapalı zarf usuliyle mQnakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 570,000 ve muvakkat teminab 28550 liradır. 
3 - Münakasa 7 /7 /937 tarihinde saat on befte Demiryollar inpat dairesinde

ki komisyon odasında yapılacaktır. 

4 - Bu mimakasaya aid mukavele projesi, eksiltme prtnamesl, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, projeler ve diğer müteft-rri evrak 28,5 lira mukabilinde 
Demiryollan inş'aat dairesinden verilmektedir. 

5 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibince ib-

razına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7/5/936 tarih ve 3297 numaralı Res
mi Gazetede ilim edilmiş olan talimatnameye göre 937 senesi için Vekfilet\en ve-

rilmiş müteahhitlik vesikalarını havi zarflarını mezlWr kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyarak 7/7/937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar inşaat dai
resindeki komisyona makbuz mukabilin de vermiş olamları llzmıdır. 

c1841> c3501> 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
1. - Baba€;ski kazasında 80 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi (16805) lira (60) 
turuş ve 108 udet köy tipi kerpiç (19411) lira (92) k.urll§ ki ceman yekıln 188 
!Vin muhammen bedeli (36217) lira (52) kuruştur. 

2. - Ker0 steden maada bilfımum malzeme! inşaiyesiyle beraber veyahut 
ralnız işçili~i i 5 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye çı.kanlmıştır. 

3. - 13 Temmuz 937 salı günü saat 14 dt' ihalei evveliyeleri yapılacaktır. Ta
!plerin plan vt: şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için her
eün İskan Müdürlüğüne ve kazalarda iskan memurluklarına müracaaUarL 

4. - İhale günü taliplerin ehliyet vesi kalarınm yanlarında bulundurulması. 
5. - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek taliple

rin yukarıda yazılı saatten 3 saat evvel ıskan dairesine müracaatla % 7,~ mu-
rakkat teminatlarını yatırmış olması liz ımdır. (a749) 

kında tahkikata başlanmıştır. 
İhsan, İzmire gönderilerek müddei

umumiliğe teslim edilecektir. 

Heybeli çamlan yangın tehlikesi 
atlatb 

Heybeliadada Kapan mesiresinde 
Tepe eteğinde çamlara yakın bir saha
da kuru otlar tutuşmuş, 15 metre mu
rabbaı kadar yer yandıktan sonra sön
dürülmüştür. 

Kaçırılmıyacak Fırat 

KELEPiR IRA TLAR 
Şebza'debaşmda Fevziye cadde

sinde camü şerif karşısında mer
hum Mu'1tar Paşa veresesine aid 
27 parça dQkkAıı toptan ve ayn 
ayn bilmüzayede sablacağından 
talip olanların 80 -Haziran - 1937 
Çarşamba günü saat 10 da Sul
tanahmet Sulh Mahkemesinin 
1937-22 numaralı dosyasına mn-

racaat etmeleri. ., 1 

Kadın ve dolum llastahldarı 
mUtahassısı 

Doktor Zahide Remzi 
Efganistandan yeni avdet etmiş 

olup hergttıı saat 14 den itibaren 
hastalanın kabul etmektedir. 893 
caıaıotıu Orhan ber •P•r-
~ bmanı UçUncU a•lre 

Diyarbekir İcra Memurluğundan: 
Diyarbekirde inşaat müteahhidi olup 

halen ikıunetgahı meçhul Dürrü'ye 

Diyarbekt.rde tüccardan Necmi oğlu 
Abdurrahman& masraftan ba§ka (1497) 
lira borcunw:dan dolayı dal kapısı hari

cinde kiin bir bap hanenizin ihtiyaten 
haczine karar ''erilmiş. yer ve yurdunu
.zun meçhul olması hasebile haczi ihti
yatı kaıv suretinin tebliline imkln ha
sıl olmadılı mübqiıin mef?Uhatından 

anlaşıldığından keyfiyetin illnen tebliği
ne karar verilmiştir. · 

Relltima lüzum yoJtu,. 
Bir lecrüJe Jtifiell,. 

lHposu: 
S'4ltGA HamQ.11'\ 
DLkrcx.~etn Hca.n - ist4ıln\u\ P.K.ı.ı TRAŞ BIÇAOI 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 4201 

lira 40 kuruş ve 91 adet köy tipi kargir 17328 lira 22 kuruş ve 162 adet kerpiç
ten 29117 lira 88 kuruş ki ceman yekıln 273 adet evin muhammen bedeli 50647 
lira 50 kuruştur. 

2 - Keresteden maada bilfunum mal zemei inşaiyesiyle beraber veyahut yal
nız işçiliği 15 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - 12 Temmuz 937 Pazartesi günü sa at 14 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır. 
Taliplerin plan ve şartnameleri görmek ve mahallerini öğrenmek için hergün 

İskan MüdUrlüğilııe ve kazalarda iskan memurluklarına müracaatları. 
4 - İhale günil taliplerin ehliyet vesi kalannın yanlarında bulundurulmuı. 

S - 2490 sayılı kanun hükümlerine g6 re eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 
yukanda yazılı saatten 3 saat evvel iski n dairesine müracaat!& '1 '1,G muvakkat 
teminatını yatırmı§ olması lAzımdır. c37t7> 

SAYIN YOLCULARIMIZIN 
NAZARI DİKKATLERiNE 

Şirketi Hayriye.den: 
Kabataı, Befiktq, Ortak6y, Kuruçeıme, f Arnavutk6y ve Bebek 

iakelelerile Köprü ara1nda muteber olmak tizere mezkGr iskelelerin 

bu günkü bilet fiyatlanna nazaran % IS tenzilltlı aylık abonman 

karh ihdas edilmiftir. 
Kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacakta. Bu 

kartlan hamil olanlar umumi hatlarda olduğu gibi iıba iskelelere 
aynı günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

İşbu kartlar Pazar günleri ' mıntaka ve kısım farkı aranılmakıızm 
Şirketin bütün iskeleleri arumda muteber olacakhr. 28 Haziran 937 
tarihinden itibaren K6priide Enspektörlük dairesile IJarei Merkeziye 

Kontrol Müdiriyetinde aabp. bqlanmlftır. 

AYLIK KART BEDELi 
ikinci mevki 255 kuruıtur. 
Birinci mevki 382 1/2 kuruştur. 

' Memur Aranıyor 
Kırklareli Valiliğinden : 

• 

Kırklareli İskln Müdüriyeti kadrosun da münhal memuriyetlere blllmtQ>an 

memur alınacaktır. 
Açık memuriyetler: 

1 - Merkez ve mülhakatta 70 lira üc retli messah. 
2 - Mülhakatta 80 lira ücretli iskin memurluğu. 
3 - Merkezde '15 lira ücreW kitip. 
4 - Mülhakatta 50 lira ücretli kltip. 
İşbu memuriyetlere talip olanlar 5 Temmuz 93? aıqamma kadar Kırklareli 

Vilayetine istida ve memurin kanununda ki abkAmı dahilindeki vesaikleriyle mü-
racaaUan illn olunur. c3'143> 

Ttırk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3 • ca k•tld• 11 /Temmuz/ 1987 dedir. 

BUyUk ikramip: 45.000 liradır ..• 
B•dan bqb : 15.000, 12.000, 10.000 Uralık ikramiyelerle 

(20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mGkAfat Yardır .. 

DIKKA T: 
Bilet alan herkea 7 Temmuz 937 ıbl alr.p1D1M kadar biletini 

deiiftirmit balnnmabcbr. Bu tarihten IODI'& bilet berindeki hakkı 
sakıt olur. 

-·-----------------------------
Belediye Sular İdaresinden~ 

Sayın Abonelerimize, 

Gazetenin neşri tarihinden itibaren bir ~--•••••••••••••••••••••••••••" 
ay zarfında haczi ihtiyatı kararına karşı K k} ı• lsk A M-d •• J •• "' •• d 
bir itirazmlZ varsa bildirmeniz ve aksi ır are 1 an u ur ugun en : 

Suların tevzii suretine dair nizamname, bir binadan başka binaya su verilme· 
sini ve mukavelesinde sarahat olmayan abonelerin su satmalarını menetmiştir. 

Nizamnameye ve imza etmiş oldukları mukavelenameye aykırı olarak paralı, 

parasız başkasına su verenlerden, su satanlar hakkında hiç bir mazeret kabul et
miyerek nizam11amcnin 30 uncu maddesi hükmünün tatbik edileceği ilim olunur. 

(3762) 

AKAY işletmesi Mtidttrlüğftnden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarüesı 30 Haziran 1937 Çarşambadan 

itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife i&kelelere asıimııtır. (3693) 

takdirde hakkınızda kanuni muameleye ı - Vize k:ızasmda 50 §ehir tipi klrgir göçmen evi 105'19 lira ve 52 adet :ta: 
tevessül olunacağı tebliğ makamına kaim tipi klr&ir ev 9901 lira 84 kuruş ve 56 ad et köy tipi kerpiç ev 10065 lira 44 ~ 
olmak üzere .ilin olunur. ki cem'an yeldln 158 adet evin muhammen bedeli (30546) lira (28) kuruştur. 

• 

DIŞ TABiBi 

RATIP TÜRKOtiLU 
Ankara c11ddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergün saat on dOrtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

2 - Keresteden maada bilfunum mal zemei inşaiyesile beraber ve yahut yal 
nız işçiliği 15 gün müddetle açık pazarlık la eksiltmeye ~ıkarılmışhr. 

3 - 14 temmuz 1937 Çarşamba günü saat 14 de ıhalei evvelleri yapılacaktıı 

'f aliplerin plin ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için he 
gün İskan Müdürlüğüne ve kazalarda is kan memut luklarına müracaaUarL 

4 - İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarının yanlarında bulundurulması. 
5 - 2490 sayılı kanunun hükümleri ne göre eksiltmeye iştirik edecek talip 

lt>rin yukarıda yazılı saatten 3 saat evvel iskan dairesine müracaaUa % 'Z,5 mu 
nkkat teminatlarını 'atırtm1 olması lazımdır. (3750) 





IRADVOl ı 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

aua~~0~ ... ~::~ram T rakyada zirai sahada 
Ö:.~:~ :: ::.:.:. JUi: Una· büyük bi~ inkişaf var 

dls. 13.05: Beyotlu Halk.evi ıösterit kolu ta- Edirnı <Husuat> -
rafından blr temsil. Baştanbaıa siraa\ ya • 

Akfam nqrl7atı: pan ve ıiln geçtikçe 
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Benim karım sinema artistine 

benzemelidir 
Benim tahayyiıl ettiğim ve beğendiğim 

~adın, sinema yıldızlarından kıvrak ~e 
~ıı Cinger Rogers tipınde olma~ıdır. Yu
lzü tatlı oval. az sarışın ve mavıye çalan 
gözler. Vücut itıbari e gene bu sanatkar
daki vticudu b ğ nirım. Fakat zevcem o
fa.cak kadının onun gıbi hoppa olmasını 
b•ttabi istemem. Dusunceleri serbest, as
ri hayatın büttin icabatına uygun olma
lıdır. Kocasının mali vaziyetini düşüne
cek kadar da mnddi olmalıdır. 

Benimle yapacağı münakaşalarda son
ra bir nevi tef cvvuk taslayan kadını sev
mem. Kocasına muti tam bir ev kadını, 
asil ruh sahıbi, zeki olmalıdır. 

