
~AlklN GÖZO 

Yazı işleri telefonu : 20203 PAZARTESİ 12 - TEMMUZ 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuru§ 

Pünya sulhu yolunda- 1500 Yolcu · büyük 
Şark .misakının imzası münasebetile bir tehlike atlattı 

Atatürkle Irak Kralı Dün Kadıköy ve Burgaz 
arasında samimi telgraflar taati edildi vapurları çarpıştılar 

Müsademe Kadıköy iskelesinin 10 metre ilerisinde 
oldu ve bir kadın bacağından yaralandı 

s!~:~a, t 1 CA:.A·~ - Sadabad'da jmza edilen Şark mi- ve dost memleket arasında mün'akit Sadabad misakmın 
huruın. nasebet!le Irak Kralı Gaziyülevvel de Reisicum· imzası münascbetile, siz Ekselansa, en hararetli teurik
Iniştır.~ Ataıürke pek samimi bir tebrik telgrafı çek - lerimizi bildirmekle bahtiyarız. Bundan sonra çözülmez 
kar cev : telgrafı ve Atatürkün verdikleri muhabbet- bir bağla birleşmiş olan memleketlerirnız, bu hadise yo-

a 1 aynen neşrediyoruz: lu ile samimi ve verimli işbirliklerini sulhun hizmetine Dün akşam saat 
Ekselans Kemal Atatürk koyabileceklerdir. Siz Ekselansın saadeti ve Türk mille- e0.30 da Köprüde 

Türkiye Reisicuriıhuru tinin refahı hakkında en samimi temennUerimizi ifade Kadıköy vapur iske· 
Şark Ankua için bu fırsattan istifa"de .~diyoruz. lesi önünde KaAkdıkayöi,~ 

anlaşmasını tesbit ve tebyin eden dört kardeş (Devamı 3 uncu sayfada) Gaziyülevvcl daresinin 
~ ve Burg~z vapurl~· 

....... • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ....... nın çarJışrnası yu· 

P fINDE SEFERBE~L~k Tahr.anda r.esmi :~::::r;:::: 
ekın etrafında Çınlılerle bır tebliğ :.::~~;E 

Japonlar arasın~a şiddetli n eş r e d i 1 d i ?.;:0~d~7;. 
nıuharebeler oluyor Tahran il (A.A.) -Pars ajansın- ~:;ı,b:ur~:~zı~;; _ 

la dan: . çıkmasına, yani yanbaş taı-anna bindir-ldan halk fazla heyecana du§IllG.ş. yolcu-
ttlareıal Ş • K <:......•-'• ç· h k 1 • • Şark pakt.ı~m ımza~ından sonrn nrş- miştir. Her iki vapurda 1500 erden fa:tla Ju batmak tehlıkesile karşılaştıklan zan 

an ay • yça JQ in ava UVVet erının rolunan teblıgm mctnı şudur: yolcu bulunması dolayısile bu toslama- (Devamı 11 inci sayfada) 
~ferberliğini ilan etti, harekete sıeçti İran İmparatorluğu, İrak ve Efgan . ••••••••u•••••u•uu•u••u••uu•••• ..................... . 

(Deııamı 3 iincit sayfada) 

İspanyaya ordu 
~öııdeJtceklerini 
İtalyanlar söyliyor 

Fransa huduttaki kontrolü 
yarın kaldıracak 

Faris. 11 (Hususi) - Fransa hükUmeti 

Dün sıcaklardan halk 
sahillere akın etti 

Osküdarda da bir kadın su dolu leğen 
içinde ölü olarak bulundu 

salı günündrn itibaren İspanya hududun- İstanbul, dün de en sıcak günlerin- kadar yükselmiştir. Arada sırada...esPn 
--"4•iııli iıllll!lııılllii~~::...__..~~~ daki kontrolü kaldıracağını ademi mü- "den birini yaşamıştır. Saat 14 de, ba- yıldız ve yıldız poyraz rüzgar, saniye-. 

. . . . . d:ıhale komisyonuna yarın (bugün) res- rometre, tazyiki nesimiyi 754 . olarak de azami 10,5 metre sür'atle esmişse 
tOtıdra Çın §ehırlennde sokaklara yerleıttrılen toplar men bildirPCektir. Bura mehafilinde bu ·göstermiştir. Ayni saatte, yüksek ve se- de, güneşte 63 santigradı bulan hara-

~İldiğir.' 1 ~. <Hususi) - Tokyodan bil- ferber halt> konuJan dört fırka şimdiden tcxibirin muvakkat olduğu, Fransanın a- rin yerlerde hararet gölgede 30 dere • ret, insanın beynini eritip kaynatacak 
e J~Ponı.e eore Pekin etrafında Çinliler- Çinin şiım.line hareket etmiştir. (Devamı 3 üncü sayfada) ceye al":ık münha~ yerlerde ise 34 e (Df?·amı 2 inci sayfada) 

et,... ar arasınd •==============;,,,;'::=:;;>~=' =========z=====:======:=======:::1 "1ektedı . a muharebeler devam Tokyo, 11 (A.A.) - Nazırlar heyetinin 
•o:ıra Ja r. Şıddetli bir muharebeden toplantısından sonra Başvekil İmparator M•ıı• K ••· M 1 d •• b•tt• 
lll·~ıcrdir~onlar Lingniangmias'ı işgal et- t\'rafından kabul edilecektir. Bu müla- 1 1 ume aç arı un 1 1 
Mareşal katten sonra mühim bir tebliğ neşredile- -

"c·tıerin:n r.~~n-l<a~-~ck Çin hava kuv- c:'ği zannedllmektedir. İyi haber alan F b h ş • ld in . :lbcrtuğıni ilan etmiştiF·r. ~I ~·hfill: pekdb•dbindirler. • ener 8 ç e . a mpı y 0 n 0 0 
gı ere ı ıstın e yenı 

'/'. askeri tedbirler aldı Dünkü =~~=f==~k=~~:d:ı::;,:ı:!e;,k;r~iJ;n sonra 
.. Qksirn kararı ka d A l Mmi küme şam • llç rşısın a rap ar piyonası dün er. kuv 

e ayrıldılar, Yahudiler. de kendi vem dôrt takımın 
Q l ~ a rşılaşmnlarından 
ra Qrznda müttehit deai/lerdir sonra bit~i. Fener -

6 bahçe çetın çarpı~ • 
__ ::.rrdan sonra şam-
piyon oldu. Gala~a
sarav da Beşikta§ı 
yen;rek ikinci, Be • 
şiktaş üçüncü, Gü -
neş dördüncü oldu- ~,·~••ioi ..... ,,~ ... d> 

lar. 
Dört hadise 

Marttanberı de • 
vam eden milli kü
me maçlan dün 
gözümüze batan 
dört hadise ile ka
pandı. Büyük bir 
hüsnü niyetle yapı -
lan ve sonu maale
sef hepimizin gö .. 

YahudileTe 0 · ~ . - züne batan dört 
cFilistinoı k ,. ırcıkılcıcak olan Telaviv'den bir görünilf noktayı kısaca hü -

etmek Vadf atı ıdcıre §eklini tesbit 1 nin ~_çe ayrıLmastm tavsiye etmiye lasa edelim: Güııeı Fenef'.bcıhçe kar§ılaşma.sındm~ heyecanlı bir safha. 
"iictıda gcti;~~i tngi~ hükumetinin karar verdi. Tafsilatını diğer bir ı1a- 1 - Galatasaray - Beşiktaş maçın-ıkem tarafından sahadan çıkarılmak is-ı Hüsnü iddiasında, hakem kararın " 

komısyon. bu ülke- {Devamı 6 net aa.yfada) da fazlaca ıiniderınlli olan Hüsnü, ha- tendi. (Devamı 11 inci sayfada) 



2 Sayfı.. SON POST~ 

--,--------------------------------Resimli Makale: X Calail kalnuga mahkum olanlar.. IC Her gün 
Pamuklu mensucat ve 
Serbest ithalat rejimi 

Yazan: Muhittin Birgen -

K onten~an urulünün kalkacağı 

ve bunun yerine, bazı gümrük 

tc>dbirler ile birlikte, klering usulü dahi
lındc serbest bir ithalat rej imi ikame e
d;Jeceğ• -:nııliımdur. Bugünlerde bu işin 

h3ll~dil p b•tmış olacağına dair son gün
lerde gszt:telerde çıkan bazı havadisleri 
h<'rkes m"mnumyetle karşılarken bu a
r.;da koy halkının hiç hoşuna gitmemesi 
lazım gpfon bir de rivayet kaydedıldi: 

Pamuklu mensucatın bu serbcstiden isti
fade e!ırr>!cnnin mqkuk bulunduğu ri
vay6ti. 

Bu rivayetin üade ett iği ihtimalin se
bt'bi malUmdur. Bizde pamuklu mensucat 
s.·ıııayii yeni kuru1du. Henüz çocukluk 
d<:'vrinCc bulunan bu sanayii himaye et
mek lazımdır. Bunda müttefikiz. Bizde 
bu s2nayı mahsuiatının pahalıya malol
,:htğunda da şüphe yoktur. Fakat, bütün 
bµnlann a"'asında dıkk:ıtten kaçırılma

mak lfızırn gelen iki de mühlm nokta var
dır ki bu noktalar üzerine dikkati celbet
mekte:ı kendimızi alamadık. 

* Bun!ardan biri şudur: Bizde kurulmuş 
o!an pamuklu mensucat sanayii, umumi
_.,etle köylüyü alakadar eden cinstendir. 
Bugün büyük fabrikalarımız geceli gün
düzlü çalışıyorlar ve bütün mahsullerini 
köy piya .. alanna veriyorl:ır. Şu halde 
kootenjan1n kaldırılmasından tevellüt 
f'decek olnn ucuzluk eğer pamuklu men
sucat bundan isı;sna edilecek olursa, kö
yün bu nevi 1st:hı:ıkinde ucuzluk olmı
y:ıcaktır. Halbuki, bız köylüye cmahsul
lt>rinız i di>nya piyasalarının tabii fiatlan 
fızerinden satmaya doğl'u gidiniz!> diye 
n:ısih:ıtler veriyoruz; köylünün mnhsulü
r:ıü, di.ınya fiatlarma göre satmasını iste
mek demE'k. ona, ihtiyacı olan maddeleri 
de ayni piyasa öJcülcrine göre vermeğe 
taraftar olmak demektir. Halbuki bu

rıünkü pamuklu mensucat fiatları bizde 
çok yüksekt•r. Şu hr.lde yalnız köylüyü 
alilkadnr den bir s:mayi mahsulünü, 'bü 
kontenjan serbes1isinden istifade ettir
memek bir taraftan haksızlık, öte taraf
U:n da kôylüniın, kendi mahsullerini 
dünya ffahna satmasına ;mani olacak bir 
t:ıkım şarCarı idame etmek demek olur. 

* D!kJmi<' değer ikinci bir nokta da şu
dur: Türkiye pamuklu mensucatının bir 
kısmı mi!li sermaye, yani devlet serma
y~Je yapılıyorsa ciğer mühim bir kısmı 

d:ı hususi ve hattfı ecnebi sermayesile 
yapılıyor. Devlet scrmayesile yapılan kı
sım yeni, hususi ve ecnebi sermaye ile 
y3pılar. kısım ise eskidir. Bu iklılci kısım, 
şimdiy~ kadar bu işe koymuş olduğu ser-

mayeyı hrtta tamamen itfa bile etmiş bu
lunur. Devlet sumayesile yapılan kıs
mın fazl:ı himayesi e<:nasında hususi ,.e 
hatta ecn!?bi sermaycsile sanayi kısmı da 
bu hima) Pden istifade edecektir ki bu-

nun çok fazla ve köylü zaranna bir hi
maye ol.ı<':ığını tahrr.in etmek pek te 
h:ıta olamaz. 

Bu bakımdan göze çarpan ikinci b ir 
hadise de, pamuklu mensucat sanayiinin, 
blzdc bü!Ln kontenjan rejimi mevcut ol-

madığı zamanlarda kurulmuş ve gene 
o zamanlı::rda yerleşmiş bulunduğudur. 
H:ıtta, bu vakayiin az veya çok muvaffa
kiyetle mmıtazaman iı.c;lediği zamanlarda 
hilll!lye FYlan bugünkü himaye payla
nndan d:•ha noksandı; o zaman bu sana
yim_ h!.lnayesine kifayet etmiş olan ölçü 
bugun ne~cn dolayı küayet etmesin? 

* Bütün tu mülahazalardan dolayı pa-
muklu mensucatta dahi serbest ithal 
rejimine geçilmesmi temenni ediyoruz; 

h.atta husud bir hirnt.yeye dahi lünım ol
duğunu :t.nnnetmiyoruz. Vakıa, yeni baş
lıyan sanayiimizin k. zanması ve kazanı
l:ın parala:~a yeni yeni işlere girişilmesi 
makul bir hesaptır; ancak pamuklu men
sucat s:ınr;yıi bahsinde para kazanacak 
olan müec:.seseler, y .. Jnız yeni kurulmu 
~lunan devlet muesseseleri değildir. A
rada, yukarıda bahsettiklerimiz de var
d.r Köylünün dünya piyas:.sına göre 
mahsul satmasını iste<liğimiz bir devirde 
~ene sırf köylünün kullanacağı mamulfı: 
tı pahalı olarak muhafaza etmek adalete 
yakışır bir şey değildir. 

Muhittin Birgen 

Bilmedikleri ıeyi ~orup öğrenmekten çekinen kimseler 
çoktur, bunlar cahil görünmekten kork.atlar, bilmedikleri 
şeyi bilir görünürler. Kendilerini yekdiğerinden ge'la iki aki
bet bekler: Ya gir!ştikleri çocukça manevra meydana çıkar, 
mahcup olurlar, yahut ta bütün hayatlan cahil kalmakla ge
çer, hayatın bir kaplumbağası vaziyetinde kalırlar. 

Bir dostunuzla konu§U!ken bilmediğiniz bir noktaya mı 
temas edildi, hiç çekinmede:n o cokta hakkında maltbnat is
teyiniz, o dakikada sormayı münasip görmezseniz evinize 
avdet eıuıuıtı zaman kitap üz.erınde arqtınnız, ayıp olan 
şey bilmemek değil, fakat evvela bilir görünmek, sonra da 
öğrenmekten çeklırnı~ktir. 

( sez ARASINDA ) 
"Ancak iki 11azete 
Ohugan kadınla 
Yaşayamam,, 

Patis mahkemeleri çok tuhaf bir }?o
şanma davasını &ölmekle meşgı,ıldür. 

Paris üniversitesi asistanlarından biri
si karısının az gazete okuduğunu ileri 
sürerek boşanma davası açmıştır. 

Asistanın kansı her gün ancak iki. 
gazete okuyor, diğer gazeteleri e1ine 
b'le alıiııyormu~ 

Karısının bu hali, asistana g:lı·e, i -
lim ve fen ile alikasızlığını göstermek
te ve .binaenaleyh kendisi maneviyat .
la alakası olmıyan bir kan ile hayat ar 
kadaşlığı yapmasına imkfuı bırıilana -
makta imiş. 

Asistan dava arzuhalini şöyle bitir
~ektedir: 

cBay reis, ben bir ilim adamıyım. 

Daha gencim. Terakki ve tefeyyüz et
mek istiyorum. Her gün iki gazeteden 
fazla okumıyan bir hayat arkadaşı ile 
bu arzuma nail obnak imkam yoktur. 
Binaenaleyh vakit geçirmeden hemen 
boşanma kararını veriniz.» 

Bakalım rruı hkeme ne karar vere -
cek? 

· ·----------· 8000 kibrit 
HERGüN BiR FIKRA Ç1öpünü birıife üz~rlne 

Aldatmak 
Bir tanıdığı, b~T gii.n muhcırrir Os

man Cemali yakaladı: 
- Yann ni§Onlanıyorum, dedi, se

ni de niJı:ıtııma c;apırıyorum .. 
- Hiç haberim 1101.."tu.. Artık kararı 

verdin lı.a! 

- Evet, ?ıi.5an1anacağım gC1lç kız 
fevkaliicle güzel! Çok beğendim. 

- Ya o 8eni? 

Stradivaryus'un 
kemanları 

Dizebilir misiniz ? 

Viganada garip bü 
tedavi hane 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız anlattı: 
cBir Ford otom'>b:lim vardı. Geçenlerde küçük bir parçası 

kırıldı. Yenisini alınalr için murac.-aat ettim: 
- Tophanedeki transit mer!.-'ezınde düzünelercesi mevcut, 

fakat alması kolay dtğil, dediler. 
- sebep? diye !'ordum 
- Çünkü sizin otomobil İn5.liz rnamulatındandır. Bu iti-

bada takas muamelecıiru- tabid!r. Takas muamelesini yaptır
mak ise kolay değildir, bekliyEcekBniz. ~vabmı verdil~r. 

Ve işte kıymeti 3 ı:rayı bıılmay<ın bir yedek parçayı güm-

rükten serbestçe :ı!amadığım ~emdir ki takriben !5 günden
beri otomobilim gar:ıjda yatmaktadır> <iedi. 

* Arkadaşımız doğru sözlü biı zattı. Fakat buna rağmen biz 
maddi kıymeti me\c:ıJt olmayan kiiçiü: biı makine parçası

nın yokluğunun hir.Jnce liralık bir sermayeyi muattal bıra

kc=.bileceğlııi düşünrli.ık ve kıymeti bç beş lirayı geçmiyen 

yede:h makine par~alannın ta\as l1arici bırakılmamış olma
sına inaı::ım~ fakat ey okuyı·cu sen: 

1.S TER 1N AN is TER I NAN M At 

r 
Temmuz 12 ___.

::::::;.... 

Sözün Kısası 
Sokaklar 
Ve biz 

D Mdt 

B staLb'.!l belediye reisi. sokakları -
tecek olan he~erileri cezaya çarptı!' 

maja karar vermit~ 
Belediyen in bu karan idareten ne ~ 

dar mump ise, medeni bir şehrin nal jt. 
için de o derecelerde utamfacak şeyd 

Zira sokağı kirletmek, kirlettikten ~ 
ra da onur.. kirli manzarasına tabarnı:ıı 
etmek hemşerilik izzeti nefsi olan inssl'l' 
larııı yapınıyacağı ve katlanmıyacağı çit" 
k:inliklerdir. 

Sokağı kirletmek hem kendi nefsi~ 
ze hem de başka1nrına karşı en bii)'iJ 
bir saygısızlütır. Çiir.iü sokak bütün \lif 
ŞPhir ahalisinin müşterek malıdır. O pi' 
ohır, pts tutulursa, önce nazarlarıııt~ 
sonra da s1hha1:imiz rencide olur. :ıceıı. 
evimizin pisliğine tafu?mmül edemedii'" 
rniz halc!e, sokağa pervaSIZ"Ca çöp at:aıaJlı 
blılaşk su dökmek, haU5 halt, kilim sr1Jl• 
mek en hafıf b:.r tabirle lnubalilikftJlı 
saygı:sızlıktan ve mtta terbiyesizlikte' 
b;ı~a bir şey değildir. 

İstanbul halkı, gelip geçtiği, penccre
si."'lin b:ıhçeSİnin nanr olduğu sokaklar' 
temiz tutmak azminde bulunan bir 1't' 
tediyenin hasmı dcğiI, yardımcısı oınıaic• 
la medeni terbiyesini isbat edecektir. 

B:al.ediyc sokağı klıletaılerden ceza ıı· 
lacağını b!ldiriyor. Omid ve temenni t' 
deriz ki o, bu cezayı hiçbir İstanbuil1" 
dan almak i:ırsafrnı bulamasın. 

En yaşlımızdan, en küçüğümüze kaclılt 
sokağa hürmı:t etmeyf bilelim. 

Cezaya çarpılmak, medeni vazif esi1'i 
idrak et=:iyenlere. mahalle çocuklarırıB 
y2kışır. 

~ Cm:nhtıTiyetinin ikinci şebri' 
nin hemşerile-ri ısc ne birinci zümreye, 

~t. dg ikinci iasileye dahil olmadıklartıl1 

tıf ryat s:ilir~ isbat edeceklerdir. 

c ~!).:,-;& 
Diin aıcaklardan 
Hallı aahillere 
Akın etti: 

1 

A 



• 
lspanyol cumhuriyetçileri bir 
ınuvaff akı yet elde ettiler 

Cumlıurigetçiler bir kasaba 
zaptettiler ve 600 esir aldılar 

. \? al:ıns, 11 
dieine göı·n ~A.A.) - Resmen bildirll-ı Andujsr, 11 (A.A.) - Havaa ajansı-ı Carabanchel mıntakasında nisbt bir 
•ıncta fanı· S.erre Gudarrama mıntaka- nın muhobiri bildiriyor: sükUn vardır. 
\retleri buıyette bulunan cumhuriyet kuv- Şiddetli bir taarruzdan sonra Cumhu- Madrid cephesinde Franko tayyarele-
hında ı ..... sab~h erkEnden Madridin gar- riyet kıt'aları Posoblanco'nun cenubunda ri altı hük<\met tayyaresini düşürmüşler-

l\.dın VıU- M . - · 
labasır:.ı is 1 a . uva del Pardıllo ka- kain Espiel ve VillA Harta kasabaları ara- d!r. 
inak iiıc..,. ... ~~ et~ışler ve 7 si zabit ol- sındaki &rr~ları işgal etmeğe muvaffak ol- Son üç gfın zarfında cumhuriyetcilerin 
buriyett-il: :)() kışı esir almışlardır. Cum- muşlardır. dört bini ölü olmak üzere on bin kişi ka-
darda ha ... r bundan maada mühim mik- Gırnat'l cephesınde cumhuriyet kıt'ala- nar zayiat verdikleri teyid edilmektedir. 
l'at P tnalıeınes· .. 1 2 ta Am rikada d1~•ün" l" e topu 4 . ı ve ezcum e y- n bir kaç mevzi daha işgal ederek düş- e ne ~ u uyor 
':Ole e:-ıak .ınakıneli tüfek ve büyük bir mana ağır zayiat verdirmişlerdir. Vaşington, 11 (A.A.) - Diplomatik 
!lir. 'e cephane iğtinam etmişler- mahfiller, Fransanın Pirene hududunda-

Penarroya mıntakasında cumhuriy~t-
Ta ciler, Sierra de Lacruz'yi işgal etmişler- ki kontrolün ilgası hakkında verdiği ka-

lfadrid 
1 
YYareleriıı faaliyeti r:ırı son hddiselerin tabii bir neticesi o-

kııvvetl"r'. b1. <A .. A.) - Cumhuriyet hava dl. !:ırak telakki etmektedirler. Bununla be-
t ' l U'V k 4000 ölü l'dirlt!r. c- : u bir faaliyet göstermek- r~ber bu mahfiller ademi müdahale si-
h -ekız b" "k ked arrnıdan t uyu cumhuriyet bom- Avila. 11 (A.A.) - Havas ajansının yasetir.in ter ıleceği ümidini besleme-
tnilessir b' ayyaresı Boadillo del Monteye muhabiri b'ldiriyor: Asiler Brunete mın- mektedirler. 
b biğ(!r b;

1
; :.~rette hücum etmişlerdir. takasında hükUmetcilerin bütün taarruz- Selahiyettar mahfiller, Amerikanın 

İııindc vc.M ı 0 Las Rosas'ın cenubu gar- }arını geri püskürterek Rio Guandarrano şimdiki ahvalde Avrupa milletlerine mü
diUo'nun ~ ap~dahonda ve Villa del Par- istikametinde ilerlemişler ve cumhuriyet- dahale e'1.er mahiyette diplomatik hiç bir 
lerini bo~bl'llalı garbisindeki asi mevzi- cileri nehre doğru gerilemeğe icbar et- harekette bulunmıyacağını beyan etmek-

Belçika 
Başvekilinin 
Anketi 

Brüksel 11 (A.A.) - Nation Belge 
gazetesi yazıyor: Bazı ecnebi gazetele
rinin iddialarına rağmen Van Zeeland 
dünya iktısadiyatının ihyası hakkında
ki tahkikatına devam etmek üzere Ber
line gitrniyecektir. 

