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HiJdUtlara Demiryolu VEKİLLER FLURYADA 
Iran ve Irak hudutlarına temdit JOPLANDILAR 

edilecek demiryollarımız için Yeni ithalit rejimi 
tertibat alındı, faaliyete · geçildi · · ·· ·· ··ıd ·· 

Yeni hat Dicle sahilini talıip ederelı Iralı hududuna, diğer bir Jıol da p r Oje S ı g 0 r U ŞU U 
Van gölünün garp sahilinden geçerek lran hududuna varacaktır a ı l • I 7 k •l • •• • J l • -·-·----·---·-... --.. - ır.ıa ıge ve ı ı muıue ıgor 

Mülayim· Amerika .. Önümüzdeki yıl bütçenin müsaadesi nisbetinde 

Lokomotif fabrikası için 
geni teklifler yapılıyor 

Ankara 4 (Hususi) - Irak hudu - faaliyete geçilmiştir. 
duna ve İran huduna temdit edilecek Bu hat Dicle sahilini takip ederek 
demiryollarımız için hazırlıklar başla - Irak hududuna varacaktır. Oradan bır 
lllıştır. Diyarbekirdcn Cizreye kadar kol Siirt, Şirvandan geçerek Güzel de-
~tüd ve istıkşaf için tertibat alınmış. (De1,amı e inci sayfada) 

Da hiliye Vekili dün 
Peşte ve Bükreşten geçti 
Vekil Köstenceden Romanya hududuna kadar 

hususi vagonla seyahatine devam etmiştir 

boğası maçı 
berabere bitti 

Mülayim hakim güreşti ve 
birkaç defa rakibinin sırtını 

yere getirdi 

Mülciyin Amerikalının sırtım yere 

vergilerde tenzilat yapmak yollarını araştıracağız,, 

Nafia Vekili de bu sabah şehrim ize geldi 

İktısat ve Maliye Vekilleri trenden çıkarlarken 

Dün sabah eksprese bağlanan hususi Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Ra~ 
bir vagonla şehrimize gelen İktısat Vekili Tarhan ve Ziraat Vekili Şakir Kesebir: 
Celfıl Bayar, Maliye Vekili Fuat Ağralı, (Devamı 8 inci sayfada) 

Yeni telsiz kan·unu 
Ağustosta tatbik edilecek 

.. 
Radyolardan alınacak ücretleri tayin edecek tarife de 

ay sonuna kadar hazırlanacak 

geti>'irJ.:en Ankara, • (Hususi) - Telsiz kal\unu 
~ükreş 4 - Anadolu ajansının hu - direktörü, şehir adına da Bükreş prefesi, Dün Mülayimle Amerikan boğası a- ağustosta meriyete gin~cktir. Vekalet ka-

•tı.sı muhabiri bilciir iyor: Emniyet dırektörü tarafından karşılan - rasındaki iddialı güreş Taksim stadın- nunun tatbiki için 15.zım gelen nizamna-

edecek olan tarife ay sonuna kadar taR-! 
z\m edilerek Vekiller heyetinin tasdikine 
arzedilecektir. 

~oskovaya gitmekte olan dahiliye mıştır. da yapıldı. Neticesi hayli gürültülü melen hazıriıyacaktır. 
~ekıli ve parti genel sekreteri Şükrü Bükreş~maslahatgüzarımız; Kösten- (Devamı 6 ncı sayfada) Radyolardan alınacak ücretleri tayin 

Radyo başına beş lıralık bir ücret tet 
biti düşilnülmekteciir. 

baya refakatindeki zevat ile beraber ce başkonsolosumuz ve konsolosluk er- -=:ı::ı==============-=-==--~=::m:::=-========================:z:::::::====ıı. 
~ sabah Köstenceye gelmiş ve Romen kanı da istikbalde hazır bulunmakta i

hukumeti namına hariciye \'ekaleti si- diler. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Kös- Korktuğumuz başımıza geldi 
Halkı tahrik eden yazıların dün 

ilk acı neticesi görüldü 

Yasi müsteşarı, hariciye hususi kalem (Deı•amı & inci sayfada) 
~~===========-=================================== 

Tuncelinde nafia 
işlerine hız verildi 

Tuncelinden bfr göriinüş 

Elaziz, 4 (Hususi) - Tuncelinde nafia hükumetinin her hususta · gösterdiği şef
işlerine hız verilmiştir. Köprü, mekteb kat ve h lınayet karşısında minnet ve 
\'e yol i~Ier: rı0•· 1• ••• • b" .. , . şükran duvgularını izhar etmektedir. 

~ • tı uımemış ır sur atle ıler- . · . . . 
lern k . Perışan hır halde bulunan şakılcr ıse 

e te1ır. İğfal edilen halk, cumhuriyet snn günlerini yaşamaktadırlar. 

(Tunceli dağlarandan mektup 6 ncı sayfada) 

Galatasaray - Güneş maçında oyuncular birbirlerine 
girerlerken, seyirciler de sahaya hücum ettiler 

. 
Dün Fener stadmdaki heyecanı tesbit eden iki resim: Hali; teskine çalı§ılırken v c oyuncıtlar habmılt! münaka§a cS?ıasmdca 
Dünkü nüshamızda bir sabah refikimi- ,yircileri birbirine girrneğe teşvik eden ,lar?. Bu yazılar nihayet patlak verdi 

zin mütemadi neşriyatı neticesinde asabı j yazılarına işaret etmiş ve sormuştuk: ,Dun I<'enerbahçe sahası Galatasaray aley.. 
geren, gerek oyuncuları ve gerekse se- ı ,Bu memleket sporuna kasdiniz ne, bay- (Devamı li inci sayfada) 
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Her gün -,ı r 
- - -

Dünyanın iktısadi 

Asayişi 
Yazan: Muhittin Birı .. 

A. lmsnya Avusturyayı istila ede -

~ cel-.miş! Cekoslovakya }rudutlaı
nnda bir manevr:.. yapacakmış! İspanya 
Meri gene tehlıkeli bir safhaya girdi! 
Rusya ,Arrur nehrinde elli ganbot tah
şid cdıyc:.rMuş! V.! saıre ve saire .. ~ Bun
far, gazete okuyucularının her gun. ~a~ 
:wtelerin ilk sah:felerinde gördüklen, ırı 
harfli se;)('vha:arcf:ır. Hatta bazı gazete
lnr bil'inci sahıfel<'rinin yarısını, kısmen 
de renkli olmak iızere bu nevi serlevha
larfa doldururlar. 

Bunlarb bakınca. ınsan, dünyanın siya
si asayişinin tamamen bozuk olduğunu 
görür. Esk" tabır ife buna dünyanın c:şi
Ta7.l'• sınd<'n çıkması denılir. Hakikaten 
<le dünynda bir ııı:.ayissizlik vardır ve bu 
a"ayişsizlik her dakika bize bir tehlike 
k:ırşısında bulunduğumuz hissini veri -
yor 

Bütün bu beynelmilel siyasi asayişsiz-
lığin günli.Uc, parça parça tezahürü hiç 
bir şey dcgildir. Bütiirt bu gördüğünüz 
serlevhal:lr. biraz da ahir zaman gazet 
ciJığınin ~ansasyon ihtıyadle lüzumundan 
f uzla bü yi.i tmcğe meylettiklen badiselere 
aittir. Diplomatlar birer formulle bun -
1arı kolayca hallederler. Fakat, bunların 
yanında, kemfüinden hiç te her gün bah
sedilmiyen ve boyle büyuk büyük ser
levhalarla üzerine dikkat celbedilmiyen 
başka bir htıdise vardır ki o da dünyanın 
hiç bir fo,.miılle halli mümkün olmıyan 
iktisadi huzursuzluğudur. 

* Dun yad;\ ikti adi asa~ ;,ş tam manasile 
bozukt1Jr v bütuL gö~muze çarpan ö
teki hafuder, hep bu iktısadi asayişin 

bozukhığnndan ıleri gelen şeylerdir; ik
tfaadi asav·", 914 senc.sindenben bozuldu 
v 0 henüz hi r turlu düzelemedı. Rusya da 
bozuktur; Almanyada, me:rkezi A vrupada 
lYJzuktur: Balkanlarda bozuktur; butün 
bn bowkluklardan sonra harbe gırmiyen 
memldr:C'tlc .. de tc-.T!l manasile asayiş ber
kemal dec ildir \ c nihayet, Amerika gibi, 
İngiltere 'C' Fransa g~bi büyük Jktisadi 
v:ısıtal.lr 'e kuvvetli memleketlerinde 
dahi iktis· di &sayiş kfilı bozulmakta ve 
kah düzelmektedir. 

Fnınsaclc>kı ~C'!ı hadiseler, Blum kabi
ncsinı !ıilıp si.ipürmüc;, Chautemps - Şo

tarı - kabinesini ele şilip süpurec~k olan 
p.ıra buhranı bu :ktisadi asayişsizliğin bu 
memlck tte yaptığı en yeni ve en şiddet-
1 i buhran tezapüriiciiır. Blum hiıkümeti 
bır kaç ay evvel frangı düşürürken, baş
kaca b•r düşürnıe hareketine imkan bı

rakmıyıırağı hnkkında verdıği sözü tuta
m:ıdı; ciinhü bu defa frank kendi kendi
o;ine dii~tü. Bu y<·nı hadise, sırf o asayiş
sizliğin esC'rıdir. 

Alm~!lyu:ıın gıriştıği mücadeleler, Rus
y:ıdaki dahıii \•e harici siyaset hadiseleri, 
İtalyanın kfı1ı s..ı~a. kah sola yaptığı ha
r ketler ve manevralar, bütün bunlar, 
~ktisadi a<::ıyışsizlıi,tin eserleridir. Dünya
yı huzur \ e rahattan mahrum eden se
bnp, hep ::ıyni sebeptir. 

* Frar.~ada para ile siyaset arasındaki a
çık ve kafi mücadele. isim ve şekil de
~;stirerek, hadisedcın hadiseye manzara 
dl ğiştircrck bü tun diınyada para ile si
yaset arasında cereyan edip duran umu
mi mücndelPnin bir parçasından ibaret
tir. Hatta, Almanya ile İtalyanın son za
manlarda gosterdikkri mülayim siyaset 
C'"'hresir.i!l altında da iktisadi zaruretlenn 
giiç zaptcd:;ebilen ifadesi vardır. Bunun 
için, bugü:-,kü dünyar.ın bütün d rdi bu 
!ktisadi asayişsizlıktir. 

Bütiin t>u sebeplerden dolayı, insan ha
zan dü~nüyor: Şu Milletler Cemiyeti si
y.esi bir miiessere olacak ve beynelmilel 
Fiyasi · ı;tSav:şi tcınin yerine iktisadi asa
yişi temin edecek bir makine olsaydı, el
bet bugünkü di.ınya dertlerinin bir çogu 
daha kolny hallcıdıkb0

'irdi. Fakat, henüz 
dC.nya bu tek5miıl derecesıne g lemedı. 
Milletler arnsınd;. Jttıs:ıdi bir koop ras
yon te:m'n ed cek b yn 'rn l bir hak ve 
adalet mü es i kurulabilmiş olsa, ın

s:ınlar. ve fıkir ve ruh ıt barile, bu te -
kamül drrcesme g 1 bilseler eLbc:t umu
mi asa~i ışi daha kolaylaşırdı. Fakat, ı 
h nüz insanıar bunu anlıyamiyorlar ve 
bundan d"iayı huzuı uzluk devam edi -
yor. 

Gdcc.<.>k t arp, m11tlc.ka bu huzursuzfu

Resimli Makale: X Yeni elbise, eski elbise X Sözün Kısası 
~----------------------------------------------------------------------------------------

Tatile 
Hürmeti 

E. Tahl __ .,,. 

V a bir fikir ndamıs~nız.. bütün haf-

ta dımağmızın özünü gözlerinizin 

nuruna k~ tı:p kiğıt üzerine dökerek, sa
bnhlardan "şamlara, akşamların da geç 
vakitlerine kadar kalem oynatmış, bitap 
kalmışsınız. 

Yahut b:r ticaret ehlisiniz .. sekiz gün, 
piyasanın cilvelerini önlemek, buhranın 
önünüze yığd1ğı binbir engelin iıstesin

dtın gelmek, kazancın kıtlığını vergilerin, 
m::ısarifin bolluğu ilE: telif eylemek için 
ananızdan emdiğiniz sütün burnunuz -
dan lüle lüle geldiğini hissetmişsiniz. 

Yeni elbise insanı daima aldatır, sırta geçeli çok olmamış, 
sahıbinin huvıyetini henüz allnaımştu, üzerinde el'an çık
tığı mağazanın umumi ha'\·asım taşır. Yeni elbiseye ~ka

rak giyenir. şahsiyeti hakh.""'lnd"l doğru bir büküm verernez
siQi?., yenilik kabahati örtmüştür. 

Eski e1bıse ~ahibir.in bütün hüviyetini emmiştir, tıpkı 

bir ayna gibi haı ice nksettirir: Eski, ha t ta yamalı giymek 
asla ayıp değildir, hrrkesin yükseklik ve alçaklık zamanları 
olabilir, ayıp olan şey eskilik değil, ihmaldir ve ihmal de en 
ziyade eski eibisede görülür. 

Veyahut b:r emekçisiniz.. gene bütün 
bir hafta, ;ı;ıami dikkatinizi istilzam eden 
bir makine veya bir tezgahın önünde, 
belki yüzünuze doğru cehennem saçan 
kıpkızıl bir kazanın karşısında, en ufak 
bir yanlış harckethı hayatınıza mal ola
b!leceği hem dakik ve hem de karma karı· 
şık bir filccn yanıbaşında, islenmiş yu
zmüzden terler akıtarak, elleriniz nasır 
00.ğlıyeırak, ciyerleriniz kavrularak di -
dlnmiş, harap olmuşsunuz. 

(~ __ s_o __ z __ A_R_A_S_D_N_D_A_) Devlet, sizfo hepinize de müsavi bir 
hak tanımıştır. Pazar günleri dinlenmek 
hakkı! Ve k'.ıdsiyeti Millet Vekillerinin 
t:ısdikinden geçen bir kanunla teyit edil
miş bulunan bu hak, sizden başka. hazzını 
sizin huzurunuzdan, huzurunu sizin vnr
lığmızdan C.uyan çoluğunuz ve çocuğunu-

Amerikanın 
En güzel 
Saçlı '1adını 
Amenkada tür -

lü türlü musaba • 

kalar yapılmak • 

tadır. GEçenler • 

de de Miyamyay 

pla3larmda en gü -

zel saçlı kadın 

müsabakası ya 

pılmış ve resmi -

ni görduğünüz bir 

üniversite talebe· 

sı birincıliğı ka · 

zanmıştır. Bunun 

üzerine dP kend!silen verilen muhtelif 
hPdıyekr , rasınd.t Amerıkanın en usta 
b-?rbermın elinden çıkma bir proka var
dır. 

Hastalıklara iyi gelen 
bir mektup 

Nev-york gazetesinin anlattıi!ına .. "' 
gore reçete yaza yaza yazısını '>kun -
maz hale getirmiş olan bir doktor ge -
çende mektupla bır arkadaşını yemeğe 
davet etmiş1 fakat nafile beklemis ne .. 
gelen var, ne giden! 

Üç beş hafta sonra doktor bir gün 
arkadaşı ile sokakta karşılaşmış: 

- Sana bir mektup yazm1ştım, alma
dın mı? diye sormuş. 

- Aldım. Hemen eczaneye götür -
düm, güzel bir ilaçmış, bana çok iyi 
geldi, cevabını vermiş. 

Meğer adamcağız mektubu okuya -
mayınca reçete sanmış, eczacı da oku
yamadığı bu satırlara göre benzeterek 
bir iliıç yapmış. 

Hastaya iyi gelen ilaç işt~ bu µy -
durma rJaçtır. 

Nezarette hamam oda! ı 

·----------------------------* HERGüN BiR FIKRA 
GUneş saati 

Sovyet zabıtasının 
Paraşütlü 
Köpehleri 

4-=::- Bükreşte çıkan znn da mü~terek mallarıdır. 
Bir ge-ııç bayan T(ısatlıaneyi gezmi-~ Bu haktan istifade edeceğiniz gunu 

Dim neatza gaze-
yc gihııişti. Ba'ı.ı:~deki giine~ saatini iple çeker~njz. O yaklaştıkça, tatlı hayal-
gördü, merak etti: l esinin anlattığı - for kurar, proıe!er yap:lısınız. Gözünüz-

-- Bu nedir? na göre Sovyet za- dı: tüten bir mCS:re yerini, bir su başını, 
- Giinq saati! bıtası polis köpek- yorgun m:uırlarınızda canlandırırsınız. 

Genç tayan gün~ saatine dikkqtli !erini d i ğ e r Esinizle, tcrtcmız gıyınmiş, kuşanmış 
dikkatli baktıktan son"Ta soTdu: m mlekctlerde ol- yavrular.tmfa, gtlle aynıya, hep birlikte 

- Güzel bir <!ey fakat rok merak ~ d - k ld gt'zmeğe gitmenin emsalsiz hazzını önce; s 'il ugu şe i e ye -
ettim. Bu saaı nereden kunıluyor, na- den yudum yudum tatar, yorucu işiniziı 

tiştirmeyi k a f i b da ıı· b ] 
sıl ayar ediliyoT? Bana öğretir misi- :ışın tcse ı u ursunuz. 
niz? bulmamış, her kö- Evden dr hanrl<ınmışlardır. Kadın, er-

'* tı · pekten mükcm - ı keğinin hoşlandığı yemekleri, mezeleri, 

Hhrp arkadaşından me1 bir ııaraşuı.çü yapmayı kararıaştu- 1 küçükler eıois('t~rini ve oyuncaklarını 
m•ştır ı bin üziıntü ıJe, o gün için, münhasıran 

Ebediyen Bir polis memuru şehir •ıaricinde ailenin m::ılı o:an o mukaddes tatıl günü 
Ayrılan güverır•in bir hırsızın. bir katilın, bır ~ak;nın :zi- 1 

için tehiye dm:şlerdir: . . 
• • _ , • •y ni mi buldu, derhal köpeğini yanına a- Derken, pazar olur. Sız, bır haftalık 
lki harp ark.ıd. sı bu dakıkada yekdıge- 1 k b. t b" k vorgunlugy un tahrip cdıci tesirlerini bi . . . · ara ır ayyareye ıncce ve tam a- ~ ı -

rınden ebedı) en ayrılmış bulunmakta- 1 ·· . , d - k"" - '"azda bu suretle teliıfi için yatakta biraz 
d ı . z· ih · _ M k ··ı .. t.. 1 canım uzerıne \ar ıgı znman, opegı 
ır ar. ır:ı ~y .. r o er o ~-uş .. ur. cşağı bırakacak, kendısi de &r~ından gecikır tembellik edersiniz. Karınız, ço-
Moker AmPrıka ordusunun buyuk mu- f 1 k K.. kt d .. cuğunuz =-nımzd;ıd.ırlar Birinin tebcs _ .. . . ır ayaca tır. ope e e paraşut var- ,,. · -

harebrde k1Jl1andıgı guvercınlenn so- ı d 1 t d h ·k· · d ı· siimü ötekinın kahkahası gonlünüzün "d· 12 1- 1 1918 "h" d b" ır. po ıs e e, er ı ısı e ::.a ımcn ~e- , 
nuncu:m ı ı. ev u tan ın e ır . kl h d d k 1 k paslarını silip süpürür - . re ınece · er ve ay u u ya ·a ıyaca - • · 
Alman bat-::ryas.nı tahrıbe yarıyan ma- 1 d Birazdan kalkacak, yıkanacak, giyine-
lumatı cepheden 43 kilometre geriye ge- ar 8ır:k 1. 1 kd - d k. cek ve bir haftadır kurduğunuz tenez -
· · k b. · ·· .. ka b . . u rcş ı mcs e aşımız ... şagı a ı 

ttrır en ır gozunu y etmıştı ve o se- h d d k d .. tl . ztıhe .. ıkacaksınız. . ay u un yu an an paraşu e men po 3' 

yahat te sonuncu sevahatı olmuştu. 1. k.. -· k 1 1 kl 1 ·· Fakat heyhat ' Bütün bu zevk bu ke 
ıs ve opcgı o ay ı a a\' amnsn-ım o- . · · • • -

Moker muharebeden sonra 77 inci A- · r.üne geçmek için hangi çareye miirn _ yıf, bu tatlı <:me!Ier zehir, bu hazırlıklar 
merikan fırkasile birlikte geriye döndii 

1 
caat edileceğini yazmayı unutmuştur. heder oTmağa mahk(ımdur. Zira, modern 

•ıe tam 19 :rıl Fort Monmouthda mes'ut 7jhniyetin kokünden söküp atamadığı 

VC' ihtimam görerek yaşamıştı. Alelhu- Bir birahane sah .bi engin bir densiz, !'ııygısız. tufeyli sınıf vardır ki, 
sus bir cle ar~adaş bulmuştu. Bu arkadaş l Z şunun bunun çanağından pervasız geçin
hakikat h:ı'ae Wilhelm adını taşıyan bir olmanın yolunu nas/ buldu? mek, şmıu bunu dedirgin edeceğini, mes'-
harp esin idi. Teksas'ın Dallas şehrinde küçük bir ut bir ailrnin nrnsma çalı gı'bi düşeceğıni 

w·lh ı d d"' d 1 y ·b· 

1 

birahanenin sahibi zengin olmak için hesaba katmadan kendi hutgamlığına 
b" ~!em a .. m "~ .;. ansı~acta~~~ t. ı dahiyane bir fikir bulmuştur Bundan hizmet etmek onun vazgeçihnez adeti 
ır mar. guvercını rr. aın ı ıe ıs- . . · . . . nlmu tur 

tıbkamında tutulmuştur Bugün bile 1917 sonra bu zatın bırahanesınde bua ıç - §. • •• 

t ·h· d B d d - ld y me.k için kullanılan bardakların bü Tatıl hakkına, ıstuahat hakkıruı hur-
arı ın E: !lvyera a ogmuş o ugunu .. .. . . .. .. . . . - t · · b.l · b b 

gösteren L.r bkır halkayı ayağında ta- y;ıkluklerının ve kuçukluklermın, hat- met e memıı ı mıyen u ter iyesiı: in-
şımaktadır. ta sayısının ehemmiyeti yoktur. İçilen sanları; hala yaşatan bizim nezaketimiz, 

biranın parası miktarına göre değil. mısafirperveriiğ imizdir. 
Wilhelın ve M0ker yekdiğerıne o kadar 

alışmışlardı J~ı başka güvercinlerle hiç te
mas etmezlerdL Wilhclm şimdi yalnız 

kalınca kim biiir ne kadar sıkılacaktır. 

Avrupada sarışın 
kalmıyacaknzzş 

içmek için sarfed ilen müddetin uzun _ Otuz odalı konaklar, harem, selamlık 
luğuna ve kısalığına göre 31macaktır. hayatı, ins;camsız aile kurumu ve bütün 

Bıraz daha vazıh olalım: eski hayat ve ma:ı::et telakkileri bu cekti> 
lcr, tarihin üzeriJıde bir sinek pisliği gibi 
titizlendirici varlıklarını idame ettiriyor
lar. Onların da tatil gününün hürmet 
ve kudsiyetıni ldrak etmeler i ve artık 

ortadan büsbütün kalkmaları lazımdır ki 

Amcrikn hükumeti Vaşıngtonda sa
ı aylardan mürekkep büylik bir mahal
le yapmağa karar vermiştir. Bu rr.ahal
lede hükumetin bütün nezaretleri ilP 
devlet i~lerine ait idareler bLrleştirıle
cektir. Saraylardan dahiliye nezaretine Biyolojı aiimlerinden İ ngiJ.iz Her -
ait olan muazzam bina hitam bulmus bert Morisson son neşrettiği bir maka
ve dahiliye nazırı İkls burada ~ erleş~ lede yakında Avrupada sarışın insan 
miştir. kalmıyacağını iddıa etmektedir. Sarı -

Birahaneden içeriye girerken bizim 
paramızla 65 kuruş vererek mukabi -
linde bir karne alacaksınız. Bu karne 
size 60 dakika zarfında istediğinız ka
dar bira içmek hakkını ,·ermektedir. 
60 dakika bittikten sonra harar~tiniz 
geçmemişse tecrübeyi tekrar etmeniz
de hiç bir mahzur yoktur. 

bizler raha t ede~1m! 

13 milyon dolara mal olan bu muh- şınların azalma sebebini İngiJiz alimi 
teşem b"nada gazetecılerin naza"!. d:k- esmerlerin daha kolay evlenmesine at
katmi celbeden şey nazırın hamam o- fetmektedır. Morisson bu neticeyi İn -
dası olmm.tur. Duvarları açık m:ıvi gilterede yapılan son bir nüfus tahri -
renkte olan hamam odasın n kurna~ı rinden çıkarmaktadır. Bu tahrire gö -
o kadar da bu\ k imış ki yuzm k bi'c I re evlenen esmerlerle sarışınların nis-
mumkün olabil.yormuş. beti 8 e;:,mere kar~ı bir sarışındır. 

