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~ !!!!!!!!!!!!i !!!!!!!l l!!!!!!!i !!!!!!!!!!!S~P- o r u m u z u 
Kurtarmalıyız! 

Bu efe ruhu Geçen hadiseye Sporda bize 
ile mücadele hükômet vaz'ıyed örnek lazımsa 

etmek ıazım! etmelidir! işte ingllizler! 
Memleket spor terbiyesinde Bu feci sahneler Kendimizi müdafaa için neden 

12 senedir bir tek ileri vatandaşların ekseriyetini babmn kötU örneklerini 
adım atmış değildir. spordan tiksindiriyor öne sürüyoruz 1 

Yazan: MUHİTTİN BİRGEN Yazan: ERCÜMEND EKREM TALU Yazan: SELAMI iZZET 

.Hocalık zamanımdan kalma bir itiya~ Her zaman, İstanbulda mühim bir fut- Aşk olmayınca meşk olmaz derler. 
ıle ne zaman bir bul maçı olaca- Bizde futbol qk, 
tllektebli çocuk· ~ ğım duysam, üç kavga da meşlt 
la ~onuşsam o· I gün evvelsinden oldu. 
;u ınıtihan ede- yüreğim hızlı hız- Diyorlar ki: 
ıın. Geçenlerde lı çarpmağa baş- Bu, dünyanın 
0~ dört yaşında Jar. Çünkü, bizde her yerinde böy• 
bır Inektebli ço· futbol çığırından ledir. Kavgas~ 
cukıa konuşt. çıkını§, Romanın futbol maçı Sah· 
;~rduın. Ayni yarı vahşet dev- rayı kebirde göl 
1 1Yadla ona bazı rindeki gladya- gibidir. İddialı 
Şeyler sordum. törlerin kanlı büyük maçlarda 
11~sela, İştanbu· m ü ı a r a a ı a • muhakkak bir 
lun hangi arz rma rahmet oku- ihtilat çıkar, an-
~arçası üzerinde tacak bir hal al- laşmamazlık çok 
Ulunduğunu bil- mıştır. kere yumrukla 

• 

İdare ifıJeri telefonu : 20203 natı ı ıu.r.., 

Şarkta kültür ve 
Nafia seferberliği 

Tuncelinde yakın köyler birbirine 
bağlanarak yatılı ilk okullar 

kuruluyor yollar, köprüler yapılıyor 
Elizizde kurulacak büyük Kız Enstitüsü teşkilibnı 
tamamlamak üzere lzmir Kız Enstitüsü Y ardirektörü 
Şarka qitti. Şarka kuvvetli elemanlar gönderiliyor 

Yakında umTana kaVU§acak olan Çemi;kezcğin genel görüniiffl 

Ankara, 6 (Hususi) - Şark vilAyetle-1 üzere prk vilayetlerinde Maarif Vekl
rınde ıslahat projesinin tatbikine derhal Jeti mütehassısları ve Nafıa Vektleti mü.. 
başlanmak üzeredir. Faaliyete geçilmek (Devamı 4 üncü ıca.1/fada) 

rnlyordu. Sonra Muhittin Birgen Sporun ve E. Talu halledilir. Spor Setami izzet 
~rk "e garbı sordum. Bu çocukta cihet sporculuğun da ldab ve erklnı, husus! lsabı gerer, gerilen sinirler de ferman v Al ki ı 

r~~~:..w.::::~dı!:ı:ır~:~:: ::ı:.u::kab!r.:...ıU:ı.!u::.n•= d:;:-=~ll~Afrikadaopor•halarma atanı er tuttu an yo un 
;::-(D-ev-am_ı -He-rgun_" _siı-'tu-nu-nda_> ___ <_Dev_a_mı-5 -bı.c_ı·_ sa_yf-ada-) ____ <D_ev_am_ı S~incı_·_say-fa-da)-- çıkmaz o 1 d uğun u anladılar 

Esrarlı bir cinayet Tahkik~ba.şladı 
lia'içte ~ııeri boynuna bağlanarak denize abtmıı bir Spor Kurumu reisi 

erkek cesedi bulundu, cinayetin failleri araştırılıyor Jstanbulda 
tli~~n s~:ıı 10,30 na Haliçte Galata köp- lardan, gö71erden, ve burundan eser kal-

h Süne yakm bir verde bir erkek cesedi mamı~tır. 
uı • ~ 

lere~nrnaş ve derhal zabıtaya haber veri- Cesed uzun boylu ve geniı omuzludur. 
ti~r· ccsed köprü dubalanndan birinin Boynunda kolalı bir yaka ve siyah pap-

: Unc Çıkarılmıştır. yon kravat Ve üzerinde siyah bir elbise r 
M,C:t:s~di·n· uzun müddet denizde kaldığı, vardır. Kılık kıyafeti oldukça hali vakti 
~'1 Uduğ yerinde bir adam olduğu kanaatini ver-

Galatasaray - Güneı ma
çındaki facianın içyüzü 

meydana çıkanlacak 

e u ve tefes~üh ettiği görülmüştür. mektedir. 
hım esedin kime aid olduğu henüz anlaşı- Ölünün elleri kalın bir iple arkasına 
d anuştır. Ölünün yüzü bozulduğun- bağlanmış ve bu ip boynuna dolanmışd: ve hlş tarc:ıfı tamamen çürüdüğün- tır. Bu v:ız!yet ölümün bir cinayet eseri 
~ası pek güç olacaktır. Dudak- (Df'Vamı 4 üncü ıayfada) 

Ege mıntakasında sulama 
işlerine hız verildi 

Gedizde dört milyon lira sarfile muazzam tesisat 
M Yapılacak, Salihli arazisinin sulanması için 

arrnara gölü sulanndan istifade edilecektir 
Adnan Ertekin 

(Yezııı 4 üncü sayfada) 

Hukukta 
1540 talebeden 
209 u sınıf geçti 
Hukuk Fakültesi imtihanlan neticelen

miş, sınıf terfi eden, sınıfta ve ikmale 
kalanların vaziyetleri kendilerine bildi-' 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

4 katil mahkumu 
. kaçtı, biri yakalandı 

1.la.nisa, 6 (Hususi) _ Gediz nehri ve köpriiri • Adapaıar, 6 (Hususi) - Katilden suç-
~nda bir haftadanb . Gediz mıntaka-,derdil! su itleri milhendislert etüdlertni Ju dört mahküm bugün ceza evinin bah
li baflanuıt\r. N.;.rı sula~a . ~fer~r- tamamlayat'ak raporlarını vekllete ıön- çeıri.ne bit~ik bulunan hük11met konatı-

a Vekfiletının ıon- • (Devama 4 ünctl ıa11fad4) (Devamı 4 iincü ıaJlfada) 

• 

Hatayda Araplık davasından vazgeçilmiyeceğini ilin 
eden Vatani rejimi tezad içinde çalkanıp duruyor 
Şam, ·2 Temmuz (Hususi Muhabirim.iz 

yazıyor) - Vataniler bugün müşkül bir 
mevkide bulunuyor ve kendi kazdıklan 
kuyuya yuvarlanmak tehlikesinin önle
r5nde bütün korkunçluğu ile canlandJlım 
görüyorlar Vaziyet, Cemil Merdüm'ün 
buraya avdeti ile birdenbire bütün cid
diyetini göstermiş oluyor. 

Vaziyett"ki bu ciddilik ıuradan geli
yor: Vataniler Hatay meselesinde ıimdi
ye kadar son d<!recede inadcı davrandı
far ve Hatay hakkındaki kararları kabul 
etmedikleri gibi etmiyeceklerini de bin
bir kere söylemekten çekinmediler. Su
riye meclisi, Hatay hakkındaki Cenevre 
lcarannı k&bul etmedi ve etmiyeceiini 
tantanalı bir şekilde ilan eyledi. Cemil 
Bey iki defa A vrupaya gitti ve iki defa
sında da Hatay kararını kabul etmiyece-

(Deramı 5 inci sahifede) 
Bugünkü hükilmeti 'dÜfÜrilp yerit&e 

geçmek btiyen DT. Şehbender 

A vrupadan Amerika ya 
onbeş saatta gidiliyor 

lrlan.dadc11ı Ammka11a mutH&ffaldyetle uçan muazzam lngiliz tawarm 

Londra ft (Hususi) - Avrupadan A· ı den İngiliz İmperial Airwayı prketlntn 
merikaya ilk ticari hava seferini yapmak }Caledonya tayyar('si, bu sabah aaat 8. da 
üaere düıı ak§am İrlancladuı harebt e- (Dev-~"" 4 üncü ~) 



,.,,.-----------------------~ 
Her gün 

Bu efe ruhu ile 
Mücadele etmek liizım I 

Yaz.an: Muhittin Bire• 
(B41ıarafı 1 inci 8Gyfado.) 

ne tstanbnlun arz üzerindeki mevkii, ne 
dt> cihet mPfhumu hakkında hi~bir fikir 
vcrmemi~1ı. Mektebler!n halini bildiğim 
i"'in ona muhtelif spor klüplerinin rengi
;i sordum. Ben bu renkleri tanımam; fa
kat, bülbiıl ıibi ve heyecanla cevab ver
diğine görf' malumatının .doğru olduğun
ô:ı şüphem yoktu. Bu misal bir değildir; 
bt>n buna pek çok tesadüf ettim. Bundan 
on on iki sene evvel Ga!atasarayda hoca
lık yaparkrn daima dikkat ederdim. Spor 
b3hsinde bfübül olmıyan talebem yoktu; 
fakat, öğr0nmeleri en faydalı ve en lü
zumlu olı:ın şeylerde bile kekeliyenler, 
d:ıima ekseriyeti teşkil ederdi. 

Bu miiş:ıhedelerin neticesi şudur: Mek-

Resimli Makale: 

SOH 

IC Muvaffak olacaıım. X r 
Sözün Kısası 

Tifo 
Azaldı 

JI!. Taha __ ,,,. 

I• stanbulda tifo hastalığı çıktı.. art • 
mağa, yayılmağa başladı. Gazete • 

ler bunu haber aldılar .. yazdılar, çiz • 
diler, tehlikeyi i§aret ettiler. 

Hükfunet alakadar oldu .• hassasiyet 
gösterdi. ~ıhhat Vekaleti, proğramlı, 
şuurlu icraatile tedbir aldı. 

Ha1k .harekete geldi. Verilen öğüt • 
leri dinledi.. aşı istasyonlarına koştu .. 
aşılandı. 

Hekimler ne yapılacağını gösterdi
ler .. ikaz ettiler .. tedavi ettiler .. 

U>b çocuğun kafasına giremiyor; fakat, Henri Ford çocukluğunda bir demirci dükklnmda çırak 
mektebin harici çocuğun ltafasını yaka- olarak çalıpyordu. Bir gün phir dışında yol düzeltmiye 
hımış, istcd;ği gibi onu sevkediyor. mahsus bir mlinb!r makinesi gördü. Makine ce-

* 

IJak London çocukluğunda gazete mllvelZilili yaparak 
annesinı geçindfriyordu. Bir gün aattıjı ıazetelerden biri
nin hikayesini okudn, kendi başından geçen bir h!diseyi 
hatırladı: Ben bun un daha iyiSİDi yapabilirtm, diye dü§Un
dü, hemen o gür. gece mektebine yazıldı Hem çalı§Dlaya 
devam etU, hem de okudu. ö1dülü zaman Amerikanın en 
meşhur bir muharriri idi ve miıyonlara sahipti. Bü_ytlk adam
ları büyük y1ııpan tılsım muvaffak olacaklarına JJnan 
etmeleridir. 

Bu elblrliği, bütün bu mütecanis 
gayretler, hastalığı ortadan büsbütün 
kaldıramadı ise de - çünkü bu zaman 
meselesidir - ,gereği gibi azalttı. 

Bugün tifo tahdit edilmiştir. Bu 
mühlik illetin son mihrakı da pek ya • 
kında imha edilecektir. 

Bu, hep birlikte hareket etmenin, 
halkta hükumete, hükfımet müessese • 
Ieı:ine karşı itimadın nasıl müsbet ve 
güzel neticelere varabileceğini çok gil· 
zel, çok beliğ bir surette tebarüz etti· 
ren bir keyfiyettir. 

o zaman!ar dikkat ederdim: Hem mek- hennenıi bir gürültü çıkararak ağır ağır yürüyordu, Henri 
t,.pte talebf> olmak. hem de bir spor ldü- Fon! bu alır makinenin insan naklinde de kullanılabilece
bünün renlderini kuşanıp topa tekme jini düfÜJldÜ: Ben bunu yaJ>lll-ilirim, dedi, hemen o akpm 
vurmak çok iyi bir cif> dir. Arada bir, ife koyuldu. Buıün 100,000 işçi kullar.an muazzam bir fab.
spor fedt?rasyonu bi:T tezkere yazarak bu rikanm bapndadır. 

~uğun filan veya falan memlekette, ~========::=:::::::=:=:~::=::=~::=====~:;:::,:::::~============~:-
flin veya falan Şf'hirde oynayacak bir ( ) 
takımla birlikte seyahati için kendisine S O Z A R A S B N D A 
fU kadar müddet izin verilmesini rica e- ... ._ _________________________________________________ ._ ____________________ _ 
d~di. Dür.yayı fethe çıkacak olan bu de- ..,. 

Gazeteler, memleket camiasında fay 
dalı bir kuvvettir. 

Halk, gazetelere ve hükumete de • 
rin bir itimad beslemektedir. 

Hüklımet halkın nef'ine çalışan, 
ukanııya hu imin verilmesi kadar tabit Vlndsor Dillıiiniln 
bir şey ul:ımaz. O da izni alır ve arka- Sili dl 
daşları, ıtıekteb denilen kışlanın boğucu n r 

. .. 
HERGüN BiR FIKRA 

800 •enelilı 
Bir lçlılnln terkibini 
Bilen ihllgar 

nef'inden başka bir şey düşünmiyen 
kudsi bir müessesedir. Bunlar, elele 
verdikleri gün yurdda dert kalmaz. 

havasında hocaların anlattıklan türlü Şapkaları gerine •. ' 
türlü boş şeyleri dinliyerek esnerken, 
'kendisi filan veya falan memlekette se
yahat ederdi! 

Yakın değllmlt 
Misalini, işte bize son tifo salgını 

gösterdi! 

Bu tarzda okuyan delikanlıların sınıfı 
gf'ÇIJleleri de koky olurdu. Hocalar, bu 
çocuğa bakarlar, cher ne kadar zayıf ise 
de bu sene derslere kafi derecede devam 
edemediğinden:. grçmesini temin edecek 
bir not vermenin çaresini ararlardı. 

Bereket versin ki, bir sınıfta herkes, 
spor işlerinde ayni derecede meharet sa
hıbi olamRz. Eğer böyle olsaydı, bugün 
karşıımzda yalnız tekme ve yumrukla 
düşünen bir nesil göru,..dük! 

* Karşımda talebelerim var derneğe be-
nim onlarl hayretle bakışıma mukabil 
onların da bana pcıyarak gülümsedikle
rini görürdüm: .. Hoca' Sanki hoca ol
muş ta başı göğe ermiş!> Onların böyle 
dıişündiiklerini gl;tlerinden anlardım. 
Hakları da vaniı. Ben hoca, günün mu

ayyen ~aatlerinde kürsünün üzerine çı
kıp şund:m bundan bahseden çok tnalu
Jllatlı bir meçhul adamdım. Halbuki o, 
talebe, az bilen, fakat çok meşhur olan 
bir insandı. Gazeteler hergün ondan bah
Pl'Cierlerdi: bir sahaya çıkıp ta topa bir 
tPkme vurdu mu, bütün seyirciler, bü
tün taraftarlar onun adını ve lakabını 

haykırırlar ve c Y~şa! Varol!> diye alkış
lardı. Elbet o büyük bir adamdı; ben de 
bir hiçtim' 

* Bunlardan bazıların11 sporun bir mes-
1.-k olmadığını, bir gencin bir meslek sa
hibi olmak için çılışma!\ lazım geldiğinı 
söyliy~rek ukalalık yaptığım zamanları 

d!\ hatırlarım. On!ar lx:na gülümsiyerek 
bakarlardı. Bu bakışta şu sözlerin okun
ması lazım geleceğini df' yavaş yavaş öğ
rendim: •Ey gaH hoca! Sen bilmiyorsun 
ki iyi gol yapan bir adamın istikbali e
mindir? Böylelerine hayat yolunun her 
tarafı açık durur!:. O 1amanlar bana filan 
v~ falan a:ye b:r t11kım isimler de sayar
lardı. 

Sonralan. ben de kanaat getirdim ki 
hayatta iPm sahsıo;ınfü• kafasile binbir 
~rende atabilen bir filozof olmaktansa 
mü.naı.ip 1ıımanını:la hasım kalesine iki 
gol yapı§t:ran bir sporcu olmak daha 
iyidir! 

* Geçen p'lZar günkü hadisenin hali te-
siri altındayım ve bu satırlan o tesir ile 
y3zıyorum. Hldise orada, kahramanlar 
orada, hic!.isenin spor uleması tarafın
dan gazete situnhırındaki tefsirleri de 
m~ydanda .. Bunları gördükçe yüreğim 
~Wıyor ve görüynrum ki, memleket bu 
s'lhada on iki senedenberi ileriye doğru 
tıı>k bir adım atmış değ:ldir. Dün de söy
l~ijim libi, bu ruh ilf' mücadele etmek 
lAzım. Bu efe ruhu ilf' bu derebeyli~i 
devrim• mahsus ruhu <'Zmek lazım. Çün
kii Türkivfve kırıp döken, vurup devj
rt'r •. vırtıcı bir kuvvet değil, düşünen ve 
medeni bir kafarım ve jnce1miş bir ruhun 

Dünyanın en büyiilc dedikodusl.ı 
muhakkak ki Vindsor Dükünün İngil
tere tahtından çekilmesidir. Bu hadi -
se bir çoklarına muhtelif şekillerde 
sermaye oldu. 

Bunların içinde Con isminde bir 
İngiliz de en şayanı dikkat istismar 
şeklini tatbik etti. ve altı yüz İngiliz 
lirası kazandı. 

Con, altıncı Corcun taç giyme me -
rasiminde bulunmak üzere Londraya 
gelen zengin Amerikalılara 25 İngi -
liz lirasından tamam 24 silindir şapka 
sattı. 

Bu açık göz, eskicilerden ucuzca al
dığı eski bir silindir §apkayı zarif bir 
kutu içine koyuyor, Londradaki bü -
yük otellerden birine giriyor, zengin 
Amerikalılardan birini seçerek kulağı
na eğiliyor: 

- Eski kralın bir silindir şapkası e
lime geçti. Münakaşasız size 25 İngiliz 
lirasına satarım!• diyor. Amerikalmın 
tehalükle uzattığı paraları aldlktan 
sonra şapkayı bırakıp sük(metle dışa -
rıya çıkıyormuş. 

Con böylece ı.4 otel dolaşmış, 24 si
lindiri 24 Amerikalıya kolayhkla s,at -
mıştır. 
-·---•••••• ı ı r ı ı •••-.. •••••••••••••rı ı rıır 
eJinde, ~Uk libi sert, kurşun gibi alrr 
bir yirminci asır kuvveti lhımdır! 

Bir an evvel bunu temine çalışmalıyız! 
Muhittin Bif'gen 

Alimin biri dünyanın $Onunu anla
tıyOTdu. 

- ilmi ;•esaplara nazaran, dedi, kı
JIClmctin kopmasına daha otuz cıltı 
milyon sene t:ardu·. 

Dinliyen?erden biri, ürkmüş bif' 
1'0Ziyette BOTdu: 

- Ne dediniz, iyi anlamadım, kaç 
ıene? 

- Otuz altı milyon! 

Sakin bir tavır'la yerine oturdu: 
- Söriiniizü iyi duytfıamışım .. Ku

lağıma otuz beş milJO'n gibi gelmişti 

de bird~n.bire ifrkmüştüm .. Ne ise o 
kadar yakın değilmiş. 

