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Atatürk köylü arasında 
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Polonez ve Cumhuriyet köylerinde 
köylünün vaziyetlerini 

tetkik ettiler, dertlerini dinlediler 
Cumhurreisi Atatül'k evvelltj. gün sabahleyin bera-! Ondan sonra son yıllar içinde yeniden teşekkül eden 

berlerinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile yaverleri ol. Ctttr.huriyet köyüne de uğramış ve memleket dışından 
?uğu halde motörle P~bahçeye gitmiş, orada Beykoz gelip kavuştukları Anavatanda müstahsil olınağa çalı
ilçebayı, jandarma komutam ve diğer zevat tarafından l şan bu köy haI!nnm da vaziyetlerini yakııtdan !tetkik 
karşılanmışlardır. eylemişlerdir. 

Atatürk ve maiyeti hemen Paşabahçeye getirilen o- Köy halkından Bay Mustafa köyü teşkil eden ara. 
lomobillerle Polonez köyüne hareket etmişler, saat on l zinin evvelce Çavuşlu namile bir çiftlik olduğunu, kıs
beşe kadar orada kalmışlardır. CumhWTCiıri:miz lroylti- men Ziraat Bankasına borçlaıınµık sınetile çiftliği satın 
ler:n hallerini yakından tetkik buyurmuşlar, derdlerini alarak yer~tiklerini, fakat tabii arızalar ve sermaye-

(rmuşlardır. - (Devamı 11 inci sayfada) J 

Ordu manevraıa·rına 
17 ağustosta başlıyor 

·Kahraman Ordumuz, son seneler zarfında, ilk defa 
ecnebi müşahitler önünde manevra ya,'?nzaktadır. Bu, 
Ordumuzun telcemmiilii bakımından iftihar edeceğimiz 

ve göğüslerimizi kabartabileceğimiz bir hadisedir 

~ ..,aı..k edeeek fwnklwnm..Jpn 1:ılr km 
b Trakya manevralan 17 ağustosta! ataşemiliteder dam edilmiş bulun-ı de manevra yapmaktadır. Bu ordumu
aşlıyacaktır-. Bu manevralara bazı eC- maktadır. 1'iıık ordusu 80l'l seneler zar- zwı tekemmülü bakımından iftihar e-

'1ebi erkanıharbiye heyetleri ilıe bütün tında ilk defa ecnebi müşahitltt önü,n- (~mı 11 iftei sayfada) 

• 
Ingiltere Kralı lrlandaya Fransada büyük 

çıktığı sıralarda bir casus şebekesi 
birçok suikastlar yapıldı meydana çıkarıldı 
l<ral Belf astta belediye dairesinde istirahat ederken 

civar sokaklarda bir infilak oldu 
k L~ndra 28 (Hususi) - Kral Jorj ile ı · 
~alıçe Elizabeti hfımil olan Viktoria-Al

rt yatı, refakatinde muhtelü harp ge
b'ıi!eri bulunduğu halde bugün Belfasta 
'armış ve 21 pare to_pla selamlanmıştır. 
Şehir baştanbaşa bayraklarla donan

b'ııştır. Ulster'in her tarafından Belfasta 
~~ın eden iki milyona yakın halk, büyük 

Casuslardan birinin evinde 
Majino hattına ait bir plan· 

bulunmuştur 
Londra 28 (Hususi) - Paristen Daily 

Ekspres gazetesine bildirildiiine göre. 
gen.iş mikyasta bir casusluk ,ebekesi 
maydaDa çıkan1mıştır. 

(Devamı 1l itıci .ayfa8a) 

• ••••••• 

JAPON SAC CENAHI 
EHDiT ALTINA ALINDI 
Harp sahasına 27 Çin 
tayyaresi daha geldi 

ilk Çin muvaf f akigeti Üzerine 
Şanghagda coşkun tezahürat 

yapıldı, şehirde münakalat durdu 
Tokyo, Çinlilerin zehirli gaz imaline başladıklannı 
bildiriyor, Şanghay da Japonların gizlice sulh teklif 

ettiklerini ilan ediyor. Harp şiddetini artırdı 

Harp sahasıııa hm"eket eden Çin topçuları 

Londra 28 (Hususi) - Şimali Çindeki Tien-Çindeki merkez postanesi tekrar 
harp alabildiğine genişlemekte, vaziyet Japon kıt'alan tarafından işgal edilmif
günden güne vahimleşmektedir. tir. Ecnebi mümessiller keyfiyeü protca-

Her iki taraftan, yapılan askeri hare- to etmi§lerdir. 
kat hakkında, mütenakız haberler veril- , Londrada temaslar 
mekle beraber, Japon kıt'alannm Pekin L6ndra 28 (Hususi) - Hariciye nazın 
civarındaki bazı kasabaları işgal ettik· Eden bugün Amerika ve Japon sefirleri
leri teyid olunmaktadır. ni kabul ederek, şimali Çindeki vaziyet 

Maahna, şimdilik Pekin için bir tehli· hakkında uzun boylu görüşmüştür. 
ke yoktur. Burada 500 Amerikan bahri- Ruzvcltin alakası 
y.elisi, 250 Fransu:, 200 İngiliz ve 100 1- Diğer taraftan Cumhurreisi Ruzveltb:ı 
tal yan askeri kendi sefaret ve tebaalan- de Çin • Japon ihtilafı ile ciddi bir sa-
nı muhafaza etmektedirler. (Devamı 3 ün<.'ii sayfada) 

PA 

' 
ır coşkunlukla hükümdarları alktşla

'ttııştır. 

1 liükümdarlann belediye dairesinde bu
<iunduğu sırada, civar sokaklardan birtn
lee .şiddetli bir infilak olmuş, birçok <W-

fC3) ir kısmı gidip geldi bile ve bir Sonradan görmüşler, turum acentala-

M O D E L u;;;;;;;p kısmı da bfilA gidiyor veya nna taş çıkartacak bir ilancılık ru!üle ha. 
v • • • v zırlıklarını günü gününe etrafa yayarak; 

B k gitmegeilihilazıre =~ortar. :m·ten~:=~ eski kibarlar, kibarca çantalarını hazırla-

tın camları kırılmıştır. 

a İnfilakın, bir gaz borusunun patlnm:ı
llıdan ileri geldiği söylenmcktcdlı; 

(Devamı .11 inci sayfada) 

ugün çı an sayısında: ot~mob cd 1 k d . d . lla yıp sessizce pasaportlarını ceblcrlne ko-
En gQzel ve en yeni sonbahar istüade ere emır veya enız yo • yarak; snoblar cinsan cexpo> yu görme. 

modellerini bulaoaksıruz. ~~an birile, ~. S~fya, kimi Bükre~ den nasıl olur?> diye, Blum hükfimetinln 
BugQn her mtıvezziden MODEL ustunden, kimi bınncı veya ikinci, kim. Parise kurduğu bu turizm tuzağını gör· 

moomuasmı isteyiniz. de üçüncil mevk.ile, hep gittiler ve hAIA memiş ve göremiyecck olanları, insanlık 
...,. __________ __. gidiyorlar ve bir yandan hazırlanıyorlar! (Devamı 11 inci sayfada) 



Her gün 
/.,,.., lrıönü;.,. spot 
Haldandaki Ngann.,.....; 

Y ... : 11•tt• •u• . 

t amet tn&ı&nln, Anadahl A,._ .... 

tuile, ipe>? haJdmıda neşrettirdili be
'J ı c & ubJ•lena ....... -- ala
cakları ......... Ba beyanat ile ..... 
püyonız ki, Ba§vekll bu lfe ehemmiyet 
vermi§ ve derdin üzerine açıkça parma
paı koym\lfblr. Bu, memleket gençliğini 
.kemiren bir hutahlm radikal bir tarz
da tedavili ,ohuıun tutulması demektir. 
lllDl!t lnöniinün mümtaz vasıflarından 
biri de kendisinde kuvvetle mevcut olan 
takip fikridir. Bu takip fikri ayesinde 
Bapekilimiz. bundan böyle, IPGr hare
btbai takip edecek ve ettirecR w vazi
yeti tetkik ettikçe münasip girdülü ted
birleri alacak ve aldıracaktır. tl'mit ede· 
biliriz ki, bu suretle, .por hayatımız ya
Vlll 1avaf Jelli bir dnreye &freeek w 
horoz döWştürücü ruhu, horoz gibi dö
vüpne psikolojisi sporun hem dahili, hem 
de harici muhitinden yavaş yayq kalka
caktır. 

Bir taraftan bizzat spor yapan gençler, 
spor meydanlanna medeni ve insani bir 
ruh ile çıkmaya, diğer taraftan spor ede
biyab ve spor tenkidi yapan nazari spor
cular ve amatörler de taşıdıkları kalıbın 
içini ayni ruh ile doldurmaya mecburdur. 
lar. Biz, seyirciler de, ana, baba, kardeş 
dost, nihayet vatandaş sıfatile, amatör 
olarak, müsabakalarını seyre gittiğimiz ı 
zaman, vazifemizin tahrik ve tahris de
lil, billkis teskin ve tadil olduğunu öğ
reruneğe mecburuz. Biri efendice spor 
yapmak, diğeri tavsifi imkansız bir yan
P kalkmak demek olan bu iki nevi spor 
telakkisinin fyi olan tarafını kendimize 
mal edip çirkin tarafını atmayı ya öfr~ 

S O :N ' P 'o S T A · ... 

Resimli Makale: 

Her !nsan•n ruhunda bir münakkit yatar, başkalarının 
ortaya attljı bir fikri, yarattığı bir eseri evvela kusur 
bulmak hevesile tetkik ederiz, gözümüz pertevsiz kesi -
lir, güneşte leke arar ve buluruz, bulamadığımız zaman 
hayaömime icat ederiz. 

Her kes bir münak/dttir x 
---
~/(\ 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
:Muhterem bir meslekdaşımız tifo salgınının 

geçebilecek bir çare keşfetmiş, hülisaten diyor ki: 
önüne sına sebep olan şey, ayakta dolaşan hastalar, veya hasta

- •İstanbul şehrinin sularında tifo mikrobu bulunma
dığı anlaşıldı, hutahğın genişlemesinde 1iğmı meselesi-

lığı geçirdikleri halde el'an vücutJannda mikrop taşıyan 
kimselerdir. Ve mademki böyledir, latabUJiir her semtin· 
de muvakkat bir hastane açmalı, hastalarla nakahat dev
rini geçirenleri bu binalara doldurmalı, göz hapsi altm • 

Din de ikinci derecede kaldığı sabit oldu. Tifonun artma· da bulundurmalıdıı·. • 

IS TER 1N AN 1 S T E R 1 N A N M Al 
neceğiz, yahet ta öğrenmiyeceliz. ötre- '------------------------------------------·...., 

Sözün Kısası 
Zorbalık 
Hortlagor mu? 

&.Tül 

' 

BUGOH~ 
l-IAVA 

y&TAl<xe! 
Bagiin hava lıumen balatla 

Dün hava kısmen bulutlu olarak geq
mişür. Rüzgar sakin esmiş, baronıett' 
756 yı göstermiştir. 
En fazla sıcaklık 

33, en az sıcaklık 

20 olarak kayde
dilmiştir. 

Bugün havanın 

dünkü gibi kısmen 
bulutlu geçmesi, 
rüzgarların şimal- .... ,. 
den sakin olarak 
esmesi muhtemel
dir. 

GİİDef : 4.53 - ôtte : tı.20 
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japon sağ cenahı tehdi_t 
altın·a alındı 

Harp · sahasına 27 Çin tayyaresi daha geldi, ilk Çin 
muvaff akiyeti üzerine Şanghagda 

:coşkun tezahürat yapıldı, şehirde münakalat durdu 
(Boştara.fı 1 inci sayfada) İngiltere, Fransa ve İtalya namına Japon 

rette meşgul olduğu haber verilmek- sefirine müşterek bir nota tevdi ederek 
tedir. . sefarethaneler mahallesinin harp mınta-

Bitaraflık kanununun tatbiki düşünül- kası haricinde bırakılmasını istemiştir. 
mekte ise de, bu mesele ancak Nankin Japonya, bu talebi kabul etmiştir. 
hükumetin.in kat'i vaziyeti anlaşıldıktan Çinlilerin muvaffakiyetleri 
~onra kararlaştırılacaktır. Şanghay 28 (A.A.) - Çinlilerin Lang-

Çin ordusunun harekatı ,fang'da kazanmış oldukları muvaffaki-
Şanghay 28 (A.A.) - 29 uncu Çin or- yetlere aid haber, Şanghayda sür'atle ya

dusuna mensup kıtaat, Yangsoun yakı- yılmış ve levhalar, afişler ve radyo ile 
~ında Peihe nehri üzerinde Tiençin-Poan ilan edilmiştir. 
'uemiryolu köprüsünü işgal etmişlerdir. Şehirde iş durmuştur, her tarafta za-

kinin şimalinde kain Chaoki Achoun 
tayyare meydanını işgal etmiş olduk
larını haber vermektedir. 

Zehirli gazlar 
. Tokyo, 28 (A.A.) - Tiençinden ge
len ve Nankin hükfunetinin gizli tali
matı üzerine cJungli Chemical Corpo
ration» tarafından Tangkou'da mühim 
mikdarda zehirli gaz imal edilmekte 
olduğuna dair olan haberler, burada 
büyük bir heyecan tevlid etmiştir. 

Diğer bir telgrafta zehirli ~azların 
merkezi Çin hükfuneti kıtaatı arasında 
tevzi edilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Merkezi hükUınet kıtaatı, acilen Pao- fer avazeleri yükselmekte ve şehir bu a
üngfou'dan hareket etmiş ve bir gece vazelerle çınlamaktadır. Ahali şehri bay
•yürüyüşünden sonra Langfang'a 10 kilo- raldarla donatmıştır. Tavsüi kabil olmı-

. lmetre mesafede bulunan Antse'ye var- yan büyük bir coşkunluk içinde nüma- , 
:ınış ve bu suretle Japon münakalatının yişler yapan halkın bu nümayişleri mü-

Japonya sulh teklif etmiş 
Şanghay, 26 (A.A.) - Japon resmi 

mehafili tarafından gizlice yapılan sulh 
teklifine cevab veren Nankin ricalin
den bir zat, Çinin elde ettiği ilk muvaf
fakiyetlerden sonra, şerefli bir sulhu 
reddetmiyeceğini bildirmiştir. Maama
fih siyasi mehafil bu sulh teklüinin 
muvaffakiyetle neticeleneceği hak.kın. 

da çok bedbindir. 

sağ cenahını tehdidi altına a~tır. nakalatı müşkülleştirmektedir. 

Pekin - Hankeou hattı, son derece tah- Pekin bomba:rdımaın edbdi 
kim edilmiştir. İçlerinde tayyarelere kar- , Tiençin, 28 (A.A.) - Japon tayya
şı kullanılan toplar bulunan zırhlı tren- releri bu sabah fırtınaya rağmen Pekin 
ler, mütemadiyen dolaşmaktadır. .ve Nanuyan civarını bombardıman e-

Paotingfou'ya 27 Çin tayyaresi gel- derek Çin kıtaatını ağır zayiata uğrat-
miştir. mışlardır. 

Pekin'de hazırlıklar Şiddetli muharebeler 
Tokyo 28 (A.A.) - Domei ajansı Pe- Pekinin 20 kilometre şimalinde Hsi-

kinden istihbar ediyor: Çinliler, sefaret- aotien'de muharebe şiddetle devam et
haneler mahallesini ihata etmişler, sev- .mektedir. Japonlar, 37 nci Çin fırkası
kulceyşt noktalara ve binaların damları- nın mevzilerine taarruz etmektedirler. 
na mitralyöz yerleştirmişlerdir. Ecnebi , Çinlilerin diğer bir muvaffakiyeti 
devletler garnizonları, müdafaa işlerinde , Şanghay, 28 (AA.) - Central News 
ınesai birliğinde bulunmaktadırlar. ajansı, Çinlilerin üç saat devam eden 

Amerika sefaret müsteşarı, Amerika, bir muharebeden sonra saat 13 de Pe-

.Türkiye • Irak demiryollarının 
birleşscekleri nokta tesbit edildi 

· Ankara, 28 (Hususi) -Türkiye-Irak bekirden geçerek Dicle nehrini takib 
.lemiryolunun planını yapmak üzere edecektir. Demiryolu Türkiye-Suri
gitmiş olan Ferdi ve Abbas, Irak de- ye-Irak hududlarının telaki noktasına 
miryolları umum müdürü ile de görüş- yakın bir yerde ve Habur'un sekiz, on 
tükten sonra raporlarını hazırlayıp Ve- kilometre şarkında birleşecektir. 
kaletc vermişlerdir. Bu yol, Hindistan yolunu yüzlerce 

Hat, bizim topraklarımızdıa Diyarı.- kilometre kısaltmaktadır. 
~~ ....................... ~ 

son 
bir 

İspanyada 
Taarruzlar 
Netice vermedi 

Ankarada ve 
İzmirde de 

Tifo görüldü 
Londra 28 (Hususi) - Bir müddetten- Ankara, 28 (Hususi) - Ankarada na-

beri Madrid cephesinde cereyan etmekte diren görülen tifo vak'alan. son günlerde 
olan kanlı muharebeler tamamen dur, artmıştır. İktisat Vekfileti bir memurun 
tnuş ve bugün, cephede hiçbir hareket tifoya tutulması üzerine bütün memur

kaydedilmeıniştir. larmı mecburi aşıya tabi tutmağa karar 
Hükumetçi mehaiil, asilerin mukabil 

vermiştir. 
taarruzunun nihayete erdiğini ve son üç 
hafta içinde Frankocuların 12 bin ölü İzmir, 28 (Hususi) - İstanbulda tüo-

verdiklerini söylemektedirler. nun salgın haline geldiği ve şehre çıkar 

Hükıimetcilerin muvaffakiyetleri çıkmaz herkese mecburi tifo aşısı yapıl-
Andujar 28 (A.A.) - Havas ajansı dığı şayiaları üzerine Ege mıntakasmdan 

ınuhabiri bildiriyor: Hükumet milisleri, İstanbula gitmek istiyenler seyahatleri
dün Villa France de Cordoba kasabası- ni tehir etmektedirler. 
nın etrafındaki bütün tepeleri işgal et- . 

Izmirde de münferit tifo vak'aları gö-
:nıişlerdir. rülmektedir. 
· Asiler, büyük zayiata uğramışlar ve b 
kasabayı tahliye etmişlerdir. 

Komite yarın topılanıy1>r 
Londra 28 (A.A.) - Ademi müdahale 

;tali komitesinin cuma °günü saat 16 da 
ıtoplanacağı resmen bildirilmektedir. 

Nafia Vekili şerefine 
Berlinde bir ziyafet verildi 
Berlin 28 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil-

Muhtariyet liğvedildi 

Şanghay, 28 (A.A.) - Central News 
Çin ajansının öğrendiğine göre Toung
çeo'nun işgalinden sonra, Çin makama
tı, şarki Hopei muhtar hükfunetini lağ
vetmiş ve idarenin kontrolünü eline al
mıştır. Muhtar hükılmetin reısı 
Yin-Au-Kong, tevkif olunmuştur. 

Ege mzntakasında 
Yangınlar 
İzmir, 28 (Hususi) - Bergamanm 

Turnalı nahiyesind~ çıkan yangında 

bir ev, iki dükkan yanmıştır. Yanan bi
nalar sigortalı idi 

Seferihisarın Doğanbey nahiyesindeki 
fundalıklarda da çıkan bir yangın 24 saat 
devam ettikten sonra halkın ve zabıta 

kuvvetlerinin yardmıile söndürülmüştür. 
Bin dönüm arazi ile fundalıklar yan
mıştır. 

Sofga civarında 
Bir köy sular 
Altında haldı 
Sofya 28 (Hususi) - Dün gece, Sofya

nın civar köylerinden Pançarevo tama~ 
men su altında kalmış ve , birçok evler 
harap olmuştur. · 

Akşam üstü başlıyan şiddetli yağmur 
bir müddet sonra ceviz · büyüklüğünde 
doluya inkılab etmiş ve köyün merke
zinden geçen Bistriça çayının taşmasına 
sebeb olmuştur. 
Çayın alabildiğine yükselen suları 

sür'atle bütün köyü istila etmiş, halk a
rasında bir panik doğurmuştur. 

Sofyadan acele yetişen itfaiye takımı 
derhal faaliyete koyularak felaketzede
lerin imdadına yetişmiş, birçok kimse
leri muhakkak ölümden kurtarmışhr. 

Yalnız ihtiyar bir kadının boğulduğu ha
ber verilmektedir. 

Bergama köylerinde 
Bir cinayet 

Bir kapsülle dört 
Çocuk yaralandı 

diriyor: Alman nafıa nazırı doktor Dorp
İzmir, 28 (Hususi) - Bergamanın Yo

müller, Alman hükfuneti namına Türki-
ğurtdöken köyü civarındaki dere içinde 

Kasımpaşada Çender sokağında oyna
Yan çocuklardan yedi yaşında Muhtar 

\ arsada kapsola benziyen bir cesim bul -
lnuş, taşla ezerken bu cesim patlamış, 

kendisile beraber opnamakta olan 8 ya
şında İsmail ile İbrahim, Kemal, Bedri 
ismindeki 4 arkadaşı ağır surette yara -
lanmışlardır. Yaralılar Beyoğlu hastana.-
8ine kaldırılmışlardır. 

ye Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya şerefine, Salim isminde bir delikanlı ölü bulun-
tayyareciler evinde bir ziyafet vermiş ve muştur. 

bu ziyafette refikaları ile birlikte, Tür- Salim omuzundan mavzer kurşunile 

kiye büyük elçisi B. Hamdi Arpag, İktı- yaralanmış ve öldükten sonra dereye a
sat Vekaleti müsteşarı B. Faik Kurtoğlu, tılmıştır. 
Vekil B. Ali Çetinkayanın maiyetindeki Yapılan tahkikata göre Salimin amca
zevat, Türk ekonomik heyeti azaları ve zadesi Hüseyin tarafından öldürülmüş-

tür. 
Türkiye büyük elçiliği erkanı ile Alman 

hükumeti nasyonalist partisi ileri gelen

leri ve Alman ekonomi filemi müemssil

leri hazır bulunmuştur. 

Hüseyinin cezaevinde bulunduğu sıra
da maktulün Hüseyir..in karısile münase
bette bulunmuş olması cinzy~te .sebep 
olarak gpsterilmektedir. 

Meksikada 
şiddetli zelzele 

Bir köy harap oldu, 17 
kişi öldü 

, Meksika, 28 (A.A.) - Tenunuzun 
25 inci günü mahalli saatle, saat 22 de 
bir zelzele olmuştur. Bu sarsıntı Mek
s:ka 'da hafif hissedilmiştir. 

Maltrada köyü harap olmuştur. 1 7 
kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştır. 
, Bu zelzele on senedenberi vukua ge

Sayfa 3 

E 
e Garp ve Şarktaki 

hadiselerin mes 'ulleri: 
Büyük Devletler 

Yazan: Seliın Ragıp Emeç 

H )} ünyanın iki kutbunda cereyan 

etmekte olan hadisat her gün lenlerin en şiddetlisidir. 

İz mirde 
Zelzeleler 

, geçtikçe bir parça daha inkişaf etmek
tedir. İspanyada işler kat'i safhaya gir
di. Uzakşarkta ise davanın henüz baş
langıcında bulunuyoruz. 

İzmir, 28 °<Hususi) - Son günlerde 
şehrimizde fasılalı hafif zelzeleler hisse
dilmektedir. Dün gece yarısından üç saat 
sonra az şiddetli bir zelzele olmuş ve 
halk uykusundan uyanmıştır. 

Bu akşam da altıyı kırk geçe halli bir 
zelzele olmuştur. 

Anlıarada Haller 
inşa ediliyor 
Ankara, 28 (Hususi) - Ankara bele

diyesi şehrin muhtelif yerlerinde umumi 
haller yaptırmağa karar vermiştir. Yeni· 
§ehirde inşaata önümüzdeki ayda başla
nacaktır. 

Ankarada sebze ve meyvaların toptan 
satış yeri olan Sulu.han tamir edilerek 
tarihi bir eser halinde saklanacak ve o 
civarda başka bir hal yapılacaktır. 

Eski şehrin dört, beş semtinde de Ye
nişehirdeki gibi açık pazar yerleri inşa 
edilecektir. 

Adanada bir katil 
yakalandı 

Adana, 28 (Hususi) - Tarsusun Cam
tepe köyünden Ahmedi bir bostan mese
lesi yüzünden öldürerek kaçan Tarsuslu 
Hüseyin bugün şehrimizde yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. 

Çinlilerle Japonların birbirlerine sal
dırmaları münasebebile Japon haricit 
yesi namına izahat vermeye selahiyetli 
olan bir memur, Pekin civarında mev
zi alan 29 uncu Çin ordusunun çetin bir 
Japon düşmanlığı göstermesi yüzünden 
J aponyanın müdafaa tedbiri almıya 
mecbur olduğunu söylemektedir. Uzak. 
şark vukuatında kimin kurd, kimin ku
zu rolü oynadığını tekrar tekrar anlat
mıya lüzum yoktur. Hakikat, şimdiye 
kadar bütün vüzuhile kendini göster
miştir. Burada göze çarpan şey şudur ki 
Japon devleti, Çinlilerle olan kozunu 
bir an evvel paylaşmak lüzumunu duy
muş, mevcud fırsatı ganimet bilmiş ve 
her hangi bir vesileden istifade ederek 
.bugünkü durumu ihdas etmiştir .. 

İspanya ve Çin - Japon ihtilafı, bu
günkü sıkıntılı vaziyetin karakteristik 
iki nümunesidir. Eğer İspanyaya hariç
ten yardım yapılmamış olsaydı, bu bo
ğuşma bu kadar sürmezdi. Nitekim Ce. 
miyeti Akvam denilen müessese azala-
rı, vaktile J aponyaya karşı azimkar 
hareket etselerdi, zavallı Çin, bugünkü 
hale girmezdi. Aynı şey Habeş mesele
si münasebetile de söylenebilir. Şu ha· 
le göre, bu vaziyete sebeb olan, bü
yük devletlerin hodbinliğidir. Bunlar, 
her hangi bir hadise karşısında kaldık
ları zaman, bu hadiseyi, kendi lehleri-
ne istismar yoluna sapmakta ve bu yüz-

Hamidiyenin seyahati den her türlü ihtilatlara vesile vermek-
Tekirdağ 28 (A.A.) - Hamidiye lima- .tedirler. Bu sebeble mes'uliyet aramı

nımıza gelmiş, vali, tümen komutanı ge- ya lüzum yoktur. Mes'uliyet, bütün bü
miyi ziyaret ederek toplarla selamlanmış- yük devletlerin omuzlarındadır. Amma 
lardır. Halk büyük bir alakayla Hamidi- ister emperyalist, ister gayriemperya
yeyi gezmişlerdir. Hamid.iye gece Tekir- list olsunl~r .. onlar, ~c~da getirdikleri 
dağından ayrılmıştır. bu eserle iftıhar edebılirler. 

İsveçte bir su 
· baskını 

Selim Ragıp Emeç 

Stokholm 29 (A. A.) - İsveçin garp 
sahillerinde hüküm süren şiddetli yağ • 
murlar neticesinde Bastad ve Malen mın
takaları su altında kalmış ve bir çok ev 
yıkılmıştır. Stokholm'ün cenubunda soo
dortaolje'de büyük bir fırtına olmuştur. 
Maddi hasarın mıktan daha tamamile 
malfun değildir. 

Zasrreb' de kasırga 
Belgrad, 28 (A.A.) - Zagreb'de çok 

şiddetli bir kasırga olmuştur. Hasarat 
mühimdir. 

Nafia ve sıhhiye tayinleri 
Ankara, 28 (Hususi) - Afyon nafıa 

müdürü Arif Ordu nafıa müdürlüğüne, 

Sıvas hükumet doktoru Cemal terfian 
Bingöl sıhhat müdürlüğüne tayin edil
mişlerdir. Bir hapishanede isyan 

Bükreş, 28 (A.A.) - Targuosna ha
pishanesinde çıkan bir isyan üzerine 
gardiyanlar, on bir kürek mahkfımunu 
öldürmüşler ve intizamı tesis etmişler
dir. 

Atinada müthiş sıcaklar 
Atina 28 (Hususi) - Sıcak mütemadi

yen artmaktadır. Burada termometre öğ"' 
lede gölgede 40 dereceyi bulmaktadır. 

,,-Sabahtan Sabaha : 

. Spor işleri 1 

1 
1 

Stadyomlarda bizi muztarip eden çirkin hadiseler nihayet devlet adam· 
!arımızı da memleketin spor terbiyesine istikamet vermek cephesinden· 
alakadar etti. 

Haklıdırlar. 
Spor, artık tahta havaleler arkasında ve toz toprak içinde nfilı<ış bir 

kör dövüşü olmaktan çok uzaktır. Medeniyet ölçüleri arasında spor ter
biyesi ve spor teşkilatı hemen hemen başta geliyor. Spor, milletlerin se
viye ve seciyesini tayin eden bir mikyas olmuştur. İngiliz sporu ile İtal
yan sporu arasındaki fark bile medeniyet dünyasının iki kuvvetli unsu
ru hakkında vazıh fikir vermeğe kafi geliyor. 

Sokak terbiyesinden spor terbiyesine kadar cemiyet hayatının her nok
tasında elinden tutulmağa muhtaç olan kütleleri hislere ve göreneklere 
bırakmak hatadır. Bugünün hayat şartları ağırdır. Siyasi teşekküller fer. 
di ihmal edemezler. Memleketin bütün müdafaa unsurlarını aynı kabiliyet 
içinde ve aynı istikamette yetiştirmek zarureti vardır. Bu zaruretler hür-

. r iyeti en geniş manasile hazmetmiş memleketlerde bile bir çok teşekkül
leri devletleştirmeye icbar ediyor. Bu teşekküllerin en hareketlisi şüp· 
he yok ki spordur. 

Almanya ve İtalya gençliği bu sayede bir kaç yıl içinde dirilmiş ve 
beynelmilel temaslarda mili varlıklarını göstermişlerdir. 