Amerika gazetesi birahane sah:bi -
nin bulduğu usulü dahiyane kelimesile 
tavsif ed iyor. Fakat bize öyle geliyor 
ki bu zat fazla bira içilen bir memle • 

kete düşmemiştir. Yoksa bulduğu da -
hıyane usul kendisini servete değil, if
lfısa götürürdü. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Sıhhat İşleri Bak~"lı bay RefJk S:..ydam senelik mezuni

yetıni geçırmek ve biraz da dinlPnmek üıere Avrupaya git
ti, fakat Sıhhat işleri Bakanımmn hareketinden bir gün 
sonra çıkan bir lstanbnl gazctes•nde: 

- • Şehrimizde bulunan Sıhhat İşleri Bakanı bay Refik 

Saydam bir hafta daha burada kalarak mezuniyetini İstan-

bulda geçirecektir.• deniliyordu. 

Blligor maaanuz ? 
1 - MıSJrdaki büyük ehramın yüksck

liei ne kadcrdır? 
2 -Bütün dünyadaki demiryollarının 

uzunluğu re kadardır? 
3 - İstcmbulda Cırçır yangını ne za

m:ın olmustur? 
(Ceı:apları yarın) 

(Diinkü suallerin cevabları): 
l -Cep s?<ıti 1544 yılında icat edilmiş· 

tır. 

~n c eri o acak v" o zamana kadar han-
1 i STER i NAN lSTER İNANMA! g mi! et kt ~ rü km·vetlerini daha ivi 1 

t:ınz;n, etmışsc hnrbi de o kazanacaktı; lL 
Mtı1ıittın Birgen ---------------------·-------------------..... --------• 

2 - Verıiis güneşten 108 milyon kılo -
metre U)'..!lkhktadır. 

3 - >',ğn dağının yüksekliği 5172 met
redir 



Sayfa J 

934 den sonra gelen 
muhacirlerden beş sene 

• İspanyol Cumhuriyetçileri 200 
hl·n kı·şı·ıı·k bı·r ord h 1 d lar Ankara, 

4 
(Telefonla) Finan Ba - leştikleri mahallin bir ve iki numaralı u a zır a 1 :ı~~~·n m~~:!:~1:~~ vı::;:~~~~~:-·h~~h: ~:~~ :::~~·~~r~~~~:ı:y;~~;,eşis~~ 

Fı k kında yeni bir karar vermi:-ji:İr. Bakan-1 fade ed~ceklerdir. 

alınmıyacak vergı 

Q at diğer bir habere göre de hükunzet kuvvetlerinin lık serbest muhacir olarak kabul edi - Yalnız muafiyet kazanç, arazı yapı 
lip istedikleri yerlerde yerleşenlere is· ve yol vergilerine münhasır kalarak 

ancak birkaç haçta yetecek cephaneleri kalmış kan kanunu mucibince hfikumet tara - buhran, müvazene ve hava kuvvctle-i-
J 1 fından yerleştirilmiş, muhacir olarak ne yardım vergileri ise kendilerinden 

l't-~erpignnan, 4 (A.A.) - Müstakil cPy- İspanyol cumhuriyetciler1nin ancak bir , Amsterdam, 4 (A A.) - Mahalli maka- memlekete kabul edilenlerden memur. alınacaktır, 
hur~~s OrıenUıles~ ga:u:tesi, İspanya cum- kaç hafta yetecek kadar cephaneleri mev- mat, geçen gece Flessingue'de İngiliz bay- ve müstahdem vaziyetinde olarak maaş Hükumetçe yerleştirilmediğ. ·e yurt-
natı~~~ generaaerinden Pozas'm beya- ,cud olduğunu söylemıştir. ,rağını taşıyan Thl)rpelıall isminde bir is- ve ücretle çalışan muhacirlerin de is • laştırılmadığı mülahazasile vergi nlın-

G eşretmektedir. Bombardıman panyol vapurunu tevkif etmiştir. tifade edip etmiyecekleri ve vergi mu- ması cihetine gidilmiyecektir. Serbest 
tank~neraı Yakında mühim mikdarda Barcclona, 4 - Tarragowa'dan bildiri!- Vnpurda Bilbao şehrindeki cumhuriyet afiyetlerinin başlangıç tarihlerinde va- surette yerleşen muhacirlere ait mu:ı -
taar ar ve topçu kuvvetlerile Aragos'a diğine göre bir ası harb gemisi bu sabah makamları tarafından yükletilmiş Bilbao ki tereddütler üzerine yeni bir karar fiyet başlangıcı aldıkları muhacir ka
tlin ruz edıleceğini ve bu taarruzun bü- Aragona ile Antafula arasındaki Katalon- bankalarına mevdu para ve esham bu- vermek lüzumunu hissetmiştir. ğı.dı tarihinin tesadüf ettiği yıl sonun-
olan ~~helcrde aynı zamanda yapılacak ya sahilinin muhtelif noktalarını topa lunmaktadır. Bu karara göre iskan kanununun dan itibaren beş sene, serbest surette 
ledıkteucurnlarla himaye edileceğini söy- tutmuştur. Gemi 30 tane kadar mermi at- . Vapur, polis nezareti altındadır. neşrinden sonra herhangi bir suretle yerleşenler için de üç sene olacaktır. 

cJ\ragn sonra j)iıve etmiştir: mışsa da kimseye bir şey olmamıştır. Fransa hududunda Türkiyeye gelerek serbest muhacir o- 21 Haziran 934 den evvel gelmiş 
h11;>v on ve Kat&lonya ordularımızın Asilerin ileri hareketi durduruldu Londra, 4 - Bütiın pazar gazeteleri a- !arak kabul ve kendilerine ınuhacir ka muhacirler muafiyetlerden istifade e -
tecavC~du iyi techiz edilmiş 200.000 kişiyi Madrid, 4 (A.A.) - Merkez cephesi, demi müdahale mes<:'lesi ile uzun uzadıya ğıdı verilmiş olanların isteklerile yer- <lemiyeceklerdir. 

uz et k •••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 ta 01(' tedir. Katalonya'da günde Guadalajara eyaletinin şimalinde cumhu- işitgal ediyorlar. J 

YYare yapılmaktadır... riyet kıt'aları Aragon yolunun garbında Sunday Re!eree gr.zetesi, binlerce ton Eski spanya Kralının B. Ruzveltin 
Par· Hangisi doğru bulunan asi hatlarından bir kaç tanesini harp malzemesinin }'ransa - İspanya hu- Oğlu nihayet Hava silahlarını 

Jıal ıs, 4 (A.A.) - Le Jour ve Le Jour- işgal etmişlerdir. ,dudunda ademi müdahale siyasetinden ll l k l l dl f7l k I 
in c~azeteleri, İspanya Başvekili Negrin'- General Miaja matbuata beyanatta bu- vazgeçilmesini beklediğini bildiriyor ve avana l lZ a ev en ı er e me projesi 
lerek ~a günü mütenekkiren Parise ge- lunarak Jarama cephesinde şimdi tam bir yüzlerce sahra topundan, elli modern ha- Havana 4 (A.A. -- İspanya tahtın-
bildir luın ve Delbos ile görüştüğünü sükunet hüküm sürdüğünü ve asilerin bu fü tanktan, 50 bin tüfekten, 100 tayyare- dan vazgeçmediği öğrenilen Prens Alp-

Vaşington 4 (A.A.) - Roosevelt'in 

bir hava silahlarını terketme projesini 

tetkik etmekte olduğu resmen teyit e
dilmektedir. Bu projeye göre, sivil a -

halinin bombardıman edilme~i bir iti

laf ile menedilecektir. 

Bu rnektedirler. cephedeki hücumlarının durdurulmuş den ve milyonlarla kurşundan bahsedi- honse de Bourbon, gece, merasim yap-
-...,. gazeteJPre göre, İspanya Başvekili olduğunu söylem:ştir. yor. madan İspanyol milyonerlerinden An-
~ -il<==-==----=---="""""o:::o::-==--===------ıı::=c::::o tonio Zamora'nın evinde Martha Roca-

Ugos/avya ve Kayıp kadın Filistin üç fort isminde 23 yaşında bir kızla ev -

~· ~~& 
ıiçük Antant tayyareci henüz Kısma ayrılacak Prens, Havana civarında bir çift - Uzak 

Şarkta 
n l likte bir ay kadar kaldıktan sonra zev-

ftİ.iküe gr~d. 4 (A.A.) - Stoyadinoviç bulunmamıc Kudüs 4 (A.A.) - Röyter bildiri • cesile birlikte Seville'e gideceğini söy-
sebet7etının ikinci yıldönümü mün::ı - "ı yor: !emiştir. 
hğı ~ e «Yugoslavya küçük itilaf. baş- San Francisco 4 (A.A.) _ Amelia Filistinde ırk meselesinin halli için 

Tokyo, 4 (A.A.) - Hsinking'den res-

ııup: tında bir makale nc.şreden Sa - tetkikatta bulunmağa memur komis -
Çİ.ik ?~~ gazetesi, Yugoslavyanın kü - Earhardt'ı aramağa çıkan askeri deniz yon tarafından yapılan tavsiyeler ha:~
lllün ıtılafı mevcudiyeti hiç bir zaman tayyaresi Earhardt'm tayyaresinin izi- kında Londradaki salahiyettar bir ya
Şekk~~aşa edilemiyecek olan bir te - ne tesadüf etmeden saat S.33 teHono - hudi membaından aşağıdaki malumat 
tikte~ addetmekte olduğunu kaydet - lulu'ya dönmüştür. gelmiştir: 
)'a v sonra Yugoslavya, Çekoslovak - Vaşington, 4 (A.A.) - Bahriye Nezare- Bu tavsiyelere göre Filistin üç kıs-
Tu e :Romanya hükümet reislerinin ti tayyareci Earhardt'ı bulmak için yapı- ma ayrılacaktır: 
11,..,,nrad~Zerindeki mülfıkatmdan sonra 1 - Yahudi devleti: Bu kısım, bü -

"" e ı lan araştırmalara iştirak etmesi için Co-
tün rnı en ve üç devlet adamının bü _ tün yukarı ve aşağı Galile ovasını, Es· 

es"} 1 lorado zırhlısına emir vermiştir. d l h'l d' · · t k ile h "e erde tam bir göriiş birlıği rae one sa ı va ısını, cenup mm a ·a-
hatırı:reket ettiklerini bildiren tebliği Zırhlı,. itin üç tayyare ile Honolulu'ya sının bir kısmını ve Hayfa, Safad, Ak-

trnaktadır. gelmıştir. re ve Tiberças şehirlerini iht.iv::ı ede -

Anadolu ajansının notu: 

Dün gece geç vakit alınan bir tel -Ankaragücü galip 
da Ankara 4 (AA.) _Bugün Ankara- graf, tayyareci A. Earhardt'ın bir İngi-

0Ynan liz vapuru tarafından kurtar1lmış ol -
acak milli kiimc maclarının 

;onuncusu olan Ankaragücü _ 
4

Genç _ duğunu bildiriyordu. Bu fazla nikbin 
erbirı· · · - haberin arkası gelmedi. Bilakis bugün 

Olduk ıgı maçı, Ankaragücü sahasındn, 
~·a Ça kalabalık bir seyirci önünde aldığımız telgraflar bu cesur tayyareci-

la Pılrnış ve Ankaragücü faik bir :ıyun- yi kurtarmak için her taraftan imdat 

Yı ~tnçıe~birliğini sıfıra karşı dört sa- kolları gönderilmeğe teşebbüs edildı -
~glı1p etmiştir. ğini göstermektedir. 
~...........:.:·~ ....................... ............ ~·~·~·~·~·~····~········ ...... ~ 
Fotoğraf tahlilleri 

~Şbıizde m11vaffak olacak mısınız? Sevdiğiniz 
lldın tarafından sevilecek misiniz? Büyük 

bir servete nıalik olacak mısınız? 

Bize resminizi gönderiniz, bir mütehassıs size hakikatı 
.. tayin edebildiği nisbet dahilinde - söyliyt'cektir 

da Sob n.Postanın epeyce uzun zaman- (Muvaffak olacak mıyım?), (Se- ı 
n erı se h tt b 1 ·ı · · nıa .. ya a e u unan ı mı sı- vilecek miyim?), (Zengin olacak mı-

Ve bnıu!~hassısı tekrar aramızdadır yim?). 
nı ugunden itibaren, oku;yucuları· 

ıı.ın nı ·· killi Vesaire şeklinde, yalnız bir mese-
de b uş erini halletmeye ama• 

ulunanaktadır. leyi anlamak istiyeceksiniz. 
1'1erak tt• - . . b. 1 . k e ıgınız ır mese \! mı var, 

Cildi k d' .. rn k . en ınızın karakterini öğren -
doe· illa istiyorsunuz. Tahlillerinin 
et g~uluğunu bin bir misal ile isbat 
d.~ş olan arkadaşımıza miiracaal e-
•nız: 

4 - Gönderdiğiniz fotoğrafın s;
lik olmaması, 13zım geldiği kadar 

pozlu olması şarttır. Sun'i tavırlar a
lınarak çektirilmiş fotoğraflar ınak -
bul değildir. Yani resimdeki vaziyc· 
tiniz tabii olac.aktır. 

5 - Gönderilecek fotoğrafa gazete-olsSize hakikatı ister acı, ister tatlı 
y uıı, gördüğii şekilde aynen s(iyli-

ecektir, de her giin çıkacak tahlil kuponlarm· 

Bunun · · · d"l . dan beş tanesi raptedilecektir. ol ıçın rıayet c ı mesı lazım 
an Şartlar sunlardır: .-,§E§E~~~~~EE~~E~~ .. l . . • ,. 

siniz~ Bır fotoğrafınızı gönderecek- Son Posta 

te~-:- ~otoğrarm gönderilme~i gazc" 1 Fotoğraf tah:ıl kuponu 
•tase ıntasarma rıza gösterildiği mıi- 1 İsim 

ını ta7-aınmun edecektir. • • • • • • 

ted
3 

- Sualinizi tek bir mcvzua has- 1 Adres • • • • • • • ı 
ecek._~ · iL ,, ............... lllZ: ~P:-r:ı:x:ı:-r:C:r:::L:r:X::rJ:x-:X:=r::L:r::ı: dLz:ı:-r:::ı::. 

cektir. 
2 - İngiliz mandası altında kala -

cak kısım: Kudüs, Betlehem, Nezareti 
ve Arapların Hayfa limanını kullana
bilmelerini temin için Hayfa - Kudüs 
yolu boyunca bir koridoru ihtiva ede -
cektir. 

3 - Arap devleti memleketin geri 
kalan kısmını ihtiva edecek ve Erdün 
Maverasına bitişik olacaktır. 

Büyük ltalyan 
Manevraları 

Roma 4 (A.A.) - Bu sene iki yerde 
büyük İtalyan manevraları yapılacak -
tır. 2 ağustostan 9 ağustosa kadar Po 
vadisinde, 1 2 ağustostan 19 ağustosa 

. kadar da Sicilyanın batı c;ahilinde. B. 
IMusolini yalnız Sicilya manevraların -
da hazır bulunacaktır. 

Liret frangı 
Tak ip etm iyecek 

Roma 4 (A.A.) - Giornalc d'İtalia 
gazetesinde Gayda, liretin Fransız fran 
gını takip etmiyeceğini temin etmek -
te ve frangın tekrar düşmesınin dahili 
bir hadise olduğunu ve frank ile liret 
arasında hiç bir münasebet mevcut ol
madığını sövlemektedir. 

Baltık konferansında 
Verilen kararlar 

Kaunas 4 - Litvanya, Estonya ve 
Letonyanın iştirakile toplanan Baltık 
·konferansı mec;aisini diin bitirmiştir. 

Bu münasebetle neşredilen resmi bir 
teb.iğde konferansın bilhassa İspanyol 
meselesile meşgul olduğu bildirilmek-

' d' te ır. 

Leh - Romen görüşmeleri 
ve Fransa 

Budapeşte 4 (A.A.) - Polonyadnn 
avdet eden Kral Karol, Fransa scf :ri 
Adrien Thierry'yi kabul etmiştir. 

Kral, Antonesko'nun huzurunda se
firle, Varşova'da cereyan eden Leh 
Romen konuşmaları hakkında görüş -
ınüştür. 

Nafia Vekilinin lzmit .men bildirildiğine göre Sovyet ganbot ve 

V l• • t kd • • kıt'aları Bolşoi ve Seniu& adalarını tab-
a 1sıne a ırnamesı . . lıyc etmeğe başlamışlardır. 

Izmit 4 - Adapazannda Sakarya ti- · 
zerine kurulan 90 metre uzunluğunda "k A 
betonarme köprünün inşasında göster- Amerı a - vrupa 
dikleri çalışmadan dolayı Vali B. Ha - muntazam hava seferleri 
mid Oskay \'e Nafia müdürü İsmail . . . 
D 1 tk N f . \T k·ı· Al" ç t ' Vaşıngton, 4 (A.A.) - Amerıka ılc Av-

cv e uşuna a ıa e ı ı ı e ın - · . . 
kaya tarafından teşekkür edilmiş ve bt- rupa arasında 1lk muntazam hava seferı 
rer takdirname gönderilmiştir. tecrübesine çıkan tayyare, saat 7.31 de 

Bir Yunan vapuru b~ttı 
Atina. 3 (Hususi) - Eski demir yüklü 

olcırak D:ılınaçyaya gitmekte olan Taksi
.arhi isrniN'cki Yum.n vapuru Barga kı
yılarında batmıştı·-. Tayfalar kurtarılmış
tır. 

Gümrüklerde kolaylık 
Ankara, 4 (Hususi) - Gümrüklere 

gelen eşyanın gümrük tarifesınc :at -
bikini kolaylaştırmak ve gümrüklerde 
bu tatbikatın birliğini temin etmek ü
zere bir repertuar hazırlanmıştır 

iki tren çarpıştı 
Gand 4 (A.A.) - Saat 8.30 da şeh -

rin medhalindeki Snep köprüsünün ;js
tünde Brüksel'in yolcu treni diğer bir 
trenle çarpışmıştır. İkisi ağır olmak ü
zere 12 yaralı vardır. 

ıı-Sabahtan Sabaha: 

Fransada neler oluyor? 

-mahalli saat- bırir.ci iskele olan Lot

wood -Terre Neuve-'c hareket etmiştir. 

Belçika Başveki li lngilterede 
Londra 4 (A.A.) - Amerika seya -

hatinden dönen Van Zeeland, pazarte

si sabahı Southampton'a muvasalat e

decektir. 
Van Zeeland, oradan clerhal Lm

draya giderek İngiliz Başvekili ve l!' -
den ile görüşecektir. 

" Azmin zaferi ,, filmi 
Paris, 4 lA.A.) - Sinemacılık aleminin 

bl!' şaheser: olan ('Azmin Zaferi• adlı film 

d:in ilk rkf a olarak beynelmilel serginin 

Alman p:ıv!yonunda gösterilmiş ve bu 

fümi ya .. ntınış olan Bayan Riefcnstahl de 

bu temsilde ha7.ır bulunmuştur. 

Par is 

Geçen hadlseler eğer Fransadan b1~ka bir yerde olsaydı hi de endişe e
dilmezdi. Aynı vak'alar Berlinde olsa yüksnktcn gelen bir .... ortalık süt 
liman olabilırdi Londrada olsaydı İngiliz millctinın dakikada 70 den fazla 
atmıyan ve bundan aşağı da düşmi yen nabzı bir nefes artmadan vaziyet 
kendi kendine söner ve İskoçyalı lordla Mançsterli amele her günkü tenis 
ve goır maçlarını yapmakta devam ederlerdi. 

Fakat Fransa böyle değildir .. 
Frangın clüşmesı, borsanın kapanması, gre\ lerin başlaması zaten heyeca

na kHpılmak için bahane arıyan bir cemiyeti sık sık bulandırınca vaziyet 
kolay kolay durulmaz. 

Bilhassa para işlerinde apartıman kapıcısmd::n, zengin endüstriyeline ka
dar h~ssas olan Fransız halkını zaptetmek pel güçtür. 

Parıı içın inlrılab yapmış, kan dökmüş bir milletin can damarını acıtmak 
hatta tehlikeiidir d<:'! .. 

Bank dö Frans mahzenlerini dolduran altı;ı külçelerinin aylardanberi 
tay)'ardı3rle İ"lgiltereye ve Amerikaya taı;ınmt'sı, bütçe açığının otuz milya .. 
ra d~yar.m::ısı franga mabud gibi tapan Fransı?ları plk haklı olarak heyeca~ 
na düı;ürmüştür. 

Yeni kab ne bu tehlikeli vaziyeti kurtal'dcak mı? Bu kendilerine aid bir 
muclPd:r. 'Fakat eğer Fransada parn yüzüııd~n baş1ıyan bu yeni buhran 
tarihtekı emsali gıbi uzar ve kuvvetli bir el cıkıp da bu heyecanı teskin et~ 
me~e büyük hadiselerin merkezi sayılan Paris artık diinyanın zevk ve eğlen
ce ~chr: oimaktan çıkacak ve bir ateıı ve kau merkezi olacaktır. 

Burhan Cahit Morkaya 



9 uncu Yerli Mallar Sergisi 
27 Temmuzda açılıyor 

Şehir içindeki bir 
kısım bostanlar 

kaldırılıyor 

B elediye, şehir içindeki bos

tanlara sevkedilen suların 

lağım suları ile pis sulara 
karışmak tehlikesi bulunduğu -
nu ve zaman zaman başgös -
teren hastahklann tezayüdünde amil 
olduğunu nazarı dikkate almış, bu şe
kildeki alel'umum bostanların şehir 

dışına atılması işini şehir planına it
hal etmi~ir. 

Yalnız bun:ardan bir k151m 
mıntakalarda bulunanların pek 
az fedakarlıkla dt:>rhal kapatılması 

imkanı mevcud olduğu için bu gibi 
. bostanlar tesbit edilecek ve önü-

müzdeki senelerde ekilmelerine mü
saade olunmıyarak F,hir içinden kal
dırılmaları kabil olacaktır. 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyet 

B11ğdag lgi fiatla 
piyasası 

•atıldı, tiftik ve gapat1ı 
hareketli oldu 

Geçen hafta şehrimize az miktarda) tedir. Yalnız frangın vaziyeti tacirleriıni' 
buğday geld;ğinden satışlar bir hafta ev- zi düşündür_mektcdir. 

VP.lisine nisbeGe hararetlenmiş ve gelen Til- TlK: Sovyet ''e ingiliz alıcıları, ge
mahsul iyi fiatlarla satılmıştır. Arpa dur- ~Pn hafta iç,nde Eski§ehir, Kütahya gibİ 
gunluğunu muhafaza etmekte, buna mu- ince rr.iAII:trdan 900 balye kadar müba -
kabil mısır üuı ine satışlar bir derece iyi- yaa et~i'jl.,..rdir. Piyasa ümitlidir. Ve » 
liğe yüz tutmuştur. manlarla ticaret mukavelesi aktedildik -

Frar.gın S'.ıkutu bugünlerde iyi bir ft;!n sonra pek kısa bir zaman içinde me..
m:işterhniz ol:ın Fransa ile muamele ya- cut stokla:•n satı!acağı zannedilmektedir· 
pan tacirleri düşündürmeğe başlamıştır. Fiatlaı geçen haftadan bir iki kuruş daı

BUGDAY : Anadolu ve muhtelif li - ziyadedir Birmcı kalite mallar 120, ot 
manlardan bir hafta içinde 1500 ton ka- laklar 130, kuruştan satılmıştır. 
dar buğday gelmiştir. Bu gelişat, şehri - Keçi kthna talep artmaktadır. GeJeıt 
m!zin ihtiyacına kifayet etmediğinden mallar derhal satılmaktadır. Fiatlar 51-52 
ayrıca ~lolartlan satışlar yapılmıştır. Pi-
yasa iştih3hdır. B•.ıgünlerde müvaredat 
artmadığı takdirde r~atların daha bir 
mıkdar yükseieceği zannolunmaktadır. 

kuruş arasındadır. 

Geçea 9eJMki serpte paviy onlardan bir ikisiaia Priiaütia --.. ·-------·-.... ·-·-·-·- Fiatwr ekstra Polatlılar yedi kuruş, al-

Y APACI : Fransızlar geçen haftaki a
hşlanna devam etmektedirler. Bugünler .. 
de Sovyet alıcı!arının da mübayaaya baŞ
lıvacakları ~öylenml'ktedir. Anadolu carıS 
lerinde kilo başına bir kuruşluk bir teref .. 
fü vardır. Geçen hafta 700 balye Anad<>'" 
lu malı 50 kuruştan, 300 balye Trak)" 
cinsi 62 kuruştan satılmıştır. 