Şimdiki h:ılde Ba~vekilin yaptığı 

anket kendisinin yeni bir seyahate çık
masına lüzum göstermemektedir. Van 
Zeeland, şimdi hazırlıyaca~ı ıaporun 

muhtelif unsurlarını toplamakla meş -
guldür. 

ispanyaya ordu 
Göndereceklerini 
ltalganlar slJgllgor 

(Bastarah 1 inci sayfada) 

demi müdshale korrusyonuna karşı teah
:hütlerine sadık kalacağı aynca ilave e
dilmektedir. 

İtalya ordu gönderecek 
Roma, 11 (Hususi) - İspanyol hudu

dundaki kontrolün kaldırılması hakkın
daki Fransa tarafından verilen karar bu
rada muhtelif surette tefsir edilmekte
dir. 

Stempa gazetesi yazdığı bir makalede 
İtalyanın İspanyaya karşı her türlü ka
yıttan azade serbestce hareket edeceğini 
ve na~yonalistlere yardım için de ordu 
gönderileceğıni ve r.akliye vapurları bir 
taarruz iht:maline karşı harp gemileri
nin hin1ayt!s:nde İspanyaya gideceklerini 

E 
e A merika, A v rupaya 

niçin yardım etmiyor? 
Yazan: Selim Ragıp Em~ 

elçika Başvekili M. Van Zee

landın Avrupa ile Amerika 

Arasında iktisadi bir teşriki mesai yap
manın mümkün olup olamıyacağını tet
kik ctmel: ve bu arad& bizzat Ameı ika 
Cumhurreiı:i :'A. Roosevelt ile görüşmek 
maksadile ihtiyar ettiği seyahatin neti
cesiz kalmaya mahkum olduğunu birkaç 
giin evvel bu sütunlarda izaha çalışmış
tım. Biraz uzunca düşen cümlemin ma
nası yanl!Ş anlaşılmasın. 

M. Van Zeeiandın yaptığı seyahati 
müsbet r.etıce vermemiştir. Yoksa Cum
hurreis' M Roosevelt tarafından çok iyi 
karşılar.dığı gibi beyaz saray muhitinde 
c!e ?.laka ile dinlenmiştir. Amerikayı, ik
titadi balomdan Avrupaya el uzatmak
tan meneden sebep, Amerikalılarca Av
rupalıların kendi menfaatlerini takdir 
edemez inı:anlar olmak üzere tanınmala
rıdır Amerikalılara göre Avrupa için si
l:lhlanma yarışı mehzı zarardır. Buna 
rağmen. bu halk bu zararlı işde ısrar et
mektedir. Sonra, harp içinde Amerika
d:ın yzırdım görerek mevcudiyetlerini 
kurtarmış cılmalaıına rağmen, bu yar
•:lımdan mütevellit olan borçlarını bir 
kalemde tanımamazlıktan gelmişlerdir. 

Bu şartlar altında Avrupaya yardım et
mek rnevzuubahs değildir. 

~ ardıınan etmişlerdir. mişlerdir • tedirler. 

Alman=: Avusturya matbuatı arasmda ' lzmir~e bir Tahranda resmi 

~· dördüncü mütareke aktedildi ı:~f,;~~Y=~ragı Bır <~e.!!!~1 !e!~:!,"d' 

yazdıktan sonra diyor ki: 
cP:ıris ademi müdahale işinin iflas 

mes'uliyetini omuzlarına yüklemektedir.> 

Soflra. Amerikanın kurduğu bir takım 
s;ınayi vr::-dır ki, Amerikalıların kanaati
ne göre h!mayeye muhtaçtır ve Avrupa 
rcltabetinden korunulmak gerektir. Eğer, 
istenildiğl şekilde bir iktisadi teşriki me
sai y&pılırc;a, Arrıeriksnın bu sanayie ve
da etmesi lazım gelecektir. İşte Belçika 
B:ışvekili M. Van Zeelandın Amerika se
yahatini akamete uğratan sebeplerin 
başlıcalım bunlardır. 

~ ıyarıa ' 1 Kr llıkl T- k t· rı - .\\'\ıs (A.A.) - Muhtelit Al - sirlerin objektif olmasına dikkat etme- tzmiı', 11 (Hususi) - Cumhuriyet mey- a an ve ur iye Cumhuriye!i 
ıceıe .. · turya k · k . aahh"'t kt d ' 1 danının •".kasına gelen 120,000 metre mu- Hariciye Ba.kanları müzakere edilip \' • ıstih omısyonu at'ı ne - ği t u etme e ır er. 
ellniı:u_ saı etm d . . rabbalık gımiı bir sahada bir belediye sa- Cenevrede Irak, İran ve Türkiye ara - Selim Ragıp Emeç 

""al -ıloll', "' • e en mesaısıne son Fakat her iki taraf ta gazetelerin d 2 T · · ' 93S q' e g · .. ~tnısyo k ıı· b' 'ht' rayı inşasına karar verilmiştir. Yalnız sın a - eşrınıevve. - de parafe imzalanmıştır. 
""'ktır ore ""'ı-.nd n uv. ve ı ır 1 ı- memleketlerı·ne gırm· esın· ı· yasak et - e·d·ı dan Ef · "" ,,~ Türkiyenin de1ıiJ, Avrupanın en muhte- ı en ve iOnra ganıstan tarafın- T h 11 (A " ) Şa k kt g.:ı. 
ne · · Bun11 ... ı' a Berlınd~ toplana - mek hakkını muhafaza etmektedirler. 5 d d tam ·ı ır .. b ı a ran, .• -ı. - r pa ının •-

vı matbu_, a beraber komisyon bir 1tm ve modern belediye sarayının yapıl- an a amı.e ~ u ve ~Yip olu • <bbad ssraymda imzasını müteakib, Tür-
ınuvaffak at tnütarekesi hazırlamağa Almanların bu müzakerelerdeki mu ması için İzmir belediyesi 300,000 lira tah- nan paktı bugün 8 - temmuz 1937 ta- kiye Hariciye Veki!i Dr. Aras bu paktın 
:esindenı:~~ştur. Bu vesika 19 33 se- vaffakiyeti cMein Kamph kitabının sisat ayırmıştır. rihinde, Tahran şehrinde, Sadabad sa- i'Tlparato!."luJr sarayında imzasına muva-
ktedilerı d'~ 1~i ınemleket arasında Avusturyada satılrna.:;ı hakkında konu- Belediye arayı, üç katlı olacak, içeri- rayında imzalamışlardır. fakat ett:ğinden dolayı Majeste Şehinşaha 

t \'eni rn·?tduncü nıütarekedir. lan memnuiyetin kaldırılmasıdır. Bu rinde geniş bir şehir müzesi, halk salonu, Bu pakt, imzalayan dört memleket heye~in taz!mat ve şükranlarını arzetmiş-
ı..~r~r aldıkıutareke mucibince her iki kitap henüz tesbit edilemiyen bazı şart- şehir mcr.!isl toplantı salonu bulunacak- arasında mevcut samimi ve kalbi mıi - tir. 
&~ l.Yi kont:orıl tnal~atın sıhhatini da- lar altında bundan sonra Avusturyada tır. Şehir meclisi toplantı salonunda mat- nasebattan olduğu kadar onlara reh - İran Hariciye Veziri Samyi, delegeler-

~tın - b'18t loC'alan da inşa ettirilecektir. Bele- berlik eden ve gerek menfaat iştirak - d<> h b' · h d · · tt'kl · 
/Jıtııat b ege v:::::_~a~~=st~a~~bilecektir. diye s:ırayı'!llll pianını hazırlamak üzere lerini ve gerek sulha hadim kılmava k~~em~:r! ~~~ı:aı:~:r:k e:;d~;ez::r~iş~~ 
'1 "ekli Dll lh Tiirk mimAr ve mühendisleri arasında azmetmiş bulunduklarmı kardeşçe te- Dört Haric!ye Bakanı bu merasimi mü-

llhar, l nya SU U ,bir müsab~ka açılmıştır. Müsabakanın sanüdü teyit eyliyen dostluk zihniye - Leak:b saravın !wrusuna çıkmışlar ve bir 
İlttısat v aya gitti Yolunda müddeti 'J.lb aydır. En güzel planı hazır- tinden mülhem olmaktadır. Efganista.>ı müddet son:a oraya Majeste Şehinşah da 

~a giderek ekili Celal Bayar dün Florya- (Bo.§tarafı 1 inci sayfada) lıyana (5000) lira verilecektir. İrak ve Türkiye Hariciye Bakanları g0lmişlerdir. Şehinşah dost memleket 
11karada bJ\.tatürke veda etmiş, bugün Irak Kralı ~ajeste Gaziyülevvel Haz- Halkla temas Tahrandaki ikametleri esnasında Baş - müınessillt?~ile uzun bir hasbihalde bu-

d§ehrırnizden Ulunınak üzere dün akşam retleri- İzmir belediye reisi Dr. Behçet Uz, be- vekil Mahmut ve hariciye Baka - luumuştur. 
il d harek t B vdad 1 d' · h lkl t · · fa nı Samyi ile müteaddit mülakatlarda bu Şehin~ah•n a""imetinden sonra Hariciye "I'.' CJstıar· v e etmiştir. İstasyon- ag e ıyenın a - a emasını temın içın y- 1 1 d B - .. 

"~Url · esair b SAd b d · k · .. b d 1 b' k lmı!::t H ·ık h f unmuş ar ır. u dörtler mülakatları Veziri Maicstenin emı'rlerı'le do··rt devle-an ..... ,l'tı azı zevat tarafından a a a mısa mm ımzası munase e - a ı ır arar a ı.- ır er ayın ı a _ _ 
.. ,~ r t . . d b led' ed ·b. tb t k tam bir görüş birligv inin mfö:ahedesine . .. · tile göndermek lütfunda bulundukları ası ıçın e e ıy e ır ma ua on • 'mkA . f -ı tın mumessillerine hümayun nişanının 

Zırhl---ıl dostane telgrafı büyük bir memnuniyetle gresi tophmacaktır. Matbuat mümessil-
1 

an ve~ış ır. . . birinci rütbesini ve Tahrandaki Türkiye 

t 
ara konacak aldım Birbt:-ine kardeşlik ve dostluk ra- JP.ri o gün belediye salonunda toplanacak T" ~~ tebH1ıg •. ~fganıstan, İran, Irak ve ve Irak elçilerine de bu nişanın birer ma-

Op) bıtalarile baclı dort devletin dünya sulhu ve belediye reis.He görüşmelerde buluna- ur ıye arıcıye Bakanlar. tarafından d:ılyasını te1·di etmiştir. 
~~· ~n ~~an ~~awri~bir~~hlm~~i~~~~irh~kıili~~rilffi~~~ ===~~~=====~~~================~ 

ll.e~r hıngton 1 1 ( m.n edecek olan bu misakı memleketleri- edilecektir. 
ıırhı etı Şitndi in A.~.) - Hariciye -------
l ltıın ı 6 şa edılmekte olan iki miz için çok hayırlı bir eser telakki eder, 
eceg· · Pusluk to 1 1 h~piınize müteyemmen olmasını dilerim. Romanya u· ini, ÇÜnk" . para tcchiz edi-
itıde t u bır çok h"k. Bt!- mes'nd vesile ile zatı mülükaneleri-

" op ça 1• u umetler nez K J p • ~1.apılan dip} P arınm tahdidi hakkında nin şahst saadetleri ve kardeş Irak'ın re- ra J arJSte 
llde b" .. Otnatik t b .. fah ve ikbali için en samimi temenniya-

tafın Utun devıe e.şe buslcr netice- tımı izhar etmekle bahtiyarım. 
ı dan tekı·r .tıerın Washington ta K. Atatürk 
~tının 14' p ı t:~ıldiğı veçhi!~ top çap-

Paris 11 (A.A.) - Kral Karol .ser -
gideki Romen pavyonunu açmak üz~re 
Parise gelmiştir. edıkı usa ınd ·ı Jk• 9 k. · ··ıd .. erini hild' ırı mesini kabul et- ı tren çarpıştı, ı şı o u 

ırıneked' e· k b ... 1 Jt ~r. Mans 11 (A.A.) - Mans istasyonun- ır ÇOCU ogu urken 
ariciye ş fi da iki tren arasında vuku bulan bir çar- kurtanldı 

Berline .. 8 erinden Fuat pışma neticesinde 9 k~şi ölmüş ve 30 ki-
"-nkara OH.terken hastalandı şi kadar da yaralanmıştıt. 3 vagon e - Dün Modada açıkta denize girmek 

l'ap 
1 

, 11 (Iiu~ .) zilmiştir. yüzünden bir kaza olmuştur. Abdur _ 
tak 1 

acak ticaret ~~ı - Almanya ile rahman namında 1 4 yaşlarında bir ço-
t etmek ü Uzakerelerine işti- Ankara Valisi cuk yüzme bilmediğınden sahılden bi-
;ıanan liar~~re Berline giderken has- Ankara, 1 1 (Hususi) - Ankara va- raz açılınca boğulmak tehlikesine ma-
lı Uat J\tinada ıhye şeflerinden Hulfrsi lisi Nevzat Tandoğa!l mezuniyetini ge- ruz kalmıştır. Etraftan yetişilerek Ab-
4tastaı • a.:ıtaneye k 

1 
çirmek için İstanbuln hareket etmiş - durrahman kurtarılmış ve baygın bir 

ıgı henüz teshis ed.:1__ dırılmışbr. tir. Valinin Avrupaya gideceği haberi halde Haydarpaşa hastanesine kaldı -
-,; luııemiştir. asılsızdır. rılrnıştır. 

Sabahtan Sabaha : 

Par iste ki eşek 
İki üç yıl evvel bir gazeteci arkadaşla münakaşa ederken Pariste dört 

ayaklıı eşek olmadığını iddia etmiştiflı. Hatta o arkadaş Pa.riste Şanzelize gibi 
en kibar bir semtte sırma palanlı eşeklerin müşteri beklediklerini gösteren 
bir fotografı gazetesine koymasına rağıgen fik-:-imde ısrar etmiştim. 
Geçım gün vali vekilimizle gazetecıler ~ehrir. dertlcrı üzerinde konuşurlar

ken bahis 1stanbul eşeklerine geldi.Karşı sütunoaki arkadaşım Muhittin Bir
gen d~di k!: 

-- Eşek şüphesiz iyi, faydalı bir mahlUk, fakat bugünkü motörlü vasıtalar 
arasıııda pek geri kalıyor. Sür'at ahengini bozuyor. Kaldırılsa iyi olacak! 

Vali vekilimiz de bu fikirde idi. Fakat sohbet mevzuu eşeğe intikal edince 
bu munis mahlUk kendinden bahset1 rmekteki talihini bir daha gösterdi.. 

Vali vekilimiz: 

- Fr..kat biliyor musunuz, dedi. Geçen yıl Pariste, hem de Etoile gibi bir 
yt?rde süslü bir eşek gördüm. 

Bu haber üzcrıne benim Pariste eşek olmadığı iddiamı unutmayan arka -
daşJar yüzüme baktılar. Hatta dostum Ahmet Emin gazetesinde bile: 

- Artık Bürhan Cahit davasını resmen kaybetti 
Diye zrif bır yazı yazdı. • 
Ben Fariste 927 senesinde bulunmuştum H~t-:1! ŞanzeJize üzerinde sayılan 

Byıon otelinde kaldım. Parisin esrar(lngiz e~et;;rıi göremedim. Vali vekili
mizin benden on yıl sonra Pariste eşek görmüş olması hErhalde Pariste o za

manda eşek olduğunu ispat ediyor. Bu hakikat karşısında doğrusu Parisin o 
tılmmlı eşeği uğruna bir meslek arkadaşını kırmış olduğuma teessüf ediyo
rıım. F.şek mıın:s bir mahluktur derler. Fakat benim için her halde uğursuz 
bir m'!hluk olacak .. Mektepte iken hendesenin mahut eşek davası yüzün -
der. az kalsın sıfır alacaktım . Kafir mahlUk gfa.ümden kaçmakla da az kal
sın beni sevimli bir dosttan ve bir meslt:kta~tan mahrum edecekti. Zalim, 
beni Nasrettin hoca gibi yalancı çıkardı! 

Bürharı Cahit Morkaya 
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Sultanahmette zengin bir 
Bizans müzesi kuruluyor 
Müze binası için Londradan bir mütehassıı ıetiriliyor. 
Şimdiye kadar çıkan müzayikler halka 2österilecek 

Limanın ikinci romorkörll de geldi 
Liman idaresi için A vrupaya ısmar

lanmış olan romorkörlerdcn ikincisi de 
gelmiştir. Gerıye kalan bir romor
kör de yakında gelecekt!r. Bu surc:1e 
Liman idaresi üç kuvvetli motöre sa -
bip olmaktadır. 

Şirketi Hayriye halka kolayhlt 
gösterecek 

Şirketi Hayriye, Taksim, Beyazıt, Fa
t ih gibi umumi yerlere Boğaziçinin yaz 

mevsimi vapur tarifesini levhalara yaz
dırarak astıracaktır. Bu suretle halk, 
bu levhalara bakarak hangi saatlerde 

vapur bulabileceklerini öğrenmiş ola
caklardır. Şirket 71 numaralı vapura 
bir radyo koymuştur. Dün bu radyonun 

tecrübesi yapılmış, halkın biihassa bu 
vapura rağmet etmekte olduğu görül-
düğünden diğer vapurlara cia konması 

Sarhot arabacı 

8 kişi hafta tatiline mugayir 
hareketten cezalandırı ldı 

Şehir işleri : 

Şehir dahilindeki merrhkların 
taşları tasnif ediliyor 

Uzunyusufta oturan arabc: Salih ev
velki akşam çok fazla sarho~ o!duğu 
halde tek atlı arabasi1e evine giderken 
yolda arabayı bir duvar~ çarptırmış, 
araba devrilmiş, kendisi de altında ka- Evkaf idaresinin camı harimindeki 
)arak ağır yaralanmıştır. Yaral! ara - mezarlıkları muntazam şekle ifrağ et
bacı Cerrahpaşa hastanesine kaldırıl - mekte olduğu mallımdur. 
rnıştır. Çenber~ita~tak. Atik Ali paşa mc -

Bir tramvay kansı zarlığı bu şekildekı mezarlıklara nü -

Ş. 
1
. ..• .· d . , mune olacak şekilde düzcltılmektedir. 

ış ı tramvay atoıye:;ın e tcsvı\ e- ı T "f t 1 d kt 50 ra t l 
· kl - d S . . . d b' • 1 asnı amam nn ı an n .:ış ar 

cı çıra ıgı e en aım ısının e ır ço-
11 

kk d b" b .. ··cudn , ı· ·· . ·-· ıa · ın a ır roşur vu ' ge ırue -
cuk bındıgı tramvay arabasının sahan- k hl b b ş·· r, b k k · · I ce , seyya ar. u ro u c a ara 
Jıgından başını dışarı dogru uzatmış, o 1 t 1 hakk nd ı · . numara anmış aş ar c ı a ma u -
sırada tramvaym yanından geçen dı - t a· kl a· At"k Al' • . ma e mece er ır. ı ı paşa ca -
ger hır tramvayın aynası çarparlk ba- .. d k' t ·r ra Al md d . . . mıın e ı asnı ten son e ar ca -
şından yaralanmıstır. Saım, Şışh ço - d . d k' z s }tan an ·· · h . • esın e ı evnep ~ u -: uının :ı -
cuk hastanesıne kaldırı.mıştır. . . d k' 1 - tan · · · 

rımm e ·ı mezar ıgın zımıne geçı -
Tramvaya atlıyan 27 kifi Jecektir. Böylece evvela şehrin belli 

cezalandınldı başlı yerlerindeki mezarlıklar tasnif e-

Dün Eminönü kazası dahilinde tra.ın- dilecektir. 
kararlaşmıştır. 

--- - -- vaya ve tramvaydan atlı yan 2; kişi yn- '4ALK OPERETi 
PARIS SERGiSiNE kalanmı~, 22 sinden para ce~ası alın -

mış, beşınden sonra alınmak uzere hak-
10 Eylul de. vapu_rıa Vened ik 

yoJ ıle gıdecek grup 
Paris, Prag, Viyana, 

Peft:e, Bükrq, Venedik 
Şehi rlerinde otel ve yemek 

Bu grup 18 EylOlde Yl•l'de 
r•palacak doktorlar k ongre• 

•in• r•••t•bllecektlr. 

Acele Ediniz. 30 Temmuzda 
Venedik yolile gidecek grupta 

7 Boş Yer Kaldı 
Parla, Londra, BerJin, 

Venedik, Bükreş, Hamburg 
Aynca bu grupta Şimal derıizıı ıde 
au,ooo tonluk bır transatlantik 
içinde Pl ymouth"dan Hamburg'J 
kadar 2 gOnlOk bir gezinti vardır. 

Adres : N A T T A Beyoğlu 
Telefen : 44Ul4 

larında zabıt tutu1mu~tur. 

Udu baflnda paralamış! 
Evvelki gece sabaha karşı saat dört

te, Fenerde otura::ı İ iyas oğlu Emin, 
ayni yerde otıuan çalgıcı Hüsamettın-
1e Bilitla çalgı çaldınnak istemiş, çal -
mayınca kızmış, Bilalm udunu alarak 
ikisinin de kafasına vurmuş, udu kır -
mış, her ikisinı de kafalarında.ı yara
lamıştır. 

Emin hakkında takibata başlan 

mıştır. 

12 lira çalan küçük çırak 
Beyazıtta Diş buğdaycılar c:ıdı:Ie -

sinde Moda k1ratanesi müsteciri Me11-
medin çırağı Nejad bir günlük hasılat 
olan 12 lirayı alıp kaçmış, Mehmcdin 
şikayeti üzerine yakalanmış ve hak -
kında takibata başlanmıştır. 

