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Z ri 
• 

tedbirleri beş J 

Bay Fatin " Ben kırk 
senedir böyle küsuf 
görmedim 1 ,, diyor 

Rasatane müdürü ile Uludağda iki gün 

millet daha kaldırıyor 
İngilterede muhalifler 

Kabineyi hiyanetle 
itham ediyorlar 

Cenubi Afrika meclisinde meb'uslar "Eden'in beyanab 
lngiliz Hariciye Nazırlannın yapbklan beyanatlann en 

utandıncısıdır n diye bağırdılar 

Ingillerenin kararı/(iiçlkı 
Antant Devletl•rini de 

sevindirmlı 

Jngiltere hükumetinin zecri te<lbirleri 
b1dırmağa karar verdiıiini bildirmesinden 
'°nra Fransa da ayni hatb hareketi takibe 
~azırlanmııtır. Kanada, Avuıturalya, Yeni 
2elanda, lrlanda hükumetleri de ayni yol
fla kararlar vermiı bulunuyorlar. Hindi,. 
fan hükumetinin de bu fikirde olduğu an• 
laıılmaktadır. Büyük Britanya imparator• 
1uiu İçinde yalnız cenubi Afrika zecri ted
birlerin kaldırılması aleyhindedir. Cenubi 
l\frika ittihadı baıvekili general Hertzoz 
t>ir kere daha beyanatta bulunarak zecri 
tedbirlerin devamına taraftar olduiunu 
•PY lcmiıtir. 

2 6 haziranda toplanacak konsey tara· Inglllz Muhallfiert Lideri 
Lndan yapılacak ilk itin zecri tedbirlerin )(r. Atlee 
flgası olacağı tahakkuk etmektedir. ,tılanmııbr. En nüfuzlu gazete olan Kap 

Franaaa HükUmetinin Karan Times diyor ki: 
Paris, 19 (A.A.) - Fransız kabinesi ' uEden'in lngiliz Avam Kamaruındaki 

Dıı siyasa hakkında dıı iıleri Bakanı B. 
0

beyanatı fimdiye kadar Avam Kamaruın
Derbos' un izahatını dinledikten aoar.. da bir lngiliz dıı bakanının yaptıiı beya
tecri tedbirlerin kaldırılmasını kabulün natlann en utandıncılanndan biridir.» 
Cloiru olacağına karar vermiıtir. Kabine, ' ftçi1er Hükiimeti Ciaa1etle . 
aynı zamanda, kollektif emniyet sistemi- , kbam Ediyorlar 
ııin vücuda getirilmesi için büyük faaliyet Londra, (A.A.) - ltçi partisi halka 
earfına devama da karar vermiıtir. ,hitaben cıhiyaneti vataniye» baıhiı altın· 

Cmubi Afrikada Galeyan da neırettiği bir beyannamede hükömeti 
Kap, 19 (A.A.) - İngiliz hükılmetİ· resmen 1ririıtiii tahahütleri tutmamakla it

nin zecri tedbirlerin kaldırılması hakkın· ham etmekte, İngiliz dıı siyasetinin anah-
~aki karan cenubi Afrikada çok fena kar· ' (Devamı 1 O uncu aayfada) 

Rüştü Aras Pariste 

• 

Atatürk 
lstanbul, 19 (A.A.) - Atatürk 

bugün öğleden sonra mayo ile 
Floryada bizzat idare ettikleri bir 
motörbotla açık denizde bir saat 
kadar dolafmıtlardır. ve bunu mü· 
teakip sahile yakın bir noktada bir 
sandala geçip kendileri, kürek çe· 
kerek Solariyum plajına çılgıııflar 
ve plaj gazinosunda bir müddet 
halk arasında oturduktan sonra So
lariyum otelinin terasasına tetrif ile 
bir kahve içmifler ve akşama doğru 
yaya olarak deniz evlerine avdet 
buyurmutlardır. 

Atatürk bu gece kendilerine ta· 
zimatlarını arza gelen bazı arkadat· 
lannı yemeğe alıkoymuşlardır. 

Akhisarda petrol 
Damarları 
Bulundu 
Yakında sondaj ameliyesi 

yapılacak 

* • • 
Bay Fatin kllauftan sonra batırdı: "Ondfillsyonu gördünüz mil ? 
Bu yersiz suale fafmalda beraber gayri ihtiyari yanımda duran bir 

1 kız~ğızın sari saçlanna baktım. Meğer ondillAsyon diye kilauftan 
'- sonra gak yllzüııde g&ihıen renkli dalgalara derlennİf r 

Yaz•n : N•cl S•dull•h -, 

lzmir, 19 (Hususi muhabirimiz .. 

den) - Akhisarcla Yahyaköy nahiye- Küaufu tetkik etmek izse lnebolap relen Rumen ilimlerinin ricada 
sinde zengin petrol damarları bulun .. ptinlBdm t•aat ve kenclilerl 

duğu avukat Hüsnü tarafından tel· Cünefin tutulacaiı saate. Uludajın,yok. Fakat sırtında, içine ayaz deiil han· 
arafla ihbar eclilmeei üzerine lktuat ka~•nda~ F*9a t..... ...,.... pr t,ile itlemiyecek kadar kaim. kflrkl6 bir 
Vek&leti pe&ol grupu direktöril Cevat tutulacak 1rünqten daha merakla aeyro .. palto var. 
Akhisara gitmittir. lunabilecek bir manzara arzediyordu. Üzerine dikilen gözlerdeki manaları °" 

(Devamı 5 inci sayfada) Günün kahramanı, bittabi Fatin ho- kumağa imkan yok. Çünkü bütün gözler. 
ca. Baıından siyah takkesini çıkarmıt. bir simsiyah gözlüklerle örtülü. Hattl içlerin· 

Tıpta inkılap 
Yaptığını 

Söyleyen doktor 
, 

Dün muhakemesine devam 
edildi, bize, mahkemeye 
verilmesine sebep olan 
tedavi usullerini anlabyor 

kalpak geçirmiı. Mintanında kravat bile (Devamı 1 O uncu sayfada) ............................................................... 

Hayn, Sporcularımızı 
Berline göndermiyeceğiz ! 

Türk çocafana yabanın kaıerl•nmiı 
Pro/esgoneline ezdirmekte mana goktarl 

, Türk sporculannın alelumum olimpiyat- bısildetçileri, yüzücüleri, eskrimcilen, fut .. 
lara iıtirak ettirilmelerinin aleyhtanyız. bolcu ve hatta pehlivanlan, bu olimpiyat .. 
Bu huıuıtaki müdlil noktai nazanmızı. bu lara girecek olan diğer milletlerin atlet, bı· 
.sütunlarda defaatle izah ettik. Fakat aai- aikletçi, yüzücü, eskrimci ve futbolculann• 
dan, soldan akseden sızıntılardan anlıyo- dan çok geridir. Binaenaleyh, kayakcılan• 
ruz ki, bizim demek İstediğimiz ya kafi de- mızın qaıına gelen hazin akıbetin teker
.recede anlaıılmamııtır; yahut ta anlapl· rür etmemesi ve devlet hazinesinden bir 
mak istenmemiıtir. .hayli para çıkmasını mucip olabilecek lü· 

Mesele ıudur: zumauz bir maarafa kapı açılmamuı için, 
Bugünkü tartlar içinde Türk atletleri. (Devamı 1 O uncu sayfada) 

Bir avukat iki arkadaşını 
düelloya davet etti 



2 Sayfa • 

r ., ' Resimli Makale 

- Fa -Tay -

K imisi kiler olarak kullanmağı 
düşünüyor. Kimisi ilerde bir 

pencere delerek hizmetçi odası yap
mağı tasavvur ediyor ve sığınağı müm,.. 
kün olduğu kadar ev parçalarına yak
laştırıyor. 

Kontrol diyeceksiniz?. Ankarada 
apartımanlar üzerinde açık havada kat 
kaçırıldığını bilmiyor musunuz? Ye -
rin altında ne yapılmaz? Eğer vatan
daşta mutlaka kanundan bir şey kaçır
mak azmi olursa, onun bir derece
ye kadar önüne geçilebilir. Üst ta
rafı, vatandaşlık ahlakının yeni nesil
c'.le daha iyi teessüs etmesine kalır. 