Diyarbekir N. D. 
(Sarih ad;esinin ve isminin ne§Tini 

istememiştir) 
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Kadm evvela namuslu olmahdır 
Beğendiğim kadın şöyle olmalıdır: 

Evv~lemirde namuslu ve vücuden de 
sıhhatli olmalı. Eşine ve yuvasına sadık, 
ç~uklarına bakabilecek kudrette, ev iş
lerinden anlar, bir mecliste söylediğini 
dınletir olmalı. İlk tahsilini yapmış bu -
lunmalı. Okuduğunu anlamalı, boyu 1,65, 
vücudu ne zayıf, ne şişman, teni pembe, 
&.içları kumral, kaşları siyah, gözleri ela, 
el ve ayakları orta, kilosu 60-70 arasında 
olmalıdır. 

Balıkesir: Tevfik 
(Sarih adresinin neşrini istememqtir.) 
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Çocuklarına vatan hissi telkin 

edecek zevce isterim 
:Belt>ndiğim kadın: 

'tipi: Boy orta, sarışın, ela göz, altın saç, 
'-'' çehre, gamzeli kırmızı yanak, orta 
,tırun, ağız ufak, gerdan uzun, benli yüz, 

uzun kirpikler, kulak ufak, bakış nim ni-
gAh, beyaz ufak sık dişler, sıhhati tam. 

Tabiati: Yuvasına bağlı, kocasına hl -
diın olup anut olmıyan, muktesit, sıcak 
k:mlı. 

Bilgisi: Yuvasına, yavrularına iyice 
bakacak ve onlara vatan hissi ve milli 
d_uyguları aş•lıyacak derecede bılgili, tah
ı.lı eşinden aştğı veya müsavi olması icap 
eder. 

Yozgat icra dairesinde sekreter 
Fahri Ôzn 

• Soa Poırta • D•• tefrikuı : 68 
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Daima gUler yozlu hayat 
arkadaim• tercih ederim 

Yaşama tarzını bilen, orta boylu, mü
tenasip endamlı, beyaz tenli, kara kaşlı, 
kara gözlü, daima güler yüzlü, ev idare -
sıni iyi bilir, temiz, terbiyeli bir kadını 
tercih edeı im. 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Konfe- tekniit dolru vt tem11 
rans: EminonU Halken sosyal yardım şu - pullutlarla çalıf&n 
besl namına: Doktor Galib (Sosyal yardım Trakya halkı Ti helt 
ve örnekleri), 20: Belma ve arkadaşları ta-
rafından Turk musiklsi ve halk şarkıları, bu senı 90,000 • Tara .. 
20,30: Ömer Rıza tarafından arapça söylev, cak ıöçmen kardeşle -
20,45: cemal K!mil ve arkadaşları tarafın - rin hızb çalıtma ve di
dan Turk musikisi Te halk şarkıları( Saat dinmeleri Trakyanın yü 
ayarı), 21,15: Radyo fonlk dram CKarmen), zünü deli§tlrmlftlr. Ta 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plakla biat çok yardım etmlf, 
sololar, opera ve operet parçaları. 

ve bu çalışmanın mü-
kflfa tını vermiştir. 

A~açlanma pHl.ııı, ı-

Ankara 8 Tümen bondo gedikli erba§ı 

H. Refik 

- ·-----
YARINKİ PROGRAM 

3t - Haziran - 131 - Çarşamba 
İIT.&JfBUL lerl derece~e vtt tam Trakyada üretilen Şfnşilla tavıaııı.n 

Öf le neşriyatı: blr program altında yürümettedlr. Yalms ı 
12.30: Plakla Türk muatklsl. 12.50: Hava- kavak çeliği olmak üzere yanm mUyon di

kilmiş, çimlendirilmiş ve mtturulmuıtur. 
dis. 13,5: Muhtelif pllk neşriyatı. Meyvalı meyvasız bir milyon tıdan dikll -

latanbul Borsaıı kapanıı 
fiatlan 28 - 6 - 1937 

Kadınların Genç
leştlrllmelerinde 

Bir Muclzeı 
.&kpm neşrı1atı: miştlr. Devletin, vllayetler1n n belediyelı - 1----------------1 

lAkl d ikisi 19 30. Kon rln fidanlıklarından başka tollektlf ve da - ç • K L • & 18,30: P 11 a ana mus • . · .. nld ıı 
• N ih ve arkada ları tarafından mızlık 60 kadar fidanlık da 1e en aç m11- ------------=:-'--A---._-----ı 

fe.ransı 20. ez e ş . ö tır. Bunların bakımı, tutumu, tohumlan .,. yu&9 Kafantt 
Dünyanın en büyük profesörleri genç Türk muslldsi veArahalk ıa:n1lan,220°4•

35~·Semmaeı- fidanları ziraat müşavirlliln1n ıroııtrolll al • Loadra J3f.JO m.• 
.. Rıza tarafından pça IOY ev, • · - t -•· nda • o..... 1.'Jd ve kuvvetli hayvanların hoceyre - "ftd 1 tar fınd Türk musiki- ındadır. Gelecek sene mllJo.-. n .,. lftT-Todl .,-.. 

.. .. . hat ve ar .... aş an a an rilmesi muhakkaktır Köylil tollektlf fidan- Parla 17.M 11.6S2S 
!erinden çıkardıkları ozu msanlara aıı - si ve halk ıarltıları, (Baat D.yarı>, 21,15: Or- 1 kl k l .t t n•tur Pldanlık • .._ 1,. '7 u '57J 

.. k tli h t · AJ bo h berleri 22 30 · ı arı ço sevm ş ve u m..,, • ..,,- Ml1lao ,. -lıyarak olen uvve ve aya ı ıa- testra, 22,15: aruı ve raa a , ' . mıyan belediye yoktur. Bu tıdanlıtlar ilo de- BrtUrlll 4.4641 6.11 
de ediyorlar. Ayni esas üzerine genç ve Pllk.la sololar, opera " operet parçalan. kardan em dekara kadardır. Jler ıldanııtm AUna 11.2S lr.16N' 
dinç hayvanların cildlerini besliyen hö- ____ ,, •• ' --· - yanıbaşında fenni kümesleri Ti halla hııatan ceııtYN S,4S7S l,tD> 

ceyrelerin ifraz ettikleri o kıymetli özü lnegölde istihsal ve istihlak tavuMk, horoz, damızlıklan .,. bir kısmında Botıa 6.1.1467 ~= 
·r f · il ikinci bir koruyucusu tüylu beyaz Ankara ve Ma.'Yl VlJ'&Il•, Şlntll- Amaterdam .!·.aıı,1 .. ,. _ ......... 

vesaı ı ennıya e . . . vaziyeti la tavşan damızlıkları vardır. Bunlann tl .. Prat .. .... -~ 
olan acıbadem yağı ile imtızaç ettırırler. retmesi, bakımı bir mütehauu nezaret! aı- vı,ana ,,2J90 f.ID57 
Yağlı ve yağsız Hasan Acıbadem krem- İnegöl (Hususl) - Buradaki kereste fab- tında devam ediyor. Madrl4 U.9664 ıs.tss 
1eri elde edilir. Yüze, cilde sürlildüğü za- rikası her yıl mamul olarak '100 metre mlk'- Berlln ı.96oH l.IUS 

. d · ı k b .... k d ğ' 'klik abı göltnar, 1500 metre mlk'abı kayın, 4 bin Akhı'sar bankası Sındırgı V&ı10ft ,.16M f.161~ ınan mucıze enı ece uyu e ~§1 metre mlk'abı çam ihraç etmektedir, Ayrıca BudapefW S.99 J.t17S 
görülür. Gevşiyen adaleler gerilir, yuzdeki her yıl ıoo bin sandalye, ı,400,000 kilo un, müstahsilin~ 20 bin lirahk ntn1 101.ıoıs •-•il~ 
çukurlar büyük düzen alır. Açılım mesa- bir milyon kilo tütün, 35,5'15 bat hayvan, se)lrad Sıl.,775 kCS 
mat kapanır. Cild elastikiyetini kazanır. 600 bin kilo patates, milyonlarca kilo bak - kredi açtı 'Yomh•ma 2.7'25 1.14 
Cil ve lekeleri kökünden temizler. 60 ya- la, ~asulye vesaire lhra9 edilmektedir. Sındır., (Hususi) - Burada TaruD Ban- Moakoft 24.00 ILsı2S 
~ . . Ineiöl demlryolundan latlfade etae ibra- •· ltokbolm 3.0957 J."" 
şında bır kadının bu krem ıle buruşuk t bir ta misli artacaktır. kası ve Tarım Kredi kooperat1f1 oldutu hal- •--------"'-------• 
yüzünü genç bir kızın cildi kadar taze - ca ç de tütün zürraı muhtaç oldukları tredlJl bu • 8 B & • 
:eştirir ve düzgünleştirir. Bu hal tecrübe Şehrimizde koza satışı ftatıan 7~ - 80 ku- lamaml§lardil'. Bu yüzden lltlncl ppaJl ra- 11----------..-:-A-...,---

1
-.. -.-1--ı . . . ruf arasında tehalüf etmektedir. Inhlsar 1- pamamışlar, ancak bir kısım tilttlııelller mah 

ıJe sabıtti.~. Hasa~ _acıbad_e~ kremlen çır- daresl bir yılda 101,700 liralık mamul tütün aulü idrak edebilmişler ve •tmal& b&1la .. Anıdcıılll 1111- " • 
kinleri guzelleştırır ve ihtıyarlan ıenç- satışı yapmıştır. Enelki senelere nlsbetle iç- mılardır. Bir kısım zürra da. puuızııttan Plllli 
!eştirir. Kadınlara füsunkir, tatlı sıcak kilerden de 2689 liralık fazla satıt yapılmıt- mahsullerini toplayamamatıadJrlar. Bu ıi- A. im- " • ftdeD 

Bomontl • K*tai bir cazibe verir. Cinsi cazibeyi ziyadeleı - tır. tünler, tarlada yanmaktadır. Allan oımmto 

00.0I 
00.GI" 
ô,OI 

U.20 

••• ••• ... 
IUI 

lirir, fakat acıbadem yajı kremini yap- Bu feci hal tartısında, Buıdırlıdan • • lılCU. baııba 
lsTANBUL mln ala otlu lle Mehmet ... '- Aldılar ttl - 9 .. ,.. 

mak çok güç olup bu bir un'at ve fen tünciller bankasının zürraa rardJDı etmeli- ft Bankuı • 
meselesidir. Bazı ıtriyatçılar Acıbadem e- Ticaret va Zahire Borsası ne tavassut ve bu yardımı temin ttınltlerdlr. ~=:.,. Dellf. :.. 
sansını vazelin ve buna benzer yağlarla Bankanın iltlncl direktörü StueJmanla Ta- 1 ıs fark Delh'menl · kan§tırarak acıbadem yağı kremi altın - 28/8 /937 nedarı İbrahim Kırkataçlı ottu n Banb Tertoa ıt.O'J 
da satmak isterler, cildinizi acıbadem ya- eksperleri buraya gelmişler, ebperler tar - ı-.:==:__ ____ _.11--:..:...------1 

l'IATLA& lıılarda tetkikler yaparak raporlannı direk- 1 8 T l it 8 & Z L & S 
ğından asli malum olmıyan acıba - törlüte vennişlerdir. Bunun tıaertne, banka, L--..::.=...::...=.=..=,r------"TI 
dem yağı kremlerinden koruyun, 20,000 liralık bir k.recll a"mlf, bu nretıı lir- A.W. Lı,.e 

C l N S l Aşağı Yukarı y ı __... ıs 25 t.e • aıtSı halde yüzün esmerleıtiğini ve raa büyük bir yardımda bulunnnqtur. Tlrk borc1l - • -
tüylendiğini aörürsünüz. Yajlı Ha - K. P. K. P. Bu sene, tütünlerlmiz her 1eneklnden Tt • • 1 ftd9ll 18.JO 11.l'IS 
san acıbadem kremini gece yatarken yağ- Butday JWllUfat 6 eo 6 2S civar köyler mahsulünden çot Ti neflsUr. • • D ftdt11 17,51 17,51 

sız Hasan acıbadem kremini sabahları Arpa 3 12·5 3 2S Dadayda kendircilik TA B v ı LA ... 
. ld Çavdar 3 35, 4 l--------.,---:-~--:::-----tı kalkınca yüzlerine süren her bayan ci - Mısır aan 4 22.s 4 35 Daday <Hususi> - Son zamanlarda, Da- Atdıe ıc.,... 

lerinde bu büyük değişiklitl ıörecekler - susam ıs uı dayda ve köylerinde de kendlrcllite daha Anadolu 1 pe. oo.ao to.OI 
dir. Her gece bayan teninin güzellijini, Afyon ince S60 fazla ehemmiyet verllmeğe b&flanınıştır. Kö7 • 1 ftdell oo.oo .... 

ffaf. t 1 t f t' · '- b H Peynir beyaı 2S 27 20 liınun kısmı azamı, tarlalarının münim kı - • D pe, 00,00 00.ll 
ıe ıye ve e • e ını anca.. u asan 40 50 sımlarını kendir zerlyatına h&aretmektedlr- ao.• 
kreınlerile idame ettirebilecejini unut - Peynir taıar ıer. Bu yıl eklm geçen yıllara nJ.sbetıe fazla- • D .,.. Ql.OO -

Anadolu mtı. pefln oo.oo •·-
dır. masua. 