Milll Sanayi Birliği dokuzuncu yer- termek isteyenler, bu h~usta sergi ko
Ji mallar sergisi talimatnamesi hazır - miserliğinden müsaade alaca~!ardır. ~~ 
)anmıştır. 27 temmuz :;alı günü saat dai mevad, makine ve bwıa mu.masil bu 
1 de açılacak olan sergi 12 ağustos yük ve ağır -~a ~bahçe_d~ t.eş~ır oluna
perşembe günü akşamı saat 21 de ka - caktır. Sergının abengmı ihlal edecek 
panacak11r. surette rekabet yapılmıy~caktır. Satış, 

Atıcılığa hevesli 
bir genç kız 
4\z kalsın 1'ir adamı 

öldürüyordu 

tı yedı çavdarhlar 6,10, mahliıtlar 5,25, 
altı yedi çavdarlı sertler 5,20 paradır. 

MISIR · Trakya ve Marmara havali -
sinde kuraklık yüzünden yazlık mahsu
rnt ve mıs1rlar büyüyemeyip cılız kalmıŞ

izmirde yapağı satışları iyi bir duruın .. 
}ardır. Son günlerde yağan yağmurların dadır. Son günlerde 55 kuruştan 600 bal
bu mahsulata ycnid{;n hayat vereceği 

Y" kadar satışlar olmuş, bundan maada zanııoıurıınaktadır. Fiatlar da geçen haf- ı 
Suriye için şark vilayeti mallanndan 5 taya n<ızara'l bir miktar yükselmiş ve 
lmruşa kadar işler olmuştur. 4,20 kuruş:ı kadar satışlar olmı.ıştur. 

Sergide yalnız yerli maıları teşhir o serginin muayyen yerlennde yapı:a ~ 
Junacaktır. Yerli olmıyan f!Şyanın hiç caktır. Sergi sabah ondan akşam yırrnı 
bir surette sergide teşhir edilmesine bire kadar açık bulundurulacaktır. Ser 
müsaade edilmiyecektir. Mecher sahip- gide milli sanayiimiz ve fabrıkahrımız 
Jeri, yalnız kendi fabrikalar~nda imal hakkında kuvvetli fikirler \:erebi1m~k 
edilen mamulfıtı teşhir edeceklerdir. için resim ve yazıya e?em~ı~et vc.:.ı • 

SeFgiye iştirak edecekler bilumum 1ecektir. Grafikler ve ıstatıstıkler vu -
tesisat ve hazırlıklarını nıhayet 25 tem cuda getirilecektir. . 
muza kadar bitirmiş olacaklardır. Mcş· Yangın tehlikesine karşı g~r.ck .zı.ya
her sahiplerine işgal edecekleri yerler retçiler ve gere~ meşher s.ahıplerı ıçe
doğrudan doğruya sergi hey'eti tara - r!de sigara ıçemıyeceklerd1_r. Bu sene 
fından tahsis olunacaktır. sergide yer almak isteyen fırmalarm sa 

Arpa s::ıtı~ları durgun gitmt>ktedir. Bu- nEr. İLER: :Su fcne memleketimizde as 
Evvelki gün, Kızıltoprakta bir ha - giinlerde c-avdor üzerine talepler art - m 'ktarda sığır derisi istihsal edildiğin .. 

dise olmuş, bir kızın nişan atma heve- mnktadır. Ayrıca F'ı·ansa ve Holfında için den yuli kösele imalathaneleri tarafın .. 
si yüzünden bir adamın yaralanma ve- .ı::vra satışlar yG.pılciığ! duyulmuştur. dan sığır der~i hararetle aranmaktadıı:'· 
ya ölmesine ramak kalmıştır. Bu ·hadi- Fintlar dört kuruştur. Bu yü::den fiatlar da bir miktar yüksel-
se şöyle cereyan etmiştir: KOZ.4 : Bu sE-ne koza istihsalatımız ge- m~tir 

Kızıltoprakta Hatboyu civarında çm senenıı~ ayr.i ise de kalite itibarile Son fiinlerde oğlak ve keçi derilerine 

Motörlü makinelerle ·malfıtını gös- yısı, geçen senelerden çoktuı· .. 
1 numaralı köşkte oturan gaz şirketi d:ıha yüksı: k olduğundan piyasada hara- dP istek ar.tığından piyasa sağlamdır. 
müfettişlerinden Nurinin 19 ya.,;ındaki retli alıcıbr bulmuştur. Bugüne kadar Fi-atlar: Hava kurusu koyun derisiniO 
Y.ızı Sevinç spora, bu meyanda da atı- Bıırs::ıc!a borsaya 800 bin kito kadar koza kilosu 58, tuzlu koyıın 44, kuzu çüti 156'-

~~Alr~ 

Poliste: 
iki otomobil çarpıştı 

Evvelki gece saat 23 de, şoför Fet
bullahın idaresindeki 4430 numaralı o
tomob"lle şoför Saidin idaresindeki 
2256 numaralı otomobil, Beyoğlunda, 
Cumhuriyet caddesinde çarpışmışlar, 
her iki otomobil de hasara uğramıştır. 
Fethullahın otomobilinde bulunan müş
terilerden eczacı Ahmet Nuri, karısı 
Behiye ve teyzezadesi Naciye, otomo -
bilin kırılan camlarından. muhtelif yer 
)erinden yaralanmışlar ve tedavi altı -
na alınmışlardır. Şoförlerin ikisi de ya
kalanarak haklarında takib:ıta başlan

mıştır. 

Koskoca eYİ yakmak istemiş 

Kumkapıda Tülbentçi odalarında o
turan Çankırılı İbrahim kızı Hacer, ge 
ce, evde bulunmadığı bir sırada ayni 
sokakta 37 numarada oturan Veli oğlu 
Mustafa, Hacerin kız kardeşinin ken -
di evine gelmemesinden kızarak oda 
penceresine gazlı paçavra koymuş ve 
evi yakmağa teşebbüs etmiş, etraftan 
yetişenler tarafından ateş söndürül -
müş, Mustafa yakalanmı' ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Müte/erri!ı : cılığa heveslidir. arzedilmiş ve S0-83 kuruştan satılmıştır. HiO, keçinin çifti 160-170, oğlağın çifU 

S . . b" t""f ~. d B Piyasaya c1 alıa üc yüz, dört yüz bin kilo 150 kuru nQr 63-65, salamuralı sığır de-ı%inname harçları evıncın ır u eö. var ır. unun- "k d k . :1 ~· h . -.:a·ı k . . . k"l 43-45 k t . . :ı. ar .oz~ getırı ecegı ta mm t.-uı me - rı:suun ı osu , uruş ur. 
Bina inşaat tezkerelerile bmaların la, arad~. sıı:ada bahçe~e çıkarak, mtı-ı •••••• ••••••••••--•-•• --•••-•--•••••••---.•••

tenzil veya tez) it iradlarmda kesilen 1 hap ettıgı bır he~efe nış~n almakta v~ 
izinnamc1erde maktuan ahn::ın beş ku-1 l•ndaht etmektedır. Sevınç, evvclkı , 
ruşluk harcın hususi idareler vasıta - gün de gene bahçeye çıkmı!?, gene biri 
sile tahsil olunması, fakat bunların hedefe endaht etmek istemiş, ti.ifeğınin ı 
makbuz mukabilinde bilahare mal san- tetiğini çekmiştir. Tüf eğinin namlusun-1 
dıklarına teslim edilmesi Maliye Vekfi- dan çıkan kurşun. hedefi şa~mış, bah
letinden bildirilmiştir. çe hududunu aşarak, tren ha~tma a -
TramYay çarpmasına uğnyanfihtiyar mut olarak seyretmiştir. Bu sırada, Kı 

743 numaralı vatman Ahtnedin ida- zıltoprakta istasyon arkasmda. ukmaz 
ıesindeki 24 numaralı Edırnekapı - Sir sokakta Zebranın evinde o•uran Maraş
keci tramvayı Fatihten Edirnekapıya b İhsan da hat boyundan geçmekte i
giderken Fatihte oturan 60 yaşlarında ken, bir silah sesi ~iterek irkilip dur -
Ahmet önünden geçmek istemiş, tram- muş, göz açıp kapayamıyacak kadar 
vay Ahmede çarparak başından yarala- kısa bir an içinde, bir vmlt.nın. vücu
mıştlr. Yaralı Gureba hastanesine kal- duna çok yakın geçtiğini .Jezmiştir. Ü-
dırılmıştır. zerini muayene edince, kurşunun göm-

Türklüğe hakaret iddiası leğini delip geçtiğini görmi..ış, polise 
Arapcamiinde Bakır sokağında 2:. müracaat ederek hadiseyi hikaye et -

numarada oturan Adil pol!se r.'lüraca- miştir. 

at ederek ayni sokakta 16 numaralı ev- Polis, Sevincin mavzer ~istemındeki 
de oturan Danyal kızı Reçina ile ara - silahını müsadere etmiş, tahkikat ve 
larında bir araba meselesinden çıkan takibata başlamıştır. 
kavgada, Reçinanın kendis!ne ve Tüı·k ·- _, ______ _ 

lüğe hakaret ettiğini iddia etmiş, Reçi- H A L K O p E R E T 1 
na yakalanarak hakkında takibata baş- Yaz tem•lllerl 
lanmıştır. 

Bekar çamaşırlan yüzünden kavğaya 
tutuşanların muhakemeleri yapıldı 
Dün. nobctci cürmü meşhud mahkeme- çakıyla gözümün üstüne vurdu. Bir btı'" 

}erinden Sultanahmet birinci sulh ceza çuk santim derinliğinde bir yara açtı. ı .. 
m2 hkt n:esi mevzuu Hıb~rile gayet or:iji- kisınden de da·.racıyın~! .. 
nal bir davaya bakmış, h~kim Reşid, da- Hasan da kendisinı şöyle müdafaa et" 
vanın iki rnçlusundar. eıkeğ:ni teykif et- ti: 
mış. Emine ısm•ndeki knciını da kefaletle - Ben .incir ağacrnın d~binde yat.ıyor: 
serbest bırakmıştır. Davacı yerinde bu- ı dun1. Emmeyle kavga ettiler.. geJdı bB 
lunan Ta kasapta Declepaşa sokağında 15 na bulaştı. «Etme .. ı!yleme ağa!> dedirı1-
numaralı~ evde dokumacı Mehmet dava- Dinlemedı. Küfretti. .Evimden çıkın! İ~" 
sını şöyle ı.nlatmıştır: temiyorum ... » d;ye bağtrdı.. kızdı .. kO"' 

:pürdü. Gidip bizim evin kapısını kırmıy• 
başladı. Kapı alnına vurdu_ yaralandı 
Ben sustalı ıle filan vurmadım. 

~---..-
t>-7-937 Salı akşamı 

Beylerbeyl lsk•· 
le tlratrosunda 

- Bu Emine de Tosyalıdır. Benim hem 
hcmşerim, hem de bir b2hçe içinde bulu
mm öteki evimin kiracısıdır Esldden, bu, 
gene hernşeı·:Jerden c;öpçü Yakupla bera
brr otururdu. Sonra1<?rı araları ar.:ıldı: ay
rıldılar. Benim karon Nuriye bekar ça
maşırı da yıkar. Bu sabah ta. Turhan is
minde bir as~erin 3 cionile üç gömlegini 
yıkadı .. bahçeye aııtı. Kuruduktan sonra 
aldı.. bir de baktık hepsi dilım dilim ke
s;Jmiş. Emmf'.nin Yakuba düşman oldu
ğur.u biliyorduk. Karım oaun çamaşırla
rını da yıkardı. Onun zannederek kesti
ğıni anladık. Zaten, bize .. Yakubun ça
maşırlarını artık yıknmayın! • da demiş
ti. Ben çamaşırları elırr:~ aldım .. gittim. 

Emine de dedi ki: 

Kız1lay haftasının dördüncü •• •• gunu 

Kmlaycılar dün kuruma yeni ô:a kaydederlerken 

Dun, Kızılay haftasının dördüncü gü

niıydü. Bu m:inasebetle. dün de bir çok 

ocakJaıda toplantılar yapılmıştır. Kızılay 

Üskudar şubesinin t:?rtib ettiği Kızılay 
timsali 'Osküdarın her tarafında dolaştı-

rılmıştır. 

Dün saat on dörtte de, Üskudarda •Do
ğar.cılar parkında biı· tören yapılmıştır. 

Gece de, Üsküdar Halkevi salonunda 
bir müsamere verUmi~, Kızılaya aid şi

jrler okunmuş, nutuklar verilmiştir. 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Bttynk operet 3 perde 
Orkestra Bale 

8-7 - 937 Perİembe akşamı 
Betlktaf Aile parkında 

9 YER KALDI' 
OOTemmuz Loyid vapurile Venediğe 

Londra-Paris -Berlin - Bükreş 
Aynca : Plıtymuttan Hamburga 2 

gtınlUk Transatlantik seyahati 
Kaydolmaıa ace le 

ediniz. - - -
Sonbaharda 

IPARIS SERGiSi 
Hareket 10 EylOl cuma sabahı 

vapurla Venediğe 
Aynca 

VENEDiK - PRAG - ViYANA. 
PEŞTE - BOKREŞ 

Şehirlerinde otel ve yemek 
Müracaat NA T TA Telefon: 
Beyotlu 44914 

- Emine .. bunları sanki neye böyle 
kestin? dedim. 

- Keyfim istedi kestim.. çok üstüme 
varma! Ben onun gibile: i daha yakaca
ğım da ... dedi. 

- İşte onu yapamaT.ı:ın! dedim. 
- Kim yapamaz? Ben mi? dedi: Don-

ları el imden kaptı .. yanan ocağ:ı atıp yak
. b. 

Emine, ş;mdi bu Jlac:nrıla beraber otu
ruyor.. karı koca gibi. J Jasan da orada. 
incir ağacının d:bınde yatıyordu. Basana 
döndüm: 

- Yahu şu karına biı az terbiye verse
m;!. Bak ne yapıyor? dedim. Bu sefer de 
Hasan kalktı.. üstüme çullandı.. sustalı 

- Çöpçü Yakub eski:ien beni istedi·• 
ben varmadım. Hasana vardım. Bunun Ü" 

zerine, Yakub kahveierde, çarşılarda, pa" 
zar!arda aleyhimde söylemediğini bıra1'
mamış .. ben de lnzdım. •Artık Yakut:JlllO 
çamaşırlannı yıkamaym!• dedim. DinJe" 
me<iiler.. gene ~,kaö.Iar. Ağzımdan bO

yük yemin ~ıktı. c-Kr.serim. yakarım!,. de
dim. Gene yıkayınca kestim. Sonra dl 
gelip üstüme vannca ateşe atıp yaktırtJr 
Altı parça rieğiL üç part.:ı çamaşırdı. tıJ 
don.. bir l"Ömlek... Ondan sonra HasaJl1 

çattı.. gidip bL~im evm kapısını kır~• 
istedi.. k:ıpı suratına çarptı Gözünün u9" 
tüne çivi battı.. yaralar.dı. Hasan ona b•1 

şeycikler yapmadı. Çakı makı çekmcd• 
Fıkrini bozan adam hiç çakıyı alnına ~ 
!:Okar?. Ya boğri.tne, ya kalbine saplar. 

Dundan sonra ~hiUerden Taşkasaptl 
oturan Osman kızı Tosvalı Zehra ile Mell
mcdm karısı Nuriyc dı:;.lendı. İki şahit il 
hfıdiseyı dokumacı Mehmcdin anlattı, 
sek•ldt• ç;zdiler . 
• Hakim Reşıd bunlan d nledikten sonr• 
Hasanın tevkifine, Emine nin ikametgatı• 
raptedi1m('k suı et.le !ıcırhcst bırakılnıası 
na ve Mc:hmedin vnrasın.1 aid kat'i ral'°' 
run alınması içip duı u~manm 10 ternrfl~ 
sabahına bırakılmasına karar verdi. 
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r·------------------Y ozgatın y;ni memleket 
hasta esi mütehassıs 

doktorlara kavuşuyor 

Erzurum iki 
Bayrammı 

birden kutluladı 
I 
1 

'Yozgat Memleket hastan mntıen bir görünüı. 

na;:~gat (~ususi) - 4 sene evvel başla-ı manyays giden doktor Mükerrem de 
y

0 
bugunlerde ikmal edilmi§ olan Yozgada gelmiş bulunmaktadır. 

cen~at ~fonıleket hastanesi memlekette Şimdiye kadar mütehassıs bir dokto
sev· şd?1ık.yasta alaka toplamış ve halkı run bulunmaması yüzünden ıztırap için-

ın ırrnı~ . b. f l" t .d. 
Hasta 'I: yeru ır aa ıye eserı ır. de kıvranın Yozgat kadınları bundan son-

ne 75 yatakl d b. h ld ' dir. F ı ve mo ern ır a e- ra Memleket hastanesinde emin ve ko-
·' '- ra:ısa ~a tahsilini yaparak gelen Dr 
qnrnet İhsan h t tg .. t · lay bir ıekilde şifalandınlmış olacaklar-
has as aneye ron en mu e- d 
f sısı 0 hrak tayın edi~ ve yeni vazi- ır. 
esıne başlamıştır. Kadrosu gittikce genişleyen ve tcchi-

ğ ~:rnlek.et hastanesi aynı zamanda de- zatı peyderpey ikmal edilmekte olan has
d:r ~ b;r kadın hestalıkları mütehassısı tane, civar kasaba ve köylerden gelen 
&ab azanrnış bulunmaktadır. Vilayet he- hastaları gayet kısa bir ?.amanda şifalan-

ına. ıhtisas tahsilini yapmak üzere Al- dıraral: geri göndermektedir. 
"'"~~~ 

Arapkirde tarihi bir kışla tamir ediliyor 
.)Arapkir (Husu -

f;J - y k ıllardanberi r ık b r ha bu -

ıunan askerı kl§la i
e halen ask 

b . erlik şu-
b~ırun bulunduğu 

.na tamir edil _ı. " f ec=-· 
ıı. 

Bundan (15 - 20) 
Yıl evvel .. k uç tabur as-

d
t r ı hağrında bann
ıran b 

ı...n 1 U muazzam 
j"'\! anın, bakımsız -
~k YÜzı.inden büyük 

u- kısmı yıkılmiştı. 
An~ak a k rlık şube
ı.: uı bulunduğu bir 
d asım kalmıştı ki o 

a günden güne h:ı- • 
t P Olmaktadır. 1:~1amn tamirine çalışan he yet 

b~~ vn,.iyeti gören Arapkirlilerle, as- Müsamcr<' hasılatı askerlik şubesinin 
lı şı.ıbcc::ı reisi Yunus Çeliğin başkan- oturduğu mahalli tamir edebilecek ·a
}f. 

1~da 1:-elcdiye reisi Nnzım Fndılıoğlu, dardır. 

Erzurum, (Ht1.8USi): 
IS) uyük Önderimiz Atatürk'ün 

19> Erzuruma ayak basışının 18 

inci yılcfi"'nünıü dün coşkun tezahü
ratla ku.tluinnch. Daha sabahın doku
zunda şe;hrin İstanbul kapısı ve hü
kumet önü 3 temmuz bayramını kut
lulamak ıçin gelen binlerce Erzurum
lu tarafından dolmuştu. Başta umumi 
müfettiş Tahsin Uzer olmak üzere 
kolordu kumnndanı ve müstahkem 
mevki lrumandanı ile umumi müfet· 
tişlik başmi.işaviri, vali merasimde 
hazn buJunuyorJardı. 

3 tetnmuz aynı zamanda Erzuru
mun ikinci bir mes'ud ve tarihi günü
nün yıldöniımüdür. 59 yıl evvel çar
lık orduı:u tarafından hücuma uğrı
yan Er7urumun Azizıye tabyasında 

halk baltalar, satırlar, palalarla çar 
askerlerini büyük bir hezimete uğrat
mışlnr, har·o tarihimize (Aziziye Sa
vaşı) isrniie biı· kahramanlık günü 
kaydedilm:ştı. 

Atatiırk'ün Erzuruma ayak basışı
nın yıldiinümi.ınü sabahtan kutlulıyan 
halk öf leden sonra da Mecidiye ve -Aziziye tabyvlarına giderek orada da 
aynı co~kunlukla bayram yapmış, bu 
tarihi gilnü kutlulamıştır. 

Baştan ba~a bayraklar, defne dal
ları ile donanan şehir, gece de büyük 
fener alayları ile şenlenmiştir. 

y · Dr. Feridu!l İzmirlioğlu, kültür iş- Ayrıca halktan Lütfü Kulu, Kağdal 
h ~~ Rı!:>t Dınçel, nüfus işyarı Hilmi ile Hasım tarafından da bir kısım kereste te- Yelli canavar 
t ktltan ~ .ıannın i'lttraki ne bir heyet btırrü edilmiştir. Düdiihleri yapan usta 
r t) t l"<l•l ş, Arapkire gelen (Şen Opc- , Kışl~r.ın tam rine hemen başlanacak- Emet (Fususi) _ Anadolunun bütün 
r k b· ır . 1 hey • ndrn de istifade edile- tır. Bu tı:>y!rlı te~""bbüs halk tarafından 

ır rn u:anıcre veıilmiştir. takdiılc k:m.ılanmıstır. kasabalarında kull&nılan canavar diıdük
leri şim.:1Jy&. kadar 250 lira ile Almanya-

lzmirde sıc;k~---~ koza satıslar1 ~:~a~~~:i~:ı~1;;1~~:: ::~i~;~b~~i s~;:!: 
İzmir (H • <H • • kf•r kıs:ı bi. tecri.ıbeden sonra bu düdü-' ususı) - Ege mıntakası- Oönen ususı> - On gün evl'el başhy:ın 

nın h t h ğ{in daha miıkeın.melini yapmış ve 50 li-
er yerinde "'akıcı sıcaklar dcvnm koz:ı sn ışı ar:ıreUc devam etmektedir. nu 

cct· " yıl fiatlar geçen seneye nfsbctle daha yuk - ra gibı gayet ehvçn b.r fiatla Emet beledi-
ıyor. Aydında su"hunet dern"·csı· otuz . t tı n ··d·· .... "k ı· ~ sekUr. oönen tüccarlarından Hfu.nii b!r gün yesıne sa m1ş r. u ugun mu emme ı -

altıya çıknuştır. İzmirde vasati sfıhu _ ıçlndc 4 bln kilo koza almıştır. Bu yüıcset yetini göz önünde bulunduran diğer üç 
net d ulış koza fin.tlarının koylüyü memnun ede- kJ..zadan Y:ıkub ustaya siparişler gelmic::-erece5i otuz ·· ı- ııı 
~ uç ur. cek hadde yuk.selmesinl mucip olmuştur tir. 

- Ha nn bly b ndC'k" 
r:ıT· h , ı mc-

. t ık h I'ne gcldı ... 
ş ~d Schrımiz.cf(' tif0 salgını 
ıa elle d vam ediyor ... 

Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

. . Doktorların iddialarına 
göre de bu müthi~ hastalık 
en çok sudan geçermiş.. Ne 
yapsam bilmem.. 

Has:ın Bey - En iyisi A
daya git, y<>rl<>ş azizim, tifo 
c.ralara ugramaz. 

- Neden Hasan bey?. 

Hasan Bey - Bfr damla ..-ıı 
yoktur da ondcın! .. 

Diyarıbekirden bir görünüş 

Diyarıbekirin her tarafına 
otomobiller iş'liyebilecek 
~-----------------------------------------------------------· ..... \ 

Bir yıl içinde Diyanbekirde büyük nafia işleri başarıldı. 
Osmaniye -Çermik yolu şose haline konuldu ve bir 

çok yollar ve köprüler tamir edildi 

Diyanbekir, (Hu - Diyarıbekir - Kulp 
susi) - Diyarıbeklr - Muş yolunun top -
nafiası devamlı fna- rak tesviyesi bitiril -
liyetlerile şehir yol- miş ve Diyarıbc -
!arını ve köprüleri kir - Hani - Bingöl 
tamir etmekte, ve yolunda icab eden ıs-
bunlara yenilerini i1 13hnt yapılmıştır. 

lave eylemektedir. Nafianın bu yıla a· 
Diyanbekir n a f i a ld çalışma programt 
müdürlüğüne tayin .faha zengindir. Elde 
edilmiş olan eski Er.. edilf'!cek imkan nis • 
zurum nafia müdü- betinde noksanların 

rü genç ve değerli Lnmamlanmasına ve 
m ü h e n d is ı e r i· bazı yolların şose ha· 
mizden Cemal, bü - !ine ifrağına çalışı -
tün yollan otomobil lacaktır. 
işler bir hale sokmak Diyarıbekir Hava 
için büyük bir istek- Kurumu faaliyeti 
le çalışmaktadır. Divarıbekır Hav 

Geçen bir yıl için-· D:yrırıbcl;irde Dağkapısı Kurumır faaliyetine 

de gorülen şehrimiz civaıırıdaki nafıa fa-ı dc:•vam E') lemekte<liı Geçen S'ı 1ava t •h
ai.:yetlcri şunlardır: Osmaniye istasyon likesinı bilen üye sııyısı iki yüzü bulmuş. 
yolu yeniden şose olarak inşa edilmiş, t u. 
D!yanbek;r-Mardin ve Dıyarıbekir-Ela- Bu yıl bu mikdar çok artmış, (380) 
ziz yollarının muhtelif kısımlannda esas- yıırdımcı Hzaya bc.liğ olmuştur. Bunlar
lı tamirat yapılmıştır. Bu yıl geniş ve dın tahsil=ı yekl.uıu on bin lirayı bul
ınuntazam bir naf;a binası da bitirilmiş- maktadır. Teberri.ılerden 1500, fitreden 
,tir. Bunlar para ifo yapılan işlerdir. 700, barsak ve kurban derilerinden 250 
, Arneleı mükellefe suretilc başarılan iş- Ura gelir sağlanmıstır. 
ler de ~uniRrdır: Geyik istasyonile Eğil Her ay 1050 bilet satılmaktadır. Kıy

kazası ara.,ında yol açılmış, Osmaniye metli evralc ve makbuzlar yılda bin !ıra 
,- Çermik yolu şose haline konmu!:, Diya- bırakmaktadır. Bunlar hariç olmak üze
nlı~kir - Silvan yolunun bozuk kısımla- re senelik tahakkuk ve tahsil yirmi bın 
rı1 köprü ve menfezler tamir olunmuş, lh'aya ula~maktndır. 