Fakat bu sığınakların bir lüzumu 
var. Hatta o gün bu lüzum hayatidir. 
Havadan gaz ve bomba yağdığı vakit, 
ev halkı oraya inerek, cephe gerisini 
perişanlık ve bozgundan koruyacak -
tır. 

Belki bu işin fenni cihetlerini bilen 
kalfalarımız da azdır. Hakikat odur ki 
sığınak diye yapıldığını işittiğimiz o
yuklardan çoğu, kuru tesellidirler. 

Fakat herkese belediyelerimiz bir sı
ğınak masrafı yaptırmaktadır. Acaba 
bu masraf inşa bedelinin yüzde kaçını 
tutuyor? Yüzde 2 sini veya 3 ünün 
farzediniz. Eğer bir teftiş bugünkü sis
temin iyi işlemediğini ve masrafın da 
boşa gittiğini gösterecek olursa, bele
diyelerin her yapı sahibinden bu yüzde 
2 veya üçü olarak, ev veya apartıman 
grupları için mÜfterek ve fenni sığı -
naklar yaptırması daha doğru olmaz 
mı? 

Çünkü yeni harplerde cephe gerisi
nin dağılmamasını, işlerin yürümesini 
sayin devam etmesini ve herkesin da
vayı cepheye bırakarak, sağlam mane
viyatla çalıpıaaını, hava müdafaasın
dan bafka, sığınaklarda, maskeler te

min edecektir. 

Ottan gün 
/$tİh$a/ ~dilecekmiş 

Geçen sene sivri akıllı bir F ransızın 
deniz suyundan benzin istihsal ettiği 

yazılmış ve bu haber petrol kralı Rok-

fellerin bir hafta hasta olmasına se -
hep olmuştu. 

Şimdi gene ayni memlekette yani 

Rouende oturan ba~ka bir dahi daha 

Her kmn ideali evlenmektir. 

Her kız baıka türlü bir ev tahayyül e· 

der. Fakat biç biri idealize ettikleri bu yu

va için bazırlanmıt değildir. 

Kızın yuva kurarken ideali, hayatını 

temin eden bir erkek bubnak, iyi giyin

mek, raha~ yafalil&ktır. Evlilik kadın için 

bir nevi ıigortadır. 

Evlenecek kızlara sorunuz, hiç birisi 

evde yemek yapmaktan, kap yıkamaktan 

boılanmaz. Ve evde bu iflerle mqgul ol

maktansa evlenmemeği tercih ettiklerini 
6Öylerler. En basit ve mütevazı aile kızları 

bile bu ev işlerinden İğrenerek bahseder
ler. 

Halbuki kızlarımız her §eyden evvel 
ev iti öğrenmeli ve evlilik bayatı için ha

zırlanmalıdır. Ev İJİ kadmm itidir. İtin iyi
si fenası, temizi kirlisi obnu. Kadın ken-

di evinin İfİnİ yapmaktan zevk 
dır. 

duymalı-

(söz 
Fil kılı 
Saadet için 
Bir• birmiş I 

Londra hayvanat bahçesinde silindir 
şapkalı beyaz eldivenli üç şahsın sa • 
bahtan akşama kadar filleri takip ede
rek her iki yüz metrede bir yere eğilip 
kemali hürmet ve itina ile bir şeyler 
topladıklarını görmüşler. 

Merak edenler işi tahkik edince, 
öğrenmişler ki fil kıh dünyada saadet 
getiren en kuvvetli bir maskotmuş ve 
gayet pahalı satılırmış, siJindir şapkalı 
ve beyaz eldivenli zevat ise bunun ti-

caretini yapan kimselermiş. Filin sır -
hndan tabii surette düşen kıllann top-

lanma imtiyazını Londra hayvanat 
bahçesinden almışlarmış. 

• • • 
Sekalh bebeklerl eırendlren 

kuklacı 
mühim bir fikir ortaya atmış ve mu -
vaffak olduğunu da isbat etmiştir. Bu Fransada patlayan grev çeşit çeşit 
muhteri gazetecilere demiştir ki: vak'aların cereyan etmesine se~p ol-

muştur. Bunlardan bir tanesi de bir - Yünü koyunlardan istihsal edi -
kuklacının ~ına gelen hadisedir. yoruz, koyunlar da ot yemek suretiyle 

yünleniyorlar, binaealeyh Kristof Ko- Kuklacının biri Rivoli sokağında 
lombun yumurtası kadar basit olan bir büyük bir mağazanın içinde perfembe 

düşünce aklımı çeldi. Yünün, ııu vazi- günleri kukla oynatıyormuş. Grev 
yete göre maddei asliyesi ottur dedim, patlayıp ta müstehzimler mağazayı 

işgal edince, adamcağızı da içeri al -ve filhakika yaptığım fenni tecrübeler 
mamıflar, o mütemadiyen 1 neticesinde ottan yün istihsal etmeğe 

muvaffak oldum. - Ben mustakiJ çalışırım, grev i1e 
• • • alakam yok demipe de dinleyen olma-

boktoru11 hat.sı mış adamcağız bir müddet beklemiş, 

Jlmi araştırmalarla fazla meşgul o- ~rasız. ~al~ış v~ ~iha.yet vaziyetini 
lan dalgın bir doktor bir gün kendisi _ ıçerdekı ıtçılere bıldırmış, onlat da, ce-

ni göstermeğe geleı. hastasına bakmış: vaben: 

-Azizim sende sarılık var, çarpın- _ Bizim de burada canımız sıkıb-
tın çabuk geçer, asabidir diye bir ta- yor. Gel bize oynat parasını verelim, 

kım iliçlar yazmış. deıpişler. Ve adamın o günkü hasılatını 

SON POSTA 

ARASINDA J 
•~-------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Zemane çocuğu 

Tramvayda geçmit, hakiki bir vak'· 

adır •• 
Maçkadan kalkmıf, tıklım tıklım, 

Harbiyeden B?İlJ• inmekte olan m.. 
rinci mevki bir arabanın kondok:örü, 

çok ıüılü, ıık, kibar bir bayamn J• • 

nındaki çocuk İçin bilet ke.tirmek. iati-

Dünyanın 
en eski 
Usturası , / \ \ 1 , 

-.....' 
'r I / ,,,, 

\ \ \ 

1'+6 

-
-..l 

' 
SENlL..; 

yorda. Amerikalı muharrirlerden Harry 
Bayan: Dickson bir gün gazetede iddialı bir 
- O, henüz dörı Jatmcladır! makale yazmış «her gün tıraş olduğum 
Deyince, her halde daha fazla oldu-

ğu zelıiamm keskinliğinden heDi olan ustura dünyanın en eski usturasıdır. 
çocuk ta, derhal atılarak: Tam 140 seneliktir» demİf ve ilave et-

- Entl dedi; annem de oba sem miş: «Eğer bundan eskisi meydana çı-
yqmda! karsa saçlarımı kökünden tıraş ede-

Ve biitün bir tram'HJ' laaDu kıs kıs rim. » ' 
gülerken, zavallı bayan kıplmmm ke- Bu makaleyi okuyan doktor Allon 
aildi.. Johnstone gazeteye fU mektubu yolla-

•--------------------• mış: 
il U Lll ACA uBenim usturam daha eskidir. Girit 

Solclaa saia: 
t - Kazaların en büyük amiri, üçüncü 

phıL 2 - Bir adet, aehirli bir hayvan. 
3 - Bir içki, papaa. 4 - Taharri -etm~k. 
5 - San'atın halk dilinde kullanılııı, uza~ 
gösteririz. 6 - Az pişmiı yumurta. 7 -
Kanatları güzel bir böcek. 8 - Bayılanla

ra koklatırlar, mutfaklarda tabak koyma -
yarar. 9 - Vücudumuzdaki kırmızı au, bir 
nevı yemek. 1 O - Avadanlık, vücudumu-

zun üstü, üçüncü tahıs. 
Yubndan ..,aiıya: 

adasında bulunmuştur. Ve bilenmif 
taştan yapılmıştır. Tam 4500 senelik
tir.» 

Bu mektup üzerine 
daha sesi i~idiJmemiş. 