·-------------------------· 
Kuş öldilrmek 
Niçin 
Zararlıdır 
Yuva yıkmak, ku~ öldürmek haddi za

tında iyi. mertçe bir harek.,et değildir. Yu
vanın bııJunduğu yerin rençperlerine de 
biiyük zararı vardır. Hesabını siz ya-
pınız: 

Bir bülbül günde 50 tırtıl yer, beş kuş
Juk bir yuvanın istihlak ettiği miktar 
günde 2~0 tırtıldır, ayda 7500 tırtıl eder. 
Bu tırtıllardan birinin günde yediği mey
va veya ağaç gövdes.i kendi sikletine 
muadildir, beheri için beş santim hesap 
edilse yekiınu J 125 l~ra yapar. Demek bir 
kuş yu'\'asını bozmak, 7500 tırtılın hayatta 
kalmasırJ, 1125 liralık meyvanın ziyan 
olmasını pıucip olmak demektir. 

Garip bir hikaye 

f 

Denizaltı gemi/erile 
kaçakçılık 

Son günler.de Fransada son sistem 
bir kaçakçılık §ekli meydana çıkarıl • 
mıştır. Tayyare ile tatmin edi.lmiyc~ 
kaçakçıların şimdi de denizaltı gemı· 
lerile iş görmeğe başladıkları anlaşıl -
mıştır. 

Fransız gümrükçüleri bir sabah 
Manş denizinde bir denizaltı gemisi • 
nin denizden fırladığını, sonra birden-

Geçenlerde İngilterede küçük Barn- bire gene denize dald!ğını görerek ha.y 
ret etmişler, hükumetten Marn~ta bı.r 

setyil kasabasının kuruluşunun yıldö - Fransız denizaltı gemisinin bulunup 
nümü yapıldı. Bu arada davetlilere, bulunmadığını sormuşlar. Hükumet 
çok leziz ve nefis kokulu bir de içki menfi cevap verdikten sonra ayni su • 
sunuldu. Yeryüzündeki içkilerden hiç 
birine benzemiyen bu içki karşısında aller Belçika, İngiltere ve Al~anyay~ 
damaklarım en ufak bir şeyden büyük da sorulmuş, onlardan da ayni menfı 
~ler yaratmak fırsatını kaçırmıyan A cevap alınmıştır. Fransız kara ~u.ların
merikalılardan bir kaçı derhal içkinin da müsaadesh bir yaban~ı ~~mm~~ ?0• 

terkibini öğrenmek istediler. Fakat ka ]aşmasına imkan olm~d~~ ıç~ huku • 
sabadan hiç kimse bu nefis içkinin na- met bu denizaltı gemısı~ın bı~. ka~a~~ 
sıl yapıldığını bilmiyordu. Nihayet u- çılık şebekesine ait oldugu hukmunu 
zun soruşturmalardan sonra içkiyi ka- vermiştir. 
sabanın en ihtiyar adamı olan baba 

Stouel'in bizzat tertip ettiği anlaşıl - 30 senelik uykudan sonra 
dı. 

AmecikaWar derhal ihtiyara koştu- çocukluga dönüş 
far. Kendisine büyük bir para teklif et- n 1. Ek 5 gazetesinin anlattıg-ı-

·1 d d · k" · t k"b· · µey 1 spre tı er ve on an sa ece ıç ııun er ı ı~ı na göre Johansburg şehrinin belediye 
sordular. Fakat baba Stouel açıkgoz h . d 3o senedenberi uyumak· 
Amerikalılara fU kısa cevabı verdi: astanesı'? e 

1 
d · .1 ı;; ek 

Kanatlanın umumi bahçelerinden bi- B . k" k" .. likt" e ta olan bır hasta geçen er e ıyı e":>er 
- c u ıç ı se ız yuz sene ır v B h t ·· '"nü açtık-

rinde talebelerile birlikte dolaşmakta simdi bunun terkibini yeryüzünde yal uyanmıştı~. ~ a~v ~nın gozu b • _ 
olan bir mektep öğretmeni koyu yap - ;.ız ben biliyorum. Karıma bile söyle- tan sonra ılk ıstedıgı şey ne olsa eg~) 
raklı geniş bir ağacı talebelerine gös - miş deg-ilim. Bana milyonlarca dolar nirsiniz? Oyuncak. Oyuncak demezkmdı • 

· d • b t tt beh F'lh k"ka doktorlar bu zatın uy u a termış, a amcagızın ne a 8 an - dahi verseniz gene söylemem!..• 1 a 1 • •. eniden 
resi azmış, bununla beraber çocuklara ' ' ' -· bulund~gu m~dd.~! .. ~~fın~~ .! 

1 
rdir 

bir konferans vermek fırsatını kaç?r - ni ilave etmiş. çocukluga dondugunu gorm~ş e • 
mak istememiş: Öğretmen hesabına cmaalesef • di - Şimdi muhakemesi ile, arzularıle tıpkı 

- Buna cl{ara ağaç• derler demiş, yelim o sırada ağacın altından bir köy- bir çocuğa benzemektedir. _ 
sonra mazide bu ağacın gölgesi altın - lü geçiyormuş: - •· ·----
da pinlenmiş olan eşhası ima e-ierek: - Ağacın dili olsaydı efendi ben ka- Blllgor maaanm ~ 

- Bu ağacın dili olsaydı kim bilir bi- ra ağaç değil, meşeyim derdi, cevabını 
ze· ne gibi hikayeler anlatırdı, sözleri- vermiş. ı - Monako prenslilbıiD nüfusu "• 

mesah!ii sathiyesi ne kadardır? 

iNAN İNANMA! 
2 - Dinamiti hangi yılda, kim keşfe .. 

İSTER İSTER miştir? . . 
3 _ Birinci İnönü zaferı hangı yıla. 

?uar günü YaJov:ıya litJrJ~tik. A~c;am geç vakit döner- ~orum, demi§, hakikaten de öyle, ke!imeleri ile teyit ede-
keıı vapurda tanıdıklarımızdan üç muhtcm tabakaya men- rek anlatıyordu. 
sup üç kişi ile konu~tuk. Oçüncü: Olarak bir iş adamı ile konuşmU§tuk, bu zat 

Birincisi; Gazete müvev:i; ·idi: Allaha ~ükür günde 100- memlekette yiyecek, içecek gibi l:azı mevaddın ucuzlamak-
120 gazete satıyorum, kazar.cım ayda 30-35 lirayı buluyor, ta olmasına mukabil iyi hayatın gittikçe pahahlanmalrta 
pekili geçiniyorum, dedi. olduğunu anlatıyor, ayda 600 lira iie güç geçindiğini, rahat 

İkil"cisi: Bir memurdu, g-?Çende <;oit yüksek mevki sahibi bir hayat geç:nnek için mutlaka bin liraya ihtiyaç olduğu
olıın bir amiri ile karıjtlaşmış. onun hır sualine cevap vererek: nu söylüyordu. Kcnılijniz dınlediğimiz ichı biz bu üç muha
Ayda elime 120 lira geçiyor Allaha şükür gül gibi geçini- VHenin de doğru olduğunu biliyoruz, :h:kat ey okuyucu sen: 

IS TER 1N AN l STER l NAN M Al 

hangi pya ve hangi güne isabet eder? 
(Cevablcın vann) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan: 
ı - Havagazı 1807 yılında keşfedilınit' 

tir. f 
2 - Eyfel kulesinin 300 metre, Ayaso .. 

ya caın1inin de 58 metre yüksekliği oldU .. 
juna g5re arad~ki fark 242 metredir. . 

3 - A:pn dünyaya uzaklıjı 384.394 JO• 

L--------------------------------------------· .... lometrcdır. 
• 



--
iki muhasım İspanyada 

taraf haşhaşa bırakılacak 
Gönüllülerin geri çekilmesi ·meselesi kat'i sa/haya 

girdi, Cuma günü komite toplanacak. Dün Franko 
gemileri bir lngiliz vapurunda araştırmalar yaptılar 
R Londra 6 ( Hususi) - Edenin Avamı Londra 6 (A.A.) - Bu sabah Fransız zetesinde son intişar eden makalenin 
Jrı~rna~asında yaptığı beyanata göre, ade- elçisiyle görüşen B. Eden öğleden sonra bunu teyit etti~i bildirilmektedir. 
cu nıu~.a~:ı!e komitesinin umumi heyeti sıra ile Portekiz ve İtalyan büyük elçi- Portekiz hükumeti de gönüllülerin ge-
:a gunu toplanacaktır. Jerini ve Yur.an orta elçisini kabul et- ri çekilmesine taraftardır. 

tal u toplantıda İngiltere • Fransa ve İ- miştir. ParISr.ıento mahfelleri bunları Madrid 6 (A.A.) - Brunete köyü şa-
[/ • ~lrnanya planları görüşülecektir. İngiliz hükıimetinin gönüllülerin geri a- tak sökerken başlıyan taarruz esnasında 

$efi~~rnı kanaata görE', Berlinde İngiliz Jmması hakkmdaki müzakerenin tacili işgal edilmiştir. Cumhuriyetçiler ·v ma 
Fra Fon Ncurat arasında ve Londrada görüyorlar. Neuva de la Canada yakınına kadar gel
tern ns;z Sefirile Eden arasında yapılan Keza Gcne-:al Frankonun da projeye mişler ve &~at 16 da bu mevkie hücum et
irin a~_ar ı.ayf'~inde, İspanya meselesi mütemayil olduğu ve Dia Rio Dasco ga- mişlerdir. Muharebe devam etmektedir. 

" ll" ır hal çaresi bulunacaktır. ----·--- d 
t ır İngiliz gemisinde arastırnıa B Ik A t t k . a 

Cile~-n~ra 6 (Hususi) - İspanyol mülte- a an n an ı arşısı n 
tnek:nı taşımak iızere Santandere git-

harb e :la~ bir İngiliz ticaret gemisi, asi Yugoslavyanın vazı·yetı• 
\ta i . g rnıleri tarafından durdurulmuş 
~ çınde araştırma yapılmıştır. 
Lond İngilterenin şartlan 

bildir· ra 6 - Havas ajansının muhabiri 
l<'rin· ıYor: İspanyadaki ecnebi gönüllü-

ın g . 

Stoyadinoviç kabinesinin prensipleri Balkan ittifakına 
sadık kalmak ve dostca geçinmektir 

lt'r ar er? Çllğırılması hakkında devlet-
dttd~ tsı~da bir itilaf hasıl olduğu tak- Belgrad 6 (A.A.) - Samouprava 
tnrarı ngıltercnin İspanyadaki muhasım gazetesi Stoyadinoviç hükfunetinin i -
Öğren~lrnrı~ ıntiliarib hak.kını tanıyacağı kinci yıldönümü münasebetile Başve -

n· ı lŞ!ir. kilin vücuda getirdiği eserlere bir kaç 
1Plornlt"k makale tahsis etmektedir. l~f har ? ırıahfeller, Fransanın ihti-

hakkı 1nt!~ bulunan taraflara muharib Bugün çıkan cBalkan milletleri a
<'deceğ·v:rıJrnl'sine itiraz etmeğe devam rasında Yugoslavya• isimli makale
s1 tnes ı~ı ~e gönüIJülerın geri çağırılma- de Stoyadinoviç hariciye nezareti ma
edeceğ~ :sındc de İngiltereye müzaheret kamını işgal ettiği günden bugüne ka-
Den/nı tahmin etmektedirler. dar Balkan Antantının vaziyetini tet-

kabil ; kontrolunun terkedilmesine mu- kik etmektedir. 

İsmet İnönü ile Rüştü Arasın Yugos -
lavyayı zi,yaretlerinin B alkan Antan
tı devletleri arasındaki mütekabil em 
niyet hislerinin ve bu devletlerin men 
sup oldukları milletler arasmda rnev -
cut dostluk bağlarının bir neticesi ol -
duğunu kaydetmektedir. 

~;ilerin ra"~a ile İngiltere, yalnız gönül- Gazete her şeyden evvel Stoyadi -
tnanda ~er. ~ağırılmasını değil, ayni za- noviç'in Yugoslavyanın harici siyase -
llıüdah · ı ıı.Y:yareler hakkında da ademi tinin esas prensiplerine sadık kaldı .. Brüksel 6 (Hususi) _Başvekil Van 
istiYec(!~~ Ve kontrolun tatbikini ısrarla ğını tebarüz ettirerek bu prensiplerin Zeeland bu sabah Brüksele varmış ve 

c-rdir. küçük itilaf ve Balkan Antantı ile itti- Amerikada elde ettiği neticelerin ü-

Harp hazırlıklan 
yerine sulh aletleri 

liaber Almanya ve İtalya fak etmek ve dostça geçinmekten iba- mitlerinin fevkinde olduğunu beyan 
rneu 

8
.. .~lınclığır.a göre, Alman hüku- ret olduğunu ilave etmektedir. etmiştir. 

bule h onulJfüerin geri çağırılmasını ka- Bundan sonra bu gazete mayıs 1936 Başvekil, matbuata da şu beyanatta 
l~rıi 80:2:1:.dır. Buna muka~il, B. Muso- da Balkan Antantı konferansı toplan- bulunmuştur: 
''nde .. ~:tlPrde Popolo d'Italia gazete- dığı zaman Yunanistanın Balkan ce - cKat'i bir şey getirmiyorum. Ame -
ertue ..... ~onuıımerln geri çağınlması kabul maatine karşı hattı hareketini tasrıh rika Reisicumhuru beni bazı şifahi teb 
k "11Yec~ - · İ Cırnetin · -gır ı yazdığından talyan hü- ettiğini ve Yugoslavya Romanya ve ligatta bulunmağa memur etti. Eğer 
"errnes· ı? bu hususta muvafakat cevabı Türki1enin bunu tasvip ederek mem- Avrupa biraz hüsnüniyet gösterecek o-

Va~ ıht~ırıali çok şüphelidir. nuniyetle karşıladıklarını hatırlatmak- lursa Amerikalıların Avrupa işlerinde 
l.ondrllnsıya hükfımeti de istiyor tadır. rol oynıyacaklarından eminim. Ruz -

göre v ~ 6 - - Deyli Telegraf gazetesine Samouprava, diğer cihetten 19 3 7 de velt ile tekrar temasa geçeceğim. 
trınının a ıır.eiyc: hiikiı.meti de bu sıfatın Atinada toplanan Küçük İtilaf konfe- Yapılacak şeyler tabii güç olacak -
takdird asını teklif etmiştir. Çünkü bu ransının neticelerinden bahsederek tır. Amerikalılar ticaretin ve istihsa -
>tını elde haric;-ten silah satın almak hak- Bulgar - Yugoslavya itilafının bütün latın serbest olmasını istiyorlar. Bir 
~ktir. azaların tasvibine iktiran ettiğini ve kelime ile yeni Amerikaya eski kıt'a -
~ ... •• ••••...-••• • • •• • • • • • • •• • • • • • ••• • •• • • • • • • • • • ..... mızın şimdi e~nsel harp hazırlıkları 

."""ıı yerine umumi sulh aletleri ikame et -
miş olduğunu gösterecek bir hale gel -
rnekliğimiz lazımdır.• 

iş· 
Fotoğraf tahlilleri 

Jı~:izde muvaffak olacak mısınız? Sevdiğiniz 
111 tarafından sevilecek misiniz? Biiyülı 

bir servete malik olacak mısınız? a· 
·:~ re.sıninizi gönderiniz, bir mütehassıs size hakikab 
So ayın edebildiği nisbet dahilinde - söyliy~cektir 

.1_ n Posta 
~ttbeti nın epeyce uzun zaman-
~ lllüt Seyahatte bulunan ilmi si
Ve bUgijehassısı tekrar aramızdadır 
b\ııın nı:de~ iti.b~ren, okuyucuları
de buı şkullerını halletmeye ama· 

1" llnınaktadır. 
'- erak etr - . . 
"'nd1• 1_ ıgmız bir mesele mi var 

'end· · ' ttlek itli . •~ızin karakterini öğren -
doğruıu~ ıstıyorsunuz. Tahlillerinin 
ettn.iş 1IUnu bin bir m isal ile isbat 
d· o an ark.ad tniz: aşımıza :miiracaat e-

Size haki 
Olsu11 •• katı ister acı, ister tatlı 

' gord··- ·· 
Yecektir ugu şekilde ayneıı söyli-

llunu. · · 
olan n •çın riayet edilmesi lazım 

1 Şartlar şunlardır: 

Sİtıiz:- Bir fotoğrafınızı göndcrc<:ek-

te:e ""7 ~otoğraf ın gönderilmesi gaze
tıasını ~a•Şarına rıza gösterildiği ma-

(Muvaffak olacak mıyım? ) , (Se

vilecek miyim?), (Zengin olacak mı
yım?). 

Vesaire şeklinde, yalnız bir mese-
leyi a nlamak istiyeceksiniz. 

4 - Gönderdiğiniz fotoğrafın si
lik olmaması, lazım geldiği kadar 

pozlu olması şarttır. Sun'i tavırlar a
lınarak çektirilmiş fotoğraflar mak • 

bu l değildir. Yani resimdeki vaziye· 
tini-ı tabii olacaktır. 

5 - Gönderilecek fotoğrafa gazete

de her gi.in çıkacak tahlil kuponların

dan beş tanesi raptedileccktir. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

İsim • • • • • • • • l ıanunun edecektir. 
t - Sur · Ad 'decek . ~ ınızi tek bir mcvzua has- ı reı • • • • • • • 
~sınız: ---------

Y unanistanda 7 
kişiye yıldırım 

isabet etti 
Atina (Hususi) - Şiddetli fırtına -

lar Makedonyada son günlerde mühim 
hasarlar yapmıştır. Eli tos kariyesinde 
tarlada çalışan 9 yaşında bir çocukla 
b.:ıbasına, Hacim>si köyünde de diğer 

bir adam yıldırım isabetile ölmüşler -
dir. • 

Dramanın Nikiforos köyünde bir e
ve düşen yıldırım dört kişilik bir ai -
leyi kömür haline getirmiştir. -----

Bu sabah Haliçte 
üç kişi boğuldu 

Bir sandal devri'di 6 işçi 
kız denize döküldü, üçü 

kurtarılamadı 
Bu sabah Haliçte bir sandal kazası ol

muş, altı işçi kız denızı:> dökülmüş, üçü 
kurtarılını~. iirü de boğulmuştur. 

Bu kızlar hir s~ nda!la Iüstik fabrika
sına gidcrlerkc.n karşıdan gelen bir mo
tör sandala çarpmış, sandal devrilmiş, 

kızlar denize dökiilmüştür. Etraftan ye
tişilinceye kadar kızlardan üçü boğul -
muş, ancak üçü kurtarılabilmiştir. Kaza 
hııkkınd::t tahl:ik&.t yapılmaktadır. 

Kayıp ~adın 
tayyarecinin 

f zl bulundu 
San Fı:ınshisko (6 Temmuz) - Kadın 

tayyareci Amelia Earhard'ın zevci 
George Putnam zevcesinin henüz bulu
nnmamış o!maşına rağmen daha 24 saat 
için endişeye mahal olmadığı düşünce
sindedir. 
Yardımcı byyarelerin kaza mahallin

den 25-30 ıcilometre yakınından geçtik
leri takdircfo kazazedeleri görmemeleri
ne imkan yoktur. Zira tayyareye her 
hangi bir kaza ihtimali düşünülerek kafi 
mikdarda ucu.rtm=t, havai fişek, projek
tör şeklindP.- kullanılabilecek tabanca ile 
atılır aydınla1 ına vasıtaları konulmuştu, 
deniz ortasına inme ihtimaline karşı da 
kauçuk sandal ile bir hayli yiyecek te
darik edilmişti. 

Kaza mahalli tesbit edildi 
San Fransisko (6 Temmuz) - Amelia 

Earhard1n refakatinde bulunan yedek 
pilotu Fred Nooman tayyare denize in
meden önce çPktiği telgrafta Hovland a
dasına 160 kilometre mesafede bulun
duklarını ve depolarında ancak yarım 

saatlik benzin kaldığını bildirmişti, tay
yarenin vcs~ti sür'ati 250 kilometre ol
duğuna göre kazanın Hovland adasına 

yakın bir yerce vuku bulduğu zannedil
mektedir VE; araştırma bu sahaya hasre
<mmiştir. 