Lüleburgaz talebelerinin müsamereleri 
• 

Lül~burgaz (Hususi) - İlkmekteple:rde imtih:ınlar bitmiş, mektepler tatil 
~ilmiştir. Geçen pazar ak-şamı, mezun talebe bir veda miısamcresi vermiş, .mü· 
samere çok güzel olmuş, küçük talebeler seyirciler tarafından alkışlanmışlardır. 

!lesimdc müsnmereyi veren mezun talebe görülmektedir. 
ltw*J"• 

Edirnede yem bir mahalle 
kuruluyor 

Edirne (Hucıusi) - Tunca ıwhrinin su 
b~skınına u inywı bir mahallesini yük
s<>k v~ müı:.:ııt ye rlcre kaldırmak için 
Kızılay umumi merkezindrn 15,000 lira 
gelmiş ve W <•vli bir mahalle aynlmıŞ, 
planları yap1lmış, btimlak formalitesi 
için a::;kıya alınmıştır. Bu sene bitirilece.
ği umulmaktadır. 

Erzin yollan tamir 
ediliyor 

Erzin (H11susi) ~ Burada b kçilik t ş

J.ilfıtı y pılmış, hepsine bir örnek elbise

Ja- yaptınlmış, koylul re oku ~-vgısi 

aqıJanmıştır. Erz ndeki tam teşkılath ılk 

mektepte okuyan talebe sa) ısı 350 yi bul

muştur. Bozuk yollar amelei mukcllefE> 

calıştırılarnk tamir ettirilmektedir. 
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Mülayim-Amerika boğası 
maçı berabere bitti Anlatışa göre fetva 

Evvelki gün Erenköyden trene bindim. 
lkincı rr.evkidek; bütün kompartıman

l;ır dolmuştu. Ayakta kaldım. Dört kişi
nin oturduğu karşılıklı koltuklardan bi
rine dayanmış duruyordum. Koltuklarda 
oturanlara baktım. Bir taraf ta iki genç 
kız, bir t:ı.raf ta da orta yaşlı iki erkek 
vrırdı. • 

Tunceli da ğlarmdan mektup 
2150 rakımlı tepeden 

muhalefet sahasına :t>akış 
Mülayim hakim güreşti ve birkaç defa 

rakibinin sırtını yere getirdi 

Güre§tenı heyecan lı bir sahne 
(Baştaraf ı 1 inci sayfada) 

mür.akaşalara sebebiyet veren bu gü - l 
reşin uyandırdığı geniş alaka stadı dol
duran büyük kalabalıktan belli idi. 

Büyük güreşten evvel yapılan mü
sabakaların birincisi; biri c;ekiz diğeri 
dokuz yaşlarında iki küçük pehlivan a
rasında yapıldı. Türkiyenin en küçük 
iki pehlıvanı Hasan ve Selim arasında 
yapılan bu müsabakada Türkiyenin en 
ihtıyar pehlivanı su yolcu Mehmet ha· 
kem idi. Çok iyi yetiştırildıkleri göze 
çarpan, bu küçük pehlivanla -
rın meharetle tatbık olunan bir 
çok oyunlarla devam eden bu seri ve 
heyecanlı güreşleri iftiharla, zevkle 
ve heyecanla seyrettik. Netıcede Ha -
san Selimi on dakikada tuşla yendi. 

Miisabakalar 
İkinci müsabaka küçük orta birin

cisi Sülcymanla Dinarlının kardeşi İs
mail arasında yapıldı. Ve bu yarım saat 
lik güreş berabere bitti. 

Üçüncü müsabaka İzmirli Hasanla 
büyük orta birincisi Ali Ahmet ara -
sında idi. Bu güzel güreş te altı daki -
ka otuz sekiz saniyede Ali Ahmedin Mülayim Amerikalının kemerini 
tuşla kazanmasile bitti. muvakkaten taktıktan soııra 

Ağır güreşten evvelki son güreşi de den sekiz on kilo ağırdı. Fakat bu far
Molla Mehmetle Hayati yapıyordu. ka rağmen Mülayim gittikçe daha ağır 
Molla Mehmet on beş dakika yirmi beş basıyordu. On on beş dakika müsavi 
saniyede tuşla galip geldi. cereyan eden güreş yavaş yavaş Mülfı-

Büyiik miisabakı yimin kahır hakimiyeti altına girdi, ve 
Beş dakika istirahati müteakıp bü - güreşin tam kırk beşinci dakikasında 

yük müsabakaya başlandı. Günün bü - Amerikan boğası kaçmaktan kovala
tün müsabakalarında orta hakemliği mağa vakit bulamadı. Amerikalı ip -
yapan Cemal pehlivan hoparlörle her lere sarıldıkça, kendini ikide birde 
iki pehlivanı sahaya çağırdı. Onlar ge- ringten dışarıya fırlattıkça halk hcye
linceye kadar halka şu izahatı verdi: canla bağırıyordu: 

Bul Komarla Mülayimin Bursada - Bu; boğa değil dana! Gelsinler de 
başladıkları güreş Komarın sakatlan- görsünler bizde ne boğalar var. Müla
ması üzerine yarıda kalmıştı. yim boğa gene kaçıyor, iyice sıkı tut. 

İzmirde yapılan ikinci müsabakada Mülayim kemeri unutma vakit azal -
Komar çok sert güreşiyordu. Bu sert dı. 
güreşin seyrine alışmamış bulunan ha1 Fakat bütüp teşviklere rağmen alt
kın heyecanlı nümayişleri üzerine bir tan kalkmaya vakit bulamadığı halde 
hadise çıkmamas için o güreş te yarı- Amerikalı bir türlü yenilmiyordu. Çün 
da bırakıldı. kü Amerikan usulü güreşte sırtın üç 

Bugün yapılacak olan güreş netice- saniye yerde durması icap eder. Bu 1 

siz kalan o iki müsabakanın revanşı şart olmasaydı Amerikalı her aakika 
mahiyetindedir. Bu müsabaka ıçın en az iki defa mağlfıp sayılabilirdı. 
Mülayim ortaya 500 dolar ve Amerika- Mülfıyim Boğanın kaçmasına fena 
lı da şampiyonluk kemerim koymuş - halde hırslanıyordu. Nihayet güreş bek 
tur. Bu müsabakada parmak bükmek- lcnilen neticeyi veremeden nihayctten
ten, göze parmak sokmaktan başka her di. Fakat Müliiyim güreşi bırakmak is
hareket serbesttir. Bu itibarla güreş hı- temiyor yenilinceye kadar diyordu. A
raz sert olacağı için itidalinizi muhafa- merikalı ise su yolcuya emanet edilen 
za edin. kemeri alıp sıvışmak istiyordu. 

Bu izahatın tamamlandığı sırada iki Bir aralık Mülayim Amerikalının 
pehlivan ringe çıkmışlardı. Güreş Ko- su yolcudan aldığı kemeri zorla geri 
marın teklifi ve Müliıyimin rızası üze- aldı ve yeniden su yolcuya emanet et
rine bir saat olarak tesbit edildi. Yal- ti. 

Heyecanlarına ve hislerine knpılan 
seyirciler de Müliıyimin galip ilan edil
mesini ve kemerin ona verilme5inı is

Dişarıda yağmur bardaktan boşanırca
sına yağıyordu. Erkekler pencereden 
baktılar; biri: 

Açlıktan, sefaletten kurtulan 
halk geni bir hayata kavuşuyor 

"Ben Seyit değilim diyen" Seyit Rıza gönderdiği 
bir mektuba "Seyit Rıza,, imzasını atmayı unutmadı 

- Mübarek rahmet, dedi, tam zama
nında geldi. Yoksa sıcaktan toprak çat
lıyacaktı. Her şey bozulacaktı. 

Pencereden baktım. İçime bir ferahlık 
geldi kendi kendime: 

- Müb:::rek, dedim, ne iyi şeymiş! 
Kızl&r da pencereden baktılar. Biri içi

ni çekti: 
- Of Meloş, (Melihanın alafrangacası 

olsa guek) dedi. Bilsen bu yağmur beni 
nı:? kadar i:ıüyor. Düşün; bugün cumar
tesi ne pleja gidebilirim, ne de akşam 

gezmiye çıkabileceğim ... Yarın da böyle 
olursa ~ok fena! 

Ben de pencereden baktım içime bir 
üzüntü çöktü. 

- Bu yrıj'{m~r öa ne fena şeymiş! 
Dedim. Duyduklarımı matbaaya gelin

ce yazd.m. 
- Sudan bir yazı, dediler, bunu neye 

yRzdın? 

Sordum: 
- Mesela neyi yazsaydım? 
- Mcselfı mesela, dediler üniversitede 

SôO kişi imtihana girmiş, 60 kişi imtihanı 
kazanmış 800 kişi ikmale kalmış .. 

- Ben de onu yazdım ya! . 
- Onu mu yazdın? 
- Tabii or.u yazdım.. Talebe anlatsa 

,hlebeyt hak vermek icap edecek, pro
fesör anlatsa profesöre hak vermek icap 
edecek .. A:ılatışa göre fetva verecek ol
duktan sor.ra ... Ha yağmur bahsi, ha bu 
bahis arad:ı ne fark var ki!.. 

İM SET 

Londranın en 
tanınmış çocuğu 

İngiliz polisinin pantalonundan ya
kalayıp da kapı dışarı etmek üzere bu
lunduğu şu çocuk, Londranın en tanın
mış çehrelerinden biridir. Marifeti ve 
yahut iptilası da, İngilterenin, diğer 
memleket büyüklerinin el yazılarını 
toplamaktır. Bu yüzden onların yanına 
girmek için türlü hilelere baş vurur. 
Son günlerde, Kralın bir yarışa geld i
ğini haber alan çocuk, muazzam bir po
lis kordonunu yarmış, tam Kralın ya
nına yaklaşacağı sırada, resmini gör· -
düğünüz polis tarafından yakalanmış -
tır. ................................ ·-···-·---···-·-· ...... 

Muhalefet sahasında bir m a7cine1i tfifck müfrezemiz 

[Sureti mahsusada giden ı ·Genç s~baylarımız n<.'~'eli, anlat~yorla.r. 
muharririmizden] Kıtaat bır hamlede eşkıyayı temızlemış, 
Bcyazdağ • Garbi Dersim ,en sarp araziyi aşmış ve zirveleri işgal. 

El• · d h k tl T 1. e gı·dı·yo- etmiştir. Diırbünlerle bakıyoruz, kuş uçı .ı.ızız en nre e e unce ın . • . 
Y ıd · k • · t tertı·batı mıyan zırveler beyaz ve mahrutı çıçek• ruz. o a ınu cmmeJ emnıye · .. .. . 
'C:I t ft • ··k· t ha·kı·m lerle suslu. Bır tayyare bombardımanın-v;ır. ~ er ara a umumı su ·une . · v 

H l . ·· ·ı 1 da omuzundan yaralandıgı haber alınan 
~r . .:es ış gucı e meşgu. . . . v 

ıı t d k · b. t ld · Seyıt Rıza JŞın sarpa sara~gını anlayın· oza a var ı , geceyJ ır o e e geçır- . . . • . 
d.,_ B 11 t • t ı·d· H ca Sın merkezıne bır mektup yollamış. ıl'.. urası oza ın yegane o e ı ır. a-
şarnt se:rgisi denilse daha yerinde olur. - Ben scy~t değilim, a.si değilim, baş
Üç, dört, nltı yatak bir odada. Horlıyan- kas~nın yaptıgını be~ çekıyorum, bend:n 
lıırın, yorganı bir tarafa atanların hesabı ne ı~tıyorsunuz, bem mahkemeye ~Crıı\ 
yok. Birer metre grmişliğindeki merdi- ,deı:ıış, fakat buna rağmen gene Seyıt Rı
ve:ılel'i iner, çıkar, dehlizleri geçer ve ni- ~a ımzasını ntmış. 
hav'!t otele vasıl olun•unuz. Sabah erken Muhtelif yerlilerle görüştüm. Hepsi 
biz otelden ı;ıktık. memnun. Açlıktan, sefaletten kurtula~ 

Gnzetecilikte atletiiğln çok kıymeti caklarını, yeni bir hayata ve medeniyete 
· ~. bu scbeble diğe::-Jerini geride bırak- kavuşacaklarını anlamışJar. Bunlardan 
tı!t. zı50 rakımına doğru yükseliyoruz. 1;lirisi gazetecılerle konuşurken: 

Bakıre kcyüne çıktık. Bakire bir kız - Memnunuz, çünkü bol beyaz ekmek 
g;bi güzel, havadar, ormanlık ve yemye- ,Yiyoruz .. dedi. 
§İl. Atlara bınerek ciP.ğ garnizonuna çık- Bunlann dağlık kısımlardaki ekse? 
tık. Bütün muhalefet sahası ayağımızın halk siyah dan ekmeğini yerler. 
dibinde. Kıtaat tabiatile çarpışarak temizleme 

Tam bir ::ükunet var, beraberimizde ,ve tarama ameliyesine devam ediyor, Ku· 
tıazik yüzbaşı Rüştü N'arter bizi garnizo- tu deresinin bir kolu da işgalimizc geç
nun gün görmüş kumandanına takdim et- miştir. Sökülmez çember gittikce sıkıştı. 
ti. Etrafımıza ge:-ıç sübaylar toplandı. rılıyor, muhalefet son demlerini yaşıyor. 
D:ığda iışüyoruz, <le.hşetH soğuk var. * 

Otom.obil kaZalarını 
önlemek için Amerikada 
yapılan garip bir tecrübe 

Kazalarda ölenleri temsil eden 85 kef enliden mürekkep 
bir alay sokak sokak dolaştırıldı 

Medeniyetin en çok revaç bulan na-ı da rikkate getirmek için bir tedbir dü· 
kil vasıtalarından biri de, hiç şüphe yok şünmüş ve tatbik de etmiştir. Bu ted· 
ki otomobildir. Fakat, gene her mede - bir şudur: 

ni ve fenni vasıta gibi, bunun .. ~a, mah- Son yıl zarfında otomobil kazala -' 
zurlar~, ~urban~?rı vardır. G~~ geç • rında ölen 85 kişiyi temsil eden 85 ke
n:ıe~ ~ı1 .bır.otobus ve~a ot~mobıhn dev- fenlinin de iştirak edeceği bir cenaze 
rıldıgın.ı; bır ot~mob~lle bır tr?ı_rıvayın, geçit resmi yapmak ... 
veya hır araba ıle bır otomobılın çar - F"lh k.k h ft ·· ı·· d ·· t w . k' . . 1 b. ı a ı a, geçen a a, us tın e mu 
pıştıgını, hır kaç ışının yara anıp ır h. b' k · k f b 

1 
· . . . .. 1d .. w .. .. d 1 .. ış ır uru ınsan a ası u unan sı· 

nız Mülayim pehlivan bu b,r saat znr
fında beş dakika ıstirahat istemiyor. 
İstirahat esnasında üşürüm uiyordu. 
Komar buna itiraz etmedi. Hakem ge
ne Cemal pehlivandı. Yan hakemlerin
de Su yolcu Mehmet ve Abdullah peh
livanlar vardı. 

Saat tam on sekizde güreş başladı. 
Bundan az evvel iki tarafı'1 :ırzusu ü -
zerine konulan beş yüz dobrın ciro se
nedi ve şampiyonluk kemeri getirtil -
miş yedıemın sayılan su ) olcuya hal -
kın uzun alkışları arasında teslim o -
Junmuştu. 

tiyorlardı. Etrafın teşvikine kapıl.1n su gıcında müsabakanın bir saatte nctice
yolcu elindeki kemeri hakem kararını lenmcsini kabul etmeseydi ve yenilin -
beklemeğe lüzum görmeden Mülfıyi · ceye kadar güreşıleceğini kararlaştır -
me teslim etti. Mülfıyim de kemeri ku: saydı güreşden kaçınan Amerikalı mağ 
~anıp ahbaplarının seyircilerin omuz- lfıp sayılabilirdi. Fakat dünkü şartlar 
larında gitti. Böylece halk MüHl.yimi içinde tesbit edilen güreş müddeti ve-
galip saydı. levki mütemadiyen kaçarak da 

ka_ç kı_şının ~ ugu~u uymıya ım .. gor- yah tüllerle örtülü bir otomobilin ar .. 
mıyelım .. do umıdy~ ım... kasında, beyaz kefenlere bi.irünmüs 85 
· Bu ert unyanın her ta - k .. d h k d d b .. ··ı b. ı ı·b 

Otomobı. 1 ışı, a a ar a a a uyu.K ır .rn a a, 
rafındadır. kazaları, 
gün geçtikçe, otomobiller ziyade - lık bulunduğu halde, şehirde, cadde 
leştikçe, otomobil he\•esi ve merakı art cadde, sokak sokak dolaşmıştır. Diğer 
t k f lalaşmaktadır. Bu kazaların bir otomobilde de, büyük bir mezar ve ı ça az b b d d .. , , . 

Mülfıyim hakim güreşiyor 
Güreşin başlangıcında Mülayimin 

dişleri kanamış ve bu kanlar Amerık:.
Jmın vücudunu da kırmızıya boyamış
tı. Bu manzara dakikalar ~eçtikçe sert 
leşen güreşin heyecanını bi.isbütiin art
tırıyordu. 115 kiloluk Boğa Miilayim -

Hakem kararı olsa sırtını üç saniye yer-
Fakat hakem kararı berabere idi. de tutturmadan güreşi niha -

Balı kimseler hakemin kararını h:.k - yetlendirebilen Amerikalı mağlup sa -
sız buluyor-lardı. Filhak.ka az evvel yılamaz, çünkü Amerikan güreşlerin -
de yazdığımız gıbi Mülayim tamamen de puvan he.sabile mağlfıbiyet yoktur. 
hakim güreşmiştı. Bu suretle de Ame- Bu itibarla Mülayimin belindeki keme
nka.ıyı her zaman yenebileceğini isbat rin Amerikalıya iade edilmesi bir ni -
etmişti. Fakat bütün bunlar hakem hey zam, bir hak, bir nezaket ve bir man -
etinin Mülfıyimi galip sayabilmcsine tık borcudur. Ve bu l\ılülayimi dünkü 
kafi değildi. mertçe güreşinden dolayı Htiharla al-

Eğer 1',\iilayim müsabakanın başlan- kışlayabilmemize hiç de mani değildir. 

k · · de şoförlerin dikkatsizligw in - u mezarın aşın a a, o.cnıcrm ana, 
e serısı ' k k d.ı. 1 . . ·1 d . h 
den ve ·a hızlı gitmek merakından ile- arı ve ·ar t:Ş erını temsı e en sıya • 
ri gel~ektedir. lar giymiş bir kadı~ ~ğaln:akta bulun-

So manlarda dünyanın her ye- muştur. Bu otomobılın .arkasından da, 
· d :1~a guw gibi Oklohamada da 0 _ siyahlara bürünmüş bir çok kadın ve 

rın e u ' kl .. .. .. l d. 
tomobil kazaları artmış, geçen sene, şo çocu ar yurumuş er ır. 

förlerin dikkatsizlik veya kaprisleri Bu nümayiş bir çok kiımcleri mü • 
yüzünden ölenlerin sayısı 85 i bulmuş, teessir etmiş, hatta ağlaya~l~r da bu -
yaralananlar da bunun on mislinden lun~u~tur. Fakat, bu tedbırın kazala -
fazlaya baliğ olmuştur. Bunu gözönü - rın onune geç~ek. hususuwnda n: clere
ne alan Oklohama belediyesi, şoförle - ceye kadar muessır olacagı henuz ma
ri ikaz etmek ve akıllandırmak, biraz lum değildir. 
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Dünkü Fener bahçe - Beşiktaş maçından üç güzel enstantane 

Fener canlı bir oyundan Milli Sinirli bir ha va içinde 
geçen G. Saray-Güneş 

maçı karma karışık oldu 
sonra şampiyonluğa dahci 

çok yaklaştı 
•• 

KUME 
Beşiktaş yanlış bir takım tertibi yüzünden hareketsiz 

ve sönük bir oyun gösterdi 

MAÇLARI 
Bir tek oyuncu dünkü maçı çığırından çıkarmaya ve 

takımların birbirine girmesine sebep oldu 

Rndıköy sahası dün senenin seyirci ve 
hasılat rekorunu kırdı. Dinlerce insnn Fe
rıl'rın bu zarif sahasında senenin mühim 
iki maçını seyretti. 

İlk maç Fcnerbahçe-Bcşiktaş arasında 
idı Beşiktaş dün birinci devrede rüzga
rı <.rkasına aldığı halde pek canlı bir o
~un çıkaramadı. Eğer Hakkı ağır oynn
llıasaydı muhakkak Beşiktaş muhacim
leri daha güzel oynar ve belki de bir iki 
goı çıkarabilirlerdi. Şeref bazı anlarda 
ÇalıŞır gıbi gö~ktü. Fakat hiç bir şey ya
~arnadı. Rıdvan ı~ene muhacimler arasın-
a en çok uğraşan oyuncu idi. Eşref lü

ZUrnsuz hareketler yaptı, durdu. Hayati 
~~ktandır oyun oynamadığı için sönük
u. 

k Beşiktaş muavin hattı çok garib bir şe
ılde idi. Sağ ayağını rahat rahat kulla

~un Feyzi s:>l muavin, sağla hiç topa do
Utıamıyan F\ıad da sağ muavin oynatılı

i0.:du. Suı.gur pek kendini gösteremedi. 
Tudafaada Faruk iyi idi. Enver gene lü

ıurnsuz sert oynadı. Mehmet Ali çok bo
ıuktu. 

lı ~enerbahçede miidaf aa fena değildi. ' 
hf Usaı:ıettin bazı güzel kurtarışlar yaptı. 
Uavınler gene her zamanki gibi çok gü

~Cldı. Muhacimle.r de Niyazi ve Orhan, 
Çalıştılar ve muvaffak oldular. 

1 
Şaban ve Namık aşağı yukarı vazifc

erini yaptılar. 

nunkü maçta }'ener seri ve açık oyu
~u ile galibiyeti hak etmiş oldu. Hatta 

cnerdcn herkes eaha bir kaç gol bekli
~Ordu. 

k Beşiktaşlılar ilk anlarda Fenerbahçe 

1 
al<!c;!ne kadar sokulup ağır basmağa baş-
~~ılar. Bu aralık Şeref Hakkıdan aldığı 
guzeı bir pastan b,tüade edemiyerek bir 
gol kaçırdı. 

'f nokuzuncu dakikada Enver Orhana 
;~ı Yaptı. Fikret firikik çekti. Mehmet 
b'lı eline gelen topu tutamadı. Niyazi ini 
'Fır hareketle ve çok güzel kafa vuruşile 

enerbahçcnin golünü attı. 

d 
Fenerbahçeliler canlı oynamıya başla
ılar n.. • · .l\Uzgara karşı oldukları halde h iç 

Yorulmadan oynu~orlar. Güzel paslaşı
~?r~~r. Fikret, Angelidis, Mehmet Reşat 
lı utun akınları idare ediyorlar. Rıdvan 
.QGkk ı 

ının ağır oyununu doldurmıya çalı-
§!Yor. 

d Feyzi bir firjk!k çekti. Top direğe vur
u. Avta gıtti. Biraz sonra devre bitti 
lk" • 

ta ıncı devrede Hakkı canlandı. Beşik-
b şlılar daha derli toplu hareket etmeğe 
k aşladılar. Nihayet 19 uncu dakikada Hak 
d 

1 
topu geriden söktii. Fener kalesine ka-

oar getirdi. Boş duran Şerefe pas verdi. 
da Ji·· usamettinin topu tutmasına mü-

saade ett' ı. 