• • • 
Dicksonun bir 

Yarlı odun 
Kalın meşe odununun yaylanabile

ceğini hiç göz önüne getirdiniz mi) 
f şte bu akla biJe gelmiyecek işi bir 

İngiliz mühendisi baprmışbr. Gürgen, 
Meşe, Sögüt ağaçları büyük tazyıklar 
neticesinde yaylı bir hale gelmekte ve 
o nevi ağaçlardan, otomobil amorti • 
sörleri bile yapılmaktadır. 
y;;çk·o·n~n °şey, nota. 8 - Balığın arap• 
çası, sığ değil. 9 - Bir L ilivesile Muır
da meşhur bir nehir olur, derman. 1 O -
Üçüncü ~aliıs, projenin" benzeri bir kelime. 
üçllncü fllhı's. 

Dünkü bulmacanm halli: 
Soldan sağa: 
1 -Venezüella. 2 -Aiahan, ait. 3 -

teselli. .f - Ekber. S - Adam, ma', re. 
6 - Nebile, ayn. 7 - Yaya, lsa, Ende • 
ron. 9 - E, yasak. 1 O iki. 

Y ulıandan &f&iıJa: 
1 - Vatman. eni. 2 - Ege, deynek. 

3 - Tas, eb'at. 4 - Ehemmiyet. S -
Zal. lar. 6 - Ünleme. uyu. 7 - ika, inat. 
8 - La, as, saç. 9 - Liberya. al. 1 S -

Hasta ortadan kaybolmuş, dört se- temin etmişler. 

ne sonra tekrar karşısına çıkmış, a- ~=::::==:;;:::::;=:;:::;:::;:==::==::=:==:====:=:=:;=:;;:::=:::;:::;:;::::;=:;::;::;::;;:::=:;;:::;:::;::::::;:::;;:::::;:=:;;==:;::=:;::~ 
damcağız, hala sapsarı imiş. Doktor ' 

dört senede tedavi edemediği hasta- İs TER i NAN 1 s TER İNANMA! 

At, Ren, ika. 

1 - Kırmızı bir meyva, akıl. 2 - Be • 
,iktafta bir semt, kırmıZL 3 - Yıkanmak

tan emrihizır, vücudun yapı,tıiı yerinden 
kolay kolay çıkmıyan haıe.re. 4 - Yoksul
lara yemek verilen tarihi yerlerden biri. S ·
Mah, hareketsizliğin arapçası. 6 - Bir a
det, bir erkek ismi. 7 - Yüksek, içine yİ· 

nın yüzüne dikkatli baktıktan sonra, 
birdenbire elirli alnına götürmüş ve: 

- Siz demiıtJ, yoksa Japon musu • 
nuz? 

Dört senedir boşuboşuna perhiz 
yapmaktan canı sıkılmış olan hasta: 

- Evet, demiş, bunun farkına 
şimdi mi varıyorsunuz) 

Yurddaş: 

Her günkü kazancından yapacağın 
tasaJTUf dar gününde seni yabancılnr.ı 
muhtaç kalmaktan, sıkmh çekmekt~n 
kurtanr. 

Bir ruetede okuduk: 
« Gümriilderin anblll'lumda 11 senedenberi yan aelip mi

afir kalan bir çok kakao kutulan varmıt. Bunlar ırab"ba Rus
yaya bdar bir de seyabaı yapm..ıar da orada kabul edilme
dikleri için döaÜp dolat1P bizim limanımıza gelmİ.fler ve güm
rük anbarlannın misafirperverliğinden istifade ederek oraya 
İyice yerlqmifler. 

«Kakao tozlannm ömrü tabiiıi pek uzun olmayacak ki, 
bu zavallı yersiz yurbıuz madde bülôlü eceli mevudu ile artık 
biç br ite varamaz hale selmİf. Nihayet hiç olmana tozJann 

katularmı satmak düfünülmüı ve aatalıia çakanlmq. 
nKakao kutularına bir talip çılmut ye banlan 48 liraya al-

m>J. Fakat utılan madde yalnız kutudan ibaret olduiu halde, 
içind..ki biç bir ite yaramu, yenmesi gayri caiz kakao tozları

nı bo,eltmağı unulmUflar. Bot b~ satın alan adama, kakao 

tozu i~ dolu kutuları tealim etmİf)er. İıtanbalda ise kakao tozu 

azalnnt olduğu için bir komisyoncu 800 lira vererek bu qe 

yaramaz kakaolan aabn almıı. O da bilmem kaç bin liraya on
lan baıkaama devrebnİf. » 

iSTER iNAN !STER lNANMAl 
..J 

Haziran 20 

r Sözü -" Kısas 

Maksim Gorkl 

lrmel Talu 

B ir aya yakın bir zamandanheridir 

beklenilen acı netice nihayet tahak· 

kuk etti ve Sovyet Rusyanın milli edibi, bu 
asrın da en b~yük bir nasın olan Aleksiei 
Maksimoviç Pieşkov, (müstear) adıyla 

Maksim Gorlci öldü. 
Beynelmilel edebiyat ufkunda birinci 

derecede bir yıldız şaşaasiyle parlayan bu 
büyük adam 1869 da, Nijni Novgarod'dl\ 
pek fakir bir ana babadan dünyaya gel~ , 

mişti. 

Daha küçücük yaşta iken hem öksüz. hem 
de yetim kaldığından, mektep yüzü gör• 
meyip, uzun müddet serseriyane bir hayab 
sürdü. 

Buna rağmen, kendi kendine biraz o
kuyup yazmak öğrenmişti. Ve günün bi· 
rinde, Gorkinin imzası, Petersburg neşri

yat aleminde, dikkate şayan bir yenilik a. 
larak dilden dile dolaştı. 

Halktan yetişen bu imza sahibi, halk111 
duygularını, pisikolojisini tarif ve tasvjr 
hususunda o vakte kadar misli görülmeyen 
bir kudret izhar eylemişti. 
' O tarihte, Franıada Emil Zola, realizm 
mektebini tesis etmişti. Maksim Corki, 
realizmde Zola'yı fersah fersah geçti. Ce .. 
haleti, temkiye ve üslUp bakımından, eser- • 
.lerinin mükemmeliyetine mani oluyordu. 
.Ukin görüşlerinin keskinliği ile bunları tas-
vir hususiyetindeki kabiliyeti emsalsizdi. 
(llk aşk), (Çocukluğum), (Serseriler).: 
(Ana), (Step) adlı eserleri, cihan edebi
yatında birer inkılap sayılır. 

Gorki, Rusyada bugünkü ""jimin kö• 
rü körüne bir hizmetkarı olmamakla bera• 
her, o rejimin prenıiplerine candan baih 
idi. Eserleri baştan başa emekçilerin lehin• 
de ve ihtilal fikirleriyle meşbudur. 

Çarlık devrinde takibata uğrayan Goı ... 
ki. Kerenski hükumeti zamanında güzel 
san'atlar nazırı aıfatiyle kabineye dahil ol• 
muıtu. 

Kerenski devrilip te iktidar mevkit 
Sovyetlerin eline geçince, Gorki hu yeni 
rejimle geçinemiyerek, 1921 de Alman• 
yaya, oradan da İtalyaya ıığındı. 

Ukin, «yeni ideal» e bütün varlığı ile 
bağlı bulunan bu büyük adam, memleke-
tinden uzak yaşamaktan son derece ishrap 
duyuyordu. 

Fikren fedakarlık ederek, hükumetiyle 
uzlaştı ve Maarif komiıeri olarak Rusyaya 
döndü. Orada, Sovyetler kendisine Kırım• 
da bir malikane tahsis ettiler. 

Gorki bundan sonra, dehasını, ideali• 
ne tahsis ederek, olanca kabiliyeti ile ça· 
lıııyorken hastalandı. 

Ve nihayet, evvelıi günkü ajans telgraf. 
lan, onun yüksek bir şöhret duruğundan,, 
biçe, hiçliğe kalb oluverdiğini bildrrdi1er .• 

Gorkinin ölümüyle müteessir olacaJC 
yalnız Sovyetler diyan deiilGir. Bu ayar• 
daki kudretlerin varlığı da, yokluğu da.ı 
bütün bir cihanı alakadar eden keyfiyet .. 
lerdendir. 