Sporu dar çerçevesinden ve ferdi teşebbüslerden alıp milli birlik içi
ne, devlet kadrosuna vermek zamanı gelmiştir. Başvekilin, zamanında 
okşayan ve icabında acılmasını bilen eli bu davaya temas ettiği için 
müsterihiz. 

Artık stadyomların kapısından girerken, birbirlerinin haysiyetini tek
melj,Y..en memleket ÇS>Cuklarını görnı!Yeceğimizden emin olabiliriz. 

Bürhan Cahit Morkaya 
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Cami avlusunda misafir 
kabul eden hırsız 

Sıhhiye Müdiriyetinden verilen ma
)funata göre son 24 saat zarfında şehir 
,belediyesi hududları dahilinde teşhis 
edilen tifo vak'alarının sayısı 18 dir. 
Tifo vak'alan her gün eksilmeye yüz 
tutmuştur. Ha.1en gizli tutulan tifo 
vak'aları da mevcud değildir. Dün ye. 
niden aştlananların yekı1nu 4091, ikin
ci aşılarını yaptıranların sayısı ise 
, 1049 1 kadardır. 

____________ ...__ _____________ ~· 
Misafirlerinin bavulu ile pabuçlarını çaldığı için 

mahkum ve tevkif edildi 

Sıhhat Vekilinin tetkikler& 

Dün, Sultanahmeo 3 üncü sulh ceza 
mahkemesinde garib bir hırsızlık hadi
sesinin, duruşması ya~ılmıştır. 

Suçlu, yaşı genç olmakla beraber, bir 
çok sabıkası olan Mustafa oğlu Ahmet 
isminde biridir. Davacılar da, iki işçi .. 

Hadise şudur: Paşabahçede, şişe fab. 

miş, şahidler dinlenilmiş, neticede sll"' 
çu sabit olarak, evvelce müteaddid 
mahkfın:ıiyetleri de olduğu anlaşıldı· 
ğından, 5 ay 1 gün bahsine ve derhal 
tevkifine karar verilmiştir. 

Terfi edecek hakimler 
1 Şehrimizde bulunan Sıhhiye Vekili 
Refik Saydam, dün vilayete uğramış, 

1 

bilahara sıhhiye müdüriyetine gelerek 
uzun müddet meşgul olmuştur. 
Sıhhat vekili tofa vaziyeti, şehrin sağ

)ığı, Halkalı ve Kırkçeşme sularının 

rikasında çalışan Nazım ve Zeki ismin- Adliyede, terfi edecek olan hakimle
de iki arkadaş, her hangi bir sebeble rin listesi «Tefrik Komisyonu~ tarafın·. 
faorikadan ayrılmışlar, evvelki gün İs- dan hazırlanmıştır. Pek yakında Bakan 
tan bula iş aramıya gelmişlerdir. Bu ı ~ık tarafından İstanbul müddeiumumi. 
hususta kendilerine yardım edecek, liğine tebliğ 'edilecektir. 

Gip ~ tetkikat yapcıriarlcn 

kapatılması hakkında sıhhiye müdürü 
Ali Rızadan izahat almıştır. 

Sultanahmed sanayi mektebinde bir de Yeni listeye göre terfi edecek hakim· 
arkadaşları vardır. İki işçi, akşam geç ler şunlardır: Ağır ceza mahkemesi a· 
vakte kadar bu dostlarını aradılarsa da zasından Muhlis Twnay ve Eami Erden, 
bir türlü bulamamışlardır. Nihayet son 2 nci ticaret mahkemesi reisi İsmail 

Ayrancılar, şerbetciler kontrol edilecek vapuru da kaçırdıklarından, geç vakit Hakkı Tur, 1 inci hukuk azasından Mu• Liman İdaresinin yeniden tesbit edi- lama üeretleri yüzde 25 indirilıni,tir. 
len tarifesi dün İktısat Vekfiletine gön- J.jmap inşası için tetkikat yapılıyor 
derilmiştir. Gümrük hamal tarifemnde Limanın ve asri kömür depolaz: tesi.. 
25 kuruş tenzilat yapılmıştır. ~a ta- satının inşaatını üzerine alan Ingiliz 
ri.fesinin beşinci grubunda boşaltma Gip müessesesi müdürü Gip ve yanın
k1smından 25 kuruş tenzil edilerek 375 daki mühendisler dün Liman İdaresi
den 350 kuruşa indirilmiştir. ne giderek İstanbul Liman umum mü· 

Bir parçasının siklet1eri 820 kiloyu di.irü Rauf Manyasi ile görüşmüştür. 
'geçen eşyanın dizbarko tarifesinde de Gip ve refakatindeki mühendisler şeh
tenzilat yapılmıştır. Zati eşya hamal rimizde daha on gün kadar kalacaklar
tarifesi tasnif edilerek mühim tenzilat dır. Gip, İktısat Vekili Celiıl Bayarı da 
icra kılınmıştır. Turistlerin otomobille- ziyaret etmiştir. Celal Bayar, Gip şere
rinden 100 de 50 tenzilat yapılmıştır. fine dün Moda Deniz Klübünde bir öğ
Liman riyasetince mecburi bir şekilde le ziyafeti vermiştir. Mühendisler dün 
rıhtımlardan kaldınlan vapurların pa- limanda tetkikat da yapmışlardır. 

Tifonun önüne geçmek için alınan stanbulda yersiz yurdsuz kalarak, tela- bittin, 4 üncü hukuk azalarından Sab
tedbirler meyanında ayran ve şerbet- şa düştükleri sırada, Sultanahmedden ri, 6 ncı hukuk aza muavini Hamdi, 
lerin münhasıran şehir suy,undan ya- geçerken Ah.medle karşılaşmışlardır. Beyoğlu sulh hakimi Cevad, asliye 4 .. 
pılmasını, bunların satıldığı kabların Dertlerini Ahmede anlatmışlar, o da üncü ceza azasından Atıf Sultanahmet 
da şehir suyu ile yıkanmasını temin et- merhamete gelerek, misafirperverlik sulh ceza hakimi Selahattin sorgu ha
mek de vardır. Belediye riyaseti bir ta- göstermiş: kimi Mahir, Kadıköy sulh c

1

eza hakimi 
mimle bütün belediye şubelerini key- - Ne yapalım, bu gece bizim misa- Rauf. 
fiyetten haberdar etmiş ve bu kabil es- firimiz olun .. Ama, ben Sultanahmed İstanbul müddeiumumi muavinle· 
nafm devamlı surette kontrole tabi tu- camiinin avlusunda yatarım. İsterseniz, ,rinden Ferhat ile, İstanbul kra muavi· 
tulmalarını istem~tir. siz de geceyi benimle orada geçirebilir- ni Lfıtfi de, bu yeni listeye dahil edil. 

Halkalı ve K.ırkçeşme sulan siniz demiştir. mişlerdir. 

kapatılacak Bunun Ü.zerine karar verere~, iki.ar- Emniyet müdürü müddeiumumi 
Yeniden terkos muslukları yapıl- kadaş camı avlusunda Ahmedin mısa- . .. .. 

dıkça o civarda bulunan halkalı ve firi olmuşlardır. Fakat, sabahleyin u. ı le gorUştu 
Kırkçeşme suları kapatılacaktır. Fa- yandıkları vakit Nazımın bavuluyla, İstanbul müddeiumumisi Hikmet Q. 

Poliste: Şehir işleri: 

Bir adam metresini yaraladı Festival donanması yapnacak 

tihte Haydar civarında bu şekilde ya- Zekinin kurduralarının ortadan sır ol- nat ile Emniyet müdürü Salih ve Em• 
pılan terkos musluklarına yakın olan duğunu görmüşler, bunu Ahmede sor- niyet ~mum müdür muavini İzzettin 
Kırkçeşme suları kapatılmıştır. duklarında .= . . dün bir toplantı yapmışlardır. Bu top-

Sultanahmette Kabasakalda oturan . Festivalin başlangıcı olarak Park 0-
Mehmet kızı Fatma dostu Nuri tarafın- tel'de verilecek baloya ancak 200 da· 
dan kıskançlık yüzünden bir kaç ye- vetli iştira~ edeb~lecektir. Bu davetliler 
rinden yaralanmıştır. Fatma Haseki Balk~~ mılletlerı ~onsolos~arı, ma~bu
hastancsine kaldırılarak tedavi altına at, vılayet ve beledıye erkanından ıba-

Diğerleri de peyderpey her yeni ter. - Habenın yok dıye, cevab vermış- Jantıda muhtelif meseleler görüşülmüş 
kos musluğu yapıldıkça kapanacaktır. tir. . . . .. . ve polisi aiakadar eden adli hadisele· 

Bedava tüo aşısı Meseleyr polıse ıhbar etmışler, bu rin bundan sonra daha sür'at1e bitiril· ı 
Beşiktaş Halkevinden: Bölgemiz hal- suretle bavul ve kunduraların Ahmed mesine karar verilmiştir. 

alınmıştır. ;rettir. O jiln ve gece ve ertesi gün şe-
tarafından çalındığı anlaşılmıştır. .. . . · ~ 

kını tifo hastalığına karşı korumak ü- Suçlu Ahmed, dün yapılan duruşma- l\luddeıumwnılige davet 

Düzcede yaralanan bir adam ~~r ve ş~hilr baKnliyok·s.~ndk:. m_~v:uGd blü-
zere Beşiktaş Halkevinde pazardan da: • fııtanbul müddeiumumiliğinden: İs • 
başka her gün saat 1 7 den 19 a kadar _ Bunları ben çalmadım. Sadece tanbula geldiği anlaşılan Bolu ceza ha • 
Dr. Bay Halil tarafından parasız tüo sakladım. Çünkü oralarda hırsız vardır. kimi Sedadın acele memuriyetimize mil· 

b d '"ld" tun mesıre er, ara oy oprusu, a a-
ura a 0 u ta ve Beyazıt kuleleri baştanbaşa do. 

Düzcede Çay mahallesinde oturan ;nanacak, kalabalık ve muayyen yer
Mustafa oğlu Receb Düzcede bıça~la )erdeki tramvay direklerine festivalden 
yaralanarak tedavi edilmek üzere Is- .bahseden çerçeveler asılacaktır. Bu şe
tanbula getirilmiş, Gureba hastanesine ,kildeki donanma festivalin her mühim 
yatırılmış, dün de orada ölmüştür. Dün gününde tekrarlanacaktır. 

aşısı yapılmağa başlanmıştır. Diyere~ cürmünü inkar etmek iste- racaatı. 

Bir 
Bir 
Ölü 

ihtiyar 
çukurda 
bulundu 

.........-.. ..,.......... O •4"t:J •* n ft e ~ 

muayenesine giden tabibi adil Enver 14 cü Gece 
Karan cesedin, ölümün sebebi kat'i o- İstanbul Festivalleri· dolayısi-le bu 

Kurnaz bir hırsız 
yolcu trenlerine 

musallat oldu larak anlaşılması için morga kaldırıl· yıl Kızılay kermesi yerine 14 Ağustos 

masına lüzum göstermiştir. cumartesi akşamı Tepebaşı belediye Dün, Balmumcu çiftliği arazi- Sabanca ile Geyve arasındaki yolcu 
Bir çocuk pencere1en düıtü öldü pahçesinde 14 cü Gece isimli bir şenlik sinde bulunan ve içerisinde elli trenlerinde son günlerde vuku bulan 
Fenerde İnce bey sokağında 45 nu- tertibi kararlaştırılmıştır. santim . k~-~ar su. olan üç ~-e~: bazı hırsızlıklar alakadar memurların 

maralı evin üçüncü katında kiracı ola- Şenliğin bir takım hususiyetleri ola- re derınlıgınd~ bır ç~~~rd~. y_uzu nazarı dikkatini celbetrniş, nihayet za
rak oturan İsmailin 11 aylık kızı Nuru. caktır. Bu meyanda bahçenin gizli ışık- koyun yatan bır ce~d. g?rul~u~, Jan- bıtaya müracaat mecburiyeti hasıl ol
hayat pencerenin önünden sokağa ba- larla şimdiye kadar görülmemiş bir şe- da_:ma~a ha~~ venlmıştir. Hadı~ed:n muştur. 
karken üçüncü katlan düşmüş kendini ,kilde donatılması tekarrür etmiştir. muddeıurnumılik de haberdar edılm.ış, Yapılan tahkikat neticesinde cebin-

. ' . - ··-··--·---·---·· Hikmet Sonel tahkikata el koymuştur. . . b 1 ' ku bihnıyecek kadar baygın bir halde Şış- 189 çörek imha edilmc:itir. C sed k 
1 1 d b" k l""b _ de iki aylık seyahat bıletı u unan r-

1. k h . k ld lm b" :ı e çı arı ınca, ora ar a ır u u e b" h b h l"d t 1 ı çocu astanesıne a ırı ış, ır sa· Eminönü kazası dahilinde tramvay. d b . .1 naz ır ll'Sızın u ava ı e ren ere 
at kadar sonra da ölmüştür. dan 34 vapurdan atlıyan 5 sokaklara ~ otur7a0n ve lşunudn Tunhu_n ıa~lesıCeagf e .. atlayıp kaşla göz ara9U)da eline geçir-

' , çın en yaş arın a a ır og u er . - . - ld - 1 
Cezalandırılanlar çöp döken 3 kişi yakalanrmştır. olduğu görülmüştür. Cesedin vücu· dıgı eşyayı çalıp kaçmağta o ugu an a-

Belediye yasaklarına riayet etmiyen Haydarpaşa istasyonunda trene atlı- dünde bazı şüpheli izler de görülmüşse şılmıştır. kAl' . 
249 kişi daha yakalanarak ceza kesil- yan 50 kişiye ceza kesilmiştir. de bunların ötedenberi vücudünde bu- Z~bıta b~ meçhul hırsızın eş a ın~ 
miş~ir. Beşiktaş kazası dahilinde muhtelif lunan çibanlara aid olduğu anlaşılmış- ~bıt etmege muvaff_ak ?.lmuş:ur. Bu 

Fatih mm takasında 19 kişi yakalan- belediye suçlarından 9, tramvay gider- tır. ~nlerde !akalanacagı şuphesız adde. 
mıştır. Bunlardan 6 sı tramvaydan, l i ken binip inen 3 kişi yakalanmıştır. · Cesedin bulunduğu çukurun etrafın- dılmek_ted_ır_. _______ _ 
vapurdan atlamış, caddeyi işgal eden Beyoğlu kazası mıntakasında tram- da mania halinde dikenli tel çevrfüdir G b. 1 · k d 
6, sokaklara çöp atan 3, vaktinde dük- vaydan atlıyan 35, muhtelif belediye :ve cesedin yatış vaziyetine göre, ihti- enç ır gaze ecı ar a aş tınız 
kanını kapamıyan 3 kişiye ceza yazıl- yasaklarına riayet etmiyen 91 kişi ya- yar Caierin çukurun içerisine bu vazi· Vefat etti 
mıştır. Bunlardan başka 145 ekmek ve kalanmış, 224 kilo ekmek müsadere, 1 O yette ne kendisini atması, ne de başka. Cumhuriyet refikimizin tahrir hey'etin-
6 kaçak koyun müsadere, 695 simitle kilo yoğurt imha edilmiştir. fol tarafından atılması mümkün değH- den İzmirli Avni Tutuşun tedavi edil-

-·------- dir. Yapılan tahkikatla, ihtiyarın ekse- mekte bulunduğu Alınan hastanesinde 

Du .. n sıcakların tesı·rı·ıe riya çıkıp serinlemek için o çukurun vefat ettiğini teessürle haber aldık. 
yanında oturduğu anlaşılmıştır. Palto- Henüz yirmi beş yaşlarında olan W 
su da o çukurun diğer tarafında, oturu- genç, İngiliz ve Fransız lisanlarını öğ-

bı• r kayıkçı o•• ldu•• ~abilecek vaziyette bir sedde bulu:ımuş renmiş, Hukuk Fakültesini de bu sene 
ıtur. Ayak.kahları ve çorapları ayagında ikmal etmek üzere bulunmuştu. 
,ve giyimli bir vaziyettedir. Muhtelif , Cenazesi bugün saat on bir buçukta Al-

Sıcaklar artmıştır, dün şehirde sıcak- Manisa (Hususi) - Sıcaklar bütün ,ceblerinden ~ 80-90 kuruş kadar bir man hastanesinden kaldınlacak, cenaze 
lardan bir de ölüm vak'ası olmuştur. şiddetile devam etmektedir. Hararet pal:has~ çıkmış · b ,. .... tıka namuı saat yarımda Teşvikiye camisln-

Fener iskelesinde kayıkçı Şükrü, dün gölgede 35 santigradı bulıilaktadır. tiya~ın za~ zaman uı;a~ n de kılmdıktan sonra Feriköy mezarlığı-
öğle üzeri Kasımpaşaya götürmek üze- Halk bağlara çekibnektedir. ma şeklmde bir de hastalıgı vadrdır. na defnedilecektir. Bütün ehibba ve ar-

b. k Mutadı vechile bu çukurun yanın a o- kadaşlanna ta:ıiyetlerimizi sunarız. 
re ır aç yol.~u alm~ş, Fener~en hare- Trabzoncla halk sıcaktan şehri boşalttı tururken birdenbire gene öyle tıkanık- - ---------
ket eder~k k_~reklerı çekmege başla- A • • lık gelmesi, o aralık bu sedden aşağı bebini kat'iyetle tayine yarıyacak hiç 
mıştır. Bır muddet sonra kayık Kasım- Trabzon (Hususı) - Şıddetlı sıcak· ..J- _ • • b~ b .. - bır' alamet ve emareye tesadüf edeme-. ş ·· ] ·· .. d Tr b h lkı b uugru suyun yanına ınmesı ve us u pa~aya gelmış, ukrü paralarını alarak ar yuzun en a zon a u yaz t"" tık k d- .. -ım . ih· •=--ı · d rniıı:tir Zaten yanın metre suda bir ın· -r k .. l k tmekted' un anara uşup o esı WJ..U4 ı e ,..~ . 
Müşterilerini iskeleye çıkarmış ve ora- say ıye ve.. 0Y. ere a ın e . ı~. ~atıra gelmektedir. ,sanın boğulması da pek mantığın kabul 
cıkda kayığının içinde düşüp ölmüştür. Halk her gu~ Kıreçh~e, ~galıye, :u- Şimdiden kat'i bir netice alınmış bu- ,edeceği şey değildir. Salih Haşim, ce
-Muayenesine giden tabibi adli Salih sama ve So~~ koylennden mada ·lunmarnalrtadır. lWüddeiumurnillk talı- sedin morga kaldınlınasına lüzum gös
Haşim, ölümün, fazla sıcaktan ve yor- Zafanos sayfıyesme gitmekte ve eğlen· ' 'kata dovam etmektedir. terıniş, cesed kalclınlmışhr. Otopsi ya
gunluktan kalbin durması suretile vu- mektedir. Sıcaktan tenha ve ıssız blıt Dün cesedi muayeneye giden tabibi pıldıktan sonra ölümün sebebi anlaşı
ku bulduğunu fos bit eimiş, cesedin def._ hal alan şehirde hayat bttyaz.__pek sönük adil -Salih Haşim, suda boğulmadığını .Iacak, ona göre tahkikata yeni bir vec. 
nine ıuhsat vetmlştir. gilniektedir.L " bit etmiş, fakat ölüm şekliİıi ve se- he verilebilecektir. 

Bir kamyon 
Tramvaya 
Çarptı 
Dün saat 13 de Maçkadan Eminönü· 

ne gitmek üzere hareket eden vatman; 
Caferin idaresindeki ı 81 numaralı 

tramvay arabası Taksimden İstiklal1 

caddesine doğru giderken, Yıldız sine· 
masile Taksim arasında, karşıdan sür'· 
atle gelen bir kamyonla çarpışmıştır. 

Müsademe hayli şiddetli olmuş, tram· 
vayda bulunanlar epey telaşa ve heye· 
cana düşmüşlerdir. Sademeden traınr 

vaym bir iki camı kırılmış, ön tarafı e· 
rilmiş, sol taraf parmaklığı kırılmıştır. 
K~·onun ön tarafı da hafif hasara uğ· 
ramış, sol ön çamurluğu ezilmiştir. 

Şoför, kazadan sonra ,kamyonu, sür'· 
atle kaza yerinden uzaklaştırmıştır., 

Şoförün izi üzerinde bulunulmaktadır. 

HALK OPERETi 
Bu nkşam 

Heıbell•da lskr 
le tlyatroau 

PIP/ÇA 
Cuma akşamı 

Yenlkör Aile 
Bahçesinde 

ViYANA ŞEHİR TiYATROSU 
meşhur şantorn 

Bay FORREST 
NOVOTNt'de 
Hergnn öA~n H.30 n kadAr 

mU~ik. 

• 
Teıuuatıı ltyntlnr, tabldot 

'~ iabak) Krş. 75 
Daire· Tepeba,ı 
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Bir kız kaçırma 
vak' ası 

Kaçınlan kız tevkif edilen 
delikanlıdan 

ayrılmak istemiyor 

1

1 Mala tyada imar plinının 
tatbikine başlanıldı 

,4 r..M 
l":,: --~~~. 

~~dU'llla ~ - 9-dlnM ~ PlllG 41:nlt:saek ~. $oe
it kendi emsali arasmda cidden ea fa> ,.ı }'M'dım ._ llendi w.ridetmdan baş. 
~~ı§anlardandır. Yedi kol üzeliBıe t. ,ka rim"Mft, bldo, pela'°MW giil'efleri 
biı- l eden evde har şube baPı bapla ,ap11 & fMi ' ı )11M'dlm ~ te)ir te
~er ınevcudiyet göstennektedir. lll6zik mili~. Da w ırıo öU6z çocuk 
:\' hlarına ~vam edenl« ~- · nw hbıtia faldl" 1ııaa.ı.rına 
Ota. nda memleket bwı1alla lcwwdi bir iUıc. mtıa 11e ilt oaıda ok.,..aı Wdır ~ 
'll~traya malik olacakar. Beledtf u. .,. .... lnamen para w kmnm de kitap 
~ olduğu radyo da haftada Öl tWa cWia' aimlk aaıeWe )Saldma eclilmifür. 
~telif Ye faydaık meı; utar il29iDt l3•dlıma ReUwri b-fkmı dobor 1'8ik 

llteranslar verilmekte Ye Oa '-*ret Okbaf dddm gole ~. Besim 
::~~illlAa konerı hoparlıörtıe bu kolde - ele H«Dlevinill t..ı ~d mdıla bir 8l"UI> 
~ illi ~ bin lQpiik - ~ ~ 

Gümüşhacıköy (Hususi) - Korkut 
köyiindell Ali kızı Minneti ayni köyden 
lemail isminde bir delikanlı rı7.Ml ile ka
~· Bu. çift geceyi kırda geçirdik
• sonra karakola müracaat etmişler ve 
keyfiyeti anlatarak evleneceklerini ilave 
etmişlerdir. Kızın on beş yaşında olması 
rızasile w evlenme kasdile de olsa kaçı
rılmasma kanuni im.km vermediğinden 
İsmail tevkif olunmuftur. Minnet: 

- İsmail bana bir kötülük etmedi, ben 
biMiim kaçtım diye İsmaili müdafaa et
melde ve tevkifhanenin kapıaı önünden 
aynhrı.amaktadır. -------
Zafranholuda 
Mağara kaynağı 

Maiua yolunda bir kaftte 

Zafranbolu (Hususi) - Mağara 
Zafranbolunun iki saat ötesinde ve 

~ Turna ormanları eteğinden çıkan kay-

0.~s~§ehir (Hv~ - Beyan Huene ptlma. o,rah masa örtüleri nazan cnkati na~ adıdır. Ayni zamanda güzel bir 
b·~r tarafından HalteWMie açüaa .. . µıesıre olan bu suyun başında pazar 
~ki ~e dikiş sergisi hayli takdir g&mif- _oeı~ . Ba ~- an~ ~hi~ günleri oldukça ~alabalık alemler ya
~ B~Jhassa burada tefhtr edil-. vali- yetiadMiir. Relim seııgiden bir köfeyı ,Pllır. Muazz~ hır ~aya !arığından 

~Beyan Üçok tarafmdlıll eı&e JI& _ liiı*rmektedir. ;fışkıran takrıben sanıyede iki ton su 
· veren bu memba Zafranbolu ve Bulak 

köyünün bahçeleri için bereket membaı 
,halindedir. 

Su, içinde bir dakika el tutulamıya
,ca.k kadar soğuktur. Yazın buz dolabı 
kadar soğuk olan suyun çıktığı kaya -
1nın içi kı§ın dağda üşüyenlerin iltica 
~ttikleri sıcak bir hamam oh~or _ 
,muş.(!) 

'Jw:1< J ıtulasa burası, dikkatle tetkike de-
L.m.... _..:. _ ğer bir hususiyet taşımaktadır. 

~taşta Semba biçki w tst1r:1ş JW'du\hap etmişlet, vesikatanıu ~ Y~. Hayvan sagwhk memurları 
~ Yılt s~ müuaeebetlle bir sergi 19- ba1Wmflardı!'. 
ftıl~t. Her giiJl yüzlerce ziyaretçi tara. ----------- • • Bursa <Hususi) - İstanbul küçük hayvan 
tttiM· n gezilen bu sergi çok takdir edil • Bakkal Mehmet Yavuzun lavzıhı sağlık okulu talebesinden 30 kişilik bir grup 

ı.o•ır b • Bursa ve Balıkesir mıntakası merinos sun'i 
~ . .::. · .nesımde yurdun bu seneki me - Sayın gazet.eDlzin 14 t.emmuz 93'1' tarihli ~a tohumlama işlerinde tatbikat yapmak üzere 

rı görülmektedir. nüahuının be§inei sayfasının üçüncü sütu- şehrimize gelmişlerdir. 

8 
nunda C Bir adam kendi kendini yaraladı) _ -·---·-. ·--··--· __ 

İga orta okw imtih.anlan bitti başklclı bir 7tm ?ar ki yanlıştır: da asılı çantadan aldım avluya koşarak 
lli Geriengeç köyünden bakkal Mehmet be- komşuları haberdar etmek üzere s11Ah ata-

.geç ga (Hususi) - Orta okul imtihanları nim, hacı detillm. adım Mehmet Yavuzdur. caktım sağ eHmle tetiği tutarken sol elimle 
!'tı en hafta hitama ermiş, son sınıfta O gece vak'a sırasında yatmur yağmıyordu, de namloya fişek sevkedlyordum karanlıkta 

e\>cut 44 mütearrızlar benim yattığım odanın pence- ve tellşla sol elimin şehadet parmatı namlo-
,.,_""' h talebeden 22 si doğrudan doğ- resini açm•••u demir parmaklıklar n- oynu- ~ d ıt sll .. h '\(,,.. '9' _, nun ae-.zın a en i& patladı parmağım 
~'il Şa adetname almağa muvaffak ol- yorlardı, ve içeride benim yattığım yeri bul- yaralandı.( 
djı;!~lbu.nJardan beşi sınıfta bırakılmı~, malc için elektrik feneri yakıyorlardı gürüı- Hadise adliyeye intikal etmi§, takibat ve 

""• e 'S tüden ve ışıktan penceredeki adamı tanıdım. tahkikat başlamış bir adam da tevkif edil-
~- rı de ikmale kalmıştır. Köyümüzden sabıkalı Salih ~ıu çoban Ha-\Jah --& ınlştir. keyfiyetin muhterem gautenlzle dü-

tde a~etname alan gençler, daha şim _ san idl adliyece yapılan takibat üzerine tev- zeıtilmeslnl ister, saygılanmı sunarım. 
11 gırecekleri yüksek mektepleri inti- lrlf edildi hAlA mevkuftur. Blganın OerlengeÇ köyünde bakkal 

Tabancamı yastığın altından defll duvar- Yavuz Mehme~ 

. • . Uzun yıllardanberi ta
mir edilm~ sokakların 
tamın yapılacakmıf. 

Hasan Bey - Desene İs
tanbulun bütün sokakları. 
nın timirine birden ~la:. 
nıyorl. 

Her tarafta inşaat faaliyeti var, Gönen belediyesi yeni 
bir kaplıc~ yaptırdı, Manisa tozdan kurtuluyor 

Kaşta yollar, Eskişehirdede su tesisab tamamlanıyor 

·~ . . ~ 
• 

Gönen belediyesinin ya ptırdığı yeni bina 

Malatya (Hususi) - Malatyada son za- olanların bütün ihtiyaçlarını karşılıyacak 
manlarda nüfus kesafeti başlamıştır. Bu- vaziyettedir. Bu resim kaplıcada yapılan 
nwı başlıca amili tren hattının yapılışıdır. yeni binalardan birini göstermektedir. 
Bu kalabalıklaşmada yeni teessüs eden Eskişchirde Kaplanlı suyu tesisatı 
büyük sanayiin ve fabrikalann da rolü tamamlanıyor 
olduğunu unutmamak lazımdır. İnşa ve Eskişehir (Hususi) - Ulu Önder Ata-
imar faaliyeti inKişaf göstermektedir. türkün ;şa; etlerile şehre getirilen mcş -
Yapılan beş senelik imar planına göre, bur Kalabak (Kaplanlı) suyunun istas -
şehrin merkezinde bulunan Büyükcamie yona kadar olan kısmında borular dö -
amut altı büyük cadde açılacak, cami, şenmiştir. İstasyonda, İzmitteki Çene su

.şehrin merkezini teşkil edecektir. Bu yunda olduğu gibi, bir çeşme yapılacak
yolJardan biri olan dört kilometrelik ge - tır. İstasyonun arkasındaki meydanlık ta 
niş istasyon caddesi parke döşenmeğe parke döşenmektedir. Kaplanlı suyunun 
başlamıştır. Çocuk Esirgeme Kurumu da mahalle aralarındaki çeşmelere de isalesi 
bir çocuk bahçesi yaptırmağa karar ver- için hazırlıklar yapılmaktadır. 
miş, mevkiini tayin etmiş, yaptırdığı pro-
jeler mucibince faaliyete geçilmiştir. 