Ji·~O uncu dakikada Şerciin bir şütünü 
usaınettin plonjonla kurtardı. 

Oyun bir müddet karşılıklı akınlarla 

geçti ve maç bir sıfır Fcnerbahçenin ııa
libiyetile bitti. 

Hakem: Kemal Halimdi. 
Beşiktaş - Mehmet Ali Enver, Faruk, 

Feyzi, Sungur, Fuat, Hayati, Rıdvan, 
HaRkı, Şeref, Eşref. 

Fencrbahçe takımı - Hüsamettin, Ya
şar. Lebib, Fikret, Ar.gelidis, Mehmet Re

,şat, Naci, Niyazi, Namık, Şaban, Orhan 
şeklinde idi. 

Dünkü atletizm müsabakaları 
Kadıköy sahasında milli küme maçla

rından evvel atletizm ajanlığı tarafından 
tert4b edilen seri halindeki atletizm mü

sabakalarının üçüncüsü yapıldı. E)de e

dilen dereceler arasında güzelleri vardır. 
Müsabıklar1n hemen hemen hepsi bir se
nelik atletlerdi. 

' Fcuer stadındaki ikinci maç Galatasa
ray-Güneş arasında idi. Şimdiye kadar 
Güneş takımına mağlfıb olmıyan yalnız 

Galatasaray ıdi. Dün de mağlıib olmamak 
için candan çalıştılar. Bu maç sinir işi idi. 
Hangi takım sakin oynarsa kazanacağı 
muhakkaktı. Galatasaray muavin hattın
da değişiklik ynparak Eşfnğı sol muavin 
oynattı, ve aksayan taraflarından birini 

düzeltti. Son zamanlarda oynamıyan Sa
lım de gene merkez muavin yerinde idi. 

Gündüz antrcnemansız olarak merkez 
muhacim yerine, Süleyman da sağ içe ge
tirilmişlerdi. 

Güneşliler aynı şekilde idiler. Yalnız 

çok sinirli ve Rebiinin lüzumsuz hareket
lerine kurban gidiyorlard ı . Rebii Ekre
me karşı yaptığı hareketlerle oyunu çığı-

rından çıkardı. On binden fazla seyirci 
önünde iki takımın birbirine gırmesine 

100 metre - Kazım (Galatasaray) ıı, sebeb oldu. Maçın ilk anlarından itiba-
Gii.neş kalecisinin güzel bir kurtarı§ı 

Bülend (Fenerbahçe). ren ağır basmıya başlıyan Galatasaray, 
200 metre - Kazını ( Galatasaray ) NET/CELER ............................................................. . 

24 2 G l'b (G 1 Erdoğan, Eskişehirden Halilin de bulun-
ı·~~·). a ı a atasa- Ft.nerbahçe 1- Beşiktaş O dukları görülüyordu. 

400 metre - Füruzan (Fene~bahçe) G. Saray 1- Güneş 1 Bu vaziyet yarışın sonuna kadar devam 
55.3, Ekrem (Fenerbah- A. Gücü 4 _ G. Birliği O etmis ve yarış şu suretle neticcleı:ımiştir: 
çe). ı - Talflt. Ankara ve milli takım kap-

BOO metre - Mehmet (İstanbulspor) tanı - 3 saat 11 dakika 12 saniye. 2 - E-

2.10.4, Cevdet (İstanbul- Ankara da bisiklet yüp _ Ankara ve milli takım koşucusu -
spor). Mukavemet yarışı bir metre farkla. 3 - Bekir - Bursa - te-

1500 metre - Artin (Beşiktaş) 4.26.6, Ankara, 4 (Telefonla) _ Bugün 104 ki- kerlek farkile yarışı bitirmişlerdir. 
Sokrat (Galatasaray). lometrelik mesafede Türkiye bisiklet mu- Bisıklet federasyonunun tettib ettiği 

Balkan bayrağı (100X200X400X800) İs- kavemet birinciliği yapılmış ve koşuya 130 kilometrelik büyük mukavemet ya-

tanbulspor 3.49.8, ikinci Fenerbahçe . 26 koşucu girmıştir. rışı bir gün geri bırakılarak 7 temmuz 
U tl · Yarışın başlangıcından itibaren kukın-

zun a ama - Enver (Fenerbah- cı kilorpetreye 26 koşucu toplu bir halde çarşamba günü, Ank~rada yapılacaktır. 
çe) 6.42, Hüseyin geldikten sonra, 70 inci kilometrede ko
(Fenerbahçe) 6.22. §UCuların gruplara ayrıld ığı ve önde Ko

Yüksek atlama -· Necdet (Fenerbah- caelinden Orhan, Eyüp, Talat, Kazım, İz
çe) 1.70, Hüseyin mirden Bayram, Bursadan Bekir, İstan
(Fenerbahçe) 1.60. buldan Muhsin, Ankaradan Nuri Kuş ve 

Feneryılmaz • Hereke maçı 
Dün Karagumrükte Herekelilerle Fe

neryılmaz arasında yapıbn dostluk maçı 

€-1 Fencryılmazın gal~biyetile bitmiştir. 

Beşiktaş - Fener bahçe maçından iki güzel enstantane daha 

Güneş sahasında birbiri ardınca güzel a
kınlar yapıyordu. 

İlk beş dakika içinde Haşimin çok gü
zel bir ortalayışı Güneş kalecisi Cihadın 
eline düştü. Fakat Cihad yakaladığı to
pu tekrnr elınden kaçırdı. İleri atılan Sü
lcyınanın gayreti boşa gitti, Zaman za
ma ıı gerek Galatasaray, gerek Güneş ta
kımiarı mukabil ve şiddetli akınlnr ynpı
yorlardı. 

Galatasaraylılar gahb gelebilmek için 
çalışıyorlnr. Süleyman Gündüzü ·besli
yor. Eşfak ileri geri oyn:yarak takımı iş
letiycr. 

Güneşliler ise İsmail heıriç olmak üze
re biraz durgun. Bazı anlarda seyirci ka
lıyorlar. Rasıh fıgürler yaparak alkış top
luyor. Rebii de Ekreme tükürerek çileden 
çıkarıyordu. Rcbiini::ı hu hareketi Galata
saruylıların gergin olan sinirlerini büs
bütün gerdi. 

Devre bir miiddet böyle devam ettik
ten sonra bitti. 

!kinci devrC'de Galatasaraylılar rüzgfın 
karşılarından yemelerine rağmen çok gü
zel oynamıya ba~ladılar. Şuurlu akınları 
Güneş kalesi ıçin birbir arkasına tehlike 
oluyordu. Sakatlanan Süleymanla L'Jlend 
yer değiştirmişlerdi. Bülend Gündüzün 
bazı güzel paslarını kaçırdı. Haşim baş
ta olmak üzere bütün Galatasaraylılar 

Güneş sahasında tehlike olmıya başladılar 
Kaçan fırsatlardan sonra Necdetin sür'at
le kale önüne getirdjği topu HaşİJ)l iki 
Güneş müdafii r.rnsındr.n sıkı bir şiltle 
kaleye gönderdi: Gol. ' 

Oyun seri blr şekilde açılıyor. 23 üncü 
dakikada yani golden iki dakika sonra 
bir firikik vuruşunda Melih topu sağdan 
kaleye gönderdi. Havadan gelen topa Av
ni çıktı. Yakaladı. Fakat Necdet yetişti. 
Kafa ile aldığı topu içeri attı. Hiç bek
lenmedik bir zamandn giren bu golden 
sonra Galatasarny harC'kete geçti. Haşim 
bir akın yaparken İsmaille çarpıştı. İkisi 
de yere düştü. İsmail biraz sonra ayağa 
kal;ctı. Haşimi kucakta saha kenarına ge
tirirken Güneşli İbrahim koştu. Baygın 
bir haide olan Haşime bir tekme vurdu. 
Bu yersiz ve münasebetsiz hareketten 
sonra, zaten sinirli olan oyuncular yum
ruk yumruğa· birbirierine girdiler. Halk 
sahaya doğru aktı. Dövüş büyüdü. Hava 
karardıktan sonra hakem geri kalan on 
beş dakikayı oynatmak için her iki takımı 
sahaya çağırdı. Ta'b:i bu vaziyetten sonra 
oyun çok sert devam ettr Bu aralık her 
iki takım da dokuz kişi oynadılar. Ve Sü
leymanın nefis b:r şütünü Cihad plonj n
la kurtardı. Oyun 1-1 beraberlikle bitti. 

Hakem: Said Self.hattindi. 

Galatasaray - A\ni - Reşat, Lfıtfi-Ek
rem, Salim, E~fak - Necdet, Süleyman, 
Gundüz, Haşim, Biı!end. 
Güneş - Cihad - Faruk, Reşad - İsma

il, Rıza, İbrahim - Melih, Selahattin, Ra
sih, Necdet, Rebii şeklinde idiler. 
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V e kill er Flor ya 
dün top lan ı lar 

(Başta rafı l inci sayfada) 1 ki: 
b ir müddet ıstirahat etmişler ve öğleden - Henüz temmuz içinde bulunduğu
sonra F'loryaya giderek Heybeliadadan muz için tahsilat hakkında kat'i bir şey 
Floryaya geçen Başvekil İsmet İnönüne söyliycmem. 
mülftki olmuşlardır. Vekiller yaverler Elektrik istihlak vergisinin tenziline 
dairesinde bir toplantı yapmışlardır. Gö- aid talimatname Ankarada varidat şube
rüşmeler esnasında İktısat Vekili Celal mizde hazırlanmaktadır. 
Bayar :(3aşvckile Irak seyahati hakkında Petrol ve benzin üzerinde yapılan tadi
izahat etmış, yeni ithaıat rejimi projesi lat ve tenzilat gelir bütçesinden 5 milyon 
üz,•rinde gbruc;ulmüştür. Aynı zamanda lıra kadar bir fedakarlık yapmamızı icab 
Vekaletleri c. l ıkadar eden meseleler et - etmiştir. 
raf mda mılzak reler olmuştur. Önümüzdeki yı1, hütçenin müsnadesi 

Bu goruşmelcrdcn sonra, İktısat Veki- nisbetinde, daha buı vergilerde t~nziliit 
1i Celiıi Bayar gm~c!ecıJere şunları söyle- yapmak yollarını araştıracağız. 
m~: * 

<-· Topl,rntı esnasında, Başvekilimize, Nafia Vekili Ali Çetinkaya bu sabah 
1rak seyahatim hakkında izahat verdim. Ankaradan istanbula gelmiştir. 
Bugünkü toplantının merkez sikletini Vekil, bir iki gün burada kaldıktan 
yeni ithaliıt rC'."imine aid proje teşkil et- sonra İsveçc hareket edecektir. 
nekteydi. Bu kararnameyi pek yakında Ali Çetinkaya İstanbulda beş gün 
Jiın edeceğiz.• kaldıktan sonra Sof ya - Belgrad - Bcr-
Malıye Vekilı Fuat Ağralı da demiştir lin üzerinden Stokholm'a gidecektir. 

Geçenki bilmecemizde kazananlar 
26 Haziran tarihli bilmecemizde ka- labanağa mahallesi Feyziye cad. No. 21 öe 

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul - Meldhat. . 
da bulunan kazananların pazartesi per KiTAP . 
şcmbe günleri öğleden sonra hediye _ Antalya Belediye karşısı Ömer Sabri ma-
l . . . . . ğazası Safi llıkan, Ankara Saman pazarı 

· SON POSTA 

Bugünk ü program 
5 Temmuz 937 Pazarte!ıi 

İSTAN B UL 
Öf le neşriyatı : 
12.30: Pliikla Türk musik1sl. 12.50: 

dis. 13,05: Muhtellf pli\.k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı : 

Hava· 

18,30: Konferans; Kızılay cemiyeti namı
na daktor Şükrü Hazım, 19,30: Afrika av 
hatıraları: S. Sellihattln Cihan oğlu tarafın
dan, 20: Rltat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve h:ılk şarkıları, 20.30: Ömer 
Rıza tarafından arapça söylev, 20,4~: Safiye 
ve arkadaşlan tarafından Türk muslk\sl ve 
halk şarkıları, <Saat ayan), 21.ıs: Orkestra, 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30 Plikla 
sololar, opera, ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
6 - Temmuz - 937 - Sah 

İS TAN BUL 
Öf le neşriyatı : 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13.05: Muhtelif plak neşrlyntı. 
Akşam neşriyatı : 

18,30: Konferans: Kızılay Cemiyeti na -
mına Bayan Şükufe Nihal, 19,30: K.mferans: 
Emlnbnu Halkevi neşriyat kolu namına B:ty 
Nüsret Safa, 20,00: Belma ve arkadnşlan ta
rafından Türk musikisi ve hallı:: şarkıları, 

20,30: Ömer Rıza tnrafından Arapça soylev. 
20,'15: Ccınnl Kı\mll ve arkadaşları tarafın -
dan Turk musikisi ve halk şarkıları {saat fi.
yarı), 21,15: Radyo fonlk temsil (Maruf), 
22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plflk
la sololar, opera ve operet parçaları. 

Korktuğumuz 
Başımıza geldi er~ı bızzat ıdarchanemızdcn almala -ı Balkaç sokak No. 5 de Lamia önsöz. Tokat 

rı lazımdır. Taşra okurlarımızın hedi- Kor. Ş. 4. N. Kaynak oğlu Şeref Kaynak, Bur (Ba.ştorafı 1 inci sayfada) 
yel eri posta ile gönderilir. 1 sa ortıı okul B/2 den 620 Cemil. Eskişeh ir Is- hine harekete ümadc bir halk kütlesi ta-

y 1 k b. "f · k . tnsyon Akarbaşı cad. No. 107 de Ileriman az 1 ır çı t IS arpm Nallıhan jandarma K. oğlu M. Ayhan Ayde~ rafından sarılmıştı. Galatasarayın en kü-
Kasımpaşn 21 inci ilk mektep 2 den Or _ mir, Zara inhisarlar müdurü Seyit ".i'athan çük hareketi büyük ievenınlarla karşıla-

han Akman. kızı Neyyir, DiyarbeJdr asliye .:eza hnklml nıyordu. Bu vaziyet karşısında bizim 
LÜKS VE BÜYÜK ALBÜM Sadık Şimşek oğlu Reşad Şimşek, Zlle İstik- mevzuu bahsettiğimiz sabah gazetesinin 

İstanbul 27 inci ilk okul A/5 den 675 Feh- ial okulu 164 Nahit, Konya kız öğretmen °- muharrirı her halde eserinden memnun 
. kulu cad. No. 74 de Mücahit Özçınar. 

mi, Ist.anbul erkek Usesl A/5 den 385 Ekrem ve münşerıh, gülüyordu. 
Olguner, Ankara Akalar mahallesi Öksüzce KART Oyun asabı geren bu hava içinde' ve 
sokak No. 33 de Ayniye Ergözu, İzmir Kara-
taş Tırnava cad. No. 179 Cevdet Kutlu. Sivas dişçi A. Naci Uslu oğlu Salt Uslu, bilhassa hakemin mi.isamahaları altında 

. Ankara Askerl mulki Moda terzihanesinde cereyan <'derken Galatasaraylı Haşim, 
MUH TIRA DEFTERi Bay İbrahim cer, Bartın inıctşaf bakkallye-

istnnbul 15 lncl Uk okul A/5 den Ncrlmrı.n si sahibi vasıt.asllc Vahtı Saygı, Samsun Sa.- kasdi bir vuruşla yrre düşürüldü. Gala-
Turnn oğlu, Şehremini Pazar Tekke sokak ltbey mahallesi mümessili kızı Merih Erol tasarnylı eırkadaşJarı yerde kıvranan Ha
No: 46 Sablh:t Yurdaku_ı. Fev~lpaş1 şube 51, İnegöl Knsımefendl cad, No. 161 de Ahmet şinıi kucaklarına ıılarak saha dışarısına 
~cfı Adil kızı Şukrnn Tumay, Aııkara Denlz-ıLacln, Ankara Sıhhat Veklilet! ayniyat mu- çıkarmağa c;a!ıştıkl&rı sırada birdenbire, 
c!ler cad. Dolek so~:ak No. 46 da Kırşehlrll 1 haslbi Feyzi Kunt o:tlu Seçin, ICllis da{t ala- Gün si: bir oyuncu h ·c.: kimsenin anlıya-
Şemseddin Kahraman, Bursa fttaturk C'ld- yı bl.ıluk 4 komutanı Naci oğlu MuzafCer 1 d ;; b ·b l-..1 G ı t ı l ·· 
d:sı _Mektepliler pazarı Esat Seltun kızı Be-' K.ıyserl Şircmenll caddesi Asm!l.lı sokak 8 dd ma. t5ı . r .. "~. . ; ., a ac;aray' ar~~ u
Lul,. Istıınbul erkek ll esi 476 ceıaJeddin Ev- .Muzcyycn Gorkman, Çenberlltaş T,ıvukpau- zcrıne yurudu. Jş bu d kıkadan ıtı~a-
ren. rı Meşrutiyet han Hl da Garbls, Çankırı a ~ırce rrn kızılca kıya t Y.Qptu. İkı taraf bır-

DOLMA KURŞUN KALEM za reisi oğlu M Hamid Turu!hın. Bursa 3cd- bırinC' girdi, bı: lki h:ıc.l S" bu ada kapana-
Ankarn Sabuni mahnllcsl özengôz sokak başı Hoca Allzade sokak 17 de Muycsscr, L-ı cnktı F .ıkat ın:.:1u i spor muharririnin 

No 15 de K. Sertyel, Ankara Kırgız m:ıhalle- tnnbul kız lls.esl D 2 den 1685 Hikmet, Sa- de" amlı rll q İ\'a~ !e ksır altında kalan 
si Guner sokak No. 3 de umıt Olcay, İstanbul llhll Bakkal lbrahim Alaşehirll 0·1u Niyazi b i · 

1 
. .. ğ 

Kumkapı orta okulu 504 İrfan, İstanbul kız !ılkent, Ankara askeri marangoz ~ fabrikası uı sryıı \! t'l'. ~v sı~ mumancatına ra -
ıı esi 1695 F. Karaman. Osman Ahmet, Kayseri llsesi 4 den 6!!~ Ad _ men sahu) ı ı<;f.tla ct1 JJer. Galatasaraylılar 

nan, İsparta Hlikfımet caddesi 2:l de Halis kr nthle. !ni bu defa ua seyircilerin hü-
DİŞ MACUNU o~lu Cengiz, Samsun 19 Mayıs m:ı.ballesl c ki cumlaıına kar~ı ırurııfaa etmek zarure-. ~ 

Himaye! Etf~~ sokak 11 de Salah:ıttın,. Kay- tinde kaldı!.:.ır \·c· b.:ı. miişkül:ıtıa SO) un-
Kayseri Tapu ki\.tlbl Hamza G:iner oğlu 

Cabır Guner, Ankara Doğanbe:f" mahallesi 
Taşdôşcme sokak No. 7 de Şlikran, İstanbul 
erkek ı c;esl O 1 den 1815 Sezal Beşkurt, Kü
çuk Ayasofya Knlecl sokak No. ı de Nebahat 
Salman, Kız Selçuk San'nt Enstitüsünden 
319 Bedia, Akşehir D Q. yolları fen memu
ru Memduh Eren evinde Nezıhe. 

DİŞ FIRÇASI 
<Son Posta markalı) 

İstanbul 44 iıncü ilk okul 62 Mihrlb:ın, 
Ankara Yenlcamı Atp:ızarı cad. Sergi sokak 
No. 12 de Muallü, Karacabey Muskirat ba -
~11 Has:ın İçoz kızı Şadiye İçöz, Adapazarı 
IstlklfU mahallesi No. 31 de Lutrıi, İst:ınbul 
kız 1iscsl 59 Bedia, İstanbul erkek lisesi Or
han Ziya. 

MÜREKKEPLl KALEM 
Elftziz Emniyet D2rcktöru o~ıu Il.ı.mdul ~ 

Jah, Dlynrbeklr tayyare alayı tamirhanesin
de Bekir oğlu Ynşar Akalın, Ycşilköy Uk o
kul 14 Kemal Erzl, Musevi lisesi 4 den İnrz 
'in zan. 

KALEMTIRAŞ 
(Yuvarlak dunya kalemtıraş Son Posta 

hatıralı> 
İstlkHil lisesi 287 Ercumend Celili, Ferlköy 

Kuyu sokak No. 25/l de İbrahim Özbaşaran, 
Çarşıkapı Divanı fili sokak No. 16 All Er -
türk, Tnkslm Ebüzzlya sokak No. 23 de Fa
zıl, Bakırköy Bağlarbaşı İnclll yolu No. 53 de 
Sabiha Dalkılıç. 

suı..u BOYA 
19 uncu mektep A/4 den 95 Sabit YJğlt, 

Adana Simsar Hilmi muhasibi Enver oğlu 
Ofiuz, Kayseri bez fabrikası tamirhane ka _ 
tlbl Gökhan kızı Müzeyyen, Mardin ceza evi 
direktörü Vahid oğlu Saliihaddin, Kadıköy 
orta mektep sınıf 6 dan Sacide, Bakırköy or
ta okul D/1 den 137 Recai. 

CEP AYNASI 
(Son Post.n markalıl 

Ve'a Kovucılar caddesinde No. 96 da M. 
All, Da.vutpaşa orta okul 69 ÖZyalçın, Yeşll
koy llk okul 3 den 125 Sezai. Ankara Siı.mf4n 
pazarı Öz sokak No 16 da NusrC't, İzmit de
nılryolu tütuncıi Abdullah oğlu Sadullah. 

AI..U1\1İNYU1\f BARDA!{ 
<Son Po ta markalı> 

Beylerbt>yl Çamlıca cad. No. 58 de Sadiye 
Çaynna, .Galatasaray llsest idare 1ncınuru Nu 
rl oğlu Ihsan, Beşlkta.ş Akarattar Dibek so-
1tnk No. 1 - 1 de Gultekln, Şehzadcbaşı Ba-

st!'Z'i 1skfın muduru Nasuhi Kılıç kızı llhnn. . . . 
rzmıt Prıc Kandıra caddesi Kadri usta cvlu- ma cdJlarınll Çt:kılı:bı)d·ler. Bıraz sonra 
de Veli kızı Hatice, Bolu Karamanlı M Park hakt>m;n C'·~ t:nu lL'kI ar t.>ynatmak niyl'tın
nlan sokak 1 de Mehmet Aksoy, Mr :·ctın Gü. de oi•.iuğu görüldü. Bu asabi hova içinde 
M H. T. B. ııntın al'lla komhyonu relı;i Halil 1 oyuncuları b'rbiı ir i:ı karşısına çıkarmak 
kızı F~hrlye, Eskişehir Hoşnudlye mahalle- 1 bi.ıyük bir hata idi. Mtı.amafih hnkE:m ısrar 
si Cucu sokak 7 de Muhteşem, Uşak lstas • ı . . . . 
yon caddesi fınn karşısı 26 ti:ı Can Ünlü, edıı:tce, ıkı takım da sahaya geldı. Galata-
İzmir Burnova topçu alay katlbı kızı Hlk _ sııraydan Haşim baygın yatmakta oldu
~et. Çerkesköy deposunda ategçl Hecep oğlu 1 f.undan, Ekrem ile Güneşli İbrahim ha
~brnhlm, Yozgad orta mektep A/2 den l kem tarafından oyuu lıarici edildiğinden 
I Vecdi. Ankara Kültür Bakanlıjtı enspek - ~~had ,. k 
törlük kurulu lşyarı Haydar oğlu '.l'allp, · c.. ~ ~ • , • 

Foça nüfus M Galip kızı Jale, İzmir Eşrcıı;n- Seyı:.c.ıer :ahanm E'trafını almı~. Her-
şa Yusı.ıfdede caddesi 271 Ok ::ı.y. kes mutC'essır 'e mebhut.. İşte hır spor 

O rmari civarındaki köylerin 
kereste ihtiyaç!arı 

Ankara, 4 (Jksusi) - Orman genel 
direktörlüğü orman civarındaki kôylc
rln, cami, mektep ve köy yollarındaki köp 
rülerin yapılması ve tamiri için llizum
lu keresteyi ne suretle tedarik edebi -
leceklcrini gösteren bir izahnanıe hazır
lamıştır. Direktörlük ayrıca ormanlar -
dan çıkarılan palamut, mazı, ve şimşir 
gibi orman mahsu llerin in ne gib i şart
lar içinde istihsal ve tedarik edilebile
ceğini göster ir bir de talimatnam e hn
zırlamaktadır. 

Ormanlarda tetkikat 
Ankara, 4 (Hususi) - Ziraat Bakan

lığı tarafından getirtilen orman mütc -
hassısı Mayer yanında mütehassıs Mu 
zafferle devletçe işletilecek Safranbo
ludaki ormanları gözden geçirmek ilzc
re Kastamonuya gitmiştir. 