Biligor Ma$anaz 7 
1 - Yunanlılann güzellik ilahı Ve • 

nüa'ün sev~ilisi kimdir} 
2 - T alleyrand kimdir} 
3 - Bangkok hangi devletin merkezi 

bükUınetidir. 

4 - Me,hur Avuıturyah kompozitör 
Scbubert kaç yaıında ölmüıtür} 

5 - Tarihçilerin iddiasına göre büyük 
bir tufandan sonra sular altında kalan 
efsaneler diyarı nereaidir 1 

(Cnap..., yann) 

* Dünkü Suallerin Cevaplan~ 
1 - Dilsizlerin lisanında yumru'k Jl!t. 

harfini gösterir. 
2 - Spartacuı Romalılara isyan etmİf 

Gladyatörlerin reisidir. 70 hin kişi ile Ro
,ma üzerine yürümüt, mağlup olmuş, Mi
lattan 71 yıl evvel ölmü§tür. 

3 - Tenis oyunu Fransızlar tarafından 
1 S İnci asırda icad edilmigtir. 

4 - Thetis Yunanlıların deniz Allahı • 
dır. 

S - PoBta pulu ilk defa 1653 de Fran
sa parlamento aza muavinlerinden Vela • 
yer tarafından çıkarılmış, ikinci defa İnııil
terede görülmüştür. 

' 
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TELGRAF HABERLERi .. ..; 

Konuşma 'S: I A~~· 

Du .. nya mı·ııetlerı· nı· n sı· laA hlanma 1 Dün Nonnanrue iç:~:ö:~:~:.:~çbu . .AL: E 8. 
gün de Queen Mary ıçın tekrar edılıyor : ı ~--•••••••••••
Öyle büyük gemiler ·, yap~ması da, i~le • 1 l . 
tilmesi de çok pahalı oldugundan, sahıble- ta yan dıplomatları ara-

Karsız işler 

rine kar getirmek şöyle dursun, hayli za- sında yapılan d ... . 0 kl ..... 
rar verecekmiş... Bu işlerden anlıyanlar • ~gı.şı ıgın 
kağıd üzerine birtakım rakamlar döküp sebebı ne ımış? 
ağır giden küçük gem~lerin, d~ha ~mniyetli Bundan bir müddet evvel Arjan-

masrafları 122 milyar frank 
Fransız Finans Bakanı, dünya milletleri bütçelerinin silah
lanma masraflarını daha ziyade çekemiyeceklerini söyleyor 

bir ticaret olduğunu ısbat edıverıyorlar. ·· tin hükumeti M·ıı ti C · · 
ı ·b· · ı e er emıyetı 

Gerçi rakamların, acem kı ıcı gı ı, ıste- um ... k"t' r·· 
nilen tarafa kullanıldığını bilirim; fakat o ~mı a ıp ı~ıne müracaat ederek 
hesablar işime geldiği için, doğrudur diye cemı~et ~mu~ıye. heyetinin toplanma
kabul edeceğim. Normandie'yi veya Queen sı~_ı ısted~. Arıantın hükumetinin bu 
Mary'yi yaptıran kumpanyalar zarar ede - muracaatı, Habeş meselesiyle alaka -
cek diye sevinmiyorum. İşin orasından ba- dardı ve bu hükumet, isteyordu ki. 
na ne~ Milletler Cemiyeti bu meseleyi esaslı 

Paris, 19 (A.A.) - Finans Bakanı 
Yincent Auriol, saylavlar kurulunda, 
Fransız finansal siyasasının daima ge· 
nel siyasanın arkasından giderek ona 
tabi olacağını bildirdikten sonra demiş
tir ki: 

ı «Bütün dünya memleketlerinin büt· 
1çeleri, silahlanma hakkında daima 
yükselen fazlalıkları artık daha ziya -
de çekemez. Bugün bütün dünya mem
leketleri, karr'ilılıklı tbirbir1erini parça

layacakları zamanı hazırlamak üzere, 
122 milyar &ank masraf etmektedir -

ler. Bu artık böyle devam edemez.» 
Hariçteki Fransız sermayesi 

Paris, 20 {A.A.) - Saylavlar ku -

ıulunda, finans bakanı Vincent Au -
riol, frangın kıymetten düsürülmesi
nin manasızlığını bildiı-mis ~e mem -
leketin kendi kendisini yaİmz olarak 
kurtarması lazım geldiğini söylemiştir. 

Finansa bakanı, harice, 26 milyar 
Fransız kapitalinin kaçtığını ve 30 mil-
yar frangın da memleket dahilinde 
saklanmış olduğunu bildirmiştir. Bu 

suretle Fransız ekonomisi 60 milyar 
kadar frank kaybetmiştir. 

Parlamentoya bazı projeler tevdi o
lunmuştur. 

Finans bakanı, yabancı memleket -

lerde mevcut emval hakkında bevanna
meler vermek suretiyle dışarı . çıkan 

kapitalin bildirilmesi için 15 T emmu
za kadar mühlet vernıistir .._ . 

Bu mühletin geçmesini müteakip 
cezai tedbirler alınacaktır. 

Frangın kıymetten düşürülmiyece ~ 
ği kararı, kapitali teskin etmitştir ve 
ekonomik iş başlaması, bu kapitali 
yeniden memlekete sokmalıdır. 

Dağıhlan T etkilitlar. 

Paris, 19 (A.A.) - Faşist mahiyetin
deki teşkilatların dağılması hakkındaki ka-
rarname resmi gazetede intişar etmiş ve 
adli polis komiserleri bu kararı dört teş· 

kilata bildirmişlerdir. Bu teşkilatların da
ğıtılması, herhangi bir vak·a çıkmadan ya
pılmıştır. 

Var ol<?-ndan başka, ondan büyük ve olarak ele alsın ve bunu hükmi ve fiili 
hızlı gemiler yapmak gayretinin bir çılgın- bir karara bağlasın. 
tık olduğu isbat edildi diye de sevinmiyo - O J A zaman ar rjantin hükumetini 
rum. İnsan oğlunun en büyük şerefi her h k 

l h are ete getiren saik bir türlü anlası~ 
gün, elinden geldiği kadar imkan ar sa a- , 

h b f 
.1 'k 'f 1amamıştı. Fakat aradan epey »aman 

sını genişletmek, iç ir za eri ı e 1 tı a et· ... 
meyip daima bir yenisinin peşinde koşmak- geçti. Bu sayede de bazı sızı~tılar vu-
tır. Elbette ki gemilerin şimdiki sür'ati de kua geldi. Bu sızıntılara göre, Cemi
yetmez; insan oğlu, Normandie ile Queen yeti Akvam heyeti umumiyesinin top
Mary'nin gayet ağır giden gemiler sayıla- )anmasını ve bu toplantıda İtalyan -
cağı güne kadar çalışacak, ondan sonra yi- Habeş meselesinin tetkik edilerek bir 
ne çalışacaktır. karara bağlanmasını isteyen Arjantin 

Bu didinme, bu uğraşma niçin? Hiç bir ile İtalya arasında ağız birliği vardır. 
"ey irin degwil ve böyle olduguw için güzel.•• it 1 b 1 l' ] ,. .. a ya, şu veya u suret e e me öy e 

Filistin meselesi Avam -~Kraf K;;ol'u~-
Kamarasında görüşüldü beyana! 