Endüliis .Ş6valyesi 
'9ıf< ....... 

yudum yudum tattıktan sonra; mesele- Bu genç ve ateşli kadının heyecanla- bet bile; başını bana çevirerek.. ene 
yi izdivaç ile neticelendirmek .. ondan n karşısında, Abdurrahman birdenbıre şahane delikanlı. Tıpkı, tarihi kahra· 
sonra da aşkın şarabını kana kana iç - şaşırmış .. onun yüzüne baka kalmıştl. manlara benziyor.> diye mtnld•ndı. 
mek... Anita, henüz yataktan kalkmış olan - Madınazel, Elizabet mi?. Abdurrahman - Başka?.. Abdurrahmanın, yarı çıplak bir halae - Evet.. kraliçe hazretlerinin kızı. 

- Başka, ne olabilir; muhterem asıl- olduğunun farkına bile varmamıştı... - Daha ... 
Yu .. : A. R. zadem. Heyecandan titreyen ellerile, genç ve - Dahası .. nasıl söyliyeyim, bilmem 

- ~u bahtiyarın kim olduğunu öj .. Adını bile henüz şimdi senden öğren - - Şövalyeler, işık oldukları zaman gürbüz Berberinin çelik gibi pazuları· ki... Dünden beri, sizi arıyordum. Hatıl, 
renmıye cesaret edebilir miyim?.. eliğim bu latif kız ile aramızdaki bütün böyle mi yaparlar? nı yakalamıştı. saraya bile gittim. Fakat nerede oldu-

- Kraliçenin kızı. münasebet.. alay geçerken, bir saniye İhtiyar çizmeci bir pot kırmamak - Hele kraliçe hazretlerinin meser- ğunuzu, kimse bilmiyor. İhtiyar bir 
Büyücek bir kaz budunu kemirmek- göz göze gelmekten ibaret. .. Bu bir sa- için ihtiyatlı hareket etti. retini görseniz.. hayrette kalırsınız... adam göndermişsiniz. O da bir daha 

le me?gul olan ihtiyar çizmeci, :ıerin - niye göz göze gelmenin, onun kalbine Lastikli bir cevap vermek istedi: O ağır başlıw kadın, bir çocuk gibi çır - görünmedi. Hülasa, hepim~z. heyecan 
d~~ bır karış f~rladı. Az kalsın, çiğne - ne ilham ettiğini bilmiyorum. Fakat - Eh.. aşağı yukan böyledır, aziz pınıyor.. cegcr, krallık yeniden ilin içindeyiz. Şimdi buraya, mçın &eldim; 
dıgı lokma ho.gazmda kalacaktı. ben, 0 bir saniye zarfında gözlerimden şövalyem. edilseydi, bu kadar sevinmezdim.• di- biliyor musunuz? 

- Haşmetlu kraliçe hazretlerinin kalbime akan ılık bir şeyin saatler Bu sefer de, Abdurrahman yumruk- ye bağrıyor ... Bir an, bir dakika bile - Şüphesiz, biraz sevişmek için. 
k~r mu~t~_rem ~:rimeleri.. Elizabet geçtikçe orada, kalbimin içinde, kuv - larını masaya dayadı. İhtiyar çizmeci- sizi dilind:n ~~~.ürmüyor. cAh .. be~ ~- _ o, gayet tabü ... Fakat bir de vazi-

etlerı, oy~e ~ı. vetini arttıran bir ateş olduğunu hisse- nin, mahmurlaşan gözlerinin içine ba· ten onu gordugum dakikada, ne buyük fem var. 
- Adını, bılmıyorum ... Onu, ilk defa dıyorum. karak: ruha malik olduğunu anlamıştım. O; N 

1 
b' if ) 

~larak, bu sa~a? alayla geçerken bal - İhtiyar çizmeci, iki yumruğunu ma _ - Dostum! .. Ben, böyle yapmıyaca- hiç şüphesiz ki fevkalade işler yapmak - ası . ır vaz ; ... taraf dan 
01:~· ann~smın_ yanında gördüm. sanın kenarına dayadı. Aıimane ve fi- ğım. Çünkü, yapamıyacağım. için yaratılmış bir adam. Tıpkı, babası . - Kra~çe .. haz~e.t ~1:.\ ını..c-:-

tıyar çızm~ı, _acele acele bir bar- lozofane bir tavırla, başını salladı: Diye, mırıldandı. gibi. .. > diyor... liyoru1!1. ugun sızı, og e y~e~ -
dak ş~rap. daha ıçtı .. Ağ_zındaki lokma - - Ali .. ytıükemınel... İşte, büyük ve İhtiyar çizmeci, bu garip sözlerden, Anita söyledikçe , rengi kızarıyor; vet edıyorlar. Fv~k~t'. artı~u~ük ::•: 
t~! ~ıde~ıne yerleştı~~ı.: Ondan sonra, hakiki aşk, buna derler ... Nitekim aciza hiç bir şey anlamadı. heyecanı artıyordu. Abdurrahman, elile dan g_el~cek .. d~gılsınız. · · . 8:lı~iufi . 

tiuyuk hır hayretle sozune devam et - ne, ve naçizane .. ilk aşkı, bendeniz de - Böyle yapmıyacak mısınız? onun ağzını kapıyarak: reftıe;1ınınk bu~uk ve şerefltı b~fr ~ 
: M . böylece hissetmiştim. Ne ise, onu geçe- - Hayır. - Madmazel!.. Heyecanınızı biraz 81 ~tı e onaga resmen eşrı ,. -

ı - .. a.~mazel, Elızabet hazretleri. .• lim ... Evet, muhterem asılzadem. Şim- - Şu halde ne yapacaksınız?.. teskin ediniz. Şimdi düşüp bayılacağı- sinız. 
ş~~ but un İspanyanın, yegane aşk me- di, ne yapacaksınız? - Onu, ben de bUmiyorum. nızdan karkuyorum. - Ala ... Şimdi ben de bunlara eevap 
legı ... Eh; saadetinizi tebrik ederim, - Evet.. ben de bunu düşünüyorum.. * Demeye mecbur olmuştu. vereyim ... Birincisi; ihtiyar bir doltum 
~uhterem asılzadem. Tam, size layık Şimdi, ne yapacağım?.. Kraliçenin teklifi Fakat Anita, böyle tavsiyeleri din- var k i; o da senin gibi, bana ulur getir-
bır aşk ... Şu ~alde; büyük bir cesaret- - Bu bapta .. acizane tecrübelerim - Sabık kraliçenin oda hizmetçisi Ani- leyecek halde değildi... Ağzına kapanan diğinden bahsediyor. HattA, otelci ve 
le, a~ı~ ve mut~veff~.kral _Rodrik haz- den .. ve naçizane reyimden istifadeye ta, Abdurrahmanın od.asma girdiği za- Abdurrahmaının elini, ellerinin arası1. lokantacı da bu fikirde ... Bana blırsa 
ret~crının .merası;ffi gunler nde giydik- tenezzül buyurulur mu?.. man, derhal delikanlının boynuna atıl- na alarak, ayni hararetle sözüne devam hepinizin uğurlu insanlar olduğunuzu 
lerı altın ışlemelı, ve elmas düğmeli _ Söyle bakalım. dı: etmişti: kal)ul ediyorum, ve kalbimde hepinize 
çizmeler üzerıne bahse giıişmiye ha - - Efendım!.. tık yapılacak iş; hissi - - Gördünüz mü! .. Benim sevgim, - Bırakınız, rica ederim.. içimdeki- karşı memnuniyet besliyorum. Bu, bit-
zırım ki.. Matmazel Elizabet hazretle - yatınızı matmazel hazretlerme bildir - size uğur getirdi ..• Ah, yarabbi! .. Ne leri, doya doya söyliyeyim... O gün, ti. .. Şimdi gelelim ikinci meseleye.. bu 
ri de, ayni suretle size karşı ayni &§kı mek.. ve böylece de, kendilerinin nazi- şeref.. ne büyük şeref ..• Biliyor musu- alayla konağın önünden geçerken; bizi gece rüyamda dadımı gördüm. Bana, 
beslemekle bahtıyardırlar. kine ve qıkane hislerini öjrenmek... nuz; bugün İspanyada, herkes sizden de kırdınız, geçirdiniz ... Konakta, size garip bir şey söyledi. İsminin bap (A) 

- Dur, aziz dostum!.. Bu hususta - Sonra>.. bahsediyor. işık olmıyan kimse kalmadı. \nnesin- ile başlıyan kadınlarla, sevişmekten 
bahse giri~mekJe de pek acele etme... -Bir müddet, qkın leaia prabını Diye bağırdı. den okadar çekinen madmır.el Eliza - sakın. (ArU. _., 
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RO MA NI Doktorsuz kasaba 
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Yazan : K. R. Enson 
- Kocama göz koydunuz ya hepsi J orada olduğunuzu bilseydim, gelmez - - Şu dakikada artık bunlar için mü-

bir yola çıkar!.. dim. Babanızın gönderdiği gülleri al • nakaşa etmek benim pek hoşuma git -
Demek için ağzını açıyordu; dışarı- mak için git.tim. Ne gördüğümU pekala miyor. Sizinle aramızdaki vaziyeti, bir

dan Hüsamettinin ayak sesleri duyul- bilirsiniz! .. Haydi benim evim, benim a- likte verdiğimiz kararları düşünürse
du. O da giyinmiş, salonun kapısından partımanım diyemem, fakat benim bu- niz, herkese karşı yalnız gösteriş için 
içeriye giriyordu. Süheyla ile göz gö - lunduğum bir apartımanda, benim yat- bir arada yaşadığımızı hatırlarsınız, bu
ze gelince durdu. Bakışlarından korktu. tığım odada başbaşa kalmak .. benim o- nu böyle uzatmıya, hiç yoktan gürültü 
tık önce anlıyamadı. Demin Fehametle damda! .. Yakışık alır mıydı, onu söyle- çıkarmıya kendinizde bir hak bulamaz
beraberken kapının açılıp kapandığını yiniz! .. Yoksa bana gösteriş olsun, diye sınız, sanırım!.. 
kendisi duymamıştı. Onun için karısı- mi yaptınız?. - Hiç yoktan gürültü çıkarmak mı? 
mn neden böyle öfkelendiğini, sinir1en- - Sizin geldiğinizi duymam ştım bi- Benim odamın havasını girletmek si-
diğinı birdenbire bulamadı. Yalnız ne le... zin gözünüzde bu kadar değersiz, basit 
de olsa, her suçlu gibi onun da ıçinde - O kadar dalgındınız, öyle mi?. bir hadise öyle mi? .. Demek ki siz, ken· 
bir korku vardı. Fehamet gibı işi piş - Benim geldiğimi duymıyacak ka- dinizde böyle bir hak görebiliyorsu -
kinliğe vurmasını beceremedı. Şaşır - dar, bir kadının yatak odasına nuz!.. Maşallah!. .. 
mış, bir onun yüzüne, bir de ötekine saygıyı düşünmiyecek kadar ... Hizmet- Hüsamettin Süheylanın kolundan 
bakıyordu. yakaladı. sarstı: çilerin önünde bir gürültü çıkarsa, diye 