Bahçenin ikmali için icap eden malze -
meyi mübayaa etmek üzere İstanbula bir 
memur gönderilmiştir. Şehre altı yedi ki
lometre kadar mesafede, Gündüzbey de
nilen bir memba vardır. Bu membaın su
yu hem bol, hem de az kireçlidir. Su işle
ri idaresi, bu suyu şehre indirmeyi mü
nasip bulmuş, demir borularla fenni bir 
şekilde suyun şehre getirilmesi için faa
liyet başlamıştır. Bir iki sene evvel bir 
kaza neticesinde yanan sinema binasının 
yeniden inşasını hususi muhasebe bir 
müteahhide ihale etmiştir; bina bitmek 
üzeredir. Şehrin en havadar bir yerinde, 
yeniden, takriben 200 yataklı bir hastane 
daha yapılmıştır. Hastanenin binası bi -
tirilmiş, bazı ufak tefek kısımlarile tef
rişi kalmıştır. Vali İbrahim Etem, bütün 
bu işlerle bizzat meşgul olmaktadır. 
Gönen belediyesi bir kaplıca yaptırdı 

Gönen (Hususi) - Gönenin çelik ve 
kükürtlü sularile ün alan romatizma, 
böbrek hastalıklarile bütün ağrılara §ifa 
veren eski kaplıcaları ihtiyaca kafi gel-

Manisa toz derdinden kurtufoyor 

Manisa (Hususi) - Valinin yakından 
nlfıkasile; şehrin ana yollarına parke dö
şenmesi işi bitmiştir. İkinci derecedeki 
yollar da yakında bitecektir. Böylelikle 
de, Manisa, toz derdinden ebediyen kur
tulmuş oluyor demektir. 

Kaşta yol inşaah 

Kaş (Hususi) - Kaş yol bakımından 
çok fakirdi. O kadar ki burada arabanın 
bile ne olduğu bilinmezdi. Alakadar ma
ktımların irşadı ile köyler nahiyelere, na
hiyeler kazaya araba işliyebilecek mun
tazam yollarla bağlanınca kazaya araba 
da getirildi ve halle bu sebepten nakil va
sıtasından derhal birer tane edinmeğe 
başladı. 

Geçenlerde de Antalyadan bir kamyon 
getirildi. Bir çok halk ve köylüler daha 
şimdiye kadar kamyon görmemişlerdi. 

Kamyon sokaklarda dolaştırıldı. Bunlan 
gördükten sonra köylüler yeni yapılan 
yollarda daha büyük bir şevkle çalışmı
ya başlamışlardır. 

mediğinden belediyece bu kaplıcanın yanı Manisada köy bürosu kuruldu 
na eskisinden daha sıhhi evsafı haiz ye-
ni bir kaplıca binası yaptırılmıştır. Hu- Manisa (Hususi) - Beş senelik kalkınma 
susi ve umumi odalarile her türlü tel progr.!"mını tatbik işlle m~gul obnak üzere 

• A • 

0 bır koy bürosu teşkil ve şefllğlne de mtme& 
teşkılatı olan bınalar dıprıdan gelecek Bozkurt tayin eclllnılştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çok çocuklu fakir bir aile 

Neşrettiğimiz re -
simde X işaretile gö

rülen ihtiyar sekiz 
çocuk babasıdır. Ya

şının geçkin olması • 
na rağmen gece gün-

düz çalışmaktadır. 

Fakat her nedense 

talih bu adamın yü -
züne gülmemiş ve 

aylarca işsiz kalmış • 
tır. Kocasının ışsız 

kaldığını gören kan
sı çocuklarından bi-

rini kocasına haber 
vermeden evlatlığal 
vermiş, adamcağız 

bunu haber alınca 

çok müteessir olmuştur. İhtiyarın açıklı kendisine maaş bağlamıştır. Sekiz çocuk 
halini gören şehrimiz fabrikatörlerinden babası ihtiyar yeni vaziyetinden mem -
Tahir Sütmen bunu fabrikasına alarak nundur. 
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Bolu - A bant yolu coşkun 
tezahüratla açıldı 

Abant yer yüzünde bir eşi daha bulunamıyacak 
güzelliklerle bezeamif, insana hay•t ve neı' e 

veren mütesna bir mesiredir 

Kadıköyden lstan bula 
mektup 

Kardeşim İstanbul, . . -
Epey zamandır konuşamıyoruz. Ara

mızdaki vapurla on beş dakikada geçi
len deniz bizi birbirimize uzak düşürü
yor. Sen belki beni unuttun, fakat ben 
seni daha hatırlıyorum. Günlük gazete. 
lerde sana yapılan şeyleri gördükçe 
-ne yalan söyliyeyim- seni biraz da kıs
kanıyonun. 

Eskiden olduğu gibi artık susuz kal
mıyomıu.şsun. Her semtinde terkos 
muslukları yapılmış hele sokaklarında 
temizlik mücadelesi almış, yürümüş .. 
Bugün değilse bile pek yakında kaldı
'rım ~arın bal dökülüp yalanacak ha· 
le geıecekmiş ... 

Sonra dahası da var: 
İlkbaharlarda, yazlarda evlerinin 

damlan üzerinde nara atıp seni uyut
mıy.an, kış günleri kapına gelip dilenen 
sokak kedilerin de toplanıyormuş. 
Soması da var: Tek gözlerin kirli bir 

şey pmesin diye, Köprünün boyası 
bozulmuş parmaklıklan bile fıstıkiye 
boyanı,ormuş. 
Bunları gördükçe üvey ev!ad mua

melesi gördüğümü bir kat daha anla
mıya başladım. Halimi bir bilsen: Ay
lardanberi susuzum. Yüzümü, gözümü 

.. . - - - yıkamak şöyle dursun içecek su bile 
Abanddan guzet 'bW gor&Mlf bulamıyorum. Musluklar açıldıkça 

Boludan yazılıyor: Orta okula, parti hilliı koyu, aükfuıetli gölgelikleri arasın- )nushıklardan su yerine bir iniltiden 
binası önüne çıktınız mı, görüşler geniş da sizi selamlar. DeniE seviyesinde~ 2000 başka bir şey gelmiyor. Bu yeni temi~
Bolu ovasının dört çevresine hakimdir. metre irtifaında ~k yaşlı tepelerın va- lik mücadelesinden de nedense harıç 
Dikkatinizi bir nokta üzerinde toplayı - kur sinesine yaslanan Aban<i 1300 metre tutulmuş bir vaziyetteyim; sokakları
rıız ve dinleyin.i%. Orada perilerin füsun- yüksekliktedir. Şimdi biz ilimizin en kuy- mı dolduran kedilerle alakadar olan 
]u bakışlarını görür, kulaklarınıza kadar tu bir köşesine yol veren Aband şose~ ·yok! 
gelen büyülü fısıltılarını işitirsiniz. İşte açılma törenine gidiyonız. Bunun ıçm . Sen söyle kardeşim, bu revayi hak 
0 zaman içinizde hüsün ve aşk melekleri- zengin bir program. da yapılmıştır. Hava mıdır? Geçende belediye annene yaz
nin kanat çırpbklannı anlamakta güçlük kapalı, her tarafı derin. bir si~ ~aplamış- <lığın mektubu okudum. Demek kendi
çekmezsiniz. Bu tabii güzellikler her Bo- tır. Ufacık katreler halinde dokulen şeb- sile muhabere ediyorsun, ne olur. be
lulunun ruhunda şiir ve aşk yaratır. nemler biraz da yağmuru, serinlik son- nim tarafımdan da yaz da gerçi, ne ka-

Çaınlar, göller, dere ve pınarlar diyan baharın soğuk bir gününü andırıyor .. Sa- dar üvey ev!adsam da biraz da benimle 
olan Bolunun 1abiat her köşesini ayrı ay- bahın saat beşi olmakla beraber şehırde alakadar olsun .. nihayet benim de ca. 
n ve doyulmaz güzelliklerle süslemiştir. bir fevkaladelik var. Het" pencereden ha- nım var. 
Bu hüsünler ilinin perileri gönülleri bağ- vayı tetkik eden bir beş yükseliyor. 
lar, ruhları kanatlandırır, asırdide her Saat beş buçukta hareket ediyoruz. 
çamın reçine kokulu gülleri arasında ha- Yeni açılan otuz kilometre imtidadındaki 

Üvey kardeşin 
Kadıköy ve civan 

yat fJ.§kıran derecikler zevklere kaynak bu yol cidden mq.ntazam yeşilliklere bti- _ .......... "" .......... ·-·-·-·· ............. .. 
verir, göllerinin esrarlı sessizliği içinde rünmüş. Yamaçlarda şirin, güzel köyler 
binbir efsane duyulur, pınarlarının §lrıl- var. Gittikçe daralım w Aband gölünün 
tılannda musiki nağmelerinin her perde- ayağını te§kil eden bir dereyi takiben 
si okunur, çimenleri ruhları büyüliyen yükseliyoruz. Hava açıldı. Güneş tebes
zarif çiçeklerle süslenmiş kıymettar mo- sümlerini saçıyor. Her tarafta şınldıyan 
zayiltleri andırır. Tabiatin bu varlığını derecikleriıı yeşil çimenler arasında yük
tasvir etmek ne bir kalemin, ne de bir fır. selen sesleri genç kı.zlann füsunlu nağ
çanın karıdır. melerini andırıyor, ciğerlerimize işliyen 

İM SET 

Aziz okuyuculara bir hakikati yazmak temiz hava tıeneffüstere bir kolaylık, çam
istiyonız. Fakat kudretimiz buna kafi de- }arın reçineli kokulan pmeye bir başka 
ğildir. Ruhlara sonsuz bir duygu veren zevk veriyor. Otomobillerin, arabaların 
hüsün ve sevda perileri bütün bu iklim- kulakları tırmalıyan gürültüleri derin a
lerde mesken tutmuştur. Zevklerin tas- kisler yapıyor, yakın meafelerle birbi -
viri imkansızdır, her fert, zevkine uygun rini takip eden bu nakil vasıtalarındaa 
neşidelerle bu perileri bulur, görür, ko - şen çığlıklar, kahkahalar yükseliyor. 
nuşur ve sevifir. Bu sükun, münzevi di- Bunlann bir kısmı daha erken, hatta ge
yarlar sonsuz bir aşk, doyulmaz ve lahuti ceden çıkmış, füsun taşan bir derenin çi
bir hayat yaratır. menlerle kaplı sinesine yaslanmış sabah 

Bu sakin gölgelikler diyarının rengini kahvaltısı yapıyorlar, en kuytu köşelerde 
tasvir edemiyeceğimiz bu Bolu sulann- bile bir hayat var. 
da hayme kuran her Bolulunun ruhunda .Yedi buçukta, gölün kenarında alana 
Aband tallı bir raşe uyandırır. Çev - geldik. Daha evvel gelen yüzlerce halk 
resi bir saat imtidadında olan bu temiz, bizi alkışlıyor. Her çevrede çadırlar, ara
berrak gölün her tarafı çakıllarla bezen- balar, seyyar satıcılar var. Burası bir pa
miştir. Bu taşlan siz sayabilmekte müş - naym andırıyor. Havanın serin olması
külAt çekme7..Siniz. Kırmızı beneklerle na rağmen gölde banyo, kayıklarla tur 
süslenmiş, kılçıksız tatlı su balıklan sa- yapanlar var. Gölün •thı dümdüz. Genç 

................. ----.. ------·--------------~~:lllaı~ CONULISLEJ<I 
/Jıt aaal~ 
iki cevap 

Aabra4a .-... llıay cZ.C.11 mektab•na: 
- Slzden garip bir teY soracağım, 
lılukaddemealle başlıyor. Sordutu değil 

~tt.ıtı teY hatlkaten garip. Bir taç sa
tırla dl)'or ti: 

- c 25 yafllldaylm, hayatımı şimdiden 
tannmı§ sa.Jllınm ye terzemın 15 yaşın
daki kızını antyorum .. 

Mektubun alt kısmını nakle lüzum yok. 
Genç okuyucum lstlkballn1 temin edenler 
anwnda yquwı tüçüklütü ne rekor ka
tan.mı§ olacak, tendJslnl tebrik edelim. 
Teyzesinin twna gelince: Yaşı küçüktür, 
henüz evlenemez. bu itibarla ellnden taç
ınası ihtimali de yoktur. Biraz sabretme
li )Azım. 

* istanbulda oturan okuyucum B. Z.nin 
denli şa: 

- Yakın akrabalarımdan birinin kızı 
tıe sevl§iyordut. Babasına baş vurdum, 

tetllttmı tatMll etti., fakat: Benim pren
aiblmde nlp.nlanmak yoktur, dofnıdan 
dolruya evlenlrainlz, dedi ve bu suretle 
nlp.nsız nl§&nlı halinde 5 yıl geçirdik. 
Halbuki geçenlerde kız babası ile asıl 
memletetıınız olan Trabzon& gitti, şlmdl 
orada blr1si ile nl.§anlanmat ii7.ere oldu
tunu L§lUyorum. Kızın beni sevdiğine ka
nllm. Babasının teslrl altında ka1ınJ.Ş ola. 
cat. ne yapa11111 acaba?ııı 

* Bu okuyucum bana bir defa evlenmeye 
karar verdikten sonra ~in 5 sene müd
detle hareketBlz taldıtJnı anlatmadığı 
için vak'a hakkında e.saaıı bir tıklr edin
mek mümkün değildir. Bu noksan maHi
mat ile muUaka bir hüküm vermek icap 
ederse kız bekllye bektlye beklemekten sı
kılmış olacat derim. 

Ne mi yapmak lii.zım? Kalkar, siz de 
Trabzona gider, artık bekleme devrine son 
geldiğini söylers1nlz. ümıt ederlm ki, baş
ta 'fr mania x_ok ise, vaziyet düzelmiş olur. 

~TEYZE 

ve güzel bir kızın sessiz bir uykuya da
lışını andırıyor. Hayat ve sıhhat taşan b~ 
güzellik ye yarına layık olduğu ehemmı
yeti vermek için senelerdenberi ~ir ~ose 
~çılması yalnız bir düşünce mahıyetınde 
kalmıştı. Vali Salim Gündoğan bir taraf
tan bu eşsiz güzellikler yuvasını halkın 
seve seve görebilmelerini düşünürken, 
diğer taraftan da gençliğin buralardan 
hayat, sıhhat almalarını önemli bulmuş, 
daha evvel burada Bolu sporcuları için 
bir kamp binası yaptırmış, bu kıymetli 
varlığı Mudurnu belediyesi de benimsi
yerek kendi kaza gençlerine ayrı bir bi
na kurdurmuş. 

Bandolarla, davullarla kazadan gelen, 
göğüslerinde rozetler takılı yüzlerce da
vetli, binlerce halk gölün kenarında top
lanmı§tı. Yekdiğerlerini tanımak fırsa -
tını bugün elde eden gençler kendi bay
rakları altında birbirlerini alkışlıyorlar, 

kucaklqıyorlar. Aralarında bir sevgi, bir 
kaynaşma var. 

Saat on ikide davetliler yemeğe otur • 
muş ve yemekten sonra da tören başla • 
mıştı. Valinin gençliğe ve halka karşı 

çok canlı hikayeleri sürekli alkışlarla 
karşılanmış ve gençliğin saygı ve sevgi 
taşan gür sesi Aband ufuklarını çınlat -
0

mıştı. Davetliler arasında Konya saylavı 
Bediz, Bolu saylavı İsmail Hakkı, Emin 
Cemal, Mithat, Şükrü, Manisa saylavı 

Tahir Hitit, Ankara sıhhat müdürü Şua
yip Nuri gibi zevat ta bulunuyorlardı. 

Atatürkün Türk istiklilinin, Türk cum
huriyetinin korunması hakkındaki genç
liğe ait vecizeleri bir levha halinde mer-

mer üzerine oyularak madeni bir sütun 
üstünde alanın ortasına dikilmiş ve Düz
ce belediyesinin bu hareketi alkışlanmış
tır. Gençler arasındaki müsabakalar ak
şama kadar devam etmiş ve halkın ehem
miyetli bir kısmı ve bütün gençler ge
ceyi Abandda geçirmişlerdir. Bolu mer
kez kazasile Mudurnu, köyünün ve Düz
cenin merkezi bir noktasına düşen A -

band da bundan sonra sık sık tenezzüh
ler tertip olunacaktır. 
Öğle yemeğinden sonra gölün kena

rına saye salan asırlık bir çamın sakin 
· gölgesine oturmuş, çok eski bir maziye 
dönmüştüm. Sal!h Cimcozun İkdam sü
tunlarında uzun ve devamlı mektuplarile 
İsviçrenin göllerini, dağlarını yüksek ka
biliyetlerile tasvir ve te§l"ih ettiklerini ve 

ve Yunanlı .. güreşçi 
atletler yarın geliyorlar 
Galatasarayın yıldönümü hazırhldan ikmal edildi, 

güreşler iki gün sürecek 
Galatasaraym 33 üncü yıldönüm6 mii

nasebetile İstanbula davet edilen Yuaa
nistanın gül"ef pmpiyOll takımı euma 
günü şehrimia eeıecetttr. Yuna fede
rasyonundan Vekusisiıı riyaseti altında 

istanbula gelecek olan takımda 5G kiloda 
Biris, 61 kiloda Sallis, 66 kiloda MDcropu
los, 72 kiloda Marku, 79 kiloda Kampof
lis, ağır sıklette de Çardis bulwımatta
dır. 

Yunanistan pmpiyonluğunu muhtelif 
tarihlerde kazanmış olan bu takım Ber
lin olimpiyadında da Yunanistanı temsil 
etmiştir. 

Beşinci Balbn güreflerine ıeeadOf e:. 
den bu tarihlerde hayli idmanlı ftz:iyet
te olan Yunan takımının burada ~
cağı müsabakalara büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. 

Galatasarayın tesbit ettiği programa 
göre müsab~ iki gün devam ede
cektir. 

Birinci gün: 
56 kiloda Kenan (Galatasaray) Bh'is 
61 > Basri (Kasımpaşa) Sallis 
66 > Faik (Galatasaray) Mikropulos 
72 > Kandemir (Galatasaray) Mar-

ku 
79 > Rezak (Kasımpaşa) Kampoflis 
Ağır sıklette Çoban Mehmed (Gelata

saray) Çardis arasında müsabakalar ya
pılacaktır. İkinci gün takımda tadilit ya
pılacaktır. 

Yunan atletleri 
Sekizinci Balkan oyunları hazırlıkları 

seçmeleri vesilesile İstanbula davet edi
len Yunanistanm en maruf atletleri cu
ma günü şehrimizde bulunacaklardır. 

Yunanistan atletizm federasyonundan 
Yovasın idaresinde şehrimize gelecek at
letler listesinde tadilat yapılmış, meşhur 
koşuculardan Lambru, Yorgakopulos ve 
Skyadisin yanına mukavemetçi Kusu-

YuftıQft gürefÇileriftitı reisi: V...,.. 
1500 - Wooderson İngiliz s.51 
5000 - Ward İngiliz 14.fSJ 
110 - 'nıornton mania İngiliz 11 

200X400 800X200 İngiltere 3,2'1J 
Uzun atlama: Breach İngiliz 7.09 
Yüksek atlama: Mantran Fransız ı.8' 
Disk atma: Noel Fransız 47.30 
Gülle atma: Drecg Fransız H.50 

lzmir fuarı mdnasebetile 
yapılacak maçlar 

Ağustos veya eylUI ayı içinde 
fuan münasebetile İstanbul ve 
muhtelit takınılan arasında birer 
.Yapfunası için bazı teşebbüsler ya 
maktadır. Bu müsabakalara Ankara Dl 

telitinin de iştirak etmesi muhteme 
'üçüncü müfettişlik muhteliti namı al 
da bir takımın da İzmiri ziyareti mub 
meldir. 

dis ile atlayıcılardan Sevestikoğlu gibi Şehirde ana caddelerde, ~a cad 
tanınmış atıetİer kafileye ithal edilmiş- re müvazi sokaklarda, umumi yer 
lerdir. de, nakil vasıtalarının içinde ve me 

Dilencilerle 
mücadele başladı 

Son yaptıkları müsabakalarda formla- .linde dilencilik kat'iyetle yasak 
n yüksek bir vaziyette olan Yunan atlet- miştir. Zabıta buralarda dilenenleri 
!erile yapılacak müsabakalarda sür'atçi- kalıyacak, kendilerini bu harekeU 
lerimizin Lambru ile uzun sür'at ve yarım den menedecek ve isimlerini kayd 
mukavemette Recep, Galip ve Rıza Mak- ,recektir. Aynı dilenci ikinci defa 
sudun Balkan şampiyonu Yorgakopulos nirse İstanbuldan uzaklaştınlacaktıı'• 
ile yapacaklan yarışlar teker teker e- - ......ııııı 
hemmiyeti haiz müsabakalardır. Bir boataaa ~ka ait 111 Jol..,.. 

Son idmanlarında mükemmel bir nzi- P•İrmif 
yette olan Recebin 800 metrelik müsa- Topkapıda Elekçibostanında JD 
baltada bize parlak bir derece göstermesi cir Dervif oğlu Saadetle kardefi 
büyük bir ihtimal dahilindedir. zaffer, bostan sulamak için hır'lıllllalıat""". 

Yüksek atluna müsabakasında dört geçen su yolunu çevirmişler, UJllUJll' 
atletin 1,80 den •cakları ve rekora bile id suyu kesmişlerdir. Bu haıl'e)rıf""'. 
yanaşacaklan ümit edilmektedir. polise haber verilmiş, her ikisi 

Bu müsabakaların ümit edildili kadar da da zabıt tutulmuştur. 
parlak geçeceği zannedilmektedir. 8. amel • kla k •• JI 

1 •1 F il ti ır emn parma n elll'I"'. ngı tere - ransa 8 8 Zm . Cibalide, Fener caddesinde . 

mUsabakaları kereste fabrikasında çallŞSJl amel 
. . İsmail dün sabah sol elini İngıltere ıle Fransa arasında yapılan k t klan ke .. ~1-ı...+ir 

l.k ı · ·· ba~ l C 1 b ap ırmış, parma ~· · sene ı at etizm musa .. a arı o om ·ı C h hasta · -n 
d d b ·· ... -;ı. ~- kal bal k .. - de maı erra uaşa nesıne go sta ın a u,.Y& uu a ı onun ya- . f 

pılmıştır. .mış ır. 

Müsabakalarda İngiliz atletleri bOyük Gel• ılçmenler 7erl8fllrl!c8_. 
bir muvaffakiyet göstenni§ler n M pu- Romanya ve Bulgaristandan ~ 
vana karşı 68 puvanla birinci o1muflar- nakline devam edilmektedir. 
dır. muhacirlerden 1800 ü İzmire 

100 - Holmes İngiliz 10.8 ).erek Urlaya yerleştirilmiftir. 
200 - Holmes İngiliz 11.6 göçmen de Marmara Ereğlislne ~ 
400 - Roberts İngiliz 4'7.5 edilmiştir. Nizım vapuru tekrar ıtJ 
800 - Handley İngiliz 1.12.5 cir almak üzere Varnaya gitmiftlt.;.A 

: 
gene bir kaç sene evvel Boluya geldiği ı ğildir. Venüs güzelliği, hergill kU ~ 
zaman hayran bakışlarla parti binası ö- buradan almıştır. Gölde muntazllll 
nünden etrafı gözden geçirirken içinden yıklar vardır. Burası mükemmel b&t 
taşan derin bir hisle cyurdumun tabii gü. sahası olur. Kara ve göl avı için d6 
zelliklerini tanımadan yabancı memle • müsaittir. Yüzerken ıu yutarsanı11>lt 
ketlerin sunı güzelliklerini teşrih etmek- dum hayatın midenize indijine 
le de hatada bulunduğumu şimdi anla - Kayalar arasından, çamların 
dım. Güzellik itibarile Bolu İsviçrenin fışkıran kaynakları boldur. A'--·-..-~ 
fevkinde imiş, dediğini hatırladım. peleri kış için Ul1ldaltn fev~ 

Bolu, güzellik.ten anlıyan gönülleri, aş- spor yeridir. Yamaçları dik de!11'._.. 
ka ve füsuna susamış ruhları, bakir göl- zamdır. Göl donduğu zaman yu...-.; 
geliklerin saf birer kumru gibi sevişmek lalardan kayarak saatlerce mesafe 
istiyen sevgilileri, suh, ılık, büyülü ve miye elverişli geni§ bir saha vardJI' 
taşkın sinesine çağırıyor. Bolunun pınar- zaklarla, kayaklarla meyilli ŞOBedl 
larında hayat eksiri, çim~nlerinde zevk doğru yirmi kilometre kayılabilit· 
ve heyecan, gölgeliklerinde kalbleri ışıl- bilenler için Aband müstesna bit 
datan nur vardır. ve eşsiz bir spor yeridir. 

Aband yalnız aşk ve füsun diyarı de-
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j M fi Z A Hl ' - Otomobil ile 

---------.-. L lstanbuldan Avrupaya j· 
Gazetecilerin futbol ımtıhanı Dostum suizan erbabrndan! 

Yazan: ismet 

Matbuat futbol takımının Taksim stad
lotnunda bir ekzersiz için toplanacağını 
llıetelerde okumuştum. İşi gücü bırak
tun, stadyoma gittim, kapının önünde 
Gzner Besim duruyordu. Yolumu kesti: 

- Marka alacaksınız? 

- Markayı ne yapayını? Şapkaım ka-
Pıda bırakacak değilim. 

- Öyle marka değil, imtihana girmek 
lçin marka! 
. İnıühan sözünü duyar duymaz, geri 
dön.nıiye hazırlanmıp.ım Bu sefer de dı
farı bırakmadı. 

-Buraya niye geldin? 
- Matbuat futbol takımının ekzersizi 

Olduğunu duydum da. 
- İşte iyi ya, bir marka alırsın, o mar

byı gösterirsin, takıma kabul imtihanı· 
Ua girersin .. 

- Yok Besimciğim, ben böyle 
bir niyetle gelmedim. Şöyle kenar -
ia <lurup bir seyredeyim istiyordum. 

- O başka, öyleyse gir! 
Girdim. Meydan kalabalıktı. Bütün ya. 

l'lııı sefa; patronlar muharrirler, muha -
birler hepsi hazır nazırdılar. Tam da vak
tinde gelmişim .. Ben girer girmez bir ses 
l1ikseldi: 

- Matbuat futbol takımına girme im
fflıanı başlıyor. 

İmtihan heyeti; futbolcu, koşucu, peh
livan, boksör, tenisçi Felek Bürhaned • 
~e, gene futbolcu, koşucu pehlivan, 
~ör, tenisçi, atıcı Eşref Şefik 

~ denizde kaptan, karada bhra
"-n gih nalına, gih mıhına vurmakta 
2tlahareti bipayan Abidin Daverden mü
~pti. 

lı.. vazı bülent ile bağıranı tanımqtım. 
~ur çene şampiyonu Sait Çelebi idi. 
-..ıt Çelebi çağırdı: 

- Kurun gazetem sahibi Bay AIUn Us. 

- Mevcut! 
- Buraya gelinr 

. -\sun Us imtihan heyetinin huzuruna 
~rıldı. Tiril tiril titriyordu. Eşref Şe
filt sordu: 

- Siz futboldan anlar mısınız? 
1.n"":"".lienüz top atmadım amma bu ili iyi 
"'llırım. 

- Peki öyleyse, gol nedir? 
- Bir mecmuadır. 
- Bek kimlere derler? 

~.Bey, kelimesinin tahrü edil.mit pk-

- Sağ hafın vazifesi nedir? 
la - Sahafın vazifesi Beyazıttaki Sahaf

r Çarşısında kitap satmaktır. Amma bi3 
Qnun elinden bu vazifeyi aldık. 
-Kam 
Asım Us çekildi. 

.&.- İmtihan heyeti mübaşiri gene ba -
Wdı: 

- Bay Ahmet Emin Yalman! 
- ?????? . . . . . . 
~ Neredesin? 
- Buradayım! 
- Seni görmüyoruz. 

a:izameddin Nazü Ahmet Emini Jmca. 
a aldı: 

- İşte burada.. 
- Geür şu çocuğu ağabeysi? 

) ~~nıeddin, Ahmet Emini imtihan he
'titun karşısına getirdi Sualler haflNiı : 
- Boyunuz? 

- Bir metre 10 santim. 
' Sikletiniz? 
' Otuz beş kilo. 
'ltafi. 
~0tiir ağabeysi. Nizameddin Nazif, 
'bıet Emini kucağında götürürken im-
91t ~ heyetinden biri önlerindeki kağıda 

C't111tJeyi yazdı: 
•ltuçük çocukların futbol opamaları 

Hulusi 

o 
-$ 

Yazan: 

cEfendim sabah 18"' 
rüler hayırlar ol
sun!.-> bu ses üz.erine 

gözlerimi zorladım. 
PaslaıııDlf bir kerpe· 
ten gibL Göz kapak• 
larının bir gacırtısa 

noksan.. Kirpiklerin 
aralığından karpm· 
daki adamı gördüm; 
kamara yoldapın .. 
Daha uyanmaDUfblD. 

Vasfi Rıza Zoba -·-
QP $2 < SWUC w st ·•' 

sıhhatlerine muzır olması dolayısile ta - mek demektir. ' Uyanmışım gibi mu
amele yaptı.. İma 
ile Köstenceye gel
diğimizi anlatınak: 

1uma alınamamıştır.» 
Sıra Nurullah Ataçta idi. Bastonunu sa

vura savura yürüdü. 
- Futbol hakkındaki fikriniz. 
- Bu hususta tenkidi mahiyette bazı 

şeyler söylemek isterim. Bizde futbol e
debiyatı cedide mektebinin son sınıf ta • 
!ebesi tarafından icat edilmiştir. Fecri A
ticiler de bir zaman bununla meff\ll ol
muşlar, hatti meşhur Antuvanı antrenör 
olarak İstanbula getirtmişlerdi. Fransız
ların Pens Sanrir tledikleri neviden bir 
oyun olduğunu Kant gibi bazı Alimler id· 
dia etmişlerse de 17 inci asırda yetişen 

meşhur Komey bazı islihat yapmıştır. 

Bilhassa ismine izafe edilen korner doğ
rudan doğruya onun icadıdır. 

- Kafi. 
Nurullah bastonunu savura savura ay-

rıldı. 

- Nazım Hikmet! 
- Hoppala. 
Balkonda imiş, aşağı alladı. 