Sadece sevinç için, saadet için.·· Saadet, bir vesika geçirmiştir ki bununla, ha
yani hasım unsurlara galebe çalmış olma: kiki mütearrızın kendisi değil, Habe
mn verdiği emsalsiz his. insan oğlu için şistan olduğunu ispat etmek mümkün 
bundan büyük gaye olamaz; la biati arzu-

olacakmış. 
lraımıza, heveslerimize boyun eğdirmek, 

Romanya kralı " Kü ük 
Müstemlekit naz~n.' yalnız Yahudi muhaceretini değil, Antant devletleri daim! be. 
Arap muhaceretını de kontrol etmek lazımdır, diyor raber olacaklardır,, diyor 

onun sırlarını keşfetmek gayesi yanında Bu sebepledir ki Arjantin ve İtalyan 
her gaye küçük kalır, bir mızmızlık gibi hükumetleri, aralarında, bu vesikayı 
görünür. meydana koydurmayı intac edecek bir 

Beni saıl sevindiren, o hesabların doğ- h"'d. k a ıse yaratmıya :ırar vermişler ve 
ruluğunu kabul etmekte bir zevk duyduran böylece, Arjantinin Cemiyeti Akvam 
şey, günden güne daha büyük, günden gü- h 

Londra, 19 (A.A.) -Avam kama
rasında müstemlekat bakanı Ormsby
Gore, Filistindeki vaziyet hakkında 
izahat vererek demi,ştir ki: 

«Haklarındr' takibat yapılan 1:328 
'Arap ve Hıristiyandan 1206 sı, 418 
Yahudiden 328 i mahkum edilmiştir. 
81 Arap lideri kamplarda bulundurul
makta, 122 si de polis nezaretine tabi 
tutulmaktadır. 2 Yahudi ve 2 Hıristi

ıyan komünist hapsedilmiştir. 80 Ya -
hudi komünist de polis nezareti altın
({a bulundurulmaktadır. Şimd; köyle
rin heyeti umumiyesine kollektif ce -
zalar tatbik olunmağa başlamıştır. 

Sükun yerine geldikten sonra kral 
bir komisyon nasbedecek ve bu komis
yon isyanın sebepleri hakkında tahki
katta bulunacaktır. İngiltere ile Arap
lar arasındaki an 'anevi dostluğu devam 

ettirmek istiyoruz. Hükumetin, gerek 
Yahudilere, gerek Araplara karşı ayrı 
ayrı teahhütleri vardır. Falcat bugün 
yalnız, Yahudi muhaceretini değil, 
Arap muhaceretini ve diğer her ne
vi muhacereti sıkı bir kontrola tab tut
mak lazımdır. Yalnız liükumet, bu mü
him meseleyi, ancak komisyonun tah
kikatı ve tavsiyeleri esasına göre hal
ledecektir.» 

Arapların istekleri hakkında muha
fazakar bir mebusun sualine cevap 
olarak Ormsby şu izahatı vermiştir: 

«Araplar, Yahudi muhaceretinin 
ve Yahudilere arazi satışlarının tama
men durdurulmasını, ve aynı zaman
da bugünkü hükumetin, seçilmiş bir 
asample karşısında mesul bir milli hü~ 
kumete inkilabını istemektedirler. Bu 
tarzda istekleri ise ben kabul edemem.» 

Bu sabah Beşiktaşta 
bir kadını vurdular 

Cinayet bir hesap meselesinden 
iki yerinden vuruldu, vuran 

çıkh, kadın 
yakalandı 

Beşiktaşta Hasfırın caddesinde manav· konuşurlar ve hesaplaşırlarken kavgaya 
1lık. yapan Karacabeyli Mustafa oğlu Ali tutuşmuşlardır. 
bu sabah saat 8,30 da Hamiyet isminde Ali bu kavgada sinirlerine hakim ola-

· bir kadını vurmuştur. 

~inayet bir hesap meselesinden çıkmış
tır. Hamiyet Üsküdarda İnadiyede otur· 
maktadır. Ali ile de ortaktır. Sabahleyin 
tAliden hesap istemek için dükkana gelrciş, 

Maksim Gorkinin cenazesi 
Moskova, 19 ( A.A.) - Maksim 

Gorkinin cenaze merasimini tertip için 
hükumet hususi bir komisyon teşkil 
etmiştir. Merasim 20 Haziran saat 18-
ae Kızılmeydanda yapılacaktır. 

Maksim Gorkinin ebedi mirasını ve 
rnuhaberatını tesellüm etmek üzere de 
ayrıca bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Moskova, 19 (A.A.) - Maksim 
Gorkinin vefatı dolayısiyle bütün 
Sovyetler birliği matem içindedir. Şe
hirlerde, fabrikalarda, kolhozlarda ma
tem toplantıları yapılmaktadır. Gaze
teler, Gorki hakkında uzun makaleler 
neşretmekte ve ayni zamanda Sovyet
ler birliğinin her köşesinden ve yaban
cı memleketlerden gelen taziyetleri 
bildirmektedirler. 

Saht 
' 

Berline döndü 
Peste, 19 (A.A.) - B. Şaht, tayyare 

ile Berline gitmiştir. 

'mamış ve kadını biçakla iki yerinden ağır 

surette yaralamıştır. 
Hamiyet Beyoğlu hastanesine kaldırıl

mıştır. Ali yakalanmıştır. 

Belçikada sokak muharebesi 
Brüksel, 19 (A.A.) - Grev, mütema· 

diyen etrafa yayılmaktadır. Ordu, şimdi

den bir çok (abrikaları İşgal etmiştir. 

Monı, 19 (A.A.) - ccBelçikadaı> Bu· 

rada vahim arbedeler zuhur etmiştir. Grev
cilerle jandarmalar arasında vukua gelen 
bir sokak muharebesinde bir kadın ile bir 
grevci telef olmuştur. 

Llyej, 19 ( A.A.) - Ameleyi ayart
mak ve ayni zamanda şiddet istimal etmek 
gibi hareketler çoğalmaktadır. Elektrik 
santralı amelesini ayartmak için yapılan 
bir teşebbüsün önüne jandarmalar geçmiş
dir. Jandarmalar, yedi kişiyi tevkif etmiş
lerdir. 

Fabrikaların önünde polis tarafından 

yapılan baskınlar esnasında otuz kişi tahri
katçı tevkif edilmiştir. 

Bunların otuzu Liyejli değildir. 

Çankırıda ilkarpa mahsulü 
Çankırı, 19 (A.A.) - Yeni Arpa 

mahsülü bu hafta pazara geldi. 

Paris Soir gazetesi son gelen nüs -
hasında muharrirlerinden Jules Saver
wein 'in Kral Karol ile yaptığı bir mü
lakatı neşretmektedir. 

Fransız muharriri diyor ki: 
«Kral beni Bükreşteki sarayının ü

çüncü katında ve çalışma odasında ka
bul etti. Uzun boylu yaptığımız müla
katta, derin vukufu ve bilhassa fevka
Jade güzel Fransızca konuşması i]e na
zarı dikkatimi celbetti. Söz Bükreşte 
geçen hafta zarfında toplanan Küçük 
Antant devletlerinin reislerine intikal 
ettiği zaman kral şu sözleri söyledi: 

- Demek Benesi kendisiyle yaptı
ğımız görüşmelerden sonra memnun 
gördünüz öyle mi? Ben de çok mem -
nunum. Müzak~reler esnasında herşeyi 
gözden geçirmek suretiyle muallakta 

eyeti umumiyesinin toplanmasını is
ne daha hızlı gemiler yapmağa sevkeden 
arzunun sadece kar endişesinden doğma- temesi takarrür etmiştir· Fakat, son -
dığmı görmektir. radan, ltalya, bu fikirden vazgeçmiş -

Para, kazanç. insan oğlunun tarihinde, tir. Çünkü, vaktile Cenevrede tanzim 
en ehemmiyetli gözüktüğü zamanlarda bi- edilmir,; olan ve kuvvet kullanmak su
le, bir vasıta olmaktan ileri gidememiştir. retile arazi ilhak eden devletlerin bu 
Sadece ona taptıklarını sananların çoğu da hareketini tanımayı amir bulunan pro
yine, belki kendileri de farkına varmadan, tokolu imza edenler arasında ltalya da 
daha yüksek bir gayeye hizmet ederler. İh- vardır. Eldeki vesikanın kuvvet ve kıy· 
timal ki 0 iki büyük gemiyi yaptıran kum- meti ne olursa olsun, protokol muhte
panyalar sadece kar arzusu ile çalıştıklarını 
sanmışlardır: bunun bir zararı yok. Böy- viyatı sarihtir. Bu sebeple, Cenevre· 
le olması onların, kendileri de bilmeden den aksi bir kararın sadır olması ihti
insanlığın büyük gayesine çalışmış olduk - mali vardır. İtalyayı, ilk fikrinden vaz
larını gösterir. geçmiye sevkeden amil işte, evvelce 

İnsan oğlunun yine insan oğlu üzerinde· imzalamış olduğu bu protokoldur. Bu
ki zaferleri bir devirde bir kavnu sevindire- nun yerine, Habeşistam ltalyan top -
bilir; muhakkak ki bir başkasına yas olur. raklarının bir cüz'ü olarak tanımak 
Fakat tabiat üzerindeki, hasım unsurlar 

üzere bir baska çare düsünülmüstür. 
üzerindeki zaferleri her devrin her kavm1 
için bir şereftir, onlarla sevinmesini bile -

olan bütün meseleleri hiç bir şeyi göl- lim. Çünkü onlar içimizdeki en asil arzu
gede bırakmamak suretiyle tetkik et - nun eserleridir. 