Tayyarecinin izi bulundu 

e Belçika Başvekilinin 
Amerika seyahati 

E 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

fC5) elçika Başvekili Van Zeeland 

l9J Amerika Cumhurreisi ile u • 

mumi iktısadi teşriki mesai ve bundan 
doğabilecek kalkınma ihtimalleri hak
kında mülakatından memnunen Av -
rupaya döndü. Van Zeeland'ın yaptı -
ğı seyahat intıbaları hakkında ilk söy
lediği sözlerden çıkarılabilen netice 
menfidir. Filvaki bu zat temaslarından 
son derece memnun olduğunu, Ameri
ka Cumhurreisi tarafından Avrupaya 
tebliğ edilmek üzere şifahi bir takım 
tebliğatı hamil bulunduğunu söylüyor
sa da bu tcbliğatın, ötedenberi yapıia
gelen mahiyette eflatuni bir takun 
sulh ve sükun temenniyatına inhisar 
edeceğini tahmin etmek zor bir şey de
ğildir. Ötedenberi Amerikayı meşgul 
edegelen başlıca mesele ~ilah yarışı -
dır. Bu yüzden Avrupanın, esaslı bir 
iktısadi kalkınma hareketi yapamadı -
ğına, umumi kredinin felce uğradığın~ 
ve silahlanma neticesi harp ihtimal -
lerinin mütemadiyen bir nisbet dahi -
linde arttığına kanidir. Bu vaziyetin 
psikolojik amillerini nazarı dikkate al
madan ister ki, eski dünya milletleri 
kendisinin bir nasih gibi sözünü din
lesin ve Ciilediği yola gelsmler. Halbu
ki, bizzat Avrupalıların dahi şikayetçi 

San Fransis!;:o 6 (F. İstanbul) - İtasca 
Jsmindeki sahil muhafız gemisi kadın 
tayyareci Earhard'dan gayet vazıh bir bulundukları bu vaziyeti doğuran a -
telsiz alınıjtır. Tayyareci bu telsizde va- mille~ ~uh.~elit ve muhteliftir. ~er : 
ziyeti hakkında tam bir malılmat ver- hangı bır saz veya hareket, rnucızevı 
mektedir, Bu telgrafın alınması üzerine bir salfıh yaratabilmekten çok uzaktır. 
tayyareciyi kurtarmak üzere müteaddid Bazıları için istikbale ait müdafaası -
byyareler ile vapurlar yola koyulmuş- nın esasını teşkil eyliyen bu gayretli 
tardır. cihazlanma, diğer bazı milletler için 

Tayyare deniz üstünde mevcut tahakkümkar vaziyetlerini i -
San Frarsisko, 6 (F. İstanbul) -1tasca dameye matuf bir tedbirdir. Vaziyeti 

vapuru ko.7.azede tayyareden ikinci bir bir çıkmaza isal eden ~ey, işte bu kar
telsiz almıştır. Bu telsizde tayyarenin şılıklı zıd menfaat çarpışmasıdır. Eğer 
henüz deniz üzerinde yüzmekte olduğu bu olmamış olsaydı, yalnız silahlanma 
b:ldirilmektedır. yarışına değil, pek çok davaya bir hal 

San Fransisko, 6 (F. İstanbul) - (Sid- çaresi bulunurdu. 
ney) e gitmekte olan ve Hovland adası- Ve gene bu sebepten ötürüdür ki 
nın 90 mil uzağında bulunan cNoorley> Belçika Başvekilinin Amerika Cum -
vapuru derhal yolunu değiştirerek Hov- hurreisinden ihtiyar Avrupay? g_etir -
bnd adasına teveccüh etmiştir. Bu sabah diği yatıştırıcı özlerden amelı bır ne· 
şafak vakE oraya vasıl olmuş buluna- tice bekleme"k maalesef mümkün de 
caktır. ğildir. - Selim Ragıp Emeç 

cColorad• kruvazörü, Lexinglon tayya
ra gemisi ve rlört torpido mtlhribi kazan
larının tahnmmmül edebileceği son istim 
tazyiki ile bir yelpaze şeklinde Hovland 
adasına doğru koşmaktadırlar. 

Japon tayyareleri 
San Fransisko Ci - Tokyodan gelen ha

berlere göre Kamoi ismindeki tayyare 
gemisi bütun tayyareleri ve deniz tayya
relerile birlikte araştırmalara iştirak et
mek emrini almıştır. 

İthal maddelerinin 
Resimleri 
Ankara, 6 (Hususi) - Serbest ithal 

rejimi hakkındaki kararnamenin neşri 

Sabahtan Sal>aha : 

Şark ve Cenup 
Vilayetleri 
Maliye teşkilatı 
Ankara, 6 (Hususi) - Finans Bakan

lığı malmüdürlerı arasında yapılacak 
değişikliklere aid bir tayin listesi hazır
lamaktadır. Liste ayni zamanda bu yıl 
maliye meslek mektebi mezunlarının ta
vinlerini de ihtivn edecektir. Bilhassa 
Şark ve cenub vilayetlerimizdeki maliye 
t?şkilatını takviye için oralara ehliyetli 
müdürler gönderilecektir. 
_.... .... -- ..... ... .. ·- . -·--·---
ile beraber bazı ithal maddelerinden ha -
len alınmat:ta olan gümrük resimlerinin 
tezyid edilmesi mevzuu bahistir. 

Çöp seyahati 
fstanbulun çöpü, başımızın derdi oldu. Bur.lan ne yapmalı ki pislikten 

kurtulalım. Denize boşaltsak deniz k irleniyor Karaya döksek kara sinek 
yapıyor. Nereye atalım ki gözden ırak olsun ve bize zararı doiunmasın. 

Buııun için kaç şehremini Avrupaya tetkik :seyahati yaptı. Kaç mütehassıstan 
raporl&r alındı. Kaç müteşebbisin fikri soruldu }'ak&t çöp derdine deva bu
iunam11dı. Dünkü gazetelerd~ okuduğama göre çöp meselesi hakkında yeni-

den tetkikat yapmak için İstanbul Belediyesi temiziik işleri müdürü Belçi
kaya gldiyormuş. Ümid edelim ki bu r.öp tetkil· seyahati sonuncu olsun ve 
İstanbul artık bir çöp davasından kurtulsun. 

Bunu samimi olarak temenni etmeliyiz. Çünkü bu tetkik seyahati de bizi 
çöplerden kurtarmazsa bu sefer çöpleri eksprP$e koyup A vrupaya gönder-
mekterı başka çarf' yok! • 

Bir yazımda şehircilik ilminin en s:ıde kaid,..~i şehır işlerini gece yapmak 
.;e şehır sokaklarını gündüz halka bırakmaktır, demiştim. Avrupa şehirlerin
de şehr:n ihtiyacı olan şeylerle şehrin defetıne1': ihtiy1cında olduğu çöpler 

geceden yerli yerine gider. Orada bel,..diye gece çalışır, gündüz sadece kontrol 
vazifesı görür. Fırınlara un, hallere yiyecek i~ecek, inşaat yerlerine malze-

me hepci geceden taşındığı gibi çöplc>r de geceden kalkar Ya gübre yapıl
muk ii zere mahzenlere ve yahut ya,{ılmak üzr>re fırınlara götürülür. Bir 
üçüncü şekli yoktu r 

İşi b•r kere kökünden değiştirmek !çin belediyrcilik hakkmdaki telakkimi
zi değişi irmcliyiz. Belediye daireleri devlet şfı1 ası değildir ki gündüz dosya
lar ü<.Prinde tetkikat yapsınlar. Belediye demek halkın ihtiyacını geceden 
hazırlayan müteahhid demektir. Belediye bizimle beraber uyuyup bizimle 
beraber sokağa çıkarsa pek tabii ki şehir bugünkü derdlerinden kurtulamaz. 

Bürhan Cahit Markaya 



/ 

ihracatımızı tanzim için 
esaslı tedbirler alındı 

İhracat mevsimi yaklaştığı cihetle 
İktısat Vekaleti umumi şekilde lazım 
gelen tedbirleri almağa başlamıştır. Bu 
meyanda yaş meyvalarımızm ihracile 
meşgul olmak üzere İş ve Ziraat ban -
kalarmın .iştirakile bir şirket kurul -
muştur. Şirketin merkezi Karadenizde 
Rizenin Pazar kazasıdır. 

Fındık satış kooperatifleri de ya -
landa faaliyete geçecektir. lğdırda pa
muk satış kooperatifi teşkil edi lmiş -
lir. 

Şarkta kurulan hayvan ihracat şir
keti de teşkilitını tamamlamıştır. 

Ofisin tetkikatı 

raat bankasının iştirakile büyük bir 
mey\'a kurutma fabrikası vücuda ge -
tirilecektir. 
Büyükdere meyva fidanltğmda satış 

Büyükdere meyva enstifüsi.tnde y e
tiştirilmekte olan meyvalar haldeki 
toptan fiatlar üzerinden perakende o
larak halka satılmağa başlanmıştır. Fi
danhkta meyva, kaysı, şeftali, erik sa
tılmaktadır. Meyvalar çok nefistir. 

Dün şehrimize gelen mahsuller 
Dün piyasaya 20 vagon buğday, 2 

vagon çavdar, 2 vagon tiftik, 1 vagon 
yapağı gelmiştir. Malların çoğu satıl -
mıştır. Yumuşak buğdaylar 5, l 0-6, 12,5 
kuruştan ve sert buğdaylar 5,20 - 5,25 

İstanbul Türkofisinden ıneyva keın kuruştan satılmıştır. Arpa fiatlarında 
trollerinden bir hey'et Büyükdere mey pek az bir tenezzül vardır. Çavdar ih
va Enstitüsüne giderek meyvalar üze- racatı da iyi bir vaziyettedir. Piyasaya 
rinde tetkikler yapmışlardır. Hey'et, gelen mallar 4, 1 O da ve derhal satıl -
meyva kurutma tesisatı !ıakkında e - maktadır. Adapazarı mısırı -4,36 ku -
tüdler yapmış ve bu işin genişletilme- ruştur. Tiftik 122 - 125 ve yapağı 
sini muvafık görmüştür. Meyva kurut- 52 - 54 kuruştan satılmıştır. 
ma tesisatı ile, yaş halde ihracı çok zor Yeni sene mahsulü kuru bak!a da 
olan meyvaların kurutularak ihracı te- dün borsaya gelmiş ve satılmıştır. Top
min edilecektir. Pazar kazasında da zi- tan kilosu 4, 10 kuruştur. 

.. ---------
Tifo mücadelesi devam ediyor 

Su satanlarla kullandıktan kaplarda temizlik yapılacak 
İstanbul Vali ve Beleqiye Reis Ve- Her gıda maddesi satanın muhakkak 

kili Şükrü Sökmen Süer dün Ankara- aşılanmış olması icap edecektir. Diğe
dan şehrimize gelmiş, vazifesine bs.ş- ri ihtiyari temaslardır ki halkın bu iş
lamıştır. 1 de daima müteyakkız bulunması, te -

Şükrü Sökmen Süer öğleden sonra mas edeceği kimselerin temiz olmasına. 
şehrin muhtelif yerlerini gezmiş, ala - dikkat etmesile kabildir. 
kadar memurlardan şehrin muhtelif Hatta komisyonun tavsiyelerinden 
ihtiyaçları etrafında izahat almıştır. biri de umumi yerlerde, amele vesa -
Akşam üzeri de kendisile •'görüşen irenin kesif bulunduğu mıntakalarda 

gazetecilere muhtelif meseleler etra - hela ihtiyacının bertaraf edilmek is -
fında şunları söylemiştir: tenmesidir. Bu cihet tetkik halindedir. 

c - Tifo hastalığı etrafında Sıhhat Tifo işinde halkın iki türlü vazüesi 
Vekaleti hıfzıssıhha dairesi reisi Ası - vardır: Evvela aşılanmak ve sonra te -
mm riyasetinde müteaddit mütehassıs- mas ettiği kimselerin temizliklerine 
1ardan mürekkep bir hey'et bizzat meş- dikkat etmektir. Bunlar temin olunur
gul olmuştur. İstanbuldaki tifo kay - sa hastalığın tevsi ve sirayetinin önü 
nakları her cepheden bu komisyon ta- alınmış olur. Bizce şayanı memnuni -
rafından tetkik edilmiş ve tlüşiinülen yet olan bir nokta varsa o da terkos su 
tedbirler tesbit edilmiştir. Bu tetkikat- yunun en temiz su oluşudur. Seyyar su 
tan anlaşıldığına göre bizim ve şehir i- satanlarla, çeşmelerden su taşıyanların 
çin asıl mucibi memnuniyet olan nokta hem kendileri ve hem de vasıtaları tat-

Üç erkek 
Üç kadını 
Yaraladılar 
Carih ve mecruhlardan 

dördü kan koca 
1 - Vaktile Abdülhamidin basu

runu tedavi etti
ği içın paşalık 
rütbesine kavu -
şan ve halk ara
sında basurcu A
gah diye anılan • 
adamın kızı Sa~ 

biha evvelki gün 
! Üsl:üdarda iske

lede kocası tara
fından ustura ile ağır surette yara
lanmıştır. 

Basurcu Agahın kızı bir rnüd -
dettenberi kocası İbrahirnden ayrı 
yaşıyormuş. Dün Üsküdar iskele -
sinde dururken uzaktan kocasının 
gelmekte olduğunu görmüş, evvel -
den kendisine bir fenalık yapacağı
nı tahmin etmiş olmalı ki kaçmak 
istemiş, fakat muvaffak olamamış, 
kocası İbrahim yetişmiş, ustura ile 
bir kaç yerinden yaralamıştır. Sa
biha kanlar içinde yere yuvarlanmış 
İbrahim kaçmak istemiş, fakat ya -
kalanmıştır. Sabiha derhal hastane
ye kaldırılmış, tedavi altına alın -
mıştır. 

2 - Üsküdarda Sultantcpede Os
mandede sokağında oturan tütün 
deposu işçilerinden Şerif kızı Hu
riye dün işinden çıkıp evine gider
ken yolda kocası Hüseyin tarafın -
dan bıçakla vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralan~tır. Vak'aya 
kıskançlık sebep olmuştur. Yaralı 
Huriye Haydarpaşu Nümune has -
tanesine kaldırılll)ı~. Hüseyin ya -
kalanmıştır. 

3 - Cibalide tütün f ~ brikası ar
kasında oturan Hurşit Muharrem 
oğlu Bayram ayni sokakta oturan 
Yaşar kızı Fikriyeyi kıskançlık yü
zünden bıç•ttla arkasından yarala
mış, suçlu yakalanmış, yaralı has
taneye kaldırılmıştır. 

Bir doktor mezarcıyı dövmÜf 

Şarkta Kültür ve Nafia 
seferberliği 

(Baftarafı 1 mci sayfada) ı orada da kız enstitüsü teşkilatını ta 
hcndisleri etüdlere başlamışlardır. Isla- lıyacaktır. 

hat başlıca iki nokta üzerinde toplan- Şark viltıyetlerjnde açılan kültür 
makta ve 2.800.000 lira masrafı istilzam ferberliğin..:e çalışacak elemanların 

etmektedir. kı misyonl"rler gibi feragaili ve en~ 
Kültür seferberliği sahibi öğrl"tmenlcr arasından seçilJJIP" 

Yatılı .ilk mektebler kurulması, Elfıziz muvafık gCıriılmüştür. Genç ve en 
merkezlerile. Tuncelinde birer merkez öğretmenler şark vilayetlerimize • ..M 

ilk okulu kuruiacak ve yakın köyler bir- kültürünü ve cumhuriyet TürkiyeSJP"" 
h:rine bağl.anarak yatılı ilk okullarda medeni baınlelerini götürecekler, orıll 
köy çocu.klannm okutulması temin edi- ki görgüsü noksar. halkımıza iyiyi, il 
l•!<!ektir. Şark vilayetlerinde ilk mekteb ~·i ve medeniyet aşılıyacaklardır. 
s0ferberliğ:, en kısa bir zaman içinde bu Bayındırlık işleri 
::ivar köy çocukiarınm ilk tahsil ihtiya- Nafıa Vf kfıletinden genç bir mühe~ 
cmı temin edecektir. gıupu şark vilayetlerine hareket et.Jllll"' 

Elazizde Kültür Bakanlığınca büyük iizeredir. İnsaatın deıhal ihalesi yap~ 
b;r kız en~titüsü tesisine karar verilmiş- rak faaliyete geç.Hecktir. Bu havalide .,.. 
tir. Elaziz kız enstitüsünü kurmak ve köprü, su, karakol, kış1a gibi lüzumld 
tr. şkilatını tamamlamak üzere Kültür acil inşaat vakit ve zamanında taına 
Bakanlığınca, İzmir ku. enstitüsü yardi- n:ıcaktır. Ş'ırk vilayetlerine gidecek e 
r"°ktörü Bn. Nuriye Abdullah memur e- manlar, umumi müfettişliğin eınr· 
dilmiştir. Kendisi Trabzona uğrayarak vazife göreceklerdir. 

ADrupadan 
Amerilıaya onbeş 
Saatla gidiliy or \

Hukukta 
1540 talebeden 
209 u sınıf geçti 

(Bopınıfı 1 Uaci myfadlı) 
Terre Neuve (Şimali Amerika) visıl ol-
muştur 

Dün aqam ayni saatte Terre Neuve
dcn harekı:!t eden Panamerican Airways 
Amerikan ıirketinin Klipper tayyaresi 
de, genE: bu sabah İrlandaya vAsıl ol
muştur. 

Bu suret~ Avrupa ve Amerikadan mü
tekabilen tlcari.hava seferleri teessüs et
miştir. Bu seferler muntazaman yapıla
caktır. Uçuf 15 saatta yapılmıştır. 

Yolda 
New-Yor.k 8 (A.A.) - Bu sabah erken

den Calcdonia ile Clipper tayyareleri 
Atlantik den.Wnin ortasında kar1ılaş
mışJardır. Tayyarelerin arasında 100 ki
lometrelik bir mesafe vardı. 