- Siz söyleyin! 
- cFutbolda eski kurdum>, 
cFenerbahçenin forvetleri>, 
c Mahallede kaydırak oynar>, 
cBirer piç kurusu iken:., 
c Ben>, 
cEn ağır hafbeklerk, 
c Yere vururdum:., 

cFutbolda eski kurdum..> 
cSantradan alınca pası., 
cÇakarım hop:., 
cBen numara top., 
cAçık ağzından gireh, 

Golkibin kanıma .• 
-Bu da lifi 
Nizım Hikmet fiyakalı bir selam verdJ. 

İmtihan heyetinin kiğıda yudığını oku • 
dum: 

cFutbol kavaidine vakıf olmadığı fut
bol topunun, golkiy a~a atılacağını 

söylemesile sabit olmuftur.ı. 

- Bay Selimi İzzet Sedes. 
- Y es, geliyorum. 
- Futbol hakkındaki fikriniz? 
- Futbol doğ!"udan doğruya bir sah-

ne oyunudur. Buna ne vodvil, ne de ko -
medi diyebUiıia. Melodram tarmwı, A
merfkanlapnlf bir §ekli demek daha doğ
ru olur. Futbolda eşhas vardır. Bu eşhası 
iki kale ve tribünler dekoru arasında bir 
rejisör idare eder. Futbolda rejisörün 
vazifesi pek mühimdir. Her hangi bir ku
sur doğrudan doğruya ona atfedilir. O -
yuncular perde açıldığı zaman aahnede
dirler. Gong çalınır. 

-İzahat kafidir. 

- Recaizade Ercüment .Ekrem Ennel 
Talu. 

İmtihan heyetinden Bürhan Felek. 

- Müsaade ederseniz bir §eY söyliye -
celim-

- Buyurunuz! 

- Herkes teker teker imtihan oldular. 
Bu sefer beş kişiyi birden imtihan etmi
ye mana yok. 

Sait Çelebi - Beş kifi değil, bu bir ki§i. 
Bürhan - Affedersin.iz, İspanyol asil

zadesi olduğwıu bilmiyordum, öyleyse 
gelsinler. 

Ercüment Ekrem ortaya çıkar. 

- Size bazı suaJler soracağız. 

-Sorunuz dilimin döndüzü kadar ce-
vap vereyim .. 

- For niye derler? 
- Frans12ca bir kelimedir, .kuvvetli 

manasına gelir. 

- Frikik ne demektir? . 
- Meşhur Meşhedinin dostu Torik 

Necmiden duymuştum. Fakat o fertik 
tarzında teıatfı.ız edeldi; kaçmak, tü7 -

- Penaltı? 
- Evaltı, köprüaltı, Pangaltı, hasıraltı, 

okka altı gibi kelimelere benziyor değil 

mi? isüyordu galiba.. Sa- KöatellCede Qitllt"ik bMaa 
- Evet. ate baktım: Sabahm üç buçuiu.. tipler dajıJdı. Etrafta kfm•ler ,S.. Bir 
- İşte bu. da onlar gibi bir şey olac~ Ortalık yeni aydınlanmada.. Sır- sUAhlı nöbetçi jandanu, bir de peyke -
- Peki bır sual daha, Pas nedir bilir tun yataktan dolrulmak istemiyordu mı- ler üzerinde UJU)dıyan iki bedblıbt 9f!1 • 

misiniz! ~ erken, ler'inlikıe yola çıbcaiJmızı yah: Yani biz... 
- Poker tabiridir. Türkçede buna dÜ§Ününce gayrete geldi.. l'ırladım. Yı-- Aradan bir boçUk saat daha geçti.. ıto-

- geç yiiitim • derler. .kandım, giyindim.. Her ıeyim hazır, si- misyoncu geldi Muameleyi bttirmif.. '*-
Ercüment Ekremin. imtihanı da bitmif- vertedeydim.. vuç açtı. Keseye davrandık.. Bir adam 

ti. İkinci kaptana nazi'k.ine bir tavır ve daha geldi. Bu. daha resmice. Elinde mat-
- Bay BanQf eda ile otomobili ipret ettim. cGümrük bu evrak ta var •• Senetli sepetli bir istek-
- Efendim; Vanil. olacak bendenizim. muamelesinden ıaıra nhtıma iner!ı. di- li.. Keseyi kapamak nasip almıyacak ga· 
- Buyurun öyleyse.. ye cevap verdiler.. Abidin Daverle ben, llba. ·· Neyse, ifimiz bitti ya .. Şimdi ara-
- Gelemem efendim. elele verdik .. Gümrük muamelitında her bamız vapurdan inecek. Biraz geç te olsa 
- Niye? birimiz üzerirni7.e bir vazife almıştık. Sa· artık yolumuza revan olacağız.. 
- Rasim Us ayağımı bağlaaı. Kolay ğa sorduk, sola danıştık. İfe nereden bq- Gümrük kapısından kendimizi attık. 

kolay öteye beriye gidemiyorum. lıyacağımızı tahkik ettik.. Nihayet akçe Kaptan, köprüsünden etrafı seyrediyor .. 
Vala Nüreddinin imtihan edilmesinden saçlı, şef olduğu şuna buna verdiği emir- El salladık.. Otomobili gösterdik... cMua-

vaz geçildi. lerden anlaşılan bir memur bizim yanı- mele bitti!> ipreti yaptık.. Olduğu yer -
- Osman Cemal! b d den lutfen kımıldadı. Bize doğru rumen-mıza ir a am kattı. cKağıtlarınızı bu 
Osman Cemal koştu, arkasında Eyüp adama teslim edin. 0 si7.e yol gösterir!> ce ve uzun uzun lifiar etti.. Tabii bir ke-

futbol takımının forması ayaklarında dedi.. cAllah razı olsun!> deyip adamın lime bile anlamamıştık.. cŞey!> dedim 
futbol ayakkabıları vardı: peşine takıldık. 0 gider, biz gideriz, ka- •hani muamele bittiydi de .. vince emret-

- Emret sultanım. pılardan merdivenlerden düz gireriz.. seniz!.ı. kaptan seslendi. Türkçe bilen bir 
- Futbol bilir misiniz? Nihayet herif cburada bekleyin, ben hamal çağırdı.. Ona söyledi. O tercüme 
- Bilme~ olur muyum .. Hem her nevi- size haber veririm!> dedi ve gitti... etti: cVapur mazot alıyormuş .. Araba an-

ni bilirim, muvaffak ta oldum. Evvelleri cak bir saat sonra ı·nebı'lirmı·şı cPeki va 
Saat dört, beş, altı ... Gidiş o gidiş! Güm- ··· ' • 

Topkapı takımının dümencisi idim, son- rük yardımcısından ne bir haber, ne bir pur mazot aladursun .. Otomobil beri ta
ra Edirnekapı takımının lostromoluğuna raftan inerb, cvapurun vinci bu otomo-

selam var ... Ayakta duruyoruz: Bacak -
yu··kseldim. Şimdi de Eyu··p takımının bi- bili kaldırm117nn• Vapur buradan '--lka 

!arımız agnyor!. Oturuyoruz: Uyku bas- --...,.. .- • 
rinci kaptanıyım.. tırıyor!. Ben Dav~e, Daver bana bakar. cak, karşıki nhtıma yanaşacak. O rıhtı -

- Bir futbol takımı kaç kişidir? mın vinci bu arabayı indirecek!-» cİnnal-
- Takımına göre, bizim takını sekiz Birbirimizden medet umanz.. O gider do- lahı maambirin!ı. bir aaat daha bekle-

laşır, bulamaz, gelir ... Ben giderim, arq- meı...- ı.. .... 1 ..... ,.._ ~ 
kişidir. Dördü girişir, dördü kaleci du - AM:U ~ ~- 3 .,_ 

ı tırır, göremez, dönerim.. Hülasa; çilemiz Saat dokuz, on, on 1..:- ua1a mazot a-rur. Amma ne takım görmeyin.. Çimizde ua... .,. 

öyle süt çekenler vd ki... Bizim Barba doldukça sabrımız taşar, tqtıkça asabı - lıyoruz.. Söğeceğim, ağzıma geleni söyli
nuz bozulur.. Tahammül son haddine 

Kostinin bira çekış' i yanında hiç kalır, y......A:-· Belki burada da curmu- - -but 
geldiği .zamanda herif salma kırıta karp- ~~- -s 

ben bir avurt atarım. Karşımdakinin a - vardır, korkusile kendimi tutuyorum!. 
vurdu yamyassı olur. ki kapıdan göründü! Çölde su bulmU§ Nihayet saat on iki. Vapur kB.fi dere -

- Bravo. seyyahlar gibi sevindik... cEh, biraz ge- cede mazotunu zıkkımlandı.. Hareket et-
cikti amma, hiç olmazsa i§imizi de bitir- ö 

Vakit gecikmişti, diğerlerinin imtihanı 
bir gün sonraya talik edildi. Yalnız bu 
arada kapıdan bir ses duyuldu: 

- Efendi amca, ne olursun beni de im
tihan et be.- Ben de gazeteci oldum. 

Hep o tarafa baktık.. Böyle bağıran 
Vasfi Rızaydı: 

- İsterim de isterim. ben de isterim, 
ondan sonracağızıma efendim, mademki 
gazeteciyim. Ben de top oynıyacağım.. 

Hem ben öyle güzel top oynanın ki .. Ha
ni Parise gitüm de- Herkes aferin çocu
ğa dediler. 

Vasfinin arzusu yerine geürilemedi. 
Çünkü arlık gece olmuştu. 

Herkes bir ağızdan: 

- Karanlıkta kaldık mum bulamadık! 

diyorlardı. 

Sait Çelebi lambalan yaktırmak iste
di. Sözünü dinleyip IAmbaları yakan ol • 
mayınca, eski koşucUfardan Sünusiyi or
taya çıkardı. Her taraf gündüz gibi ay -
dınlandı. Ve gazeteciler bu sayede stad
yomdan caddeye çıkabildiler . 

hmet Hulôsi 

L 
1 
1 

- Ne cahil felller, Rokfelleri w cins 
peynir zaT&nediyorlaniı. Güldüm ve 
IORTG öğrettim: Bir ciM pey1IİT de
ğildif'; dedim, bir :fnıuızccı kitabın 
adadar. 

di!:. dedik .. Yanma vardık: cNe haber tik. bür rıhtıma yanaştık. Vinç otomo
bili kucaklayınca karaya indirdi ... 

Mösyö?:. dedik.. Suratımıza baktı; aradan 
geçen iki saat sanki iki aeneymif gibi biz
leri hatırlamaja çalıştı.. cHani dedik, pı 
otomobil işi için!• cHa!ı. dedi, cdurun si
ze bir gümrük komisyoncusu bulayım da 
ona anlatın işinizi çabucak halletsin!!• 
verilecek cevap yoktu.. İki ahbap sey -
yalı W ve ebbm kaldık. Demek bu ka
dar saat burada boşuna beklemişiz!_ Bir 
müddet sonra: cADahtan buU Sen de bi
zim gibi sürünürsün inpllah!, diye ken
di kendime söylenmişim. 

Komisyoncu, para, mu•mele.. Bir uzun 
müddet daha intizar_ 

Gümrük binua boşaldı.. Ramaııar, ki-

Romanyah bir dostuma dert yandım..· 
Bi7.e fÖyle ettiler, böyle yaptılar, diye ... 
cİ&tanbulda iken otomobili nhbmdan a
lıp vapura koyan gene bu vinçti. Na&h o 
lur da burada, bu kadar ağırlığı kaldıra
maz! dediler?. diye sordum ... Dostum te
bessüm etti: cBir iki kifinjn - habnnı so
rup, elini sıkmalıydınız!:. dedL Espriyi 
pek iyi anlıyamadım.. Acaba rüşvetten, 
bahfifterı mi bahsetmek istiyordu? Ben 
hiç zannetmem. Nazı')[, hovarda, Rumen 
memurlarının, ecnebiler brfımnda böyle 
kötü bir düşünce ile bekleteceklerini hiç 
ummam. Dostum her halde suizan erba-
bındandı... Vufi R. Zobu 

-Tramoag 
istasyonlarında birer 
Hela gapmalı lazım 
Okuyuculanmızdan Suad Durmuş is

tanbulun bii'ün t.ramn1 durak yerlerin
de bir tek beli. bulunmamasından tik!ıyet 
ediyor. 

- Meseld, cllyor. Slrb!ctde Edtmeta
pı - Topkapı - Yedlkule tramvayJanrun 
durduğu yerde Uman Banma bitişik ku
lübe köşesi helasızlık yüzünden bir ab
desthane haline gelmiştir. Hele yazın bu
rası pis kokudan durulmaz bir hal alır. 

Bittabi bu, yalnız bir ,erdir. İstanbulun 
daha bunun gibi taç ,.ı var ti, geçllmez 
blr haldedir. Belediye, tehrl pisleyenler! 
cezalandırıyor. Fakat çok müşkül bir vazi
yette kalan halk. hel9.sız bir yerde ne ya
pa blllr, soranmi'• 

Ok11)'9ft)anmma MrPl•nbr 
enalılanmm 

Zonguldakta A. Aygın•a: 

- öm.tct•nlll l::wueJtım. ~ bpıdan 
,ardmı betlemetten l'UgeÇlp bir başka 
Jere strmele p.hpnıs 

* Kasımpqada 8 . K."ya: 
- Bir istida ile Nana Veklletlne baş

TUrUnUS. babanızın 50 senelik hlmıetini, 
Ye geçlnnlf oldutunm nziyetl anlatınız 
ve hant hlmıetlerden blrlnl lstey1nlı 

* Düzcede 8ellrn otlu Mustafa 'ya: 

- İstanbulda bir tehir yab mektebi 
vardır. Bu mektebe glrebllmek için ana
dan Ye babadan mahruın olmak llzımdır. 
Bir istida De bulanduğunuz yerin maarif 
memurluğuna müracaat ederek isteğlnlzl 
bildiriniz. 

* Nıtdede Rulnı Törbere: 
- Mevzuu bahseitiiinbı JDesele önti

müzdeki meclis toplantısında mevzuu 
bahsedllecek ve bir karara bağlanacak
tır. 
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. r lnanmıyacaksınız, l 
L Fakat doğrudur!---

. 
Müsabakamız da 
altın kazanan 
okuyucularımız 

Korku Hikciyeleri j 
Konuşan ölü 

Kadın erkekten 
daha çok ve daha 

evvel severmiş 
Bir İngiliz filimi dünya kmulabdanbe

ri türlü türlü şekillerde tefsir edilen bk 
nazariyeyi, eski ağıza yeni taam kabilin
den ortaya atmakta ve şöyle demektedir: 

Sevgi işinde, kadınlar, erkeklerden 011-

vel severler, buna sebeb de onlar?aki sev. 

gi hissinin erkeklere nazaran kat kat faz

la olmasıdır. Amma, tabiatbı verdiği if

fet duygusu ve maruz kalacakları ~lü ı 

türlü tehlikeler bu sevgilerini açığa vur

:iurmamaktadır~ 

Bu iddia yüzünden, gazetelerde milııa

kaşalar açılmış, anketler yapılını~r. Ga
zetelerden biri bu sorguya en doğru ceva. 

bı verecek olana 1000 İngiliz lirailı vadet
miştir. 

Halbuki, şairlerimizden biri vaktile bu 
lşi şu aşağıdaki beyitle gayet veciz biY 
surette hal ve fasletmiş bulunmaktadır: 
Aşk ödü evvel dÜfeT ma§Uka o..dmı clfıka 

Şem'i gör kim yaKmayınca P""°°' per· 

vaMJi 

Kendi elile 
tabut ve mezarını 

yapan ihtiyar 

Pape 70 lik bir İngfflz ocak siipüıilcü
südür. Bir gün evinde dinlenirlren .dün· 

yaya kazık kakacak değilim a. •. Her ip
.mi sağlığımda iken göreyim. demiş ve 
beyaz bir haçı andıran mear tepnı yap

m~, üzerine de isminin Rk: harflerini ge
çirmiştir. 

İhtiyar bundan sonra •mezar tafını 
:raptık, şimdi tabutu hazırlayalınh diye 

dü;iinmfii, hemen ideta bir portakal san
dığını andıran, alelide tahtadan bir de 
~ut çakıvermiştir. 

Gülen eşek 

Tayfası yalnız 
genç kızlardan 
mürekkep gemi 

Danimaı'kada tayfası yıalmz lnzlaidan 
mürekkep olan Allona gemisinde erkek 
olarak, bütün kıziarm i:pk oldukları ya
kqıklı kaptanla btr ahçı bulunmaktadır. 
Genç kızlal', gemide eıhk tayfalana 
yaptığı bMttn tpeıi görmekte, ga.,ene
leri )'lkamakta, heıat ~kte, gemiyi 
çiçek gibi muhafar.a etmektedirler. İsti
rahat zamanlannda da, resimde gördi
ğünöz ~ dudetlarmı boyayıp, güle c:q
nap ,.emeklerini JemeldedirltP. 

• • 
senesını 1937 

6177 yılında 
temsil edecek eşya 

Ameribda Corciya ü11P.-ersitesi profe
sörierindell Callops c6m yılın.da 1931 
seııesiDUı ielekkfskıf, medeniyetteki ham. 
leletıiıti göstuebilecek en iyi eşya nfi
muneieri ne olabüih di)'e düşünmüş ve 
bir torbaltm içine birkaç amerikan sakı
zı, bir fişe maden suyu, Toskani'nin plak
lannı, gazeteleri, meşhur adamların nu
tuklarım havi pi&kları, bir sinema pro
jektörü ve resimde elinde tuttuğu kita
bın, filme ahnmq sayfalarmı koyank 
miilrlirlemiştir. 

--~----~~----

Çocuk doğurmak 
sesi güzelleştirir 

Resim müaabakamız:da altın kazanan 
Wihli oimyu.cuiarımır bir Jrwnvım 

fotoğraflarım ewelce neşretmlfttk, ~ 
1oğra.aaa Defle Mam edi)"Ol1la. 

Yazan·: H. H. Eoaa Nalıledea : Fikret ~Jil 

-~-----, 

Daha fazla dayanamw, tabancayı o1fintln yüzfine doğru uoşalt tı. 

; , Pedımatier aırtuu bir ağaca dayamJt,ıyacağını tasavvur ediniz, köpeği düşun! 
ayakta a\ll'Uyocdu. Paliolunun eski, ü- nö.z ve bir ..• diye emir verilince ateş~ 
zül.ı:nii§ yakası kalkıktı. Yarabbi, ne ka- ,Diz. , 
dar çirkindi! Pis, çamurlu, burunları he.- - Pe .. Pe ... Peki.. Jd. 
-,.ya kalkmış ayakkabları pantalonunun . Çiçek bozuğu yüzünden iki damla 
yırtık, pu-tık paçaları altında kaybolu- göz yaşı sızıyordu. Bu sefer ağabeyirııJ 
yordu. Çatlak ve mor dudaklanrun Ü7.e- ~ttığı tabancayı irade ile eline alda 
rine kadar inip onları kapatacak kadar 1fakem sordu: 
,muazzam burnunda nikel bir gözlük var- . - Hazır mısınız? · 
dı. Sen, çiçek bozuğu yüzü daha uçuk - Evet, diye haykırdı ağabeyim, atel 
görünüyordu. Ellerhıi paltosunun ağız- . ediniz Mösyö Perlmutter, müdafaai neJ' 
lan dtişük ceblerine sokmuş, gözlerini ,halindesiniz.. Köpeğinizi düşününüz ~ 
,yere di.kmi§ idi. ,ateş ediniz. 

Şahidler kenara çekilmişlerdi. Ortada, , Geri çekildik. Ağaçların arkasına saf 
Yarıwı altıtı kaza-~ *"' iccu.cİ- meydanlıkta, sabahın alaca karanlığında landık. Gözlerim, küçük Yahudiye dikil' 
nem Kanıc:ıaköyden nc:m Botta*'<Lı &.y yalnız iki haaı.nı kalm.ı§lardı. Hakem hay- pıişti. Hakem başladı: 
E~m babalı .MiW Tarco~ brdı: - Dikkat ... Bir!. .. 
B"aa ŞaWa Bafkaıı . - Dikkat! Bir, iki... . Perlmutter tabancasını kaldırdı ve r 

Y anm altm kaza-1 Yarım altın 1caza.
nanlat-dmı Bay Ah- nan Mara.şta Bay 

met Zaim Bekir 

---··-----·····-··----···-·----

Lö MU'flla ateş etti, kurşun bir ağaca ,teş etti. Kurşun, havaya, ağaçların dallr 
.ıaplanınıftı. Perlmutter tabancaauıı bile rı arasına gitmi§ti. Perlmutter, eli ha~r 
kaldırmamıftı. Hep ilerledik. da öylece kalmıştı. Ağabeyim, yanırnd' 

Lö Marşua'nın şahidi sordu: ,•bravo!> diye mırıldanmıştı. Hakeıj 
- Perlmutter ateş etti mi? ciki. .. > diye sayınca dedi ki: 
Hakem cevap verdi: - Eğer Lö Marşua'da zerre kadar ad!P 
- Hayır, Mösyö Perlmutter ateş et- bı :muaşerete hürmet hissi varsa, havaY'! 

medi. ateş eder. 
Ağabeyim Perlmuttere doğru koştu. - .•. Üç ... 

Hiddetinden ağzından köpükler saçılı- Lö Marşua ateş etti. Selig Perlmuttel 
yordu: ,ağzını açtı. Dudaklarından sarih, vazıf 

- Mösyö, dedi, siz deli misiniz? Ateş .sözler, cümleler çıkıyor, hayatında il' 
ediniz. Nereye olursa olsun ateş ediniz. 1defa olarak kekelemiyordu. Şarkı söylii' 
Size bu silfilıları veren talebe urkadaşla- ,yordu. Evet şarkı söylüyordu: 
nnıza hakaret ettiğinizin farkmda değil .Talebeler .. ellerine .. ne geçerse .. sarfcdefı 
misiniz? 1 Sonra tabancası elinden kaydı, yütil 

Yahudicik kekeledi: ,koyun yere yuvarlandı. Koştuk, sırtüstf 
yerli mallar Sergi- - A ... ateş etmek istiyorum... ,çevirdik. Kurşun alnından girmişti. l{i) 

Alnından pis ter daneleri damlıyordu. çük, yuvarlak bir delik ... 
SİDİ bir günde Fakat ona kimse ehemmiyet vermiyordu. Doktorlar ilerlediler. Yarayı temizle' 

Hasımların ellerine tekrar birer tabapca diler ve kan akmasın diye pamukla tık9' 
1 O bin kişi gezdi tutuşturuldu. Tekrar geri çekildiler ve dtlar. Hocamız: 

hakem saydı: , - Yapacak bir şey yok, dedi, ölünı zfl' 
Dokuzuncu Yerli Mallar Sergisini ' - Bir .. İki. Üç... ,bıt varakasını hazırlayalım. 

dün on binden fazla ziyaretci gezmiş- Lö Marşua daha bir.. denilir denilmez . Hakem teklif etti: 
tir. Bu seneki serginin hususiyetlerin· ateş etmiş, kurşun Yahudinin üç adım - Gidip bir şey yiyelim. 
,den biri de geçen yıllar açılan sergiler- yanında bir yere saplanmıştı. Perlmutter Kardeşim resmi bir tavır ile cevııf 
,den üstün ve grafik, istatistiklerile ser- bu sefer de ateş etmem~şti. Kolu yanına verdi: 
gi kaide ve tekniklerine uygun olması- sarkmış, zangır zangır titriyordu. Lö , - Teşekkür ederiz. Şahidi sıfatilc oııi 
dır. Bu itibarla asri sergi kurulması Marşua'nın şahidi gene sordu: karşı vazifemizi yapmalıyız. 
'.noktai nazarından mühim bir adım atıl- - Mösyö Perlmutter ateş etti mi, bir Cesedi kaldırdık, hademenin de yard• 
.mıştır. Sergiyi ziyaret edenler, bu far- daha soruyorum. mı ile ormandan çıkarak yolda bekliY~ 
,kı görmektedirler. - Hayır, Mösyö Perlmutter gene ateş arabaya götürdük, koyduk. Kardeşitı 

Dün sergiyi ziyaret edenler arasında etmedi. · sordu: 
• bir çok meb'us1ar, bankacılar, sanayici. Lö Marşua'nın şahidleri gülüyorlar, - Arabacı, bu civarı tanıyor musuJlı 

ler ve ecnebiler de bulunmuştur. alay ediyorlardı. Ağabeyim onlara yük- - Hayır. 
: Sergi komitesinin verdiği bir karara sekten bakıyordu. Bu sefer, bu dÜeııoda . - Herhalde burada bir nahiye hastB .. 
göre ilk yapılan vitrinler on veya on şahidliğini kabul etmiş olduğu Yahudiye pesi olacak. 
beş gijn sonra değiştirilecek, aynı pavi- karşı başka türlü hitap etti: , - Evet vat. İki saat ileride. 
yonlarda yeni vitrinler yapılacaktır. - Mösyö Perlmutter, artık cesaretini- - O halde oraya gideceğiz. 

Sergide bir kişi bayıldı. ze hitap etmiyorum, zira boşuna zahmet Kardeşimle yanyana oturduk. J{arŞl' 
Sıcakların şiddetinden dün Inhisar- olacağı anlaşılıyor, fakat zekanıza hitap mızda hademe vardı. Arabanın bir Jc'öŞ~ 

lar paviyonunda çalışan bir kızın üze- ediyorum. Herhalde burada bir domuz .sine, dördüncü yerine Mösyö Perlmutte ı 
rine fenalık gelerek bayılmıştır. gibi öldürülmek istemezsin!z. Bundan oturttuk. Onu, oturur vaziyete sokrll8 ı 

kurtulmak için de ateş etmekten başka bir hayli güç olmuştu. Araba sarsıJoı1't 
çareniz yok. Muhafazai nefs hissiniz yok ,mütemadiyen de düşüyordu. 'l0utmak 19 lktıaat Vecili kotra ile Fethiyeye 

gidiyor mu! E~cr hasmını.zı karnından vurabilir- ;zım~ı. . . y ·~ 
İktısat Vekili Celal Bayar, yarın kot

ra ile hareket ederek Akdenize çıkacak 
Krflıt.n Flagttad ,ve Fethiyeye kadar gidecektir. Vekil 

cBayanlar güzel sesli olmak isterseniz, ,Fethiyede tetkikler yaptıktan sonra 

senız, sıze karşı hır şey yapamaz, üstelik , Şımdı, hır de yagmur başlamıştı, gı ti 
iyi bir iş de yapmış olursunuz, ondan tikçe de artıyordu. Yola çıkmıştık. Sı a
kurtuluruz. Hem siz de sapasağlam ka- ,ile ölünün karşısındaki yere oturuyordıl• 
lırsınız. Düşününüz, zavallı aiienizi dü- nu tutuyorduk. Kimse konuşmuyor ol 
şününüz.. Zaman zaman saatimizi çıkarıp bal•l:Y 

11 
- Benim ... a ... a ... ilem ... yok... ve mütemadiyen içiyorduk. Nihayet ge ~ 
- Amma herhalde bir kimseniz, bir pik. Hademe atladı, bahçeden geçip b~cJ 

şeyiniz vardır ... Mesela bir köpeğiniz de taneye girdi. Biraz sonra iki hlsta b!l~i~ 
mi yok... ve bir yaşlı adamla döndü. Bu sertıı ı:ıı~ 

çocuk doğuru.ıuu.> gene kotra ile şehrimize dönecektir. 
Bunu söyliye.o, Oslo operasının, meş-

hur Norveçli muganniyesi Kristen Müzeler müdürü geldi 
Flagsta<i'dır. Bir kaç gün evvel Ankaraya ve ora-

Artist oorune devamla demektedir ki: dan da Bursaya giden müzeler umum 
cÇocuğum doğduktan sonra sesin1e da- ,müdürü Aziz İstanbula dörunüştür. 

ha fazla bir ahenk, kuvvet geldiğini, açıl- Aziz Bursada türbelerin tamir işleri 
Hayvanlarm güldüğüne bir .misal da- dığını hissettim. Şarkı söylerken de bu- ile meşgul olmuş, alakadarara bu hu-

ba: Bu yabani eşek açıktan açığa, kaina- nu duyuyorum.> susta lazım gelen direktüleri vermiş. 

- Bir .. kö ... kö ... köpeğim var. idi. Ağabeyim meseleyi anlattı. Scrtıı eti 
- Gördünüz mü azizim Mösyö Perl- bin canı sıkıldı. Düellonun olduğU '1 reJ 

d. ' mutter .. Benim de bir köpeğim var .. On- ı50rdu. Tarif ettik. Derhal yüzü gül ı.ı ı.1~ 
dan fazla kimseyi sevdiğimi hatırlamıyo- - Bu yer, dedi, nahiyemizin l1~~cıif· 
rum. Köpeğinizi düşününüz. Sizin sapa- ları dışındadır. Hogan nahiyesine aı 
sağlam döndüğünüzü görünce etrafınız- Cesedi maalesef alamıyacağım. 

Diğer bazı ses mütehassısları da, ikinci ,tir. Münhal olan Topkapı sarayı müze
ta meydan okurcasına gülüyor.. Bakllllz çocuktan sonra, sesin daha ziyade açıl- si müdür muavinliğine mezkur müze 
ııe kadar da neşen!. dığını, gürleştiğini iddia etmektedirler. ..başkiıtib} Tevfik tayin edilmiştir. da nasıl sıçrayacağını, kuyruğunu salla- (Devamı 11 inci sayfada) 
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Yazın saçlan güzel 
~!sterınenin muhtelif 

To~ sahun 
Nasıl hazırlanır 

çareleri · [ 

•• 
Yazın -c lfimHlfnde nd'Mm l:Jlr me • la~ Fakat ceter. kolaya tutuşan bir 

ilde meydana çıkar: Saç!uı rüzghdan, madde olduiu için saçlara tehl1keli olur. 
-sık havada daltlmM+n lmrtarmak. Aksine de ceter. gibi mizanplıyi bozma
Bunuıı için en iyi çare palaıt'br: Klaw.· dan aaçı temizliyecek başka hiç bir teY 
~ btraz t.dilit yapnek, riizgirdan yoktu. 
kolay kolay cMıtılmıyacak pratik bir saç Su ve sabun yerine alkol kullallDlak • 

'b sal>un eYlert'le ipeltll çaıtıaJII'lan 
j'ıbmak, bulapk w sair bir çok JeYler 
için daima lizım olan bir şeydir. Sabunu 
tırnakla veya bıçakla toz haline sokmak 
kolay bir iş değildir. Her istediğiniz za -
man evde toz sabun da bulunmıyabilir. 
Bumm için kolayca toz sabun yaprruya 
yanyan bir aletiniz olursa her halde çok 
i§inize yarıyacaktır. Bu filet bir tahta· sa
.pın öz.erine çivilenmiı tırtıklı bir teneke 
§ife tıpasından ibarettir. Bu tenekenin 
tırtıklarını sabunun kenarına sürte sürte 
hem tırnaklar incinmez, yorgunluk aza
lır, hem de hbıl olan toz bıçak ve tırnakla 
elde edilenden daha ince olduğu için daha 
idarelidir. 