İlk önce kendini toplıyan Fehamet korkmıyacak kadar, öyle mi?.. - Susunuz artık, dedi, yaptığınız 
oldu. Deminki hırçınlığı, gözünün ka- hakaret elverir. İşte Fehamet de ıeli-
rartısı geçmiş; araya laf karıştırmak, Hüsamettin, ne diyeceğini bilmiyor- yor! .. Onun yanında gürültü çıkarmak • , • • .. • ... • , , , 
bir gürültü çıkmadan bastırmak isti - du. Fehametin liiç ses çıkarmadan ora- büsbütün çirkin olacak!.. Züleyhanın babası Hasan bey cM> ka-
yordu. ya geldiğini, boynuna birdenbire onun Koridordan doğru ayak sesleri du- sabasına §Ube rejsi olarak tayin edildifl 

- Tiyatroda biz mantomuzu çıkar - sarıldığını söyliyemezdi. Hangi kadın yuluyordu. Süheyla silkindi, kolunu zaman ıenç kız bu sefer senelerdenberl 
mayız, dedı, Hüsameddin de pardesü olursa olsun kabahati onun üstüne at- Hüsamettinin elinden kurtarırken: taırada yalnız baıına ıezen babalı ile 
ile ~turur. Oradan çıkHlca baloya gi - mak bir erkeğe yaraşmazdı; hele Fe- - Bundan böyle, dedi, bu kadın bu- beraber cM> e gitmeye karar verdi. Za-
denz ld" • · b d k a· d tE>n tstanbulda halasının yanında otur • 

Süheyla onu dinlemiyordu. ş:mşek- hamet gi~~ sev~i~i bir kadını ele v.~r- raya ge ıgı zaman en e en ı o a - maktan biraz da ııkılını§tı. Çünkü halası 
ler çakan bir bakışla gözlerini Hüsa - mekten Suheyla ıle çarpışmayı goze mm kapısını kilitleyeceğim; .haberiniz asabi, sert bir kadındı. İyi geçinemiyor-
meddinden ayırmıyordu. Fehamet baş- aldı: olsun da.·· Jardı Hem de Hasan Bey cJ.l> in bajlık 
ka bir çare düşündü: - Bilmem ama, dedi, sizin de bu ka- Hüsamettin, bir iki adım geriye çe- bahçelik havası, suyu ıayet güzel bir yer 

- Bir ricam var amma, dedi, bil - dar hakaret etmeniz biraz fazla oluyor, kilirken Fehametin gölgesi de kapının ld ~ - l"' d 
- önünde belirdi: o u6unu soy uyor u. 

mem ki saygısızlık olmasın!. Madem ki sanırım. Züleyha cMıme geldikten sonra baba-
tiyatroda locanız var; balo için de bir _ Ya sizin de bana böyle gösteri§ - Beş dakika sonra telefon etsey- sının kasabayı tstanbulda meth ederken 
kaç tane bilet almışsınız. Birisini da - yapmanız pek m\ güzel oluyor, dersi- dim bulamıyacakrnışım, diyordu; tam hakikaten kendisini aldatmadığını anla
ha çağırsak .. Cevat Rasimi tanır mısı - niz?. Bir daha, iki odanın 3rasındaki kapıdan çıkarken yakaladım. O da bir dı. Burası bütün evlerinin önünden su
nız?.. Ben kendisini pek beğenirim. perdeyi kapamayı unutmayınız!. İkide yere akşam yemeğine davetli imiş. Bizi lar akan, yemyeşil, pek şirin bir yerdi. 
Çok kibar bir çocuk ... Çok zengin .. Av- oirde böyle .ğrcnç levhalarla karşı kar- tiyatronun kapısında bekliyecek. Ahalisi pek iyiydi. Memurlan birbirle-
rupadan yeni geldi. Geçenlerde Türk şıya geJmeğe benım hiç hevesim yok!.. (Arkası var) rile mükemmel uyuşmuştu. Bahçe eğJen-
tiyatrolarını hiç görmediğini söylüyor- N 1 · · b - celeri tertip ederek kır gezmeleri yapa -
du. Bır akşam giderseniz, beni de gö- .. - e o muşs:ı -~~~· şımcli ~~u ( 1 rak her gece bir evde toplanarak birbir-
türünüz deqıifU. Müsaade ederseniz o- ~yle .~~tma~, gurultu çıkarmak sızın Bir Dokt•un !erini hiç incitmeden vakit geçiriyorlar-
nu çağıralım. Göreceksiniz, ne iyi bir ıçın buyuk bır kazanç olmasa gerek... Günlük SALI ıJı. Yalnız Züleyhayı hayretler içinde bı-
çocuk ... Siz de beğeneceksinizL - Açık söylesenize şunu!.. Kazanç rakan bir feY vardı: Kasabada hiç doktor 

SiilıeylA haşmı çevirdi: -dediğiniz ne? .. Ne olsa gözümü kapa - Notlarından (*) bulunmaması: Genç kız cbu nasıl olur> 
- Kimi isterseniz çaaiırımz. dedi, malıyım, ne yapsanız ses çıkarmamalı- Gıdalarımız diye, kime sorduysa buyunlarını büküp: 

her yaptığınızı bana danışmı~orsunuz yım, öyle mH .. Biraz daha ileriye gi- ,Ne yapalım pek uzak diye, kimseler gcl-
ya!.. dersem beni kapı dışarıya mı atacaksı- Pey n ir mek istemiyor> dediler. Züleyha cM>me 

Hüsaınettin ona doğru bir adım attı: nız, bunu mu söylemek istiyorsunuz?. Peynir hem yat, hem de ı:azeın de- geldiğinden bir kaç ay sonra bu doktor 
- Rica ederim, Süheyla!.. Kovulmamak istersem, her hakaretini- nJien albomln kısmını ihtiva eder. Bu yokluğunun kasaba için ne feci bir eksik 
Fehamet hiç aldırmadı. Kapıya doğ- ze, bütün saygısızlıklarınıza karşı boy- sebeple iyi yallı bir peynir, tereyatın- olduğunu daha ziyade anladı. Bir gece 

dan daha mugaddidlr. Sütü prezör de-
nı yürürken: numu büküp oturmalıyım, değıl mi?.. nllen bir maya ile pıhtılaştırarak elde karyolasında uzanmış kitap okuyordu. 

- Telefon rehberi nerede? Kuzum Yağma yok! .. Gidip babanıza anlatacak edilir. Silt de kazein de böyle gayri mün- Birdenbire dışarıda gürültüler duyarak 
bulsana cunu! Is b k ı h · · h k hal bir hale gelir, süzülmeğe bırakı - yerinden kalktı, sesler bahçe tarafından ,. •• o am, a a ım angımıze a • vere • 

Diye Hüsamettine seslendi; onu da cek?. Fakat ben buna tenezzül etmem. lır, peynir olur. Eğer peynir yapılırken geliyordu. Pencereyi açarak dışan bak-
kullanılan sütün kremi alınırsa elde e- A l d 

yanına çağırdı. Hiısamettin gitmedi: Zaten geçinmeğe gönlüm yok. Biran dilen peynir çok cılız ve zayıftır. Eter tı. Komşunun bahçesinde telaş a ora an 
T lef daki masanın ·· 1 kremi alınmazsa orta derecede yallıca oraya koşuşan kadın gölgeleri gördü. 

- e onu yanın us- evve bu süslü cehennemden kurtul - bir peynir elde edilir. Eter bu esnada Yandaki evde adlıye mübaşirlerinden bi-
tünde .olacak!.. ~ • . mak için -can atıyorum. Fakat o zamana süte bir miktar krem lllve edlUrse o :ıa- rinin oturduğunu biliyordu. Hatta ilk 

Dedı. Ne olu1'$8 olsun Suheyla ıle ko- kadar kendimde hizmetçilere k man tam yatlı güzel bir peynir elde e- geldikleri günlerde mübaşirin iyi yüzlü 
nm:mak istiyordu. Yarım saat evveline . arşı dllir _,,.... maskara edemem· herkes k nd· "l · tombul bir kadın olan genç karısı gelmiş 
~adar Fehamete karşı o kadar kibar .. . : 1 e ıme g~ - Peynir çok mükemmel gıda şeraltlnl 
davranırken şimdi birdenbire buna ne durmek ıstemcm. Ne halt edeccksenız, haiz bir maddedir. Hazmı çok hnflf ol- cHoş geldiniz> dıyerek yerleşmelerine 
olmuştu? Zorla kavga çıkaracak ortada gizli bir yere gidiniz, orada yapınız!.. dutu gibi diler yemeklerin de hazmını yardım etmişti. Züleyha cAcaba ne telaş

kolaylaştıran dlyaotas ifraz ettirir. Onun farı var?> diye düşündü. Tam o sırada 
ne vardı? .. Bunları soracaktı. - Onu buraya hen çağırmadım. O- için yemeklerden sonra birer parça pey- kapı açılmıştı. İçeri hizmetçi girdi, bu 

Fehametin ayak sesleri uzaklaştık - nunla buluşmak istersem başka yer mi ntr yemek çok muvafıktır. Tam yallı 
·· d ·· D kt ? bir peynir hakikaten eksiksiz bir gıda- cM> min ycr~isinden yaşlıca bir kadındı. 

tan sonra kapıya doğru yüru u. işarı- yo u. dır. Onun eksilt unlu maddelerdir ki o- Yüzü tel8.şlı bir halde genç kıza yaklaşa-

Yazan: Peride Cet• l 

)erinin olduğu yeri, yanlarını gösteriyor
du. Züleyhanın halası bir zamanlar kun 
hastalıjı geçirdiği için genç kız bu has 
tahtın arazını biliyordu. Ayni hali ka 
dında görünce, hemen sıcak su getirtm~ 
hastanın kamına sıcak sıcak kompresle; 
yap~tı. Yarım saat sonra sancılar ha ; · 
fjflemiş biraz sonra da kadın yorguı 

titkin bir halde uyumuştu. 
Ertesi gün babası eve yemeğe gel • 

diği zaman kızma gülerek: 
c Senin dün akşamki doktorluğun ka· 

sabada almış yürümüı herkes bundan 
bahsediyor.> 

Dedi. O günden sonra kasabada Züley· 
hanın ismi cdoktor hanım> çıktı ve genç 
ıoz garip bir şekilde hastaların hücu -
muna uğradı. Bir yerinden şikayeti olan, 
kendini hasta hisseden herkes ona geli
yor, Zuleyha bunalmış bir halde onlara' 
lif anlatmıya ça1ışarak kendisinin ger
çekten doktor olmadığını söyhiyor, fakat 
dayanamıyarak bazı öğütlerde bulunduğu 
hatta onlara İstanbuldan getirdiği tentir
diyot, aspirin gibi şeylerden verdıği olu• 
yordu. 