O çare ise şudur: Nezdin~ memur
1 

bu
lundukları devletlerin reislerine itimat
name verecek olan İtalyan sefirlerinin 
bu itimatnameyi, hem İtalyan krall 
ve hem de Habeş İmparatorluğunu 
nefsinde elyev fiilen cemetmekte olan 
yine ayni kral namına vermek. 

tik, eğer bütün devletler hattı hareket-
lerini bizim kadar vuzuhla tayin etse- Yunan Krahnm seyahatı 
lerdi, Avrupanın huzur ve sükunu av- Atina, 19 (Hususi) - Seyahatine de-
det ederdi. Size noktai nazarlarımız- vam eden Yunan kralı yarın Selanikte 
da ittihat olduğundan bahsetmişler. bulunacaktır. Başbakan Kralı karşılamak 
Hayır ben daha ileri giderek diyece - üzere Selaniğe hareket etmiştir. Kral pa
ğim ki, müstakbel hareketlerimizde de zartesi şenliklere iştirak için Kılkişa gide
ittihat olacaktır. Melhuz biitün ihtimal- cektir. 
leri nazarı dikkate alarak, kuvvetleri-
mizi ve mesaimizi o yolda birle,ştirmi- Zaglül paşanm kemikleri 
şizdir.» nakledilirken 

Günde on saat dosyalar içinde çalı- Kahire, 19 (A.A.) - Zağli'il paşanm ce· 
şan kral bu sözleri büyük bir itimadı ııedinin Kahirenin eski mezarlığından 1930 
nefsle söyledikten sonra, kendi mem - ,senesinde milli iane ile inşa edilmiş olan 
leketi hakkında da izahat vererek istik- ,türbeye askeri merasimle nakli esnasında 
halden emin olduğunu ilave etti.» yarım milyon Mısırlı hazır bulunmuştur. 

İtalyan hükumeti, bunu, ilk defalar 
zecri tedbirleri tatbik etmemiş olan 
Avusturya gibi, Macaristan gibi dev
letlere karşı tatbik edecek ve bu for -
mülün işe yarar olduğu anlaşıldıktan 
sonra bu yolda yürünecektir. İtalyada 
son diplomatik değişmelerin sebebini, 
işte böyle izah ediyorlar. 

Selim Ragıp 

Çinde dahili harp 

Adisababadaki elçiler 
ispanyada hapishaneler doldu Londra, 19 (Hususi) - Bugün 

Uzak Şarktan gelen haberlere göre 
Cadix, 19 (A.A.) - Hükfunet, dün 

Adisababa, 19 (A.A.) - İngiliz elçi
si refikasiyle birlikte mezunen lngihereye 
gitmek arzusu ile Cibutiden hareket etmiş· 
tir. Fransa elçisi de yakında izinli olarak 
gidecektir. 

patlak vermiş olan umumi grevin gayri ka- Çinde dahili harp yeniden başlamış ve 
nuni olduğunu ilan etmiştir. Hunan 'ın cenubunda Nan kin ile Ku

Hapishaneler, ağzına kadar doludur. angsi askerleri çarpışmışlardır. Fakat 
Hükumet, Dalles vapurunu zaptetmiştir. bu haberleri teyit edecek malumat gel
Bu vapur, hapisharıe hizmetini görecektir. memiştir. 

1 İki ahbap çavuşlar 
'--------=----~__:.,_ __ _ 
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MEMLEKET HABERLER/ 
Bu sene Somada tütün 

mahsulü pek nefis 
Somalılar yaza hasret çekiyorlar, yağmurlar hala devam 
ediyor, Heciz köyüne yıldırım düştü, bir kişiyi öldürdii 

Somadan bir görünüt 

Soma {Hususi) - Bu sene tütün bulutlu ve yağmurludur. Bu yağmur
mahsulünün çok bereketli olacağı u- lar çapa yapan tütüncülerle pamukçu
mulmaktadır. Tütünlere arız olan has- ları sevindirmekte ise de arpa ve buğ
talıklarla mücadele edilmekte ve has- day yetiştiren ekiciler epey üzülmek
talığa meydan verilmemektedir. Bunun tedirler. 

için Soma tütünleri bu yıl pek nefis bir Heciz köyünden İsmail oğlu Meh-
surette yetişmektedir. met Ali tarlasından dönerken birden-

Bu yüzden tütün işile uğraşanlar bire yağmura tutulmuş, korunmak için. 
bütün gayretlerini sarfederek Soma tü- mezarlık içinde büyük servi ağacının 
tıjinlerinidiğer mmtaka tütünlerile kıyas altına girmiş, fakat ağaca düıŞen bir yıl
Jlabul etmiyecek derecede mükemmel dırım zavallıyı öldürm~tür. Heciz kö
ve temiz işlenmesine dikkat etmekte- yüne de bir yıldırım düşmüştür. 
dir ler. Somada llkmektep Sergisi 

Bu seneki tütün mahsulü geçen se
neye nazaran çok fazladır. Bu tütünler 
temiz yetiştirildiği için bu yıl iyi fiat
larla satılacağı ümidi de ekicilerin faa
liyetine bir kat daha hız vermektedir. 

Tütüncülere yardım eden Akhisar 
tütüncüler bankasının diğer kazalarda 
olduğu gibi Somada da bir şube açaca
·ğı hakkındaki ~ayialar tütüncüleri çok 

llkmekteplerin imtihanları bitmiş ve 
bu münasebetle talebelerin bir sene 
zarfında yaptıkları resim ve el işlerin
de ne kadar muvaffak olduklarını gös
teren bir sergi açılmıştır. 

Sergi büyük takdirler kazanmıştır. 

Somada Evlemneler 

Somada geçen bir sene zarfında 7 4 
çiftin evlenme muameleleri yapılmışsevindirmiştir. 

Somada Yağmurlar 
' tır. Bu evlenmeler yalnız kasaba bele

diye dairesinde yapılmıştır. Köylerde 
ve nahiyelerde yapılan evlenmeler bu 
sayıya dahil değildir. 

Yaz geldiği halde burada hail bahara 
hasret çekilmektedir. Havalar her gün 

Trene kavuşan köylüler 
bayram yapıyorlar 

Köroilu me•ldinde köylüler tren yolunda kurbaıa kesiyorlar 

kilometredeki tren devrilme kazasının tah
kikatı devam etmektedir. T ahltilı:atı Kay-

• 
lzmitte 
Atatürk günü 
İzmit 20 (Hususi) - 19 haziran bü • 

yük Önder Atatürk'ün İzmite ayak bastığı 
tarihtir. Bu büyük ırünü İzmitliler bu yıl 
coşkun bir tezahüratla k.utluladılar, İzmit 
dün büyük bir bayram yaptı. 

Halkevinin çizdiği büyük bir programla 
sabahtan akşama ltadar tezahürat yapıl 
dı. 

lzmitte bir laz kaçırma vak' ası 

İzmit (Hususi) - Sapancanın Kırkpı· 
nar köyünde Salih adında bir deli kt.nh 
kurt köyünden Ömerin kızı İsmeti kaçır -
mış, fakat yapılan müracaat üzerine zabı
ta ikisini de yakalamıştır. 

lzmitte bir çocuk boğuldu 
İzmit (Hususi) - Karasu nüfus memu· 

ru Mehmedin oğlu 16 yaşındaki Kr.nan 
yüzmek için denize girmiştir. Bir müddet 
açıldıktan sonra kollan tutularak yiizemi -
yecek bir hale gelmiş etraftan yetişilip kur
tarılıncaya kadar boğulmuştur. 