. ' ./ 

Yaz t•m•lll•rl 
Pazartesi 

13-7-937 Salı akşamı 

Yann akıam 
Beyler beyi· lak• 

le Tlr•troau 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

14-7-937 Çarşamba akşamı 

15-7-937 Perşem be akşamı 

Be•lkta' Aile Bahçeat 
-----:•••••M•M••••-••••••eeeeeeMe-•e ......... _ .. .. 

Son Posta 
F otograf tahlil kuponu 

isim • • • • • 
Adres • • • . . 

',_,, 

Hariçten mallarımıza 
~buğday 

karşı talepler 
biraz yükseldi 

Tt::am• ~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi i1Anlaf1 

Muhammrıı bedeli 993 lira olan 600 adet ön kontak, 300 adet arka koııt•Wı 
1200 adet a~ümüıatör başi vida ve somunu ile 600 cıdet batarya fişi 15/7/37 ı;; 
ş~mbe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tara 

d:-..n açık eksiltme ile satın alınacaktır. r 
Bu işe girmek istiyenlerin 7448 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunuıı t ti 

yirı ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlB 

lazımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* .. 
Muhammen berleli (21333,60) lira olan cebire ve travers bulonları 24/8/l~ 

salı günü s:tat 15,30 da kapalı mrf .usulü ile Ankarada idnre binasında satııı 

nacak:ır. . • . . . . . ~ 
Bu ışe gırmeK 1stıyenlenn (1600,02) lır:ılık muvskknt temınat ile kanutl 

tlyin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/1936 gün ve 3297 No. lu nüsh~ 
d:ı intişar etmiş olan talimatname daires;:ıde alınmış vesika ve tekliflerini s'f" 
g~n saat H,30 a kadar komisyon reisliğine ve:melcri lazımdır. 

Şartnameler pcırasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 'ft 
sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3961) / 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden;.. 
1 - Ş3:-tnamcsi mucibince muhtelif cins ve cb'atta ~699lfü adet nihSYetsİ' 

§f•rit pa:.:a!· lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pa7.arlık, 23/Vll/937 tarihine rastlıyan cuıra günü sarıt 15 de Kabatsr' 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda y:ıpıiacaktır. 

3 - Şar•J1ameJer paıasız olarak her gün sözü ge<:~n Şubeden alınabilir. JI' 
4 - İst~k:ilerın pazarlık için tayin edilC'n gün v~ saatte% ·ı,5 güvenme pBtB 

rilt: birlikte adı geçen komisyona gelmel~ri ilan olunur. c4018. / 

İşletme Gerıel Devlet Demiryolları ve Limanlara 
-Direktörlüğünden : 

Devlet Demiryolları Ticaret ve Hasılat d&iresiııe en az lise tahsilini bitir~ 
bır kaç memur nJınacnktır. Ticaret mektebi mezuI''i'rı ile Almanca veya ft 'ıs' 
s1zca biler.fer terc1h olunacaktır. Ankara mesken zammı harıç olmak üzere 

1 
ti' 

ve muadili mektep rn~zunlarına 74, lisan bilenlere 83, yüksek mektep mezuıt1' 
n:l 113, bunlardan liSön bilenlere 130 lira.ya kndar ücret verilecektir. ,rı 

Miir:caa~a-~ın .. ~?. tcmmt~z 937 tarihine kadar Ankara da Devlet Demi:,)':o~ 
llmurnı MJdurlugune ve Istanbulda D. Demir'-·oll~rı 9 ncu l"Ictme Müdt111 

l 
A J !İ 

ne yapı m~m lazımdır. cl96h c4033 • 
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- e I.__ __ _ Bursada Yaz 

Trakyayı baştanbaşa 

değiştirecek olan 
kalkınma programı 

hızla tatbik ediliyor 
ICAZIM IJIRIK . 

!:h!k Dirik haftanın muhtelif günlerinde Trakyanın muhtelif viliyetlerindek~· 
1 abn, günün muhtelif saatlerinde de muhtelif çalışmaların baıında görülüyor 

Ed· 
si) ırne (Husu .. 
kalk 1~ Trakyadnki 
nın ta a Proğranu. .. 
1 tbikatı hı a ve nı z .. 
le d uvaffakiyet· 
h evarn 
~vıalunı oldu v edi!or. 
re 'l'rak gu uze
Yılt·k b~a için beş 
Yapıltnı ır Pro~a.m 
lllın ih ~· bu progra 
ı tıva ett· v. er sen 1 ıgı 1ş .. 
edi.tni e ere taksiın 
da 9 3ttı. Program • 
lan h. Yılı.na ayrı .. ' 
lllen v~etıer tama- . 
Yetıc: b rnuvaffaki -
l'tld:\ alşnrılrnış ilk 
-il aın ' 
-d lll1~ rı. dan netice 
t e gbtij~ .. fe.~kin - Trakyanm güzel ve §Cn kızları su taşıyorlar 
ebarüz ett~§tur. Ş~ noktayı bilhassa 1 ve Mehmetcik andaçlarınm, köy posta r--- .... _ "'--·-w ':=":::\ 
nı .. 'l'r~an~k lazımdır: teşkilatının, köy spor meydanlarının, 11 " • 

llfettiş Gen kalkınmasındn wnumi köy telefonlarının ikmali. Bu yıl köy M ı I a s t a y e n 1 
~h~ıYetinin :r~ . Kazım Diriğin faal ırmak salları ve varagelleri işler bir 
'.rr ıtık haftan esırı mutlaktır. Kazım hale getirilecektir. b 1 T 
ta a~Yanın rnın In~htelif günlerinde Kültür, tarım ve ekonomi işleri 1 1 r arza n 
d tbıkatın, .. u~.telıf vilayetlerind~ki Proğramın hayındırltk kısmı a~ağı 
e de rnuhf~?-un .. muhtelif saatlerin - yukarı bu yıl ikmal edilmiş olacaktır. 

;ın başında e :~ .~oylerdeki çalışm:ıla - Her köy okulunun bir çalışma tarla ve 

11 
a}ı bilir ki goruu~ektedir. Her Trak· bahçesi, bir, cins tavuk kümesi, fenni 

t •başındadır urnuını müfettiş daima ya- arı kovanı bulunacaktır. Köylerde köy 
§ Ul-ınak Yokt General için durmak, o - konferansı, projeksiyon ve oyun salon
l ır. O Çalışı ur. O, ~ıütemadiyen çalı - lan tamamalnacak, köy müzesinin de 
k~~ da, 0 rn nca ınaıyetindekf memur - tamamlanmasına devam edilecektir. 
b~y~~ de çafrnurlara bakarak halk da Köylere cins at, boğa, eşek, aygır 
;nı Uyuk kalk ışır. Ve işte Trakyadaki satın alınmasına, yabani r1ğaçların a -
Şa Uayyen \'a~~'l hareketi bu enerjile şılanmasına, köy kavaklıkları kurulına-

ttlacaktır ındcn çok daha evvel ha sına, köy sandığı için orta malı tarla ek 
b· ':l'rakyada ~~ başarılmaktadır. tirilmesine devam edilecek, köy anbar
a ikıne başta 7 yılı proğramının tat- larmın yapıları ikmal olunacaktır. Bu 
t u Program 011!n1ş bulunulmaktadır. anbarlara köy birlikleri adına alınan 
trırn ve ekosaglt~, bayındırlık, kültfr, makineler de kurulacaktır. Pazar ku- 1 
ır. Sağlık k nonıı kısunlarına ayrılmış rulan büyük köylerde yapılmakta olan 

it>. 936 da b~;nıında şunlar vardır: lonca ve haller de bu yıl ikmal oluna-
s ~lcrı islahat anan_ köy suları ve çeş - caktır. 
: arının sıııııt'n ıkmali. Bütün köy 937 yılı programmı.n ikmali takdi -
h 1f borular iç ve fenni tesisatla de - rinde Trakya kalkınma programının en 
a a arının tarn mel alınması, köy mezbP.- mühim kısmı tamamlanmış olacak, mil 
ş Çthnası, köy}~ annıa:>!, arteziyenler teakıp yıllarda ise başarılan işler;n te
~~ınuı iknıauerV e umumi helfılar in • kemrnülüne çalışılacaktır. 
il} gl~k iş ve ted~· geç:11 yıl başlanan Köylüııiitı sevinci 

esı. ırlerınc devam ed:l - Trakyada köylü bu proğramın tat-
IJ Ba d • bikini bir angarye telakki etmc..ınekte, 

dır· ayındırlık::: ulık ışleri bunun tatbiki ile emellerinin tahakku-
·}(.. mında da şu işler var- kunu görmekte, öundan mütevellit sc-

Ça} oy Yolları . vinçle de var hızile ve kuvveti bazuya 
ile~~ levazım ın~atına devam, yem vererek çalışmaktadır. Umumi müfel
başı koyle.rde k~ m~bayaası, ~ütün ör- tişin ikide birde köylünün yanıbaş!rıda 
iye anılmış olanı! 0 ?aklar1 ııışası ve gözükmesi, onbrın her birile, büyükli1, 
Cuın~Şkilatınuı rı~ ikmali. Köy itfa- küçüklü her köylü iıe alakadar oluşu, 

Uriyeı ıneyd mamıanması, köy köylüyü bu mesa isinde bilhassa teşci 
anıarının, Atatürk etmektedir. S. Ke. 

-l!asan 

Kır bekçileri mütemadiyen 
uluyan, tek bir kelime ko
nuşamzyan çzrıl çıplak bir 

adam gakaladzlar 
Milas, (Hususi) - Mfüısın kır bek

cileri bir kaç gün evvel Ulaş köyü ci
vaıı.ııd:ü i da;.~ıarda gezerlerken bir , 
yol iirtüne çırıl çıplak, vahşi duruş

lu, uzun ve karmakarışık snç ve sa
k:ıllı bir adamın fırladığını, korkunç 
korkunç kencHlerine baktıktan sonra 
bir hayvan gibi uluyarak kaçmağa 

baş1:ıdığını görmüşler, peşine takıl

rnışl:ı.rdır 
Uzun bir kaçıp kovalamadan sonra 

bu acaih ve çırıl çıplak adam bir ka
yn ör.ünde sıkıştmlmış ve yakalan
mıştı:- Bekcilerin çok güç olarak zap
tetliklcri bu adam Milasa getirilince
ye kadar yaralı bir kurd gibi müte
madiyen ulumuştur. Milasta bir höc
rcye k:?patılmış olan bu adam, uzun 
uğr2Şmrlara rağmen bir türlü konuş
turulawamıştır. Kendisine her dilden 
bir şey ~orulmu~, fakat bu sözlere kar
şı daima dişlerini göstererek, homur
danar~k cevab vermiştir. Yalnız rum
ca söylendiği zaman bu homurtusu 
kesi!mel~te, vahşi adam hafif hafif ba
şını sallamaktadır. 

Üstiirıde elbifıc namına hiç bir şey 
yoktur. 'J eni rengini tama mile kay
bctmistir. 

) e b!r . bey hani beledi-
enur verıni§ti.. ··. Herkes evini bir renge 

boyıyacaktL. · 
... Sizin mahalleliler de bu 

emri tatbik ettiler mi?. 
li~san .öl·y - ttacet yok, 

costum, bizim mahalle kışın 

çamura, yazın da toza boya
llU'I .. ,,,. 

Yqil Bunadan gtlul bir görüniif ve Muradiye camii 

Bursa, (liu.su.si) - Bursa yazın cP.nnet oluyor. Yeryüzünün bütün ser.in 
ve ruh açıcı rüzgarları hep Bursanın üzerinden esiyor. Sıcak burada çok en· 
der görünür. Çünkü her yer ağaçlık ve gölgeliktir. Hele akşam üstleri Çekir
geden Yeşile kadar bütün yollann sulanması Bursaya daha taze, daha serin 
bir hava veriyor. Şehir şimdi neş"e içindedir. Yaz sonuna kadar bütün Bursalı
lar canlı ve güzel günler geçinnek suretile kışa gireceklerdir. 

Orta Anadolunun alabalığı ve 
şallarile meşhur kasabası: Gürün 

Güründe canlı bir imar faaliyeti var: Modern 
bir çocuk bahçesi ve iki köy okulu yapıldı 

Gürün, (Hususi) -
G:.irün Orta Anadolu
nun mcyva bahçeleri i
çınde ıgömülü kalmış 

b:::- kazasıdır. Eti'lerdcn 

tlrilmiştir. 

Güründe her gün kül
tür hayatı geniş bir 
mikyasta ilerlemekte
dir. Mevcud köy okulla-

kalma eserler kazanın rına yeniden iki köy o-
ôôrt tarafında yer yer kulu ilave edilmiştir. 

görülür. Köylerde ve kasabalar-
Gürün bütün Anado- cia ağaç sevgisini besle-

luda alabalığı ve plla- mek, köylüye nümune-
riie şöhret bulmuştur. lik fidan yetiştirmek 
Halkının hemen hepsi gayesUe belediye tara-
okur ve yazar. Civar bir tından bir fidanlık ha-
~ok çağlıyanlarla dolu- zırlanmaktadır. 
dur. Fakat bütün bu ı- Diğer taraftan Gürü-
şık kaynağı olan çağlı- nün içinde ve köylerin-
yanlardan yalnız biri- de zirai büyük bir be-
sinden istifade edilmiş, reket vardır. Bilhassa 
bir santral yapılmış ve Ziraat Bankası tarafın-
,'.;ürün ışıklandırılmış- dan köylüye yapılmak-
tır. Gilrün kaymakamı Fahri lroc ta olan yardımlar saye-

Güründe bu yıl çok sinde köylümüz ecirlik-
önemli bir bayındırlık ten kurtulmaktadır. 
'a.:ıliyeti vardır. Belediye modern biri Bundan başka halle ve memurların ak
~:ına~ yaptırmıştır. Ka.!ser!yi ~alatya- şamları toplanıp mütalea ile meşgul ol
~'· b.:ıg.ıyacak olan yol uzenndekı çalış- dnklan Parti okuma salonu açıldığı gün
,Jt'alara ds. hararetle devam edilmektedir. denberi Güründe okumağa karşı büyük 
Caddeler genjşlettirilmiş, kasabanın ih- bir heves uyanmıştır. Salon için bir de 
tıyaçlarını kar~ılıyan pazar yerleri tan- radyo sipariş edilmek üzeredir. 
zim cdiJırtıştir. Gürün ile bütün köyler Kaymakamlıkca nahiye merkezlcrin
arasındak = yollar tamam1anmış ve oto- de, ııınhtarlann idari, kültürel bilgileri
mJbil ile nakHyat temin edilmiştir. nin yükseltilmesi için bir Muhtarlar Kur-

DiğC>: taraftan kasabanın senelerden- su açılmış ve nahiye müdürlerile mual
beri şiddetle ıhtiyaç hissettiği çocuk bah- Hmler bu işde tavzif edilmişlerdir. 

çcsi de yapılmıştır. Merkez okulunun ya- Kaymakamımız Fahri İroc halkın ve 
nı başındoki s.rsa ve evler istimlak edil- köylünün uyanması için büyük bir gay
miş ,burası bir çocuk bahçesi haline ge- retle ~alışmaktadır. 

Seyhanda pamuk düşmana 
böceklerle mücadele arttı 

Seyhan, (Hususi) - Geçen sene pa
muklarda ehemmiyetli zararlar yapan 
Heliothis ve Caradrina adındaki bö -
ceklerin zararlarını önlemek üzere bu 
yıl İçel ve Seyhan vilayetleri dahilin
de geniş miky.asta mücadeleye giriş•!

miştir. Mücadele Seyhan ziraat mü -
cadele istasyonu müdürü Haydar İr -

Tahsildarlar arasmda 
müsabaka 

İpsala (Htisusi.) :- Vilayet daimi en
cümeni tahsilatın ziyadeleşmesi için bir 
tedbir düşünmüş, sabıka ve haliye tah
silütını en fazla nisbette yapan tahsildar-
J:ırdan birinciye 40 lira klymetinde altın 
bir saat, ikinciye 20 Ura kıymetinde bir 
saat, üçün<'üyc de bir takdirname verme
vi kara::-la~tırmıştır. Bu karar kazalara 
bildirilmiş, tahsildarlar gayreti arttır -
mışlar lııhsil hususunda biribirlerile ya-

tel'in idaresi altında devam etmekte -
dir. Şimdiye kadar yapılan füı.çlama -
!ardan çok iyi neticeler alınmıştır. 

Mıntakalarda tetkikattJ. bulunmak rışa çıkmı ı;;lardır. 
üzere mütehassıs Haydarla müc:ıdele Kazamız tahsildarforından Yunus A -
müdürü Sadettin kazalara gitmişler _ kın, bütün vergilerin haliye vasati tahsi
dir. !atını yüzde doksana, sabıka tahsilatını 
Diğer taraftan pamuk islah istasyo- dP. yüzde tırk bire çıkararak birinciliği 

nuna mensup memurların ücretleri ele kazanmış ve vadedilen kırk lira değerin-

maaşa kalbedilmiftir. ; , deki altıu. aaati allJll§tuı. 



6 Sayfa 

''Durun! Nikih kıyılamaz 
çünkü bu adam n ismi .•. ,, 
Mühim bir parayı haybetmesl üzerine harice 
giden ve on beş sene ·sonra memlehetlne 

dönen bir lsveçllnin hazin hikayesi 
Son günlerde, tsveçte, Kioslin isminde 

çnk zengin bir adam evleneceği sırada, 
nikah dairesinde, tam nikahlan yapılır· 
ken birisi bağırmıştır: 

- Durun! Bu nikah kıyılamu. Çünkü, 
bı! adamın ismı sahtedir. Bu, on beş sene 
evvel buradan ayrılan Oskar Jonson'dur. 

Bunun üzerine, nikfıh muamelesi dur
muş, herkes dona kalmıştır. 

Nikah kıyılamamıştır. Zira, İsveçtc i
sim de~iştirmek, kralın iradesile olabi
lir. Bir İsveçli, ne kendi kendine, ne de 
mahkeme kararile adını değiştirebilir ... 

Oskar. 

Güveyin macerası, bundan sonra anla
şılmıştır. Meğer, vaktile, Stokholm'da bir 
ticarethant>de çalışan ve gayet namuskar 
olan Oskar Jonsona, müessese, bir yere 
götürmek üzere mühim bir meblağ ver
mis ... Oskar, bu parayı, nasılsa kaybet
mi§. Bundan sonra, başını avuçlan içeri
sine alıp uzun boylu düşünmüş. Eğer gi
dip hakik~ti anlatsa sözlerine inanmıya
caklan içb, memleketten kılçınaia karar 
vermiş ve kaçmış. 
Memlek~tten çıktıktan sonra Kioslin J;ıştırmı~tır. İşte, tam bu nikdh yapılaca-

ismini takınarak Amerijalya gitmiş. A- ğı sırada da, nasılsa, kendisini eskiden 
merikada, on on beş sene kadar, muhtelif ftınıyanlardan biri orada hazır bulunmuş, 
işlerde çalışmış, ticaret yapmış, mühim iş bu şekle girmiş ve nikih geri kalmış
bir servet elde etmiştir. İyice zenginleş .. tır. 
tikten sor:ra, bir daüssıla hissetmeğe Eslô Oskar Jonson kızı o kadar sev
başlamıı, memleket hasretine tahanunül rnekte, o kf.dar sevmektedir ki, krala mü
edememiş, kendisini artık tanıyamıya- rncaat etmiş ve ismınin değişmesi için 
<'aklarını da düşünerek İsveçe dönmüş. :ricada bulunmuştur. 
Osk~n, ismini değiştirdiği ve çok da Şimdi orta yaşlı ve çok zengin olan 

z!'ngin olduğu i~in, filhakika kimse tanı- scvdazede Oskar, eğer ismi değişmeyip de 
yamamıştır. Fakat, gel zaman, git zaman, kızla evlenmeğe muvaffak olamazsa İs
güzel bir kızla tanışmış, münasebetler veçi terkedip başka bir yerde sevgilisile 
arttıkca atı;şi de saçağı sarmış, nihayet, evleneceği:ıi söylemekte ve isminin de
bu genç v~ güzel kızla evlenmeyi karar- ğ>şınesi için irade beklemektedir. . ~.....-----

lngiltere Filistiııde yeni 
askeri tedbirler aldı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 1 yük hükumetin içınde de yahudilerin bir 

d •· 1 • ..; • F kat l h ekalliyet halinde bırakılması arzusunda-
zımız a goreccl\.iiımz. a ge en a-
berlerden anl~~lıuor ki bu karar Fi- dır. 

1
. 

1 
d k a· 

. . - ": . . Yahudılcre ge ınce on ar a ·en ı ara-
lıstınde 1ıe yatıudı, ne arap hıç kım- d .. lı ·ı d ğ'll d" ı·ht" a · t · ı· b m- farın a muttc ı e ı er ır. ıyar y -
seyı memnun c memt§ ır ve u. mc . 
l k · k kl kl "f • d ttııdiler r:ıernleketın parçalanmamasını e et yPnı art§t ı ar an esın e - . . 
d

. istemekte, ge::ıçler ise bu taksımde hıç 
ır. • b" b d v • • l kt Kudüs, 11 (Temmuz) _ Filistin Arap- ~r mahzur ulunma ıgmı soy eme e -

Karar kat'i mi ? 
farı yeni vaziyet önünde üç partiye ay- dır. 
rJlmışlardır. Birinci partiyi müftinin ri
yaseti altında bu~unan yüksek komisyon 
teşkil etmektedir. Bu parti Filistinin par
çalanmasının mutlak surette aleyhinde

İngiliz gazeteleri Filistinin üç mınta
k:ya ayrılınası hakkındaki karara kat'i
yet kesbetmış nazarHe bakmaktadırlar. 

dir. İkinci parti sabık Kudüs belediye rei
e:inin partisidır. 

Bu parti Filıstinin Araplara bırakılacak 
kısmının (Erdün) e ilhak edilmesi şar -
tile parçalanmıya razıdır. Üçüncü parti 
ise Faysalın sabık hariciye veziri Avni 
Beyin parti~idir ki bu parti büsbütün 
başka fikirdedir ve bütün Arap Arap 
memleketlerinin birleştirilmesi, bu bü -

Bu suretle Filistin; Yahudi, Arap ve 
bitaraf olmak üzere üç mıntakaya ayrıl
mış bulun-:caktır. 