Değirmenler hakkında 
Ankara, 4 (Hususi) - Finans Ba

kanlığı yurdJa mevcut valssiz ve· elek
siz değirmenlerin mikdarını, VdZıyet -
lcrinı tesbit ettirmeğe karar vermiş bu 
hususta valilerden geniş m alUmat iste
miştir. 

muharririnin hazırlacLğı spor faciası .. 

Gümrük muayene 
memurları 

an bar 

Ankanı., 4 (Hususi) - Gümrükler 
genel direktörlüğü, gümrük idure ve 
muayene b:ış Ihemur ve memurları

nın, anbar ve antrepo şef ve mcmuria
rmın yazı kayıt, evrak tetkiki ve hesap 
gibi işleri görmek üzere kendilerine 
ayrılan odaların dışında vazife gör -
dükleri zam anlarda da r esmi elbise giy 
mcleri kararlaştırılmıştır. -!ICW·-··· __ , __________ _ 

TAKViM 
TEMMUZ 

Rumr sene 
5 

Arabr sene 
18t)S 18&6 - -H•zlran Resmi sene Hızır 
22 lUJi 61 

PAZARTESi 

SABAH 1 R ··rh 1 lM~AK 
JJ. ua ar ı 8 , 

--::>. 26 . u. 8 50 6 31 
4 34 2 15 

o ıı} ikindi Akşıım 1 \ •t" s. n. s. D. S. D. S. I il. 
E. 4 33 ti 34 12 00 (.)2 02 
z. 1~ 18 lG 18 19 44 ~l 4ti 

Tenunuz 5 

Hudutlara Demiryolu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1~işt~r. _Grup ~ğustosa kadar teklifleri· 

reyi takiben Van gölü garp sahilinden nı bıldı __ r_ec_e_k_tı_r_. _____ _ 

geçerek Vana varacak ve Vandan İran Dahiliye Vekili 
hududuna gidecektir. Dün Peşte ve 

Bu kısmın İran hududunun hangi Bükreşlen geçti 
noktasına temdit edileceği İranla ara- (Baştarafı z inci sayfada) 

mızda kararlaşacaktır. Hattın kotura tenceden Bükreşe kadar olan seyahat .. 
bağlanması muhtemeldir. Bu takdirde terini Romen hükumeti tarafından tah
hat arızasız araziden geçecektir. sis edilen ,.e Köstence - Bükreş treni

Yeni hatlarımız 

inşaları tamamlanan Zonguldak ile 
Çetinkaya - Divrik hatlarının açılma 

törenlerinin Cumhuriyet bayramına 

tehiri muhtemeldir. 

ne bağlanan hususi vagonla yapmışlar 
ve saat 10/14 de Bükreşe gelmişlerdir. 

B. Şükrü Kaya Bükrcş istasyonun
da Sovyet elçisi ve elçiliğımiz erkfını 
tarafından selamlanmışlardır. 

Lokomotif fabrikası 

Yurdumuzda kurulması teklif cdi -

len lokomotif fabrikası için İngilız gru

pu Nafiadan bazı yeni mallımat iste -

B. Şükrü Kaya, kısa bir tevakkuf • 
tan ve şehirde ufak bir gezintiden son
ra Peşteye doğru seyahatine devam et· 
miştir. Şükrü Kayaya Macar hududu • 
na kadar olan yolculuğunu Romen hü
kümeti tarafından tahsis edilmiş bu 
lunan hususi vagonda yapmaktadır. 

1 İstanbul Belediyesi İlini arı 1 
Senelik muhammen İlk temina 

kirası 

Ycşilköyde Şevketiye mahallesinde Yeşilköy p:ırkı 
ılçinde yazl!k gazino yeri 
Aksarayd:ı Sofular mahallesinde Sofular tekkesi so -
kağmda 1 No. 1ı Firuz çavuş, diğer aiı Sofular 
mektebi. 

90 6,75 

36 2,70 
Yukarıda semti, senelik muhammen ki ralarile ilk teminatları yazılı olan ma

h:ıller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı 
ayrı kiraya verilmek üzere açık arltırmay.:ı. konulmuşlardır. Şartnameleri leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekli!er ~izalarında gösterilen ilk teminat mak
buz ve •a mektubiJe beraber 12/7 /937 pa 7 .. lftesi gürü saat 14 de Daimi Encit-
mende bulunmalıdırlar. (B.) .(3638) 

** Senclık muhammen İlk teminat 
kirası 

Sirkeci:3e Hocapaşada Ebüssuut sokağında 1/3 nu-
maralı fa brıka 540 

Üsküdarda Debağlaı· sokağında 13 numa ralı Hny -
rettin cavıış mektebi ~ 30 

Aı navutköyünde Lütfiye mahallesinde 23 /47 numv -
ralı~ ~ 

Arnavutköylindc Lütfiye mahallesinde 24/49 nu -
maralı ev 
~rnavutkövünde Lütfiye ma,hall ındc 7 /9 numa -
ı.:ılı ev. 

36 

60 

40,50 

2,25 

3,60 

2,70 

4,50 
Yuka:ıd<! semti, serelik muhammen ki r.ılari~ ilk teminatları yazılı olan ma

hal' er tes1im tarihind<'n ıtib:.ıren 938, 939, !HO sene]< ri mayısı sonuna kadar ayrı 
nyrı k•ra) a verilmek üzere açık arttırın aya konulmuşlardır. Şartnameleri leva
zım müdür1üğünde görülebilır. htekliler hi1..aknnda gö.,tcrilen ilk teminat mak
bııı vevn nektubile beraber 12/7/937 Pazartesi gunü saat 14 de Daımi Encü-
mendl' bulunmalıdırlar. (İ.) (3697) 

** Miktarı 

300 Top Birinci hamur kağıt 100 X 68 ,{2 kiloluk topu 1440 kuruştar 
l 00 > > > > l 00 x 68 22 :t > 990 > 

313 :ıo > , > 82 '>< 57 18 ,. , 810 , 
75 > İkinci > > 100 X 68 ~4 > > 840 > 

100 > > > > 82 x 57 18 > > 630 > 

100 ,. renkli > > 93 X 63 16/15 ., > 575 , 

Belt'diye matbaasına lüzumu olan yukarıda cıns•le miktarları yazılı kağıt 
kapalı zarfla <:ksiltr:ı.eyt.• konulmu:;ıtur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü
lebilir. Eksiltme l~/7 /!J37 Pazartcsı gün:ı saat 15 de Da;mi Encümende yapıla
caktır. tst~Jdiler 2490 No. 1ı kanunda yazdı vesika ,.e 727 lira 24 kuruşluk ilk 
temiıut makbuz veya mektubile beraber teklif me1.tuplarını havi kapalı zarila
rını yukrırıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Enci.ımene vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (3698) 

* * Serclik muhammen İlk teminatı 
kirası 

:Yeni hlldc ardiyasız 1 numaralı yazıhane 360 lıra 81 lira 
> > > 2 > > 360 > 81 > 
> > ,, 5 > > 420 > 94,50 > ,, ,. > 11 > > 420 > 94,50 ı 

> > ,. 14 > > 360 > 81 > 
> > > 16 > ,, 360 > 81 > 
> > > 17 > > 360 > 81 > 
> > > 19 > > 360 > 81 > 

" > > 20 > > 420 > 94,50 > 
> , , 2l > > 420 > 94,50 > 
> > > 22 > > 360 > 81 > 

Yukıırıd;ı semti, senelik muhammen kiraları yazılı Yeni Hiıldekı ardiycsiz yazı
haneler ayrı ayn kiraya ver ilmek üzere açık aı ttırmaya konulmuşlardır. Şartna
meleri Levazım ve Hfıl müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler hizalarında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 12/7/937 P azartesi günü saat 
14 de Dair.1: Enciımende bulunmalıdırlar. (3722) 

** Senelık muhammen İlk teminaf 
kirası 

Şehremlııinde Büyüksarny meydanında 64,40 met-
re mur:ıbbvı arsa (938 mayıs sonuna kadar). 15 
Rumelikavnğmda İskele civarı sokağında 7 No. !a 
kayıkh-ıne (938, 939, 940 seneleri mayısı SC'nuna kanar) l8 

1,13 

1,35 
Yuhndn semti, senelik muhammen ki rısile kir~ müddetleri yazılı olan mahal

ler ayrı a:vrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale 
gününde giren bulunmadığından arttırın a 9/7 /937 Cuma gününe uzatılmıştır. 
Şartnameleri Lcv~zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalannda gösteri
len ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber yukarıda yazılı günde saat 14 
de DaL~ Encümend e bulunmalıdırlar. (B.) (3910) 
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f'osta. nın Hika~qeleri' 

ON DOLAR 
Ya.za?l: Mark Yefetof :Ruscadan çeviren: :AIGz 

Karamela, parkın kanapelerinden bi -ı son notayı uzatarak şarkısını bitirdi ve 
s··he ,. Yazan : K. R. Eason rinde yatıyordu. Güneşin ilk ışıkları ona elinde tutmakta olduğu şapkasını önün-

1 • u y.a da onların bu kadar ~m-ı dansa kalkarken Hüsamettin yolunu 1 kaldırdı. Eskisinden daha neseli görün- vurduğu ~aman gerindL Kalktı ve otur-, deki in::.öUl kalalıalığına fırlattı. 

L ROMANI 

ıgına karşı öfkelenip aralarından ka- kesti: mcğe çal~tı. , • dlL Ü:."kek ürkek etra!ına bakındı. Üs - Şapka havada, elden ele dolaşıyor ve 
ç~rdı. Fakat o da kocasına inad, bu ~ü-J _ Ben artık eve gidiyorum, siz kala- Gene bir aralık, hemen bir otomo _ tündeld karamela biçimli kağıt elbisenin gittiks:~ para ile doluyordu. 
ruıtüye karıştı. Dans eden kalabalıgın cak mısınız?.. bile atlayıp Maçkaya dönmek için ol- buruşuklarını elik düzeltti ve yürüme- Şapka, iç-ndeki banknotlardan ağırlaşı-
ar~:nda görünmez oldu. Dedi. Sarışın bir gencin kollanna duğu yerde kıvrandı. iP başladı. yordu. 
i usameuin, salonun içinde biraz do- yaslanıp kocasından uzaklaşır, kalaba- Sonra vaz geçti. Kendisini s~vmiyen, Bir hç dakika sonı:a, henüz. kilitli o- Kör dilenri h5.la, iki elile kemanını ha-
:~~1· Sonra masasına geldi. Fehamet de lığa karışırken bu gece burada '.mu ooy- ikide bırde bırakan bir adamın arka- wn parkın demir parmaklıkları üzeri,n- vaya kaldırmış bir halde duruyordu. 
da kmış, Talat Süreyya ile dans ediyor- le ikide bırde üzmek için fırsat buldu- smdan mı koşacaktı? .. o da pekala işte den atbyar~k Nevyorkun kalabalık cad- Şapka bfyük bir dnire çizdikten sonra 

u. Genç mühendis ona dogwru igilrniş, h d bi · "'"t t k t ı· 1 · d '"" d"" d-at 
1 

ğuna seviniyor: urada, istediği gibi eğlenebilfrdı!. eJcrinC!en ·nne ~ ı. e rar o c ın pencere erme ogru on u. 

h 
eş~ ateşli hır şeyler anlat:yorclu. Sü- B" d bekl . ba Cevat Rası'm olsun Feı..--~t olsun, Caddeden acele acele gelip geçenler Or::ıdaki !>eyircilerden en yükseği - arka-
eyla onların yanından g-rken bu - ıraz a o, esın, kalım?.. ..., ı~uc d -~- "kis" d K:?ramelanın sırtındaki şu -yazıları oku- aşının omuzu11a çıktığı için en yükseği -

fısıltıy d d D d k b 1 Diye içi içine sıgmw ı .. vordu. ı - ı e Süheylayi gözden kaçırmtyor-. ı uy u. ans e er erı bir ir c- lardı. yorlardı ağırlaşmı~ şapkayı Sinyor Mi1açoya u • 
~ıne yaslanır gibı sokuluşla~'1 ona bir Sahıden, bu akşam burada 'Tıe güzel - Çük, ç0k kaı-.ı.mela yeyiniz! "'3.ttı. 
uhaf göründü. eğleniyordu. Şimdiye kadar nasıl olup Şeytan bir elin genç kızı uasıl en giz- Karam.elanın önünde de, arkasında da Milaço halkın önünde hürmetle eğilcfj 
Keıııdi kendine: ta o adama bağlanmış, kalmıştı) .. Yer li yerinden yakalayıp kıvrand.ı.rdlğını, ayni yazı okunuyordu: VP. şapkayı knr kemancıya uzattı. İnsan 

b" - Ay, dedi, bun1ann arasındn da mı yüzünde erl<:ek yalnız o, değildi ya.. baş döndüren vaitlerle onu na::.ıl günah _ Çok, çok karameUi yeyiniz!. kalaba!ığı dalgalandı. Bir nehir gibi ak .. 
t ır şey var? .. Sakın, bu zavallı da mı Bütün bu gençlerin her bir!si ;{endisini yollarına doğru çektiğini seziyorlar; Kar;amcla ccddenin nihayetine gelince, mağa başladı. OtomobiIIer, tramvaylar 
luktkun?.: Nerdesin Hüsamettir.1 .. Ku- o üzüntülü ya~ayıştan çekip kurtara- Süheylanın da en sonunda kendini bı- göklere k;a:lar yükselen bir binanın içi- h:ıreket etti. Otelln büyük pencereleri 
a 1~_rın çınlasın! .. Gel de gör!.. bilir; bir ay içinde kırılıveren bu ha- rakıvereceğini nasıl olsa düşüvereceği- ne girdi. Psansöre bindi ve 37 inci kata kapandl. 

Muz.ika bir dakika için sustu. Dans yat yepyeni bir renge girebilirdi. Fakat ni bekleyip seviniyorlardı. Birbirleri- çıktı. Kör dilenci - her halde el yordamile 
edenler ellerini çırpıyorlardı. Herkes bu neşe pek uzun sürmedi. KocaSJm ne bakıştılar. Orada Kanıunel~ya: olsa gerek - paraları tasnif etmeğe ve 
~eniden birbirlerine sanlıp dönmeye biraz daha bekletmek için üstüste bir Sonra, Fehamet: _ &füılığınızı alınız, dediler, Cak, ya- sayrnağa haşladı. 
aşlarken Süheylfı kalabalıktan sıyrıl- kaç defa dansetmiş, neden sonra masa- - Biz, dedi, Cevat Ra5ime gidiyo- rı.n serl>estsiniz, artık buraya gelmiyebi- Koy-.:.. karanlık gözlükleri altından gö:ı 

dı. Cevad Rasimin masasına geldi, ye- sına dönmüştü. Hiisameddinin çoktan ruz. Burası çok kalabalık, or:ıd3 bizbi- lirsiııiz!. yaşlan akıyordu. Dilenci hıçkmyordu. 
~~e oturdu. Gözlerini Fehametle Talat çekilip gittiğin! gö.~d~. Bird~nbire şa - ze eğleneceğiz .. İsterseniz siz de toyu-- Cak, yüz.ündekı maskeyl üstündeki ka- Gazeteciler dılencinin resmini çekiyor -
k Ure~y.adan ayırmıyordu. Bu kadının ş~Jad~: Bunu hıç duşunmemışti. Demek runuz, yok eğer yoruldunuzsa onu bil-- ğıt elbiseyi çıkard.ı. Merdivenlerden iner- l:ırdı. Diğ"r bir grup gazeteci de dilenci .. 
endını erkeklere beğendirmek için ne l kı Husameddin, onu adam yerine bile mem!.. ken içindı:- sonsuz bir acı duydu. Demek nin re~minin, çekilfşinin resmini alıyor-

~~P~ı~~nı pek merak ediyor; kırılıp dö- koymamış, bir sürü yabanc
0

ının orta - Süheyla, annesinin dizrnden yeni ki gi.inde hir buçuk dolar aldığı o parlak lardı . 
. uluşune, yapmacıkh gülüşlerine, ka- sında bırakıvermişti!.. ayrılmış toy bir kız gibi görünmek is- g·inler artık sona ermişti. Bir e\'in damına çıkan bir sinema ope-
~ıyor mu yoksa· sokuluyor mu birden- Bu çarpışmada da yenilci!ğini anladı· temedi: Cak, sok.aga çıktıktan sonra dönüp ar- ratörü de biitiin bu ameliyelerin sinema-
ıre pek belli olmıyan bır kıvranışla a- ağhyacak gibi oldu. Sonra, ne olurs~ I - Neden yorulayım?.. k:lsına son bir defa daha baktı. Ona, gün- smı ahyordu. 

1 

~da hır altın renkli saçlarını saIJayıp olsun hepsini göze almış gibi basını (Arkası var) de bir buruk doiar ve.ren, onu bir buçuk Dilenci hiıla paralan sayıyordu. 
ŞoyJe arkaya doğru ahşına, sonra ba~ı- = ' · = aydanbı:ri bP.sliyen cDiş doktorları cemi- Sinema r.peratörü damdan indi. Maki· 
llı genç mühendisin omuziarına kova- yeti• ne son bir nazar atletti. n~yi dılencıye ynklaştrrd1: Büyük mik • 

~akmış gibı gözlerı yan kapalı, baygın • Kız 1 LAV c EM ı• y ET 11! Caddede, adeta bir akşam gazetesinin yasta omm yüzünün resmıni çekti. 
aygın ona yaslanışına bakıyordu.. sı.lıif lcri gibı, yü7.lcrce canlı reklamla Daha biiyük mikyasta, para sayan el-

li Bir yandan da ofkesi büsbütün arttı. bmun buruna geldi. lerinir resmini çekti. 
k usamettin bu kadın için mi, böyle bir G E N E L M E R K E Z i N D E N •. 1 Cak her köşede Sandöviçmenlere ras- Daha daha büyük mikyasta siyah göz· 
b~dın ıçın mi onu bırakmış, Fehametın l ııyordu Snndövıçlerin nasıl yapıldıgı ma- lüklerinin, 

.~Yle satılık, kiralık diŞlleri andıran 
1
1 Ccmi'-•etiını·· t•ı ar d 1 l 1 11•1 ...... dur·. 11.11.ı nkmek u··stu·· ekmek, ortası En b{;_viil. mikv. asta da yu··z dolarlık bir 

, "' ., r. • r ın ırn uıs ırı ın ve doJl.u~lan iki vaşıırn kadarki .u n..: ~ 
.J Pmacıklarına mı kapılmıstı?. Kendi- ı 15 

' "' 
1 p~yniı: banknotun ıesmini ~ekti. 

sdı de, sersem gıbi, bir zam~an1'aı· btı .,, • bebeklere na ·ıı bakılacağın ı öğreten YAVRULA R M 1 Z arllı kitap 1 · B ı ·· B d N k h · · d- t b" ta " Sandövıcmenlere gelınce: un arın o- u sıra a evyor şc nnın or ır -
arrıı n 1 d h d 1 satışa <·ıkttrılnıı~tır. el ası sevıyor u; em e nr.ı&ı can- nü afiş. arl.arı afiş, ortada da insan bulu- rnfı gazete müvczzilerinin scslerile çın-

1:n, Yürekten gelen bir sevgi !le bağ- Xeris ve P •l'ltiK bir kt\ğıt lizerine renkli bir surette bııs1lm1" olan bu nur. Görürc.n ~ı:!Y yalnız ayaklardır. Göz- ladı. Birbir.ni kovalıynn, tıpkı futbol ma-
le ~mıştı. Demek ki erkekler hep böy- kitnpln: Yeni doğan yııvrııya fl,111enin sıit verme tanı, bebeğı; gıdaları, ler, afişte],; hususi bir delikten bakarlar .. çmda imis gibi, birbirine çelme takanı 

aha zıy d d" · ·· · ·· ı- k d 1 ~ e. ıııtk ve uyku zumanlım.. yatak oda ·ı. hezlerı, gı"uecekler., bebc!!:ı" gı·v- b b b" b" ı · · t k l" t ·· l d a e ışı gorunuş u ·a ın ar- . .ı ~ .ı 1 Cak, meyduna gelince urasının aştan ır ır enn• e mıe ıyen gaze e muvezzı e-
an ho~la 1 k d" h }" d h dırnıe tnrzfarı, uyku znmanları, <1ıs.erı. ÇOCllk h"~ll·lklan, btıla."',ICI h Sl8- . b v l rd n "' nıyor ar; ·en ı a ın e, a· .. .._ a "" başa S:!ndrviçmcnlerle dolu olduğunu n avaz avaz agırıyor a ı: 

dırn1 hanımcık, evine barkına ~ğlı ka- lıklardan koruına yolları, bebeğe yaptırılacak harekeUer, oyunlar, it yuol r, . d - - Kör kf'mancı:va yirmi bin dolar! .. 
ın ardan k d" · h ·· b" b Anne \'C babıının ÇOCU!1'8 VCl't!Cekleri terbive ve dttha bir r·ok husu lar gur u. u·ı h•d ·ı 

k 
ıse en ını er gun ır aş- " ., .. ı{ıı k S:ırdcv.~mrı,ler birsıraya dızilmiş- - nıı a~o n ısf'sı .. 

asını k hakkında boJ rebimle murassaı izııhat vanhr. -.. n oynuna atan, bundan yn ti. Beherin:n sırtında yalnız bir harf var- - Zengin olan dilenci!. 
~~n~hkfır bir zevk duyan, yahud da bu- Bu kitııptnn edinmek isteyenlerin, l ıedeli olnn bir lirnvı ANKARADA öı. Harflpr, meshı:ır tenör Mılaçonun ge- - Alicenap artst!.. 
r· n a geçmen kadınları kend: zevkle- KIZILAY GENEL MERKEZl 'ne gönderm leri ve arl;eslerıni okunaklı 

1 

lışini ınüjr1f'liyorlardı. - Milaco ve kör dilenci!. 
ıne daha uygun buluyorlardı. hır surette hildirweleri lAzıındır. Cak, evhe gidjnciyP kadar dört bir ta- Dil.:~nci hafa para sayıyordu. 

z Şimdı o da Hüsaniettini tekrar ka- lstanbulda Yenipost ıme civan nd >l Kızıl"\ , Sa tış Deposunda rafta: D::ı~nforda, balkonlarda, yaya kal- Gazelelc?-rin öğleyin nüshaları da çık· 
z anm~k ıstiyecek olsa, bunlara !nı ben- ''•••••••-~ ve k lapç ıforda <ı:Rtılmaktnciır . .,..-121••Mll!!'••~•••ttttllll" d1 rımında hep !vI:laçonun ismini gördü. mıştı. 
deınelıydi? .. Belki... Bu gece kendisi - ----- Mil.:ıço sab2h trı>nile gelmişti. Şehrin Biraz evvel ınsan kalabalığının bulun· 

b~r?ır parçacık kırılıp dökütüvcrince istanbul Üniversitesi Arttlrma, Eksiltme ve en güzd, en büyük oteııerinden birine in- duğu otel meydwıında kabakçekirdcği, 
raf un ~u . gençler hep birden onun et- mi~. ote!in en odnlık en büyük dairele - Irndık, fıstık kabuklarından başka bir şe)l 

ına uşuşmüşler; onun tatlı bir bakı- Pazarhk Komisyonu ilanları 1 rinden bi!"ini kiralam1ştı. Otelin önü, Mi- görünmüyordu. 
f.ı.' ~ar~ı ındakine ürnid veren bir gü- façoyu gö:-mek istiyen prestişkfırlarla do- Gazeteler akşarrıa kadar altı fevkaladP 

duşu ıçın bırbirlerile yarı~ kalkmı~lar- t:ınsi Mikrları Muhammen fiatı Terni·rntı lu idi. nüsha cıkardılar .. ı . İhalesi * Gazeteler?n akşam nüshaları da çıktı: 

M·· .. d . uzevırhk, anlaşılan, insanların e:ı Odun 149Gfı0 ki1o Beher 250 kilo- 135 L. 12.7.937 s •• at 15. Bu sırada, otelin avlusunda siyah göz- - M!laçonun b;rinci konseriniı bilet-
eı ın yerinde kendı kendine dog-an su 3 liradan. lüklü kör bir kems.ncı peyda oldu .. Kör fori hiç kalmadı! 

gızr • ·· ~ 
8 

.. h1 gı~ı . yaş~yan bir yılan olacak!.. l - Universite merkezi ile Fakultc ve onlara bağl müesseselere alınacak o- kemancı ~n.k yanık keman çahyor, kirli - Al!cenap artistin şimdiye kadaı işi· 
uw eyla bıle şımdı koşup Hüsamettini l.:ın odun yt•knrıda yaz.ılı gün ve saatte Rektörlükte kap:?lı zarfla eksiltmeye şapka~mı gelene geçene uzatıyordu. Fa- ~:Jmenıiş büyük muvaffnkiyeti! .. 