Genç kız kapısına kadar ıi1a aramaya 
gelen bu zavallı insanlara yardım edeme
diği için pek muztaripti. Ayni zamanda 
kasabada isminin cdoktor hanım• çıkma
rına, başına ge!en bu garip vaziyete de 
üzülüyordu. für gün babasına bu hale bir 
nihayet vermeli baba dedi. Buraya mu
hakak bir doktor ister. Hergün kapımı 
çalanları g:?ri ööndürmek onlara bir yar
dımda bulunamamak beni .kahrediyor, ne 
napacağımı şaşırıyorum. Siz buna bir ça
re bulunuz.> 
Şube reisi yüzü gayet düşünceli bir hal 

ıçinde cevap verdi: 
- Doğru sbylüyorsun kızım. TckraI 

tıhhiye nezaretine müracaat etmeli, fa • 
kat onlarda da suç yok. Biraz da gell!ı;, 

yeni yetişen doktorlarımızın ücra yer, 
fona yer demeyip bu zavallı insanların 

yardımına koşmaları lazım. 
Ve yavaşça ilave etti: ıını dinledi Sonra Süheylinın yanına . - Ben de bunu söylüyorum işte... nu da biz ekmekle tamamlayabiliriz. Çok :ak: 

geldi: Istediğiniz yerde, ne isterseniz onu ya- sık olarak bizde kullanılan bir !.ablr var-
- Ne oluyorsunuz, dedi, gene ne var pabilirsiniz. Fakat benim odamda bu dır: 

_ Gördün mü hali hatunum, dedi? - Mesela bizım Faruk ... 
Komşu mübaşirin karısvıı bir sancılar Züleyha bu ismi işitince hafif bir ür-

Allah aşkına?.. kadının ne işi vardı?. cPeynlr ekmek hazır yemek!• Hald-
A 1 katen yağı çıkarılmamış peynir ve ek • 

Genç kız öfkeden kıpkınnızı olmuş- - n aşılan sizi aramıya gelmiş ola- mek vücudun lhtıyacını tar~ılayan pra-
tu: cak!.. tık bir yemektir. 

- Ne olduğunu bana ne soruyorsu- - Beni arayan seslenirdi. Hırsız gibi < •) Bu notlan kesip aklayın.., J'&ll .. I 
bir alltüme J'&P-.tmp kolleblyea , • ...., 
Sıluntı umanmızda ba notlar ltk ...._ 
l'lbl lmdadınısa yet l .. bDlr. 

nuz, kendiniz bilmiyor musunuz} ayaklarının ucuna basa basa koridor-
- Ben geldiğim zaman güzel güzel lardan geçmez, gelip sizin boynunuza 

konuşuyordunuz. Sonra da onu siz ye- atılmazdı:!.. 
~·~~~~~z,~~ro~b~~~~~~==~~~~=~~==~=~==========~~= 

gitmek için çağırdınız. Geldim, size bu- • 
nun için teşekkür bile ettim. Birdenbire 
ne oldunuz? 

- İlk önce bu kadar bayağılıkla kar
şı karşıya geleceğimi düşünmemiştim. 

Her misafire nasıl güler yüz göstermek 
lizım gelirse ona da öyle davranmıya 
çalıştım. 

- Rica ederim, nasıl bayagilik? .. Ne 
söylediğinizi biliyor musunuz? .. 

- Ben biliyorum, siz bilmiyor musu
nuz, sanki? .. 

Hüsamettin birdenbire duraladı. De
mek ki yatak odasında iken Fehametle 
aralarında geçenleri görmüştü!. Başını 
önüne eğmemek için pencereye doğru 
çevirdi. 

SüheylAnm sesi öfke ile, nefretle tit
reyotdu: 

KIZILAY CEMiYETi 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafından bastırılan 

bebeklere nasıl bakılacağını öğreten 

satışa çıkarılmıştır. 

ve doğuştan iki yaşına kadarki 

y Av R u LA R M 1 z adlı kitap 

Nefis ve parlak bir kAğıt üzerine renkli bir surette basılmış olan bu 
kitapta: Yeni doğan yavruya annenin snt verme tarzı, bebeğin gıdaları, 
yemek ve uyku zamanlan, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği giy
dirme tarzları, uyku zamanlan, dişleri, çocuk hastalıklım, bulaşıcı hAsta
lıklardan koruma yolları, bebeğe yaptırılacak hareketler., oyunlar, itıyadlar, 
anne ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve dttha bir çok hususlar 
hakkında bol resimle murassaı iz&hat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli olım bir lirarı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZi'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri lazımdır. 

- Anladınız mı •imdi? .. Ne olduğu 
hatırınıza geldi mi> .. Bir aralık odama 
girecek oldum. Merak etmeyiniz. sizin 

lstanbuldıı Yenipostane civımnd~ Kızılay Satış Deposunda 

~--•••••• ve kitapçılarda sahlmaktadır. 

bir sancılar tutmuş ki düşman başına .. > perme geçirdi. 
kadın göğerip duruyor. Sabaha kalmaz Faruk yakın akrabalarından bir dok~ 
ölür diyorlar. tordu. Bir zamanlar Züleyhayı seviyor -

Züleyha hayretle sordu: du. Genç kız da ona lakayit kalmamıştı. 
_ Hastalığı ne imiş? Fakat Faruğun babası ile arası hiç iyl 

olmıyan H~an bey ckızım daha küçük • 
Hizerııtçi c bilmem> demek ister gibi o-

tür, Faruk ta pek genç, Züleyhayı mes'· 
:nuzlarını kaldırarak dudaklarını büktü. 

ut etmek için bana itimat vermiyor> di· 
Züleyha kaşlarını çatarak c Doktor yerek evlenmelerine mani olmuştu. 

jster> diye, mırıldandı, kadın cdoktor 
için vilayete haber salmak lazım diye• Züleyha babası ile aralarında geçen bu 
cevap verdi Sonra dudaklarında acı bir konuşmadan bir kaç hafta sonra idi. Bir 
tE:bessüm kıvrılarak ilave etti: akşam üstü genç kız ziyarete gittiği bir 

c Şimdi buradan otomobil gitse altı, ahbabından döniıyordu. Evlerine kıvrılan 
yedi saatten aşağı gitmez fakirin müba- sokağa sapmak üzere iken karşısına bir 
şlrindc 0 kadar p~ra ne gezer. zaten yol gölge çıktı, Züleyha hafif bir korku ge
gidip gelme sekız saat sürer 0 zamana ~irerek başmı kaldırdı ve birdenbire du
kadar da ... > daklaı ında küçük bir çığlık dökülerex 

Züleyha bir çare arar gibi etrafına ba- geri sıçradı. Karşısındaki gölge Faruktan 
kındı. Sonra birdenbire kapıya doğru başkası değilai. Genç kız heyecandan tit· 
yürüyerek benım mübaşirlere geçtiğimi reyen bir sesle: cdemek geldin?> diye 
babama habn ver dedi. Gidip kadını bir mırıldandı. Sonra daha yavaş ilave ettiı 
göreyim.> •Yani gelebildinh 

İki saat sonra eve döndüğü zaman epey Genç adam hemen yaklaşıp onun ke> 
yorgun, fakat pek mamnundu. Uyumıya- luna girmişti. Yüzüne hasret ve sevgi do
rak kendisin: bekliyen babasına vak'ayı lu gözlerle bakarak: 
anlattı: - Sen çağırırsın da hiç gelmez oluı 

Gittiği zaman kadını sancıdan tırnak- muyum. diye cevap verdi. 
!arına kada• morcrmış bir halde bulmuş, Bu söz üzerıne birdenbire Züleyhanm 
ağrısının ner€de olduğunu zorlukla anlı- gözlerindeki mes'ut ışık sönmü§llİ. Onuıı 
yabilmiıti. Kadın inliy~e!!re~k~h~eıubö~·~·b~r!;ek~-:.L __ ..l.!D~ev~a!!m!!!•LJlS~i~nn~·um:aru._ ___ _ 
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Tallt, Enver ve Cemal nasal kaçtılar, nasal öldüler ? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -

flSoN POSTA 
mn 

TARiH( 
TEFRIKASI 
-25-

1 
Yazan: 

M. Rulm Ôzgea 
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" - Enver paşanın kafasında başka bir proje va:, Hancı çırag"' 1 vücudunu bütün kuvvetile gererek kendisini 
diyorlardı. Taşkentten cenuba gidip Basmacı/arla bır k Jk 

olmak ve bolşevizme karşı bir isyan çıkarmak! ,, kıskıvrak bağl1yan ipleri kopardı ve ayağa a tı. 
Oradaki fiatlarla dünya fi.atları - Belaya bak ki, Enver paşa Bu kadının işini başka bir güne Dedi ve yavaş yavaş yürüy~rek göl-ı V~ iç!:11d::n: Şimd~ b~layı . b~dum. 

arasında büyük farklar vardı. Ve bunun bir ~enisini yapmak üzeredir! bıraksalardı.. ilk evvel, yolcuları geliğe y~ü~~· tnc önüne vgeıe~ atm ~etli; ç~nku k.~~ın ev~d~, ikı yolcu 
bu fiatlarla ihracat yapabil - Dedıler. Önce anlıyamadım. Sonra temizlemek çaresini arasalardı, bu yularını çozdu ve kapıya dogrulau. Ka- ıle uşagın mukale!Ilelerını duymuş .• 
mek çok güzel ticaret imkanları gös - iza~ ettiler. Enver paşa Taşkente, Af - felaket başlarına gelmiyecekli. Abdal pının halini görünce: kadının kocasının Iran şehzadesı va 
teriyordu. Bakfıda, bütün Azerbaycan- ganıstandan gelmekte ola~ Ce~al .P~- herff! İşini görecek.. sonra da bunları - Yaman şeyler! Üzerim:ze atılmak ~idya ~~ü?1darının damadı olduğunu 
da ticaret için çok iyi bir zemin bulun- şayı karşı~aırıak . ~~le ?ıtmı~tı. ~ahit tutacaktı. İyi şahit oldu. Onlara, için kapıyı devirmişler. Ustamın hakkı ogrenmış ıdı. 
du~unu görüyordum. Gördüğüm şey - Fakat, ~~lıl. paşa ıle ~çuk Talata gore kendi elile canını teslim etti. varmış; bunlar, boyunları kolay bükü- Siyaveş .. aklını, atı satın almak çare
ler kafi olduğundan on günlük bir mi- bu, zahırı bır sebebtı; conun Kafasında Çırak .. bu adamların arkalarına nasıl Hir adamlar değil. Bana ne? Ben işime !erini aramaya verdiği için, yolcunun 
saferetten sonra T flise döndüm. başka bir proje var, diyorlardı; Ta~ - düştüklerini de düşündü. Onlar, han - bakayım. ne halde bulunduğunun .. nasıl renkten 

BATUMDA İTTİHATÇILAR kenttt'n cenuba gidip Basmacılarla bir dan çıktıkları zaman, bunlar herhalde Derken, üzerinde bir çul bulunan renge girerek kıvrandıgının farkında 
Tifliste bir müddet kaldım. Kendi olmak ve Türkistanda, bolıjeviznıe kar· uyumuyorlardı ve kendilerinin handan atın sırtına atladı. Kervan yolunu taki- değildi. 

sahamda yapılabilecek ticaret işlerı a- şı bir isyan çıkarmak!> çıktıklarını duymuşlardı. Belki de at- be başladı. Niyeti, uzaklara gitmekti; Hancı çırağı .. şehzade ile hizmetçile· 
rarken Tifliste mevcut deri fabrikala • Bu izahat önce hayretimi mucib ol- !arını çaldırmamak endişesine kapıla - fakat hanın önünden geçer~e~, atı dur- rinin, atın gemine yapışacaklarını va 
rma Ti.irkiyeden palamut ve palamut du. Şaka söylüyorlar, yahud, alay edi- rak aşağıya inmişler .. sonra d~ arkaları- durup dinlenmekten ~e~dını alamadı. cbu atı nereden aldın. Bizimdir> diye .. 
hülasası vermek çareleri aramak üzere yorlar gı'bı' geldi. Enver paşanın Türkis- na düşmüşlerdi. Kendi kcndıne: Hanın kapısını açık gorunce, hayrette 

d M k d - ceklerini ve kendisini, hırsız diye ya-Bat uma gittim. Orada a os ova a - tana gidip, basmacılara istinaden bol- - Usta, pek beceriksizlik etti. Bekle- kaldı. Yolcular, orada değil mi idiler? 
ki karargahın küçük bir nürnunes~ var- şevizm aleyhine bir isyan çıkarma;)ı seydik uyuyacaklardı. Onların işlerini Yoksa, evden hala dörnnemişler mi idi? kalıyacaklarını .. hele bu istikamette ge
dı. Halil Paşa orada oturuyordu Istan- için ne gibi bir sebeb olabilirdi ve ~~n- bitirmek kola.y ~~acakt: .. Y~rın. ?ec.e .. 