Müteh:tssısların raporuna nazaran Fi
Jistinin en mamur ve en fazla münbit a
raziyi ihtiva eden kısmı Yahudi hükume
tine verilmektedir. Yahudi hükfunetlnin 
merkezi ya ~·Iayfa veyahud ağlebi ihtimal 
Telaviv o1acaktır. Hükfunet şeklinin de 

------. .. -----··------·----------------•. --... ~--~~ CONULISLERI 
Halledilemiyen 
Muamma 
Kozluda oturan okuyucum Mehmet 

Evizi bana hı~·bir 7aman: 
- Evet veya hayır şeklinde kat'i bir 

cevap ile jıalledilememiş olan bir sual 
soruyor. Bakınız ne şekilde: 

- Sarışın kadınların erkek üzerin

de yaptığı cazıl:e tesirini inkar ede

mem, fakat dostluklnrına da itimat e

demem. Aldanmak şöyle dursun, al
datmaktan zevk alırlar. 

Esmerlere gelince, sarışınlar kadar 

güzel değildirler, fakat buna mukabil 

arkadaşlıklarına itimat edilebilir. Dai
ma yum11şak karakterli, sıcak kanlı

dıi'lar. 

Hangisini tercih etmeli acaba? diye 

düşünürken, hatırıma muharrirleri

nizden birinin yazdığı bir romanda 

söylediği gıbi ehi~ birini. demek gel-

di. Ne dersiniz? 

* Frenl-ler uzun boylu soluk sarışın 

kadına çakıra mail mavi gözlü olursa 
La femme fatale derler, Sevene şea
met getirdiğine hükmederler. Okuyu
cum daha ziyade siyah gözlü esmer 
Fransız1ar tarafından yazılan roman
ların tesiri altında kalmış olacak. Fa
kat en iyi aiJe kadını Almanlarda, en 
sağlam karakterlisi İngilizlerde yeti
şir, her ikisincie de ekseriyet sarışın-

la::::~de Bayt A. O. ya: ı, 
Bahsettiğimz mektubun hangi pos

tahanedPn yollandığını size söyliye
miycceğim: Çünkü hatırımda kalmadı, 
bakıp bulmıık kabil değil, çünkü bu 
gibi mektuplar, birçok aile sırlarını 

:ihtiva ettikleri içL"l tarafımdan okunur 
okunmaz derhal yırtılırlar. Size bu 
hizmeti yapamadığıma müteessifim. 

TEYZE 

80N POSTA: 
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Balkon 
Kendi halinde bir adamdı. Arada sıra

da rastlardım. Uzun boylu ahbaplığımız 
oJınamnkla beraber per görüşte birbiri • 
mizi selamlardık. Dün gene ona rastla -
mıştım. Gene selfım verip geçecektim. 
Fakat o bu kadarını kafi görmedi. Yanı-• 
ma sokuldu, elimi sıktı. 

- Size tesadüf etmeyi çok istiyordum, 
dedi, bir şey rica edecektim. 

- Estağfurullah, sizi dinliyorum 
..-- Prost'u tanır mısınız? 
- Ş\?hi~cilik mütehassısı mı? 

- Evf't.. 
- Tanımıyorum. 

- Belediye meclisinde aza mısınız? 
- Hayır, fakat belediye meclisinde e-

pey tanıdığım var. Bir işiniz düştüyse .. 
. - Şehirde yapılım bütün evlere birer 
balkon ilfıvesi hakkında bir proje hazır
ladım. Projenin esbabı mucibesinde bal
konun bedii, içtimai, ilmi, fenni, edebi 
faydalarını bertafsil izah ettim. 

Şaşırmıştım. 

- Bedii, içtimai, ilmi, fenni faydaları 
mı dedir-iz? 

- Evet' 
Kısaca anlatayım.. Evlerde balkon o

lunca herkes, bilhassa yaz günlerinde 
balkonda oturacaklardır. Balkonda otu
ran insanJar etrafdan görülebileceği için 
ev içinde1r! gibi saç baş dağınık, çorap 
düşük oturamazlar. Giyinmiye, süslenmi
ye mecburdurlar .. Bu bedii faydası! 

İçtimei faydası dah3 büyüktür. Kadın
lıır kocalarile balkonda kavga edemiye -
cekleri için karı koca kavgaları azalır, 

h~tta hiç kalmaz. 
İlmi, edebi, fenni faydalarına gelince ... 

İnsan, ev!nde hiç bir şey yapmadan da 
oturur. Fı:kat balkona çıkınca konuya 
komşuya karşı bir şey yapıyor görün -
melidir. B~konda yapılacak en münasip 
şey kitap okumaktır. Okunacak kitaplar 
da etr:ıftan görüleceği için ilm1, edebi, 
fenni kıymeti olanlardan seçilir. 

ProjemP. ne dersiniz? 
- Mükemmel! 
- PPki ~mdi bana yardım etmeniz la-

zım. 

Y~rdım edece{imi vfutettim. Ve bu ya
zıyı yazmakla vadimde durduğumu isbat 
etmiş oldum. Elimden ancak bu kadarı 
gelirdi. 

1MSET ............................................................. 
('Umhuriye~ olması muhtemeldir. Henüz 
hükumet şekli üzedndeki kat'i bir neti
reye vanlmamwtır. 

Kudüs, Reytüllahim ve Nazaret mevki
lP.ri doğrudan :ioğruya İngiltere manda
sına tabi bir mıntaka teşkil edecektir, bu 
mıntakaya, aynı zamanda, Arap devleti
n::'.' denize doğru bır mahreç temin etmek 
üzere hududdan Yafaya kadar bir kısım 
d:ıha ilave olunmuştur. 

Bu mıntakaların dışında kalan parça 
d:ı Arap devle!ini te~kil edecektir. Fakat, 
J\..rap devfoti, tamamilc dağlık ve çorak 
:ırazidir. Maverayüşşeria ile birlikte bu 
parçanın Emir Abdullahın hükümdarlığı 
altına konması en kuvvetli ihtimal da
hilinde> görüimektedir. 

Vaziyetin şayanı dikkat noktalarından 
b:ri de İn~liz hükumetinin, bir defaya 
ınahı:us olmak tlzere Arap devletine iki 
milyon İngiliz lirası \'ermesidir. Bundan 
b-ışka Yoh11dHere aid mıntakada bulunan 
A:-apla!'ın kendilerine ait mıntakaya na
killeri masrafını da İngiliz hükumeti ü
zE-rine almıştır. 

Mütehnc,sıslar raporuna nazaran tekar
riir eden esasların nihayet 1940 senesi ka
nunuseınisinin birinden itibaren mer 'iyet 
mevkiine girmesi ve o zamana kadar da 
ihzari m'll-iyetteki hususatın İngiltere 
hükumeti dile mt-ydana getirilmesi mu
~arrerdir. 

Maahaza bu kararlar, ne Arapları, ne 
Yı:ıhudileri memnun edebilmiştir. 

Verilen malumata nnzaran hoşnutsuz
lukt:m doğacak bütün ihtimaller İngilte
re tarafından göz önüne alınmıştır. Bu 
maksatla Fayfa ve Yafa'da ve me.mleke
ti.'1 diğer muhim sevkülceyş noktalarında 
,külliyetli kuvvetler tahşit edilmektedir. 
Bir taraft:ın da Hayfa ve Yafa limanları
mı. harb gemileri gönderilmekte ve bütün 
kuvvetler seferber lıalinde muhafaza e
dilmektedil". 

Bütün bu tedbirler sebebsiz değildir. 
Çünkü Yahudiler kendilerini tatmin et
miyen bu karara karşı geleceklerini, ica
bında kanlarını dökeceklerini ilan etmiş
lerdir. 

Buna mukabil Arap reisleri arasında 

Temmuz ~ 

1 .....__ _K_A_D_O_~ 
Çocu ta kemik hastal ğı 

neden ve nasıl 
başlar, nasıl tedavi edilir~ 
Kemik hastahğı çekmiş çocukları kim 

tanımaz. lla~ları gayri tabii şekilde bü
yük, alınları çıkı1', bacakları içeri, yahut 
dışarı, bükülmüş, koca karınlı, çıkık gö
ğiislü yavrular. Bazılarmın belleri de çö
kn. Bazıları da bütün bütün cüce olur
lar. 

Yavruyu bu felaketten annesi koruya
bilir. Anne kemik hastalığının nasıl ve 
nrden başladığını bilirse çocuk hiç bir 
vakit bu hastalığa yakalanmaz, yakalan
sa bile hastalık daha başlangıçta iken 
önlenir. 

* Kemik hastalığının ilk alametleri şun-
lardır; Çocuk geç yürür, geç konuşur. 
(Normal çocuk on beş, nihayet on sekiz 
ay içinde yürür. Daha geç yürumesi şüp
heli biz. haldir.) 

Sık sık ishal oiur. Hiç neşesi 'kalmaz. 
'Durmadan hırçınlık yapar. Annesine bile 
bir şefkat ve alaka göstermez olur. Niha
yet bilek ve ayak kemiklerinin mafsal 
yerleri boğum boğum olur. Bunun için 
Ç.Jcuğunrla bu llrızaları gören anne onu 
derhal bir doktora muayene ettirmel\ 
hustalık ilerlemeden önlemiye çalışma

lıdır. 

* Kemik hastahğına şunlar sebep olur: 
Çocuğu vakitsiz memeden kesmek (bir 
yaşına gelmeden), emzikle ltıyıkile besli
yememek. 
· Lazım olduğu şekilde verilebilirse ço
cuğun hayatını kurtaran emzik iyi idare 
edilemezse çocuğu kemik hastalığı gibi 
mühim bir felakete sürükler. Bundan an
.rıe sütile büyüyen çocukların hiç oir za
man bu hastalığa tutulmıyacağı manası 

çıkarılmamalıdır. Ancak sıhhatte ve kuv
vetli bir annrn:n sütü çocuğu luım ol
auğu şe~ilde besler. Yoksa bir hastalık, 
y:ıhut ta büyük yorgunluklarla bitkin bir 
hale gelmiş annenin sütünün fena bir em
zikten farkı yoktur. Böyle bir annenin 
kuvvetsiz sütile beslenen çocukta da ke· 
mik hastalığı olabilir. 

Anne veya babanın verem olması, gü
neşsiz. havasız evlerde çocuğun kemik 
hastalığına yakalanması için mühim se
beplerdir. 

* 
Şu halde çocuğu bu hastalıktan koru

mak için yapılacak en mühim şey onu 
ya bir anne sütile beslemek, yahut ta 
emzikle verilece!< gıdayı iyi tanzim et -
mektir. Bu olmaz da çocukta hastalığın 
ilk alamctieri görünürse o zaman der
hal şu tedavi usullerine baş vurmalı: . 

ı - Günde dört defa yemek (eınziJıC 
0

veya emzirme veya yiyecek) kemik has
t~ lığı geçiren çocuklar umumiyetle çok 
obur olur!ar. Karınlarının fazla ilşkinU. 
ği, sık sık ishal olmaları da bu yüzdendiı\ 
Dunun için yapılacak ilk şey hasta çocu· 
ğ:ı istediği kadar değil, ancak böyle ço· 
cuklar için günde dört kere ve icap etti• 
ği kadar yiyecek vermektir. 

Böyle çocuklar için yumurtanın sarısı, 
meyva suları en iyi gıdalardır. 

Nişastalı şeyler de iyidir. Fakat pek er
ken başlamamak ve çok vermemek fal"" 
tile. 

Deniz ve açık hava: 
Hasta çocuğu mümkünse deniz kena· 

rında bir evde büyütmelidir. Bu müm
kün değilse bütün gün açık havada bu-
1unmasın a dikkat etmelidir. FaniWar, 111-

cak tutacak şeyler giydirmeli, onu htg 
bir zaman üşümesin diye evde kapalı 

tutmamalıdır. 

Tuzlu su ile banyo kemik hastalığına 

.. ----····-············ .. ············--.. ······---
fikir ihtilafları vardır. Bir kısım Araplar 
Yahudilerin bir memleket üzerinde hak 
sahibi olmalarına hiç bir suretle razı ola
mıyacaklarını bildiriyorlar. Bütün bu se
beblerden dolayı İngillz hükfuneti Sü
vey~ civarında da askerler ve tayyareler 
toplamıştır. İcabında bu kıtaat tayyare
ler vas1tnsile lüzumu olan noktalara der
h!ll sevkedilecektir. 

İngiltere hükfuneti, mütehassıslar ra
porundaki kararların 1940 senesinde tat
biki için h er türlü asked tedbirler almak
ta devam etmektedir. 

karşı pek iyidir. (40 litre suya bir ~: 
tuz katmak lazımdır). Alkolle frikS1 si' 
yapnıak ta mükemmel bir tedavi çare 
dir. 
Çocuğu yürütmiye zorlamamalıdır. 
Kemik hastahğı çeken çocuğun biJlıllS' 

sa bacak kem!kleı i çok kuvvetsiz ve y-ı>
:r:ıuşaktır. Bunun icin onu yürütrııi1ı6 

~ M• 
zorlamamalıdır. Bac&kları büsbütün ee-
lir. 

Çocuğu mümkün olduğu kadar katı bit 
şilte üzerinde yatırmalıd.ır. Bu kemikle' 
rinin eğilmemesine yardımcı olur. 

Daha büyük yaşiardaki çocuklardll 
göğsün gay;-i tabii çıkıklığını giderrııeı 
için bildiğimiz şekilde her çocuğa ıazı11l 

• olan jimneı.stiğe bilhassa teneffüs hare 
ketleri ilave etmelidir. Böyle muntazııJJl 
bir jimnastik göğsü çok iyileştirebilir. 

Hastalık basta ıken tedavi edilmezse 
kemikler aldıkları biçimsizlikte kalırltıl't 
Bunlardan ancak bacakların eğriliği O' 

pcı•asion ameliyatile düzeltilebilir . 

2 yaşından büyüklere ilaç olarak mo ' 
rina balığının ciğerinin hülasası veriIJllC" 
ildir. Bir kah\'e kaşığından başlıy,aratiı 
üç - dört kaşığa kadar çıkarılabilir. FııkJlt 
bu ilaç aııcak kışın alınabilir. Mideleri 
zayıf çocuklar alamazlar. Onlara bunıJll 
yerine cfo~fab lı ilaçlar vermek ıazunclıl\ 

K emik hastalığı n<' kadar erken tedıı .. 
vi edilirse o kadar çok iyilik ümidi var
dır. Hastalık eskidikçe tedavisi zorlaşır· 
Ve bir gün imkansız bir hal alır. Bunllfl 

için annelE-rin yukarıda saydığımız fıtl" 

zalara karşı çok hassas olmaları ıaz.ıınclıl\ 

Spor elbiseler 

Solda - Güzel bir tayyör. Rengi ııÇl~ 
göstermek için pembe çizgili, açık gt 

ipekliden bir yaka konulmuştur. Göğ ;ı 
si\nde ve \'anında kapaklı iri birer cc 
var. Cek;tin arkası tokahdır. TokD111~ 
altı büzgülüdür. Eteğinde düz bir •P11

' 

si var . 
]<Ct. 

Sağda - Açık mavi cşantung> ce . p 
Bordo renginde etek. Bluz dümdüz. Jil tJ 

k.. . ·ı · c: al 
kenarına iki sıra pi ur geçırı mı:.', 

parçadan yapılmıştır. 



PennU Niycızinin Güneı kalesine blr hücumu Gal4taıarcıy tmı1ıacimleri Befiktq kaleri 6niinde 

Fener Milli Kiime Şampiyonu Oldu 
Sarı Licivertliler Güneşe 

karşı dün güzel 
\re seri bir oyun çıkardılar 

Feaerbahçe, Türkiyenin en güzel muavin hattile 
,._ dün şampiyonluğa layık olduğunu gösterdi 

taın~~danberi sürüp giden milli kiline tulen topla Güneşliler bir akın yaptılar. 
'"r~on;ısı dün şampiyonluk tacını il'~ Rasihin güzel bir §Ütünü Hüsamettin ne
kuip ~ilin başına geçirdikten sonra ç~ fia bir şekilde kurtardı. Biru sonra dav-
1-t ~ti. Bu şampiyonluk, şimdiye k&· re bitt!. 
?1Jı en \iJede kazanılan pmpiyonlukla- İkinci devre 
Düıı ~ve en kıymetlisidir. 

latıra ~ Gahtaıaray • Beşiktaş mş.çınclı\p 
geldiler etıcrbahçe ile Güneı karşı karşıya 
ller~ \1e son koılannı oynadılar. Fe
bu çelUerin ne bahasına olursa olsun 

lllaçta 
Piyon lınnıutıak galip gelmeleri ve şam-
raı 0 :ıları lazımdı. Bunun için de bi-
b canıı oyrı . d D .. 
"enerb ,. amalar icab edıyor u. un 
llıtdıl ahçe,i.](i hakikaten çok güzel oy-
'"\1ka~· Mebınet Reşat, Angelidis, Fikret 
ili a~e bir oyun çıkardılar. Türkiye-

n <?n In"k 
olmak (' u ~ınınel muavin hattına malik 
llliidd ;aYesınde Fenerbahçe bütün oyun 
ları ç~ ı.nce Güneşin yan sahasından dı
ctrnıe . ~adı. Yalnız Fenerbahçe muha
dini ;nın çok berbad oluşu dün de ken
na rağoste~. Böyle bir oyun çıkarması-

C" rncın ıki golünü de penaltıdan attı. 
... UntşlUer bu-t" "dd t• .r~t ..;~ un oyun mu e ınce ga-
s o"'ıeı bir "d d 1 ı>had rnu afaa oyunu çıkar ı ar. 
kır r an gaHb çıkarken mağlfıb oluverdi-
.... . e:ıer"-'-çel'l b ı .. · .. ın gü ucuı ı er, i hassa uç muavı-
krnp· zeı 0Yllnları sayesinde milli küme 
Orh .. ~Yod~luğunu hak ettiler. Niyazi ve 

'4" un ~ 

0 .. guzeldi. 

f:gu~~:.~t~n de Rasih geçen haftaki gibi 

Devre ba~lar başlamaz, Rasih topu 
kimscy~ vermeden sürdü. Güzel bir şüt 
C('kti Hüsameitin :ilncak kornede kurta
r~bildi. 

Fenerbal:çe gene tek kale oynamağa 
başladı. Sağdan soldan ~ornerler, şiltler, 
Güneş kalesini tehlikeden tehlikeye ııo
kuyor. Oyunc\1 gene bir aralık oyuncular 
yumruk yumruğa geldiler. Oyun bir müd 
d~t durrlu. Fakat Niyazi tam sportmen
ce bir harc!cet yaptı. Gitti, kavga eden E
sadla Se!ahattini barıştırdı. Hakemin ya· 
pamadığ:ını bir oyuncu yaptı, ve çok al
kışlandı. H:ıkem Selfthattini oyundan çı· 
kardı. Gi.ineş on kişi.. 

15 inci da~kada top Faruğun eline 
!;<ırptı: Penaltı. Namık çekti: Gol. 

30 u~cu dakikada Faruk topa elle çık
tı. Pcn:ıltı. Namık çekti: İkinci gol. 

Rasih siirdü. Kaleye yaklaşırken Ya
şar elfüı yakaladı. Koşmasına mani oldu. 
Hakem tar~rgir demesinler diye çalmadı . 
Eiraz son .. a Canbaz aynı şekilde durdu
ruldu. Aynı scbebten penaltı çalınmadı. 

38 ir.c! dt1kikada Namık müdafilerin ve 
kalecinin hatasından istifade ederek ve 

Avni bir Be11kta§ hücumunda topu 
vakalad1ktan sonra 

hakemin xendisinin ofsaytte olduğunu 

görmediğir.den istifade ederek üçüncü 
golü attı 

Oyur.. 3-1 Fenerbahçenin galibiyetile 
bitti. 
Güneş: Cihad • Faruk, Reşad - İbra

him, Rıza, Daniş - Enver, Selahattin, Ra
sih, Rebii, Canbaz. 

Sarı Kırmızılılar beş yeni 
oyuncu ile oynadıkları 

halde Beşiktaşı yendiler 
Oyun müthiı bir sıcak altında baştan qağı zevksiz 

oldu. Bir aralık gene kavga çıkıyordu 
Mili~ kil!ne maçlarının iki kuvvetli 

takımı Galatasarayla Beşiktaş dün son 
defa krırşılaştılar. Galatasaray beş kişi 

eksik bir kadro ile sahaya çıktL Haşim, 

Necdet. ReşQd, Ekrem ve Süleyman yok
tu. Yerlerir.e eski ve yeni oyuncular ge· 
tlrilmi§ti. Danyal sağ açık, genç Bülend 
sol açık. eski merkez muhacinı Selahat
tin sol iç, merkez muhacimlerden Gün
düz de sağ iç oynatılıyordu. 
Beşiktaştan da Hakkı ve Şeref yoktu. 

Oyun başkır başlamaz herkes Galatasa
rayın mağlüb olacağını zannediyordu. 
,Fakat takıı:u.nda beş tane merkez muha
cimi muhtelif yerlere dağıtan Galatasır 
ray, Beşiktaşa nazaran daha güzel oyna
dı. Hüsnü sol iç oynamakla hiç de yerin
de hareket etmemişti. Oyun baştan aşağı 
kadar zevksiz oldu. Havanın son derece 

1 

sıcak elması ve milli kümede takımların 
dcrecel<'rin:n beUi olması böyle ağır ve 
berbad oyuna sebeb olmuştu. 

Oyuna Galatasaray başladı. İlk akın· 
lar Ga!atı>sarayın yeni sol açığı Bülend 
tarafından yapıldı. Bir kaç dakika Gala
tasaray hakimiyetinde oynanan oyun Be
şiktaşa döndü. Beşiktaşlılar muhakkak 
bir gol ka~ırdılar. 

22 nci dakikada Süavi bir firikik çektı. 

Birinci dev.e b!r müddet Galatasaraym 
hikimiyc!i altında geçti. 

İkinci devre başladığı zaman oyun he
men hemen aynı aerecede devam ediyor
du. Yedinci dakikada top Eşfağın eline 
çarptı: Penaltı. Eşref çekti. Vaziyet 1-1 
oldu. 

Beşiktaş bu golden sonra biraz açılır 
gibi oldu. Üç orta muhacimleri Galatasa
ray kalesine kadar sokuldu. Nazımın şü
tünü Avni soğuk kanlılıkla kurtardı. 

Gene istr~u:iz oyun başladı. Fakat Bü· 
lend iki güzel şüt çektı. 20 nci dakikada 
boş Galatasaray kalesine üç siyah-beyaz 
forveti, topu ~okamaciılar. 

25 int"i dakikada Gündüzün bir ara pa• 
sını tam yerinde kullanan Bü1end Gala
t.ısarayın ikinci golünü attı. 

Hemen :ırkasından Bülend Enveri at
httı. Güzel hır şüt çekti. Mehmet Ali 
yumrukla kornere attı. 

38 inci dakikada Selahattin topu ileri· 
de bekiiyen "Bülende geçirdi. Faruk üze
rine gitti. Danyal boş kaldı. Bülend topu 
O!la ve .. di. O da bir şü tle üçüncü golü at• 
tı. Oyun bir müddet sonra Galatasarayın 
akını esnasında bitti. 