Saat 4 e doğru aralarında telsiz telgraf 
muhaberesi tesis ederek birbirlerini u
ğurlamışlar ve bava bültenleri teati et

i rn işlerdir. 
~~~~~~~~ 

Ege mıntalıasında 
Sulama işlerine 
Hız verildi 

(Baştttraf11 iTlci sayfada) ..J 
rilmiştiı. Hukuk Fakültesi birinci sıJI" 
imtihanlarma 850 talebe girmi~, bunJ.lf' 
dan ancak l 10 u terfi etmeğe muvaftt' 
olmuş, ikir,ci sınıf imtihanlarına 380 ~ 
lebe girmiş, 41 i sınıf geçebilmiş, üçilll"' 
smıf imtih~nJanna 310 talebe girmiş, 5!. 
hkülte şehadetnamesi alabilmi~tir. V 

ğt>r talebt".-ıin bir kısmı sınıfta kal
bir kısmı f'yli:ıl devresinde tekrar imtill' 
na girebilmek üzere ikmale kalm1ştır.J11 

Fen ve Edebiyat Fakültelerinin irıı• 

han neticesi perşembe günü ilin edil' 
C!'ktir. 
Beş numara alan talebeler ıeçece,kl' 

'Fakültelerin gerek haziran imtih&!J' 
rınrla bir derstf'.n beş numara alanlar iJ 
male kalmakta idi. Fakat dün Universfl' 
R~ktörlüğiine Maarif Veklletlnden gel,
emirde bfr dersten 5 numar4 alan tal' 
belere ya~.,m numara ilave edilerek t" 
fi: sınıf eWrilmeleri bildirilmi~. 

4 katil mahkdmu 
Kaçtı, biri 
Yakalandı 

(Bqtn.raf. 1 inci sayfada) 
pm aşağı k;smındaki evrak mahzeni oV 
s1na girerek kaçmağa muvaffak oımı# 
hrdır. 

suların enfelde olmamasıdır. Suları - bir edilecektir.> Şişlide Ermeni mezarlığı müdü-
mızda tifo mikrobunun mevcut olma - Yeniden 12 vak'a teshit edildi. rü Hırant zabıtaya müracaatla kab-

(Bapınıfı 1 i1ıci sayfada) 
dermişlerd\r. Gediz sularından istifade 
€'dilerek bütün Manisa ve Menemen ova
l:ınnın sulanma.'1 ve Gedizin tem.izlen
mesi için bir de proje hazırlanmıştır. 
İhalesi yapılarak önümüzdeki kış mevsi
mine kadar inpat tamamlanacaktır. Ge
diz mınta);asındaki sul&ma işlerini tan
zim için etüd yapan mütehassıs, Gedizin 
su seviyesini, araziyi sulayacak şekilde 
yükseltmek için bir regülatör yapılma
sını muvafık bulmuştur. Buradaki tesi
sat dört milyon liraya çıkacaktır. • 

Suçlular evrak mahzeni odasının ca' 
!arını kırdı~ctan sonra odaya girmişler fi 
teker, tek~r sokağa kaçmışlardır. ti ması ferah verici bir şeydir. Bugün Son 24 saat zarfında İstanbul vila- ristanı ziyarete gelen doktor Aram 

mevcut olan hastalık portörleile inti - yeti sınırları dahilinde biri Çatalcada Odabaşyan tarafından dövüldüğü -
kal eden şekildedir. olmak üzere yeniden 12 tifo vak'ası nü iddia etmiştir. 

Hastalık ancak temaslarla geçebile- tesbit ~tir. Aşı istasyonlarındaki ______________ _. 

ceğinden halkın ziyadesile müteyakkız faaliyet devam etmektedir. 
davranması ve hastalarla temas etme-
mesi, icap etmektedir. Burada ilk vazi- Oyun Jiidnden cinayet 
fe halka terettüp ediyor. Fenerde Ali, Mustafa ve Bayram 

Eğer tifo, su epidemisi'nden olsay- Ali isminde 3 kişi oyun oynarlarken a 
eh vazife o zaman hükiımete terettüp ralarmda kavga çıkmış, Bayram Ali 

Benzin ve petrol 
fiatları mutlaka 

indirilecek 
Salihli ara.zisüı;n sulanması için Mar

mara gölü FUiarından iatifade edilecek
tir. Burada da etüdler tamamlanmıştır. 

edecekti. Temas iki kısımdır. Biri hal- bıçakla Aliyi omuzundan, Mustafayı da . . .. .. 
kın mecburi olarak temas etmekte ol- sağ baldırından yaralamış ve kaçmış - ~tısat Ve~lı Celal Baya~, d~n de 

~alihli ve civar arazisinin sulanması için 
burada bir baraj tesisine karar verilmiş 
ve projesi hazırlanllllflır. duğu 11c:ı. :maddeleri satanlardır. Bu tır. Yaralılar tedavi altına alınmışlar- ~en~m meselesıle ve serbest ıthalat r~

kısımda bulunanlara yarından itibaren dır. Bayram Ali de b ilahare yakalan - Jımı etrafın?a meşgul. 01n:uştur. C~lal 
mecburi aşı yapılmağa baslanacaktır. mıştır. Bayar, benzın meselesı haxkında Tıca- Esrarlı 

• ••••• ••••• • • • • •• •• • • • .. ••• • • • • •• •• • •• • • •••• • • • •• ••• • • • • • • • • • •• - ret Odası tarafından tanzim edilen ra-

D t d 1 t 
· • 1 • poru tetkik etmekle beraber aıa1<ac1ar- Bir cinayet o s ev e g e m 1 e r 1 !ardan şifahen de i~hat almıştır. . (Ba.ftorajı 1 itK'i sayfada) 

Bu meyanda benzın ve petrol şır - o'duğuna şüphe bırakmamaktadır. Ce-

1• ı ki ketleri müdürlerinin ziyaretlerini de M>din muhtefil yerlerinin tamamen çü-Jman ım ıza ge ece er kabul ~ere~ onl~rla da gö~şmüştür. n!mijş olD'ası, pantalonda, kundura alt-
Vekilin nyasetınde Sanayı Umum lımnda midyelerin bulunması ölünün 

"!ü~ürü Reşad, Tic~ret Odası t:m~~ j epeyce bir müddet deniz içinde kalmış 
kitıbi Cevad Nizamı ve Ankara Vua- o.duğunu mlatmakta ve bu hal cesede 
yeti brtı.sat Müdürü Şevket Süreyya ağır bir chmin bağlanarak denize atıldı
toplanarak neticeler üzerinde tetkikler ğı kanaatini uyandırmaktadır. Aksi hal
yapılmıştır. d,, ölünün nihayet bir iki gün içinde su 

Benzin ve petrol fiatlannda hükü - yüzüne çıkman llızım gelirdi. 
metin vergi ve resimlerden indirdiği Cesed morga uldınlmıı ve zabıta ta
nisbet dairesinde tenzilit yapılmadı - r.ıfından hhkWta başlanmıştır. Tahki
Aı görülmüştür. Yapılan tetkikat ne - kPtın bir iki günde neticelenerek bu 
ticesinde fiatlar mutlaka makul hadde ·ıak'anın esrarının meydana çıkarılaeağı 
indirilecektir. a"llaşılmakadır. 

Esadları kararlaştırılmış olan ser - Cesedin elbiseleri araştırıldığı ~aman 
best ithalat rejimi hakkında ::on tet - almanca bir kitah bulunmuştur. Cesedin 
kikler yapılmaktadır. İktısat Vekili Ce k1yafetinin arzeJtiği umumi manzara 
lil Bayar, dün bu hususta Siinıer bank maktulün bir rahib olması ihtimalini 
ve İş bankası fabrikaları müdürlerin- vermektedir. 

l.fmanımızı ziyaret edecek olan Japonyaam Yaıw- remuı den fifahi izahat almıştır. ----------
Ağusto,, ayı içinde limammıu Japon, hüktlmet merkezimizi ziyaret edecek- Bu meselenin tetkiki için alakadar- Amasyada tarihi tetkikler 

İtalyan ve Yugoslavya harp gemileri tir. Bundan sonra iki İtalyan harp gemi ]ardan mürekkep bir büro kurulmuş -
ziyaret edecektir. Ağustosun dördün - si ve müteakıben de Yugoslavyanın Yad ~r. Tetkikler yakında bitecektir. 
de Japon Amiralının kumandasında ran isimli mektep gemisi gelecektir. tktısat Vekili Celal Bayar, dün İş 
Yagumo mektep gemisi limanımıza ge- Misafirlerin karşılanması için prog-!Bankasına da gitmiş ve bir müddet 
lecektir. Amiral, Ankaraya da giderek ramlar hazırlanmıştır. meşgul olmuştur. 

Amasya 6 (A.A.) - Türk Tarih ku
rumu namına antropologimetrik üze -
rinde çalışmak için doktor Şefik ya -
nında bir arkadaşile buraya gelmiş ve 
köylerde tetkikata başlamıştır. 

Bunlardan idama mahk\ım edilen 
fakat kar:m henüz tasdikte buluJl,
Şems derhal yakalanml§tır. Diğer J 
mahkum heniız yakalanmauuıtır. 7 
detle takih edilmektedirler. 

Tahlıllıat 
Başladı 
Türk Spor Kurumu Reisi Adnan ~ 

k:n dün Ankaradan §Chrimize geımitd" 
Bu seyahat İstanbul spor i§lerile al.,,
dardır. 

Öğrendi~iınize göre kurum reisi ~ 
hassa Galatasaray - Güneş maçınd.,, 
müessif hadise etrafında tetkikat ve ~ 
kikatta bulunacaktır. Bu gibi müeSI" 
hidiselerir:. tekerrürüne mini olmak ~ 
re ciddi ve esaslı tedbirler alınacağı, sr
mehafilind~, kuvvetle söylenmektedit· 

Amerikanın l•tlllıJil 
YıldiJnBmilnde 
soo Jılfl 6tda 

Nevyork 6 (A.A.) - Amerika iS~ 
lalinin yıldönümü tes'it edildiği J.,.. 

ölenlerin miktarı 300 ü buiınuŞ~ 
Bunlardan 200 ü otomobil kazaları 
ticesinde 70 i boğulrak ölmüşlerd~ 
»! 

7 Temmuz Bugün saat 17 de 

Elektrik Şirketi BOyOkada st
nasında Elektrikle yemek 1" 
Pasta Pişirme ve Elektrik aıetıeti 
tatbikatı dersleri verilecektir. 

Bu ders bayanlara mah

sustur. Giriş serbesttit• 



7 Temmn 

Trakyada bayınd~rlık 
işleri hızla ilerliyor 

XTakyada 11mi 11apılan köp riilerder. lnce köpri1 

Edirr~e <Hususi) - Trakyada her yer- göre b4!Ş yıla ayırarak yaptırmaktadır. 
:~ bayındırlık şehirliden köylüye kadar Bütibı be!ediyeler istimaaız mezbahala-
ır Plan altında ve tutulamıyan bir hızla nm ye_~ tiplere göre yaptırıyor. Bunla

ilerliyot. Kasabalar ve köylerde bu ha- rın çoğu bitmJftir. Su 'ft elektrik iflerl 
J'~:Uer ~ok iyi ve elle tutulurcasına gö- belediyelerin ilk ve ana plinıııdadır. Bu 
liiluyor. Edirne şehrinin yeni plaru Ber- da yilrüycr. 
Ifnden Kantofat fabrikasında 14 bin lira- Umumi miifettişllk konağı Kıyıkta ya
~ Yaptırı1dı ve tasdik olundu. Şimdi pılmaktadır. Kışa kadar bitecektir. Bu 

"f. Egıi şehrin müstakbel planını hari- bina bUtun teferrüatı1e 46 bin liraya çı
~ uıerinde yapacaktır. Dahiliye Vekile- kacaktır. Edime büyük istasyonunun da 
' ~e Trakya umumi müfettişliği profe- bn sene Devlet Demiryoliannca tamam
~ işe davet etmlştir. Bu planın ana tanınası bekleruyor. Devlet Demiryollan 
atı~rı ~izilince dört bej milli müessese, bütün hat boyunca bu hattın kurulmasın

Yenı blnc.Iar yaptımıak üzere şihıdiden danberi ıtörmediği bir ıslah, düzen ve te-
l'lralar1nı 8Yll1Dl§ ve emirlerini Edime mizlik ile karşılaşmıştır. Ağaçlama planı 
nı;:afl'lanna vermiştir. da tatbilt ediliyor. 
tA ... ::_~o!l asfalt yol tcsrinievvel ayında İs
~dl.n Lüleburgaza kadar tamamile 
dan olacaktır. Kıştan önce Lüleburgaz
Jnı l'.dirneye ve hududa kadar olan kıs
~ Nat:a Vekfiletmce eksiltmeye ko
da d ll. Beton aı:faJt yolun ağaçlanması 
Itır e\>~ın ed:yor. Bir çok büyük köprü
Yol hı>ıırılmaktadır. ViJiyetler de kendi 

~ıerini paralarına ve planlarına 

* Xırkl.ıreli (Husust) - Lüleburgazdan 
~e-hrimize güzel bir şose yapılmağa bat
l:'ındı. flaınit'abad ve Çeşmekolundan ge
cecek olan bu Yf'lll yol ticaret ve diğer ci
hetlerden geçe.cci;;'i yerlere büyük istifa
de temin edeceği ıçin muhitte sevinçle 
k<U"şılanrnıştır. 

Köy k1--ti--b_f_k_.,,.1i_Yün en 
ınübim unsuru oldu 

de Sarrısun ~Hususi) - Vilayetin en ziya- ı sUründürmekten kurtarmıf bulımuyo • 
köy ehemın:.yet verdiğj ijlerden biri de ruz. 
JQaa Yollarının muntazam bir hale konul- Köy ka1.iplerinin bu muvaffakiyeti ve 
clir 1 esası üzerinde temerküz etmekte - köylü üzerinde yaptıkları bu mühim te
ern" !: ~ksadın husulü için sarfedilen sir dikkate pyandır. 
Cilt e r ınasbet semeresini vermekte ge- Köylü ile haşhaşa 
n lllenüşti.r. Teknepınar, Papazköy, Teknepmar çalışkan. işini bilir vatan-
ı-t'gerbj Hacı İsmail Düvecik ve daha c:Uışlarla meskundur. Esasen tütüncü olan 

r cok k"' l · d k"" l haıe" oy erin ıç yollan muntazam bir bu köy halkı phsi kazançtan zıya e u -
ltib konuınıu~ ana yolların da eylwden türe, umr:uıa, iktisadi durumun inkişafı
esa aren muntazam bir surette yapılması n.:ı ve yuraseverıiğe ayrı bir ehemmiyet 
~le karar altına alınmıştır. Sıtma mü- vı:>rmektedir. Günün hidiselerile de ol -
~l t~!.i.latmın bataklıkları kurutmak dukça alilkadardırlar. 80 yaşında olduğu
Yanuı;,~a ~ettiği emeğin de dikkate şa- nu söyliyen ve bir pehlivan kadar güçlü 
~ ır. ebenımiyeti Yardır. Denebilir ki ve kuvvetli Ahmet Özalp Tunceli hiıclise
Z!y~ bır zamanda bütün gayri tabü va- leri hakk1r.da demiştir ki: 
llles' er 0 ,..tadan kallr.acak ve köylü de - cBu adamlar ne istiyorlar. Başımız-

nt bir relaha kavuşacaktır. da dimdik duran bir Atatürk var; hiç 
V'ua . . Köy katipleri bir şeyden yılmıyan biı: cumhuriyet hü-

kiti 1 l :tin açtığı kuma yetiştirdiği köy kılmeti kL•dreti V3. Bizi ecnebi boyun
hJırt ~köylere dağıtılmış ve çok mü- duruğu altından kurtaran ve medcniye
cbr . .;ek 'Vazifelerini ifaya başlallllflar- te kavuşturan Atatürkün işaret ettiği yol
le de . heı>ıJıarda bir köy ütibi ezcüm- dm ayrılmak en hafif tabirile akılsızlık-
-~ ki: br. Derebeylik boraunu öttürmek isti -

hakkiJ.eaz Oftruzlarunıza yüklenen vazifeyi yc?nler için cumhuriyet hudutlan içinde 
her oı.q ifan çabpyoruz. Köylüye reh- yer olmadığını bunlar da anlıyacak ve ne 
kf!Gdi 

8 
ar, bazı ufak tefek ihtillfları çare ki L~ iften geçecektlı. Ve nitekim 

lltanaı ra~ hallediyoruz. Köy bnu- geçmiftir-. Biz çok şükür. Arkaya baka-
1'8arı <!attef linıuli dahiJinde olan ihti- rak önüm.üz~ aydınlık. görüyor ve bize bu 
l~ .::ıızda hallediyor, köyliiyü gün- gLinleri yaşatan önderlerimize dua edi -
t::..,, de ve mahkeme kapılanııda yonız.• 

Gemlik 
Muallimlerinin 
Hazırlıkları 

Gemlik (Husual) - Gemlik muallim
leri tatil devresinden :istifade ederek mu
h:tte dolaşmak, halkı ve köylüleri irşad 
etmek üzere hazırlıklara ba§lamı§lardır. 
R~mde Gemlik muallimleri Gazi oku
lu bahçesinde ve bir arada görülmekte
dirler. 

Beş . çocuklu bir 
malulün dileği 

Malul Kclzmı 1'e çocuklan 

Merzifon (Hususi) - Alıcık nahiyesin
de Berber oğlu Kazun Yıldırım adlı unu
'tu1muş b!r harb malfilü vardır. 

Bu adam: Umumi harpte Rus cephe
sinde S<'ğuktan ayaklarını donduruyor ve 
Erzuruın hastanesinde günlerce yattık
tan sonra iki ayağım da kesiyorlar. O za
manki idarenin likaydiliğine uğnyan bu 
yurdcbş :fakir ve kimsesizdir. Bu yarım 
halile memlekete dördü erkek, biri de kız 
o!mak üzere 5 tane aslan gibi evtad ye
tiştirrrrs!ir. 

Ben de bu memleket ve bu millet için 
s3vaşhm ve bu uğurda yarım oldum. Bir 
knrımla beş çocuğumu geçindiremiyo
rum. Bir çok harp malulleri gibi bana 
cumhur:yet hükfımetimizin, yardımını 

rica ed.yorum. Ayaklanın tedaviye müh
taçtır. Kendini geçiııdjrmekten aciz bir 
adamın sıhhatine babmıyacağı açık, di
yor. 

Bu kahraman ymddapı acıklı haline 
bir deva olmak için ilgili mabmlarm 
dikkat nazarlarım ~Jbederiz. Dünkü re
jimin kabnna uinyan ba ymddaşumzı 
ancak c:wnhuriyet rejiminin konıyabile
cl'ğini övünçle söyliyei>iliriz... 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

••• Ne havam olmsa olma 
k&MılıJOl'. 

• 
-· Sen buna ne mana ve

linin! 
Basan Bey - Hava alrm

n ın en ucuz şekli bu da on
dan oıacald 

Vataniler tuttuklan yolun 
çıkmaz olduğunu anladılar 
Hatayda Arapbk davasından vazgqilmiyeceğini ilin 

eden Vatani rejimi tezad içinde çalkanıp duruyor 
(Bal tımrfı 1 iad-1t.if.ede) r bayle ıröylüyorlar. Bunun için, Cemil 

ğini bildirdL Nitekim, evvelki! gün bura- Bey de gelir gelmez, doktor Şehbenderr 
ya gelir gelmez inıd ettiii nu~ta da bir har~~ etmq bulunuyor. .. 
kere daha tekrar etti: cBiz. dedı, Cenevre Bütun bunlardan anlaşıldığına gort 
kararını imza etmedik ve etmiyeceğiz.> Swiy hük:Ometi, Hatayda yeni rejimin 
Halbuki öte taraftan, Hatay hakkındaki ilk tatbikatına razı olmıyacak ve fakat, 
kararların tatbik zamanı geliyor. Bu ka- muhalefet te etmiyecektir. İşin esas iti
rarlar, Cenevrenin kararlarıdır; bunlar~n harfle haliini zamana ve iıkirlerin sükU
tatbikine mümanaat etmek Suriyenın net bulma<:ına mı bırakacaktır? Bunu 
kuvvetinin fevkindedir. Şu halde ne ya- şimdiden Y.estfrmek irnkfımszdır. Muhak-

k? kak olan b;r §eY varsa o da, Cenevre ka-
pa~ Bey, bu noktada esrarlı görünü- rarları Hatayda tatbik edilse dahi bu ka
yor; dilinin altında bir bakla varmış gibi rnrlan nihayet Suriye hükiımeti tatbike 
blı' tavır alıyor. Bir taraftan diyor ki: delalet edip bu delalete Suriye parla
c-Türkiye ile dostane olan komşf.ıluk mü- mentosu gözünü kapa.sa dahi, Vataniler 
nasebetlerimi.zi teyid etmek isteriz.> Di- Hatayda Araplık davasından vazgeçecek 
ğer taraftan diyor ki: cSize bütün açık- değillerdir. 