1 
o h.alde .. onların da atlarını götürebi· len baba ile oğul da burada ise işinin 

buldan gizlice gelmiş olan Küçük Ta - dan ne gibi bir netice elde etmek ınum- yahut başka bır gun bu ışı gorebılırdik. l lirdı. duman olduğunu düşündükçe korku • 
lit ta orada idi. Ben de bu beylik mi - kün olurdu? Bu suale zihnen bir cevab Diyordu. O. bu boş düşünce.lerden Hancı çırağı.. attan indi. Yavaş yavaş sundan titreyordu. Atı bıraktp kaçsa .• 
safirhaneye indim. bulmıya imkan olmadığı için evvela sonra, şimdiki halini düşündü. Iplerin j kapıya yaklaştı. İçeride ses seda yok- arkasından koşarlar diye cesaret ede-

Halil Paşayı pek az tanırdım. Fakat, hayret ettim. Ve onların alay etti~le: vücudüne battığı y~r'.er ne kada: sı~lı- tu. Kulağını ahıra verdi. Ora
1

da h~yvan miyordu. 
küçük Talfıtla münasebetimiz eski idi. ri zehabına düştüm. Fakat, onlar cıddı yordu. Sızılardan ıçıne fenalık gelı - ı bulunduğuna delalet edece.{ hır hal 

b Siyaveş .. atı iyice tetkik ettikten son-Onlar benden malıimat sordular, en on olarak bahsin üzerinde ısrar ettiler. Is- yordu; fakat oradan alın ıp öldürülece- görmedi. Yolcuların, gitmekten bah -
!ardan malılrnat sordum; bir hayli ko- rarlrı:rına rağmen bir müdd~t inanma- ğini hatırına getirdikçe vücudünün sı- t settiklerini hatırladı. O halde, evde us- ra, güler bir yüzle: 
nuştuk'. Batumda kaldığım bir .. ~afta dım, sonra daha fazla ısrar ile izahat zı.~arını unutuyor .. soğuk so.ğuk ter dö-ı1 tayı temizledikten, beni de b.~ğla~ıp o- - Söyle bakalım, delikanlı! Bu atı 

kadar bır zamanda pek çok şey ogren· verdikleri zaman inanmıya mecbur ol- kuyordu. daya attıktan sonra hana donmuşler.. bana kaça satacaksın) 
dim. dum. Çırak .. ölümden korkuvordu. Bu an· atlarını alarak gitmişlerdir. Dedi ve Deyince, · haydut hayretinden dona· 

Halil. Paşayı, Azerbay~an işler~de Ancak, Enver paşa, Batumda bulun- da, hay~t, g?zünde çok kıymet~i idı. O atın yularını kapını~ ya~ında bulunan kaldı. Olur şey değil! Bu adamlar, kendi · 
oynadıgı rolde;ı ?olayı pışnıan, . m~. - duğu müddetce arkadaşlarına karşı da-1 halde, hıç bır şey ya?.mada~ .. ,curtul - , bir kazığa bağladı. Içerıye .. aald~ .. İllt atlarını tanıyamamışlardı. Hele şehzade 
teessir ve hat.~a v.ıc_danen muztarıp gor: hi 0 kadar kapalı durmuştu ki gerek mıya _ç~lışm.adan mı olec.ektı? Kurtul - ; evvel, ahıra baktı. Atları ~orem~!'~?c~, nin neş'eli bulunması, onun, evinde ce
düm. Bu .rolu ~ı~m oyn~~ıştı) Hatt.a Halil paşa, gerek Küçük Talat, her ikisi; ma~ ~çın el_ınde~ .gelenı yapmıyacak daha emniyetle odaya dog:u yurudu. reyan eden hadiselerden haberi olmadı
onu kendi kendısme d~ 1zah :<femı- de onun hakiki fikirlerini ve projele- 1 mı .ıdı? ~-u ıp!erı. b_ır koparabılse.! Ku:- \Merdivenden yukarıya bak~ı. Yolcula-
yordu. Muayyen ~re~sıple~c baglı ola- rini anlamış değillerdi. Onun bu yeni 1 vetıne guvene~. ırıyarı, ge~ç •. dınç .. bır 1 rın yattığı odanın kapısı açıktı. ğını gösteriyordu. O halde, o iki belilı 
rak yapılmıyan b~r sıyasetın, ~n~. ya - avantürü hakkında sarih bir fikir edi- ada~~ı. ~ek guzel.' km·vetını tecrube 1 Oda karanlıktı. Ocakta, yanmış olan yolcu da burada değildi. Geniş bir ne-
panları r~stge~~ bır takım t~şeobuslere nememişlerdi. O, doktor Nazımı Mosko-1 edebılırdı. . . . ı cdunlardan kalan bir ateş yığını vardı. fes aldı. Sonra yapma bir ciddiyetle: 
sevkedebılecegı bu suretle bır .. k~re daha vaya göndermiş, kendisi de kalkıp Taş- Çırak .. hır kaç defa gerındı. Kolları- Bir ateş aldı. İdareyi yaktı. Bir çekişt~. - Atımı satmak niyetinde değilim. 
sabit ~lmu~ ~ulun~yordu. Kuçuk .. Ta - kend yolunu tutmuştu. Kat'i bir hük- nı bütün ~.u.~·vetile gerdi:. ~~nı çok ~~n-j dolabın kilidini söktü. Orada b~lduğu DedL 
lat ta oyle ıdı. Bu ışlerde onun rolu ~a- me karar veremiyorlardı. Avantüre dı; fakat ol~m acısını_ duşunerek, :~. - bir kaç çıkın parayı cebine attı . .Hancı- (ATkası aır) 
ha hafif olmakla b:~a~er o da kendi • atılacak mı idi, atılmıyacak mı idi? cudunun agrılarmı hıçe .. .;:ıy.dı'. ~ulun nın yatağını karıştırdı. bir şey bula - --·····~ ..... ~·--·-·"-'"'' • ·-
sinden memnun degıldı. Tam kestiremiyorlardı. kuvvetini kollarına verdı. BLrbtrı a: - ı madı. Duvarda asılı duran b;r kıltcı al- SoD POSta 

Enver paşa meselesine gelince, gör- • . . kasından kollarını germiye başladı. Ip- dı. Kuşağının arasına soktu. Kandili 
düm ki her ikisi de Enver paşadan mem- Hatta, onl~r ban.abu ha~~rı .'~raların- lerin sıktığı ~·erler acı acı yanıyordu. söndürdükten sonra odadan çıku. 
nun değildiler. Onu buhran içinde ve da bulundug1;1111 bı.r kaç gun ıçınde.' en 1 O, ıztıraba, acıya öyle_ al~şt.:, ki artı~ 1 Haydut.. ata binince, biraz düşündü. Yevmi. Siyası, ~·adla-ve Halle pzeıeat 
yüklü sinirlerinli' ağırlığı\ altında ne s~nra ver~ışl~r.dı. Bun~n .s~bebı de 1 bir şey duymuyor.. fıkrını sapladıgı Yolcular da, onun gideceği yoldan git.. Yerebatan, Çatalçeşme sokak, Z.5. 
yaptığını bilmiyecek derecede bunal - bızzat kendilermın tereddud ıçın~~ bu-1 kurtuluş arzusuna tabi olarak, her. de-1 mişlerdi; çünkü onların gitmek isted·:f,- ıs TAN Bu L 
mış buluyorlardı. Bunlardan hiç birisi, lunma~arı. ve aynı zam~da bu L~ın ~-1 fasında, yeni bir kU\n,·et hamlesıyle leri kasabaya en kısa yol, bu yol idı. 
Halil paşa, küçük Talat, doktor Nazım, hemrnıye:ı~e çok da dikkat etmenuş kollarını geriyordu. Halbuki, onun gideceği yerlere de, yal
hiç bıri Enver paşanın Anadoluya geç- olmaları !dı. Ben, AzerbaycandAa o~nan· Çat! dedi. Bir şey koptu. Hay~u~, ko~- nız bu yoldan gidilebilirdi. İhtiyatla 
mesine taraftar olmamışlardı. Ona dai- mış olan rolden dol~yı :Azerılerın ne !arının gevşemediğini görerek ıpın bır harekete karar verdi ve yola düzüldü. 
ma aksini söylemişler, kendisini bu fi· dere~ey~ k~dar 1?uşteki oldukları~ı yerinden koptuğunu anlıvamadı; fakat 
kirden vazgeçirmeğe çalışmışlardı. En- kendılerıne ızah edıp aynı ıamand:ı bır bu ses, ona bir halas müjdesi gibi gel- * 
ver paşa, Batumda gfıya bir kongre takım muahezelerde de bul~uş ol- di; kuvvetini arttırdı. Gerind:. Her ge- Hancı çırağı .. ertesi gün, akşama dc:>ğ-
toplamıştı. Bu kongre bir takını karar- duğum için sözlerim onların uzerinde rilişinde iplerinden bir ses çıkmıya ru, geçidin yanındaki köye geldi. ilk 
lar \·ermişti. Kararlar Enver paşanın tesir etmiştL B~lhas~a, insanın ınisafir başladı. Nihayet.. vücudünün, kolla~ı: tesadüf attiği evin kapısını aralık bul .. 
teklif ettiği şeylerdi. Onlar d~ bunl~rı olarak A bulundugu b~r memleke~te ~ra- nın gevşediğini duydu; fa~a~ ellerın~ duğu ve orada yabancı kıyafetli adam: 
tasvip etmiş oluyorlardı. Tasvıp etmiş- sını alakadar eden sıyasetle me~gl~~ ~1- oynatamıyordu. Bu defa, butun ~uvv~ lar gördüğü için, orasını han zannettı 
ler, fakat, bu kararlardan memnun ol- ması ve bi~assa o memleket:ekı hukut tini bileklerine verdi; ~ıvr.a~dı. Ip, bı~ ve başını uzatarak: 
madıkları gibi, Enver paşanın Anadolu- met ~leyhınde b~l~~ı dogru o~.mı- çok yerlerinden koptugu ıçın gevşedi. _Burası han mı? Hancı! 
ya geçmek istemesine de mütemadiyen y.acagı hakkın~akı ~zlerım onların uze- Elleri, kolları kurtulmuştu. .. .. 
engel olmuşlardı. ~ı~de ~yrıca bır tesır bıra_kmıştı. Bunun Çırak. .. e~le~~ni .. kurta:ınca, vucudu- Diye bağırdı. 