Fenerbahçe: Hüsamettin • Yaşar, Le
bib, Mehme~ Reşat, Angelidis, Fikret-Na
c;. Niyazi. Namık, Esad, Orhan şeklin
de idi. Gündüz kafa ile çıktı. Fakat iska geçti. 

, Top dire~e çarparak içeri girdi. GalataHakem: Güneşten Şazi Tezcan'dı. 

Galatslsa .. ay: Avni - Lutfi, Salim - Süa
vi, Nuri. Eşfak-Danyal, Gündüz, Bülend, 
Selahattin, Bülend. 

Cehti Şahingiray s:ırayın birinci golü oldu. 
e. ~·ıı Ytap d ~ 1 

Ç!\lıştı b .. rna ıgından canla baş a 
lda ~ C~ Yüzden güzel oynadı. Müdafa- r 
lad ga"e~~· Faruk, Daniş, İbrahim, Re-

Milli Küme Maçlarının nihayete eren şekli 

Beşiktaş: Mehmet Ali-Faruk, Enver-Rı
fat, Sungur, Feyzi-Eşref, Hüsnü,Nazım. 

------..... . Rıdvan, Hayati şeklinde idi. 
Hakcr.ı: Bedri (Fenerbahçe). 

Cih · guzel oynadılar 
\... ad birb · · 
-.u~rd ın arkasına yüzde yüz goller 
lrler, nı~ı;e .~le<ileri sayesinde Güneş-

r kumede dördüncü oldular. 
enerbahç lil . 

lola b' e er illt dakikalarda sağdan 
~ ~r akın yaptılar. 
acı §Üt ,...kti On ~- .. avt. 

l>a aaU:~Ukadak~kada kornerden gelen to-
li.. fa ile çıktı. 

Us:ı:nettlıı bl k 
belin ilk 0 e edemedi, Canbaz Gü-

golün" Güneş kal u attı. Bu sayıdan sonra 
aııattı. esi arkası arkasına tehlikeler 

'l'opu her s f · 
lar F'~ b e erınde ancak kornere attı

b er ahçe h!Jtiın 
.oütün kuV\1 t'l G- oynuyor. 

l'.liyor O ~ ı e uneı kalesine yu" kle-
tuz dord" ·· d güzel bir - .. uncu akikada Namığın 

F' şutu avta gitti 
enerbah . 

~ağlCtb· ~ sağdan akınlar yapıyor. 
1 ıyetten kurtulmak · · 
ar. Naci tC' ıçın uğra§iyor· 

§Üt Çekti Ci~u d ortaladı. Orhan güzel bir 
topu bloke e:t' cı;ha güzel bir plonjopla 
galıb gelmek ;ı.. en__erbahçe muhakkak 
dara.ısı güç bei~ın ugr8§lyor, Güneş mü-

._Devre bitıne~ k~rnerlerle kurtuluyor. 
gu~l bir M uzere. Daniş, Namığın 

faada, ~ol ,::~ ~~- Güneş müda-

FENERBAHÇE 
GALATASARAY 
BEŞiKTAŞ 

Maç adedi 

14 
14 
14 

GON~ş 14 

Gal ibiyet Berabere MatUibiyet Attıtı gol yedifi gol 

10 2 2 34 16 
8 4 2 39 24 
5 1 .. 22 19 
5 .. 5 33 27 

Milli Küme Maçlanoda en fazla gol yapan takım Galatasaraydır 

Puno -36 
34 
29 
28 

Dünkü atletizm 
Müsabakaları 

Seri halinde yapılan atletızm mü • 
sabakalarının dördüncüsü dün Taksim 
stadında yapıldı. 

Formıarı üzerinde uzun boylu mü
nakaşa edilıniyen atletlerimızden Ka • 
zım, Artin, Recep, Pulat, gibı eski~er 
ve bu mevsim yetişen Cevdet, Meh -
met, gibi yenilerin elde ettikleri dere. 
celer cidden takdire şay~ndır. 

İrfan, Kara..'ltaş, Veysi, Faik, Necip, 
Rıza Maksutla tamamlanacak o'an mil
li takımın bundan sonra yapncnğı mil
sabakalarda daha büyük ve kuvvetli 
dereceler alınacağ:na şüphe yoktur. 

Dünkü müsabakaların net:cdcrj şun 
lardır: 

5000 metre: Artin Beşiktaş 16,42, 
Remzi Beşiktaş, Muharrt!m Fener· 
bahçe. 

800 metre: Recep Güneş 2.04.2, Meh 
met İstanbulspor, Hakkı Fenerbahçe 

400 metre: Ekrem Fenerbahçe 5618, 
Salih İstanbulspor, Ahmet Güneş. 

1500 metre: Cevdet İstanbulspor 
4.36.8, Sokrat Galatasaray, Bedri İs-



23 •• •• uncu 
Üçüncü eşl.desı· bugu·· n bı•ttı• :~~:..;~ı:u~::ı~r~~;·~~r.~ ;.:::.:.;;~~~::~. 

lerını pazartesı perşembe gunlerı og - de mütekait ön yüzbaşı Hasan Şeyı.An 
leden sonra bizzat idarehanemizden al- Muzaffer, Sıvas cer atölyesi posta ıcut 

15,000 l 12513 23161 31439 17129 2821 1753 l 38260 
59f 1327~ 34575 27588 20975 29959 38541 

25797 2.1615 

26388 14993 1251 3990 35210 
malan lazımdır. Taşra okurlarımızın No. 1 Sevim. 

18818 hediyeleri posta ile gönderilir. DOLMA KURŞUN KALEM 

Lira kazanan 
8931 14066 37027 8925 

23331 32985 38377 2445 
36672 12098 7431 18267 
23103 7652 33541 3506 
32711 18915 8982 16183 

K 1 t. İstanbul 48 lncl lllc okul 164 z. AJtııl 
233 0 saa 1 Kumkapı Nişancası Türkell cart No. 45 

10982 1 - İstanbul 6 ıncı mektep 171 Hızber nıid, İstanbul kız orta okul No. 115 siil>e 
30599 Toksöz. la, Vefa Erkek lisesi C/3 den 278 ldUS 

38344 
100 llra kazananlar i;~~ 

1Q482 12588 35204 8631 38543 28430 27606 
28081 270(12 17098 21196 24034 14317 39025 
34207 31794 32864 15309 3367 28260 6050 
15271 5542 29127 2232 30160 35250 18342 

35083 2 - Beyoğlu 11 inci mektep 5 den 639 Tezcan. 
Mehmet. IOTAP 8300 3f'468 6752 31701 

1598~ 16227 4810 25360 
19337 €528 16290 4924 
27058 22583 33824 5845 

36146 LÜKS VE BÜYÜK ALBÜM 
Fındıklı Dereiçl Sadullah apar. No. 5 

Jale Günakı, Ankara Çocuk saray cad· 
56 Ucnrethane salılbl Fevzi Çadıt"cı nsıt 
sile Oğluna, Bandırma Piyade alayında Y 
başı Daniş oğlu Erdoğan, Ankara AltaY 
hallesl Çaylan soknk A/l de Güner pe 
İstanbul 15 inci llk ok•Jl A/5 den lGO Ne 
Tuna oğlu, İzmir Dcğirmendni;ı Tel 
sokak No. 62 de Fehmi Atalay, Bnndırrna 
ta okul No. 32 C. Umut, Ankara 12 :nci J 
durma mıntaka komutanlığı mülhakl bl 
başı i. Hakkı kızı Ulviye, Amasya Emel 1,'.1 
hansı sahibi kızı Hikmet Sobrukpınar, l{U 
Yozgad kooperatifinde Süleyman kıZl JJ 

26107 

Sonları ( 44) rakamlarile biten bütün 1090 15853 31379 17262 2007 36711 20816 
10447 
26609 

numar alar yirmişer lıra amorti kazan- 8J382 :?0484 18109 35206 989 36308 16395 
mışlardır. 27707 17803 3272 19592 15592 21356 37037 

9748 i121 20963 29232 
39641 23658 25343 28659 
137g~ 20677 33058 29782 
24951 16958 12778 39219 

4967 
28339 
18958 
30406 
20748 

101 00 12785 15951 5568 2960 4119 96 l586l 
28444 37713 12033 J264J 

Lira kazanan 
50 lira kazananlar 38340 4788 2!)772 24800 35320 

21774 39581 14786 3392 
31005 3368 11993 31066 
39~0G 5928 21898 20303 

32710 122'i7 22484 27434 39000 12672 15000 749 
20822 
26202 
22482 
21952 

10429 1472'7 29679 10429 38850 11101 
34876 246~8 4393 17417 31340 16640 

32681 
16707 4 32389 42~1 28595 17628 30384 22630 2748 

21128 32261 730 11295 37665 30732 14566 
1,000 lira kazananlar 301a9 2ıs1n 129ı:4 19677 36948 26621 4310 

5316 36395 3676 7499 
3264 U586 9307 18184 

23722 414C 22235 18499 1921 19006 37566 30777 12117 
500 lira kazananla r 31252 45'4 32G9 37998 36693 38680 

11428 29446 8192 28345 8136 15372 10344 16700 !:928 35450 1990 19846 
27223 20275 38376 31535 15555 19450 37236 l~fı4 20525 13298 22903 7964 
26183 3076 11613 19398 6477 15405 36660 

200 lira kaza nanlar 15441 16613 !5Hs7 17746 35997 24923 
21116 101g7 14333 3681 3575 24012 25818 139~1 19~14 1758 30829 31845 
30417 ?1467 4535 5348 25707 10449 35825 8562 27753 16677 10484 18147 

.l .... R .. ö .. ii ... i .. V0 ... 1· 3 ::~: ~~~~ ~:!:: ~~~~ ~:::! 2:~~: 
~ ~ - 4312 861 22024 17327 9388 9091 

Bugünkü program 11619 25sn 32162 18894 10585 9591 
12 'l'emmııL 937 Pa7.artesi 18115 14.574 31713 27970 33988 9891 

İ S T A N B U L 35412 3507~ 11771 5974 12434 30487 
Öğle n l' riyatı: l<l987 l32i$ 2719 33998 19628 8644 
12.30 Pl kla Turk musiklsı. 12.50: Havn- 25471 228! 1!>731 28756 33851 33476 

dls. 13 05: Muhtelif plô.k neşriyatı. 
Akş:ım nesriyatı: 34402 849(') 3666G 7339 19739 15647 
18 30: Plflkla dans mu,iklsi. 19.30: Afrika 3C850 37 38061 3251 21028 35676 

a.v hatıraları : S. Sclahııttin Cihnnoğlu tara. 30635 35169 36059 27991 7437 
!ından. 20: Rıfat ve arkadaştan tarafından 
Türk mus ki i ve halk şarkıları. 20.30: Ömer 30 lira kazananlar 
Rıza tarafındnn arnbca soylev. 20.4:>: Safiye 
ve arkadaşları tarafından 1'iiık musikisi ve 
halk şarkıları, (r;aat ftyaru . 21.15: Orkestra. 
'22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plak.la 
liololar, opera ve operet par~aları. 

YARINKİ PROGRAM 
13 Teııımuz 937 Salı 
İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 

12.30: PlAkla Türk musiklsl. ıuo: Hava· 
dis. 13.05: Muhtelif plfık neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: PlAkla dnns mmtklsl. 19,30: Konfe · 
rans: Eminönü Halkevl Sosyal Yardım şu
besi namın:ı. Dr. Baki 'l'iregCll (R.uht çocuk 
terbiyesi> . 20: Türıt musiki heyeti. 20,30: Ö
mer Rızn tarafından nrapçn söylev. 20,45: 
Vediıı Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikısi ve halk şarkıları (Saat. ayan). 
21,15: Radyo fonlk dram (Cüriım ve Ceza). 
22,15: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: Pllk
la sololar, opera ve operet parçalnn. 

17172 27402 2611 22234 
2?939 369?7 11029 20989 
31462 140~~ 20345 3074 
17283 15038 21552 
34.194 205 37788 

7455 
1539 

1739 32025 
:rn:no 12973 
374~4 2023 
34343 23620 
18920 20313 

29734 36179 242a5 34331 24031 16609 
11819 3865 33456 11380 13497 9205 
361 05 ıs1eo 21s&s 1oss 19374 27449 

2.369 ] 5618 26495 1075 37018 38557 
13401 77~3 2~21 4292 23403 14371 
27374 18843 27397 2Ş17 15790 135~ 

211828 36271 3463 13136 11099 39442 
14533 314~6 27421 34186 23206 121T7 
3~491 8678 207 30607 1437 31455 
1~71Z 110~2 15508 J0023 9880 31928 

967 26947 1119:1 22533 20319 14098 
16716 16979 171GO 524 1746 5349 

Mükafatla r 
Keşide bittikten sonra ikramiye doln

bından yeniden 40 numara çekilmiş ve 
~O bin liralık mükafat şu 40 numara 
arasında bc~er yüz lirn olarak taksim 
C'dilmi~tir. 
15086 ~9582 12471 9102 22188 35929 
7440 11073 10007 8870 8166 1519 
9824 39317 13593 34541 37458 30982 

26198 13510 12128 17758 27584 38593 
lf-89Z 38670 7794 18240 14955 14892 
31)390 3785~ 2i373 14330 27727 130 
14172 20467 8871 33403 

ı 0,000 lirahk mükafat 
En son çekilen on bin liralık mükafat 

(24758 ) numaraya çıkmıştır. . ............................................................ . 
Dün gece Beyoğlunun 
Elektrikleri söndü 
t>ün g2re Beyoğiur.da yeraltı elektrik 

kııblosunda tir sakatlık olmuş, Şişli de 
dahil olduğu halde bütün Beyoğlu elek
trik şebekesi atıl kalmış, her yerde ışık
lar sönmüş, elektr.kle işliycn makineler 
tlurrnuş, umumi bır karanlık başlamıştır. 

Ufak m•kyasta bır panik te yapan bu 
hal tam 35 dakika devam etmiş, bu müd
det zarfıncla sakatlık bulunmuş, yeraltı 

kablosu tamir edılmiş ve 35 dakika sonra 
t•lektrik!er yanmıştır. • ............................................. .__. ........ 

Müessjf bir vefat 
Tüccardan merhum Mustafa Arifin re

fikası ve Türkofis danışmanlarından Fa
ruk Arif SüPterin annesi Bayan Emine 
dun vefot etmiştir. Cenazesi bugün öğlc
yfa Harbiye Poyraz sokak 13 numaralı 
evinren ka~dırılarak Feriköy kabristanı
na d 0 fredilecektir. 

Bursa Belimzade mahallesi Eski sokak 29 
da Hasan Turkaru, İstanbul 1 lncl ilk mektep 
sınıf A/3 den 88 Nezih Erkal, İstanbul 19 uncu 
r:ıektep sınıf 4 den 192 Nerınln, Bursa Tümen 
satınalma komlsyomı başkanı Yarbay Şük
rü kızı Şükflfe. 

MUHTIRA DEFTERİ 
Bursa Akbıyıit mahallesi 12 de Ruhi Ya

vuzlar, İstanbul 49 uncu mektep 38 Salt. Gü
müş, Cağaloğlu Hamamı sokak 4 de Snlme 
Tezcan, FaUh Dar~faka cadde~l 81 de 
Nevzat Peçe!, Adana Osmanlı bankası kar
şısında No. 9 da Niyazi Şenyıldız, Ada.pazar 
Çarlı sokıık 61 de Hal\l:t Benli. 

SULU BOYA 
dlha Şener. 

KAR'r 
Kastamonu belediye caddesi berber İsmail Ankara Belediye su işleri mutemedi 

kızı Yüksel, Zonguldak dlkl!J biçki varlık o- kif kızı Nedime Mengü, Adnna Simsar 
kulunda ~ Zeliha. Kayseri Halkevl .sokağın- mi muhasibi Malül tayyareci Enver o 
da No. 13 de Hilmi. Galata. postahaneslnde Yavuz, Ankara Devlet Demlryolları nıub 
Sadi kızı Sitare, Tophane: Örtmealt.ı sokak bere memuru Ahmet Erol kızı Semiha 
No. ı de Memduha Temizsoy, Kızıltoprak Söke hükfunet doktoru vasıtastıe Ercürn 
Şehir kAhyası sokak No. 29 da Sedad. Özbaş, Ankara naınamönii Batı yol so 

CEP AYNASI 52 de İsmet Ersiper, İzmir Yemiş car 
(Son Posta markalı) Hoca su deposu No. 1 de Enver, I<ırkla 

Ankara Gazi orman çi!Ulği No. 28 de A. inhisarlar idaresi nvukt.ıtı i. Hakkı oğlu 
Belge, Amasyn Artova oğretmenlerlnden Fa- lld Baykut, Ankarn İt!niye meydanı Ku 
ik kızı Hailde Birol, FaUh ~lenbevl cad- ıuş apartıman No. 9 da A. Ferhan Ata'!1 
desinde No. 41 de Şadi, Sultanahmet yeni Bostancı İçerenköy No. 29 da Nebahat Ö 
Akbıyık Cad. No. 53 de Cevza, Parıgaltı 54 Kemalpaşa (İzmir; inhisarlar memuru N 
Nimet Faik. bet Kıvanç oğlu Harun, İzmir posta kut 

ALUl\fİNYUM BARDAK No. 64 İlhaınl Heparıcılar, Ödemiş bel 
(Son Posta mark:ı.lı) C!ld. No. 15 R. Şengül, Manisa Ziraat ba 

İstanbul kız lisesi D/ 2 den 1695 F. Kara- sı Müdürü Ziya kızı Zerın Ala:;am, Şehre 
man, Karagümrlik Karakaş Melekhoca Cad. ni Pazar Tekke sokak N;>. 4..6 Sabiha, Yl\ 
No. 4ı3 de Fehmi, İstanbul 27 lncl ilk okul va Doğruluk fırınında .M. Zeki, İzmir Kar 
3/A dan 174 Fahri, İstanbul erkek lisesi 803 yaka Atatürk cn.d. No. 15 de Salt Şener, 11 
Nihat. şak inhisarlar baş memuru Fevzi oğlu Sc 

MÜREKKEPLİ KALEi'1 Vural, Beşiktaş Köylçi Leşker sokak 12 
Necln, İzmir Sadıkbey Tramvay cad. No. 
da Seyit Şanlı, Boğaziçi lisesi 199 Şchlnt 
mnl. Bnndırmn ?oyrnz han kahvesi Ha 
Çağ " · ı.n, Sivas vlll\ye:; ldnre hey'etl az 
Nec soydan oğln Doğan Soydan, Ta 
is bankası karşısı dava vekili bzet GÜ 
oğlu Mustafa Güner, Tarsus Singer kuın 
panyası Ömer, Tarsus Sebzeciler arasın 
No. 70/ 101 de kahveci Ahmı:t ~hı Ynk 
Sabri, Ankara Poyrucı mahallesi Yenlyol 

Cibali lnhisarlat" tütün fabrikası muhase
be memuru Altın vaSttnsile, M. Altıntop, İs
tanbul erkek lisesi 3/A dan 62 Ahmet, Bursa 
telgraf memuru Rıza Kesim kızı Serap, R
dirne Kıyık Cad. No. 69 da Veysel. 

KALEMTIRAŞ 
(Yuvarlıı.~ı:: dunya kalemtraş 

Son Postn hatırası) 
İstanbul Ankara Cad. No. 73 de FethJ, İs-

tanbul 48 inci ı.ı~ okul 5 den 17? S. Altındll, kağı No. 416 da Emin, Kayseri Tr.pu tat 
ıstanb~l erkek lısesi 1319 Ferlaun . Balkay, Hamza oğlu Cabir Güner, Ank ra İlte 
Yeşllkoy ilk okul 42 Sabahat, Kumkapı Ba- mahallesi Osbay sokak 13 de z.ührlye, can. 
Ifpaşa yokuşu Cami sokak No. 85 de Meliha kırı Odun pazarı Demirel Hacıbaşı Hüse 
Bayn. ylnden öğretmen Abdula.h kızı Şükran öz 

DİŞ MACUNU ay, Manisa 8 numaralı kamyon sahibi sa. 
Konya kız mualll mmektebl Cad. No 74 de tt Kutay kızı Zehra Kutay, Kırıkkale Hat 

Mücahlt Özçınar, Adaµa Kömür pazarında boyu No. 9 da Salıihattin Berk, Tarsus do 
keresteci Koca Mehmet oğlu Mustafa, Sıvas tor operatör Ali Rıza oğlu Kamil, Çeşme < 
askerli yollama memuru Reşat Neşe oğlu mir) eski nüfus memuru oğlu Kemal or 
Turgud Neşe, İstanbul K~duz tedavi mües- F.skl.şehlr Sakarya cnd. No. 1C5 berber · 
sesesl hemşiresi Neclbe o&Ju Burhaneddin, ğı Mehmet, Yeşllköy Halkalı cad. 44 de M~ 
Panı.rutı Hamam Bay Sungur No. 20 D. Ay- vet Anltara Cumhul'lyet \Jn fabrikası 
dı, Üsküdar Çarşı boyu No. 159 da tuhafiye. da 'ustabaşı Ha]d Ersoy oğlu İhsan, Ed 
el Şeref ell ile .~ihal. mili Ziraat fen ınemurn Nuri Dündar k 

DİŞ FIRÇASI TürkD.n, Bandırma Halkevlnde Mukadder 
(Son t>o:ıta markalı) mut, Kütahya Küçük çarşı knhvecl Lüt 

Pertevnlyal lisesi 4/C den 127 Sermed U- yanında Ahmet. 

" So, Posta ,, nın tefrikaSl : 45 yoruz!. Kilometreyi gösteren saate elinden almak için mi?.. Bır adamı meğini, lokantada beraber yesek olufı 
baksanıza, kaç oldu'!.. sevmek, kendini de ona sevdirmek, bir mu? .. 