Çagırmak: çıkarılacaktır. kıt bu patırtı ~'rasında ona kimse dikkat - Biıyük artist üç konser daha vert• 

ıe-; ~-ak, o kadar beğendiğin, kiınsele- 2 - Talipler 2490 sayılı ihale kanununda yazılı v~ikafarile beraber teklı! zarf- b"le etmiyordu. Kemancının kirli şapka- cek!.. * 
le _egışmediğın kadına! .. Keneli gözün- !arını ihale günü ~at 14 e kadar makbuz mukabilinde> Rektörlüğe vermiş olma- sında bes para yokt.u. 

~or: de ne olduğunu anla'.. lıdırlar. Birdenbire otelin büyük pencerelerin- Mah1'-erne katibi, Milaçonun oteli kar-

.a ıye fısıldamak için tutusuvordu. 3 _ Şartname ve liste her gün Rektörlükte okuımbiHr. (3725) den biri açıdı. Büyük muganni Milaço şısındaki bınada bulunan mahkeme sa-
l ununla ikısinden de hıncını ·al~ış 

0
_ _ _ kijr kemancıyı dinlemeğe başladı. lonunun pencerelerin: kapadı. Gazete 

~"lc~k, bôylelfkle belki ikisınin de arası- 1 J h 1 Kör kemancı yol'uldu. Kemanını, yayı- müve~zilerinin gürültU5Ü kararın işitil-
rıı .?zacaktı. Hüsamettin, acaba bunla- n ... isarlar u. l\1üdürlüaünden: nt beş ppkasını ycrP koydu. Kendisi de mesine mani oluyordu: 

b .. ~~~~nw~~~~vili~Tuba ~-~-~-~~~~~-~-~--~----~~------ o~~u. Jpiz&n~ri~~~~~~k~tid d~s1butun üstüne mi düşerdi?. Böyle ka- 60 adet nıl-ayctsiz bandrol makinesi 48 adet S. T. F. 330 kav. Band. 666x AnS!Zt'l M:Jaço şarrnya başladı. Mnaçcdan on dolar aldığı halde. ayrıca 
di~ a_r:ın tılsımı belki de bunda idi· ken- bandas·ı . 1840x ı % M/M Gelen ge~cn dural:ıdı. Birisi: yüz dolar istemekle onu tahkir etml~tir. 
ka e~nı seven erkeği ikide bırd~ kıs- 48 adet R0z ~ütün terazi bandasu ~ adet 1. S. F. 310 kav. Band. &IOX - Milaro, dedi. Cak vPrdiği üaciede: Milaçonun kendi-
le n .ırmakla, arada bir başka erkekle- 50 2256 /, 2 M/M 960X J 'h M/M - Milaço! sini 10 do!ara kiraladığını, bir kemanla 
çıvyuz verip sanki ötekinin "?lınden ka- 24 adet Roz tütün paket üç rneşinli 48 adet İ. S :F. 300 p > > 610x - Milaçr.! siyah bir gözlük vererek kör dilenci ro-
:rıuıe:ecek_le~~iş gibi yapmacık!arla gö- ve düz 1 ~.5 8650 x 2~-2 M/M 2650x2 M/M - Milaço ~arkı söylüyor. lü!lü oynattığını, işin sonunda, vadettiği 