lığı ile ve bfüün cüretkirlığı ile ıunu söy- Bunu, Antakyada dün akdedilmiş olan 
.ıiyebili.rim: Sancak Araptır ve omm A- bir içtima çok güzel gösteriyor. Burada 
raplığının muhafazası bizim siyasetimizin Hatayın Araphğmı müdafaa için büyüt 
esasıdır ... Nutkunda Hatay davasında Su- bir içtima yapı!mıştır. İçtimada Arap, 
riyenin göruş tarzını müdafaa için hü- Çerkes, lrurd, Ermeni unsurlarma men
Jdlmetin bt1tün yaptığı şeylere aid vesaiki sup bir takım adamJar 'btılunmUJ ve bü· 
neşredeceifni de söylüyor. yük nutuk'tar söylRlllliştir. Bu nutuklar-

Vatanfier girdilrleri hatah yolan çık- da Çerkeslcr, Kürdler, Ermeniler, (bit
:naz bir yol olduğuna anlamışlardır. Şim- tabi bu toplantıda bulunanlar) hep A· 
di geri dönmek lamn. Nasıl geri dön- rapların tarafını iltizam edeceklerini 
meli? Hükümet reisi, htanbulda Kont tantana ile ilin eyJemiflerdir. Cebeli l(u .. 
De Martel ve İsmet İnönü ile bu hususa ranın mümessili olarak IÖI IÖyliyen genç 
nair konuşmuı ve tatbikat meselelerin- hir Ermeni de Ermenilerin Araplarla bir
de Türkiye ve Transa ile mutabık tal- likte, ayni safta yanyana Halayın Arap
mıştır. Fakat, parlamento buna muhalif- lığı için mücade!eye hazır olduklarını 
tir. Şu halde hük6met parlamentonun bildirmiştir. İçlimam nihayetinde umu
verdiği karar hilifına mı hareket ede- mf bir komıte seçilmiş ve her tarafta 
cektir? mahalli birer komite sççilmesi tekarrür 
Vaıanl rejimi ba suretle kendi kendi- etıniftir. 

~inin yarattıjı tnad içinde çallcanıp du- Hulasa, Suriye hüklllneti müşkül metı
rur.ken Do'lttor ş.hbender de Şama gel- k~. Tuttuğa siya.et, tazıya dut!•, 
mi~, efkin köriiklemiş ve bu fusattan tavışana ckaç!> siyaaetidir. Bu siyuet, 
istifade ederek biikfınwti düşürüp yerine onu müşkülden müjküle göÜirecektir 
geçmek istem:Jlir. IDç delilse Vataniler Bakalım işin içinden nasıl çıkacak? 

uu u...-. n· ......._. • ._...~..._ • ..._. 

Geçen hadiseye hükumet 
vazı'yed etmelidir! 

(Ba.~ tarafı 1 inci sayfada) ı gibi daha pek çok kimseleri spordan tik
gC'Jlçliğe civanmertlik, daygıı asalet ve ~indirmektedir. 

inceliği aş!.lamak, bedeni kuvvetlendir- Bana artık, memleket namına, milli 
mekle benber ruhu ~ yiibeltmek için Şl?ref ve haysiyet namma bir son veril .. 
bir vasıta olarak bbal etmişlerdir. ~lidir. 

Bizde isP., spor en bayatı mahalle dedi- Geçen ~adiseye. hülimet vaz'ıyed et-
kodalarınm. küffirün, ~n, çirki.rı Ye meli, incedın inceye tahkikat ve tetkikat 
h:ısis rekabetin, yurddq •e ka~ ara- yapmalı, ~uçluları tayin tetmelf, ft 

sında nefs:miyet ve husumetin beslendi- mes'uliyet kimin üzer.inde, hangi \alnıma 
ği en rnüt!'affın bir kaynaktır. üzerinde hkarrür ederse, ister Güneş, is-

Geçen pazar Fener stadında oynanan ter Galcıt~!laray olsun • ki benim mek
Güneş - Galatasa~y faciasından elem tebimin re!lk:lerini ve formumı taşımak· 
d:1ym1yacak tek bir. vatandaş ta~avvur tadır - onun adı Türkiye. futbol camia.sm
edemem. Kabahat kımde? Onu munaka- dan tamamile silinmelidir. 
ş:ı bile etmiyorum. Ateşi alevlemiş ()]an 
l elki biri, belki rleo ötekidir. İhtimal ki, 
hn işde her iki taraf ta suçludur. Ve ya
hut ki bulanık suda balık avlamaktan 
hazzeden yabancıların teşviki banda en 
büyük am:1dir. Ne de olsa, i§l bu radde
ye \·ardırmamalı, i~in çığırından çıktığını 
gören tnraf, kemali vakar ile cahneden 
ç kilerek, f.avanm halliııi :federasyona 
bırakmalıydı. 

Böyle y?..pmamakla, çok ayıb, çok acı 
bir iş görülmüı oldu. Öyle bir iş ki, ci
han .sporu ıçin dahi bir leke teşkil eder. 
ç-unkü yulranda da dedijim gibi, ıpor 

centilmen karıdır. Centilmen olamıyan
lar, tıyneılP.dnin izharı için spor abala
rından gayri Dir meydan bGlmalıdırlar. 

Bu facialar burada böyle tekerrür edip 
duruyor. lhr yandaa da apar dedikodu-
1.ın, gene tajka sahalarda demagoji yap
mak fırsatını bulamıyanlar için istinad 
noktası ohrlk kullanılıyor. Spor müna
kqaları g::zeteierde, u!unetlenmeğe yüz 
tutan bir derd halini aldL Çok defa, bun
larda, sekreterin müdahalesi olmamıı ol
sa, müşatemeye kadar varalıilecek bi!' 
perde yüksekliği seziliyor. 

Bu ne itfn bayle olmalı? Bütün takım
lar, adı ister Güneş, ister Galatasaray, 
ister Fenerbabç~ .. Ne olursa olsun.. Bu 
yurdun m:>lı değil midir? Rekabetin 
meşruiyetini kimse inlli etmez. Fakat 
o rekabet insanlık. hududundan dıpnya 
çıkmamalıdır ve her hangi bir maçın hi
!nmında hf'r iki tarafın da biribirine kar
deşçe el uzatmağa yüzü olmalıdır. 

Haricin teşviki ile bu derece oenlikle
rinden uza.1-:laşanlarm döviifen horozlar
Ja, gür~en develerden farkları kalır mı? 

İkide bir aözlerimizin önünde teker
rür eden bu feci sahneler, eminim, benim 

Milli sporumuzun haysiyetini korumak 
için bwıd2n başka çare görmüyorum. 

Sporda bize 
Örnek /Azımsa 
lıu /ngillzlerl 

E. Talu 

(Baştanıf1 1 ind sa'Yfada) 
ok ve yay giriyor; İspanyada boğa güre
şinden farkı kalmıyor, Avrupada da dö
\"'ÜŞ edildiğ; bazı bazı doyuluyor. 

Ancak bu kavgalar beynelmilel temas
larda olmuyor mu? 

Bordo ile çarpşan Par.isin, Boma ila 
:taqılapn Brencfü.inia. Londra ile oyna. 
yan Porsmutun kafa yarıp göz çıkardık-
larını hiç cıMymadık.. 

Bizde isi', birkaç ay evvelki Ankara • 
f zmir - ı.tanbul temulan cSiingii tak!• 
emri verilmif gibi cereyan ettL Geçen 
hafta Fener stadı Madrid. meydanlarına 
döndü. 

Hem ne~en kendimizi haksız olduğu
muz noktalarda müdafaa için ·batının kö-
tü örnek.k>rini öaıe sürüyoruz? Farzede
lim ki, garbın şu veya bu klüp mensub-
1.ın şu vey:ı bu vesile ile kötü kişi olmuş
lı:ır, neden onlardan örnek alalım? 

Spor centilmenliğine örnek istiyorsak, 
Oksford - Kembriç abide gibi yükseliyor. 
Herhalde bızim hiçbir maçımız, bu ild 

takım arasındaki yarı~lar kadar iddialı 
ve çok taraftarlı değildir. 

Senelerdenberi, bir kere olsun, bu iki 
taraf ve taraftarları arasııWa spor kibar
lığına aykırı bir hareket duyW.ma.ımştır. 
Mutlaka örDek Jbımsa, bize onlar örnek 
olsun. Selcimi lzıeı 



... ,.. 

Çatalcadaki cinayetin 
muhakemesi dün bitti 

Katil Hamit 20 sene 9 ay hapse mahkum oldu, 
suç ortağı beraet etti 

Çatalcada bir kız yüzünden, Asımla, 
karısı Nefiseyi öldürmekten suçlu Mus
tafa oğlu Hamidin duruşması İstanbul 
Ağırceza mahkemesinde yapılmış ve ka
rara bırakılmıştı. 

Dün verilen kararda, Hamidl,n cürmü 
sabit oldul{undan 20 sene 9 ay hapse mah
kCim edildi; suç ortağı olarak mahkeme
ye sevkedi\en İsmail, bu işle alakası gö
rülmediğinden beraet etti. 

Bacanağım yaralamış 
Topkapıda bir alacak yüzünden seyyar 

satıcılardan Mehmed ile İhsan isminde 
iki bacanak ara5ında çıkan ve İhsanın 
kafasından yaralanmasiyle neticelenen 
bir kavgallın, dün Sultanahmed 3 üncü 

S'.Jlh ceza hakyerinde duruşması yapıldı. 
Duruşma sırasında birçok şahid di~le

nildi, şahiclJerden Hasan Biçer, hadiseyi 
ıöyle anlattı: 

- Ben eve doğru giderken, yolda İhsan 
ile Mehmede rastladım.. Baktım kavga 

ediyorlar .. Sokuldum yanlarına.. Meh
med İhsandan para istiyor, öteki de: 

- Bel!- horçlu değilim ki, sana .. Kefi
lim. Bu parayı benden alamazsın, diyor

du. 
• Bir aralık kavga kızıştı, birbirlerine 

küfretmiye başladılar.. Baktım kl, olını

y :ıcak ikis;ni birbirinden ayırmıya mec

bur oldum. Amma az sonra, yeniden ka
pıştılar ve İhsan yere yıkıldı. Sonrasını 

göremedim zira tramvayım gelmişti. At

ladım, git+;m. Sonra işittim ki, İhsanın 

knfası yarılmış bu kavgada ..• 
Hakim Kamil suçlu Mehmede sordu. 

O da: 

- Ben onu kasden yere düşürmedim .. 
Kendi düştü, kafası yaralandı.. Yoksa, 

küçük, zayı{ bir adamım ben .. Onu döve
bilir miyim? .. dedi. 

Duruşma sonunda suçlunun suçu sabit 
olarak, 1 giin hapse, 930 kuruş para ceza
ınna mahkum edildi. Ancak, sabıkası ol
madığından cezası tecil edildi. 

Tophane cinayetinin failleri de 
mahkOm oldular 

Bir müddet evvel Tophanede İsmaili 
bıçakla öldürmekten suçlu Ali ile Hüse
yinin duruşmalarına Ağırceza mahke
mesinde bakılmıştı. 

Duruşma neticesinde, maznunların 

ınçları sabit olarak, 1 sene, 10 ay, 15 gün 

h:ıpislerine ve suç ortağı Kamilin de 3 ay 
hapsine karar verildi. 

Yüzme, kürek ve yelkeh 
müsabakaları 

Su sporları federasyonu yüzme, kürek 
ve yelken müsabakalarını bu sene İzmir 
Fuarında yapacaktır. İzmirde yüzmeler 
için bir havuz hazırlanmaktadır. 

Yelken yarışları on iki eylfılde, kürek 
ve yüzme müsabakaları da yirmi beş ey
lfılde yapılacaktır. 

SelAmi izzet futbol oymyacak 
Galatasa .. ayın 25 temmuz pazar günü 

ıtutlulanacak olan otuz üçüncü yıldönü
münde bir Galatasaray - Tekaüdler maçı 
c!a yapılacaktır. Galatasarayın en eski ve 
meşhur sol açığı Selami İzzet te bu ta
ınmda yer alacaktır. 

100 bardalı su 
25 hardalı gaz 
içebilir misiniz? 

Bir kaç gün evvel Londraya Mısır1ı 
Hacı Ali isminde bir adam gelmiştir. 
Hacı Ali yaptığı tecrübelerle fen tıle
mini hayretlere düşürmektedir. Ada
latına tamamile haklın oldu -
ğu anlaşılan Hacı Ali hiç bir zorluk 
çekmeden akla gelmedik şey

leri yutmakta ve istediği vakit te çı -
karmaktadır. Mesela 100 bardak su -
yun arkasından 25 bardak gazı midesi
ne yuvarlayan Hacı Ali az sonra içtiği 
gazı midesinden çıkarıp yakmakta ve 
midesinde bulunan su ile de söndür -
mektedir. 

Resim: Hacı Alinin bu şekilde çı -
kardığı yangını söndürdüğünü göster
mektedir. 

---.,, .. ---ı•----..----·- .:::~r 

CONULISLERI 
"Bir istatistilı 
Yapınız,, 
Ankaralı bir okuyııcum, Bay (A. A.> 

açmış olduğum nnketi takip ederken 
bu neşriyattan faydalı bir istatistik çı-

karılabileceğini düşünmüş, bana bu is

tatistiği yapmaklığımı teklif ediyor. 
Filhakika gelen cevaplara bakarak 
mesela 500 kadmda veya 500 erkekte 

kaçının uzun boylu, kaçının orta boy
lu, esmer, beyaz, tahsilli, yahut tahsil-

siz istediğ:nı anlamak, buna göre de 
bir kefde koyarak: 

- Bizim memlekette istenilenlerin 
nisbcti şudur demek mümkündür, fa-

kat hiç değilse bir kaç günlük boş za
mana bağlı bir mesele. Binaenaleyh o

kuyucuma teşekkür etmekle beraber 

bu işi yl!pmayı bir başkasına bıraka -
cağmı. 

* işten mi vaz geçeyim, 
evlenmekten mi? 

Bana bu suali soran Bay Arif ismin-

de bir gençtir. Geçirdiği iki tecrübe
den sonra bu suali sormıya hakkı da 

vardır. Hülasaten diyor ki: 
Anadolumuzun bir ıehrinde nişan • 

lanmıştım, evlenmek üzereydim, o sı
rada civar memleketlerden birinde ka
zançlı bir iş çıktı, gidip gelmek icap 
etti, bu da nişanımızın bozulmasına 

sebep oldu. 

İkinci defa 1stanbulda ni.şanlanmıJ· 
tım1 bu defa da ayni mesele yüzünden 

teşebbüsüm yarıda kaldı. Sevebilece
ğim kı.ıı ·ouluyorum, fakat kazanmak 
için, mesl.eğim icabı arasıra dolaşmak 
mecburiyetindeyim, kız gelmiyor, ve 
nişan bozuluyor. Ne yapayım?, 

* Bizde yeni kullamlmıya başlanan bir 
tabirle kadın dinamik değil, istatiktir, 
hareketten değil, tevakkuftan hoşla -

nır, muhafazakarlığı hayat sigorta6ı 

sanır, doğduğu şehirden, alıştığı mu -

hitten ayrılmayı hoş görecek kadını az 
bulursur.uz. Bütün bunlara rağmen o 

kadın erkeğinin gölgesidir .. diyebilirsi

niz. Sevince ayrılmaz, arkadan gele
cektir. Bıy Arifin geçirdiği iki tecrü-

be sadece kendisini seven kıza rastgel-
menıiş olduğunu gösterir. • 

TEYZE 

' 

Açlar 
Her ikisi de kadındı. Birinin vücudu 

narin; yüzü, dudakları, saçları, kirpik • 
!eri boyalı idi .. Ve nrkasmda son moda 
bir rop vardı. 

Öteki cılızdı .. Avurtları çökmü§, yüzü 
vaktinden evvel buruşmuştu. Ark.um • 
daki entari lime lime olmuştu. Ayaklarına 
giyile giyile giyilmiyecek bir hale gelmfı 
bir çift iskarpin eskisi giymişti. 

Karşı1aştılar, bakıştılar. Bu bakı§lllalar 
kısa sürdü. Amma, kısa zamanda birbir
brine uzun uzun dert yandılar. 

Biri; bakışlarile, tavırlarile öte.kine: 
- Açım, dedi, &çım. Sabahtanberi ağ

zıma bir lokma ekmek koymadım. 
Ötekinin cie bakışlarında ve tavirlarm

da ayni ifade vardı. 

- Ben de açım, ben de. Sabahtanberi 
ağzıma bir lokma ekmek koymadım. 

- Halime bak, açbktan bir deri bir 
kemik kalciım. 

- Benim de halime bak, bende öyle. 
Açlıktan bir deri bir kemik kaldım. 

- Bir deri bir kemik kalmamın sebebi 
sadece <ıçhktır. 

- Evet, benjm de bir deri bir kemik 
kalmama sebep odur. 

- Ancak ölmiyecek kadar ydyecek yi-
yorum. 

- Ben de öyle! 
- Benimki fakirlik yüzünden! 
İşte 1:urada ayrıldılar. Arkasına son 

moda b:r rop giymiş olan; vücudu narin; 
yüzü, dudakları, saçları, kirpikleri bo -
yalı kadın; lime lime entarili; avurtları 
çökmüş, yüzü vaktinden evvel buruşmuş 
kadına cevap verdi: 

- Benimki fakirlik yüzünden değil, 
zayıflık modası yüzünden! 

lMSET 

Pazar gUnkU aHetizm 
müsabakaları 

Seri halindeki atletizm müsabakaları
nın dördüncüsü önümüzdeki pazar günü 
Taksim stadında yapılacaktır. Müsabaka
l:ıra saat ikı buçukta başlanacaktır. 

Tesbit edilen programa göre 100, 200, 
400, 800, 1500, 5000 metre koşular, yük
sek atlam'l, d!sk atma ile sırık atlama 
müsabakaları yapılacaktır. 

lnönü vapuru yangınında zarar az 

Temmm 7 

r INANMIYACAKSINIZ--, 
L:... Fakat değrudur! -' 
Londranın en 

güzel kızı 
koca bulamıyor 

Londramn en güzel kızlarından Adele 
Royle gazetecilere derd yanıyor: 

- İşsiz kaldım, kendime iş bulmak 
mecburiyetmdeyim. Doğrusunu isterse
niz ne iş yapacağımı bilmiyorum. Man
kenlik, salinede figüranlık yaparım. Bir 
de ressamlara modellik becerebilirim, i~ 
te o kadar ... Bu gibi işlere girebilmek, 
kendini gösterebilmek için de yıpranma
mış olmamak, genç olmak, canlı, kanlı 
!>lmak lazımdır. Yoksa ufak bir bezginlik 
göstt!rdiniz mi, haliniz dumandır .. Yüzü
nüze bakarlar. Kollarınızı, bacaklarınızı, 
göğsünüzü muayeneden geçirirler ..• cM• 
tık geçmiş, beş para etmez, derler ..• 

Eh .. Ben de otuzumu boylamış bulu
nuyorum .. 

Daha süt kuzusu, yani genç iken, müt
hiş sükse yapmıştım. 16 yaşında, balet 
korosunda çalışıyordum ve o zamanlar 
sahnenin en iyi, en şık giyinen kızı sayı
lıyordum. O kadar şık, o kadar cici elbi
selerim, tuvaletlerim vardı ki .. Sonrala
rı daha lükslerini aldım, giydim. Annem 
s:ıhnede Ç"Alışmamı hoş görmüyordu. O
nun için de mankenliğe, modelliğe baş
ladım. 

O zamanlar da epeyce para veriyorlar
dı . Mesela Kayton otelinde bir tuvalet 
t~şhiri sea-ısında, patronlarım bana mü
kellef bir şampany,'1 ziyafeti çeker, üste
lik 30 lira para ile giydiğim tuvaleti, iç 
çamaşırlarını, çorab ve ayakkablarını 

bağışlarlardı. Ben de bu elbiseyi bir mo
dP. mağaz~sına bırakır, satıldığı takdirde 
aşağı yukarı 200 üç yüz lira para kazanır
dım. 

Bu da bir rekor: 
Damat on altı, 

gelin 56 yaşında! 

-
1932 yılında sevişmişlerdi. Damad lB 

yaşında, g<?lin 56 yaşında idi. Delikanll 
kadının zenginliğine, bir milyon liralıl 
servetine tamah ederek evlenmişti. 

Aradan yıllar geçti, çocukları old\L 
Bir tane rle ahretlik aldılar. . . 
Şimdi öğreniyoruz ki 64 üne basmış o~ 

lan koca k:ırı gelin 26 yaşındaki kocasınıJ 
evini ihmal, sevgisini sakınmak suçilEf 
mahkemeye müracaat etmiştir. Fakat 