- DoksaÔ .. . Yüz. .. Yüzü geçti... O ... yuva kurmak için bu kadarı elverecek Süheylfının yüreği sevinçle çarp 
Yüz ona yaklaşıyor' .. Şimaı, saatte ytiz miydi} .. O adama biraz da inanmak is- Hüsamettinin hemen hergün öğle Y 
on kilometre mi gidiyoruz?.. terdL Bütün bu olup bitenlerden son- meklerini Fehametle beraber yediğ" 

- Öyle... ra Hüsameddine nasıl güvenilebilir- on ikiden ikiye, üçe kadar onun yan 
- Kazalar işte. böyle çıkıyor, de- di?.. da kaldığını pekala biliyordu. Nasıl 

mek!.. Bu gencin önüne çıkacak her kadın, lup ta bugün bundan vazgeçmişti? .. l3 
- Korktunuz mu?.. onu her istediği ye.re, kolay kolay sü- kadına ayırdığı iki üç saati de Sühey 
- Ben mi? .. Neden korkayım?. Ya- rükliyebilir, istediği gib: çekip çevire- ile beraber geçirmeğ: neden istiyo 

Yazan : K. R. Enson şamaya bu kadar asılıp kalmak İÇİ!l bilirdi. Şu pek kısa bir zaman içinde, du?. Yoksa Fehametin başka bir işi 
insanın kendi hayatından pek mem- Süheyla bile bunu iyiden iyiye anla- vardı?. Evde değil miydi, onun için 

İkisi de h iç konuşmadan, önlerinde - Ben bu apartımandan zaten çıka- nun olması Hi.zım!.. mış; ilerisi için de hep bundan korku- kendisini çağırıyordu?. Bunu düşün" 
kıvrıla kıvrıla uzanan da.r yola doğru cağım!. - Benim bildiğım, insanlar hem ya- yordu. düşünmez, içindek: sevinç te sinlin 
bakıyorlardı. Bır kaç dakika böylece - Neye?. Fehamet beğenmiyor mu?. şamaktan hoşnul değil gıbi görünür- ı:avaş yavaş uykuy.ı dalarken saa- yok oldu: 
geçti. Sonra Hüsamcttin: J - Beğeniyor mu, beğenmiyor mu, Jer; hem de ölümden ödleri patlar!.. dete yakın bil· sevinç içinde idi. Artık - Hayır, gelmiycceğim! .. 

- Peki ama, dedi, Fehamcti neden bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Bendlere kadar gittiler. Dlinüştc Hüsamettinle büsbütün barışmak, on- Demek için tutuştu. Sonra kendi 
kıskandınız?.. Mademki beni sevmi- Fakat ben böyle karar verdim. Büyükderede, deniz kenarında otur- dan ayrılmamak, yalnız kendi isteğine topladı. İlkönceki sevinci de, onda 
yorsun uz}.. Öyle deği; mi?.. Kaçtır, Gene sustular. Sonra söze başlıyan dular. Süheyla, gezmeye çıkan çocuk- bağlı imiş gib! görünüyordu; bu hulya sonraki üzüntüyü de bellı etmeden: 
öyle söylememiş miydiniz?.. Hüsamettin oldu: lar gibi seviniyordu. Hüsamettinle ni- ile de gözleri kapandı... _ Hay hay dedi çok iyi olur! .. 
_ İkimizin arasına ilk girdiği zaman- - Sahi, dedi, Fehameli niçin kıs- ş~nlı iken. geçirdikt:ri tatlı günler, ~c- O~da? so.n:ak.~ g~~~er de SühcylB.- _ İsterseni~, öğl~yin gelip beni y 

lar da sevıyordum; hem de nasıH. . kandığınızı bir türlü anlıyamıyorum!. rıye .geıı:nı.ş ~ndı. Ikıs1 ~e .artık:. soz- nın umıdlerın! busbu.un artt1racak ka- zıhaneden alınız. İsterseniz ynrıJll 
Süheyla bıraz durdu; sonra hep öyle - Bunda anlaşılmıyacak ne var? .. leşmış gıbı, oyle kınayclı kınaye11 ko- dar tatlı geçtı. Kocası yazıhaneden çı- lokantanın önündP. buluşahm. 

Sevdiğim adamı elimden aldı; kuraca- nuşmaktan vazgecmişlerdı; ikisi de ne kar çıkmaz dog"ru eve dönüyor, ye..-r.ek- T d 
1 

k t -nı.ı· · gözleri uzaklarda: ~ am yar·m a o an anın o 
ğım yU\ ayı bozdu; hayatımı altüst et- Fehamet'in, ne de Cl'vat Rasim le arka- t~n sonra dışarıya çıkmıyor, bazı ge- - • 

- Kaç zamandır, diye anlattı; keneli ·ı Oh · · · Allah k k de 
k d tı ... ne ıyı ettı, razı olsun, daşlarının adını anıyordu... celer, yatıncıya adar bütün va tini . .. .. s··h ı:- k ~ r ·~r :a .. 

en imi unutmuştum. O gece Fehame- diyemezdim ya!.. A t d"" d""kl . t 8 .. h 1A d g . . d y 1 O gun u ey ,1, pe ne:;ıe ı ı ı. 
ti yatak odamda görünce yaşayışımızın .par ım~~a. ~ u ·en ~man saa u ey ~1~. ya~~~ a. cçı~?'or ~· 

1 
a - sameddinle daha yeni tanıştıkları sn:: 

iç yüzü gözümün önüne geldi. Anladım Hüsamettin, bunu ilkönce biraz da dseklıze yge ıkşttL emk en lso rayt~ Uotukur- n~zı·arb~ ad _ ı~. goz ~1::-ı bu'zad abr? a !.Yl or, larda onunla ilk defa olarak bir lokn 
k . b d 1 , .. .. b" . inadına sormuştu. Sonra pişman oidu. u ar. eme e ço neşe ı geç L y gız ı ır uşunce ı e ır en ıre go ge- ' k d"kl . h t gcld 

ı u o a, nası oısa gunun ırınde o- .. .. . k d b be d 1 • . . d G kı b 1 d tada yeme ye ı crı a ırına 
k ı 8 .. .. .1 . . . Bu soz boyle uzanıp gıderse, sonu nı.?ye zamanına a ar era r otur u ar. ıenıvenyor u. enç z un an a .. d b-

1 
H.. tt• kell! 

nun o aca .. utun ev ı nmızın beraber k B h. d- .. . . B ' d ld 1 d b d .. d k H '. tti . . . . O gun e gene oy e usame ın b • d. - . . b b ' ld • varaca tı} .. unu ıç uşunmem1ştı. ıraz ra yo ça ' ar; şura an ura an goz en açırmıyor, usame nın ıçinı . . .. • 
1 

• . 
0 

d _. zanla 
k eg~~ 1f~ız, d" era. eı~ a ~g~mıı : 5ya, Korktu; başka bir lfıf açmış olmak için j konuştular. Hüsamettin otomobili be- kemiren üzüntünün ne olduğunu pek d~.nı -~g e, yen:e;ınc çaı:>ır ıg. 

en ı e ımh e . oşeyıpd aya ıgım b:.ı ~- otomobilin gazına bastı.. Birdenbire, f.enmi(, almaya karar vermişti. Sühey- iyi anlıyordu. Fakat ne de olsa sormak yurcgı O) ndam.hş ıl. t 
1 

f tt• ~ 
partıman epsı onun u. Yarın ben ko- . . . • . . . . A • d ' . . 1 • k 1 k•- k d. . Saat on a a ası e e on c ı. 

.. d'· b ' b 1 .b. ' yolun ıkı yanındakı agaçlar, bırbırın:n la buna da ayrıca scvın ı. ıstemıyor, a acagı ·arşı ı wn en ısı b .. 
1
.d . hab 

yune ~~en . ır . : s eme gı ı aranız- arkasından uçuyor gib! göründii... Yatmak için arbk odalarına çekil- de korkuyordu. znf~er u~un gı ıyoı muş, onu 
dan çekılıp gıdecel.tım. Süheyla, elile şapkasını bastırdı: mişlerdi. Süheyla, yalnız kalır kalmaz, Bir sabah kahvaltıdan kalkıyorlardı; verıyoBrdu.H d • k d berabl' 

- Boşuna üzülmüşsünüz!.. d d. k d h 1 ·a· d- .. d.. H- deli b ·· d H"" tt" - en ay arpaşa)a a ar - O... e ı, ne ·a ar ız ı gı ıyo- uşun u; usame ne ugun ne en usame m: . • . . d 
1
, 

Süheylanın yüreği yeniden çarptı: ruz!... • b~ ka~ar açılmı~ olduğunu kendi ke~- w - Ne zaman.da_nberi, de~~· c~.~ım yo- gıdecegım; ıstersen sen e ge ... ar) 
- Neden?.. - Yeni alacagımız otomobili dene- dıne bır kere daha sordu. Fehametın gurtlu kebab ıstıyor. Bugun ogle ye- (Arkası v 
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Bu sözleri ci işleı·ırn · d / 11 d • ·· b"ld. 

'f ercüme eden: H. v. 
yalnız k . ' . . ın arasın an ve ı arın arasın an aşagıyı gore ı un. 
söyle . e~dım ışıdebilecek kadar hafif Uçurum, çok derin bir sel yatağıydı. 
ta bu~ıştun: B~na on adım kadar uzak- Ortasında döşel. beyaz çakıl ta~larınm 
Dlesin unan ıhtıyar adamın bunları işit iki tarafından yeşilimtrak bir su akı
nunıa e ı:ıaddeten imkan yoktu. Bu- yordu. Uçurumun civarlarında, tutu
biraz . raber, sırt1mda ve ensemde, nulabilecek tek bir çıkmt: yoktu. Bu 
darae e\v~ benı uykudan uyandıran noktada yanlıs adım atan bir insan•n, 
Yet S:\ nıer ikinci b ir darbeyi, ga- derhal uçurumun dibıne, ta beyaz ça
hakışl rı d hır sur:_tte hissettim. Bu :-ıert kılların ve yeşi l suyun ortas_ına kadar 
ı· ·ıb 1 

a arnın gozlerindeki o cok ga- yu varlanacag· ı muhakkakt:. Ihtiyar a-

rede bulunduğunu, hangi yollardan gi
dildiğini bilmediğim, bugün, bulmak
lığıma, hatta ona benziyen başka e·.rle
rin arasında tanımak!tğıma ihtimal bu
lunmıyan bu sır evim, dağlarda, ova
larda ve çorak arazide arayıp bulmak 
1.ahmetine katlanırsınız ümidile bu ka
dar ince teferrüatla tarif ediyorum. 

Ve çok - - , ~ 
intizar d agı: darbe! ı\det'l taarruza dam, soldan gitmemı söyliyerek tekrar 
döndü e erce ·ınf;: birdenbire arkama yürümeğe başladı. ben de onu takib et-

O eve gayet tabii ve gayet basil bir 
surette vasıl olduk. 

Karşımızda, bu kesif gecenin karan
lığı içinde, yüksek ve siyah, geceden 
daha siyah bir kütle belirdi: Vilayet 
köşelerinde, birbirine benziyen binler
ce ve binlerce köşklerden herhangi bi-

m. t· iht· ım. 
Gözle ı~abr, Yerinden kımıldamamıştı. 

rı ana .. 
göılerd k. . muteveccıhti. Fakat bu Çorak arazi şimdi garib ve bilmedi· 
iildi lie 1

• ıfade hiç de düşmanca de- ğim bir manzara almağa başlamıştı . 
· atta yu ·· ·· · · · b' bess.. zumın çizgiierinde bir te- Beygirimin, Gauthicr'nin ölümü boğa- rmın ormanı gibi hususı ır ormanı 

daınutmkeseri bile görür gibi oldum. A- zında can verdıği inişli yokuşlu arazi- çerçeveleyen servı ağaçlarından bir çit. 
e rar ·· sakin ha • sozc başladı. Sesinde gayet den artık eser kalmamıştı. Madeleine·e Bu çitten evvel b:r demir parmaklık 

Biraz tta hayırhah bir ifade vardı. tesadüf ettiğim ve onu gözden kaybet- vardı. Beyaz sakallı adam elini par
huşun e~veı bana sual sorduğu zamanki tiğım yerlerdeki kayalıklar da artık maklıktan içeri sokarak gizli bir sür-
- .! ten _ şınıdi eser kalmamıştı. görünmüyordu. Ilissedilmiyecek dae-

ı:.fend d meyi çekti. Kapı, gıcırdayarak aç:ldı. 
\'er-ek . 1•. iyordu. Size bir nasihat cede hafif mevilli bir ya'-'lada idik. Her ·•11 t " .1 Yorgun ayaklarımın, kalın, bakımc;ız 
kabul l ı~ ıyordum. Fakat belki ele tarafımız hendesi şekillerle kesilmiş b' . . 

1
.• b ~ h' t· 

d e rnıyecei· · · d .. .. k t d k l kl l T k' .1 d. ıı çımen ıge astıgını ısset un. Ba-
Üd ediyordumg~ı:hı a uşubn::evok ~~~a: kceayaı· ı lal r al ~~~t·:.ıl_ı_, _)d'~r,B ltam.ıle~ ı- ı,?tmın üstünde, biribirine dolaşmış 

Yatınız . za cı;:, v • n ı o ar a oı u u ı ı. a a ı e yon- d . .. d .. 
ı teh}ik,.. . , .. . . . cam ve meşe al ıarı aor um. 

ınıyaca-ı 'Y1
- atmanıza goz yum- tulmuş gıbı gö~·unen bu garib kaya par- - _ .. b •• 

göster· g m: Yola devam etmekte ısrar çaları, görünüşte <telisi güzel serp il mi~- Sonra, sık agaç govdelerının arka-
Yaları~rse~~z, hır saate kalmaz bu k"- ti. Bunlar murabba, ~1üse1les. nıust:ltil sından bir evin taş ve tuğ;adan cephesi 
bacağınıbırındcn yuvarlanıp kolunu?.U, velhasıl her li.iriü hendc , i ~ekildc ka- göründü. Biribirine sarılmış d:->llarm 
bine Yu zı kırarsmu .. Bir uçurumun di· yalardı. Maam :ı fih hiç birisi, insan y&- koyu gölgeleri, etrafın karanlığını o 
duğunu~~~la?n·sınız. ifasına memur ol- · pısı denecek dereccd:.? muntazam ve Le- kadar arttırıyordu ki, cephenin tcfer
Ctıksınız. ~ıfe~i ?ene .yapamam!Ş o a- miz yiizlü değiidi. Ve gene hiç birısi, rüatından hiç birisini seçemedim. Ynl
&onra Yol enı dınleym; saba~ olsun bunların tabiat eseri olduğunu zannet- ı nız. çıktığımız taş merdivenle - bunun 
k~t eders a ç.ık~rs7n17: Sabahleyın h.~rc .. tirecck kadar da gayr. muntazam d~- ı basamaklarını saydtm, sekiz b::ısamak
gıdersiniz enış. ıstı_hkama tam vaktın~e ğildi. Heyeti mccmua.sı, güpegündüz tı - damın sol köşesincie yüksek, çok 
Vaittinde de"· ımdl ~are~et ed~rs.enız bile içinden çık:lması güç bir labirent üksek bir şekil görebildim. Bun,m 

Sanra gıl , geç bıle gıdemezsımz. teşkil ediyordu. Fakat ihtiyar, bu kaya Y_ . . . • •. .• .. 
dt\tar.. daha ikna edici bir ifade ile serpintileri anısında. hiç tereddüd ~t- bır kule olması ıhl!malını duşundum. 

.. 1 etr· . - Ge 1· meden, gayet cnıın olarak yolun<.l de. Belki evi tanırsınız .. . 
YÜrüyeb~~ Vakti bu taşların üzerinde vam edip gidiyordu. Sokak kapıs! demir çivi kakmalıd~r. 
daın1 ol 

1 rrıek için henim gibi dağ a- Aıazi nın rnanza:·ası bir daha değiş- Kapının tokmağı b~r demirci_ çeklci 
o dak~ak laı.ırndır efendim. ti; son kaya l)ar<;alan seyreklesti; ' ze-j şeklindedir. Tokmagın vurdugu yer, 

kaç saa: ada zihnim, gayri ihtiyari, bir minin meyli arttı; çalı ve dikenl~r e>zal- uçları tahtaya gömülii bir demirci ör
Afadelei ~~Velki tesadüfe saplandı ve dı; yayla, çıplak bir ova haline geldi. 1 südür. 
diyetim~~.ın, sesimi işitmeden, mevcu- Siz ki bu defteri okuyacaksınız; ne- ( .~rkası var) 

d~ Yol a\a ıSSetrne_den koşa k~_şa dağ~a:- --=============~ 
gozıerirn· ~ hayalmi tekrar gormek ıçın 
defa ol 

1 apadım. Ve o anda, üçüncü 
• . ' .. J\.ö-·. 

.. arak ı"ht· b b , 
goz.lerınde '. ıyar adam•n ana aıtan 
sini tam ~ı .. esrarengi1. şuaın darbe-

}{ Yuzurnde duydum. 
h Orku ile .. . . 

ep ba gozlerimi açtım. lhtıyar 
bir kor~a bakıyordu. D1maq:ma ganb 
llitnde u saplandı. Acab:ı bu adam zih
onun n ~eçenlerı ~kuvoc ye ben, nasıı 
ŞÜnce~:iını_ işidiyorsa~ 0 da benim dii-

İhtiy mın sedasını mı işidıyordu? 
bi: ar, bırdenbire karar vermiş gi-

- F.: . 
ded1· ş~vırın burada vakmdadir efendim, 

· a ak ·· gafir ol • sokünceye kadar bende mi-
Çok _magı kabul eder mi:siniz? Hava 

soguk . 
cak. ' neredeyse gece yarısı o!:ı-

Gözleri · 
lur ınu d_rnı a~tı~, bu yakınlarda ev o· 
ini anJıy ıye duşunüyordum. O hayreti

- ş arak başını eğdi ve: 
. Urada vak l 

Cıdelirn .ı tnt a, dedi, buyurunuz 

Gaye~ tan b' 
kat bu 

8
.. ı.~ ır sesle söylüyordu. Fa-

b oz uen· .. 
ur old -· ım uzerımdc itaate mec-

ugurn b. · . 
Ve ıtaat . ır emır tes:ri bıraktı. 

ettım. 

xuı 

Beyaz sak 1 
karmak a lı adam, taş yığınları ve 
iliş ad arışık çalılıklar arasından ge-
·ı ırnıarla ;ı 1· 1 e çal 1 • eraıyor.. elındeki sopa 

l arı auır k «>nun · . .. .1 ara yol açıyordu. Ben 
.. ızı uzeı·ınde " .. 

guçlukıe tak"b yuruyor, kendisini 
kalıyordu ' 1 edebıliyor, nefes nefe"e 

O rn. 
Önde be 

boyıece ~itti: aı kada, ~ir çeyrek saat 
hana d.. · Rehberım birclenb:re 

onerek: · 
-Arna d 'k So n ı kat edin' 0 •d" 

Pasının Ucile . c ı. 
da, benırn .. ' bana, sağ tarafımız-
"ah gor~mecli ·1 · b. ., Ud bir t gım ır maniay' 
~!Yatla Yaktahthkeyi ı~aret ediyordu. cfh~ 
O ·· ş ım ve u nurnae b. rpererek durdum 
s k ır uçu . 

ı .. ve Yi..ıksek •um vardı. Ken~rları 
ınu('.tu k . çalılarla o kadar .. t"l 
1 "' ı ınsa r • or u -
Unduğunun f ı, oı ada bır uçurum bu-
Varıanıp gide;dr~ına bile varmadan, yu-

'l . ı. 
k erı ayağırnl<ı v 
enarını ta\ • oklıyarak uçurumun 

ın edeb'ld ı. ım ve otların, ça-

Saçlarda başllyan yaprak dökümü 

Optamin Saç Eksiri 
Kullanılarak durdurulabilir! 

.optaınin Saç Eksiri• halis vita

minden yapılmıştır. Saç guddclerin~ 

seri bir tesir yaparak on)an akamet
/ 

ten kurtarır; köklere yeniden can ve-

rir, saç dıi>kiilmelerinin kat'iyetlc 

önüne geçer. •Optamin• kullanarak 
saç dökülmesi tehlikesi tamamen 
bertaraf edilir. 

.optamin• saçlar için hakiki bir 
afet olan kepek1eri izale eder, cilde 
hayat aşılar, saçtan ıüulleştirir. 

.. o P TAM i N" i ısrarla isteyiniz 
Müdiirlüğünden: 

ı _ Edirne, Uzunköprü, Meriç, ve İpsala kauılhr;nda İskan komisyonunun 
h' nsip ettiği yerlerde 390 adedi tek ve 112 :ıdedi çif~ oimak üzere yapılacak göç

men evi in-aah 1'.apah zarf usulile eksiltmı:-ye konulınuştur. 
2 _ Yapılacak evlerin 50 adedi şehir tipi diğerleri ise köy tipi olacaktır. 
3 _ Bir adet tek şehir tipi göçmen evi muhammen bedeH 211 lira 56 kuruş bir 

adet köy t!pi göçmen evi muhammen bedeli 179 lira 74 kuruş bir çift köy tipi 
tJÖçmen evi muhıammen bedeli ise 322 lira 16 kuruştur. 

-! _ İhAl" 16 Temmuz 937 cuma günü s~at on beş~c Edirne İskan Müdürlüğün
de iskan Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 _ i~bu inşaat toptan bir müteahhide :hale edikceği gibi icabı hale göre 2, 3 
ve saire müteahhide de ayrı ayrı ihale edilebilir. 

6 _ Sartnameyi görmek istiyenlcrin Ankara, İstanbul ve Edirne İskan Mü
d:.i rlükl;rine müracaat etmeleri lazımdır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye i.§tirak edeceklerin yu
kırıda yazıh saatten bir saat önce yüzde yedi buçuk tcminatlariyle birlikte Edir-

ne İskfın Müdürlüğündeki komisyona müracaat etmeleri Han olunur. .387·4> 

Posta,, nın Hikayeleri·. 

BEY AZ GÜLLER 

Refik Asım ba~ır.ı genç kadının baktı
ğı tarafa çev:rcii ve birdenbire dudakla
rmda müstehzi bir tebessüm kıvrılarak: 

- Güllerinizin yednde olmak isterdim, 
dedi. Sizi her şeyden fazla alakadar et

sana bir demet beyaz gül yollayacaktL 
Seni nasıl sevdiğin1i... 

tikleri belli.. 

Birdl'nb·re susarak karısına baktı, 
Fatmanın gözlerinde yaŞlar parlıyordu. 
Necmi yavaşça onu kollanndan bıraka• 
rak yüzü teessüfle buruşmuş: 

Fatm:ı ba~ını ona dönerek gülümsedi: 
- Ne ~iizel güller değil mi? 
Sonra fesini b~r sır söyliyecekmiş gibi 

yııvaşlatar:ık ilave etti: 
- F:ıl;.at s!ze bir şey söyliyeyim mi? 

Ben: bu g'JHerden ziyade, onları bana 
gönderen ;,lakadar ediyor .. 

R"fik Asım köşede. zarif bir vazonun 
için1e duran büyük beyaz güllere gözle
rinde gar•p bir atı!Ş yanarak baktı. Son
ra genç kadına dönüp sordu: 

- Kimdir bu? 
Fatm:\ dudaklarını büktü: 
- Bilrrıcm.. Hı>rhalde zevk sahibi bi-

risi olarak. Öyle güzel çiçekler ki!. Ko
cam gidcJıdenberı her sabah küçük bir 
l)OCUk bana böyle bir demet beyaz gül 
ı;etiriyor. Ona bu çiçekleri kimin tara
f ı:1dan ge:irdiğini sormuyorum çünkü .. 