Hemen bu basit Aleti hazırlayıp oldukça 
üzücü bir işten kurtulunuz. Teneke bir 
şişe kapağı ile, ufacık bir değnek kimin 
evinde yoktur ki ... 

biçtıni seçmek. tan maksat yazın esasen çabucak dağılan 
Saçlan m ft sabmıla fala ilk Sik yı- saç cform> 1llW büsbütün bozmamak için. oldukça kalın bir tülle bağlıyarak yat • 

kanıak. VAtıl yum ter, krem, tm 'tmle- dir. malı. 
terek daima llÇlkta ciman .açları kıp na- Sık ilk briyantin kullanmak ta 1ruva- · Bütün saç uçlannı bukle yapınca giln
laran daha çabuk çabuk ldrietirler. Fa- fürün bozulmamasına çok yardım eder. düzün yalnız (saçın gelişine ve yüzün bi
kat bu kirı.rt gidermek için • 'Ye 18. • Bilhaua yağsız, ince telli ve kabarık saç- çimine göre) ortadan veya yandan bir 
bundan bafb bir nata 7'* delildir. E- lar için en mükemmel ilAç budur. cBri- yiv ayırıp ön saçlan dümdüz taramalı. 
llaa alkol oı-- bir _,. ..ı-,__ 11 ile salt' .:-. l lar . t--:1 kil ril Ve bir kordeli, yahut listikli bir bandla 

.._. ...,. __ 3 .__ 7 yanND> e saç a ıs ıt:ıı.nen şe ve - alnın üzerini sıkmalı. 
41ipler;_ pek gizel temizlenebWr. Yalnız dikten llOlll'a her tarafına serpiştirilme-
cla.y01'b la açlan op.am.,. dikkat M- lidir. :u ıekil saç bilhassa sanşınlara pek iyi 

~li. Çünkü: Kınlar. AJtoılu. lo8yon yeri- Yazın saçlann rüzgirdan kolayca bo- gi er. 
ae eter veya eterli Jmb16Uer de kuHaııı- zulmamas1, bozulsa bile pek kolaylıkla 2 - Saçları gür olan esmerler ön saç -

düzeltilebflmeal ~ 18 noktalan göz ö- lanm uçlan hafifçe tJvnimış bir kakül 
nünde tatmalıdır. gibi kesmeli, arka açlan bir rulo halin-

1 - BUle, dalgadan hem daha geç ve de toplamalıdır. Kakül ve rulo ikisi de Orgii 
güç bozulur, hem de cbiyudi> !erle bir ke- güç bozulur. Fazla olarak kakül yüz çiz-Sokak elbisesi • re yapddı mı gibılerce, hattA haftalarca gilerini çok tatlıl8§tırır. 

~~kol bnarlan 1Wfk lSrgü. Etek -
~'uç santim eninde düz örgü. Geri ka
~ ltısınıiar hep üçte bir taııe ajur ya -

lıı ıştır. 
41.olb· 
~ ~senin rengi açık yeşildir. Düğme-

bıraz daha koyu renktedir. 

o §ekilde muhafaza etmek kabildir. Bu- 3 - Ön saçlannı kAkül yapmak iste • 
nun için biraz sabırlı olmak kafidir. miyenler saçlarını yanlarından itibaren 

Geceleri her (bukle) yi ayrı ayrı fırça- bütün enselerini saran bir rulo halinde 
leyıp bir parmak iizerine sararak gün • toplıyabilirler. Bu, daha pratik, daha sa
düzki tekıini vermeli, yatarken de başı de bir tarzdır. 

Kemerinizi kendiniz yapınız 

Ka6mıı bell""'*t kemao etamJn gibi yunda ve 2,5 santim genifliğinde bırakı· 
afak deWdl Wr Jmmqtaıı yapılınıttır. ruz. Buralara kahve rengi fötrden kesil
BaGll J9llJd'r. 'U.tüna beyaz fötrden ya- :miş saksı biçiminde parçaları üstten ye
.plmlf ymoa yapraklan yttnle aplike ya- .şil yiinle - resimde gördüğünüz şekilde -

Olıtrmvh'd çiçekler menekşe renginde 
fötr pqalaruıdan yapılDU§tır. Önüne iki 
IU'a kapeol geçirilmiıtir. Hem dik dur -
Jll.Hl vıe ters taraftan dikişlerin görün
memesi için kemer alt tarafına ketenden 
bir utar konulmuştur. Bu astar, (eta • 
mhı) e menekşe renginde bukle - resimde 
g6riihfiilü tekilde • fantezi bir dikişle 
tutturulacaktır. 

Sajdan birinci: Ellerinin meharetine 
güvenen bayanlar ayni şek.ilde bir eta
min sentiir üzerine yaprak yerine insan 
resimleri veya dana karıtık çiçek demet
leri de aplike edebilirler. 
Sağdan ikinci - Beyaz fötrden yapıl -

nuş, üstü fötr parçalarla aplike edilmiş 

bir kemer. 

iki lll!'a dikiniz. Çiçekler kırmızı w yeşil 
fötr parçalarından yapılmıştır. Kemerin 
üzerine aplike olarak geçirilmiştir. 

Dijer kısımlar da küçük saksılar yeşil 
0

fötrdendir. Açık san yünle dikilmişler
dir. 

Sentür önü dört tane çaprastla kapa
nacaktır. 

Sajda altta: Bu kemer yukarıdakilere 
hiç benzemez. Kordon şeklinde bükülmüş 
san, yeşil, beyaz ve açık kahve rengi 
yünlerle, bu yün kordonları birbirine 

rapteden kahve rengi fötr parçalardan 
yapılmıştır. Fötr parçalar (5) tane. İki 

kat edildikten sonra dört yerlerinden ma

kine geçirilmiştir. Yün kordonlar bu ma
kine dikişlerinin arasında h&sıl olan oluk
lardan geçmektedir. Kemerin önde açılıp 

Beyaz fötrden belinize göre, (5) san- kapandığı yerde yünlerin ucu küçük bi
tim eninde bir parça kesiniz. Yalnız ön rer püskül yapılını§br. Yalnız bir taraf
kısımlardaki ~tılan c4> santim bo • ta. .• 
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J __ F o_t o_g r_a f_t_a h_I i_l I e_r i_I, 
Caymak ve çabuk kızmak Fena niyetlerden sakınmak 
gibi hallerden sakınınız ? lazımdır 1 
lhu~ Bcuan Uimli okuyucu- tmın.bul okuyuculanmızdan Baya11 

--~ - f ,QkbaJdeki gayelerime kaW§QCGk 
..,..? 

Gayelere irişmek 
tasavvurlarla baş

lar. Fena tesadüf
lerden korunduk
tan ve istekler ma
kul olduktan son
ra dmitsizliğe dü
fillmemelidir. Yal
nız bu esnada cay
mak ve çabuk kız- ~i..Z.d!.laillil.lıE• 
ınak gibi haller-

den sakınmak lazım gelir. 

* YaratıCI kabiliyetlerden istifade 
etmek 1Azımdır1 

Tarsus okuyucularımızdan 1Uuımi Say

gı soruyor: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

1 
Yardım ve iyilik 

yapmasını ister. 
Çabuk ahbab bu
lur ve kendisini 
sevdirebilir. Bu 
haller başkaların-

dan da ayni muka
beleyi görmeğe se

bep olur. Muvaffa. 

kiyetleri üzerinde 

başkalarının da te
siri olacağına göre yaratıcı kabiliyetle
rinden istifade etmesi llzımdır. 

* Sevilmemeniz için sebep yoktur 
Gebzede Hikmet Demir ilimli okuyu

cumuzun ıorguıu da ıu: 
- SeVileeek miyim.? 
Sakin ve samimi 

bir hali var. Sevgi 
bahsinde kendisi
ne pek güvenmi
yor. Sevse bile 5'!
vileceğinden endi
ıeye düşüyor. A. 
caba kendisine çir
kinsin mi dediler? 
Kendi tipinde biri 
tarafından sevil-

memesi için sebep yoktur. İnsanı sevdi· 
ren yalnız güzellik değildir. Ruha hitap 
etmesini ve sevgilisine karşı sıcak dav
ranmasını bildikten sonra mesele kal
maz. 

* 
Emniyet, itimat ve kazanç 

meseleleri mühimdir 
lzmirde Ekrem ismindeki okuyucumu

Z'UR suali de ıudur: 
- Sevdiğim kadınla evlenecek miyim? 

Kanuni ve sıhhi 
maniler olmadıkça 
taraflann nzasına 
bağlı kalır. Emni
yet ve itimat tel
kin edilmesi, bil
hassa kazanç me
selesi mühimdir. 
Eğer bütün bunla
ra rağmen bir an
laşamamazlık var

Nadire soruyor: 
- Dileklerime kavtı§Qcak mıyım? 

İdareli ve iradeli 
bir ev kadınıdır. 

Tahakküme, fena 
muameleye gele
mez. Evladları ve 
taallukatı hakkın

daki dilekleri on
ların kabiliyetine 
bağlı kalır. Fena 

niyetlerden sakın

mak lazımdır. 

* Serbestlik ve sokul ganhkla 
işe başlamah ? 

Mersinden M. M. nımuzile sorulu1ıor: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

* 

Meydana vurma 
yan bir zeka. İşle
meğe, işlenıneğe 

ihtiyacı var. Azim. 
karlığı inatçılılS 

mertebesinde bı

rakmamalı. Biraz 
serbestlik ve sok1.ıl 
ganlıktag işe bat: 
lamalı. 

Daha serbest ve girgin oıun 
Eski§ehirde Z. B. ô. rumuzunu t(l§tyat& 

okuyucumuzun. ıorguıu fUdur: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

Teşebbüsleri ve zeklsı nisbetinde mu
vaffak olabilir. Yalnız daha serbest ve 
girgin olmalıdır. Mevzuunda itidal varsa 
if kolaylaşır. Tahammülü nisbetindeki 
külfetlere kalkışması muvafık olur. (Res
minin neşrini istemiyor) 

* 
Hayat şen olmıya değeri 

Zonguldaktan Halim imzasile 

luyor: 

- Muvaffak olacak mıyım? 

Neşesini kaybet
mediği takdirde 
gayesine ir~tire

cek esasları daha 
kolaylıkla bulup 

çıkarabilir. Hayat, 
daha ziyade şen ol
mağa değer. Bu da 
muvaffakiyet sır

larından biri o
lur. 

* 

soru 

Muvaffakiyet için cesur ve 
metin olmak IAzım 1 

lzmir M. P. 1n.i.syalı ile soruluyor: 

- Sevilecek miyim, muvaffak olacak 
mıyım? 

Cazibesi ve sevimliliği itibarile belki 

de şimdiden sevilmeğe başlamıştır. Bu 
hususta müsterih olabilir. Muvaffakiyet 

için daha cesur ve metin olması lazım

dır. (Resminin dercini istememiştir.) 

sa i§i biraz kendi haline terketmek ve di-

1 Jer tarafın alakasını uyandırmak daha 
muvafık olur. Gösterilen zafla istiğnayı 
davetten çekinmek te lazımdır. 

Okuyucularm nazarıdikkatine 
Fotoğraf tahlilleri prtlarını ilan e

derken ilmi sima mütehassısına re
sim göndermenin bu resimlerin gaze
tede intişarına muvafakat manasını 

tazammun edeceğini bildirmiştik. Bu
na rağmen bazı okuyucular mektup 
göndermekle beraber resimlerinin 
neşrine razı olmadıklarını söylemek
tedirler. Bir defaya mahsus olmak ü
zere bunları koyuyoruz. Bundan sonra 
bu kabil şartlan havi mektuplar mü
tehassısa verilmiyecektir. 

* 
Arzudaki samimiyetinizi 

muhafaza edinizl . 
An.kanıda Ziya imzalı okuyucumuz so

ncyor: 

- Hayatta da muvaffak olacak mıyım? 
İlk muvaffaki

yetler daha sonra
ki muvaff akiyetle
.in müjdecisi ola
bilir. Dürüst ve te
miz olan bu arzu
daki samimiyeti 
muhafaza etmek 
lazımdır. Orta bir 
zeki ve fakat müş. 
küllere tahammül 

göeterme&ini bilen kabiliyetle hemahenk. 

Son Posta 
F otograf tahlil kuponu 

İaim • • • • • • • • 
Adret • • • • • • • 



, to Sayfa llON POSTA 

AZON 
METVA TUZU 

? ~ 

MİDE ve BARSAKLARI İ N K 1 B A Z 1 ve ondan mntevellid baş ağnlannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

Ye DAHA KATi tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLI<}I, MİDE EKŞİLİK ve YANMALARINI giderir. MiDE 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. ~zdtıki kokuyu ve tadmzhğı defeder. MAZON isim ve HOROB markasına dikkat. 

1 lıtanbul Belediyesi Iıaıııa,.ı _L 
Büyükdere meyva fidanlığına lüzumu olan 450 metre çelik çekme boru açık 

eksiltmeye konulmuş ise de belll ihale gününde giren bulunmadığından eksilt
me 3/8/937 salı gününe uzatılmıştır. Bir metre boruya 180 kuruş bedel tahmin 

olunmuştur. Şartnamesi levazım müdür! üğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesika ve 60 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (4692) 

~ 

Keşif bedeli 437 lira 2 kuruş olan Ağv a köy1l mektebının taıİılri açık eksiltme
ye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevril~ 
miştir. Keşif evrakı ve şartnamesi Leva zıın müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka Nafia müdürlüğünden alacak.lan 
F~n ehliyet vesikasile 32 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 30/7 /937 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(İ.) (4624) 

·--------------------------------------------·--~~~- --
Memurluk Müsabaka imtihanı 

T. C. ZIRAA T BANKASINDAN: 
Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR MEMUR A

LINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı a çılmıştır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 

aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 
(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana gire bilirlerse de 18 yaşından evvel memur

luk sınıfına geçemezler.) 
Orta mektep mezunlan için altı ay, lise ve yüksek mektep mezunlan için bir 

sene devam edecek olan staj müddeti za rfında orta mektep mezunlarına 30, orta 
ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlanna 80, yüksek mek
tep mezunlanna 100 liraya kadar ve im ti handaki muvaffakiyet derecesiyle mü
tenasi~ surette ücret verilir. 

İyi derecede yabancı dili bilenlerin ile retleri emsalinden on liradan az olma
mak üzere yüksek tutulur. 

Staj devresini takiben yapılacjlk mesleki imtihanda muvaffak olanlar, yirmi 
liradan aşağı olmamak kaydiyle yüzde yirmi nisbetinde zamla TEKAÜDE TA
Bİ DAİMİ KADROYA alınırlar. 

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, BA
LIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, DİY ARBEKİR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT, 

Devlet İşletme Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğünden: 

Türkiye ile ~vrupa memleketleri arasında mütekabilen yapılacak eşya nakliyatına att 1 Mart 1935 tarihli Tftrk, Yu· 
nan, Bulgar tarifesi 1 Ağustos 1937 tarihinden itibaren tadil olunarak yerine mühim tenzilatı havi diğer bir tarife ikame 
edilecektir. 

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilAt farkı nisbetleri gösterilmiştir. Daha fazla malfunat almak lçhı sa· 
yın halkın İstanbul'da Sirkeci'de 9. İşletme Müdürlüğü Ticaret ve Tarife Şubesine müracaatlan rica olunur. 

Eşyanın cinsi 
Eski ücretler' - Yeni ocrotler Tenzilat nisbeti 

lstanbuldan 1stanbul'dan lstanbul'dnn 1stanbul'dan lstanbul'dan tstanbul'dan 
Dragoman hududa Oborlştc hududa Dragomaıı hududa Oborişte hududa Dragomaıı hududa Oborişto hududa ,---------------1-__;;..._ _____ , 

· Mamul eşya A. F. 
Krş. 

Taze ve kuru meyva 
ve yaş sebze, porta
kal, limon ve saire 

A. f'. 
Krş. 

Kavun ve 
karpuz A. F. 

Krş. 

Canlı ve taze 
balık A. F. 

Yumurta 

Krş. 1 
A. F. 
Krş. 

TUtQn A. F. 
Krş. 

Beher ton için Beher ton için Beher ton için Beher ton için Beher ton için Beher ton için 

74,83 
3142,86 

35,17 
1477,14 

i3 

48,33 
2029,86 

63,32 
2659,44 

84,08 
8531,36 

86,87 
·1548,54 

--
58,80 

2259,60 

69,42 
2915,84 

A. F. remzi llltm frank 
Krş. • kuruştur. 

61,86 
2577,12 

84,74 
1459,08 

27,04 
1185,68 

85,76 
lMl,50 

32,02 
1344:,84 

32,02 
1344,84 

69,50 
2919,-

41,95 
1761,90 

82,f>O 
1865,-

45,0S 
1891,26 

38,20 
1604,40 

38,00 
1604,40 

" 18 
% 17 

1 

ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, 1STANBUL, İZMİR, KAS- D A K K UTiEL d 
TAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GİRESUN, MALATYA, r. • • . ş· k tı• Hayrı·ye en· 
MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SIVAS, TOKAT, TRABZON, Karaköy, Topçular C ... d. 37 ır e . 
VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve orta ticaret mezunları için l9 ve / 
20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mc zunları için 23 ve 24 Ağustosta saat do- ,_a-;:ı:;s1-m> Doktor <•IZl!::nD::JI' 1 Bütün hatlanmı.za aid birer Rylık tenzilatlı abonman kartlannın 
kuzda başlanacaktır. A b 1 kt 

[b h ·m z~"'ı· Oget yenileri 11 gwustostan aş ıyaca ır. (Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alınmıyacaktır.) ra 1 g;. 

Miisabakayn gireceklerden ne gibi ve sikalar arandığı ve nelerden imtihan yn- Bclediye karşısıııda, Piyerlotl Arzu buyuranların şimdiden İdarei merkeziyeye veya K6p-
pılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnamelerde caddesinde 21 numarada bor JÜll rü _ Boğaziçi _ Gişesine müracaat etmeleri illn olunur. 
görülebilir. tlğleden ~onra hnsrnlarını kaiJtıl ı j 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi mü- eder. , 113 '~ ~mımım:ıı•••••• 
dürlüğüne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğüne 18/8/1937 tari-
hine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

-------~--~--------....... -------------,~· --
Gümrük , Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
Tasınlıman 

Eşynnm cinsi Mikdan tutan İlk teminat Eksiltmenin 
Lıra Ku. L. K. tHrİhİ gün O saati 

Yı zlık elbise 4-031 takım 22170 50 166.'l 00 13-S-937 Culha 11 de 
Er t kaputu 2147 tane 19580 64 14(i9 00 • • 15 de 
Erat bineği 867 • 20919 00 1fX39 00 14-S-937 Cumar- 16 da. 
eğ rl. tesi 

1 - GOmrOk Muhafaza Eratı fçin yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gon 
ve s ıatlerde kapalı zarfla eksiltm~sı yapılacaktır. 

2 - Ş ırtrıame ve evsarıan komisyondadır. 
3 - Isteı l lerin ilk temlnat makbuzları v~ya banka mektuplarını kanunt 

vcsikı:tlarile birlikte teklif mektuplarını gOnJerinde eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadur Gnlatada eski GOmrUk binasındaki Komutanlık Satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. c4404• 
----~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~-~~~----~ 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1- Elde mevcut örneği ve şartnamesinde yazılı vasıfları dairesinde zabıta me

murları için azı 12900 çoğu 13500 metro gri renkte kumaş kapalı zarfla 4/8/937 

çarşamba günü saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Beher metrosuna 4 lira 50 kunış kıymet biçilen bu kumaşlara aid ~rtna
meyi almak ve nümunesini görmek isti yenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü 

satın alma Komisyonuna müracaatları. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenler 4287 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya 

Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2 inci 

ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleric birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar 
Komisyona teslim etmiş bulunmaları. c2102• c4308• 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın vilayeti Nazilli kazası civarında Horsuelu 

sulama kamılı hafriyat ve sınai imalfıtı. 
Keşif bedeli: (127,841) lira (69) kuruştur. 
2 - Eksiltme: 18 ağustos 1937 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Nafia Vekfılcti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler - Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 

şartnamesi , fenni şartname ve projeyi (6) lira (40) kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabılirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (7642) lira (9) kuruşluk teminat 
vermesi ve (50) bin liralık nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdi
ğınc ve bu kabil işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Vckfi
lctinden alınmış müteahhitllk vcsH-.ası ibraz etmesi isteklilerin teklif mektuplarını 

ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde v~~eleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 

tdilmez. (2104) (4641) • 

, . , 

biri 
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(BCl§ tarafı 1 inci sayfada) 

deceğimiz, göğüslerimizi kabartabilece
ğimiz bir hadisedir. Manevralardan 
sonra manevraya iştirak eden kıt'aları

mızdan mühim bir kısmının iştirakile 
gayet büyük bir geçid resmi yapılacak, 
bu geçid resminde de arzu eden herkes 
buluna bilecektir. 

Trakya manevraları hakkında birin
ci ordu müfettişliğinden malfunat rica 
ettik. Bu ricamızı büyük bir nezaketle 
karşılıyan ordu müfettişliği makamı 
manevralar hakkında şu izahatı verdi
ler: 

ıyor 

takib·ve 23 ağustos sabahı İstanbula av 
det edeceklerdir. 

~Ianevrada bulunacak diier 
davetliler 

d - Manevraya icra vekilleri heyeti, 
Büyük Millet Meclisin_d:n ~ir ~e~etı: 
ali askeri şura azaları, ıkıncı ve uçuncu 
ordu müfettişleri, Trakya umum mü
fettişi, İstanbul, Ankara ve Traky? va
lileri, matbuat heyeti davet edilmışler
dir. Bu zevat için Çorluda ikamet yer
leri ihzar edilmektedir. 

Manevra safahatı ve geçici ttSmİ 
e - ı 7 - 1 8 ağustos günleri manevra 

Manevra snhası küçük harekat ile geçecek, asıl büyük 
a - Mareşal Fevzi Çakmağın neza- harekat 19 ve 20 ağustosta olacak, 21 

reti altında yapılacak olan birinci ordu ağustosta umumi istirahat verilecek, 22 
manevrası Tekirdağı vilayetinin Saray ağustosta beş piyade, bir süvari flrka-
kazasında olacaktır. sı ve bir motörlü ağır topçu livası, bir 

Manevra komutan ve hakemleri tayyare alayı tarafından büyük _bir ge-
b - Manevra komutanı birinci ordu çit resmi yapılacaktır. Bu geçıd_ :res-

mine memleketin her tarafından bır çok müfettişi orgeneral Fahrettin Altay, 
başhakem korgeneral Salih Omurtak, heyetler gelecektir. 
kırmızı taraf komutanı korgeneral Na- Halka kolaylık 
fiz Gürman, mavi taraf komutanı kor- Halk geçid resmini temaşa için tren-
general Sabit Noyon'dur. le Çerkesköy istasyonuna çıkarak ora-

Ecnebi hcyctJerin mihmandarları dan Saray cenubunda hazırlanan mey-
e - Manevraya bazı ecnebi erkanı- dana gidecektir. 

harbiye heyetleri ve bütün ataşemili- Çerkesköye 15 kilometre mesafede 
terler davet edilmiş, bunlara genel kur- olan bu meydana halkı götürmek üze. 
may ikinci başkanı korgeneral Asım re hususi otobüs servislerine müsaade 
Gündüz nezaret edecektir. Erkanıhar- edilmiştir. :M:aama(ih İ1>tanbu1dan Si-
biye heyetlerinin mihmandarlığını livri ve Çerkesköy yolile otomobil ile 
tümgeneral Veysel, ataşemilterlerin de geçid resmi sahasına 3 saatte gidi-
mihmandarlığını tümgeneral Mustafa lebilmektedir. 
Sabri yapacaklardır. intizamın temini için Tekirdağı vila-

Bunlar 18 ağustos saat 1 7 de İstan- yetince, komiserler ve zabıta memur
buldan İzmir vapuruna binerek Tekir- ları tayin edilecektir. Geçid resmi mey
dağına gidecekler ve 22 ağustos akşa- danında Bayanlar için ayrıca hususi 
ınma kadar orada kalarak manevrayı ycr1er hazırlanmaktadır. ...... 

(BCl§ tarafı 1 inci sahifede) 
hududunun öte tarafında bırakarak; sat-

p . ı lar, senelerdenberi kulaklarında c arıs.> 
diye çınlamış olan şehri görmek için tit
:eyerek; ve nihayet, cacemi modern> Ier 
de bu ziyaretten sonra daha modern ola
cakları ümidile sevinerek, hep gittiler, 
gidiyorlar, gidecekler! 

Geçen gün, vapurda annesile konuşan 
küçük bir bebek, uslu oturduğu takdir
de, kendisini pazara plaja götüereceğini 
söyliyen annesine, dudaklarını bükerek: 

- Pl8jı ne yapayım, ben? Parise gö
türsen öyle bir sevinirim ki ... 

Diyordu. Çocuk, cemiyetin en çok sev
diği bir şarkıyı zapteden bir plak gibidir: 
Muhitinde en çok ne duyuyorsa zihninde 
onu tutar. Demek oluyor ki bu beş yaş
larında kadar olan yavru d:ı Parise git
nıeği küçücük hayatı için bir ideal yap
mıştı! 

* 

n 
için benim en son gideceğim yer Paristir; 
çünkü, bugünkü Paris, yaşamış ve yük
selmiş bir medeniyetin bütün çürümüş 
varlığını teşhir eden bir merkez ol
du. Eski Paris, medeniyetin asıl Farisi 
bir tarafa çekilmiş ve meydanı öteki Pa
rise boş bırakmıştır: Meydanda yalnız 

yaygaracı bir ziya bolluğu, her adım ba
şında bir para tuzağı, erkeğin ve kadının 
en derin ve en samimi varlıklarını kor
kunç bir para ihtirasının her şeyi tahrip 
eden eline teslim eden ifsadklr ruhu çal
kanıyor. Bir turist için bugünkü Pads 
bundan ibarettir! 

Eski Paris, kendi çalışıp kendi yiyen 
bir medeniyet mabedi idi. İnsanlık için 
en iyi, en güzel ve en derin fikirler ve 
hisler orada hayata gelir ve oradan Av
rupaya dağılırdı. Bugünkü Paris, iki ne
vi esirlerin istisman ile yaşıyor: Yirmin
ci asır Fransasınm müstemleke coğraf
vasını dolduran hududlardaki esirlerle 
İnsanlığın bütün mukaddes tşeylerini 
tahripten çekinmiyen sefahet mabudu
nun kirli pençesine yakalarını kaptırmış 
olanlar! Muhitıift. Birgen 

Kiliseler cenaze 
Gömemigecekler 

EylCıl ayından itibaren ölülerin be
lediye tarafından gömülmesine başla. 
nacaktır. Bu hususta ikmali icap eden 

SON POSTA 

Atatürk z,,s 
Köylü ı ,::;., ' 
Arasında 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
sizlik yüzünden borçlarını ödeyem~
diklerinl bu yüzden seksen hanelık 
köyün y~rısının dağıldığını, bu gidlıjle 
diğerlerinin de köyü terketmek mec
buriyetinde kalacaklarını acıklı bir dil
le anlatm~tır. 

Bu sözleri büyük bir dikkat ve alaka 
ile dinliyen Atatürk köylüyü her hal
de kurtarmak ve (Cumhuriyet) in adı
nı taşıyan bu köyün dağılmaması için 
ıazım gelen tedbirlerin alınmasını Da
hiliye Vekili Şükrü Kayaya emir bu-
yurmuşlardır. _ .. _ 

Yaptığımız tahkikata gore koylule
rin Ziraat Bankasına olan borçlan 35 
bin lira kadardır. Arazi mahsulün da
ha çok para ettiği bir zamanda bu~~
küne naza~ yüksek fiatla alındıgı ı
çin borçlarını ödeyemedikleri anlaşıl· 
mıştır. 

Cumhuriyet köyü halkl Ulu Önder 
Atatürkün kendilerine yeniden hayat 
veren bu yüksek alakalarından dolayı 
büyük bir se'Vinç içindedirler. 

/ngiltere Kralı 
lrlandaga çıktığı 
Sıralarda birçok 
Suika~tlar yapıldı 

(Baş tarafı 1 inci sahifeae) 
Suikastlar 

Londra 28 (A.A.) - Kral ile kraliçe 
Bclfasta gitmekte oldukları sırada ser
best İrlanda devleti ile Ulster hududun
da birçok suikastler vukuu haber veril
mektedir. 

Hududun her iki tarafındaki gümrük 
barakalarında yangın çıkanlmış ve Dmı
dellok demiryolu köprüsü hemen hemen 
tamamile berhava olmuştur. Tyrone ve 
Armach kontluklan dahilinde rnüsellfilı 
4 kişinin tevkif edilmiş olduğu bildiril
mektedir. 

Frankf urt kontluğu dahilinde bir polis 
devriyesi taarruza uğramıştır. Diğer ta
raftan tüfek ve mitralyözle müsellah 7 
kişi, Dublin-Belfast yolu üzerinde güm
rükçülere ateş etmişler ve gümrük büro
sunu yangın bombalarile tahrip eylemi§
lerdir. 