mahkeme bunu tabii gördüğünden olacaJC 
davayı reddetmiştir. 

Dünyanı"' ~n büyük tavlası 

Mevsim yazdır. Plajlar, sayfiyeler ın .. 
sanı çeker durur. Artık eve kapanıp ta, 
yazın bu sıcak zamanlarını dört duvu 
arasında geçirmenin, tavla oynamanın 

zevki yoktur. 

Bunu düşünen Amerikalı tavla merak· 
lılarından biri, büyük bir kumaştan bi~ 
tavla bezi yaptırmış, pulları, zarları ona 
göre hazır!amış. Şimdi nereye gitse SCY." 

yar tavlasını da birlikte götürmekte ve 
uzun sırıklar vasıtasile oyun oynamaya; 
devam etmektedir. 

Kadınlar da tek gözlük 
takmıya başladılar 

İnönü vapurunda çıkan yangın do -
layısile mal sahiplerinden alman te -
minat akçası, zarar küçük olduğundan, 
Denizyolları idaresince sahiplerine ia -
de edilmiştir. Bu zamanlar, hayatımın en tatlı sene-
- .. -···-··· .. ·-···· ...................... ----.... leriydi. En yüksek sosyetelere girer, çı-
B. Bitlerin 
Japon llıya/etinde 
Bir resmi 

Japon ressamlarından biri, Bitlerin 
resmini Japon kıyafetinde yapmış ve 
Tokyodaki Alman sefareti vasıtaslle Hft
lere göndermiştir. Hitler resmi çok be -
ğcnmiştfr. Gözlilklü zat resmi yapan res
sam Hayaşhr. Bayan da Alınan konsolo
sunun karısıdır. 

kar, en büyük şahsiyetlerle tanışır, bir 
çok kadınların gidemediği ziyafetlerde 
bulunurdum. Nedendir bilmem, herkes 
beni sever, himaye ederdi. İşte bu sıra
larda, gayet yüksek bir ailenin avukat 
olan çocuğt:. bana aşık oldu. Üç defa be
nimle evlenmek istedi. Her seferinde de 
reddettiın. Ne bileyim?.. )O zamanlar, 
g:ıliba gördüğüm manzaralardan, geçir
diğim hayattan başım dönmüş olr •lı idi. 

Bir keresinde de, bir bardan beni iste
di. Savoy otelinde yemek yediğimi öğ
renmişti. Hergün gelir karşıma oturur va 
sabah akşam, gayet mükellef gül demet
leri gönderirdi. Onu da reddettim. 

Mankenlik, modellik beni sarhoş et
mişti.. Her yerde resmim çıkıyor. Yolda, 
geçenler, sinemadakiler hep beni göste
riyor, nereye gıtsem1 etrafımda bir tak
dir ediciler, hayranlar, meraklılar kafi
lesi toplamyordu. 

Benim de kalbim. taştan değildi. Ben 
de sevdim. Kimi, bırakınız söylemiye
yim, delicesine sevdim ve bütün yaşayı
ıım, düşüncelerim altüst oldu ... Gözüm
de dünya bile hiçti. Hep onu, sevgilimi 
dü~nüyordum. O zamanlar, evlenebilir, 
mesud da olabilirdim ... Halbuki uğuruna 
bütün varımı yoğumu feda edebilece
ğim sevgilim, bana zerrece ehemmiyet 
vermedi VP. muhitimden uzaklaştı, gitti .• 
Şimdi de, bu kadar güzelliğime, cazibeli 
olmama rağmen evlenemiyorum ve iş

siz bulunuyorum .. Muhakkak olan fU ki 
gençlijimi heder etmtıim ... > 

Son günlerde Londrada evlenen bIJI 
genç kız, taftadan gayet şık bir gelin eı.. 

hisesi giymiş, ve kocasının koluna vire-o 
rek kiliseye> doğrulmuş. İşin tuhaf cihe-o 

tf, gelinin gözünöe tek gözlük varmış. 

Runu gören diğer kadınlar, bayılmışla~ 
ve hemen ertesi günden itibaren onlar 
d:ı monokl t~kmaya başlamışlardır. 
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Güneş - Galatasaray 
maçından sonra ... 

Bir G. &;.aylıdan 1 
Eşref Şefiğe 
açık mektup 

Kavgalı maçın 
kurbanı Haşim 

neler anlatıyor ? 

1 

• 

SON 

n=FAYDALI 
ICADLAR 

Deniz tutmasına 
karşı yeni 

bir çare bulundtı 

Deniz tutmasına karşı düşünülen ça-
,reler arasına yeni bir tanesi daha katıl-
mıştır. Kamaralardaki yatakların gördU
ğJ.nüz yeni yastıkları müteharriktir ve bu 
müteharrik yastıklarda yatanların deniz 
tutmasına uğramadıkları iddia edilmek
tedir. 

, Yastık kauçuktandır. Yaylıdır. Vapu
nm sallanışına göre hareket eden yastik, 
bu suretle başı adeta sabit bir halde tut
makta, böylelikle, iç kulaktaki sarsıntıyı 

Osman Müeyyet Haşim azaltmaktadır. Denildiğine göre deniz 
ına~re~ Şefik Tan gazetesinde, siste- Galatasaray - Güneş takımlarının tutmasının en önde gelen sebebi iç kula-
rayı hır §ekilde, kabahati Galatasa - milli kiline maçında kavga, Güneş ta- ğın sarsılmasıdır. 
hatt~ sporculara, idarecilere, halka ve kımı sağ. muavini İsmailin Haşimi sa- ------
iisr Fener stadının sol tribününün katlamasıle başlamıştı. 
tas~:den ~~n kuşlara, velhasıl Gala- . El~.evm te~a:Vi. al.tında buluna~ Ha-
1snat Ya aıt canlı veya cansız her şeye şım dun kendısını zıyaret eden bır ar-

E etınektedir. kadaşımıza şunları anlatmıştır: 
Çici itef Şefiğin iddialarında gelip ge- . - Oyun başladıktan pek az sonr 
lda .. ~annüdünü biliriz Bir zamanlar Ismailin mütemadiyen sert lıücumlari-

4esınd . , 
hir etr e bulunduğu Galatasarayı teş le karşılaştım. 
dı t k

1
: !Qüp disiplini bakımından kay Sistematik bir surette beni kovala -

· er ın r>An k t'l · · b lan ! lin cezası ~~di. Bundan sonra, disip - ~1 .a sure ı he peşımıb. ıra ıya1nd ~ma-Yatında -0"" alınıyacağına göre, neşri - ı ~.n .. es.~sen ırçın ır o~~~cu o. ug~n~ 
saray e\'aın etü ve mahut Galata- gozonunde tutmuş, butun dıkkatımı - o~ , 

Geı za un.eş ayrılığını hızlandırdı. toplı)~~rak o~nuyordum. 
te, esk· ~, git zaman Eşref Şefik - Mutemadıyen havaya sıçramak su -
ııeşin ; .. kiup sevdalan peydalandı. Gü- retile kaçtı_ğım tekmelerden biri dizi -
lllaks duzuu bir teşekkül oldug·unu mc geldi. llk devreyi sakatlanmadan 

a ı v~ ' ı - "k tt· kıla Ucudu kalmadığını Y.ana ya- al ~ttıgıma şu re ım. 
konf anlattı, Yazdı. Birleşmek lehinde !kinci devrede oyun daha ziyade sol 
dı b?r~nslar verdi. Söylediklerine inan tarafta oynandığı için büyük bir teh -1 ızı de · l"k k d b l d - h" t dan . . inandırdı. Gösterdiği yollar- ı e arşısın a . u un ugumu ısse -
dik, gıttık, işi kıvıramadı, birleşme _ tim. Bu ~rada Ismail hep beni kova-

B lıyordu. Ismailin devamlı ve anudane 
leyhi~ed~~a e~.ki Güneşli arkadaşları a- tekmelerinden sıyrıla sıyrıla ilk golü 
latasa ndu. Bir kaç sene evvel Ga- yaptım. . 
ğa ha r~Yda Yaptığını, Güneşte yapma- . İşte bu sayı Ismaili büsbütün coş -
latas şadı. Bu da tutmadı. Yalnız Ga- turdu. Bir aralık gerilerden aldığım to
tef şarf~Ya olan sevdası baki kaldı. Eş- pu süre süre Güneş kalesine doğru gi
Bafir·e ik klübümüzün devamlı bir mi- derk~n topu birdenbire soldan sa~a ge
ne dı Oldu. Eskileri unuttuk, kendisi- çirmiştim, o arada karşıma çıkan Isma-
boks·?~tlu_k gösterdik. Galatasaraylı ilden kurtulamadım. 

Denize g irerken burnunuza 
bağlamanız lazımgelen şerit 

Şu gördüğünüz yeni icadla, denize gi· 
nmler müz:nin bir derdden kurtulm~ 

qluyorlar Bu şeridi burnunuza bağladı
nız mı, su kaçma lleticesi husule gelen 
kulak ağrıc;ının, göz ağrısının önünü ala
caksınız. 

sena;r erı bıraktı, Futbolcuları methü Sağ ayağımın üzerine sıçramağa va
naııın \ b?şladı. Gene, samimiyetine i- kit bulamadan o an içinde tekmeyi ye
tinin a ıstedik. Bir gün idare hey'e- dim ve yere düşerek kıvranmağa baş - ~..,~--,~--~------..-------. 

gıyabınd ' ı d l'ı Vef k~ a, maçtan evvel, eski ya- a ım. 

Sağırlığı ortadan 
kaldıran alet 

~Un ça arı ınasör Danyalla beraber bi Yerde baygınlık geçirircesine ya -
bira ~CUklan, yakışık alınıyacak bir tarken bana ikinci bir iztırap çektiren 
dik. zıyafetine götürdüklerini öğren _ bir tekmeyi de bileğime yedim. 

'E!ş Zaten ilk tekme ile neye uğradığı -
l'llızdaref Şefik ikinci defa manen ara- mı bilemediğimden o dakikadan sonra 
terkin n ~~aştırıldı. D~yalm kaydı artık kendimi tamamen kaybetmiş o -
lliden edildi. İşte, aramız bu defa ve- lacağım ki bir müddet sonra kendimi 

açıldı G I J d Id M · kt' w. · Sıldı, fth : a atasaraym yakasına a- oda a bu um. aç gecesı çe ıgım ız-
tup g~ d ru!a gördü, gah açık mek _ tırabı anlatamam. 
ti, Velhn erdi, gah oyun taktiği öğret- Beyoğlu Zükfır hastanesinde geçen 
bi Uğra ~sıl Uğraşacağını vadettiği gi _ dakikalar unutulmaz acılarla doludur. 
etti, ş ı, Yazdı, çizdi, ve bizi rahatsız Hastanede yapılan tedavi esnasında i-

Gen ki defa bayıldığımı doktorlardan öğ -e ses· · 
ta mahut .ınıızi çıkarmadık. Son Pos- rendim. Rontken muayenesinden son -
Yiik bir hıra hMisesini yazınca bü _ ra bileğimin çatladığını ve bir müddet 
hnu, fa~retıe ziyafette bulundu _ tedaviye muhtaç olduğumu öğrenince 
kadar ll'lhh· meselenin izam edilecek hayli canım sıkıldı. 

lVtaçt u un olmadığını k<ıleme aldı. Maamafih oyun içinde ulu orta sav- Sağırlık güç şey.. Ya karşınızdakini 
ların ın:n e~el Galatasaraylı sporcu- rulan ağıza alınmaz sözlerden, sakat - 'rahatsız edecek kadar bağırtacaksınız ve 
tı, hiç b::';1!atını bozmak için çalış _ Janmak suretile olsun uzakla~tığım için ahut ta dudaklarına azami dikkatinizi 
nerbah akaları olmadığı hald F gene memnunum. Y . 
le . çe taraftarla e e- ·····-·······················................... ............ vereceksiniz. Hele bıraz da utangaç ta-
Yhıne tezahürat ~ı. Gala!asaray a- dik. Ayrıldık geçinemedik. Barıştık ge b:am iseniz, elektrikli boruyu kullanır-

b. l<avga oldu b" a eşvik .e. ttı. çinemedik. Bizim 1 8 - 19 yaşlarındaki 
ırı ' ır avuç Tü k ken adeta azab duyarsınıj!:. erini Yedil B r genci bir- çocuklarımızla da fazla uğraşmayın. 

fene sahnede er: . .. u defa Eşref Şcfiği Gene fena bir taraflarına gelir, bir ye-
1 li::~remi ele ~~ru~o~~·. Galatasaray- rinizi acıtırlar. Onl11r sizin akranınız 
tıeşli OyUncuı: ı, b ebııyı. u~u:tu. Gü- değildir. Güzel sohbetinizden istifade 
l'aptı, ayağı ça~~ erelerını . şıripençe edilmesini istiyorsanız, bunu kendi klü 
tu. SüıeYm a yatan Ha~ımi unut- bünüz azasına hasredin. Onlar belki 
tn helkemja_~ın, Salimin bacağı, Eşfa- daha anlayışlı olurlar, tenevvür eder -

1 sıı tarafg~~~evzu.~bahis olmadı; vel Ier. Bütün futbol birliğinizi de gene 
tına saptı. gın, duşmanheın her yo klübünüze hasredin. Bizimle ne iyi, ne 
Arkadaş bir kı- fena uğraşmayın, ayıp deği1ya, istemi-

• upte iken geçineme- yoruz... Osman Müeyyet 

İşte bum~n önüne geçmek için, yeni bir 
filet keşfedilmiştir. Bu alet elbisenin al

tından, kullanacak olanın iki omuzunun 
o:tasına yerleştirilmektedir. Alet sada 
mevcelerin: amudu fıkari vasıtasile nak
letmekte ve kemiklerin nakil kabiliyet-
leri sayesinde, iç kulağın sinirlerine ver
mektedir. Kulağa bitişik bir mikrofonla 
bir batarya bu teçhizatı tamamlamatadır. 

Sayf• ' 

j KADDN 1 

Şık ve güzel olması için 
plij kıyafetlerinin de 

tipe uydurulması lizımdır 

Her yerde ve her §eyde olduğu eibi plij 
kıy af etlerinin de ıık: ve güzel görünmesi 
içini tipe uydurulması ıarttır. 

Bu s~e, plij elbiselerinde geçen yılla
ra nazaran daha çok tenevvü var. Pijama 
ve cşort> lara ilaveten crop• la külot ta 
pIAj elbiseleri arasında mühim bir yer 
almış iÖrünüyor. Denize mahsus klasik 
reııklerir. (beyazla laciverdin) yanında 

yeni bir çok renklere rastlanıyor. 
Bu zengin ve mütenevvi moda içinde 

her tipP yaraşanı bulmak eskisine naza
ran çok daha kolaylaşmış bulunuyor. 

Ufak tefek, uzun boylu, ince, iri yarı, 
yahut ta şişman kısa mısınız? 

Plfıjd~ giyeceğiniz şeyi seçmeden evvel 
işte bunları düşünmelisiniz. Ve modelle
rin göz alıcılığına kapılmadan yalnız tipi
nize uyanı seçip almalısınız. Bunun için 
irap erlerse arzunuzdan fedakarlık yap
malı tipinize uymıyan modele ne kadar 
güzel olursa olsun, ne kadar hoşunuza 
giderse gitsin meyil göstermemelisiniz. 

Plaj elbisesinde göze en ziyade §Unlar 
çarpıyor: 

(Şort - kısa pantalon), pijama, rop ve 
piaj külotları. 

cŞort>, - uzun veya ufak tefek - ancak 
b:ıcaklnrı çok muntazam olanlara yara
şu. Yaş meselesi mevzuubahs değildir. 

Yegane rolü vücudun ve bilhassa bacak-
1arın güzelliğini ortaya koyar. 

Yaşınız ne olursa olsun eğer bacakla
rınızın güzelUğine güvcnebiliyorsanız 

plaj elbisenizi cşorh modelleri arasından 
seçiniz Vücudun mühim bir kısmını açık
ta bırakarak güneş ve havadan azami de
recede istifadeyi temin eden bu kıy af et 
plajın hem en pratik, hem de en şık elbi
sesidir. 

Fakat bunun için mutlaka bacağın ke
mikleri çok düzgün, adaleleri çok sıkı, 
cildi pürüzsüz, diz kapakları yuvarlak 
ve güzel olmalıdır. 

Yoksa şort giymek vücudun ky.surları
nı teşhi!' etmek olur. 

Rengine gelince: Bu sene beyaz ve la
civert, yani klfısik renklerde cşort. lar 
k9.dar kırmızılara da rastlıyacağız. Tam 
kiraz kırmızısı ı engüıde. Ekseriya kalın 
ketenden. 

renkte emprime ketenlerden yapılmalt .. 
ta. 
Korsajları da ekseriya ayni kumaştan. 

Eskisinden daha sade, hemen hemen düm 
düz biçimlerde yapılıyor. 

Pijama ekseriyete uymakta, ve ekseri· 
yet tarafından kullanılmaktadır. Çünkü 
vücudun mühim bir kısmını kapadığı için 
bir çok kusurları gizliyor. 

Maarnafih şort gibi her yaşta bayana 
t:ıvsiye olunamaz. Orta yaşlı şık bayanlar 
daha ziyade plaj erkek külotlarından il
ham alınarak yapı!makla beraber cplh ve 
güneş p!isi ile tam bir kadın eşyası hali
ne konulmuştur. 
Kumaşı da Jerse ve krep emprime gibi 

zarif kumaşlardan seçiliyor. Boyu bal -
dırların yarısına kadar indiği için diz ka
pakların kusurunu mükemmelen kapa -
maktadır. 

cPH'ıj külob u daha ziyade ince uzun 
boylulara yaraşmaktadır. 

Plaj roplarmın en ziyade kimlere ya
kıştığına gelince: 

Denilebilir ki: Hemen herkese yaraşır. 
Bahusus her hangi bir sebeple şort, pija
ma veya külot g~yinmek istemiyen ba • 
yanlar için en muvafık plaj elbisesi bu
dur. Üstünden de ayni uzunlukta ve en 
ince kumaştan bir plfij mantosu giyilince 
bu takım da güzeilikte öbürlerinden aşa· 
ğı kalmıyor. Hem de bir iki senedir ter
k, ~:imiş olduğu için bu sene bir yenilik 
teşkil ediyor. 

Plaj roplarında en ziyade renk renk 
~!zgili kumaşlar kullanılıyor. Bu çizgiler 
hemen daima uzunluğuna konuluyor. 

MantC' d:ı robun en göze çarpan çizgi
lerinin renginde yapılınca çok şık görü-
nüyor. 

Bazan her ilcisi de emprime keten veya 
ipekliden yapılıyor. Bu da pek hoştur. 

Biçirrıleri hemen d&ima düz, önden aşa
ğıya kadar düğmeli, kısa kollu ve açık ya
kalı. Ör.den düğmeli olması mayo üze. 
ı inden gryilmek için pek kolay oluyor. 

İster pıJama, isterse şort üzerinden gi -
yilsin umumiyetle korsajlar düzdür. Ve 
arkaları tamamile açıktır. Maamafih vü
cııdunun hususiyetlerini düşünerek her 
b3yan bu sadelik içinde kendine mahsus 
bir değişiklik gözetmelidir. 

Deniz kenarında kırmızı da lficivert ve-
y-:ı. beyaz kadar hoş görünüyor. Fakat bir Binicilerimiz geliyorlar 
kusuru var. Çok göze çarpıyor. Avrupanın rnuhtelıf şehirlerinde 

Her y\l gibi bu sene de çok pijama var. yapılan binicilik müsabakalarında mu
Fakat bu yeni pi;amalar eskilerine pek vaffakiyetli neticeler alan bınicileri -
te benzemiyor. R~nkleri eskisi gibi düz miz ayın 15 inde İstanbula dönmü'j bu· 
değil. BilAkis en güzelleri binbir çeşit lunacaklardır. 
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Şimdi artık el iie 
tutulmaz, fevkatta -
bia bir gölge ha ~ 
li~den çıh"'mış, mad .. 
dıleşrnişti. İskarpin. 
lerinin eıcırbsını, ça 
lılara ~ürtünen etek 
lerin· . ın çıkardığı se-
sı b · b . . arız ir surette 
l§ıliyordunı. 

.. Kadın, ibana sür
tünerek aeçt. 

o ıvege-Çerk . en başını bile 
!r'evınnedi ve dur -
ttıadı.~ Çehresini ev 
veı· k a arşıdan, son -
ra Yandan, gayet ya-
kın o1arak .. d .. 