Durdu. ~or.ra kendini heyecanla dinli
Y"n genç adama cioğru başını uzatarak 
f·sıldadı: 

- Çür.kü ben bu suali size sormaya 
karar \•erdim. Bana bu beyaz güllerin 
sahibin: en iyi s;z tanıyorsunuz gibi ge
J:yor .. 

- Ne o dedi, her zaman olduğu gibi bu 
se>ferde m i seni memnun edemedim?. Ağ
l1yorsun .. 

Genç kadın, gülleri kendini göndermiı 
g~bi hareket E;den Refik Asımı nefretle 
düşünerek bu yüzden aldattığı asil gül· 
lc>rin s::?.hil::ine, kocasına, suçlu titrek biı 
s~sle cevap verdi: 

- Oh rica ederim yanlış anlama, niçin 
nıcmnun olmıyayım. Hem senin ne iyi 
b!r ad9m olduğunu ve beni ne çok sev· 
d"ğini bilmez değilim. Gözlerimde gör· 
düğün y:ı.~larda bunu bir kere daha an· 
lamanın verdiği heyecandır. Bu hareke· 
ti!ıi .. 

Biraz duraklac!ıktar. sonra sesini daha 
y.ıvaşlatarak ilave etti: 

- Hele bu beyaz gü1leri hiçbir zaman 
unutmayacağım. 

Bu sözl~r Necminin neşesini iadeye 
kafi gel:n!şti. Yüzü gene eski neşeli hali
ni aldı ve karı koca birbirlerine sokula· 
rılk. yemyeşil yaprukların arasında birer 
ışık parç~sı gibi parlayan kocaman beyaz 
güllerin karşısında biı· müddet öylece 
~essiz kP..ldıjar. 

Bu sözler i:~erjne Refik Asımın yüzü 
birdenbire cndi~elj bır hal aldı. Titrek, Yarınki nushamızda: 

' 
boğuk bir sesle: 

- Bu ci"ıetimı affedecek misiniz, dedi MEKTUP 
Fetma gfüümseyerek başını önüne eğ

Ynzan I.cslie Ha1ward 
mişti: ÇeV:ren 1brahim Hoyi 

- GüUeriniz reddedilmiyecek kadar 
g'1zel, d!yı.: mırıldandı. 

.. ........ -............................................ ___ 
Başparmağını makineye kapbrım11 

Fındıklıda Ömer LCıtfü marangoz 

fabrikasında çalışan Alı oğlu Emin saj 
elinin baş parmağını makineye kaptı· 

Birc.z sorıra b<.şı genç adamın göğsün ... 
d~', içini çekere!c, cKocamı şimdiye ka
dar hiç aldatmadım, diyordu, sana da 
mağllıp olmıyaca[;.mı sanıyordum. Fa
k:ıt bu be\'aZ güller o kadar güzel ve on
l:ı:ı her sabah bana göndermeyi unut- rarak kestirmiş, Beyoğlu hrıstanesine 

mamar. o kadar ince bir hareketti ki..> k~al;;..;;~,;,;;.~~ı..;.lm_ış:.t..,.ır_.~~·~="""'"""!'!!!-~.!='!!-.-~-~=- ~ 
Orı beş gün müddetle her sabah küçük ••••••••.,.•••••~ 

bir çocuk Fatmanın (!Vine bir demet be- K J h d 
yaz gül getırdi ye her akşam Refik Asım iZi ca amam a 
gt>nç kr.dını ziyaret etti. İki sevgili beyaz büyük pehlivan güreşleri 
g~illerin karşısında uzun ateşli aşk saat-
leri gt:çir(iler. 

On beş gGn ~onra Fatmanın kocası 

Nccıoi gitt ği yerden döndü. Bu iri yarı, 
1ydınlık yi.zlü genç bir adamdı, kapıdan 
girer girmez, dudaklarında zoraki bir 
gülüınse1vıe ile kend;sini karşılayan ka
r•sını kucakladı. Genç kadını bir müd
det koll:mndan bırakmadı. Sonra bera
b-:?rce salona geçtiler. Necmi orada arka 
üstü kendisini divana attı. cOh insanın 
•:?vine kcıvuşması na güzel şey, diyerek 
gülüyordu. Fakat gözü o sırada bir ete
jC'rin üzeı ine !htimamla konmuş olan be-
yaz gülle-re elişti ve birdenbire yerinden 
f;rladı. Fcıtma kocasmın bu hareketi kaı
şısında ı.&rarmaktc.n kendini alamamıştı. 

Genç adam başını ona doğru çevirdi ve 
karısının da ayni noktaya, güllere bak
makta olCluğur.u görünce, hemen ona 
yaklaşıp omuzlarından tutarak: 

- Bak, cedi, sen bir de beni beğenmez, 
ince, nazik bulmazsın .. Halbuki gene bu 
sefer de sf>ni ne kadar sevdiğimi, düşün
düğümü isbat ettim.. Bu beyaz gülleri 
ben yokken hergün kimin sana gönder
diğini hiç merak etmedin mi? 

Gen kac'ının, gözleri hayretle açılmış 
karşısında hareketsiz durduğunu görün
ce onu yavaşça kendine doğru çekerek 
devam etti: 

- Ben gönderiyordum onları sana. Çi
çe-kçiye tembih etmi~tim. Burada bulun
m::ıdığım on beş gün zarfında her sabah 

16 Temmuz günü Yeşil K.ızılcaha- , 
mama sevgili Atatürkümüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek iııere T. H&va Kurumu ve Kızı
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmiştir. 
na~a· (150), başaltına: (100), bü

yük ortaya (50), küçük ortaya: (30), 
ayağa: (25), desteye: (10) lira mü
kafat yerilecektir. 

OOYÇE L.EVANT UNl'.E 
G. M. B.BAMRURG 

Doyçe Levant Linye Hamburg A. 
o. Hambur~. Atlas Le't·ant L1nyc 

A. o. Bremen. 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Bahrlsiyah arasında azimet n 
avdet muntazam postalar 

istanbuldıı beklenen vapurlar 
Akka vapuru 16 Temmuza doğru 
Adhaia vapuru 17 Temmuza dolru 
Delos vapuru 14 Temmuza dotru 
Moreo vapuru 23 Temmuza doıtru 

Burgaz, Varna, Kösıcnce içln 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Akka vapuru 17 Temmuza doğru 
Yakında Hamburg, Brem, An•ers 

ve Roterdam llm:ı.nlan lçln 
hareket edecek vapurlar 

Derindje vapuru 13 Temmuza doğru 
Fada tafsilat içi';ı Galata'da On. 

kimyan banınıh DOYÇE LBVAN'l'E 
l.İNYE vapur acentalıtına müracaat. 

Telefon : 4<t71i0 - 44769 
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Azerbaycan da son ittihatçı 
Tarat, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, nasıl öldüler? 

SON POSTA 

SON POSTA 
nın 

TARi Hi 
TEFRIKASI 
-38-

Temmuz 12 

Ziloğlu~, 
·· Rüstem. 

- Yazan: Eski T ilDin Başmuharriri Muhittin Birgen 
inkılapçılar, Sovyetler hududu dahilinde milli dillerin 
değil, hirinciteşrin ihtilal dilinin kuvvetlenmesini isterlerdi 

1 

Yazan: 
M. Ruim Ôzgen 

il ,, ~ it. .. " .• 
Enver Paşan:.!1 ölümü ile neticele- nuyorlardı. Vakıa, son iki ay içinde 

Rüstem dehlizde ilerlerken başının üstünde yıldırıın 
patlamış gibi şiddetli bir gürültü duydu ve karanlıkta kaldı 

nen bu son sergüzeşti Türkistan dağ- artık, Çekanm beni takibden vazgeç- Hurap .. karnını doyurduktan sonra, Orada, yerde bir şiltede oturan, en Deyince, Rüstem, eşyaların tututına• 
larında böyle feci bir tasfiyeye uğra- miş olduğunu g~rüyordum. amma,~ A- yumuşak postların üstünde, mukadde- büyük rütbeli olduğu anlaşılan bir za- sı hakkındaki muameleye itiraz ede
dıktan pek az sonra, Anadoıuda Yu- zerbayca~?a naztk hır vazüe aldıgı171 ratını düşünmeye başladı. Gardiyanla- bit .. büyük bir nezaketle, yapılan şey- medi. Yalnız, esterlerin iade edilmedi
nan cephesi yarılmı~, bırkaç gün için- zaman şuphenın .• ~ek~ar başlıyacagı rı kendisine iyi muamele etmiye başla- !erden dolayı itizar ettikten sonra: ğine akıl erdiremediğini söyledi. za
de Türkiyenin büW.n hududları temiz- muhakkak ve tabu ıdı. mışlardı. Birinin ağzı.adan kaçırdığı _ Ne yapalım? Kervanda soyulan bit .. kervanda, tüccarların esterleıııi de 
lenmiş, Türkiye kurtuimuş bulunu- Bütün bu mülahazalardan dolayı sözlere göre, bu değışiklik, kale ku- tüccarlar, derebeyine müracaat etmiş- çalındığını, bundan dolayı esterleri det 
yordu. Ayni tarihlerde Sovyet memle- Kuliyef'in mektubuna itizarla cevab mandanının emri ile husule gelmişti. Jer .. 0 da, kasabaya gelen her yabancı- onlara göstermek üzere, tuttukların• 
ketlerinde ticaret sahası d:ı. daralmaya verdim, Memlekete dönec~ğemi, orada Ne için? Kale kumandam ile karşılaş- nın .. yerlilerden her şüpheli görülen anlattı ve sözünü şu sözlerle bitirdi: 
başlamıştı. Bir aralık ipin ucunu bol bı-

1 

işlerim olduğunu söyledim. Arkasın- mamıştı. Onun, böyle bir cemile gös- kimsenin tahkikata tabı tutulmasını, - Ne zararı var efendim. Onları, biZ 
rakmış olan NEP siyaseti, bir zaman- dan ikinci bir mektup al~ım ve bunda termesinin sebebini kestiremiyordu. eşyalarının aranılmasını emretti. Sizin iyi baktırırız. Yarın da, onlara eşyala
danberi ipi germeğe başlamış, ticareti ısrar edildiğinı gördüm. Itizarımı tek- Bunun da, kendisine emniyet telkin et- muhterem bir zat olduğunuz hniiniz- rıruzı yükletip götürürsünüz. 
daraltıyordu. Birkaç aydanberi Tifüs- rar ettim. Bu defa, bana milli unsura mek .. böylece söyletmek için bir hile den belli! Ne yapalım ki istisnai mua- Rüstem .. bu akıl alan mütaleaya da 
te hayat pahalanmış, önceleri 30 lira mensup olarak tanımış bulunduğum olduğuna hükmediyor: mele yapamayız. Aratmakta olduğu- boyun iğmiye mecbur oldu. Hizmetci
ile halledilen aylık otel masrafı sürat- bazı Azeriler de ayrıca birer mektup _ Fenalıkla söyletemediler. Şımdi i- muz tüccarlar gelince, eşyaları açar .. !erine, arkasından yürümesini işaret 
le, yüze kadar çıkmış olduğu için biz yazdılar ve beni bu milli vazifenin k:ı- yilikle söyletmek istiyorlar. Nihayet, onlara gösteririz. Siz de, biz de gaileden ederken, şiltede oturan zabite, teşekkür 
de oteli bırakarak bir eve çıkmış bu- bulüne ~.eşvik ettiler. Ayni zamanda işkenceye başvuracaklar. kurtuluruz. yollu bir kaç söz söyledi. Zabit, pek 

lunuyorduk. Ticaret sahasının daha Baku Universitesine mensup bazı Dedikten sonra hatırına, Midyalılar- Dedi ve Rüstemi de, şiltede oturmıya manalı bir tebessümle; 
daralacağını gösteren al.i.'netlerin art- gençlerin maarif komiserliğinin tavsi- da cari olan işkence usulleri geliyordu. davet etti. Rüstem, bu ü:rama te~ekkür - Kusurumuza bakmayınız. Bun1.:tl"ı 
tığı bir sırada memleketin bir hamle- yesi ile, beni bu hizmeti kabule davet Acaba, kerpetenle tırnakları mı sökü- etti. Oturmadı. Oturmak hesabına gel- yapmıya mecbur olduğumuz idare işle·· 
de temizlenivermiş olması, artık bize etmek üzere Tifüse gelmekte oldukları lecekti? Yoksa, baidır etleri, işkence ıniyordu. O, ne olursa olsun, derhal, ha- ri! İnşallah gene görüşürüz! 
memlekete avdetin daha münasip ola- haberi geliyordu. Tifliste tanıdığım tahtaları arasında mı ezilecekti? Ku-1 rekete geçmek imkanını elinden kaçır- Diye cevab verd:.. 
cağı fikirlerini vermisti. Arkadaşım, ve pek çok dostluklarını gördüğüm ba- mandan muavini, ona, bunu, evvelden 1 mak istemiyordu. Rüstem .. dehlize doğru yürürken, 
Nazmi Topçuoğlu ile birlikte memle- zı Türkler de bu husususıa ısrar edi·· müjdelememi · mi idi? B d d et" - b" b"t ı sevincinden uçuyordu. Gördüğü güler 
kete avdete karar verrnic:: bulunuyor- yor1ardı. Nihayet, biri Tifliste ve di-

1 
, ~ • • • • u. sıra a, o aya t~er ır z_a 1 ~.~ - •. 

k b. ·· B 1 f'.d ·~~ ·f k · · • · B kf'·de bulunan ve hatıriarım 1 Huıap .. yavaş yavaş kendını unuttu. dı. Şıltede oturan zabıte, aran.lan ~uc- yüzü .. nezaketli muameleyi bütün şuP" 
en ır gun a <u a mcları onııserı gerı a u R .. t l h. L ·ı . b l 1 1 b" k.. . "kl . . k hele ı·n1·n evhamda'ı. ı"baret oldug-wıa M f K l . b. k ld k • .. 1 · · dı'nlemerne!re imkan us em e ızme cı erın aş arına ge e- car arın ır . ove g!ttı erını, anca ya- r . 
usta a u ıef'den ır me ·tup a ım. ırmaga, soz erını 6 • b'l . h . 1 1 . .. .. ı . • . .. . · . . b.. ··k b. delı"l addea·

1
·vor Rahat 

B k b . A b u· 1 ·k· d t tarafından da ayrıca ı ı mesı mu teme o an şeylen du~un-

1 
rın gelebıleceklerını soyledı. Amır, bı- en uyu ır J •• 

u me tup enı zer avcan ınaa!' ı- o mıyan ı ı os ' b 1 d 0 R ·· t · 'dd tı· d .... d.. S R .. t h 't rahat ı·ş go··receg-ine sevı'niyordu O eŞ-. h ·' · k. .J - d t dil ~· ·· · e bu müşkül cli-1 meye aş a ı. , .us emın şı e ı mu- raz uşun u. onra, us eme ı ap e- .. . , nın ısla ı ıçın Ba uye gıtmege ave ısraır· e n:e::sı h~zermt· k b. ' amelelerle.. baskınlarla, , tanrruzlarla derek: yalara zerre kadar kıymet vermiyor-
ediyor ve bu hususta ne gibi şartlar ken ı ve agır ızme ı, ısa ır zaman 1 ... 1 • • .. b" . d ., 

1 
' . du. Onun kolladığı gayenin önünde, 

teklif edersem kabul edileceğini söy- için olsun kabul etmek kararını ver- e e geçııı.e~:ııyece5ını ılıyor _u. Boy e j - Muayeneyı yarma bırakalım. Eş- eşyanın namı mı anılırdı? Onu, işinde 
1.. d megv e mecbur oldum hallerde, Rus tem, o kadar çevık .. o de- yalarınızı bize emanet edersiniz. Ester-
uyor u. · d h li h · t rahat bıraksınlar da, eşyaları, isterler-

• A • d.. k rece e pervasız ve me aret aıcKe leri de, bizim ahırımızda bırakırsınız. 
O tarihte Azerbaycanın sıyası hak - Arkadaşım Nazmı vatana <mme ederdi ki bir orduvu oiie :ıltüs• eJe .. 1

8
. ·a . ti ah . . b k y se kendilerine mal etsinler. Hepsi, eJ• 

· d v • • h lk ·· · l · t f" derken ben de Ba- ' J - - •• ız, gı er ıs r Mınıze a arsınız. a-
la1·1 tıaylı ı...:araıt:lmı.ş _ol ~-g!l .. ıçın, a . u:er~ ış erı ,as ıye e işin içinden muzaffer çıkardı. Kendisi- rın, tüccarlar geldiği Yakit, sizi çaeırtı- terler de onlara helal olsun. 
karş~sında kendı:erını .~~şkul. m~vkı- kunun yolunu tuttum. ne sorulan bu suallere bakılırsa. on•_m, rız. Eşyaları yanınızda açarız. ( Arkan var) 

~hIB~~nArerı~munıillm,h~~ ~2~nbnn~~Bhy~n Rü~emoW~uWli~~o~u;fubt,lı~ =====~=============~=-~~~~~~----
mazsa milli maarife kuvvet vermek su- A • • • • nedense, ona, ulu orta, meydan da o-
r etile kendilerini sevdirmek ihtiyacmı Bakuye 922 teşrmınde geldım. Maa- k d A 

1 
~ 

1 
bi t ~ 

hissediyorlardı Benim Tifliste geçir di- rif erkanı ile yaptığım konuşmalardan Ih unmduyor ku.. n ad~~ ~-n' .. 0
1

1 k.r kuz:ıgl 3 •• 
· b' h ı· · ··k ·:k em e ço ınce u~unu ere uru an g-im bir buçuk sene içinde siuasetle sonra, sırtıma ır ay 1 agır yu vu -lb' t - a·· ·· ··1 ·· h d d'" 

· ·' . . . - k ır uzaga, ya uşuru mus, ya u 1.1-m ec::gul olmayı;::ım buna mukabil bir lendım. Bır kere oraya gıtmege arar j .. '"l kt· K d. . . b . k d k 
-ı ... ' . •• •• k şuru ece ı. en ısının u a ar ur-

taraftan ticaretle ug~raşmalda beraber verdıkten sonra artık yuk yuklenme - ı kl k , b d 1·1 t d' 
. Tü" 1 1 k naz ı a ya aıanma;;ı una e a e e ı-bir taraftan da ilim ile ug~ raştıg· ım da ten çekınmemek ve bu r.< mem e e- ı d f k t b d 

• . . . . . k h. . yor u; a a u maceranın sonrası a 
birçok Azerice malumdu. Azerbaycan- tı ıçın elımden gelebılece ızn:;tı olacaktı. Hurap .. işte burasını tahmin 
da milli bir maarif yapmak için eksik yapmamak kabahat olurdu. Bunun h,.ın d . d 

- . .. E t·t·· .. d d .. t h~ - e emıyor u. olan başlıca şey de, felsefi ve içtimaı ~lı. P:da~oJı ns ı usun e ?r mu. ~e 
ilimleri Türk dili ile okutacak hoca lıf ıçtımaı ders aldım. Maarıf komtser-
unsuru idi. Mektepte ve ilim sahasında liği yüksek encümeninde azalığa tayin 
da işlenmemiş olan Azeri türkçesini edild~. Komiserlik benim ünive~site
işlemek ve bu dil ile maarü yapabil- de munhal olan «Osmanlı edebıyatı 

mek için bunun işlenilmesini temin e- tarihi• dersi~~ ~apmakl'.ğ~ı istiy~rdu. 
decek bir dilciye ihtiyaçları vardı. Tif- Fakat Baku Unıversıtesı yuzde do.Ks"n 
liste beni yakından tanımış ve meınle- beş Rus profesörler idaresinde muhtar 
kete dönmek üzere hazırlanmakta ol- bir üniversite olduğu için bidayette 
duğumu bilen, bazı unsurlar, o sıra- onlar bana de;s verilmesini k~?ul et
larda milli unsurlara yaklaşmaya e- medile:. Hatta, b~ husus~~ .. m.uzakere 
hemmiyet veren Azeri hükfuneti üze- yapıldıgı sırada hır profesorun. 
rinde bir derece tesir yapmışlar ve be- - Türkiyede helva çıktığını bilirdik 
nim Bakuye davet edilmemin münasip amma profesör bulunduğundan habe-
olacağı fikrini vermişlerdi. rimiz yoktu! 

Ben bu fikı e önce taraf tar olmadım. 
İnkılabın bu bahislerde gayet k!skanç 
olduğunu bilirdim. İnkılabcılar, Sov
yetler hududu dahilinde muhtelif milli 
d illerin değil, Birind Teşrin Dili (rus-

r 
Nöbetçi 

(Arkası var) 

ça Okto briaski yazik dedikleri) ih tilfü Bu gece nöbetçi olan eczaneler şuniar-
dilinin, rusçanın kuvvetlenmesini is- dır: 

Eczaneler 

terlerdi. Benim, Azerbaycan lehçesini, İstanbul cih etiodcl,iler: 
ilmi bir Türk dili haline getirmek ü- Aksarayda: (Pertevi, Alemdarda: 'Sır-
zere Bakuye gitmemi, inkılab hoş ..gör- rı Asım>. Bey!lzıddn <Belkisı, Samaiya-

da: (Teofilosı, Eınlnönünde: (Mehmet 
miyecekti. Milliyet fikrinı ortadan Kazını), Eyüpte: (Arif Beşir>, Fenerde: 
kaldırmak istiyen inkılab, milli bir di- cvıtauı, Şehremininde: mamdll, Şeh-
lin yeniden kuvvetlendirilmesi gaye- zadebaşmda (İ. Hakkı), Karagümrükte: 
sile sarfedilecek gayretten memnun o· (Suat>. Küçükpazarda. (Yorgl), Bakır-
lacak değildi. Serde ittihatcılık ve itti- köyünde: mna.ıı. 

Beyoğlu cihetindekilet: 
hatcıların da Kafkasyada oynamış ol- Tünel başında: CMatkoviçl, Yüksekkaldı-
duk1arı eski roller ile, Enver Pa~anın rımda: (Vin~opulo), aaıatada: <Mer -
son hareketi vard1. Benim bir buçuk kez>, Taksimde: (Kemal - Relml>, Şlşli-
senedenberi yaşadığım gayri siyasi ha- de: (Pertev), Beşi!l:taşta: (Ali Rıza), Sa-

rıyerde: (Asaf). · yat ne olurs::ı. olsun, inkılabın benden 
Şu .. phe etmesi mümkl1n ve hatta gav .. et Anadolu ve Adalar cihetindek iler: 

Üsküdarda: (Selimiye>. Kadıköyünde: 
tabii idi. Maalesef: siyasi ahlak ve si- (Sıhhat>. (Rifat>, Büyükadada: <Halk), 
yasi dürüstlük bakımından, orada itti- Heybe~dada: n·anaşl. 
hatçılar iflas etmiş bir mevkide bulu- ~-~~,;;.;.:;,:;.:;;;.;...;..;..;;;.;;;.;...:... _____ _...... •.........................•.. , .................................. . 