Bu suikastler, kral ve kraliçenin Bel
fastı ziyaretleri münasebetile serbest İr
landadan Ulster'e ziyaretçilerin tehacüm 
etmelerine mani olmak istiyen müfrit 
cumhuriyetçilere isnad edilmektedir. 

Fransada büyük 
Bir casus şebekesi 
Meydana çıkarıldı 

(Başt'lrafı l inci sayfada) 
Simon isminde tanınmış bir Belçikalı 

casusun Fransada yakalanması netice
sinde meydana çıkarılan bu teşkilatın 

başlıca azalarından bir Alman kadını 

kaçmağa muvaffak olmuştur. 
Bu şebeke ile alakadar olduğu zanne

dilen ve Alman hududuna yakın bir köy
de yaşı yan Fransız tayyarecisi J an Seliye 
de tevkif edilmiştir. 

Seliyenin evinde yapılan araştırmalar 
neticesinde birçok Fransız harp gemisi 
ve askeri tayyarelerinin fotograflan bu
lunmuş, rnuhtelü Alman ve Fransız pi
lotların isimlerini muhtevi listeler, Bel
çikada vazif edar bir Alman konsolosun 
yazdığı mektup ve saire ele geçirilm~ir. 

Ele geçirHen evrak arasında en mühi
mi, Majino yeraltı müstahkem hattına 
ait mufassal bir plandır. 

Parise! Bugünkü riyakar medeniyetin 
bütün ihtiras ve iftiraslarınrn içinde çal
kandığı Parise! Medeniyeti elektrik zjya
sından ibaret farzedenler için, ParJs, 
~ew-York'tan sonra, dünyanın en büyük 
nıedeniyet merkezidir; çünkü, yaşamak 
için Ameriknlının cebindeki dolarlara 
göz dikenler, Parisi Avrupalı bir şehir ol
nıaktan çıkarmışlar, onu, tıpkı New-Yerk 
gibi, prlatan, şirret, göz kamaştırıcı ve 
dolandırıcı bir ziya şebekesi ile donat
nıışlardır. Bunun için Parise gidenler, 
bugün orada, gice uyuyup gündüz çalı
§an eski, temiz ve faziletli Farisi değıi, 
gündüz uyuyup gece çalışan yeni Parisi 
görürler; ğörülürler mi? 

hazırlıklar bitirilmiş ve ölü gömmeye Hamallık bugiiıı kalkıyor 
ait bütün levazım satın alınmış, fenni Bu sabah saat yediden itibaren Emin-

Şarab ve şampanya gibi eski Fransız 
içkilerini bir tarafa bırakıp, senelerce 
Arnerikada rahatça içki içemiyen Ame
rikalıları, bol bol sarhoş etmek için A
bıerikanın icad ettiği türlü türlü sert iç
kilerle dolmuş olan. Parisi geceleri, eğer 
insanlarda görecek göz bırakırsa görebi
lirler; yoksa, Parise kapalı gözle girip 
kapalı gözle çıkmak işden bile değildir! 

tertibatı haiz gasilhane inşaatı da bit- önü ve Fatih kazalarında sırtla, sırık-
miştir. la, başta hamallık yasak edilmiştir. 

Belediyenin ölü gömme teşkilatı yal Hamallığın bir müddet serbest kalacağı 
nız Müslümanların defni işi ile meşgul semtlerden başka bütün sokaklarda 
olmıyacak, ayni zamanda Hıristiyanlar ,polis, zabıtai belediye, sivil memurlar 
da belediyece defnettirilecektir. Kili - dağılarak yasağın tatbikine nezaret et
selerin gömme işile meşgul olmalarına mektedir. Bir eyh11 tarihine kadar ha
müsande edilmiyecektir. mallığın serbest kalacağı semtlere Jı:a-

Bu takdiı'de kiliselerde dini iyin ya- ğıtlar asılmışt __ ır_. ---
pılacaktır. 

Dün ve evvelki gün öldürülen 
kediler 

ku Hikciyeleri 
Konuşan ölü 

. h"f de) I lerdi. İçimi çektim. Ağabeyim sordu: 
(BClf tarafı 8 inC\ sa ı e rtabibi - Nen var? -

Bütün ısrarlarımıza rağmen se ··t kı· Hı·ç Davetiyeyi gördüm de, bugiDI 
b'l 1 dı Sadece o e - ·· 

ikna et~ek ka ı oma . u tarif etti. 'yıldönümüm olduğunu hatırladım. 
hastanenın nerede olduğun bi . Sahi Ben de unutmuştum. O halcı. 

k 'ki buruk, üç saatte vara • - · 
1 Oraya, anca ı ~ kild" G'tt haydi şerefine içelim. Uzun sene ere..,. · · · sö liyerek çe ı. •1 ı. • ' leceğımızı Y ık k "çin hazıriamrken Tebrik ederim. 

Tekrar yola ç n_ıa ı. ğ" b"ld•rd· Hademe de kadehini kaldırdı ?e: ba ıdemıyece ını ı . .. , 
bu sefer, ara cı, .g . ollarda idik. 

1 
_ Tebrik ederim. 

Sabahın saat beşındenbe~ıa:mur devam Dedi. o zaman, köşeden kekeleyen lb 
Hayvanlar yorulmuştu. ur olmuştu. Bu ses duyuldu: 
ediyordu. Her taraf ç~ tte bitire- _ Te .. te .. tebrik ederim! 
yeni yolculuğu, en az dort saa Üçümüzün de kadehleri ellerimizden 
bilecektik. 1 kt ··ı düştü ölünün bulunduğu köşeye baktıJr. h anlann yorgun u an o - ' • 1 Arabacı, ayv . rd N·- Ceset kaskatı, bağlı oldugu ıp er arasın-
mek ihtimalinden de bahsedıyo u. ğ~ da sa'ııanıyordu. Fakat yüzünde hiçbıtl 

.. ark fazla par.:ı verece ı- b ~ 
hayet ona yuz m . .. hayat eseri yoktu. Muazzam umun . ._ 

. · ·· ,. erek ikna edebılduc. · . · h · b" k n -... mızı soy~ıy . . . tarafından pis sımsıva mce ır a _... 
Tekrar yola düzüldük. Hademen~n ıçı- zıyor damlıy~rdu. Düştüğü zaman blJr 

k d • sepeti sardığı ıp, ve ' 
ne yemek oy ugu 1 tarafa kaymış fakat tamamen çıkmnnlJI 
- . d k' pantalon asgılarımız a, ce- ' . . ·a· İlk k uzerimız e ı . eli t t olan gözlüğü çamur ıçmde ı ı. ~ . .. t diyen düşmesın ye u a- , 
sedı, mu ema . . yl dk sonra dine gelen ağabeyim oldu: 
rak yorulmamak ıçın, bağa 1 

• ' _Ne abdalız, dedi, bana öyle geldi ki-
köşelerimize oturduk. . . ki bır türlü .Şuradan başka bir kadeh ver. 

Hava o kadar ~apalı ~1 
' Bulut- Sepetten bir başka kadeh aldım, do}.. 

gündüz olmayacaga benzıy~rdu:.,+. Yol durdum ağabeyime uzattım. Aldı, yük• 
lar, sanki üzerimize kadar ınmı~.ı. . • sek sesl~: 
berbaddı. Çamurlar camlara :Uç:ıyo;, ~~ _ Sıhhatine! 
vıyordu. Dışarısını g~rme~ ~b.tuna tı d _ Dedi. Ayni köşeden, ayni kekeleme set 
yoktu. Her birimiz, sinırler~m~z~ ~p ebi~· duyuldu: 
bilmek için ayn ayrı ve bırbırımızc d k _ Sı .. Sı .. Sıhhatine! 
dirmemeğe gayret ederek sıkılı~~r. ~ · Ağabeyim bir eli ile başını tuttu. Ka.. 
Lakin bu daracık arabanın havası ızı ?· dehi dikti. Sonra: • 

f 1 · · tıkanıyordu. Bır ğuyordu. Ne es erırruz _ Müthiş sarhoşum. 
aralık: Diye mırıldandı. Cesetten mümkün ot. 

- Galiba kokmağa başladı.. .. .. duğu kadar uzağa büzülerek cevap ver .. 
Dedim. Ağabeyim, bir benım yuzu?'e dim: 

. h d in yüzüne baktı. Herha.dc . bır de a emen 1 k - Ben de ... galıba ... 
yüzlerimiz ölününkünden daha az so u _ Ne çıkar, haydi, oyuna devam ede-
olmayacak ki, teselliye kalktı: .k Hm Bu sefer kağıtları sen dağıt. 

_ Ne çıkar!.. dedi, sanki hayatta ı en Hademeye hitap ediyordu. Fakat o bo-
daha mı az kokuyordu. Al. bir ~igar~ !ak. ğuk bir sesle: 

Fakat o da müthiş bir asabıyet ıçınde _ Artık, dedi, oynayamıyacağım. 
idi. Bir dakika sonra: _Ne o korkuyor musun? Kaybede.o 

- Olmayacak, de_di, iç~liın. . . rim diye korkuyor musun? 
Şişeleri açtık. İçtık. Agabeyı~. f _ Hayır .. Hayır .. Bütün paralarımı al-. 

kl dedi Endışeler e -- Haydi çocu ar, • ' .. '. sın .. Fakat oynayamam. 
saneler bizden uzak> şarkısını soylıyelım. - Korkak! 

Ve hep birden başla~ Ağabeyimin bu hitabına, köşeden biı 
Endi§eler, efsaneler bızden uz~k .. . aksisada oldu: 
G~l.iğe her yeni gün güler yu~ go.sterır - Ko .. ko .. korkak! 
Oyun ve şarkılarla kadehleri d_ıke~ım Kendimi kaybettim. Bütün kuvvetim.o 
S-..:1- .::-.::müzü örtenedek gidelım. 

1 
b y d 

t.'TVMCT u.->~u. e agır ım: 

, Ve içiyorduk. Şiş:l~rin boyunı~_rın: kı- _ Arabacı! Dur!.. Allah aşkına dur! .. 
rarak dibine kadar ıçıyor, şarkı soyluyor, Fakat o duymadı. Yağmur, çamur içiDa 

içiyor, uluyorduk. de mütemadiyen hayvanları dehliyordu. 
Ağabeyim, bir aralık haykırdı: Ağabeyim dudaklarını ısırmıştı, iki dam--

, _Çocuklar be! .. Bende kağıt var .. ~a~- la kan gördüm. Fakat: 
, di dört kişi bir parti yapalım. Bırımız - Bir talebenin korkmıyacağını size 
cı:norh (•) oynar. isbat edeceğim. 
· Cevap verdim: . Diyerek kadehini doldurdu, ölüye dö-

- Bu, Mösyö Perlmutter iç.in biçilmış nerek, ağır bir sesle: 

kaftandır. A - Mösyö Selig Perlmutter, dedi, bugün 
_ Tabii. Beğenemedin mi? O da pekala sizin şayanı hürmet bir talebe olduğunu• 

senin kadar oynar. Haydi .. Kağıtları sen zu gördüm. Şerefinize içmeme müsaade 
yapıyorsun. eder misiniz? 

Kağıtları verdim ve onun hesabına on Ağabeyim kadehini dikti. Devam e~ 
löve yaptım. Ağabeyim: ti: . 

_ Yok, dedi, olmaz. Kağıtları Mösyö _ Şimdi, azizim Mösyö Perlmutter. 
Perlmutter'in bizzat kendine ver. O, ken- bizi rahat bırakmanızı rica ederim. v., 
di kendine oynar. Yalnız, kağıtları tuta- kıii hepimiz bulut gibi sarhoşuz amma, 
bilmesi için biraz yardım et. ölü bir Yahudinin konuşamıyacağını 

Cesedin kolunu kaldırdım. Kağıtları pekala müdrikiz. Bunun için kes sesinil 
parmaklarının arasına sıkıştı:du:ı. Ağa- O zaman perlmutter smtmağa ve kalı• 
beyim cpas> dedi. Hademe cgordum .. de- kahalarla gülmcğe başladı: 
di. ces!din eline baktım. Kare vardı. Ka- _ Ha .. Ha .. Ha! ... 

zanmıştı. Ağabeyim, gözleri dönmüş haykırdı: 
Ağabeyim: - Sus .. Köpek .. Sus .. Yoksa .•• 
- Talihe bak, diye haykırdı, Yahtıdı Ölünün neşesi iki misli olmuştu. 

öldü, şimdi de kazanıyor! - Ha .. Ha .. Ha! ... 
Bu minval üzere oynadık. Ölü, rnüte- Ağabeyim düello için getirmiş olduğu.. 

madiyen kazanıyordu. muz tabancalardan birini aldı ve: 
Hademe: - Bir kelime daha söylersen yakanml 
- Eğer ate§ ettiği zaman bu şansının Diye tabancayı ona çevirdi. Likin ölü, 

yarısı olsaydı, kurtulurdu. İyi ki öldü de, büsbütün coşmuştu: { 
paraları vermiyeceğiz. - Ha .. Ha .. Ha! ..• 
Ağabeyim bağırdı: Ağabeyim daha fazla dayanamadı. Ta-
- Vermiyecek miyiz? Borcunu verme- bancayı ölünün yüzüne dayadı, ateş et

mek mi istiyoısun, alçak köpek. Zavallı ti. Müthiş bir gürültü oldu, araba sarsıl• 
öldü diye onun hakkını mı yiyeceksin! dı. Fakat barutun kokusu ve dumanı 
Derhal paralan çı.kaT ve onun cebine içinde, Selig Perlmutter'in kahkahası u ... 
koy. Haydi, sen de hesapları yap. zun uzun, sanki bir türlü bitmiyecckm~ 
Hesapları yaptım. Paraları hepimiz1 gibi bir daha duyulmuştu. Ağabeyim, in .. 

Yahudinin ölüsünün cebine koyduk. Bu liyerek, öne, ölünün dizlerine düştü. Ha· 
aralık, gözlerim hesaplan yaptığım ka- deme, köşesinde büzülmüş. Ağlıyordu. 
ğıda tesadüf etti. Bu, ailemizin eski dostu Ve bu kurşuni, yağmurlu günde araOO.. 
olan ve okuduğumuz şehirda oturan bir nm içinde sarsıla sarsıla ebediyete kadafr Para ve tantana Paris~ ihtiras ve hava

\1ü heves Parisi, zamanımızda o kadar az
:trıış ve azıtmıştır ki bunun şirret ve şar
latan gürültüsü yanında, asıl Parisi, me
deni ve fazıl insanların Parisi bir tarafa 
sinrntş, ses çıkarmaktan korkarak, büzü
lup kalmıştır. 

Ölü gömme için hazırlanan tarife 
Dahiliye Vekaletince tetkik ve tasvip 
edilmiştir. Yalnız fakrü hali belediyece 
sabit oln.nlardan gerek müslim ve ge
.rek Hıristiyan olsun para alınmıyacak

ailenin bizi yemeğe davet eden mektubu gittik. 
Belediye şehirdeki serseri kedilerin idi. o gün benim doğuşumun yıldönümü 

toplattırılması işine devam etmektedir. ~lduğu, ve mektepte bekar talebe oldu
Evvelki gün 123, dün de Hasköyden 8, 'ğumuz için bu nezaket eserini göstermiş
Galatadan 45, Fatihten 20, Eminönün. 
den 1 7, Sarıyerden 44, Pangaltıdan .51, 
Beşiktaştan 41 olmak üzere 226 kedi 
,Himaye? Hayvanat Cemiyetine iÖnde
rilerek öldürülmüştür. 

* Nasıl ve nereye geldik, bilmiyorum. 
Yalnız hayal gibi birkaç kişi ölüye nra
badan çıkardılar, ağzında köpükler, önü
ne gelene saldıran ağabeyime zorln bir 
gömlek geçirdiler ve timarhaneye götür
düler. HaUi. da oradadır. Her sene doğum 
yıldönümümde bu hikfiY.eyi hatırlarım. 

tır. 

* 
Hıristiyanların belediye tarafından 

,gömülmesi işi 940 senesinden itibaren 
Medeniyet dünyasında seyahnt etmek başlıyacaktır. 

(•) Dört klşl oynanan 0711nda, mesela bir 
briç partisinde kendis.~e Utıt. vcrlldii\I hal
de oynamıyan kimseye, «morto yarıi "ölü• 
derler. Bu ıstılah türkçeye de aynen «.morb 
olarak geçtiği için öylece bıraktık. 
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Beğendiğiniz kadın Ve 
erkek tipleri hangileridir? 

Kadm 
- 610 -

muhitinin saygtsmı 
kazanmahdır 

Kadın olsun, erkek olsun bir insen be
raber yuva kuracağı arkadaşta aradığı 
maddi ve manevi bütün vasıflar buluna
bileceğini umması bence muhal bir key
fiyettir. 

Hayatlarını birleştirerek bir tavan ~l
tına sığanacak çiftlerde birçok temayul
ler zamanla müsbct veya menfi sahalar
da tezahür ve inkişaf eder. 

-613-

Kadm daima geçimini 
duşun melidir 

Bence en makul kadın tipi: 
iık tahsilli, yuvasını sever ve dalma geçi

mini düşünür, intizamı yerinde, kocasını in
citmekten çekinir, iyi bir ev kadını olacak 
kabl.llyette, san saçlı mavi gözlü, yuvarlak 
çehreli, ağzı burnu mütenasip, balık etinde, 
orta boy ve vücutlu bir genç kız. . _ 

Ankarada atlıspor kulübünde : G. ÖZgu!l 
-614-

Kadın daima na~'eli olmahdırl 
Beğendiğim kadın şudur: 

Güzel kadın erkek ruhuna inşirah Te- Yuva kurmasını bilen, kocasının büt-
rir. Fakat zaman güzelliğin daima dü~ çesine göre hareket eden, kocasına ve ço
manıdır. Binaenaleyh beğendiğim kadın cuklarına karşı daima neı'esni ve güler 
evlenmede yuva kurma ve aile mefhu- yüzünü, şefkat ve sevgisini eksik etmi
muna va~ıf, şuurlu, ülkülü, sıhhati y~ yen, terbiyeli, orta boylu, §işmanca, pen· 
rinde, riyakar o~~a!an, bo.l tevazu sahı- be beyaz tenli, toparlak yüzlü, kaş ve 
bi, neş'eli, muhıtının sevgı ve saygısını gözleri siyah siyah kirpikli bir kadın .. 
kazanan, esmer güzeli bir k~~ ol.malı- Anka;. riJah fabrikaM ulemetTe 
dır. Müzikten anlamalı, tahsili erkekten pbesmde Mahmut 
aşağı olmalıdır. 

Karaman s. T. Hayatı ucuzlatmak için 
(Sarih adres ve ismin.in~ mütevassıtlarm kaldırılması istememi§tir) 

- 6 ı ı - dUşUnillUyor 
K d be "ki" Hayatın ucuzlatılması hakkında tet. 
a ın metin ve cerı 1 kikler yapılırken, gıda ve giyecek mad-

olmahdırt delerinin mutavassıtlann elinden geç-
Beğendiğim kadın: mesi dolayısile fiatlarda çok tezayüd 
Vücut: Benden boylu ve cüsseli olmamall, olduğu görülmüş ve bunun için de mu

'Balık etinde, esmer, narin yapılışta ve mü- tavassıtların kaldırılarak yerlerine Ti
tenasip bulunmalı. caret Odalarının bu işi yapabilip yapa

Çehre: Oüzelllk ve tazeliğini uzun müddet mı acaklan hususunda tetkiklere baş· 
muhafaza edecek yapılışta olmalıdır. Y . . _ 

Sair evsafı: orta tahsilli, zeki, zevkiselim lanmıştır. Ankara Tıcaret Odası, bu ış , 
sahibi, iradesi kuvvetli, bazı ahvalde ciddi, te İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına , 
metin ve becerikli, hııkşlnas, mütevazı, na- bir mektup göndermiş ve meselenin el-
zlk, merhametli. birliği ile tetkikini ileri sürmüştür. 
Yuvasının ömrünün sonuna kadar idame- Şehirler arasındaki ithalat ve ihra-

sl lçln her ne olursa olsun sebatkA.r, yuvaaı- tt t rtl kaldırıldıgı" takdir-
nın saadet.ile ynşar olmalıdır. ca a mu avass ar .. .. . 

Adapazarı Çark sokak No. 105 ele de fiatların mühim mikdarda duşecegı 

Bugünkü program 
29 - Temmus - 193'1 - Perşembe 

İSTANBUL 

Öfl• nefriyatı: 

12.so: Plflkla Türk mwıikls1. 12.50: Bava· 
dis, 13.05: Muhtelif pl~k neşriyatı. 

Ak.fam n.,t:ratı: Trabzon (Hususi) - Fındık dev§irllmeye 
18.30: Plflkla dans musikisi. 19.30: Spor başlanmıştır. Nasıl ki tiftik keçileri Ankara , 

musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20: muhitinden uzaklaştırıldıtı takdirde ttty -
Hadi ve arkadaşlan tarafından Türk musl- lerlnin parlaklığını ve yumUf&klığını kaybe
kisi ve halk şarkıları. 20.30: ömer Rıza tara- diyorsa; fındık ta Akdentzin iki memleketi 
fından arabca söylev. 20.45: Safiye ve arka- istisna edilecek olursa Karadenlzin cenup ve 
daşları tarafından Türk muslkisl ve halk şark sahilerinden uzaklaştınıına meyvuını J 
§nrkıları, (saat ayan). 21.15: Orkestra. 22.15: değil hayatını bile kaybeder. 
Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla solo- Bu kadar nazik yaşayışı otan fındıiuı '8-
lar, opera ve eperet parçaları. tişmesi için sun'i şartlardan ziyade tabi1 

YARINKİ PROGRAM 
30 Temmuz 93'7 Cuma 

ötıe n..,ıyatı: 
12,30: Plflkla Türk musikisi, 12,50: Ha -

vadis, 13.05: Muhtelli pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Pliikla dans musikisi, 19: Radyo fo
nlk komedi (Tosun), 20 Fasıl saz heyeti, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: 
Fasıl saz heyeti, (Saat ayarı), 21,15: Orkes
tra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: 
PllUcla sololar, opera ve operet parçaları. 

Zahire borsasmda ticaret odas 
Azaları 

şartlara ihtiyaç vardır. Bu mmtakada küme 
küme ocaklar hallnoo toprap dlkllen fındık 
5-0C metreden yiiksek yerlerde y&§ayamadıtl 
gibi sert ve yabis iklimlerde de kat'iyen ba
rınamaz. 

Son yılhırda fındık ma.hsulimü koruyan 
köylüden ziyade devlet olnıU§tur. Ziraat Ve
kaletinin mücadele memurları her kış fındık
lar üzerinde çalışarak hastalıklarla mücade- tec;;:,.•~ 
le etmektedirler. 

1937 senesi fındık mahsulü emaall görülme
miş bir şekilde bol ve bereketlldlr. Müstahsil ~ 
on yıldnnberi böyle feyizli mabaul görülme. 
diğinl .söylemektedir. Köylü l'e çiftçiler mah
sulün bolluğundan ötürü fevtaıAde sevinç 
ve meserret içindedirler. Altı mmtakaya ay
rılan mahsulün umum! rekoltesi şöyledir: 
Trabzon 29 mllyon kilo, Giresun 25 milyon 

.. kilo, Ordu 11,200,000, Görele f milyon 400 bin 
Ticaret ve sanayi Odası meclis! dun top- Tirebolu 4 milyon 200 bin, Önye ve Fataa 4 

lanmış ve zahire borsası idare meclisine oda milyon 200 bin kilo olmak üzere '18 milyon 
meclisi namına aza seçmiştir. Seçilen m kilo. 
Murad Fortunoğlu ile Cenan Taner'dlr. 
---···----·----·--------......................... _ 

mütekait yüzbaşı İhsatı Titiz anlaşılmaktadır. Hatta bazı yerlerde 
- 612 - malların bir değil, müteaddid mutavas- Tutun istihsalAll artlyor 

k h tkA. sıtlann ellerinden geçmesi malın fiatı-
Kadm ocasma Urme QI nı çok fazlalaştırmaktadır. Yapılan tet-

olmahdır kiklerin neticeleri İktısat Vekaletine 
Kadında aradığım vasıflar şunlardır: 

1 - zengin ve çok güzel olmamalı. 
2 - Karakaf ve karagözlü, esmer J1Dlü, 

t>rta vücutlü. 
3 - Ağzı kokmaz. 
4 - Ahlakı ve terbiyesi fevkalAde, tahaU1 

orta. 
5 - Yuvaşına merbut, çocuklarına dütkfin, 

erkeğine hürmetkar. 
6 - Büyüklerine itaatkar ve hürmetklr. 
'1 - Ev işlerinin temlzllğine karşı tıtlz. 

Bursa sebze hali 20-21 de 
komisyonca Hamdi 
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bildiri'lecektir. 
----------~-----

Arapkirde bir yangın 
Arapkir (Hususi) - Burada bir yan

gın olmuş ve aktar Akife ait olan büyük 
bir ev tamamen yanmıştır. Yangın gece 
varısından sonra başladığı ve hava da 
;üzgArlı bulunduğu için söndürülmesi 
güç olmuştur. Evde bulunan Nuri kendi
sini oda penceresinden atmak suretile 
kurtulmuştur. 

VENÜS PUDRASI Alman ve İngi -
liz kimyagerleri tarafından en son 
keşfedilen yeni bir şaheserdir. Bu 
yeni Venüs pudrasile pudralanan 
bir cild dünyanın en taravetli güzel
liğini ifade eder. Hiçbir pudra 
VENÜS pudrası kadar cildi mat tu
tup cazibeli gösteremez. Sarışın, 

Kumral, esmer her tene uygun renk
leri vardır. İsmine dikkat ve taklid
lerinden sakınınız. 

nunda genç şoförü paylaşamaz oldular. sonra önüne gelene çattı. Bağırıp çağır
Fehametin içine, anlaşılmaz bir korku mak için hiç yoktan bahaneler aradı. 
girdi. Evdeki hizmetcisini bile ayartsa- Sonra ondan da yorulmuş, ezilmiş gibi 
Iar, buna da kızar, kırılırdı. Fakat şo. odasına kapandı; saatlerce oradan çık
förünü elinden alacaklar, diye büsbü- matlı. 

tün sinirlendi. Her gittiği yerde oto- İnsan, nasıl olur da şoförünü sevebi
mobilinin kapısını açan böyle yakışıklı, lirdi?. Şemsünnisaya kalsa, gönlünün 
terbiyeli bir çocuğun bulunması genç sevdiği adam kim olursa olsun onunla 
kadının pek h~şun~. ~~diyordu .. Cariye- evıı:nmeğ~. b~!e P?~ tabi~ ~ö~yord~. Ya I 
}erinin güzelligile ovunen eski zaman sahıden gunun bırınde ışı böyle bır de· 

Yazan : K. R. l!naon adamları A gibi o .da . herkesin yanında liliğe ka~~r ~ardı:.ırsa ne ~lacaktı?. O 
A .. .. bununla adeta göster~ yapıyordu. İma- zaman dunku şofor, kendınden daha 

- Fena para değil! .. Ama, bana ge. rak, pekala okumuş yaznuş, ~ gor- da karşı da gene tıpkı öyle, eski zaman- zengin bir insan olup ortaya çıkacaktı. 
lirse ben iki katını veririm!.. müş bir çocuk :işte .. · Altı ay ~nırn Y~- Iarda para ile satın aluunış köleler gi- Onun gibi ne giyse kendine yaraşt1ran 

- ~kolsun!.. Desene benim şoförü- nımda kalsın,. ~nra. gel de gor ... Şofo- .bi bakmzya başlamı§tl. ömrünün so- ?ir genç, hele Şamlı kadının dediği gibi •--------.L-------ı 
&e sahiden göz dikmişsin!. Zorla elim- re benzer yen şımdı de yok ama hele 0 nuna kadar yahud da kendisi ondan Istanbuldan da çekilip gittikten sonra, 

88BAM 
den alacaksın, demek!.. zaman bakalım, t~nıyabilecek misin? .. bıkıp da yoİ verinceye kadar kapısın- büsbütün tanınmaz olacak; bir zaman-

- Hoşuma gidiyor ayıp değil a... Acaba on~ agzını mı arıyorl~rdı; dan ayrılmıyacak sanıyordu. Çimdi de lar şoförlük ettiğini kim bilecekti?. 
- Bizim bildiğimiz insan, tanıdıkla- Fehamet en zıyade bundan korktu. onu elinden kapıverecek bir başkasının Para, belki herkesi büsbütün değişti-

rının hizrnctcisini, uşağını ayartmaz. - Kuzum benimle eğleniyor musu· ortaya çıkması genç kadını şaşırttı; alt. remezdi; yaradılışında düşkünlük olan-
- Ben senin hizmetcini ayartmıyo- nuz, Allah aşkına?. dedi; bunun şaka- üst etti. Şoförünü kaçırmamak, hem lar zengin olduktan sonra da bayağılık. 

rom ki... Bana gelirse ona şoförlük de sı bile tatsız!.. de bir başka kadına kaptırmamak için !arını ikide bir, ortaya vururlardı. Fa- ı1 ~ttirecek değilim! .. Bu çocuk zaten şo· Mihrinur bir kahkaha daha kopardı: ne yapacaktı?. kat İmad, böylelerine hiç benzemiyor-
förlük için yaratılmamış. Mademki sen - Merak etıne ayol, dedi, kimseye Şemsünnisa, iki kat aylık vereceğini du. Biraz para, biraz giyinip kuşanma, 
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kıymetini bilmiyorsun, bilenlere bırak bir şey söylemeyiz! .... Ondan !ana .kor- .söylüyordu. Fehamet de, haydi bu ka- onu büsbütün b~şka bir adam yapacak
diyorum. kun olmasın! .. Yo~ ~ger, sen ~~yo~- dar parayı gözden çıkarsın, diyelim; fa- tı. Öyle olunca Imad gibi bir genci de, 

Mihrinur da durmadan gülüyordu: san, kocandan çekınıyorsan, Şemsunnı. kat bu elverecek miydi? .. Şamlı dul, onun yanında şoför diye bırakmazlardı. t s T t KB Az LA 8 
_ Şcmsünnisanın dediği, haniya; pek saya bırak. işte ... O, kendi başına buy- görünü~te şaka, fakat gerçeğe çok ben- Fehamet bunu düşündü; ondan ayrıl- 1---------.ıı----::-Kap---..,--ı 