v gor uın 
de tanıdım. Ağzım-

an korku ile karı -
şık b" ır feryat çıktı: 

- Madeleine! 
Evet 0 'd· ,.ır_ 

dl .' ıı,Z\".LCl.-
e eıne ıne'- . ' ı.resım ... 

nıe ~eni nasıl gör -
. . diyse, sesimi de 
~ıtnıkiyormU§ gibi davrandı ve sür'atle 
ıa laştı. 

tan keman sesleri bu dalga gürültüle- cek hiç bir delile malik değilim. Bunu 
rine karışıyordu. isbat edemediğim için ölüyorum Şu hal
Etrafımızda başka kadınlar, başka er- de yazdığım. şeyleri okuyacak kimse-

vıı kekler dolaşıyordu. Bulunduğumuz ta- lerin sözlerime inanması için kabil ol-
lııadeleine... raçaya bir çift geldi, sükUtüınüzü boz- duğu kadar fazla tafsilat vermeliyim. 
lJ.ayır buraya onun soyadmı yaza _ du, tekrar çekildi, gitti.·· Esasen biraz düşününce bakıyorum ki 

l'naııı... Şimdi Madeleine ve ben, balkonun her şey, her şey bu sırra bağlı ... 
r Orıu ilk defa evvelki sene görmüş kokrkulluğuna daykanmış, denizle ~~la- İlk kucaklaştığımız gün, Madeleine'i 
uııı. l> . z . ra a çak sesle onuşuyor, ası soy e- _ 

se- ·1· "et evvelki sene... anneaer- k . t d.~. . 1 . b _, ___ ak ha kollanmm arasında kaldrrdıgım zaman 
- 907 da ş· d' ..... ı- . me ıs e ıgımız şey en liiiA.dl. , - •. .. .. • _ h" . 

değ·ı· ınayısın ... mı ı ~ emın vaA mevzulardan bahsediyorduk. vucudunun agır olduguııu ıssetmış-
kunı ırn ... O kadar uzak, o kadar kor - Bı k .. dd t .. d" A tim. Daha sonraları, gene onu böyle 

• Ç surette zak bir hatıra ki... Zih- u onuşma uzun mu e sur u. - • . 
ll.ırn, - u ğaçlarda asılı fenerler birer birer sön- kollarımda kaldırdıgım va.kıt bana, da-
tilke son yag damlasına kadar yanıp .. . . . . . y ha hafiflemiş gibi geldi. 

nen bir mumun ışığı gibi sananı _ du. Kırmızı hır ay demzın ıçmden dog-
(Arkası var) ~Ol' v d ··k ld· · · · parlak bir ·· ·· e 1.l.pR.ı onun gibi zaman zaman, u, yu se ı, zıyası uzun, • 

sonuk bir alev kımılda~ısile son ışıkla- servi gibi denizin ortasına dogru yayıl- ---·-·-·· ~ -·-- · • 
rını "etın . · dı 

190 
ege çalışıyor... · 

7 · O zaman keman sesleri sustu. Her-0 t·f-- mayısında.. . lşte birdenbire, 
~b:~ lştltlardan birinin aydınhğile kes villi1ya avdet ediyordu. 
sund 1lıYoru.m ... Harap şatonun avlu - Madeleine üşüyen elini koluma değ-
ka • ayız ... Ben, aheste aheste, yılan- dirmek cesaretini gösterdi. 
til vı Patikadan yukarı çıkmıştım. Vak- Etrafunızdaki gölgeler gittikce koyu
b' e Şatonun kulesi iken şimdi şekilsiz laşıyordu. Büyük bir heyecan içinde i-
ır Yıgından ibaret olan ankaıın :ll ka- dirn. İlk tesadüf ettiğim gün sevdiğim, 

~I~da M:adeleinei gördüm. Oturuyo: - bli}"'iik bir sevgi ile seyrettiğim ve biraz 
za · Arkasına baktı, beni gördü ve kı - evvel sevişmeğe çok müsaid gecenin 
h~~dı. Bu kızarışından, çok mahrem bır karanlığı içinde şiddetli bir arzu ile !s-
u Yasını bozduğumu anladım. tediğim bu kadını, şimdi adeta kolları-
Ayaklarımızın altında kasvetli ova mın arasında tutuyor ve saçlarının, vü-

Uzanıp ·a· · .. k k d d k d gı ıyor, ovadan sonra, ufuklara cudunun o usunu uyuyor um ... 
; ~r deniz görünüyordu. Parlak, mas- Bunu şimdi hatırlamak çok, çok te-
n·a~ı semada, güneş altında çirkinli~- c! şey .... 
s~ aybetmiş, adeta güzelleşmişti. In
za nın, kalbindeki heyecanı güçlükle 
di.~tedebildiği parlak günlerden biriy-

vm 

Çok canlı bir kadındı. Renginin kır-

g .. :h[adeleinenin altın sarısı saçJaı-ını mızılığı, damarlarında dolaştığı görü
Ord" •·· 

ha 1 ugum ~man, kalbim çarpmağa nen sıcak kanın cevvaliyeti, mevzun ba 
Çe! ~~1:. !eşıl gözlerinin bakışı bana caklarmın uzunluğu ve adaleli vücu
ıap~ı :ıgı zaman, göğsüm bu çarpıntıyı dünün sağlamlığı, zarif güzelliğine hiç 
Cl§k e ernez bir hale geldi. .Bilahara, halel vermiyor. 
:nrrı:ızı~ h~kikaten bu ilk tesadüf a- İlk deraguşumuz, bir güreş rnüsaba-
0 a d dogdugunu öğrendim. Madeleine kası gibi hala hatırımdadır. 
rür n ~ bende has olan değişikliği gö- Onun mağlup ve guzeı 
der· gobı:mez kendisinin de, esrarengiz, vücudünü bir küçük çocuk vücüdü gibi 

ın ır h' 1 
sonra]a . ıs e sarsılını.'? olduğunu ocna kollarımın arasında kaldırdığım zaman 

rı ıtiraf etm· ti A • 

Anı ı.ş ... hissettiğim ağırlık da hala hatırımda. 
hen" ~_Yarabbi! Bu ne akıl almaz şey! O, vücudünün, benim kollarım için bi
Vel uz ık~ sene bile olmadı. İki sene ev- le bu kadar ağır olduğunu görerek gi.i.

seven ve ·ı 
di Ölnı" . sevı en, ben mi idim? Şim- lüyordu. 
Parça ~ş bı_r deri parçası altında bir kaç Bütün bunların ancak beni al:ikadar 

crnıkten ibaret olan ben!... edecek .::eyler olduğunu biliyorum. Fa-Sonra .. k ... 
bir rnu ellef bir villanın parkında kat yazdığım bu defter, bir hatıra def-

gece eg~leı t· · 1 
ıe hak· . 1 ısı o muştu. Villa, denı- teri değildir. Ve ben bu yazıların okun-
Vi yoıı:ı:ır n~ktada idi. Park yı!ank::ı- masını istiyorum, çünkü bunlar her er
"oll sahıle kadar uzayordu. Bu keg~in ve her kadının öğrenmesi lazım ,, ar çam ~ 1 · ı 
rafa öl ,.. a~aç arı e dolu idi. Her l:ı- gelen bir sırrı ihtiva. ediyor. 

l'lerler ~~ı~z~al~1a~eş~den kağıt fe - Binaenaleyh, belki de, o sır ile ala
olarak 

1
"' ı. eleınei ikinci defa kası olmıyan tafsilatı lbir tarafa bırakıp orada gördüm. -

Arkas•nda yalnız ondan bahsetmek ve kısa kes~ 
çıpJakı • ' YUYarlak omuzların•n mek daha muvafık olacaktır ... Lakin 

.ıgını nıevdaı d b 
Vüd ·· - J 

1
' a ırakan nefis sözlerimin bas.tanba.::a dog~ru olduğuna UC'unu bir çiçek "b' .. .. ' • 

renrr· d . ~1 1 susuleyen, ay inanılmasını isterim. O olduğunu idd1a c.ın e bır rob \'ardı. 
Bu ettiğim adamın, hakikaten ben olduğu-

de mçık~hık omuzlara baktıkça kendim- mu isbat etmeliyim: 27 nisan 1876 da 
u avemet d"l 

Yordum. Deı . : e 1 mez bir arzu duyu- Lyon'da doğan ve 2 1 kanunuevvel 1908 
balkcınd .. k 1JZ n dalgalarını gören bir de yahud 22 kanunusani 1909 da Tou

" arsı karşıy ·a·k D gtirüıtu . b · a 1 ı · algal::ınn 1on'da vefat eden süvari yüzbaşısı An-
su ıze kadar geli ordu. Uzak- ben oldu·umıı isbaı; ede-

Bu adamı canından 

bezdiren şey : 

GHIPI N 

i tecrübe edinciyc 
kadar çekmeğe 

mahkUın olduğu ağn 

ve sızılardır. 

GRIPIN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrılarını keser 

GRIPiN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

c·R i Pi N 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıklanndan 

mütevellid bütün ağrı, sızı ve 

sancılan geçirir. 

Sayfa 9 

Hikayeleri 
\.:--~ --......-------~~------.:ç:------_._J· 

.MEÇHUL DOST 
Yaım ı M\h Zoşçenko Rusçadan çeviren: H. Alaz 

Petr Petroviç ile K:aterina Vasilyevna ı Yavq yavaş havuza doiru gittL AnsızıB 
.ran koca idiler. 'Malaya Ohta caddesinde karısının önüne çıkıverdi: 
bir evleri vardı. Vakit ve halleri yerlerin- - Kaltak, diye iıaykırdı, burada ne YI" 

- bekli ? ~ --"" de idi Zengindiler .. bir kelime ile, yaşa- pıyorsun?. A~ını mı yorsun .. ~ 
yıflanndan memnundular.. . gebertmek. artık far~ ~ldvu... ~ 

Fakat saadet yalnız para ile olmaz!. Iş- Kadın hır çocuk gıbı aglamaga _başladı.. 
te bizlırı. Petr Fetroviç de zengin olması- - Petr Petroviç, Petr Petrovıç, dedi~ 
na rajr.cn rn~'ud değildi .. hayatı daimi bu ka<lar insafsız o~al. Ben buraya fena. 
bir can sıkıntısı iç:nde geçiyordu .. gece hir maksatla gelmedim. Durunuz da an .. 
gündüz evmde otımrr hiç bir tarafa çık- latayıru .. 
mazdı. Derdi gücü e:vindeki eşyaları mu- Kadın bu sözleri söyledikten sonra ko· 
haf.aza etmekte .. eve hırsız girer diye si- )unun içinden bir mektup çıka~. . . 
nemaya bile gitmezdi.. Mektup, gayet acıklı ve muessır bll! 

Bir gün Petr Petroviç'in kapısı çalındı. dille yazılmıştL Mektubu yaz~ ~dam 
Postacı ona bir mektup getirdi. Mektup ~aterina Vasile~na'dan imdad ıstıyor~ 
münhanran ona aitti. Yani mahrem idi. elçinde bulundugum. k~rkıınç ~~ ~c~ 
Altında imza falan da yoktu .. Petr Petro- vaziyetten beni kurtarabilecek bırıcik m
viç merakla mektubu okudu. Mektupta san sizsiniz,, diyordu. En sonunda da, Ka-

l ılı ·di· terina Vasilevnaya, şehir parkında, 29 
şun ar yaz ı . ~ did 

cKoca moruk! •. Genç karını karşına al- temmuz cumanesi akşamı saat ye e 
mtş ot:ıı:ruyor$U.n!. Fa.kat etrafta olup bi- bir rar.devu tayin ediyordu. 
tenlerden habcf'dar mısın?. Koca abdal!. Petr Pdroviç, mektubu bir kaç defa o-
Gö?ilnü aç. Kann seni cıldattyor .. seni se- kutluktan sonra: 
1't'rt biT dost sıfatile san.a bunu bildirme- - Tu!ı.af bir iş, ciedi, acaba bunu kim 
ği bir br.rç sayıyorum: Kannı dşıkile be- yazdı?-, . _ . . 
raber uakalamak istenen temmuzun 29 - Kiının yazdıgını b~yorum. Yalnız, 
uncu cuma .. tesi günii akşami tam saat ye- mekt_u~ ç:ok merh~metune dok~du. Bu
dide şelıir parkında bulun!. Sevgili karı- nun ıç~n de gelmege karar verdım. 
nın ne mal olduaunu öğren.!. Aç gözünii - Mademki geldin, otur ve bekle!. Ben 
koca momk!. Derin saygılarla. şuraya, c.ğaçların arkasına saklanacağım. 

Bir meçhul dost> Bu zatı şerifin kim olduğunu muhakkak 
öğrenmek istiyorum. Ah it oğlu it bir gel-Petr Petroviç mektubu okuduktan son

ra adeta taş kesildi. KarLSına ilışiği olan 
vak'aları hatırlam<.ga çalıştı. Karısı son 
zamanlarda iki mekh•p alınış. bunların 

ktmden geldiğini kendisine söylememiş
ti .. bundan başka son zamanlarda kar.ısı
nın annesine olan ziyaretleri de sıklaş
mıştı. Bunun haricinde karısı ondan - se
bebini söylemeksizin - bir çok defalar 
para da istemişti.. bütün bunlar iyi ala
metler sayılamazdı. Petr Petroviç kendi 
ke."ldisine diişünmeğe başladı: 

cDemek ki yılanı koynumda besliyor
muşum da haberim yokmuş .. fakat artık 
y::ığma yok .. bundan böyle il !leme kepa
z~ olmsk niyetinde değilim .. alacağı ol
sun kaltağın!. Yarından tezi yok bütün 
hareketlerini kontrola başlıyacağım .. bir 
yakala .. sam iş iştir.:o-

Petr Petroviç, 29 temmuz cumartesi 
günü ~asta olduğunu karısına söyledi. 
:Karyolaya uzandı, karısının hareketlerini 
tetkike koyuldu. Ka~ her vakitki gibi 
ev işlerilc meşguldü. Halinde hiç bir 
fevkaladelik görünmüyordu .. fakat akşa
ma do~ru vaziyet değişti. kadın kocası
nın yanına gelerek: 

- Petr Petroviç, dedi, annem fena hal
dE> hastalanmış .. muhakkak onu gidip gör
mem lı1zım. 
Kadın bunları söyledikten sonra ko

casının cevabını beklemeden odadan dı
ıarı çıktı.. giyindi. Süslendi. Pudralandı. 
Başına şapkasını geçirerek sokağa fırla
dı. 

Kapı~kapanır kapanmaz, Petr Petroviç 
y:ıtaktan kalktı. Çabucak giyindi. Lastik
lerini ayağına geçirdi. Sol eline kocaman 
bir sopa a!dı. Karısının peşinden o da so-
1rnğa t;ıktı. 

Kısa bir zaman sonra şehir parkına gel
di Tanınmaması için yakasını kaldırdı. 

.Parkın içinde dola§mağa başladı. Karısı 
havuzun başında durmuştu. Her halinden 
birisini beklediği anlaşılıyordu. Aradan 
epey bır müddet geçmiş olmasına rağmen 
gelen gı<len olmadı .. 

Pctr Petroviç dt>ha fazla duramadı. 

se!. 
Petr Petroviç bwıları söyledikj;en son

ra ağaç_~arın arasında kayboldu. Karısı i
se, sapsan bir halde, havuzun başında 
k~ldı. 

Aradan bir saat geçti, kimseler görün· 
medi. Bır saat daha geçti, gene gelen gi
den olmadı. Nihayet Petr Petrodç orta
ya çıkmak lüzumunu duydu: 

- BHiyor musunuz, Katerina Vasilev• 
n~, bana öyle geliyor ki birisi bizimle a• 
Jay ettı .. artık burada. daha fazla ~e
mekte mana yok. Güzelce bir hava' al· 
dık; şhnô.i artık evimize gidebiliriz. 

Acaba bize bu işi y&pan haylaz karde .. 
şin olmasıı:?. 

Katerina Vasilye\•na başını salladı: 
- Hayır, zannetmiyorum. Her hald~ 

bunda bir iş var.. belki cmeçhul adam> 
korkt!l da ortaya çıkmadı. 

Petr Petroviç yere tükürdü. Karısının 
Koluna girerek eve doğru yollandılar. 

Karı koca eve gelince hayretlerin<len do
na kal'iılar .. ev tamtakır k1rmızı bakır
uı. Sar.dıklar, komodinler altüst olmu§, 
tamamen boşaltılmı~tr. Herifler semaver
leri bile alıp götürmüştüler .. 

Petr Petroviç daha nelerin eksik oldu
ğunu areştırırken duvara iliştirilmiş bir . 
kağıt gördü. Kağıtta da şunlar yazılı idi: 

.. M andırn köpekleri gibi evinizden bir. 
türlü cıı;rı1mı':)oreu-nuz!. Nerde ise hava
,c:ızlıkta-ıı bofiu1acaktmız!. Size bir iyiH1C 
ettim, hara aldırdım. 

Koca moruk! .. Elbise1erin bana dar gel
di. Bu J.adar alçak olmakta ne 1ıwtıtı var?. 
Kamırı da... ...... lfapdi neyse -ı:azgeç· 

tim.> 
Karı koca'-' hu mektubu okuduktan son

ra derb derin içle.cıni çektiler .. yere otu
rarak kü-:;ük çocuki&r gibi, hlçkıra hıçkı
'".l, ağlamağa başıadılar. 

Yarmki nushamızda :· 

Kadın ruhu 
Yazan: Melahat Tezer 
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_____ _,, ittihat ve Terakkide on sene I.,.._--: 
- 16 inci kısım No. 26 :::J 

Memleket haricinde ittihatçılar . 
Talat, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasıl öldüler 1 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
Rus süvarilerinin tazyiki altında Enver paşanın küçük 

ve magliı.p ordusu perişanlıga ugrıyarak, 
dagınık bir halde cenuba dogru çekilip gidiyordu 

Ev kadmmm şeker kuponu: t5 

SON POSTA 

lsoN POSTA 
mn 

TARiHi . 
TEFRIKASI 
-33-

1 
Yazan: 

M. Ruirm Ôzgea 

Temmm 7 

Ortada dönen rivayetlerıe göre yakılacak olan esir Zalin 
torunu ve kahraman· Rüstemin yeğeni Givdi 

* 

linde, birer deste, birbirine müsavi ke
silmiş söğüt değneği vardı. 

Kahinler.. değnek destelerini bağlı

yan ipleri çözdüler. Dualar mırıldana-
rak, değnekleri önlerinde sıralamıya 
başladılar. Hepsinin değnekleri, önle
rinde sıralanınca, başkahin, değnekle
rini birer birer toplamıya başladı ve 
her değneği alırken, yüksek sesle, bir 
şeyler söylüyordu. Onun, değnekleri 

toplayıp tekrar deste haline getirdiği 

ana kadar bütün söyledikleri; derebe-

şifayap olabilmesi için kumandan cTa
rım• m yakılarak günahkar vücudünün 
ifnası lazım geldiğini.. derebeyinin, 
onun yanmış vücudünün külü ile karış-
tırılacak olan suyu içince, vücudüne 
hüllıl eden cinin çıkıp gideceğini ve 
derhal hastalığı geçeceğini anlatmakbn 
ibaret oldu. 
Başkahin, hükmünü verince, ikinci 

kahin değneklerini topladı. O da, baş
kahinin sözlerini tekrar etti. Ve aynı 
hükmü verdi. Bu da sözünü bitirince, 
üçüncü kahin, deyneklerini topladı ve 
aynı mutalealarla aynı neticeye var
dı. 

Üç kahin, aynı hükümde birleşince, 
başkahin ayağa kalktı. Verdikleri hük
mü halka ilan ettikten sonra, clinı me-, 
rasimin icrasını emretti ve tekrar yeri
ne oturarak diğer kahinlerle beraber 
dua mırıldanmıya başladı. 

Duvarla çevrilmiş olan meydanın or
tasına, bir koç getirildi. Bir adam, bir 
iple koçun ön ayaklarını bağladı ve o-
nu, yüzü kendisine doğru olmak ilı:ere 
arka ayakları üstüne oturttu. 

(Arkan "") ........................................... _ .. ._...... ... , 

---- ... ---------

, 

------------
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Teknik Okulu Direktörlüğünden: 
Cins.ı 

Yeşıl sal.lta adet 
Prasa 
Ispanak 
Havuç 

Lahana 
Kök ktreviz 
Patlıcan ndct 
'l'aze barnya 
Sırık domates 
Seınız otu 
Sakız k"bak 
Taze haJrJa 

Do1rn:-ı ıl- b be-r 
'l'az A K 1' ...., a. a~ulyt: 