H:n gon~le s:ltanat süriiyorlardı. .3 T M. 5 T. S. B. _ 6-4/:i dişli ha- 24 adet Kavç. Niha. Band. 220 X Oturan ctlencı birdenbire iki elile ke- on doları verdiğini, fakat kendisinin de 
llıiy amettın beıkı, bunu bi.ıE>lJi.iLÜn bil- rici kutru 720 M/M dış kutru l710 x l 1h M/M manını yakal:adı, nehri geçen bir asker halktan topladığı 20,000 dolardan muka-
lc or değıldi. Belkı de genç mühendis- 70 kanıalı 6 adet 25 S/l'l.fük müller kıyım Band. silahını nasıl tutarsa öylece, havaya kal- vele hnrki, 100 dolar bahşiş istediğini 

~~~ları:ıdaki gerginlik bu yiızdendı. l!:'O adet S C. M. 550 Rejistans 220 V. 24 adet 40 S/m l;k mililer kıyun Banci dırdı. söylemiştir. 
kendı ey la bırdenbıre kendini toplad:; I - Yu!:arıria yazılı malzeme pazar l;kla satın sJınaeaktır. Otelin önü im::.n kalabalığile dolmuş - Cak kendisile Milaço arasında böyl'" 
ları kendı~c kızdı. Neden halfı bun- II - Pa~aılık 8/Vll/937 tarihine rast!ayan perşembe günü saat 15 de Kaba- tu. Kalab::lık, kör kemancıya doğru yak- bir anlaşma yapıldığına dair şnhitler gös--

duşunu\;ordu? N L lasıyoı:du Kemancı ayağa kalkmış, sır- teTe"Jledif. gıbi her hııngi bir mukavele de 
M d ., ·· esine lazımdı? tıtşta evaLm ve Mübayaat Şubesındeki alım komi!:yonunda yapılacaktır. • 

du
a Aemrtkkı Husamettın1• artık S"vmı·\: or·-· III Şa ... ~ el 

1 
k h .. _ .. tını duvaı·a dayamıştı Hala o vaziyette göstertmerriştir. Buna muknbil bü ·· 

._ ,, - ru ... m er parasız o ara ergun sozu gP-çen şubeden alınabılir. · ı ne vap ı i galibin, k:ırşısında silahını teslim eden artisttf'n 100 dolar h>temekle onu tahkir 
kad r u tler n~ d~rş nrska y~p:.ınlar, bu iV. - s_t~~lilcrin pazarlık için tayin edilen gün ,.e saatte ~; 7,5 güvenme pa- b"r mağlfıo vaziyetinde, elleri yukarıda ettiğini Hym-n ikrnr etmiştır. Bunu na· 
kı ~ .. ece ne vardı san- lalan) le bır.ıkte adı geçen komisyona geımelerı ilan olunur. •3660:. dııruyordu zan itiba::-a ı:ılan mahkeme, alicenap ar-

Bu öfke e sılk d * • Çünkü Milaço şarkı söylüyordu. tisti tahkir;nden ötürü Cakı on dolar nak· 
na an n . • ·ın ı; etr,1f ııda kcıy-kenclı ~ ~· eglcnc~ ~kıntısına ) eniden I Mesaha zincirleri için 502 adet deri kılıf pazarhlcla yaptınlacaktır. Polisler yolu kapıyan insan kalabalığı- di ceza~ mahküm etmekted;r • 

nı o uvcrdı ikide b" d l Jk l 11 - Pazurl_ı_k 9/7/937 tar_ıhıne_rasthyJn Cuma gıünti sııat 16 da Kabata.,+., nı dağıhn~ğa çahsıyorlardı. Fakat bu Yarınkı· nushamızda .· Yoı bır b k · r e ırn ı- - 'it.Q miimkıın olmuyordu. İnsanlar telgraf dı·-' 
bonC'uwu ah~ ~gençle dans ed.yor, mavi .ı..vazım w mubayaat şubesmdekı alım komisyonunda yapılacaktır. • ırınden öt k" 

111 
R reklerine. tırmanıyor, otomobillerin üstü- H E D J y E 

gibı gül' . e ıne veri)iormus - . es:m ve deri nümun<'si her gün ~özü geçen şubeden görülebilir. 

S .
us. u_yor, şakalası ... ·ordtı. · iV 1 t kl"l · 1 k . . n" çık;yor, b~rb:rlerinın sırtınn biniyor-nat k . J • - .s "' ı enn pazar ı ıçın tayin edilen gün ve: saatte Cf1, 7,5 güvenme pa- y A c k j ı ·ıyı rreçivo d B" lardı. azan: . ._,e ( 

o J r u. ır aralı1< gene ralarıle bırhkte adı geçen komisyona gelmeleri ilan oiunıır. c3613. Milaço hala şarki söylüyordu. Nihayet Çeviren: Faik Bercme1'ı 
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ittihat ve Terakkide on sene 
16 inci kısım No. 24 

Memleket haricinde ittihatçılar 
TafAt, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasll öldüler? -31 -

1 
Yazan: 

M. Ruim ôzıen 

Ziloğlu~ 
·· Rüstem 

' 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Kafkasyadaki ikinci zümreye göre Enver Paşa "Dibi 
olmıyan bir deryaya ,, dalmıştı: Onun 

Türkistanda hiçbirşey çıkaramıyacatını söyleyorlardı 

Rüstem gözlerini 
aydınlanmıştı. 

açınca hayretle etrafına 
İki hizmetçi horul horul 

baktı. Ortalık 
oyuyordu 

Tifüs büyük bir siyaset merkezi de - Bilirsiz Mehettin efendi, ( 1) En- Hurapı, göremeyince , onun dı -
olduğu için Şeytan Pazarı siyasete de ver Paşa baresinde ( 1), çoh yahşi ha- şarıda, esterlerin yanında bulundu
alakadar olur. barlar almıştıh. Özü ( 3) bu saat ( 4) ğunu zannetti. Çadırdan çıktı. Esterle-

Tifliste bir de Erivan meydanı var- lap (5) böyuh yuz min kişilik bir or- re baktı; hepsi tamamdı. Yalnız birinin 
dır. Bu meydan, Tiflisin en mühim du ile Taşkent üzerine yörür (6 ) Tut- ipi kopmuştu. Hurap, ortada görünmü
merkezidir. Nümayişler ve toplantılarısak (7) olup Rusette kalmış kalmış ni- yordu. Bir kaç defa cHurap» cl~e ça
orada yapılır. Burası kibar bir meydan çe Türk koşunu (S) varsa hammısını ğırdı. Cevab alamadı. Onun bagırma
olduğu için, para da piyasa denilen ge- toplayup, bulara (9 ) basmac:nı. Z'l - sından uyanan hizmetciler çadırd:m 
zintisini burada yapar. Para, kibar ve di ( 1 O) katup böyuh bir ordu di.tzel - .çıktılar. Her biri, bir tarafta Hurapı a
şık yeri sevdiği için ayak borsası. sim- dip ( 11 ). Bir kerre Taşkentli alanda radı. Bulamadılar. Bir saat 3onra Rüs
sarlar da burada dolaşırlar; o tarihler- artık bolşevikler onun kabağına ( 12) tem kararını verdi: 
de resmen yapılması yasak olan işler, durabilmezler! Şükrolsun Allaha ya - _ Hurap kapana tutuldu. Hindlinin 
mesela, sarraflık hususunda bütün ran- kında kurtuluş muhaggakdı! halinden, haklı olarak şüphelenmişim. 
devular burada verilir. Burada da işle- Şeytan Pazarı havadisleri böyle baş-' Dört süvarinin geçişini de hayra yor
rin yüzde doksanı - o tarihten bahsedi- ladı. Bana bunları söy~iyen dostum, mamıştım. Etrafımızda, sinsi bir faali
yorum - Türklerin elindedir. Burada aslen İranlı, fakat, Kafkasyada yerleş- yet var; fakat ne olursa olsun Çermise 
da onlar dolaşırlar. miş bir insandı. Muhakkak olduğu - gideceğim. Esterleri hazırlayın! 

Ben de hep onların arasında dolaşı- nu ümit ettiği kurtuluşun önce yega- Rüstem .. esterine atlayıp ;ola koyu-
yorum. Artık onların lehcelerile konuş- ne manası bolşeviklikten kurtulma, ser lunca, düşünceye daldı: Hurap, ne di
mayı da öğrendim. Türkiyeli Türk ol- bestçe gene ticaret yapmak olduğunu ye yakalanmıştı? Etrafında uönen bu 
mak itibarile bizim bir imtiyazımız var- bilmez değildim. Bununla beraber. ne karanlık hareketler, ne gibi bir gayeye 
dır; bize karşı daha dostane davranır- de olsa, Kafkas Türkleri arasında Türk- doğru gidiyorlardı? Midya ülkesinde, 
lar; fakat, gene dikkat etmeli, Şeytan !ük duygusu inkişaf etmiş olan bu dos- harbleri, baskınları. akınları \'ardı. 0-
Pazarında da, Erivan meydanında da tum, bu havadislerden Türklük itiba- nu, şahsan görmiyenler. ismini biliyor
insanı şeytan çarpar; çünkü bizim dost- rile de memnun oluyordu. lardı; fakat, o, Çermis havalisinc hiç 
lar yaman tüccarlardır! Fakat, bu işlerin mahiyetini daha iyi gelmemişti. Burada. onu tamyacak kim-

Ben Ankaradan ayrıldığım tarihten bilen ikinci zümre hiç bu fikirde değil- se olduğuna ihtimal vermiyordu. Yok
itibaren yeni tarzda normal bır hayat di. Onlara göre Enver Paşa edibi 01 - a, Hindli hancı mı, onun hakiki hüvi
yapmak ve sergüzeşt politikacılığına mıyan bir deryaya» dalmıştı. Bu tabir, ~etini anlamış.. hudud muhafızlarına 
karışmamak istediğim için, Tifliste bu- bizim hududumuza çok yakın bir yer- hat5er vermişti? 
lunduğum müddetce bu iki meydandan den ve aklı başında, münevver, bir çok Rüstem .. böyle düşi.indükce, etrafın
dışarı çıkmadım. Zaten aynı zamanda defa İstanbula gelmiş. bizi tanır ba~ka da dönen şüpheli hareketlere .;;inirlcni
bu iki meydan birer siyaset piyasasıdır: dostundur. O bana, Türkistanın bu kıs- 1 yordu. Kendi kendine: 
Siyasetin yapıldığı piyasa değil, ha - mı hakkında etraflı mallımat verdi ve - Ne yapayım? Çermis ka 1esine gi
berlerin dolaştığı piyasa! Her şey buradan Enver Paşanın hiç bir şey çı- rınceye kadar ses çıkarmam1ya .. hüvi
en evvel orada duyulur; bilhassa t- karamıyacağını daha ilk haberler çıktı- yetimi gizlemiye mecburum. Givin ne 
caretin siyasetle çok ihtilat halınde bu- ğı zaman, gayet sarih olarak söyledi. olduğunu anlıyayım da, ondan sonra 
lunduğu o devirde bütün dahili ve hari- (Arkası var) yapacağımı ben bilirim. 
ci siyaset haberleri bu iki meydanda (1) Benim adım Kafkasyada bôyle Diyordu. Sonra, gene Hurapın akibe-
dolaşır. Bunun için orada hem tüccar- idi. (2) Hakkında, (3) kendisi, (4) ha· tini düşünüyor.. bir taraft:l cescdiııe 
lık yapılır, hem de gazete okum:ıya len, elyevm, (5) gayet), (6) yürüyor, tesadüf edemedik:cri için. öldürGlmc
mühtaç olmaksızın dünyanın bütün ha- yürümektedir, (7) esir, mahpus, (8) diğini.. fakat bir tarafa ~ötürü~düğiinii 
<liseleri kolaylıkla ve mükemmelen öğ- asker, (9) bunlara, (10) basmacıyı ve tahmin ediyordu. Nereye? Ne için'? O, 

renilir. saireyi (zad, zat ve şey demektir}. (11) bu suallel'in birinci-sine cevap veremi-
Otelde okurum ve biraz da not ha- düzeltti, tanzim etti, ( 12) önüne. yordu. İkincisine gelince, buna, makul 

!inde bir takım şeyler yazarım. * addedilebilecek bir cevab bulabiliyor-
Bu. benim entellektüel ihti - Azeri dostlarıma du: 

yacımı tatmin eder; arada, Eri- Tefrikarm bu kısr.nında Azerbaycan - Hiç şüphesiz, benim kiın olciuğu-
van meydanına yakın olan sefarethane- hakkında yazd.klarım bir çok Azeri ara- mu bilmiyorlar; fakat şüphc1e'1i vorlar. 
ye uğrar, vatandaşlarla konuşurum bu sında büyiik bir alaka uyandırdı. Bunu Anla~ılan, geceleri yakınlarımızda pu
da vatanla teması temin eder. Her gün hcır gün aldığım mektuplardan ve ziya- su kuruyorlar ve bizi ansızın bastırını
bir iki saati de Şeytan Pazarili? Edvan retlerden. telefonlı:ı bildirilen teşekkür - ya çalışıyorlardı.. belki de, baslena ka
meydanında geçiririm; bu da yaşamak !erden anlıvorum. Azerbaycanın tarihine rar vermişler .. çadıra do~ru yürümüş
için lazımdır. Bizim buraya gelirken ait ve şimr1 iye kadar Türk efkarınca hiç ler; fakat Hurapla karşıla~mışlardır. 
uzaktan yaptığımız pazarlar, Şeytan bilinmemif: olan bazı hakikatleri yazmış Rüstem.. tahminlerini buraya kada~· 
Pazarına pek de uymamakla beraber, olmamdan dolayı bir çok dertli Azeri ba- getirdikten sonra, bir takım meçhulle
orada daha iyi öğreniyorum ki, insan na teşekki:r ediyor ve iltifatlarda bulu- le karşılaşıyordu. Hurap, bunlarla kar
çalışmasını bilirse hayatını kazanmak- nuyor. Bu iltifaılı:ıra ayrı ayrı teşekkür şılaşıı~ca kılıcına sarılmamı~ :nı ini? 
tan korkmamalıdır. etmeğe irnkim bulamadığım için bu sa- Sonra, nedi~ bağırmamıştı'? Bağırsay-

Enver paşanın yeni sergüzeştini de tırlarla bu vazifey: ifa etmek istedim. dı, muhakkak içlerinden biri duyacak-
ben bu Şeytan Pazarı ile Erıvan mey- :::· .. ·-······ .. ·····--·-································ .. tı. Hurapın ortadan kaybolu~u•1dak · ga-
danından takib ettim. rabetler, Rüstemi, hazan şüpheye düşü-

Enver Paşanın isyan haberi ilk defa Nöbetçi rüyor .. onun kendilerine ihanet ederek 
burada yayıldığı zaman derhal ıki tür- Eczaneler bir tarafa sıvıştığını hatırına getirivor-
lü fikir göze çarptı: Bir kısım, '"artık Bu gece nobetçi olan eczaneler şun- du; fakat, onunla pek uzun seneler ar-
kurtuluyoruz!» dedi. Kurtulmak ihti- lardır: kadaşlık etmişti. Onu, her zaman, merd 
yacında olanlar - hayatın ebedi tesel- İstanbul cihetfndekiler: ve vefakar görmüştü. Onun böyle bir 
lisi! - her şeyde ve her tarafta oir kur- Aksarnyda: (Ziya Nuri), Alemdarda: kahpeliği irtikab edebileceğine, kabil 

(Eşref Neş'et), Beyazıtta: <Haydar>. Sa- d • ·ı 'ht· l · d Oh ld ? E tuluş alameti görürler. Bunlar bu kı- egı, ı ıma vermıyor u. a e. 'i-matyada: CErofllos>. Emlnöminde: <Be -
sımdandı ve bilhassa tecrübesiz ve genç şir Keman. Eyüpte: <Arif Beştrı, Fener- rarengiz bir tuzağa düşürülmüştü ve 
olan iyi yürekli, temiz Türklerdi. İkin- de: <Hüsamettin), Şehremlnhıde: tNa - meçhul bir tarafa, belki de Çermise gö-
ci bir kısım, bu hadise karşısında du- zım>. Şehzadebaşında: <Hamd!-, Kara - türülmüştü. Muhakkak, onu, sıkıştıra-
ciaklarını büktü ve bunu manasız bul- gümrükte: (Arlfı, Küçükpazarda: <Hu- caklar .. kafilede bulunanların kimler 

liısil, Bakırkoyünde: (İstepanl. 
du. Bunlar da tecrübeli olanlar ve o ta- olduğunu ve ne maksadla Çermisc git-

fl h 1. · · · l d B Beyoğlu cihet • .,ıdekUer: tiklerini anlamak istiyecekler. Rüstem .. ra arın a va mı ıyı tanıyan ar ı. un- Tünelbaşında: (Matkoviç), Yüksek-
lardan biriı~iı1e,in nasrl düşündükle.- kaldırımda: (Vlngopulos), Galatada: çok emindi, ki Hurap, ne kadar tazyik 
rini anlatmak için, işte, Erivan meyda- <Merkez>. Taksimde: (Kemal - Rebul), etseler, kendisinin kim olduğunu söy-
nında aslen Miyandülılı bir İran Aze - Şişlide : <Pertev), Beşlktaşta : CAll Rızaı, lemiyecek. Rüstem.. düşüncesinin bu 
risini misal gösterebilirim. Kendisi ile Anadolu cihetindekiler: noktasına gelince: 
ticari münasebette bulunduğumuz bu Üskudarda: <İmrahor), Sarıyerde: - Bütün bu şüpheler .. bu sıkı taras-

• l" ki CNuriı, Kadıköyünde: (Moda>. <Merkez>, sudlar, hep Givin '-'Üzünden ... Derebe-ıat, - ismini söylemege uzum yo · - Büyükndada: (Şinasi Rıza>. Heybellada- . J 

bir gün bana taze, gayet memnun bir da: (Halk). yinin kızı ile sevişti. Sonra da yakayı 
~ehre ile havadisler getirdi: !---------------- ele vererek derebeyini çileden çıkardı. 
•••••••••••••-••••••••••••••• '•••••••·--··--•••••••••••• Anlaşılan, derebeyi, İranlılara karşı fe-

:r....ı...T....ı...T....ı...=r....ı...T....ı...,.. na diş bileyor! Bilesin bakalım. Ondan 

E !. ~!,~!,~,!~ lm~vs~~.!~~!kil~n~r~e~~~u~pl: t 3 ~::::~· :::ul~u:~~pı:o:::.:::~ 
doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kcsinız, 

ti 1 · günü, dağ eteğine ineli. IIurapın kaybol-saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde biriktirip idaremize ge ren ere ve r.on-
derenlere bir numara vereceğız. s~nra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- masındanberi, hiç bir hadise ile karşı-
munun İstanbul şubesi tar!lfınd,·m tayin olunacak bir gunde .bu numaralar ara- laşmadı. Artık, insanların yaşadıkları 
sında kur'a çekilecektir. Ilk 25 numaraya yirmişer kilo, mUteakıp 25 numara- muhite gelmişlerdi. Sık sık köylere te-
ya onar kilo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 250 numaraya da ikişer sadüf. ediyorlardı. Hava, buralarda, 

~~k;il~o§ş~c~k~~~v§~§U§ec~e§k§tl~~~-m•••••••••••••••••••~~~igibi~~d~il~~çtik~i 

yerlerde, ağaçlar, yeşillikler vardı. 1 bakınan hizmetcilere seslendi: 
Rüstem .. bugünkü yolculuğunda şim-, - Sükunetinizi muhafaza edin! Da~ 

diye kadar görmediği bir şey gördü, bu, ima, tüccar olduğumu hatırlayın: Onla
yolun kenarına dikilmiş uzun bir direğe rın böyle gelişi, bizi korkutmak içindir. 
bir mille tutturulmuş bir tekerlekti. O, Korkmayın. Vakitsiz kılıçlarmıza da 
bir müddet durarak, böyle tenha bir davranmayın. 
yerde, bunun neye yarıyacağını düşü- Diye nasihat etti. 
nürken, tekerleğin arkasından perişan Rüstemin tahmini doğru çıktı; çünkü 
kıyafetli bir adam çıktı: süvari müfrezesi, kafilenin; durmadan 

- Bu, dua değirmenidir. Tekerleği ve telaş etmeden yoluna devam ettiği
çevirenin bütün günahları affolunur. ni görünce, on adım mesafede durdu. 
O adam, muradına erer. Müfrezenin kumandanı, atını, bir kaç 

Dedi. Sonra, bütün kuvveti ile teker- adım ilerleterek Rüstemin önüne gel-
leği çevirdi. Tekerlek, .düdük gibi bir di. Kim olduklarını .. nereden geldikie .. 
ses çıkararak döndü. rini sordu. Rüstemin verdiği cevaplara 

Rüstem .. değirmene fazla bakamadı; inanmış görünerek: 
çünkü ileride, birdenbire, beliren bir - Öyle ise hoş geldiniz! Beyimiz, 
kaç gölge gördü. Bunlar, ;~endilerine tüccarlara iyi muamele etmemizi.. on
doğru gelen üç süvari idi. Nereden ç.k- ları her tehlikeden, her zarardan mu
mışlardı? Anlıyamadı. Süv~riler, biraz hafaza etmemizi emretti. Artık geç ol
sonra döndüler. Dört nalla çekilip git- du. Surların kapıları kapanmadan ka
tiler. Rüstem.. dua değirmeni tekerle- sabaya yetişemezsiniz. Bu gece, bizim 
ğinin, düdük sesi çıkararak dönmesini.. misafirimiz olursunuz. 
arkasından süvarilerin görünmesini ve Der demez, on süvari öne, diğer o
bu süvarilerin kendilerine kadar gel- nunu da arkaya geçirdi. Kafileye hare
mcdcn dönüp gitmesini düşünürken, ket emri verdi. 
uzakta, Çermis kalesini gördü. Kendi Rüstem .. hiç sesini çıkarmada!l siiva-
kendine: rilerin arkasından yürüdü. Kendi kt>n-

- Dua değirmeninin ıslığı .. geldiği- dine, bu nezaketin, bu misafirperverli
mizi süvarilere haber verdi. Onlar da, ğin nereye çıkacağını soruyordu. Yok
haberi, kasabaya götürdüler. Bakalım sa. bir tuzak mı kurulmuştu! Oraya 
ne olacak? Allah vere de, işime ~eytan mı sürükleniyorlardı? 
karışmasın! Görülecek işlerim \·<.r. Şım- Kafile bir saat yürüdükten sonra, on 
diden mücadeleye girişmek istemem. kadar çadır kurulmuş olan bir su ba-

Dediği anda, ileride bir toz hulutunun şına geldi. Burası, süvarilerin orduga4 

kalktığını.. sonra yirmi kadar süvari- hı idi. Kumandan, onları çadırına da
nin dolu dizgin Üzerlerine doğru geldi- vet etti. Kımız, tereyağı, ekmek getirt-
ğini gördü. Arkasına dönerek. te!cişla ti. (Arkası var) 
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Yukarıda yazılı yerler 938 se~esi mayıs sonuna kadar kiı~~~'.~ vcrılmek ~ere 
a ık arttırm&ya çıkarılmıştır. !haleleri R/7 /937 perşembe gunu saat 15 de ıstek-
Jiierin Kadıköy Vnkıflar Müdürlüğüne müracaatları. (3713) 



SON- POSTA 

" Son Posta ,, nın tefrikası : 3 

~ 

F ran ızcadan tercüme edebi roman ·r ercüme eden: H. V. 

Evvelki günkü ve dUnkU 
kısmın hülasası : 

külmeğe başladı. Hayvanı biraz sür'a!- kın bir noktaya kadar geldiğini gör -
liye kaldırdım. Sağımda, bir kiraz bah- mi.iştüm. 

çesi ve- kiraz ağaçlarının üstünden bir Karanlık, şarktaki vadilerden bir 
. facera, topçu kumandanı miralay Terrl~- kilise kulesi göründü; sonra patika ha- hamlede sıçramış; batvelerımi takip 

sc· den ve Touıon valisi Vls De l''ierce'e ge- line gelen yol sola döndü ve artık ınce ederek bana yetişmiş; beni geçm:Ş, hat
len mektupla başladJ. 

M kt ince ağlıyan bulanık bir sema ve bu se- ta ileridekı tehlikeli ~ eteklerine ld e up geldiği zaman zabıt.an odasında 
inı o tarihte süvari erkiinı harp yı:ııba§J- manın altında uzayıp giden lıali arazı- benden evvel vasıl olmuştu. Yol yavaı 

~ve 33 Yatında idim. Ask.eri tdueye nit mn- den başka bir şey görünmez oldu.. . yavaş siliniyor, belirsiz bir iz halın~ 
larreratı açmak bana mevdu idi. Dik bir yokuşa geldik, sür'at! azalt- geliyor... Atımın ayakları ara s:ra 

M< ektubu okudum: mağa mecbur oldum. Aheste bir yürii- si.irçmeğe başladı. 
Tourrl.sı Ue (Grand Capl arasın<la tel- · 

grar rnuhaberatı direklerin yılı:ıfmasmdan yüşle, bir tümseği aştıktan sonra, ge- lşte o zaman, bana tahmH edilen va· 
lnunkatı hnlş. ne dimdik bır yokuştan tekrar aşağı ?n- zücnin, çok serin ve çok yağmurlu bir 
k Gelen mektubu lüzumsuz evrak arasına dik. O zaman Grand Cap dağını kar- gecede sefer etmek kulfetinden daha 

oyuyordum ki telefona çağırdılar. şımda gördüm. O rtna kadar MoÜras sil- fena akibetler doğuracak mahıyettc bir 
Telefonda 1 bahriye Vls Amlrulı idi. Ba- silcsinin arkasında kaldığı için görün· şey olduğunun farkına vardım. 

~n derhal k htllsine mi\lAkl olmamı emret. - mi.ıyôrdu. Şımdi birdenbire meydana 
İ Ve d th l yola çıktım Uzun bir mUtltıet V 

c tUkten onra ta Gare koyu kcnnrmc111 bir çıkmış ve etrafındaki tepeleı e hakim a-
şaıo u Yolumu Mouras silsilesinin en şimal evv e karşılaştık. Bu Lo bana bir sene zaıl"ıetli duruşile karşımda belirmişti. 
1ı: eı gene bu harabede ıesadüf eıUğim blr Tr.pelerı bulutlarla örtülü idi. ı\deta bu tepesinde kaybettiğimı kuvvetle tab-
actını hatırlntlı . min ediyorum. 
ltoınan de\'am ed"'or • koca bulut kütlelerini· başında taşıyan 

•J muazzam bir sütunu anchrı) ordu. E- Hcnüı. tamamile gece olmamıştı; fa-

Sayfa 11 

Dev Jet Demlryolları ve Limanları 
işletme Umum müdürlüğünden: 

Avrupa Hatbnda Hayvan Nakliyabna Tenzilat: 
Anahttl lıayv~:a tarifesi 10 temmuz 1937 tarihlndEn., itibaren Avrupa hattında 

da tatbik edilecektir. Bu suretle mevaşi nakliyatında mühim n!sbette tenzilnt 
yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmel•dir. cl880> c3903> 

., l~tanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden : 
Günıl'iik satışından: Sar~yburnu 4 numarah gümrük ambarında P Y C E· 

m:ırkalı numarasız 531 s:ındıkta ve 30532 kilo taralı ağırlığında ve 4580 lira dc
ğcrindcl:i kaçak ve kısmen bozuk ve kısmen de bozulmak üzere bulunan kesme 
şekcr açık ı;rttırma ile Sirkecideki Satış <ılonunda 12/7 /937 günü saat 14 de şart
namesi mucıbince sat1Iacaktır. İsteklilerden 345 lira muvakkat teminat ve maliye 
ünvan tezkeresi aranır. (3652) ----- - -- -
Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 4201 
Hra 40 kuruş ve 91 adet köy tipi kargir L7328 Hra 22 kuruş ve 162 adet kerpiç
ten 29117 lira 88 kuruş ki ceman yekun 273 adtt evm muhamm n bedeli 50647 
lira 50 kuruştur. 

2 - Kerrstcdeıı maada bil(ımum mah.emei inşaiyesiyle beraber veyahut yaT 
:ıı7. i5!;ıhğı J 5 gün müddetle k:ıpalı zarfla ihale cciılecekilr. 

3 - 12 Temmuz 937 Pazartesi günü saet l4 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır. 
Taliplerin plan ve şart.nameleri görmek ve mahalkıini öğrenmek için hergün 
İskan MüdürHi.giine ve kazalarda iskan memurluklanna müracaatları. 

4 - İhah· günü taliplerin ehliyet vesik::larının y:mlarında bulundurulması. 
5 - 2490 ~ayılı kanun hükümlerine göre ihaleye iştirak edecek taliplerin 

yukanda yı.zılı saatten 3 saat evvel iskar. dairesine müracaatla % 7,5 muvakkat 
teminatını y:ıtırm1ş olması lônmôır. c3747• 

TASHiH: Yukarıdaki ilfının bir kaç defa neşrinde 2 inci maddede yazıiı 
(kapalı zarfla ihale edilecektir) cümlesi (açık pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl

Ş~mdi ) alnız bu tesadüfü ve bu çehre- teklerinde çorak araziye kadar inen .sis kat ortalık tamamile aydınlık ta değil 
yı düşünüyorum ... Şatonun y1k1k du- parçaları sürünüyordu. Bu meçh·Jl kc- di. Takip ettiğim yol kalın bir çalılık 
r<1l'lan, s sli sema üzerine keskin hat- çi yolunda ve bu kesil, yıvışı:ı:: sis orta- altında kaybolmuştu. ctraftalü nrazi de 
darla. ~tisam etmişti. Duvarlann dibin- smda, göz yordamiJe ilerlemenm pek ayni çalılıkla örtülüydü. Beygıriın, za-

l en ıtıbaren ıleriye doğru, r.eyrek ağaç- güç hatta tehlikeli bir iş olacağını. ikin- man zaman ayaklarile zemini yoklıya- HER 1· Şl.NIZDE KOLAYLIK 
~rın süs: ediği çıplak, çirkin oir ova ... cı defa olarak bir hissikablelvuku ha- ı-ak, ihtiyatlı adımlarla ilerieyor; iyi ~-·· · ~ 
k~~~rek g Çtiğim şatonun meydanı ve li11de düşündüm. Gerçi şimdilik ortıılık 1 kötü yol almağa uğraşıyordu. Ben de llcr ne işiniz olursa ~·abucak yaptırmak apartıınan, ev ve her tllrll\

1 

!~~:~ 1 

mıştır) şeklinde çıkmıştır. Diizelt.irız. 

k e.ı.erden bırınin arkasında karşıma henüz aydınlıktı ve önümde geniş ve' kendimi onun sevki tabiisine bırakmış- Hlınıık ve satmak arzıı etti~iniz takdirde hiç vakit geçirmeden Istanhul (743} I 
çı _an nefıs endamlı kadın şimdı gözti- düz bir saha vardı. Hayvanımı tekrar tım. ııuın°r •lı Pı <=h kutusu arlresme bir meı\lup göndermekle işinizi bitirirsiniz. 
~~ önüne geliyor ... Şatonun. merdi- ~ür'atliye kaldırdım. Sevinçle kuşmağa (Arkası var) ti 
~··ıne oturmuş, yorgunlu!.t dınlcndi- başladı... - M·-- · · · · ~ - · ·- · · · ·~ · · · -·-

re~ meçhul bır kadın ... Ayak sesimi i- . . . . Kı z ı lcah4maında büyiik pehlivan De .et Demiryolları ve Limanları iş l etme Umum idaresi ilanları 
şıl~~~~~~~-· O~a~ Bır~bkah~~~~l~cme~bk~A~~ nu··resl &rı· ~---------------------------~ atın reng· d b" • ..,. ,ümrlıd •kısa sa gezmtı erı yapmıştı . ra- ::> • Muh<ımn.cn bedeli (18360) lira olan 100 ton telgraf ve ;ki tun bağ teli 15/7/1937 

b. · . ın e san ır saç 1_; - •• • •• • 1 - d 1 b b · 30 d k 1 f ı·· ·1 A k d N &:- V-1-··1 • gı ı ikı gö ben" lt .. st tt mızaakı munasebetlen mcraı< e ene- 16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha- .f'erşem e ünü saat 15, a npa ı zar usu u ı e n ara a aıw CAcı etı 
z, ı a u e ı. · l .. ·· d k ı k · · ·· · · · d t • k la 9 A tt Ek it k · t ... l\1adeıe· d M d leine.. rın ecessusun en urtu ma ıçın gun mama sevgili Atatürkümüzün ayak ba- tınası lÇ'ln e O!)ıanaca o n uncu r ırma ve sı mc omısyonunca sa ın 

Az daha ıne ed · · · ·d· · a e. rdum doğmadan yola çıkar ve ciycr!erimizi sıp şereflendirdiği günü tes'it etmek ü- alınacaktır. 
13. soy a mı a yazıya · · · 1 k tt .. A 1 . . k 

Utün bu k · b ·· b · ·ç·n ne ı ı ve mua ar ruzgar a şısırere · çam zere T. Hava Kurumu ve Kızılay şu· Bu işe girmf'k ısti~·t>nlerin (1377) liralı',{ muvakkat temınat ile kanunun tayin 
kt..dar u-. kve Nayık udgunk eknım 1b~ ormanları arasında havvanl;nmızı döl't .. a .. . e ·a ar or ·urıç ır su- ~ bekri tarafından bir pehlivan güreşi ettiği vesikaları, ı< smi gazetenin 7 /5/1936 G. ve 3297 No. lı nüshasında intişar et· 
l'l'tte U.,ak, F k t ln b ·'"·nı nala koştururduk ... Bu noktada hatı · tertip edilmiştir. mıc olan t'.l.iınaıname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gu··n saa1 Ş .. .. . . a a ya ız emm 1,.11 • . . . . y 

ıtndi b b · ·m olan ratım bırdenbıre kesıldı, zıra tam bu Başa: ( 150), başaltına: ( 100), bil- 14,30 a kad'lr Ankal'ada idare binası kin deki Komısyon Reisliğine vermeler b k • uraya, enım metrest d . 
1 

. _ .. . ~ 
ır adının h .. h tt bulunan ve esna a, cıyer erıme, çunımuş ot ve yük ortaya (50), küçük ortaya: (30), ıuzımdır. 

?enm gbı,ıht:nuz laya a b. kadnn küflü toprak kokusile karı.';:ık ~slak ve ayag"a: (25), desteye: (10) lira müka-
ısm ıyar o mıyan ır ı ı - k k .. ~ d 1 d 13 Şartname'cr para~ı-. olarak Ankarada Malzeme daircs;nden, Hoyd rpa da te . 
a· tınhı ~azınanıa imkan yok ... Hatta şu .:?guk ka ·şamdruhzgakrı 0 u

1
ver kı. u gak- fat verilecektir. sellüm ve ı:-evk şe!'liğind n dağıtılmaktadır. (3682) 

W ~~~k·· -k . 'bil ~np oruyu aa u~ete ~lama· -------------------------------------------fa l ·uçu • ısmını e ~azın h' t" 1 k . • . .. z a idi 13 k t . k. M del e ve rna ıye mı an ama ıçın egerın u-
k.. . · ere ·e versın ı . a em . d d • ld A · k k 

uçuk isim 1 k kt 0 ·sm· ıerın e ogru um. ynı ·o u ve aynı o ara · ço ur. nun ı ı- . 
nın Madele Id - b"J 1 ac hava gene genzırne doldu. O anda bu 
1 ıne 0 ugunu ı en er, s · b' k · d • · 
arının altın . d - 1 . : hava, ız.zat arşımdakı agın nefesı 
. sanSl rengın e, goz erınm . 'b' h f . h" k . 

zurnrüd gib" .1 ld ~ b"l 1 b" ımış gı ı tu a bır ısse apıldım; pıs, 
le bunun 

0

1 yledşı. 0 ugunlu ı.en,er ı- murdar, mevtai bir nefes ... Sırtım ha-
y , o ugunu an ıynrnaz ar. . 1 .. d" A a-

1 
k 

oluna d d lo b.1 b sıyet e urper ı. lım ort na a ·oş -
f k evam e en o mo ı , en • k d d' d 
ar ına va d F I'd 1 .. - d ma ta evam e ıyor u. g . ' rma an ar e e rnyun en 

ı ~ış! Şimdı, ileride, Sollies'in flk ev- Tekrar tırısa çevirdim. Yolumuz tek-
rı b~.e yaklaşıyordu. ı ar incelmeğe ve yükselmeğe başladı. 

d-Sollıcs e vardığımız vakit saat tam Bir tepeciğin üstünde, karma karışık 
Gard Yirmi vardı. Yol üzerınde ve tam dizilmiş dört tane kulübeye rast gel -
~nd Cap dağına gıdilecek noktada, dik. Yanlarından geçerken canlı mah· 

elj ~ nefer.im, hayvanımın dizginleri lUka tesadüf etmedim. Yalnız, ~u ku
tlu nd e bekliyordu. Şoför o kadar ani lübelerin birinden bir köpek çıktı ve 
lncır u kı, oturduğum yerden yuvarlan- beygırimin ayaklannı kokladı. HavJa-

nıa ramak kaldı. madan çekildi gitti'. ia!ir dakika sonra eğerin i"zerinde 
kact · Kapı eşıklermde oturan mahalle 
İçl ınları merakla beni seyrediyorlardı. 

erınden biri, köylü lisamle: b; .Bava güneşli olsaydı zabit efendi 
z gırde daha guzel görünürdü .. aedi. 

S annederim bu söz o gün işittig" im 
en ·· ' nu cuınle oldu. O gi.in .. . Yani son gu-

m ... 

iV 

Biraz ileride yol, başka yollarla bir
leşiyordu. Hayvanı durdurdum ve er
kanıharp haritasını çıkardım. Tam kar
şımda, Grand Cnp, yalçın kayalardan 
mürekkep muazzam bir kütle halinde 
ufku kapatıyordu. Elekleri, yarım f cr-
sahtan daha yakın bir mesaf edeydı. 
Sağ tarafım şimal, solum garpti. Bari· 
tayı tetkik ettim, karışık ve müphem 
buldum. Maamafih bulunduğum nok
tayı ve hangisini tercih edeceğinıden 

Aiguiers yolunu tuttum. Yol rahat- mütereddit kaldığım iki yolu harita ü
tı;r~e fa~a kaygın, ne fazla sert. Bey- zerinde tanıdım. Bu yollardan ikısinin 
g m guzel bir tırısla gidivordu. de, başka başka noktalardan geçerek, 

Bu .hayvanı pek severdi~. Çok cesur istihkama müntehi olduğunu tahmin 
ve us.ıu.' halıs kan arnp atı olan bu bey- ediyordum. Nihayet soldaki yolu ter
~ırı, ıkı sene evvel, nazırın -naivetindc dh ettim. Sağ taraftaki yo1a sapsa imi-
,u.lunduğuın zaman almıstırn. w Boyle şim herhalde macern ile karşılaşmıya-

\ azıfe erd k • - k - . • e, ıt a zabitanının bilmedi- ca mışım. 
gı b,r çok kola 1 kl 
mi Sıe f .Y ı ar vardır. Atunın is- Tam ilerlerneğe başladığım sırada, 
buluna~ _:ıed ıdı .. Uzun zaman beraber dağın zırvesindeki bulut yığınlar mm 
lannı ıy~uz ıç~n bır~ırimizin huy- arasında, gözle güç seçilebilecek dcre
b r kusuru g~enn:ıştık. Zıkre değer hiç rede zayif, pembe bir ışık görür gibi 
nu ha• ırl ' ıç hır huysuzluğu olduğu- oldum. Garba doğru yürüdüğümü söy· 

~ anuyorum. . . s· f . lemıştım. Bu ışık, olsa olsa, sıs ve bulut 
knd~eg rıe?, ~el)i bir solukta Aigu er:s'e kütleleri arasından güçlükle yol bulup 
ilin rt ~etırdı. B~rası Maura..; sılsilesı- süzülen bir grup hüzmesiydi. Nerdeyse 
dür.~ e kerı~e sıgın~ış basıt bir köy- birdenbire gece bastıracaktı. Hemen 
r z d ~ oy~ de ~eçtikten sonıa yol bi- eyerin üzerınde arkama dönerek, gece
nehri a a kguçleştı. Şımdi ta ilerideki nin yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak 
ğın <'~-~~ za~ıaı:nı takib eden ..:e da- uzerc şark cihetl,ne baktım. Gideceğim 
dônumf' le surtun_erek geçen, sert, ani yere varı:ıak için daha bir hayli mesa-
0 esna~r e d?lu bır yoldan gıdiyorduk. fe vardı. Içimi bir üzüntü kapladı ... Zi-

a yagnıur <ianeleri tekrar dö- ra karanlığın, zannettiğimden daha ya-

......... ~----------------------...... --~~~~~----..,.------..-.-----..----------...... 
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Yağsız har menekşe 

HA 

Yağsız kar acı badem 
Acı badem yağlı 

A 

Yarım yağlı gece 
Yasemin ve gül yağlı 

RE LERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Cilde tatlı bir esmerlik ve sıhhat veren 

Hasan Deniz Kremleri çıktı 
Hasan ismine ve markas1na dikkat. 

Hasan deposu : İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

KANZUK SAÇ EKSiRi l 
KOMOJEN

1 

Saçların köklerini kuvvetlendirir. 

Döklllınesini keser. Kepekleri ta -
maınen giderir ve bllyUıne kabili

yetini artırarak saçlara len iden 
hayat verir. Kokusu ıaur, kullıuıışı 

kolay bir saç eksiridir, 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 
BEYOGLU • İST ANBUL 

eçetes· 

Bayan, dolctorun·· an bir 
"Güzellik reçetesi,, iıtemişti. 

Doktor, ona fU kısa reçeteyi yazdı: 

Ri 

Asabi ağrılar belki geçici şey

leı·dir, lakın, insana dünyayı 
zindan ettiği gibi işinden, gü
cünden de alıkoyar ve hayatı

nı zehir eder. Halbuki bir kaşe 

GRiPiN 
Bütün ağrıları en kısa 1.aman· 
da giderir ve istirahatinizi, ha
yatınızın intizamını lemin eder. 

• 
1 

~---mmımmamı .. mm-~ Sizin ıçın en lüz'llmlu hayat yoldaşıdır. 

1 
Heyecan ·Ve çarpıntı ı İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
e~saısız blrllAçolan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~~e~.1----------~---
L~ - Ortada kalkan kabus ! 
Havalandırılmış 

Yeni 
Pudra 

Güzellik mütehassısı 

Parisli bir kirnyagerin 
şayanı hayret keşfi. 

O kadar ince ve o kadar hafif 
bir pudradır ki adeta havada uçar. 
İşte. Paric;l. Kimyagerin şayanı hay
ret keşfi budur. 

OPTAMiN 
Saç iksiri 

Saç dökUlmelerinin önüne 
kat'iyetle geçerek bu afeti 
izaleye muv~ffak 

olmuştur. 

1 1 

1 1 
~optami::h de ecnebi maddelerden derhal kök!ere nüfuı ederek zayıfla • 

ve meçhul yağıarc!an zerre yoktur ve mış guddt:lere kuvvet aşılar ve dökül· 
c Vitamin" den istifade edilmek sure - meyi durdurur, cildi temizleyerek ka
tile yapıhr. Saç!ar onunla oğulunca şıntıyı geçirir ve kepekleri döker. 

Optamini ısrarla istey1niz 
Dev~tDemtryollan ve Umanları &~n~~dirkiy~iCFa~~-----~---------------

1 tion) T tlkalon pudrası, cildi hemen 
şletme Umum müdürlüğünden: iÖrÜnmez gayet ince bir güzellik 

24 saattPn fazla devam edecek nakliyatla tam v~gon muamelesine tabi hay- tabakasile kaplıyarak yeknasak ve 
van vagonlr.rı, mal sahiplerinin talebi üzerine şimdilik yalnız Yenice istasyo- muntazam bir surette yapııır ve yü
nmıda hayvanların dinlendirilmesi için katarlardan kesilebilir. Mola şartları ze adeta tabii bir güzellik manza-
için istaı;yonlara müracaat edilmelidir. c 1879, c3902• raaı verir. Tesiri itibarile yüze «Ma-- 1 kiyaj görmüş» bir tekil veren ağır 

i ele Çiftlik Süthane ve bü- 1 ve ~odası geçmit pud.ralarda~ t~-
•• ' .. •• • • · mamıle başkadır. Yenı (Fascınatı-

tun koylulerın dıkkat ı on) Tok11.lon pudrasında bilhassa 
nazarlarına : 1 cildde 8 ıaat yapıfmak hassasını ve-

M 
• E L E ren krem köpüğü vardır. Yeni (Fas-

ı cination) Tokalon pudrasını kullan· 
; dığınız takdirde f'n ııcak bir salon-

''Krema makinaları geldi da bile yüzünüz, hiç bir retuşa ihti-
,, yaç göstermiyecektir. Uzun bir dans 

Bu ıııakinalar dDnyunın her yeriııde 
sntçl\lnk aleminde btıyOk şöhret ka- , suvaresinden sonra bile teniniz dai-
zıııımı!i ve en verimli makina olarak İma terü taze kalacaktır. 

tanınmıştır. 

Son sistem yeni modellerimiz gelmiştir. 
Türkiye umum •atıt deposu: 

Tahtakalede POKER tıraş bıçakları deposudur. 
Taşrıı salı~ yerleri. Erzurum: 'l'Urbe civarı No. 29 ŞUkrll Hasan Gnral 
Konyada: Mehnıed Kaşıkçı ve binıderleri. Eskişehir: Hasan Alanyu . ............................. · ............ , , 

İNKİBAZ 
ve ondan mntevellid baş a~rılarını de
feder. MiDE ve bursakları kolaylıkla 
boşnlllr. Son derece teksir edilmiş bir 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi· A. Ekrem UŞAKLIGİL 
• S. Ragıp EMEÇ 

HiÇ ŞÜPHE 
ETMEYiNiZ. 

Sizi de 

GENCLEŞTiRiR 
' 

\PERTE 
~ -=ır' " f?. 

tuz olup ~ÜMASIL MÜSTAHZARLAR
DAN DAHA ÇABUK, DAHA KO
LAY, ve DAHA KA'l ·ı tesır eder ye-
•neklerclen sonra aln rsa HAZ1MS1Z
Llôl, MiDE EKŞII IK ve Y AN:0.1A -
LARINI giderir. MIOE VE BARSAK
LARI ALIŞTIHMAZ. 

,. ADE i iKTiDAR 

' 

Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defe
der. MAZON isim ve JIOROS marka
sına dikkat. 

KUçUk şişesi çıkmıştır, takat l>UyUk 
şişesi ekonomiktir. 

ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayımL (Posta kutu.o) 1255 Hormobin Galata lstanbul 