Terkos 00.0J 

de yalan değil! .. Böyle çocuğu garajda ruk, dul bır ka~ ... ..Parası da var. Sı.- ziyen bir eda ile bu şoför için daha baş- manın kendisine pek acı geleceğini de AçJıı 
çürütmek günah ... Ben, senin yerinde kıya gelU:~e:.se .ıs.~buld.~ çıkar, gı- ka çılgınlıkları bile göze alacağını açık· anlamıya başladı. Tü:k bo:cu ~ 1:.ş~ll ıs.ıs ıs.os 
olsam, hiç d~ünmem. Kocandan bo- derler. ~on~llennm ıstedigı yerde ge. tan açığa söylemişti; para ile olmazsa • • n Yadell <Xı.oo oo,oo 
şan da ona var, demiyorum. Hiç olmaz- zerler, eglenırler... Jr.ıdınlığı He, dişiliği ile nasıl olsa onu - 4 -
sa gönlünü de eğlendiremez misinL Şemsünnisa: baştan çıkaracağa benziyordu. Hüsa- TA B V 1 LA T 
Şemsünnisa, başını kaldırdı; gözleri- - Bunda darılacak ne var, diyordu. mettinin kansı da ondan geriye kalını- Ertesi gün, otomobille Kağıthaneye 

ni kapıyacak kadar kıstı: Bu çocuk ömrünün sonuna kadar senin yayım, derken bu kadar ileriye varabi- doğru gezmeğe gitmişlerdL Dere kena-
- Ben varırım da ... Böylesi için in- yanında şoförlük edip çürüyecek değil lecek miydi?.. rında dolaşırken İmada dedi ki: 

san her türlü çılgınlığı göze alır. Evlen- ya... Bugünkü gezinti onu hiç eğlendirme- - Hüsamettin seninle bir konturat 
mek için sanki bundan daha iyisi tlll O gün Fehametle uzun uzun çekişti- di. Bütün gün sinirliydi. Gözlerinde es- yapm3;k istiyor. 
bulunacak? .. Güzelliğini bir yana bı- ler. İlk önce §Üalafll" gibi iken en so- rarlı bir acılık vardı. Eve döndlikten 
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fo~ranm:cadan terçüme edebi roman Tercüme eden: H. Y. 
~n bir defa daha, sall~an ~ademe J kont, yere diz çöke~ek koltuğun ayak- bu vaziyetimi görmemiş gibiydi. Fakat 

olmağa çalışarak dedım kı: Iatını, bu yerlere bırer birer yerleştir- Kont (Fransuva) ve Vikont (Antuvan) 
~Bu ka~ faz.la .s~ze ne ~Uzum var? dile.r. H;r .halde yapılacak iş, fevkalade ifrat derecede nezaketle, yorgunluktan 
'' ~ hakim sı~ınız. İşın son~nd~ nazı·k· hı~ ışe benziyordu. mı yoksa can sıkıntısından mı müşte-
)orcagıruz pntaJ!11. bence ehemmıyetı Bınn~ı koltuktan sonra, sıra ikinci- ki olduğumu sordular. Kont: 
bu · Madam de ... nın hayatına muka- ye geldı. Bu ikinci koltuk boş olı:nakla B d - d 
li«:_ kendi hayatımı feda ettim. Bu tek- beraber gene aynı sessizlik ve aynı ya- - .. ~. :rec: a~~r ~:ı~=pedı ma-
~i tekrar etmekliğimi mi istiyorsu- vaşlıkla itildi ve aynı ihtimam ve dik- z~r.gorunu:tae ~n .ım,tı·~· ı .. f ka,~dee-
-ı' P k' .. 1 l T k d' k tl . rımız, şaye mm e ıgımız ev ,.. 
h-..· e ı, oy e o sun. e rar e ıyo- a e yerme tesbit edildi ·· • tk• • t "be · . k ta 
;'"'Ilı B"t" . · cur e arane ecru ye gınşme sav-
~ ~ . . . - u ~n bu ışler bitince, iki ihtiyar vurunda bulunuyorsa bu aheste davra-
1. rkı (Gaspar) aç& elını sagdan so- yerlerıne avdet ettiler ve ~ kalannı k t'' ı.. 1 d z d' 
141 saıı rak . . . d .. nış a ıven uzumu ur. anne ıyo-

ıya ıtıraz ettı: uvara, yuzleri bana müteveccih ola- rum k' ·çok güç t' tec "be-
~,:;- Ne kadar inadcı adamsınız efen- rak oturdular. Bu işlerin arasında yal- 1 . ı, da en gu~anyla ızmatatb'ruk et 
\(j • Ortad ha .. .. . b erı arasın ç o anını 1 -
bı.... a yat, olum meselesı yok, nız ana dokunmamışlar beni yerimden m k · etinded' ped · · b' 
.... ~~ pekala biliyorsunuz. Mevzuu bah kaldırmamışlardı. s e nıy ufak ır ve enmıb'l z,iht'ıraz 
'""&Clll • • b' . • E f onra en parçasına ı e ıyaç 
birue ~y, sız~. «. ır kadın~n şerefı:ıt ta- . t~a ~ma. b~~ını~o~dun:. Od~~~n va- hissedeceği kuvvet ve kudretini topla
li->:- zıkrettıgınız nesnedir. Bu şeref, zıyetı şımdı şovle ıdı. İkı acaıbuşsekil mak ·ç·n çok haki ı k d'nl · 
-"4olll i tihab k 1 k .. v ~ ı ı . ı o ara ı enıyor. 
t ..... · n. ımzla, ya kurtulacak, ya otu ve şovale, bir hattı müstakim ii- '.. . . . 
~ ~lecektir. Ne mukabilinde kur- zerinde sıra ile Ür> yer işgal edi d Durdum, muhatabımın sozlerını dın-
•ııJ.ca.. :r yor u. ı· d So ·· l · · 'ht' le gı malfundur. Bu kurtulan şere- Koltuklar karşı karşıya konulmuştu; 0 ~o~ um. nr~. goz e~ı~, ga!n ı ıya-
~ ~li memnuniyetle bir cemile da- suretle ki, bir tanesi, diğerinin, adese j 1:· ~ıraz .e~vel şovalenı.? uze~ıne y~rleş- ı 

Sayfa ı_ 

insan, yılan ve tilki 
Rusçadan çeviren: H. Alaz 

lıla ılave edeceğim. Madam de ... ' bade- vasıtasile aksedecek olan hayalinin ir- tırdıklerı alete teveccuh ettı. Vikont' - Dua mem.a.t er. dm karW Göt8)www ld 1W1™ 
IQa bu eve ayak ~~ıya~k ve .bade- tisam. edeceği noktada bulunuyordu ... (Antuvan) .. he.~:~ .~tıldı: . . Bir gün adamın~ de~e!e bhımif ol- Yılan, ~ycı btr tebessümle: 
te b «hayat amelelıgı:ıt etrnıyecektlr. İş- Markı( Gaspar) gözleri kapalı, cansız - Bu gordugu~~z adese, ırtıbat ce- duğu halde bir vadiden gıdiyordu. Deve, - Peki, dedi, bau. inanmıyorsan ~ 
de U kadar. Şimdi söyleyiniz, Madam bir cesed gibi, nefes almadan yatıyor-, reyan~n~n neşr~~tıgi rnanyatizma büz· adeta dalgalı denizdeki bir kayık gibi ine bııJraprıa 80l'almı. 
)o~ hesabına siz mi ödeyeceksiniz, du. Uzun bir sükut başladı... 1 melerının teksıfıne yarar. Onu teşkil çıka yürüyordu. Birdenbire uzaktan bir Yolcu ile yılan bu meseleyi bir başka-. 

sizin hesabınıza o mu ödeyecek? eden madde kont de Saint Germainin parıltı, bir kızıllık görünmeğe başladı. sına sormala karar verdiler. İleride biD 
t O ~enüz sözünü bitirmeden ben ba- XXVI eser~ kadı. ol~n bir !e~kibdir. Cam na: Devenin üzerindeki adam biraz daha iler- inek otluyordu .. İkisi de ona doğru yol .. 
t ll:nı. lglniştim. Marki 0 anda ayağa kalk sıl zıyayı ınkısar ettırıyorsa, bu hususı leyince, yer yer alev yığınlarlle örtülü landılar .. ve sordular: 
ı, bırdenbire: Çok uzun bir sükıit... terkip de elektrik rncvcelerini inkisar bir düzlük gördü. Bu yeşil • kırmızı a- - Senin de, dediler, insanlarla ilişiğin 
~ Çok ali !dedi. Muvafakatinizi al- .. Biday.e~te~ sakin görünmek ve yü-, ettir~r. Bu v~ bun? ben_zeye~. bir .. t?kım !evler, adeta canlı imi§ler gibi, oradan var, sen söyle bakalım: İnsani.ar iyiliğe 
ile · .Fazla bir şey istemiyorum. Kont zumd:~ı ıst.~h.~af ifadesini muhafaza et- vesaıt sa~esındedı:. .~ı muş~rulıleyh buraya, buradan oraya kımıldıyor, hare- fenalıkla mukabele etm~zl~r ~? 
ki Vıkont da ayağa kallönışlardı. Mar- mek ıçın butun irademle mücadele et- kont ve bılahara buyuk pederım, evve- ket ediyorlardı. Adam, bunun ne oldu- - Onlardan başka türlu bır hareket 

0 nlara hitaben: tim. Fakat biraz sonra itidalimi yavaş 1 ıa tabii ~anyatizma .. kabiliyetlerini b.~r ğunu iyice görebilmek için, devesini o beklenir mi hiç?. Onların p~ensi~i iyiliğe 
d - Efendiler, görüyorum ki maksa- y~v~ş kaybettiğimi gördüm. Macera, ço~ .ta~bıkat. ve tecrubelerle tekemm~l tarafa doğru sür'atle sürdü.. Alevlerin fenalıkla .m~~bele e~ektır. Mısal ola-; 
i ~ anladınız.. dedi. Yapacağımız iş ~ıttikce, fevkaltabiiye bir şekil alma- e:tıı mış~er \ c sonra, bu ~na. k~~ar hıç yanına yaklaştığı zaman otların yanmak- rak kendi~ göstereceğim: ~n uzun .se
~uı ne lazımsa ihzar ediniz. Vakit kay. ga .. başlıyor ve bu şeklin altında sırıtan bı:: asabıye doktorununAhıç bır ılı.m ruh ta olduğunu gördü. Her halde az evvel neler sahıbıme sadakatle hızmet ettırn. 
~eyin. Zira nerede ise sabah olacak. mubhem tehdid. biraz evvel asabımın mutehassısının ve hatta en rnucıze sa· burada mola veren bir kervan, bir §ey - Hiç itiraz etmeden bütün sütümü ona 

~iraz istirahat edip kendimi toplı- ve adalatımın kötürümleşmesi gibi, ce- hidi ~ddedilen i~~i:tizme aliminin yapa Jıer pişirmek için, bu ateşi yakml§, gider- verdim.. Zaman oldu ki yavrularım aç 
Yicagun. saretimi kötürümleştiriyordu. j ma~1gı kadar muhım neticeler elde et- ken de bunu söndürrneği unutmuştu. Bu kaldı, fakat ben gene ses çıkarmadım. 

lfllrki salona g· d'gı-· .... _ O derecede ki nihayet, beni baştan a-ı mege muvaffak olmuşlardır. Uzağa suretle civardaki kuru otlar tutuşmu§, a- Halbuki geçen gün sahibimin karısına. 
~ ij· ' ır ı m zaman gozu - k J 't - h t s· · .. · · d 1 d 11 . it h . kl .. 1 . .. led'ğ" . B' . k ı~ g 'b şek'll . d h' b' şagı ap ıyan bu heyecaitıı, düşmanla. gı megc ne ace . ızın uzerınız e ya- ev en se er. acayıp ve parı ı çıçe er şu soz erı soy ı mi işıttim: c ızım ine 
&ıılıy an 

1 erın en ıç ır şey rımd · ı kt k k 'pılacağını tahmin ett'g-· l' b gibi kah oraya kah buraya kmağ b ihtiyarladı .. Artık onu kesmek zamanı doa...~lnadığun iki koltuktan birine .. .. an .. gız :yememe en or tum ve ' b' ~ ımı· ~m: ıye,.. u- 1 -t ' a a aş-
"-~& u yürüc;til. Bu k lt - t d d _ yuzumun çızgilerini göstermemek için nun muazzam ır mısa mı sıze goste- amış ı.. geldi..> 
~ do- 0 uga 0 ur u, a b' d b' y 1 kt' Ad b" d b" 1 B -zı d be · b' ...... "-- - grusu, gömüld"" K lt - t ır en ıre .ayaga kalkarak bir kaç a-ı rece ır. am, ır en ıre, yanan ot arın ara - u so er en sonra nı ıraz semıı. .. 
"l!Clabl u. 0 ugun, gaye d .... d" G · 'ht' · k 1 d k b' 1 .. dü Y 1 meğe karar verdiler .. Ben şimdi her güıı ıi-. -.ı yapılmış olan arkalığına, min- ımH yuru um. ay.rı .ı ıy~n aş arımı çattım. Vi- sın. a kaoc~m1 an . ır ykı an gor b. ı an, a

1
-

~ ve yanlann büt" .. d" .. . ep aynı hareketsizlikle vatmak•a 0 - kont, ıhtıyatkarane: cayıp vıs er çızere şuraya uraya sa • kesilmemi bekliyorum. Bu muamele, iyi~ 
~-- a un vucu unu ı- . · · · 
"~ Yerleştirdı'kte .. 1 .. k lan ve belkı de uvuvan Marki (Gaspar) (Arkası var) dırıyor, onu gıttikçe saran alev çembe- liğe karşı kötülükle mubbele etmeltten 
DM.~ -- n sonra goz erıru a- • w v • • d k 1 ğ 'di ' ·-~ Örd"•••••••••••••••••••••••••••-••-..................... _ ... _ ....... _._.._ rın en urtu ma a çalışıyordu. Alevden başka bir şey mı ·r .. 

g um. 1 Yeni neşriyat ı ı çember gittikçe daralıyordu .. Yılan, nere. Yılan yolcuya sordu: 
XXV · de ise yanacaktı .. Oraya bir adamın ya - - İşitiyor musun?. 

VARLIK - 97 ncl sayısı Yll4&r Nabi, Nu- naştığını görünce yalvarmağa ba,Şladı.. Yolcu cevap verdi: 
~ rullah Berk, 8. Sami Berkan, Hamdi Akver- ç '-t• v • t hl A k k ğuk k ifi de~ ld he~ kendi koltuğumda oturuyor, cU, Umran Nazif, Orhan Veli, Cevdet Kudret, e~ Jgt JS,,.Jl=\ a- .~ı v~ or u, onu~ s~ . • ve orkunç - Yalnız ineğin sözleri k . 5i ir. 
~Yor ve bakıyordum. Ali Mümtaz, cahit Hilmi, Yakup Sabri Ma- gozlennden yaş getırmıştı. Yılan, acıklı - Peki, şu halde bir ba§kasına daha• 
~nt (Fra clt Aray'ın makale, hikaye ve şllrlerlle çık- rJ 0 m es 'ulu.. bir sesle yalvarmağa başladı: soralım. 

~llı) nsuva) ve Vikont (Antu- m14tır. - Baııa merhamet et!. Beni kurtar. Yolcu ile yılan bu defa da bir ağaca 
t\r\r ;rarengiz bir işle meşguldüler. Dit Beldmlltinde Maddeler Btı~isi - İs- kendı·sı·dı·r Görüyorsun ki yanıyorum. müracaat ettiler .. Ağaç hiç düşünmeden 
laıt~1_,' eşyayı yerlerinden kaldırdılar; tanbul Üniversitesi doçentıerloden ve de-

~arı d 1 k ı.erll dıo heklmlerlmlzden Doktor FeU'71•llah Devenin üzerindeki adam, çok merha - şu cevabı verdi: 
Qd,,._ - uvar ann enarına dizerek 6 '9 J M~ İ 1 ı 
L ~ıın Dofruer, dlf hekimliğinde maddeler biıgisl- metli idi. Yılana acıdı. Kendi kendine - ıısan ar mı?. yiliğe kötülükle mu· 
htıo iç' ortasını boşalttılar. Sanki bir. ne dalr gayet özhi bir eser neşretmiştir. Mes- şöyle düşünmeğe başladı: c Yılan hiç şüp- kabele etmek onlann tabiatidir. Misal o-

8 . ın meydan hazırlıyorlardı. lekle alakadar her doktorun istifade edecetl he yok ki fena bir mahlUktur. O, insanın larak beni alınız: Bu sahrada ben' bir tek 
etJn U lŞ bittikten sonra, hiç bir söz teati kıymet.il bir eserdir. düşmanıdır. Fakat ben ona iyilik yapa - ağacım. Bütün gelip geçenler benim al • 
ÇıoL edd en, evvelden ezberlendiği ve bir Çalar - Ankarada çıkan bu flklr ve san'at 
~ ef mecmuasının 51 inci sayısı lntl,.ar etml .. tlr. cak olursam, ona iyilik aşılıyaeak olur - tunda dinlenir, benim gölgemden fayda • 

L_tl a tekrar edildiği anlaşılan hare- " " h h ld b la ı F k · ı · b' b't d 11 "' er1 Siyasal sn,.uer _ Haziran sayısı tanınmış sam er a e u onun üzerinde de iyi nır ar.. a at ış en ıter ı mez a a • 
)~ b e, yukanda Z'ikrettiğim şövale. imzaların muhtelif ve alakalı yazılarile çık- bir tesir yapar. O da bu ahlakını değiş - rımı kırmağa, yapraklarımı yolmağa baf'::, 
)ıllt Ulunduğu köşeden kaldırarak oda- DUftır. tirir. Herkese fenalık yapmaktan vaz ge- larlar .. İşte insanların iyiliğe mukabelesi: 
l'h- laın°rtasına getirdiler. Şövaleyi oda- -···-··-·-·-······--·-··· .. ··-··--- bö' l d" ~ çer.> y e ır. 
~ .. r. :mihveri tfilinisine ve bu mı·,_._ Tokat sulh hukuk mahkemesinden: A " uı u Yolcu, elindeki uzun sopasının ucuna ğacın bu sözlerinden sonra yılan yol• 
ı.i.. takriben üçte birinı' teşkı'l eden Tokadın Perviz sokağında Perviz oğlu mü-
Q .. n torbasını bağladı, ve bunu yanmalda o- cuya döndü: 
111,.l' o.k~. ına yerleştirdiler. Dolabı aç- tevefta Halil karısı Hafize ve kızı Saime ve 

.. 1 oğullan muallim Mahir ve Mehmet Tahir ve lan yılana uzattı. Yılan büyük bir sevinç - Görüyorsun ~a, dedi, iki kişi benim. 
~' Ç!nden garib bir şey çıkardılar, müteveffayı merkum Halll kardeşi Fatıma- ·içinde torbanın içine girdi. Yolcu torbayı sözlerimi tasdik etti .. Artık sen de bunu 
~U dıkkat ve ihtimamla yerinden nın oğlu Osman 1'ızı Hanife beyinlerinde mü- devenin eğerine bağladı .. Ve devesini kabul etmeğe mecbursun!. Şimdi ben seni' 
~dıl~ ve epey güçlüke şövaleye tekevvin bir hane ve bir bahçe ve bir tarlanın sürdü. Bu suretle yılanı alevden çembe- ısıracağım .. Zehirimi sana akıtacağım .. 
bık - hır vaziyette oturttular. O za· lzalel füyuğ davasının icra kılınan muhake-
."<Ql b rin içinden çıkardı. Tehlikesiz bir mınta- Yılan bunları söyledikten sonra zehirli 
D.: -d, Unun, araba tekerleg· i büyüklu" _ mealnde satış suretlle şüyu'un izalesine karar N E v R o z • N ' 
"'IQl e verilmiş olduğunda Tokadın Dabağhanel atik ı kaya geldikleri zaman yolcu deveyi dur- dilini insana uzattı. 
'ı ~ Ve tıpkı araba tekerleği gıbi yas- mahallesinde sağı lbni Kemal mektebi, solu durdu. Ve yılana hitaben: İnsan yalvarmağa başladı: 
~ Yuvarlak bir adese olduğunu gör- Tokatlı oğlu Mustafa, arkası ibni Kemll - Artık sen yoluna devam edebilirsin, - Ne olursunuz, dedi, birisine daha so-
~~ . Tıpkı elektrik projektörlerinin mektebi bahçesi önü yol ile mahdut üst kat- kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı dedi. Seni kurtarmama vesile teşkil etti- ralım .. Bu üçüncüsü de ayni cevabı verir.., 
dü.~ benzi b d k · tald ta iki oda bir sofa, alt katta bir çama~ırhane 
... ~ yen u 8 ese, ns en ve bir ahır ve bir hall ve küçük bahçeyi ha. ona cehennem bayab yaşatan ği için talihine dua et .. Bu vak'ayı hiç u- se artık ne yapalım, ben de kaderime razı, 
~~ahiyetini tayin edemediğim bir vı 400 lira kıymetinde bir bab hane ve pera- bu muannid baş ağnsından nutma!. Bundan sonra kimseye fenalık olacağım .. Bak karşıdan tozu dumana ka .. 
~, en mamiıldü; tam değil, yarım tende mahaHesinde ıarkan, cenuben evvelce eser kalmıyacakb. yapma!. tarak biri geliyor. 
~ renksiz, fakat Üzerinde yakut Osman hoca iken halen Perviz otlu Abdur- Yolcu sözünü bitirir bitirmez yılan tor. Hakikaten de karşıdan bir tilki geli • 
'-)'a ısından, zümrüd yeşiline varın. rahim bahçesi ve garben Kalhane barkı ve N E v R o l badan fırladı. Adamın yüzüne atılarak o- yordu. Yılan yolcuya dönerek: 
ı&-.. - kadar altının bütün anatı gayri fimalen Barutçu otlu Etem vereselerlle mah- ı• N nu kıskıvrak sardı ve.· - Bir de buna sor bakalım, dedi. 
h:~t&ıanı '•. dut iki dönüm ve 400 Ura kıymetu eşcan 
~1-t h ? çok parlak ve ~adem ilti- müemlreyi havi bir bahçe ne içerisinde üç - H~ır, dedi, ben seni sokmadan ön- Tilki yanlanna gelince insan mesele-
""l ilt· almde pınldıyan bır madde ... oda ve bir büyük sofa ve blr ahırı havı 100 ce hiç bir yere gidemem .. Evvela seni sok- yi ona da anlattı. Tilki insanın sözünü bi-
~~-llrıalar, o renksiz ve yarı şeffaf lira kıymetli bir hane ve Körpınar mevkUnde Bftton ıstırablan dindirir, baş ve marn lizım. Yolcu büyük bir hayret ve tirmesine vakit bırakmadan: ' 
l.'"' ~Ye mezcedı'lmı·ş olmakla bera - şarkan yol, garben emllkl mllllyeye alt baı. di• •mılarile DşOtmekten mOte- T b'. tabi• L ~ 15 v "'"6• dehşet içinde: - a ıı, ·ı, dedi .. .lJlsanlar daima 
l'a.ı..1 <>ndan ayrı ıınış' • ı:rlbi bariz bir su- ye~ı, şlmalen Haylaz ottu veresesi, cenuben llid ""' 
~~ gör" _ 0~ • • • MiitevelH oğlu Mehmet veresesi tarlalarHe ve ae;;n, sızı ve sancılara karşı - Nasıl, dedi, seni ölümden kurtaran iyiliğe fenalıkla mukabele ederler .. Tilld 
~:'l<ie unuyordu. ~eyetı umurnıyesı, mahdut ve iki buçuk dönüm 50 ııra kıymetli bilhassa mOessirdtr. ben defil miyim?. Vicdansız hayvan, de - bu defa da yılana dönerek sordu: 
~l'i altın zerrelen bulunan bazı iç- tarla <ha.len Maa gürum bağdır> satışları mek senin minnettarlığın böyledir. İyilik - Dostum, dedi, bu insan sana ne yap. 
~~ Yahud (Layd) şişelerini andır~ 25/9/937 tarih, cumartesi günü saat 12 ye N E v R o z ı· N yapanlara böyle mi hareket edilir?. tı?. 
•· . tayin edilmiştir. TaUp olanların pey akçele- N 

1 
· 

1 lıı~IJtıdi ik" 'ht' 'b k'll' k 
1 

rtle birlikte yevm ve saatı mezkürda Tokat - e yapa ım, umumıyet e insanlar Yılan bütün vak'ayı baştan sonuna ka-
~· h~ ı 1 ıyar,. garı . şe 1 1 0 - sulh hukuk mahkemesinde pey akçelerile ~yle harebt ederler. Ben de sana, in - dar tilkiye anlattı. Tilki yılanı dinledik. 

l'lti P ~ynı camıd vazıyetle yatan blrllkte hazır bulunmaları ve dellallye ve sair Mideyi bozmaz, kalbi sanlar arasında hüküm süren kanunlara ten sonra kahkaha ile gülmeğe başladı. 
ıl ~e dogru yürüdüler ve hiç gürül- masrafları müşteriye ait olup bu gayri men- göre muamele ediyorum. Ellerini sallıyaıak: 
~ \>'eden koltuğu, tekerlekleri üstün- kul üzerinde bir hakkı lrtffak iddia edenlerin ve böbrekleri yormaz 

"ilrütnıeğe başladılar. Dö~emenin 20 gü~ içinde Tolııat sÜlh hukuk mahkemesi- - Hayır, dediğin doğru değil Sen in- - Bırak §'U masalları dedi.. Sen kimi 
~lıı:tasınc:t t b't d'lm' d:. t t ne muracaat etmele:rl ve alisi takdirde iddia- sanlara ittin ediyorsun!. Kendin fena ah. kandırıyoısun?. Bu kocaman vücudunla 
~· a es ı e 1 ış or ane Ja:rı lıa'bttl edümlyeceli ilin olunur. laklı olduğun~ insanları da kötülemek sen bu tol'baJa naiıf gbdin?. 

orsunt . ıı>cııoma ıs 'inci ıaYfada) 
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- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Azeri kütlesinin milli duygu topluluğu başka bir tesirde 
yaratıyor: Bir Azerinin Sünni veya Şii olduğunu 

anlamak kolay delildir Rüstem· vurulan 
ölünün sağ 

•• • • kadar ilerledi 1 

okunu gösterdi 
yattığı yere 
saplanan 

su varının 
Gene mesela, yeni bir ev yap- j ğim dostlarım, benim neye karar ver

tıran, yahut yeni bir eve taşınan. diğimi sorarlar, sonbaharda avdet fik
'bir aileyi mutlaka ziyaret et- rinde olduğumu söyledikçe beni bun-

şakağına 
'mek ve ona bir çörek ve içi tuz dan vazgeçmek için teşvikte ve hatta ıs- Bu zamana kadar .. diğer, dokuz kişi, çadır, örtü ve yiyecek Iazımdı. Sonra, Dedi Kumandanla Hurap ta oJl 
dolu bir tuzluk götürmek adetini en rarda bulunurlardL Gidip gelirken köy- on kadar köpek avlamışlardı. Fakat kö. atlan o kadar bitkin ve harap idi, ki in- tahminine iştirak ettiler. 
küçük ve en eski ruhlu bir Azeri de lerde ve köylüler arasında gördüğüm peklerin çoğu sağdı ve otuz adımlık bir san taşımıya değil, kendilerini bile gö- Rüstemle arkadaşları.. Karyak 
tatbik eder, en ültra modern de. Bu- şeyler de beni her· gün bir parça daha mesafeye kadar yaklaşmışlardı. Artık, türemiyecek bir hale gelmişlerdi. Za- becline, dört saatte gidebildiler; ç~ 
nun gibi, köyde de, şehirde de bir ev. yumuşatıyordu. Yavaş yavaş, kendimi boğazlaşmak zamanının yaklaştığını ten geçecekleri yerlerin vaziyeti, atlar- en .küçük bir çocuğu bile taşıyaın1 
lenme oldu mu, onun bütün tanıdıkları her gün takib edilmek fikrine alıştırı- gören Rüstem, son okunu atarak iri bir dan istedikleri gibi istüade etmelerine cak halde bulunan, ayaklarını siiflV' 
gayreyte gelirler ve eskisi de moderni yordum. cVarsın, takib etsinler!• diyor- siyah köpeği devirdikten sonra: mani olacaktı. Bundan dol~, atlarınlyerek yürüyen atları gemlerindeP 
de aynı tarzda, ona eski adetlere göre dum. Abdestinden şüphesi olmıyan - Arkadaşlar; Okun zamanı geçti. yerine esterlere mühtaç bulunuyorlar- kerek yaya yürüdüler. Bereket v 
yardım etmek üzere, hediyeler götü - bir adam için takib edilmekten kork- Kılıçlarmıza, hançerlerinize sarılın!. dı. yolda, başka bir badireye uğraII19 
rürler. Hatta terbiyece Ruslaşmış olan- mıya elbet mahal yoktu. Yalnız biraz Herkese, ikişer köpek! Rüstem .. bu ihtiyaçlan temin etme- lar. 
lar bile, bizim frenklik taslamakta noel sıkılıyor, her yere her zaman gidemi. Dedi; fakat öyle bir şey vukua geldi, den yola devam etmeyi imkansız gö- Karyak mabedinde, kahine büy~ 
ağacı dikmeğe kadar gidenlere benze- yor ve herkesle istediğim gibi konuşa- ki ayağa kalktığı zaman, kılıcını çek- rüyordu; çünkü, bu defa, hiç insafı ol- hürmet gösterdiler. O gece için, biıt 
mezler. Bunlar Rus adetlerile değil, mıyordum. Bunun da o kadar büyük bir meyi bile hatırından çıkardı. Ve şaşkın mıyan tabiatla, açlıkla boy ölçüşmiye kafilenin istirahatini temin ettiler; 
Türk iıdetlerile çevrilmiş olarak yaşar· zararı olmamak lazım gelirdi. şaşkın baka kaldı; çünkü, aralarındaki kalkışmış olurlardı, ki neticesi ölüm. kat, kahinin dini mev'izelerL. seya.b 
lar. Bundan evvel de münasebet düştük- atların yüzgeri kaçtığını gören köpek- de~ başka bir şey değildi. !erine ehemmiyet verdirmek için . 