İki cerb vak' ası 
İzmit (Hususi) - Kandıranın Akçao

va nahiyesinin Tekkeli köyünden Muştafa
nın oğlu 1 4 yaşındaki Muharrem ayni köy
den 24 yaşındaki Bayram oğlu Yaşan bir 
güreş meselesinden dolayı bıçakla ağır su
rette yaralamıştır. Yaşarın hayatı tehlike • 
dedir, carih yakalanmıştır. * Derbend nahiyesinin Esme köyünden 
Kazım da bir kız meselesi yüzünden ayni 
köyden Halili bıçakla ağır surette yarala
mıştır. Yaralı Halil lzmit Memleket hasta
hanesine kaldınlmıı suçlu yakalanmıştır • 

Köyünü kurttan 
Kurtaran 
Zeki köglü 
Kaş (Hususi) - Kazamİzın Ova

gelmiş köyünde bir köylü, geceleyin, 
kurtların köye hücum ettiği bir geçite 
kapanla bir pusu kurmuştur. Pusu kur
duğu kapanın bir metre kadar gerisin
de, büyük bir korku ile planını tabik 
etmek için beklemiştir. 

Bir müddet sonra sürü halinde ge
len kurtlardan biri kapana girmiş, köy· 
lü de, fırsattan istifade ederek, yanın
da bulunan bir çanı, kurdun boynuna 
geçirmi~tir. Ve, dönmüş köyüne gel
miştir. 

Bundan sonra, köyde artık bir daha 
kurda tesadüf edilmemiştir. 

lzmitte Akyeşil sporun kongresi 
İzmit (Hususi) - Akyeşil kulübü 

senelik kongresini aktetmiştir. Kon
gre riyasetine Rıza Oruç, katipliklere 
de Cevdet ve Mehmet seçilmişlerdir. 
Eski idare heyeti tarafından bir yıllık 
çalışma raporu okunup haylıca müna
kaşalar yapıldıktan sonra yeni idare 
heyeti şu suretle seçilmiştir. 

Zihni, Riza, Muammer, Fevzi, Ta
hir, Hamdi, Fehmi, Lütfü ve Nazmi. 

Kongreden sonra heyeti umumiyece 
Berlin olimpiyadına i~tirak edecek olan 
Akyeşil spordan mq?hur bisikletçi Or
hana kongre münasebetile bir sevgi tel 
yazısı çekilmiştir. 

Sühası, ikinciliği polis lsmailin Serası ka-
zanmıştır. 

Koşulara gelecek hafta devam edilecek-
Sivas ( Husuıi) - Sivaı • Erzurum hat· 

tının ray döşen!e faaliyetine devam edil
mektedir. Sivaııtan Çetinkaya istasyonuna 
kadar inşaat hitam bulmuştur. Ray dö -
§eme işi eylülde nihayet bulacaktır. Malat
ya istisakı hattında da ;alııma ilerle -
mektedir. Ray feroiyatının bu yıl Divriğc 

seri ioletme müfettişliği ile adliye ayn ayrı tir. 
yapmaktadırlar. Kızı.laym yardımı 

vardmlmasına çalışılacaktır. 

Trenin 1'endilerine yaklaıtığını gören 
köylüler büyült bayramlar yaparak kurban 
kesiyor ve davul çalıyorlar. 

Tren Köroğlu mevkiine vardığı zaman 
treni karşılıyan köylüler büyük tezahürat 
yapmı;ln, kurbanlar kesmişler, bu giinii 
sayılı bayramlardan biri gibi kullanbmışlar
dır. 

Sivas - Erzurum yolu üzerinde 67 nci 

Y aralılann sıhhi vaziyeti günden güne 
iyiliğe doğru gitmektedir. Doktor Safinin 
kınlan kolu alçıya konulmuştur. 

Sivas Kızılay Korumu Sivas çevresinde 
bulunan fakir halka 240 ton buğday tevzi 
etmiştir. 

Dolu yağdı 
Sıvasta ilkbahar at yarıı~lan 

Son yağan şiddetli yağmurlardan sonra 
İlkbahar at yarışlarına başlanmıştır. ilk dolu düşmüştür. Haylice zarar verdiği söy

hafta koşusu Ormantepe sahasında ya - lenmektcdir. 
pılmıştır. Çekirge derdi 

İlk koşu Sivas vilayeti dahilinde doğmuş 

ve yehşmiş üç yaşındaki yerli yanın kan 
arap ve halis kan arap erkek ve dişi tay· 

lar arasında yapılmıştır. Mesafe 1000 met
re idi. Bu koşuda birinciliği binbaşı Naimin 

Geçen yılın kurak geçmesinden bu yıl 

Sivas ve havalisinc mühim zararlar vere -
cek mikdarda çekirge yağmağa başlamış
tır. Bu sefer hayvanlarla ziraat müdürlüğü 
mücadeleye başlamıştır. 

Sayfa 5 

Ankarada yeni yapılacak 
devlet binaları 

-
Devlet mahallesinde yeni y~pılac ak binalann planı 

An karada Yeni Devlet mahallesinde ya• 
pılmakta olan Gümrük ve İnhisarlar Ba • 
kanlığı binasınm, vaktiyle bu mahallenin 
maketinde görülen akengi bozduğu göze 
çarpıyordu. Halbuki burası bir kül olarak 
şehrin en güzel ve toplu kısmı olacaktı. 

Ankara imar müdürlüğü bu hususta 
şu malumatı vermektedir: 

<c- Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı -
nın da diğer binalarla ahengi dü~ünülerek, 
arazi ve bina projeleri üzerinde gereken 
etüdler yapılmıştır. Bu tetkikler sonunda, 
Ankaranm imar planını hazırlıyan profe
s')r Herman Yansen tarafmdan Dahiliye 
Vekaletiyle Emniyet Abidesindeki kısma 

ait sahanın nihai tanzim projesi hazırlandı. 
Bakanlar meclisinin tasdikine iktiran etti. 

Bugün yapılmakta olan binalar bu suretle 
meydana gelmektedir. Gümrük ve İnhi.:ıar
lar Vekaleti binası henüz bitmemiş oldu -

ğundan bu binanın yerine uyup uymadığı 
hakkındaki tereddüdü dü~ünceler bir göz 
aldanmasıdır. Bu bina da tamamlandığı. 

vakit ve bunların da şimal tarafındaki Ma
arif Vekaleti Adliye V ek.aleti binalan da 

yerlerine otururica emniyet abidesinden 
Dahiliye Vekaleti önündeki Şeref meyda
nına giden büyük mahalle teşekkül edecek 
ve heyeti umurruyenin müvazene ve ahengi 
o zaman tamamiyle tebarüz edecektir .. » 

İmar Direktörlüğünden aldığımız bu 
malumat; bugün yalnız Ankaranın değil, 

belki Türkiyenin güzel bir mahallesi olan 
hükumet kartiyesinde, Gümrük ve inhi~.u
lar Bakanlığının arsa ve plan vaziyeti =le 
göz önünde bulundurularak yapıldığım 

anlatmaktadır. Bugün Devlet mahallesin
de, Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı bina• 
sından sonra yapılması kalan Kültür ve 
Adliye vekaletleri vardır. Bu iki vekalet 
binasından Kültür Bakanlığı binası, T cm• 
yiz yapısının ve Adliye vekaleti binası 

Gümrükler Bakan1ığmın önüne inşa edile
cektir ki, Güvenlik anıtının, bugün §ehrin 
en güzel ve kalabalık park ve eğlence yer
lerinden birisi halini alan bahçesi bittiği 

zaman Devlet mahallesinin modern ve göz 
alıcı yapılan başlamış olacaktır. 

Plan, Killtür, Adliye, Gümrük ve in· 
hisarlarla, Temyiz binasını göstermekte• 
dir. 

Bir avukat iki arkadaşını düelloya 
davet ettti 

( Ba~tarafı l inci nyfada) 

ki anlaşıldı kelimesini, anlamışlardı, 
~eklinde tefsir etmiş, bir avukatın da 
bir davayı mürettep olduğunu bile bi
le alması meslek haysiyeti ile kabili te
lif olmadığından benim bu sozumü 
gururu meslekilerini ihlal eder mahi -
yette görmüşler ve baroya şikayette 

bulunmuslardır. Baro da bu isi tetkika 
başlamı~t;r. • 

Üçümüz de baroya çağırıldık. Müra
faa esnasında ben kendimi müdafaa 
eder ve arkadaşlarımın kelimeyi yan
lış tefsir ettiklerini söylerken Fuat Se
dat bana hakaret yollu sözler söyledi. 