oalkabuliı 

Engın:ı: adf't 
'l'azc b 1clyc 
'l'az<! t<ıh 
'l'azl b:ırbum. 3 
~~rnabahar. ııdrt 
.QlYar 

Salaıntı ~ r, 'Yaprak 
\'eşıı soımn ~d t 

~aydaıı"2 d met 
eı<=otu tiemt:t 

~ane- demet 
Ruru sarm . '-1> ISc.ıı. 

anca1 

lıal'\ı] ar1et 

Kilo 
Mikdan 

3000 
2000 
3000 

500 
1200 
1000 

lOOOO 
400 

3000 
600 

1500 
1000 
600 

1500 
200 

1500 
200 
200 
300 
500 

1500 
200 

1000 
5000 
1000 

200 
50 

300 
1500 

Tahmin bedeli 
Kuruş 

1 
4 
5 
~ 

4 
fi 
~ 

20 
7/50 
6 
5 
8 
l~ 

lQ 
5 
7 

lC 
ıo 

1? 1b0 
Jt 
2 

16 
l 
J 
l 
l 

26 .. 
2/50 

Tutan 
Lira 

30 
80 

150 
25 

48 
60 

300 
80 

245 
36 
75 
80 
60 

150 
10 

105 
20 
20 
37/50 
80 

' 30 

32 
10 
50 
10 

2 
13 
12 
37/50 

1888 l:krn k 
:Se~1kt .. 40000 11 4400 

tında aş Yıldızda bulunan okulumuzun mayıs 9~8 sonufıa kacar olan fhtiyaca-
Z<>nin "

2
Yukanua cins, mikdar, tahmin bedellerile tutarları yazılı ekmek ve seb

daid() .7 937 tarihinde yapılan eksıltmesinde s~bı<ye verilen fiyatlar haddi iti
mak .. goruleme>dığ nden ve ekmeğe istekli çıkmadığında::ı tekrar ihalesi yapıl-
d·.siltuıer: 15 7 937 pusembe günü saat l6 da ekmek ve 16,15 de de sebzenin açık 
liradı~~sı Yapılac .. ktır. Sebzenin ilk teminatı 141 l!ra 60 kuruş ve ekmeğin 330 
lcrl · steklılcıı ın ilk teminatlanm yatırmış olarak ve şartnamede yazılı belge
hec~1 l'ksıJtınrnın yapılacağı gün ve saat tc Yüks~k Mühf'ndis mektebi muhase
dıZdakındp toplan cak olan komisyonum uza ve şartnameyi görmek üzere de Yıl-
-.__ ı 'l'< knik okuluna gelmeleri. (:J972) 

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

I<ırklareli İskan Müdürlüğünden: 
k~;u~ B. baeski kazasında 80 adet şehir tipi kerpi!; göçmen evi (16805) lira (60) 
evın ~~ 108 adm köy tip:ı kerpıç (19411) lira (92) ·huruş ki ceman yekun 188 

2 u nınrnrn bedeli (S6217) lira (52) kuruştur. 
y~~;; /\.r::. rs~<>dcn maada bılUmum malzemei inşaiycsıyle beraber veyahut 

3 '
1 1 15 gun müddMlc kapalı zarfla eksiltmeye ~anlmıştir. 

'!pl~~ 13 T1:ınll'uz 937 salı günü sant 14 <lf' ihalei e'-veliyeleri yapılacaktır. Ta
Cün t k .J:..un Ye ortnnmderi görmek ve inşaat mahallerjni öğrenmek için her-

4 on J\.füaur.ugüne ve kazalarda iskan memurluklarına müracaatları. 
· - Hı 1 

5. _ 
2 

a.c: giınu taliplerin ehliyet vesi knlarının yar.!armda bulundurulması. 
rin 5 .. 7 ;so sayılı knnunun hükümlerine göre eksilrmcye iştirak edecek taliple
saat- evı,;' 

1 
7uvakkat teminatlarını havi kapalı :::arflarmı belli saatten ve liakal üç 

~ skcın daire~inde müteşekkil komisyona teslim etmeleri. (3749) 

[Dav:aı ~:iryollan ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
~Uharn 

Sa)ı gti .. nıen bcneli (21333160) lira olan cebire ve travers bulanları 24/8/1937 
llacakt nu $·ıat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda satın ah

ır. 

Bu ise · . 
hy1n \ lPmeR :stiyenlerin (1600,02) liralık muvskkat teminat ile kanunun 
<hı btt~ tıgı ves·k~Inrı, Resmi Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 No. lu nüshasın
g;ın sa tr etmış ol n talimatname dairesınde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 

a l1 ~o ... k d k · · ı·v· l · ı· d Şartn " " a a! omısyon reıs ıgıne ve::me en azım ır. 

seııurn .meler Pt.rasız olarak Ankarada Malzem<: dairesinden, Haydarpaşada Te
\ c Sevk Şefliğinden dağıtılmakta dır. (3961) 

~~a * * 1200 ad ~mrn bedeli 993 lira olan GOO adet ön kontak, 300 adet arka kontak, 
§~rnbe l ~~umuıfıtôr başı vida ve somunu ile 600 adet batarya fişi 15/7/37 per· 
dn_n a gkunu; saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafm-

çı eksilt · llu i mc ılc: satın alınacaktır. 
l'. ŞC' gırm k . . l . ' 
ın ettığ ıstıyen erın 7448 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta-

litııtnd ı vesaıklE' birlikte eksiltme günü saatine kaoar komisyona müracaatları 
ır. 

Bu işe ait . 

l~~~~:.:;•yo~~ P••;~;~:;:;::~e~:MJI 
li Şartn<in1e k 'f 

ra tn:.ıhaın ' eşı name ve planları mucibince Erzurumda yapılacak 59914.74 
llıUftur ·nıen bedelli Başmüdürlük binnsı inşaatı pazarhkla eksiltmeye konul-

u - 'h b ra1ar' k 
~~da kabat~ı ' ~41':7II/937 tarihine rastlıyan çarş2mba giinü saat H de fstan-

znuıeşekkı'' 1şta nh~rlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğü binasında 
ı a ım k · lI _ ~- omıcyonunda yapılacaktır. 

lrı -..utrlnamc ve . 
§aat Şubn .. · d saır evrak 300 kuruş mukal:-ılinde İstanbul da İnhisarlar 
ıv ~ın en alınabilir. 
\7 - Muvakka• t . 

- 'l'al le . • emınat mikdarı 4246 liradır. 
lunrnaıarı v: rın .Nafıa Vekaletinden veriJmiş mütcahbit!ik ve~ikasını haiz bu
takini ternıtı :ım:ır ve mühendis değillerse bu sınıHan bir meslek adamının işti-
--.___ mı~ olmaları lazımdır. ._3969, • 

s vJ 
" dag ık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
gın an: 

250 lir .. 
a ucrctıe Anad 1 d .. .. 

ı~re iki rn· h 0 u a luzum gorüJP.cek vilavetlerde istihdam edilmek ü-
bit 1 u endıs veya m· . . · 

e erile Sıhhat VekA . ımar~ ıhtıyaç olduğundan talip olanların evrakı müs-
letıne muracaat etmeleri. c390h cl887, 
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KIZILAY CEMiYETi 
GENEL MERKEZiNDEN:. 

Cemiyetimiz tarafından bastınlan ve doğuştan iki yaşına kadarki 

bebeklere nasıl bakılacağını öğreten Y A V R U L AR M 1 Z adlı kitap 
aatışa çıkanlmıştır. 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTiH· 

SAL EDiLMİŞ TABii BİR 
MEl'V A TUZUDUR. 

Nefis ve parlak bir kAğlt ozerine renkli bir surette basılmış olan bu 
kitapta: Yeni doğan yavruya annenin sOt verme tarzı, bebeğin gıdaları, 
yemek ve uyku zamanları, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği giy
dirme tarzları, uyku zamanları, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı hasta· 
lıklardan koruma yollan, bebeğe yaptırılacak hareketler, oyunlar, itlyndlar, 
anne ·ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve dıtha bir çok hususlar 
hakkında bol resimle mufassal izahat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli ohm bir lirayı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZl 'ne göndermeleri Ye adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri ınzımdır. 

lslanbulda Yenipostane civarında Kızılay Satış Deposunda 

~ı•••••••• ve kitap~~lurcla satılmaktadır. _,.,_ 
Emsalsiz bir fen harikası olduğun

dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmaklannı, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız koku
sunu izale eder. Umumt hayatır. in
tizamsızlıklannı en emin surette ıs
lah ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

Kırklareii İskan Müdürlüğünden: 
1 - Burgaz kazasında 27 şehir tipi kerpiç göçıncıı evi 5671 lira 89 kuruş, köy 

tıpi kerpiç ev 14199 lira 46 kuruştur. Cem'an yekfır:ı 108 evin muhammen bedeli 

20252 lira on dokuz kuruştur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYoGLU - İSTANBUL 

2 - Keresteden maada bilumum malzemei inşaiyesile beraber veyahut yal· 

mz işçiliği on beş gün müddetle kapalı za r!la eksiltmeye çıkanlmıştır. 

- 3 - 15 TE:mmuz 937 Perş~be günü sa at 14 de ihalei evveliyeleri yapılacaktır. 
Taliplerin plln ve şartnameleri görmek ve inşaat mah:ı1lerini öğrenmek için her

gün İskan V.üdürlüğüne ve kazalarda is~an memur!uklarma müracaatları. 
Dünyada birinciliği kazanan 4 - İhue günü taliplerin ehliyet vesikalarını yan1ar:mda bulundurulması. 

saatleridir. 

& - 2490 sayılı kanun hükümlerine gö:-c eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 

% 7,~ muvakkat teminatlarını havi kapalı zarflama belli saatten ve laakal üç 
s:ıat evvel İskan ciair~inde müteşekkil komisyona h=s1im etmeleri. c3748:. 

Nafia Vekaletinden: 
17 ağustos 1937 Salı günü saat 15 de A nkarada Nafia Vekaleti malzeme eksilt· 

me korr.ısyonund:ı 21000 lira muhammen bedelli 100 beygir kuvvetinde l Türbo 
elektrik g-;rubunun kapalı zarf usulü ile eksiltmtsi yapılacaktır. 
Eksiltm~ şartn:ımesi ve teferruatı Ankarad:ı Vekalet malzeme müdürlüğün

den para:.ız olarak alınabiJir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
Ber yerde arayınıL 

115 birinci mükafat. 

tstek!ileı·in teklif mektuplarını Vekaletten talimatnamesine göre alınmış olan 
malzeme rrüteahhitliği vesıkasi1e birlikte 17 ağusto~ 937 Salı günü saat 14 de 
kadar Vekfl!et malzeme müdürlüğüne vermeleri liı-ımdır. (1837) (3845) 

Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : 
Cinsi 

Ekmek 

.Miktarı 

!!Otı:ı Kg. 
Muvakkat tc:r.ı:natı: 91 lira 

İhale: 14/7 /1937 S:ı::.t: 9.30 da 

Dağlıç eti ekstra 45f0 Kg. 

Süt 
Yoğurt 

Tere yağ 
Kaymak 

Muvakk"t ter-.ıinat: 162 lira 
İhale: 14/7/1937 ~aat: 10 da 

70ıJ Ll 
lOOU Kg. 
~o , 
15 , 

Ekmek kadayıfı 
TP.l kadayıfı 

50 Ad. 
30 Kg. -

Muvakkat tc.ninc;t: 29 lira 

Muhammen 
fiatı Ku. 

Narh Fi. 

48 

14 
19 

115 
15() 

1! 
2l 

İhale: 14/7/1937 Saat 10 30 da -------Yumurta 
Kuru 5oğan 
Patates 
Elma 

Ja 

ı ortakal 180 lik 
Taze bakla 
Salamura yaprak 
Taze fasulya 
Sakız kabağı 

Taze bezelya 
Dolmalık bıber 

Domates 
Semizotu 
Patlıcan 

Dereotu 
Maydanoz 
Taze soğan 
Yeşil 5alata 
Havu~ 
Kereviz 
Karnabahar (orta) 
Ispanak 
LAhana 

10000 Ad. 
1000 Kg. 
900 , 
20{\ • 
100 , 

lOQO Ad. 
400 Kg. 
50 • 

600 , 
400 • 
ıeıo , 
'i:i , 

l!>C • 
fiO • 

tiOO Ad. 
60 De. 

250 • 
200 > 

600 Ad. 
~ Kg. 
300 > 

200 Ad. 
700 Ka 
350 > 

900 • 
WO Ad. 

1600 > 

Pır as~ 

Enginer 
Limop 
Salça 100 ıtg. 

)fonkkat temir·atı. 74 liradır. 
İhale: H/7/19~ Saat: ll de 

2 
t) ., 

20 
15 

3,5 
15 
25 
13 
10 
20 
10 ., 
10 
3 
lı5 

1,5 
1,5 
l,5 

10 
10 
15 

6 
8 
5 

10 
2.! 

30 

Cinsi .Mıktan 

Sade yag lOJO Kg. 
· Muvakkat tcmin&tı: 64 liradır 

İhaio: 14/7/1937 Sa?t 14 te 

Zeytin ,yağ 

Zeytin (Gcmhk) 
Sabun 
Beyaz peynır 
Kaşar peynir 

:..mo Kg. 
150 , 

400 > 

300 , 
200 > 

Muhammen 
fiatı Ku. 

85 

62 Ku. 
40 > 

40 , 
40 , 
70 > 

Muvakkat temir.atı: ~8 liradır 
ihale: 14/7/1937 Saat: 14,30 da ------Pirinç (Bursa) 1000 Kg. 

Şeker 1400 • 
Kuru f asulya 500 • 
Un no • 
Nohud 200 > 

Makarna 
Siyah mercimek 
Kırmız.ı mercimek 
Pirincunu 
Kuru üzüm 
Tuz 
Sarımsak 

İrmik 

Çay 
Şehriye 

Bulgur 
Çilek reç~. 
Vişne reçeli 
Konserve türlü 
Konserve Ayşekadın 
Kuru kayw 
Çam fıstığı 

Kuş üzümü 
Buğday 

Soda 

25C 
ı .. o 
50 
50 

100 
3CO 

200 

15 
50 
60 

100 
100 
250 
250 
100 

15 

15 
30 

300 

> 

• 
> 

> 
, 
> 
, 
, 

> 
, 

> 

, 
, 
, 

Muvakkat teminah: 110 liradır 
ihale: 14/7/1937 Saat· 15,30 da 

24 Ku. 
27 > 

15 , 
17 , 
13 , 
26 , 

18 > 
Hl , 
20 , 
25 > 

6 , 
20 , 
25 > 

500 > 
25 , 
13 > 
50 , 
50 , 
18 , 

18 > 

80 > 

100 , 
30 , 

14 :t 

8 • 

l - Büyükdere &hçeköyde bulunan Orman Fakültesi İstanbul kısmı için yukarıda yazıiı erzak ve saire ._7, şart • 
name ile eksiltmey• konulmupur. 

2 - Eksiltmeler İstanbul Orw.ın Direktörlüğü dairesinde 14/7 /19:i7 gününde ht-r kısr:.ın altlarında yazılı saatlerde 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girE>bilmek için yukarıda her kısmın altında yazılı muvakkat teminatların Maliye Veznesine yatırıl· 
dıklarma dair makbuz göstermek v• 2490 sayılı kanunda yazılı evsafları haiz olmak lazımdır. 

4 - Şartnameleri görmek i11Uytıole.r her i\ln Büyükdere Bahçeköydeki Orman Fakültesir.e miiraraatları ilan olunur. 
(2646) 
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18 Ay veresiye satış: 

SAH • 
1 B • 

1 N iN SESi Beyoğlu ve acentaları 
ANKARA - Vehbi Koç Ticaret Evi. lZMlH - Artur Vetter MERSİN - .Jorj Satel 
ADANA - Ş. Rıza Jşçen. Yeni Mağaza KAYSFRl - lsmaU ve oğulları Cıngıllı SAMSUN - C. Celal Ôzln, S. Kemal Sezen 

BANDIBMA - Ahmet ve Bahaeddin Bereket tardefler. 
TRABZON - Dedeotlu Sami, HAml Te Pulabınah 

kardeşler. BURSA - Mehmet Hozmen KONYA - A. MOcip Döleıı 
ESKlŞEH IR - Hasan Alanya ANTEP - Naci ve Ahmed Dal kardeşler. 

ZONGULDAK - lsınet Ağartan, Ahmet Ynksel. 
D!YARIU<:~lR - Ce:aı Ayyıldız. ADAPAZARI - Ahmet Hilmi Kurar. 

'Y ,u ~-

Opt•min Saç Eksifi 
Her yaşda ve her sebeble düımeğe baflıyan saçlan bu fela
ketten korur, kökleri derhal takviye ederek saçların kuvvet
lenmesini · ve uzamasını temin eder. " Optainin ,, le yık• 

nan saçlarda kepek olmaz, cildde kaşıntı kalmaz 

Optamini mutlaka tecrübe ediniz 

r·-S-U_A_D_İ~~ ~ ;·i:_ A J 1 N D A 

MÜNİR NURETTİN KQNSERI 
Sinemada : M AY E R L 1 N G FA C 1AS1 

' 

SiR ATEŞ 
DAMLASI <i iBl ... 

/' 

Yeni icat çok ıabit ve hari
kulade cazip ve renkli Venüs 
rujlarını kullanan bir dudak
tan çıkan her kelime bir ateş 
parçası gibi yakıcı olur. Bü
tün şık ve kibar familyalar 
şimdi Venüs ruju kullanıyorlar 

Bir tecrübe bin nasihatten 
evladır. 

........................ 
Heyecan ve sinirden gelen baı 
ağrıları, sıkınb ve bunalma 

hisleri, bq dönmeleri 

KAR DOL 
ile derhal i'eçer. 

TECRÜBE EDiNiZ.. 

Son Posta Mat.._ 

Netriyat Müdü.rll: Seliın Ra11p EMEÇ 

IA.ldPLEBI: A. Ekrem UŞAKLlGİL 
8.JUıpQQ'Q 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve Bl .. 

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadd 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara IÜI vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ. 
EGRİLMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. YerU 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele y&nıJl.. 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK V' 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda datıi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKUR~ BAŞKUR~ BAŞKUR~-
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerae redde

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

v VERESİYE ve PEŞiN 

E · Hazır ve ısmarlama 
,. 

R Kostüm, Pardesü ve Pantalon 
E 

p 
iki prova ile, en aon moda kumatlar ve 

s rekabetsiz tlaUarla Galatada m•fhur E 

1 EKSELSYOR ' y 
Elbise mağazasında bulacaksınız. 

1 
E N 

VERESiYE ve PEŞiN 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
ı - Vize k:ı;:asında 50 şehir tipi kargir göçmen evi 10579 lira ve 52 adet kö1 

tipi kargir Pv 9901 lira 84 kuruş ve 56 adet köy tipi kf!rpiç ev 10065 lira 44 kurul 
ki cem'an yekun 158 adet evin muhammen bedeli (30546) lira (28) kuruştur· 

2 _ Kerf'steden maada büumum malzemei inşaiyesile beraber ve yahut yal'" 
nı;ı; işçiliği 15 gün mUddetle kapalı zarf usulile arttırma ve l•ksiltmeye çıkarıl'" 
mıştır. 

3 _ 14 te-mmuz 1937 Çarşamba günü saat 14 de ihalei evvelleri yapılacaktır• 
• 

Talipletin plan ve şartnameleri görmek ve inşaat mahallerini öğrenmek için bet 
gün İskan Müdürlüğüne ve kazalarda iskan memuıluklarına müracaatlan. 

4 - İhale günü taliplerin ehliyet vesikalarının yanlarında bulundurulm-. 

5 - 24ı10 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek ta1iV' 
lerin % 7,5 muvakkat teminatlarını hlvi kııpalı za"flarını belli saatten 1'akal 1 
aau.t evvel İlkan dairesinde müu:Jekkil k"misyoııa teslim etmeleri. (3"151) 