E , şa k al b' k tu gı·bı· gün- ıçın, nıhayet bu meseleyı bana açmıya nü saran ıpı çozdu. Ayaga kalktı. Ka • Siyaveş.. avluda dolaşıyordu. Kapı-n\ er pa , ap ı ır u , d A k .. 1 .. 
1
.. k ld. 

le k d. -1 · d t - du··şu··n karar ver iler. çar en şoy e soyu· ranlıkta ne yapacağını, nereden aça- ya ge ı: rce en ı a emın e o urn1u~, - _ , .. .. .. . 
müs ve bekle.misti. Trabzonda bulunan yorlardı: cagını duşunurken, bır aralı~tan 3:,Y - Burası han değil yavrum! Han, 
Os;rnn kahyaya ·haber göndermiş, onun - İşin asıl fena tar~ı şu ki, şimdi ı~~ğ~. gird_iğ.ini gördü .. ?r~ya dogru .Yıı.- daha ötede .. yolun kenarında. 
bir motör gönderip kendisinı Batumdan Enver paşa daha fena bır şey _yap~a~- rudu: Elim duvarın ustunde g~zdırdı: Dedi. Haydut, bu cevap üzerine, Sı~ 
alarak Anadoluya geçirmesini istemişti. la meşguldür: Galiba, bolşevık huku- Demır çubuklardan ve arkasır:dakı yaveşin gösterdiği tarafa doğru yürü
Fakat, Osman kahya bu sırzuyu is'af meti aleyhine bir isyan bayrağı aça- tahtadan, .. or~.sı?,ın pencere oldugunu dil. Siyaveş .. yolcunun arkasından ba
etmemiş, motörü göndermemiştir. Eğer caktır! anladı._ Surguyu buldu. Pencere kapa- karken, atına dikkat ettL Kendi kendi· 
motör gelmiş olsaydı, belki de arkadaş- Hakikaten, bizim ittihatcılar, hariç· ğını, hıç gıcırd~tmadan aç.tı v~ kurtul- ne: Tam istediğim gibi bir at! Dedi ve 
ları Enver paşayı zapta muktedir ola- teki siyasi faaliyetlerinde çok talihsiz muş kadar sevınerek genış hır nefes hiç düşünmeden, yolcuya <;eslendi; atı 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütnn hakları 
mahfuz ve garetemlze attttr. 

ABONE 
-

FIATLARI 
1 • 3 t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ter. 
ı---ı---ı-

'l'C'Rıdn 1400 750 '°° ı~ 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adnl 
değiştirmek 21 kuruftar. 

Gelen eurd pri wrilnta. 
ilanlardan mes'uliyet alınma. 

Cevap için mektuplara 1 O kuıılfluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

mıyacaklardı. Bunu açıkça ~öylüyorlar görünüyorlardı. Biır kısmı bolşevizmi aldı. . . kendisine satmasını tekili etti. 
ve Envarin artık ele avuca sığar vazi- Azerbaycana sokmuş, Azerilerin hayat- Şimdi, sıra ôemır çubu~lara ?el~ı~- Hancı çırağı.. bu teklifi işidince dur- ===::;:;;;::;;;;;;.., _________ ..., 
yette bulunmadığını ilave ediyorlar - larile oynamış ve bu hayatın kırılması- ti. Elleri, kolları kuvvetlı ol~ugu ıçın du; düşündü. O, zaten atı satmak niye
dı. na tavassut etmişti. Şimdi Enver paşa bu işi de kolaylıkla başar~cag·n~a~ e- tinde idi; fakat bu işi, gideceği kasaba-

Onlara ben de fikrimi söyledim. Mi· da, Moskovanın misafirperverliği aley- mindi. Bu parmak kalınlıgınd~kı e • da yapacaktı. o, bu düşüncede iken, 
safir bulunduğumuz bir memlekette hine bir hareket yapmıya teşebbüs et- mirlerin bir kaç1:111, .yuva~a:ın ~-n ·t : Siyaveş yanına yaklaştı. Okşıya okşıya Ba ıece nöbetçi olan eaaneler şablardlr: 

Nilbetcı 
Eczaneler 

herhangi bir istikamette olursa olsun mi.ş bulunuyordu. Normal bir surette kardı. Yanlardakılerı d~, ~yıce ıgrı e~ı ata bakınıya başladı. Atın cins bir A - istanbal eiJıeUndeliller: 
siyasete karışmamakla mükellef oldu- h .. er hangi bir m~n.tığın kah~ ?~.e~esi bir sıçrayışta, pencerenın kenarın~ çı _ - cem atı olduğunu anlayınca, İranlıya Aksarayda: (Slrım). Alemdarda: <Esat). 
ğumuz hakkındaki fikrimi, Azerbaycan lazım gelen bu ıki hareketın ikisını de ~ı. Bacakla:.ını v ~arkıttı. Tam atlı) ac3gı benzemiyen delikanlıya baktı. Onun, Beyazıtta: ccemll). Samatyada: CEroft • 
meselesi münasebetile izah ettiğim sı- talihsizliğe atfetmek, zihnen derdi tah- zamanda kopeg~. hatırladı. bir hayduda benzediğine dikkat ede - ~~\~iı:e~:~~e~= ~~~~= 
ra1arda, onlar benim sözlerime hak fif için bulunabilecek bir teselli idi! Tuhaf şey! VKope~, nası~. olmu~tu da rek şüphelendi. Kendi kendine: Şehremininde: <Nazun). Şehzadeba.şmda: 
v d'kt bana· (Arkası var) pencerede ugraştıgını gormemış ve İ d b (Üniversite). Karagiimrükte: (Pııat) .. Ktl-
!~: .. ~~~~:: .... ~ ............. '•••••••••-••••••••-.•••••••• havlamamıştı"> Ya şimdi.. bacaklarını, -:-- . M~~k~ak, bunu, ran ere .ey- çükpazarda: (Necati Ahmet). Bakırköyün-

Ev kadmmm şeker kuponu: 
Ev kadını, taze yemiş mevsim1 geçmeden Jdlerlnl reçel ve. turupla 

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceliz. Onlan bergün kesiniZ, 
7 

saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde biriktirip idaremize getirenlere ve gön
derenlere bir numara vereceğiz. Sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara
sında kur'a çeldlecektir. İlk 25 numaraya yirmişer Jdlo, mütealı:ıp 25 numara
ya onar k1lo, bundan sonraki 50 numaraya beter Jdlo, 250 numaraya da ikişer 

kilo şeker verilecektir. 

böyle uzatmışken, neden saldırmıyor- ıe:ın.m bırının ahırından çahp g~tır • de: cistepan>. , 
du? Yoksa, yediği etin minneti ile mi mıştır .. Aranıp ta b~l~~yaca.k hır at! Beyotıu cihetindekiier: 
ses çıkarmıyordu? Dedı. !3u sırada, iki hizmetçı de ora- İstlklA.l caddesinde: (Delllsuda). Oalata-

Haydut bir an tereddüt ettikten son- ya gelmışler .. ata bakmıya başlamışlar- da: (Hüseyin Hüsnü>. Taksimde: (L1 -

d monciyan). Pangaltıda: CNarglleclyan. ra, pencereden çıkardığı demir çubuk- ı. 
daki d Beşiktaşta: (Nail Halid). 

!ardan birini eline aldı. Yere atladı ve Hancı çırağı.. karşısın a amın Botaziçi, Kadıköy ve Adalar cihetinde -
orada biraz durdu. Köpek görünmedi. kendisini tetkik ettiğini görünce, ona kiler: 
Bu sırada, atların, ayaklarını yere vur- ve onun yanında pek hürmetkar duran tlsküdarda: (Ahmediye). sarıyerde: CA-
malarından çıkan sesleri duydu. İçin· hizmetçilere baktı. Beyninde, birden- san. Kadıköyünde: (Bttyiik), <~ler>. 
den: bire, bir şimşek çaktı. Bu ;ıdamın, so- Büyükadada: (Şinasi Rıza>. Beybellada. 

- Sahi be! Burada at var! Birini çe- yup öldürmek istedikleri kadının koca- L.,;da=.;:~<H:,:alk=>:.:.·---------.....; 
ı. !-- .... - _,~!:..!- ------ ,. - - ·- • , __ .... •• __ ,_ ...1,_ 



Doktorsuz kasaba 
(Baş tarafı 13 üncü. sahifede) 

kolundan sıyrılarak başını karanlıklara 

doğru çevirip: -a 
T-m~yii~ kullanınız 

o - Yalnız benim için mi geldin?, dedi. 
Doktor: 
cEveb diye fısıldadı ve gene onun ko

!una girmek i~iedi. Fakat Züleyha bu ha
rekete mani olarak ona hiddetle baktı: 

3 
-a 
m .,, Güveler, çok pahahya mal olur. Onları 

ve yumurtalarını FLİT ile öldürünüz / 

• -:s r- FLiT, bütün hasarat öldürücü mayilerin fevkindedır. 
90 muhtelif miİlet. onu tercihen kullanmaktadır ... Bu !.(J~~iiPJi~ 

~-" sabit olmuşt~r Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil- Eiİİ!!!~!!!!!!!!~~ -- Halbuki ben sana bir aşk mektubu 
yazmamıştım, dedi. Hatırladığıma göre 
çok başka §eylerdcn bahsetmiştim. Sen 
burada bir vıgın hasta alil, şifaya muhtaç 
!nsamn beklemekte olduğunu söylemiş -
tim. Onlaı ı buraya gelirken biraz olsun 
düşünmedin demek, Ne yazık.. benden 
<'vvel onları düşünerek onlar için telaş, 

ıztırap duyarak buraya koşmanı daha 
çok isterdim. 