Azeri kütlesindeki bu milli duygu çe söylemiş olduğum gibi, Azeri Türki- ler, bir an, dillerini sarkıtarak durdu- Ihtiyaçlarını hallettikten sonra, dağ dettiği delilleri, ancak, o da batır l( 
toplu!uğu başka bir tesir daha yapıyor: ye Türkünü çok sever. Onu, büyük bir lar .. sonra, onları, saldırılacak birer av yolundan doğruca şarka gidecekler. kabul edilen atlara mukabil, kell 
Bir Azerinin sünni veya şii olduğu - ağabey olarak ve hatta biraz da insanlı- telakki ederek, çevik sıçrayışlarla birer Bu yolun ovaları takib eden dolaşık yo- rine bir keçe çadır .. örtünecek eşya, 
nu anlamak kolay değildir. ğın üstünde bir mahlftk şeklinde tanır. küçük daire çizdikten sonra, havlıya- la nazaran, güçlükleri daha fazla ise zak ve dört ester verdirtebildi. YiY 
· Bunu, bir dereceye kadar onların i- Dünyanın en emsalsiz muzafferiyetini rak, atların peşinde koşup gittiler. lte, daha kısa olmak gibi bir faydası maddeleri arasında, yarım karac' 
simlerinden farketmek belki kabil o- kazanarak Avrupayı susturmuş olan Kumandan .. Rüstemin, bu manzara- vardı; doğru hududa gidiyordu. bulunuyordu, ki bu, kabine büyült 
}ur. Fakat, Azeri küçük ismi ile değil, olan Mustafa Kemal paşa kadar bil· ya hayretle baktığını görerek, bu hadi- Kahin .. şimdiye kadar bir işe yara- ikramdı. 
soy adı ile anıldığından bunda da müş- yük adam dünyada ne gelmiştir, ne ge- senin sebebini izaha lüzum gördü: madığma mukabil bu ciheti üzerine al- Yolcular .. ertesi günü, erkenden· 
külfıt vardır. Soy adları, kan nisbetle- lecektir. Hele Türk koşun una (askeri- - Rüstem! Bu tehlikeyi de, gene se- dı. Karyak mabedinde, kahinin nüfu- la çıktılar. Eşyaları üç estere yülcleı 
rinc, hasep ve nesep alakalarına göre ne) diyecek söz yoktur. Azeri bu işlere nin sayende atlattık ve felaketten kur- zundan istifade ederek atları vermek 1er. Boş kalan iki esterden birine kil11 

eski zamanlardanberi devam edip ge- hayrandır ve Türke hakikaten aşıktır. tulduk. Sen, avcıbaşı ile köpekçibaşıyı mukabilinde ester vesair şeyleri temin bindirdiler. Diğerlerini de yorula~ 
len bu adlar, şii veya sünni olmazdan Köyle şehir arasındaki gidip gelmeler, tepelemeseydin işimiz yamandı. Onla- edecekti. Rüstem.. kahini dinledikten hastalanacak olanlar için ihtiyatta 
evvel Türktür. Dini ve me:thebi adlar beni bu müşahedelerde büsbütün kuv- rm ölmeleri hadiseyi yarattı. ~tlar, ge- sonra güldü: raktılar. Ertesi. geceyi, cKarçoluır~}f 
da küçük isimlerdir ve bunlar kulla. vetlendirdi. Türk okuyucularına Azeri- risin geriye koşmıya başlayınca, pek de - Hem on esteri .. hem çadırlarla er· rnebdeinde, ~dırlarında geçirdi 
nılmaz. Küçük isim olarak cAli• yi ta- nin Tiirkiye hakkındaki duygularına zeki olmıyan kurd köpekleri, onları da zakı, bütün sarfedeceğin talakete ve Burada, ilk defa şiddetli soğuklarla ~ 
şı~an~~rı~ şii .. old.~kl~rın~ hükmetmek ?~ir daha .~ağlam bir fikir_ ~e:ebilmek avlanac~k bir ~~Y sandılar. İki av ara- göreceğin h~rmete rağm~n.' o:ı ölü atı- şılaştılar .. B~tün g~?, ~z~arların o~ 
muşkuldur; çunku .. s.~ııe: d~ hazan ı~ın ~uA muşahedelerden bır~~ı buraya sında bır an mutereddit kaldıktap son- m~za mukabıl vereceklermı hıç zannet- tus~u dinlıyerek ortule.:ı alt~d~ı&ı 
bu ismi t~ırl~r. Kuçuk ısm~ cÖm~r~ .o- bır ?ıka.~e olar~ kayd~decegı1m: .. .. ra, <?.nlara saldırdılar. mıyorum. Alsak alsak, çadırlarla e~~ ı·eştıler. Bundan sonra böyl~. bır .. ı ~ 
lanların sunnı olduklarına ınanabilırız; Bır gun, Baku den Bızovna ya donu- Rustem.. kumandanın verdiği bu i- ve onları taşıyacak kadar eştcr alabılı- altında ve pek can sıkan dumd~~ 
çünkü şii, demokrasiyi sevmiyen otori yordum. Yanımda, bizim köyde oturan zahatı dinledikten sonra, geniş bir ne- riz. Bize, yaya yürümek düşecekl Bu I arazide yedi gün yürüdüler. yü.}cl 
ter Ömere karşı asla dost değildir. Rus- hanımını ve çocuğunu ziyarete giden fes aldı: kadar felı1ketlerden, hele Givi kurtar. dağların eteklerine ge!diklcri ~ 
yadaki 905 ihtilallerindenberi, içine sefaret başkatibi Ferid vardı. Trende _ Kumandan! Ben; süvarileri öldür- dıktan sonra, ben, bu fedak5.rlığa razı-ı bu arazi değ~ikliğinden çok sevindi J 
kuyvetli bir demokrasi hareketi girmiş giderken biz onunla konuşuyorduk. O mekle, köpekleri, kılavuzlalarından yım. (Arkası~ 
olan Azerbaycan, mollalar ve hanlar ta- sırada karşımızda oturan yaşlıca bir a- mahrum edeceğimi.. bu suretle oııları ••••••••-••••• • •••••• ••••••• •••:•••••••~•••• •••••••• •• •• • 
rafından bir vakitler hayli kuvvetle kö- dam mütemadiyen bize bakıyor. bil- şaşırtacağımı tahmin etmiştim. Atların, İstanbul Limanı Sahıl Sıhhıye Merkezi 
r-üklenmiş olan mezhep ihtilaflarını u· hassa beni tetkik ediyordu. Tetkiki o başıboş kalmalarının da köpekler ara- Satınalma Komisyonundan: 
nutmuştur, denebilir. Değil mezheb ih- kadar musır ve o kadar aşikfır idi k i bir sında bir kargac:alık uyandıracag"ına ih- . . ··ıh k .1 Ç kk 1 k . U 1 tah ffuzh · af · · · · ı k b · b' t k'b · 1d • ~ Merk~1J.m1z ve mu a atı ı e ana a e mer ezı ve r a a anesı 
tılaf.arını unutmak, hatta mezhebı va- ara ı unun, yem ır a ı cı o ugu- timal vermiştim. Fakat atların, geriye . d'l ek .1 56 k . 1 .• k" .. ·· 11 ç kkal .~ · · · · h""km · F k f · d b::ırbrıı:a teslım e ı m şartı e 7 ton rıp e ma.-ı~l'I omuru e ana e 
zıyetını ızhar edecek hareketlerde bu- na u ettıın. akat, ıya etın en, kaçarken, köpekleri de beraber sürük. b. t 1. 12 ik" t 1. .. . k k k.. . ... k 1 f ı·ı satın _,,ıı11 

· · · h · d T'" k ld • 1 1 b arına es !m on ı on yer ı somı o ·omuru apa ı zar usu ı e a--lunmaktan bıle çekınırler. çe resın en ur o ugu an aşı an u !iyeceklerini hayalimden bile geçirme-
Çünkü, Azeri sünni veya şii olmaz- adamda takibci hali de yoktu. Türkler miştim. Tesadüfün burada da IUtfuna caAktır. T h . b d 1. K . 1 d k"" .. :· .. b h t 17 1• 50 ,_ __ ,cı /. 

.. ·· Ü d t k'b · d hd tt B ' - :t .mın e e ı, rıp e ma en omur.ır.un P er onu ıra ıuu-dan evvel Turktur. ç buçuk seneye arasın a a ı cı e ma u ur. unun uğradık Köpeklerle atlara Allah sela- - . .. - .. 24 1. d 
k b. ı d • · · b" h ı· ak tt' · s,·uni kok kcmurunun ıra ır. J ya ın ır zaman ara arın a yaşadıgım ıçın ır ayı mer e ım. met versin' B K- - - l · M k · · 1 d ı · · . F k k ·· d' y · - o:?'urun şar namesı er ezımız ev:l7ımı"l an parasız a mır. 

bu ınsanlar arasında bır haylı dostum a at, mera un uzun surme 1• e- - Köpekler hakkında bir şey de- c 3 A. t 937 s ı ·· ·· t 15 d G· ı t .l K M tafa Paşa soka d d • · · d k lkt b d • ld. d t - g-.ıs os a ı gunu saa e ıt a R~ıa ara • us 
vBe pek ç?k a ~anı ı .ıgdımh ıns~ vazhrdıbr. rbı.n enh a .

1 
1

' ana ogru ge 1 ve os mem, ama atların Çermise selametle gi- dıt ht::mbtıl Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın:ılm1 Komisyonunda yapılacı1'~ 
una ragrnen ıç erm e angı me e - ır çe re ı e: d .....,.k' · · h' t K'" kl . . • . · · 1cs·ı b ı-.rı• · , • . .. • 1 e....,.; ıerını ıç zanne mem. ope. er, D - E'.ts:ltme kapal: zarf usulıle yapılac.:ıgmdan ısteklılerın e ı tme aş ıJ>•· 

ten ~ld~k.larını pek saglam olarak ve . - . .Er:nd~, de~ı, bagışla~•ınız ( _} atları, av diye kovalıyorlar. Onlara sal- dan bir ~a:ıt evvel teklif mektuplarını Komisycna v~rmeleri ve teminatlarını 1'I 
kendılerı ıle bu hususta konuşmuş bu- sız Turkıyeli mecllim, Mehettın efendı- dıracaklar takattan düşüriincevc ka •·l J ı ı ·tt Ak · t 1-di d k ·ıı · ı l k b'ld'"' k . · ) .. . - tırıp m~"-..!'.!Z arını ama arı şar ır. sı n!{. r e c s1 mP.ye gıremez er. _.,ıf 
un.ara ı ıg~ _pe az ~an ~a~dır. sız ., dar uğraşacaklar .. nihayet parçalamıya F -· Kriple ve kok kömürünün muvakkat tc-minn'; parası 765 lira 83 ktp'UŞ ... t! 
Kaıd? ~~d~r ~ı şımale do1!ru ~tt~kçe - Belı. 1' d •. 

1 
k k. h . muvaffak olacaklardır. Eh .. bu kadar F _ F·~<siltmeye girecek olanların kömür tilccarı olduklarına dair Ticaret od 

Azerı sunnıleşır, cenuba dogru ındıkçe -Yoh ... ebe 1• egı, gere ı ~ı- yorgunluklarına göre böyle bir ziyafe- 1"37 .. . ·t 'k 1 "b rtt,- 4170 
· · ı . .. w • • d. kim' t d" . I d" sınm -~· .. enEsıne aı vesı a arının l razı şa 1 ••• c > 
~~~~~t,~Tü~~u~~A~~~ ~~ ıce~~ ~~ız. nıti,~ğru~h~~~~ ••••••••••ı••••••••••••••••••-, 
rı, kendı içınden bu mezhebı duyguyu hız hemışe ceveh deyirib. (2) R .. t t ·· ük. 1 · "t" d ..... 

k . G""ld"' . us em .. a ın sur eyıp go ur ugu I 
çı arıp atmış denecek derecede, bu ış· u um ve. cesedin de köpekler tarafından yen T 
lere yaklaşmaz. Halbuki, Azeri kuv- - Evet... 1 yenilmiyeceğini merak ediyordu B~~~ ı 
vetli Müslümandır da! Dedim. O, devam etti: k d ·· 1 di K d · Ali h · Ş"k- 1su All h k' · t ·uman ana soy e . uman an, c a 

I~te, Azerbaycan budur, işte, Türki- - (3u) us: obe ~ ~l a ı senııı·a~n:1- bilir!• manasında kollarını havaya kal-
yede yakın zamana kadar gah Meşhedi şam. ız nım og anın mee ımısız. d kt b k b" b d" 

A , • ,,, • ? ınna an aş ~a ır ceva verme ı. 
gah Acem diye kendisile Osmanlının ve - Hansı ("') oglanın. 
Osmanlı ruhlu insanların alay ettikle- - Ben Musa Hanlı'yem, benim oğla-
ri, tanımadıkları Azeri de budur. Bun. nın ... Ben onun atası (5) yem. 
lar o kadar hfılis Türklerdir ki ben, bir (Arkası var) 
İstanbullu sıfatile, onlar kadar halis 

( 1) Affedersiniz. Türk olduğt~u iddia edemem. Çünkü 
onların bir kıs.mı, aşiret içinden daha (2) Hayır, «beli.ıt değil, her zaman 
dün çıkmış, yahud halis bir Türk be- söylediğiniz gibi •evet» deyiniz; biz 
yinin hanlık muhitinden dün ayrılmış, şimdi dalına •evet. diyoruz. 
bütün Türk renkleri ve Türk çizgileri (3) Bulmuşum. 
yüzlerinde duran tam kanlı Türkler- <4> Hangi. 

dir. Hiç bir mübalagaya kapılmaksızın ~ :~::~=~=5=1::;:··=====-.::·-::w=·-:·:::.·-~
okuyucularırnı temin ederim ki ben 1 
Türklüğümün derinliğini, pk defa A
·zerbaycanda duydum. .. .... 

AZERBAYCAN'DA TÜRK 
SEVGİSİ 

NIJbetçl 
Eczaneİel' 

Bu gece nöbe~ olan ee.aneler şunlar
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 
Aksaraydıı: CZlya Nuri), Alemdarda: 

Yazlık zamanında köyde otururken, <Eşref Neş'et), Beyazltte: (Hnydnr>, Sa-
maarif komiserliğindeki teşkilftt işleri matyada: (Erofllosl, Emlnönünde: <Be-

• arada sırada benim şehre inmemi icab çir Kemal), Eyüpt.e: (Arif Beşir), Fener-
.. ederdi. Köyde bulunduğum sırada pek de: CEmllyadi), Şehremlnlnde: <Nazım>. 

Şehzadebaşındn: (Asa!), Knragilmrükte: 
az takib edildim. Yalnız iki defa için (Arlf), Küçütpazarda: <Hu1Qs1), Bakır-
'.Azeri bir dedektif köye kadar gelip o- köyünde: (İstepnn). 
rada ne yaptığım hakkında köyün ko- Beyoito cihetiııcJeldler: 
münist cyovası• ndan tahkikat yaptı. İstikUıl caddesinde: (Kanzuk), Onla -

tnda: (İsmet>, Takslmde: (Nizamettin), 
Bittabi köylü de hikayeyi bana olduğu Kurtuluşta: <Necdet>, Yeni.şehirde: <Pa-
gibi anlattı. runakyan), Bostanbaşmda: <İtimat), Bc-

Bir kaç hafta devam eden bu az ta- Şlktaşta: <Nail Halit), üsküdarda: cim-
kib benim sinirlerimi biraz rahatlan- rahor), Snrıyerde: <Nuri>, Kadıköyünde: 
dırmıştı. Arada bir şehre gidip geldik- (Moda>, <Merkez), Büyükadada: <Şinasi 
çe, kendilerile serbestce komwwabilece. ._ıııza __ >_. _H_e_y_be_u_cıe_: _m_aı_k_>. ____ ....__. 

Rüstem.. vurulan süvarinin ce3cdi 
bulunan yere kadar ilerledi. Süvari, 
kolları birbirine kavuşmuş, yüz üstü 
yatıyordu. Arkasından gelip, cesedi çe. I 
virmek isteyen Give: 

- Beyhude uğraşma! Yediği oktan, 
daha yere düşmeden canını teslinı et
miştir. Ne ise, ıztırab çekmed~n öldü. 

Dedikten sonra, ölünün sağ şakağın
daki, epeyce beyne saplandığı aşikar o
lan okun yerini gösterdi. 

O sırada, oraya gelen Hurap, hava
da, pek yüksekte uçan bir takım kuşla
rı gösterdi: 

- İşte .. ölü müjdesini çabucak alan 
akbabalar; dedi. Şimdiden daha, ken
dilerine hazırlanan ziyafete geliyorlar. 

Öteden kumandan da: Fena ziyafet 
değil! Derebeyinin avcıbaşısının cese
di. Güzel bir tesadüf! dedi. 

-15-

KAHiNiN ÖLÜMÜ 

Rüstem.. bu son taarruzdan sonra, 
artık, mücadelesiz bir yolculuk yapabi
leceğine ihtimal veriyor .. başka şeyler 
düşünüyordu: Hududa kadar, yol, bir 
çok günler sürecek kadar uzundu. Bu 
yolun büyük bir kısmı,, köysüz, insan. 
sız .. boş bir arazi idi. Orilara, ilk evvel, 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
4. Uncu k•tlde 11/Afiusto&ı1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 50.000 liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 1:?.000, 10.000 Liralık ikramiyeleri' 

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

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Ağustos 937 günft akşamına kadar bile~ 

değiştirmif bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki btlı 
sakıt olur. 

istanbul Orman DirektörlüğündeJJ! 
ı - Kastamonu vilfıyetinin Daday kazası dahilindeki hudut ve evsafı ~ 

haritasında yazılı Ballıdağ ormanından 1504 metre 072 desimetre , 
çam ve 1728 metre 703 desimetre mi kap köknar ağacı kapalı zarf 
arttırmaya çıkarılmıştır. J 1 

2 - Yevmi ihale 14/8/937 tarihine müsadif Cumartesi günü olup 5-' !:.!' 
Kastamonuda Orman Müdürlüğünde müteşekkil komisyonda icra ~ 
tir . 

3 - Çamın beher metre mikap gayri mamulü 515 ve köknarın 385 kuruıtıS'• 
4 - Muvakkat teminat mikdarı 1081 lira 11 kuruştur. 
5 - Müddeti ihale bir senedir. ~ 
6 - İstekliler bermucibi kanun tanzim edecekleri teklif mektuplarını .. ~ 

maddede gösterilen saatten bir saat evvel Kastamonu Orman Müdürlil ti ~ 
müteşekkil komisyona makbuz mukabilinde teslim etmelidirler. P~ 
gönderilecek teklif mektuplarının arttırma saatinden bir saat 8ul ;/ 
kadar gekniş olması lhımdır. Posta da vaki olacak gecikmeler kab 

; mez. 
1 - İlAn ve saire masrafları alana aittir. 



SON POSTA Sayfa 1~ 

İnsan, yılan ve tilkiJ 
(BQ.§ tarafı 13 üncü say/ada) 

Yolcu yılanın anlattıklarını tekit et -
hl,k istedi.. Fakat tilkinin kendisine giz- ' 
tice göz etmesi üzerine sustu. Tilki gene 
'Ötüne devam etti: 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
24 Temmuz 1937 Vazireti 

- Yılan kardq, dedi, biz seninle eski 
~oatuz.. Halbuki .en beni de aldatrnağa 
kaııayorsun! .. Fakat ben budala değilim .. 
~. bu küçücük torbaya girebilmene 
lala ihtimal veremem .. 

Tilkinin bu itimatsızlığından adeta ca-
l'lı sıkılan yılan sordu: 

- ister misin bunu sana isbat edeyim? 

- Nasıl isbat edersin?. 

- Tekrar torbaya girmek suretile .. 

Yılan bunları sövledikten sonra uzun 
"iicudile torbaya irmeğe başladı. Yalnız 
batı dışanda kaldığı zaman tilkiye dö -
llerek: 

- Gördün mü, dedi, nasıl girebiliyor -
1'1Ufum?. 

'1'ilki gene giilmeğe başladı: 
- Fakat baksana, ben gene haklıyım .. 

Datını torbaya sığdıramadın!. 
Bu işe içerliy~n yılan: 
- Peki, dedi, mademki inanmıyorsun 

IÖr ifte .. 
~e bapnı da torbanın içine soktu. 
l'olcu, yılanın soğuk kucaklayışından 
~ toplamağa vakit :bulmadan tilki 
toı-'buun üzeriae atıldı ve bir iple torba
~ alzını sımsıkı bağladı .. Sonra da yol
~ dönerek: 

;....,- ~n çok iyi kalblisin, dedi. Tabii bu 
·~ bir şeydir. Fakat iyiliğin de bir ölçü
: Vardır. Mesela sen iyi kalbliliğinden ö
ı.~~ bu zehirli hayvanı kurtarırsan baş
-ama fenalık yapmış olursun!. 

'l'ilki tQrbayı göstererek sözüne devam 
ttti: 

- Sen düşmanını yakaladın, bir an ev
..,~ onun başını ez!. Düşmanlara merha
~ edilmez! .. 

Yarmki Qushamızda: 
Saç ilacı 

lazan: Francis de Miomandre 
Çeviren: Nurullah Atcıç 

AK Ti F 
KASA: 
Altın : Saft kiloeram 21.844.39.1 

BANKNOT ••••• • • • • • 1 
tJFAJCI..I.1{. • • • • • • • • , • 

29.800.622,32 

16.099.940,-
1.010.209,92 -

DahilJelıi M•habirla: 

Türk I..irası • • • • • • • • • 4 

Hari~elti MulaabirLır: 
Altın : Safi kilogram 15.054.474 

Altına tahvili kabil Serbest tlövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri • • • • • • • • • • • • 

Haine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
JCanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Senedld CiUJanı ı 

Lll2.327,27 

7.109.521,60 
25.663,58 

36.372. 737 ,95 

158.748.563,-

13.496.827,-

HAZİNE BONOLARI • • • • 1 3.200.000,-
~CARI SENED ... T 37 .336.986,27 ıı n •• ı • • • • ....._ ____ _ 

E•laam ve Ttıhoiltit Ciizda111: 

(Denıhde edilen evrakı nakdi· 
A - (yenin karyılıf! Esham ve Tah

(vilit (itibari kıymetle) . 
B - Serbest esham ve tahvilat • • 

Avanalar: 

37.836.454,30 
3.796.331,60 

Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 1 

84.028,64 
•• : : : ._ __ 1_.s_s5_.o_9_7,_52 __ : 
• • 

Hi•udarlar • • • • • • 
Muhlelil • • • • • • • 

• • 
• • 

Yekfuı 

46.710.'172,M 

1.162.327,27 

43.507.923.13 

145.251. 736,-

40.536.986,21 

'1.632. 785,90 

7.919.126,US 
4.500.000,-

12.520.287. 76 

343.741.944,73 

... 

PAS 1 F 

-- .. ------
Sermaye • • • • • • • • • 
l htiyat Alıçea • • • • • • • 

• • • • • • • • Adi ve fevkalade 
Hususi . • . • • • • • • 

T IJaoüldelıi Banlmotlar : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat • 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen . • • • . • 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd 

rTiirlı Lira.ı MevJatıtı: 
Döviz T aahhüJatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı klirfng lla-
kiyeleri • • • • • • • • • • • • 

11.1etelil : 

1 

1 

1 

Lira 

15.000.000,-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180.10 

158. 748.563,-

13.496.827,-

1~.251.736,-

19.000.000,-
9.000.000,- 173.251.738,-

13.325.047,0S 

504.626,71 

27.366.829,54 27.871.451,25 

107.672.526,30 

. 

Yekin 343.741.Mf,73 
-

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
Iskonto bddi o/o S! Altm üzerine avans % 4! 

Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü llinJarı 
• 

Büyükadada Müsevi cemaati sinagonn v~fına 2762 No. lu vakıflar kanunu ile 
nizamnamesi ve olbaptaki talimatname hükümllerine tevfikan tek mütevelli ta-
yin edildiğinden :isteklilerin 7/8/937 akşamına kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlü -
ğüne ueulen müracaatları ilin olunur. (4506) 

KIZILAY CEMİYETİ 
Genel Merkezi Başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Diyuhelôr'de yapbrıı.c.k hastane 
İnpat Ye bilcümle teai1atlan tahmini ketif baleli (127 984) 
lira 50 kuruıtur. 

2 - Bu ite aid ,...tDame Ye ewak fUD}anbr: 

A - Eksiltme prtnameai 

8 - MakaT9'e projeei 

C - Ketif lauJiaalan 
D - Hususi Te iemıi ,.,...=eler 
E - Esbabı mücbire raporu 
F - 26 adet plin. 

isteyenler bel ıartname •e ewrakı: 
A - Aukara' da ICızılay Cemiyeti Genel Merkezinden 

B - lstaobul'da KızılaJ Hanında Kızılay Depo.wyka 
C - Diyarbekir' de Kızılay Merkezinden 

6 lira 40 kurut mukabiJinde alabilirler. 

3 - Eluiltme 2.8.937 tarihinde Pazartesi aünü saat 15 ae Aaaka
ra' da Kızılay Kurumu Genel ·Merkezinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 

5 - Eksiltmeye sirehilmek için isteklilerin 7648 lira 22 lmratlak 
mDTaklrat teminat vermesi bundan bafka qaiıdaki nsilm
lan haiz olup eksiltme komisyonuna ıöstermai lizımdır. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ~ tesisat ~ 
leri J'&pabilecejine dair Nafıa V ekiletinden ahnanı Miite-

ahhitlik ftSİkaaL / 

B - Bu seneye ait Ticaret Odası Teaikalan 

C - Şimdiye kadar yaptırdıklan itler için mal aahiplerin. 
den aldıktan iyi hizmet vesikalarL 

6 - Tek lif mektupları yukarı da 3 ncü maddede yazılı saatten bir 
saat eTTeli11e kadar Kızılay Kurumu Genel merkezine geti
rilerek eksiltme komiıyonu reiıliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile ıönclerilecek tekliHerin nihayet 3 ncü maddede yazılı 
saate kadar ıelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice 
kapablmlf olması lizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

DİŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKoGLU 
Ankara caddesind-1: MesP.rret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneba· 
IHll1İJlde beqO.D sut OD dOrtten 

(19) • kadar kabul etmelrtedlr. 

iLAN 
İstanbulda JCetenciler caddesinde Fın

dıkçı sokağında Halil handa 15 numa
ralı ardiye.mde mevcut çul kanaviçe ve 
saireyi ayni handa 21 numarada yaycı 
Ömer Özuzuna sattım. Bu ardiyede hiç 
bir aJikam kalmaınıfbr. (913) 

Tahtakale caddesi No. 7 çulcu ve 
çemberci lıfehnıet ltale 
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t' ABRikALARI 

bu sene Galatasaray Yerli Mal-

11ar Sergisinde yalnız mamulle-, 

rini teşhir etmektedir. 

\Harikulade evsafda olan bu 

ımallan Sergi devanı ettiği 

müddetce 

t1AL1AA 
BUL 

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eaanede arayınız. (Poata kutuau) 1255 Hormobin 

Galata lstanbul 

K NZUK 
SAÇEKSi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve bOyllme kablli
yeHnl artıruak saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu ıaur, kullanışı 
kolay bir saç eksirldir. 

INGILtz KANZUK ECZANESİ 
BEYoGLU • İST ANBUL 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

1 ASABİ 
Baş ağrıları, bayılmalar, 
bilumum sinir nöbeteri 

KARDOL ile zail 1 

olur. 

Fenni aUnnetçl 

EMiN FiDAN 
Beşiktaş ' 

Erip aparbman 
Tel. kabine 44395 

Yağlı yağsız acı 
badem, yağsız kar 
ve yarım yağlı gece 

ve gündüz 

HASAN 
:KREMLERi 

ÇlLLERI ve SiViLCELERi ve LEKELERi 
KAT'IYYFN iZALE EDER 

· ıhtıyarJarı gençıe,tlr l r, gene-
. lerl gUze11ettlrJr. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren 

DENİZ KREMLERİ 
ÇIK Ti 

Hasan ismine ve markasına dikkat 

NEDViN 
~· ' 

--- ·~··--

TÜRKİYE BlR1NCl 

T E ~ A .Z i F A B R 1 K A S 1 

Her cins 

Markaya 
dikkat 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

TOPA NE terazileri 

Tartı ve ölçü aletleri 

Mamull!ını tercih 

ediniz ve taklitle· 

rlnden •akınınız. 

lstanbul, Tahtakale caddesi No 68 
Satış depoları : Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

- · - - - Sizi ao§uk algınhfiından, nezleden, gripten, bat 
> Operatör • Urolog ·•~ ~ar1ndan koruyacak en iyi lllç budur. 
Dr. Mehmet Aı;J· -~ İsmine dikkat buyurulması =---

hnstalıkl~~::ı.!.~~~a'Joprnbaıı - İs tan bul Tele fon Direktör} iiğündeJJ 
>- Eminönü ban TeJ: 2HJ1o 13-7-937 Tarihinde kapalı zarfla eksiltmosinln yapılacağı ilan ettirUeıı:; 

·5~~n p 0 ;i; .. Ma'i"baası ~· ... "' - ·- .. ·-- mezkOr tarihte ihalesi yapılttmıyan 12,000 Lira muhammenı bedelli 6 Jc~rı· 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

AHt t S. Ragıp EMEÇ 
S PLER : A Ekrem UŞAKLIGİL 

fond horunun pazarlığı 12·8·937 tarihinde yapılncalı.tır. Uk teminat 900 riJl 
dır. Fcnnt şartnamesi her gün Levttzım Dairemizde görUlebllir. Ta11P1~0~ 
yukarıda yazılı gtlnde saat 15 de ilk teminat para! rite DlrektörlOğD;.-
Alım Satım Ko ııisyonuna mnraeantlan. (4219) ~ ____________ _.:.. ____________________________________________ ~------------------------------------~~- ----

••• POKER·PLAY 

-