Ev kadmmm şeker kuponu: 
Ev kadını, taze yemiş mevsimi geçmeden kilerini reçel ve şurupla 

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, 20 
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.
smda kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteakıp .25 numara
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beıer kllo, 250 numaraya da iktoer 
kilo şeker verilecektir. 

* 
Hurap .. Rüsteme karşı tuzak kurul

duğunu tahmin etmekte yanılmamıştı; 
çünkü, ötede cereyan eden hfldise.cr, 
çabucak, bu tuzağın mevcudiyetini 
meydana çıkardı ve feleğin çenbcrin
den geçmiş olan Rüstcmin bile p&rma
ğını ağzında bıraktı. 

Biliyoruz, ki: Rüstem.. hançerı be
linde, palası fan tarafında, artık öğren
diği kale yolunu tut:.ı.ı. Kapıdan karım
lık dehlize girdi. Yürüdü. Dehlizin en 
karanlık yerindeki merdivenled indi. 
On adım kadaf yürüdükten sonra kar
şısına çıkan merdivenlerden çıktı. Elli 
adım daha çıktıktan sonra kalenin av
lusuna girdi. Yedi esterin yedisi de o
rada duruyordu. Fakat ne eşyalar, ne 
de hizmetciler .. ne de ha~ka bir kimse 
meydanda vardı. Ses gelen, bir odanın 
kapısına ileriled1. Bakınca, eşya yığın
larını, hizmetcilerini gördü. Odaya gir
di. 

Rüstemin girişine, odada bulunan a
damlar, hiç bir alaka göstermedi. Yal
nız, hizmetciler, bağdaş kurdukları yer· 
den kalktılar ve sevinerek ona doğru 
yürüdüler. Başlarma gelen hali anlat
tıktan sonra: 

- Eşyaları muayene edecekler: fa
kat kervanda soyulan bır kaç tüccar 
daha varmış. Onları arıyorlar. Onlar 
da geldikten sonra eşyaları açacaklar .. 
onlara gösterecekler .. onlara aid bir şey 
bulunmazsa bizi serbest bırakacaklar. 
İşte bunun için de bekleyip duruyoruz. 
Geldiğin iyi oldu. Belki sen, bunlara 
meram anlatırs~n. 

Dediler. Rüstem.. bu muameledek.i 
mantıkı o kadar yerinde buldu, ki .. i
çinde, gizli gizli kıvranan şüphe kırın
tıları da, bir anda, silinip gitti. 

Rüstem .. memurlara yaklaştı. Onlara, 
kendisinin tüccar olduğunu .. bir kervan 
baskıncısı olımya hiç bir ihtiyacı olma
dığını .. namuslu bir tüccardan şüphe 
edilmesinin doğru olmadığını söyledik
ten sonra bu muamelenin bir an evvel 
bitirilmesini.. eşyaları ile hizmetcilel'i
nin serbest bırakılmasını istedi. 

TUIAN 
Kırklareli İskan Direktörlüğünden• 

1 _ Tekirdağ İskan anbarında vilayetimiw tahsis edilen 2628 metre .mi.Pbl 
kereste ile 73 ton çıta Muratlı istasyonuna nı:-klettirılecekt!r. 

2 _ Merkez kasabadan inşaat mahallerine 1262 metre mi.kabı ve lüzumunda 

merkezden k2zalara kereste naklettirilecektir. 
3 _ Her iki nakliyat ayrı ayrı olarak ihale edilebilir. Nakliyatın muha.mn:ıeJ'.l 

bedeli 10.000 on bin liradır. . .. .. oJl 
4 ~ Münakasaya iştirak edecek taliple~in 19.'7/937 pazartesı gunu saat 

beşte İskan Komisyonuna müracaatları ve şartnameyi görmek üzere her gün b
kan Müdürlüğüne baş vurmaları. 

5 - 2490 savıJı kanun mucibince teminatlarını münakasadan üç saat evvel ya-
. oıuıı-tırmaları ve teminat makbuzlarını ibraz edeır.eyenler münakasaya kabul 

mıyar:ağı ilan olunur. c3933ı 



~e•lll1'z 

Milli Küme maçları bitti 
da ıs (Ba$tarafı 1 inci sayfada) cağmı kısaca yazalım: 

rar etr kika k 1• Oyunun bitmesine bir da· Galatasaray, Fenerbahçe puvanları 
iüyü alarak ortaya çıkan haaise müsavi olacağından milli .kiline birin
bitti hl&den ortaıık yr.ıtı§tı. iş böylece ciliği için bu iki takun bir deia daha 

2"_ . . . k~~ılaşacakt:. ı:a~buki maçın hakemi 
tir ~ırmcı devreyi ı - o galip bi _ Guneş aleyhınc ıkı penaltı vermek su
ra en Guneş ikincı devrede oyuna bi _ retile hakemhk sahasJlda bir yenilik 

0,,,z hızla başladı. Fenedi Güneşli i'lti ve yeni bir muvaffakıyet göstermiş ol-
.,uncu ' d Arn b' G... li G.. l h' 1ekme çarpıştı, Esat, Salahattine bir u. ma ır . uneş '. . une~ a ey -~-

tin bir VUrunca saha kanştı. Salah.·\t _ ne çalışır mı?. dıyeceksınız.. Bız ?u su-
kurtuıd:afa ~ol kapt::.. Es:ıt bundan tun~arda . ev\·e.ce duym~ oldugumw. 
ını ' Salahattın bokt;ı.ı tercıh et - endişelen yazmıştık. 

ş oJa,.....1- ki.,, ş · T d- ·a tı··· , ruk '-CIJ\ r.;sad:ı kuvvetı; bir yum- azı ezcanın un ı are e ıgı O) un-
\ Urdu. dan sonra bir daha hakemlik zahmeti-

Esadın a.. ne katlanacağını h1ç sanmıyoruz. 
dil kıpkı gzına tuttuk~~n beyaz me:ı- Boks ve güreşte şike denilen 'tir 
tışıtken mu~ kesıldi. Uç beş k!şi ça- hareket vardır. İki boksör veya pehli-ı 
l'rıaınası ~t~ın bacayı daha fazla sar - van anlaşır, halk da heyecanla müsa -

li k içın etrafıan ) etişıldi. 
l:sat ~ enı Salfıhattını dışar. çıkardı. baka neticesini bekıer. Halbuki rakip-
lÇ.ıı k a akan kan annm durdurulması ler anlaşmış, iş kitab:ı uydurulmuş, 

CJlara al·nd· maç 1a organizatörlerm dilediği ~ekil-
3 - •. 

tu dlı;k?üneş klübünün idare memu- de ~itm~~i Tezca:ı şike olarak ida -
n u Fenerb h G" ın hakenıı... :.ı çc - uncş maçı - re ettiği maçt.an sonra polisler tarafın-

'l'op k ıgını yaptı. dan muhafaza edilerek sahadan çıka-
saınirn· ra larım,2da ender görff1en bu .rıldı. 
YonıuğYet mi'lli küme maçının şanıpi - Güneş, Gençlerbirliğ.i Ankarada, 
Yluıda unu meydana çıkaraca!: bir o - Güneş - Fenerbahçe Kadıköyde, Gala- l 
lıdır. Yapılacak kadar tabii olmama - tasaray, Güneş de geçen hafta, ve ni-

İlk d hayet dün Fenerbahçe - Güneş rnaçın-
bıtirdi ;~eyi Güneş 1 - O g:ılip olarak da kavga çıkmış olması ve bu kavga da 
Veler~· ız !utboJün kendine has c]- muntazaman Güneşli SaJahattinin sa 

Gü~ Pek ala b:liriz. hadan çıkarılması üzerinde durulacak 
sıfır ga( ta~~:mı ilenci devreyi de l::ir ayrı bir me,•zudur. 

ıp bıtırse di, neticenin ne ola- R. B. 

l soo ... """"""'"::--;: ~-
yolcu buyuk bir tehlike atlattı 

tıına ka cBc~ tarcıjı 1 inci sayfada) Burgaz vapurunun süvarisi Nevzad 
tı:?a i1e Pılrnışiarsa da hndise küçük bir a- kaptandır. F eıkat. dün Nevzad kaptan i
~:ıklar 'bQsp na ısmınde bir kadının ba- zmli olduğıı iç'n gemiye Mehmet kaptan 
1ır. \r~:ıd. n yar.ıi.anmasile geçiştirilmiş- kumanda etmekte idi. But gazın 20.45 Ada 
''ıkoy Pu?larca rahne açılmamış ve Ka- prıstasını da izinden dönen Nevzad kap-
n \'apuru l d · B 
.. clı va ~ unr. evam etmış, UT- •an gemiyi teslim alarak yaptırmıştır. 
1'1sı scf u~ı- tla 20.43 de kalkan Ada p'Os- Mehmet kaptan •kau hakkında fÖyle söy-

,, c:rını vap t 
'llrı · mı~ ır. lemektedir· 

be,p~ 1ı. ?!lusademcde yaralanan Bayan ı . .. .. . . .. ze 
tıı0ı.. :a hemen .., 1 . d dı hh" l""'"' - Kopr..! Ada ıskelesme yanaşmak u -

1.1Uın ~-af>rı an Jm a sı ı o U"" d·ı. ·· • k 1 . • baş 
l'rı~.1 e, J{0p .. t" d b' d' ·ı ,,.ı, Be [t'e gelivorduk. Ka u.oy ıs e esmın 
l._ 6 lı aeied' ru UhS Ull C . lD ~~ledr~} • ,("l'aınıa 10 metr~ kala bir mesafede idik. 
u;ı~kl ıye astanesme A<ı ın nnş, · .. 'sk 1 . d h k t 
<ijı.. arı11ın k b •1 ~ . d k" 1 Bu sırada Kadıkoy :ı e esın en are e 

l'\tJnı lı: a a m Cr.Jn e ı yara ann ~ ru bizim · in 
l'.:ııı n c $\lret:Je tedavis! yapılmıştır. Ba- ~den Kadıkoy va!?° • gemınak 
lI<ıst cs~inarıın }aralan ağır değı.1dir. s;ınccJ: b31 omuz~u~u çıkmasına çarpar 
.ı ant"nır h . . .. y"n taraimı ezmıc:tır. 
•:ın · arıcıye mutehassısı tarafın- " · ~ 
.ı :Yar~ı"rın ' · · · ıı~.:ı·seden - d"d~k 'lf' ~ ' ın oerhal dıkı1mesi sayesın- Kadıköy vapuru -..1 once u u 
l.ıında:ı b~an zayi etmesine mani olundu- ç:ılmamı.ştır. Ben 'karşımdaki teminin is
ti,.. ır kaç güne kadar iyi olabilecek- tikametindfm :nüsademe olacalmı hisse

'l'os~ ~ llaSll el.111:9 
?rıetre k~a, :skelenın baş tarafından 10 
"aPurı d!tr açıkta olmı.qtur. Bu sırada 
?rıi§ v~a~ Xadıköyiın henüz hareket et
:rrı'lsınd· urga'Zln da yanaJDlak üzere ol
ti için ·.n ~o~yı yarım yolla seyrettikle
lırırnış~~ıkuu :rnelhuz bir facianın önü a-

derek torni.itan yapıp gemiyi durdnrdum, 
sonra Kadıköy vapurunun bodoslaması 

bize çarptı. 
Hadisenin, ufak bir :zararla kapanması 

vP. gemi!erin su yapmaması hasebi1e se
ferlPrc int!zaınla dEvam edı1miştir. Tah
k:1rnta devam edilmektedir. K aptanlar 
sl;.'rbesWrler. 

nu~aptan~ar ne söyliiyorıar? Fransız - Alman ticari 
fnııa ka kr-~dısile görüşen bir arkadaşı- Ve mal"'ı ı•tİl~~Lfl 
?rıet k dıkoy vapurunun süvarisi Ah- lilllil ....... ı:r~ §Unlan söylemiştir: Paris ı f (A.A.) - Fransız - Alman 
l3lırgaz e den kalkEırken bir düdükle ticari ve mali itilafları bu sabah Delbos 
<lıtdirn °; ~cağa yani sağa almasını bil- ve Hcrve Alphand ile Alman sefiri 
Y:ıptnar onı:stan yaptım. Eğer tornistan kont Von Welczeek ve Alman murah-
1t1rdu. ayrlı:rn, çarpışma daha şiddetli o- hası hey'etinin reisi Haııs B emmen a -
~ - rasında imza edilmiştir. 
~ .................................................. . 

ı Nafıa Vekaletinden: 
l!°h - E~"ilt:rne • :\ , lluı ~ ~ ye .Konulan iş: Erzincan ovasının şimal kısmında mevcut Nor-

}{C:§if ~ık~oze, Çermik ve tevabii batal!lıklannm kurutma ameliyatı. 
2 _ eh 1~5,680 liradır. 

~e Suı.ı~~ltnıe: 28/"i~937 tarihinde çarşamba günü saat cl5> de Nafıa Vekaletin
lllt>ılacakt rnu:rn Mudurlüğü Su Eksiltme Korri~·or..u odasında 'kapalı zarf usulile 

3 .11'. 

'3rt~:t~kliler; eksiltme şartnamesi, m uk;;yele pro ieFi, Bayındırlık işleri genel 
Sular lJ~~ !en~~ .!artname ve projeyi c 7,. lira c79:; kuruş bedel mukabilin~ 

4 _ Ek .:ın Mucıurlüi,>iinden alabilirler. 

'-'c>rnıl:Si "sıltıneye girE:bilmek için istekliler.in c90~1> .. Jiralık muvakkat t eminat 
ğızıe ve b: 50,~ lıralık Nafıa Su İşleri:ıi Wlhbüt edip nıuvaffakiyetle b ifudi
'1eıtaı~tir.d kabıl su işlerini başarmakta f~nni bbföyeti olduğuna dair Nafıa 

lstr:ı.ın' :n alınmış müteahhitlik vesikası ibraz E'bnesi. 

;;dar Su~:~n ~ek!if ıne.~t~plarını ikinci Ti:adoede yazılı saatten bir saat evveline 
0~da c'an m~ Mudurlüğüne makba"" mukaNlindc vermeleri llzımdır. -----=....: gec•kmc1er kabul edilmez. cl97b c408fü. 

11 • Nafia Vekaletinden : 
rn kustr.s l o·.,7 s , .. .. 

e kornisy " a.ı gunu saat 15 de Anbır::ıd::ı Nafia Veksleti malzeme eksilt-
elelttrik. onunda 21000 lira muhammen bedelli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo 

Eksnt~bunun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
dl'n P::ır şartnamesi ve teferrüatı Ank::ırada Vekalet malzeme müdürlüğün-

llduva ası:: olnrak ahnabilir. 
ı ~ktt teminat !575 r ad 
~lthı""rin tekl'f ır ır. 

'lrıalıı:nı" :rn.. 1 mektuplarnı Vekaletten talimatna~ne pe ahnm11 olan 
lt~ar Ve!tt~~eahhitHğ; v~sikasne birlikte 17 ağustos 937 Sah günü saat 14 de 

'malJ>eme müdürlüğüne vermeleri 15zımdır. (111'1) (3M5) 

801' POSTA 

ZLimrüt Yalova 
kaplıcalarının: 

•.J& 11 

Asırlardanberi tecrübe ~dilmiş Radyo aktiviteli ve 
ve müsekkin hassalı meşhur suları müzmin romatizma; 
siyatik; ağrılı bağırsak iltihaplan; Antrekolit; müzmin 
ishal ve dizanteri_; ağnlı basur memeleri ve sancılı kadın 
hastalıklan; nikris ve her türlü Nevoulijler gibi hasta

.Jıkları süratle tedavi eder. 
Bu sene kaplıcaların gerek tıbbi ve gerekse otel; 

lokantalannda büyük tekemmüller yapılmıştır: 
Bir Hazirandan itibaren fiyatlardaki ucuzluk bilhassa 

calibi dikkattir. 
Çınar Oteli= Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel ve yemek 325 

kuruştur. iki kişi için otel ve yemek 550 kuruştur. 
Büyük Otel: Bir günlük pansiyon komple bir kişi için otel ve yemek 

350 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre 7 liraya 
kadardır. iki kişi için 6 liradan 9 liraya kadardır. Aileler için 
aynca tenzilat yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yemeklerin tablidotu : Biiyük 
lokantada 100 .ve Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek 
fiatlannda da tenzilat yapılmıştır. 

Banyo fiatları geçen seneye nazaran çok ucuzlatılmıştır. 

·' .,., biri 

• 1 

Doktor Türk Hava Kurumu Sabna1ma Komisyonundan: 
lbrahlm Zati Oget 

Medt.Je ;Uqlsmda, Pi,erloti 24 CÜ krti.P piyangosu için 130 bin el pltinı, 10 bin afiş bastınlacak ve teby.iz-

1 

lik, müsveddelik kiığıt ve bir milyon uırf alınac:ıktır. Açık eksiltme ile 12/7/937 

ö~ m bastııılan• bblll saat ı~ de münakasa yapılacaim,dan istekli olanlıınn ~tnamesini görmek üzere ••••••eder· ._ ___ _.,. Piyango Direktörlüğü Muhasebesine rnüraccı:-tları. .,4000, 
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HA5AN DEPOSU 

BURSADA 
ÇELiK ·PALAS 

Otel ve Kaplıca 
BUtUn aene açıkbr, her tUrlU konfor 
Pa11s lron komple 4 ve 5 1/2 llra 

MOteh1tssıs Dr. nezaretinde 

Su ve Elektrik tedavisi 
Jı llelere husus! tarife 

Telgraf adresi ı Çellk Palas Bursa, Telefon ı 157 
Odalar1nızı evvelde• temi• ediniz. 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamuıatı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ, 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
iaki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşt olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat y~p

mağa davet ediyoruz. 

BAŞKUkT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde

diniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamula tını arayınız. 

' 

• 

MiDENiZE 
dikkat ve 1Y1 HAZIM ediniz. 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek 

yiyenler, fazla baharatlı ve biber 
li yiyenler, bilhassa içki içenler 
midelerini tahriş ederler. Ve EK-
ŞlLlK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve 
baş dönmeleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
\ HAZlMSIZLIGl, Mİ DE EKŞİLiK 

' ve Y ANMAl,ARINI GIDERİR. 
fNKIBAZI defeder. Bugünden bir 
şişe MAZON alınız. Hiçbir mil· 
masil mOstabzarıa kıyas kabul 
etmez. 

M A Z O N isim, H O R O 8 mark•11na dikkat. 

.,_~DiKKAT~ ... 
'favrularmı yaz hastalıkla
rından korumak istiyen 
annelerin nazarı dikkatine: 

Çocuklar için en 1yl gıda ana sü
tüdür, fakat her hangi bir sebeple 
bu sutten ınahrıım kalan çocukla
ra verilece 1;. en iyi ve mükemmel 
gıda Amerlkada mütehassıs dok

torlar nezdinde hazır

lanan ve memleketimiz 
doktarlarıncn takdir 

edilen: 

S. M. A. 
markah 

Vitaminli süttür 
Fazla. tafsilAt istiyenlcre meccaneu 

literatür gonderlllr. Gaıata posta 
kutusu 1255 

._ Her 1'-:Czanede arayınız . .--

Senelerdenbcri denenmiş en tesir
li Ua.çtır. Eczanelerde bulunur. 
ismine dikkat 

'9 ALGOPAN 

Dr. H AF 1 Z C E M A L 
(Lokman Hekim) 

Da h iliye mütehass1Sı : Pazardan maada 
hergün C2 - 6) Dlvanyolu numara 104, ev te· 
le!onu 22398 - 21044 

Son Posta Matltauı 

Negriyat Müdüril: Sellin RaiJ.p EMEC 

sAHlPl...aL s. Rae~P ~ . 
4 . 1'.krem UŞAKLIGIL 

Bütün ıstırablarrn panzefiirl 
GR PiN 

Bir tek kaşesile 
Geçiremiyeceği hiçbir ağrı ve sızı yoktur 

GRİPİN, baş, diş, sinir, adale, roma· 
tizma ağrılarına karşı en tesirli ilaç
tır, icab ederse günde üç kaşe 

alınabilir. 

GRİPİN, hele bu k.anşık ~ 
havalarında nezle, grip ve br--: 
karşı sizi bir kale gibi muhafalll 

l rahatsızlığınızı izale eder . 

Gripini tercih ediniz 

KANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DOkOlmesinl keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir vo bUyO.me kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 

bayat verir. Kokusu 14tif, kullanışa 

kolay bir saç eksiridir, 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Resimli hakiki bir vak'a 

GENÇ VE / TAZE 
Görünmenin yeni ve kolay usulü ----1! :-'-\\ ~ c. ~ "': ,, • 

f l ~ \ :_·f~ ... \ 
~~:_/ r,,- ı. 

~ 
·~ 

;::c~ d:;, mqguı;. 6.r/At~ 
yetten sonra, buru· · 
şuk ve yorgun bir Saat 6.45 de bu yeni 

yüzü vardı. ve sihiramiz "birde -------4 4 .. pudrayı kullandı. 
Bu yeni pudranın son 

derece yapışma hassasını 

veren fevkalade inceliği 

Bir miknatisin iğne· 

ter i cezbettiğ'i gibi 

cild için son derece 

yap ı şma hassasına 

malik g"ayet ınce bir 

pııdradır. 

Saat 7 de 
şayanı hayret bir 
tenle genç ve ter6· 
taze görünüyordu. 
YDı • • burun p.,taklıi• ••
mtn uıı olmut lı8tll ..... 

sıra!\ ııenıer -•yDolmııtt•• lir 
oeta pudralaamalı lıaMlr • 
CUn~U lıu p ... ,. ClldlıiQ ... 
..... ııı 111• ,.,.... ....... 
sına maıı•tır 

adeta yüzde gayrimer'idir. 
En samimi dostlarınız bile 
şayanı hayret teninizin, 
tabii güzellikten mütevel
Hd olmadığına kail olamı· 

yacaktır. Dışarıda, yağmurda ve güneşte 

veya deniz bc:.nyosunda ve yahut tenis 

maçlarında, içeride sıcak salonda, dansta 

daima cazib güzellikte bir tene malik 

olabilirsiniz. 

kat'iyyen müteessir olmaz .ve yüzde ~ 
ve tabaka te~kil etmez. Tokalan p~ 
nı, cildinizde son derece yapışma h u-t" 
nı veren ve f evkalfıde ince olan bu silı ti" 
miz cbir de 4> pudrayı kullanınız. ~;.
cesinden son derece memnun kala 

Bu pudra, ne sudan, ne de terden sınız. 

•-------· Geceli - Gündüzlü ~------~• 
ÜSKÜDAR AMERiKAN KIZ LiSESi 

Mektep Eylill 28 nci Salı günü açılacaktır. 
Kayıt i çin Pazartesi ve Per4embe günleri saat 9 - 12 ye tad'f 

mtuacaatlır kabul edilir. Adres : Bağlarbaşı. 

Telefon : 804 7 4 