~ 
c -· ı;;;;;;:;;;;:;;;;ıı memiştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem-

~~~· melen ifa eder. insana zarar vermez, fakat haşaratı --A> 
::1 

-1 kat'iyyen öldürür. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki r~~;::;:= 
ve yegi\ne Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku
şakh ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

Doktor b1r ~ey söylemek ister gibi bir 
hareket yapmı~iı. Fakat gPnç kız onun 
konuşmasına meydan vermeden: 

- Öyle zannedıyorum ki dedi. Seni 
bnraya bir başkc:ısı, bir yabancı cağırsa 

idi, bu dave e gülüp geçecc tik. Şimdi de 
gc>ldin Fakat bePi alıp g i döneceğini 
düşünerek değil mi? 

Sonra omuzlarını silkeliyerek kırık bir 
sesle ilave etti: 

- Ne olm, beni daha az seveydin 
biraz ... 

Çok acı şeyler söyliyecekmiş gibi genç 
adama bakarak birdenbire sustu ve he
m(!n arkasını dönüp onun yanından u -
zaklaştı. doktor olduğu yerde yüzü sapsa
rı. taş gibi kalmıştı. 

Züleyha bu vak'adan sonra doktorun 
hemen ertesi gün İstan bula döneceğini 
wnnetmişti. Fakat böyle olmadı. Geldi -
ğinin haftrsında kasabada muayeneha -
nPsini açan genç adam hümmalı bir faa
}iyetle çalışın.ya başladı. Hasan Bey Fa
ruğun ne suretle kasabaya geldiğini bil
mediği için hayret içinde idi. Fakat genç 
adamın bu barcketi onun üzerinde çok 
iyi bir teşir yapmıştı. İkide birde kızına 
ene dürüst, ne iyi kalbi çocukmuş me -
17erse bak nas1l İstanbulu bırakıp bura -
D 1 

]ara geldi:t diye onu methediyordu. Zü -
!eyha da bu vaziyetten pek memnundu. 
Hı.tta o gün g nç ::ıdamla fazla sert ko -
mıştuğunu düşıincrck üzülüyordu. Fa -
ruk onlara dargın gibi idi. Pek az uğru -
yor ve gen~ kızla da babası ile de gayet 
ciddi, resmi konuşuyordu. 

Fakat Zu eyb.,nın geçirdiği küçük bir 
soğukalgınlığ. a alanndaki bu soğuklu -
ğu silip süpiırüvı rdi. Yatakta kaldığı bir 
hafta müddetçe doktor genç kızın başu- • 
cundan ayıılmadı. Ve yalnız kaldıkları 
bir gün Züh'yha ona barışmaları için el
lerini uzatarak: 

.o gün s:ına cok fena muamele ettim. 
Doktor, ~ecli. Halbuki sonra da sen o 
muameleye müstahak olmadığını çok gü
zel isbat ettin, beni affet.> 

Genç kız bunlaı'1 söylerkPn onun haklı 
olarak ters cevup vermesinden korku -
yordu. Fakat aksi oldu. Genç adamın 
günlerdenberi gülmiyen yüzü saadetle 
aydınlandı. Hemerı genç kızın ellerini tu
t11p öptü ve: 

- Seni affederim amma bir şartla de
di. Karım olacaksın .. 

Züleyhaya (M> de doktor bulunmadığı 
sıralarda bır doktor gibi elinden geldiği 

k:ıdar hastalara yardıma koştuğu için 
c'1oktor hanım diye isim takılmıştı. Fa
kat şimdi onu bütün kasaba doktorun ka
rısı diye tanıyor ve seviyor. 

-::1 -N • 

1 --~l-n_h_ı·s-a-rl-ar--U-.---------------Müdürlüğünden: ---·--------I. - Kapalı zarfla eksiltmeye konulup isteklisi çıl-:madığından ihalesi yapıla
mıyan (8100) lira muhammen bedelli 3 adet bileme makinesi şartnamesi ve res
mi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll. - Pazarlık 2/VII/1937 cuma günü saat 15 de Kabataşta İnhisarlar Leva

ZlJn ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yupılacaktır. 
III. - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 liradır. 

IV. - Şartnameler parasız; olarak her gün İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
şubesinden ve (M 16 - 195) sayılı resimleri İnhisarlar Tütün Fabrikclıar şube
sinden alınabilir. 

V. - P.:;zarJığa iştirak etmek isteyenle-rin pazarlık gününden 2 gün evveline 
kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulüne dair mezkllr şubeden vesika almaları laZJmdır. 

VI. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gemeleri ilan olunur. (3685) --
lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
200 56 

Aksar ayda İne bey mahallesinde Mirahor hamamı caddesinde eski 97 /99 No. lı 
39 metre murabbaında bulunan arsanın tamamı Temmuzun 8 inci perşembe gü
nü saat J 5 de pazarlıkla satılacağından is ~C>klilerin pey akçelerile beraber mahlıl-
liıt kalemine müracaatları. (3744) 

SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• 
idare nıerkezl: 

İstanbul (Galata) 

Tiirkiyedeki pbeleri: 

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

Yananatandaki fUbelm 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muaınelitı 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

ıtlralık kasalar 

Yarınki nushamızda: 

AŞK 
Yazan: Milı. Zoşçenko 

H.usç<ı.dan çeviren: H. Alaz 

,_. OperatUr • Urolog :J 
Dr. Mehmet Ali 

idrar yollorı lhastalıkları mlit~hassısı. Koprtlbaşı 
• ~ Eminönü han Tel: 21915 ....# 

Kırklareii İskan Müdürlüğünden: 
1 - Burı;az kazasında 27 şehir tipi kerpiç göçmen evi 5671 lira 89 kuruş, köy 

tipi k~rpiç ev 14]99 lira 46 kuruştur. Cc man yekiin J(l8 evin muhammen bedeli 
20252 lira 19 kuruştur. 

2 - Kerı:stcden maada bilfunum mal zemei inşaiyesile beraber veyahut yal
nız işçiliği on beş gün müddetle açık pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

3 - 15 Temmuz 937 Perşembe günü sa at 14 de ihaJei evveliyeleri yapılacaktır. 

Taliplerin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat m2ha:lerini öğrenmek için her
gtln İskan V.üdürli.ıgüne ve kazalarda is rl:an memur!uklarına müracaatları. 

4 - İhale günü taliplerin ehliyet vesik alarmı yanlaı:-ında bulundurulması. 
5 - 2490 sayılı kanun hükümlerine gö :-e eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 

yukarıda yazılı saatten üç saat evvel is kan dairesine müracaatla % 7,5 muvak-

kat teminatlarını yatırmış olması ltızım rlır. c3748> 

İzmir iskan Müdürlüğünden: 
- Biri merkez diğeri üçü kazalarda istih dam edilmek üzere 150 şer lira şehri üc
retli dört ff.D memuruna ihtiyaç vardır. Talip olanların Mimar veya Fen Mek
tebi mezunu olması ve yapı işlerinde ih tisası bulunması şarttır. 

Müstahdem bulundukları işlere aid ve saiki ile İzmir İskln Müdürlüiüne mü-

Yarıklara ve köşelere bıraz FLiT TOZU 
serpiniz. Ha~arat derhal telef olur . 

MIDENiZE 
dikkat ve 1 Yl HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden ~emel 

yıyenler, fazla baharatlı ve bibef 
li yiyenler, biJhassa içki içcnlel 
midelerini tahri~ ederler. Ve EK. 
ŞlLlK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve 
bıış dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSIZLIÖI, MiDE EKŞİLİK 
ve y ANMALARINI o tmmı H. 
lNKIBAZI defeder. Bugünden bir 
şişo MAZON alınız. Hiçbir mü· 
masil mustahzarla kıyas kabul 
etmez. 

M AZ O it isim, H O R O S markasına dikkat. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
1. - Demirköy kazasında on adet şehir 1ipi kargir göçmen evi (3295) lira (70): 

kur~ "e (95) ade'. köy tipi kargir ev (3020) lira ki ceman yekfın (105) adet evin 
muhammen bedeli (33317) lira (70) kuruştur. 

2. - Kerestesıyle beraber bilfunum ma]zemei inşaiyeı.:ıyle veyahut yalnız iş
ç:liği on beş gün müddetle açık pazarlık la eksiltmı::ye çıkarılmıştır. 

3. - 16 Temmuz 1937 günü saat 14 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır. Taliple-

rin plan ve şartnameleri görmek ve inşa at mahallerini öğrenmek için İskan Mü .. 
düdüğüne hergü!l ve kaza iskan memurluklarına müracaatları. 

4. - İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarının yanlannda bulundurulması. 
5. - 2490 sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek talipler~ 

yukarıda yczılı saatten üç saat evvel isk cin dairesine müracaatları % 7,5 muvak· 
kat teminafüırını yatırmış olması lfızımdır. (3751) 
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•• •• •• GOZUNU SEVDiGIM ZEYTINYAÖI 
Bununla pilav mı? tath mı? mayonez mi? patlıcan dolması mı 

pifirsem, salata mı yapsam? 
Tam 1-4 Litre şişe 40 

• 1-2 " " 60 
,, 1 " " 100 

Tam 2 Litre şişe 200 
90 

550 
11 1 ,, teneke 
" 7.1/2 ,, " 

Hasan deposu ı lstonbul, Ankara, Beyoaıu, 

• 
> ADEMi iKTiDAR ~ 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata istan.hul < 

............................................... " 

KUMAS TİCARETHANESİ 
SULTAN HAMAM 

Perakende satışa ait YENİ MAGAZANIN 
açılması münasebetilc son moda lNGILtz kurr.aş• 
ları ve kuponları getirdiğini ve zengin çe§İtler 
bulundurduğllDu sayın müşterilerine bildirir. 

ttEDViN 

KANZUK 

SAÇ BOYALARI 
JUVANTİN 

Kumral ve siyab olarak iki cinsi 

vardır. Ter ve yıkanmakla lrnl'iy
yen çıkmaz, tabit renk veren, 

tanınmış yegane sıhhi saç 

boyalandır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTAh"BUL 

-Bir bahar sabahı kadar güzel! 

Çünkü her teyden 
evvel günde iki defa 

1 RADYOLİN 
kullanarak di,lerlnin 
sağlamhğını ve göz 
kamattıran parlak· 

llğını kazandı 

Li 
Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikten 
başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki 
mikropları t~qıizlcyerek sıhhatin ve güzelliğin 
aynası olan ağzı bir ~o--r~ gibi gDzelleştirir. --

~~ KAZANILAN BİR BAHiS 
Bir dostum anlatıyorcı.u; 
- Ankara'da o gün mevcudu olmayan bir plak yüzünden konuşurken bir 

arkadaşım beni fena halde sinirlendirdi ve ben de istemiyerek bahse girmek 

mecburiyc>tinde kaldım. Bu bahiste ya 50 lira kazanacağım, yahut kaybedeceliJn. 
Sabah saat sekiz, akşamın sekizinde plağın çalınması lazım. 

Henüz İstanbuldan gelmiyen bu plağı başka yerde bulmağa imkin olmadı
ğını anladım, fakat bir defa bahse girmiş bulunduk. Her müşkül erbablle hal-

ledilir. Şen Ses Musiki Pazarları Direktörüne bu garip bahsi anlattım. Gd1dtl, 
derhal telefonu açtı, alo İstanbul dedi numara sÖyledi. 

- ...... numaralı plağı şimdi Yeşilköy tayyare istasyonuna teslim ediniz. 
Plak vaktinde geldi, bir kutuda ŞEN SES'den RADYOFON İGNE aldım ve 

bahsi kazandım. 
Ankara, Anafartalar caddesinde 54 No. ŞEN S'ES MUSİKİ MAGAZASINI 

size de tavsiye ederim. Telefon: 3503 

1 - ak~: PANORAMA'da~ 
Bahçemizde mahdut gecelerde teganni etmekte olan memleketin 

hakikaten en yüksek ve kıymetli sanatkAn 

• •• 
IB u ETTiN 

sayın halkımızın talebine binaen bugünden itibaren HER AKŞAM ark• 
daşlarile bir ikte seanslarını yapacaklardır. TeL 41066 --·--·-----------------

TÜRKİYE BİRİNci 

TERAZi FABRIKASI 
Hassaa, zarif ve mukavemetli 

Hercinl TOPANE 

M•rkaya 
dikkat 

T arb ve ölçü aletleri 

M•mulMtnı tercih 

edlnl• ve taklitle-

rlnden aakınınız. 

lstanbul, Tahtakale caddesi 
Satış depolan: Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No ~l. 

terazileri 

No 68 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletma Umum idaresi ilAnları 
Muhammnı bedeli 993 lira olan 600 adet ön kontak, 300 adet arka kontak 

1200 adet a ltüınülatör başı vida ve somunu ile 600 cıdet batarya fişi 15/7 /'n per
şı;mbe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahili.11deki komisyon tarafın-

dan açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 7448 kuruşluk muvaklcat teminat ve kanunun ta

yin ettiği ve~aiklc birlikte eksiltme günü ~aatine kaaar komisyona müracaatları 

15.zımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3784) 
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Vapur 
Tren 

tutmaları , baş dönmeleri, ağlama-

1 lar sıkıntı hisleri, nefes daralma
ları ve bayılmalur. Galata - İstanbul - İzmir 
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