Ben de bir istida vererek Fuat Se -
dadı ve tahrikiyle hareket ettiğine kani 
olduğum İsmail Müniri düelloya davet 
ettim. Düelloda kullanılacak silahın 

cinsinin tayin edilmesini de gene ken
dilerine bıraktım. Bu harekette muz -
tardım. Çünkü bunlar kardeşim ecuı· 
cı Hüseyin Hüsnüyü de iz0aç ediyor • 
lardı. Türlü türlü iftiralarda bulunu -
yorlardı. 

Bizim kanunlarımız düello etmeğe 
müsait değildir. Fakat bir çok memle
ketlerde yüksek tahsil görmüş münev
ver adamlar her iki taraf kabul ettiği 
takdirde düello ederler. Ben kanunla -
rı düello yapmaya müsait olan memle
ketlerden her hangi birine gidip Fuat 
Sedatla ve İsmail Münirle düello yap· 
mıya her zaman hazırım.» 

Avukat Hasan Fehrninin düello da
vetine Sedat F uat,İsmail Münir henüz 
cevap vermiF,; değillerdir. 

Hadise avukatlar arasında gunun 
dedikodusunu teşkil etmektedir. Avu
kat Sedat F uatla İsmail Münirin düel
lo teklifini kabul etmiyeceklerini böy

le bir teklifin ciddi de telakki edilemi • 
yeceğini söyleyenler vardır. 

Akhisarda petrol damarları 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

Şimdiye kadar yapılan tetkikler bu 
ihbarın ehemmiyetini meydana çıkar
mıştır. Bulunan damarlar Soma maden 
kömürü damarlariyle karışık olduğu ve 
ayni yerden başladığı için Soma ma
den kömürleri ocaklarına ait tahlil ra
porunun tetkikine lüzum görülmüştür. 
Grup direktörü Cevat, bu mmtakada 
Amerikalı arziyat mütehassısın tetki
kine lüzum olduğunu söylemiş, bu tet
kikten sonra sondaj ameliyesi yapıla • 
cağını anlatmıştır. 

Balkan Antantı matbuat 
Atina, 19 (A.A.) - Gazeteler, Bal• 

diki münasebetilc bunun ehemmiyetini 
kan Antantı matbuat nizamnamesinin tas
tebarüz ettirmektedirler. 

Eleftron Viina diyor k.i: 

aNizamnamenin imzası Balkan Antan
tı devletlerinden her birinin matbuatının 

diğerlerine karşı olan vaziyetlerini değişti• 
recek değildir. Çünkü Balkan matbuatın· 

da iyi anlaşma ve teşriki mesai ötedenberi 
hakim bulunmaktadır. Bununla beraber 
Balkan Antantı matbuat birliği gazeteler 
arasında daha sıkı bir teşriki mesai ile bu 

- Kendinize geliniz, buraaı Arna- iyi anlaşma fikrini daha ziyade taauuv et· 
vutluk değildir, demiştir. tireccktir.» 



6 Sayt ... 

Bitpazarında bir kaç saat 
Paltosunu satmak isteyen 

bir adam neler görür? 
* • .. 

Herif paltoma 30 lira vermişti. Demek bu kadar kıymetli idi, ha .•• 
Hiç otuz beşten aşağı verirmiyim ? Başkalarına gösterdim, bütün 

Çarşıyı dolaştım. Ou beşten yukarı çıkan olmadı. Nihayet 
ilk müşteriye 16 liraya satbm r 

Çarııdan bir göriinüt 

A av ıda okuyacaklarınızı bana bir arka· ı dan çekip aldı. Hızlı hızlı kapıya doiru 
daşı! ganlattı. Onun ağzından aynen ya• yürüdü. Peıini bırakır mıyım) 

Gazete kaiıtlannı parçaladı. Paltonun 
önce yakasına baktı. Yağlanmamıı oldu • 
ğunu görünce memnun oldu .. ıonra kol ve 
cep kenarlarına baktı. Kendi kendine: 

zıyorum: 

İşlerim kötü gidiyo!.du. Kıı üzeri. 60 li· 
raya yaptırdığım canım paltoyu (Bitpa
-ıanna) &'Ötürmek icap etti. 

Evdeki pazarlıiın c;argıdakine uymıya

cağını bildiğim halde: 
- Tao çatlasa 20 liradan aoaiı vermem 

dedim. Besmeleyi çekip kapalı çar§ıya dal• 
dım. Palto satmak, unuruma dokunmuş o· 
Jacak ki, aylarca kolumda gezdirdiiim ma· 
lımı, gazete kağıtlarına ıarmışım. Bir Ür· 
küyorum ki ıormayın. Sanki muazzam bir 
kabahat yapmaktayım. 

Etrafıma ürkek ürkek bakınıyorum. Na
eıl ııöyliycyim yarabbi> Paltomu ıalıyo • 
rum. İhtiyacım var alır mısınız} demek bir 

zormuı ki .•• 
Kafam da bnna inat terııine iıliyor, (ııa· 

bah sabah tra, olmak ayakkabı boyatmak 
neyine be züppe) diye mırıldanıyor. {Pal· 
toyu satacak kadar meteliksiz adamın tra· 
eıı. boyası kusur kalsaydı.) 

• 

- Ala, dedi, havı bile dökülmemiş ..• 

İçini çevirdi, öz malı gibi astarı bir ta• 
rafından söktü. Tere, yüz edilip edilmedi
ğini kontrolladı. Ancak o zaman kendimi 
toparlıyabilmişim. 

- Daha yenidir, dedim, üç ay giydim, 

giymedim. 

- Yeni olur mu) Ne de olsa kullanıl· 
mış. Bir mal buraya düştü mü hayrını gör. 
Maamafih pek fena değil. Ne istiyorsunuz 
buna? 

Kulaklarımı kıstım - mal fena değil • 
diyor ha. Aman Tosun göıünü aç. Belki 
yirmiden fazla koparının. 

- Sen ne verirsillı? 

- Sen ne iıtiyoraun? 
- Canım ıen bir fiyat bildir. 

- Vallahi bilmem ki ... Mal senin . 

Düşünüyorum. 30 istesem de sonra paBirdenbire yanıbaşımda biri peyda ol· 
'ıstı'· zarlıgva airişip, (25) e uyu~am mı) Acaba du. Bana emniyet ve cesaret vermek • 

'J'til bir aesle: ürkütür müyüm) 

- Satılık mı) diye sordu. Etrafımıza bir iki kişi daha toplandı. 

- Hay Allah senden razı olsun. Hızır Herkes paltomu evirip çeviriyor; herkes 

mısın be mübarek)
- Evet dedim. 
Sanki (evet) dememişim topyekun tes

lim olmuşum. Paltom benim olmaktan 
.. birdenbire • çıktı. Adam faz' söze lü • 
zum görmeden paketi koltuğumun altın • 

evvela yakasına ıonra kol ve cep kenar • 
larına daha sonra astarı aralayıp tersine 
çevrilip çevrilmediiine bakıyor. Ve: 

-Ne istiyor) diye ilk talibe soruyor • 
lar. 

- Ne istediiini bilmem ben ( 30) ver-

--

CÖNÜL iSLE·Rı 
' 1 

Bir insan 
... 

iki defa 
sevebilir mi? 

«35 yaşındayım. 20 yaşında iken bir 

kız ıevmiştim. O vakit sevginin bütün 
aaadet ve heyecanını tatmıştım. BC§ se· 
ne deli gibi seviııtik. Sonra ıeveilim öl
tlü, o vakittenberi o yüksek ııevginin ha
brasile yaoadım. Fakat ııon zamanlarda 
yoluma bir ba§ka güzel çıktı ve gönlümü 

~ldı, seviyor muyum diye ıüphedeyım. 
Bir inııan iki defa ıevebilir mi) Gönül 
mes'ut bir aevginin heyecanile yorul • 
maz mı) Bu kıza karşı duyduğum alaka 
4eaba sevgi midir) 

Şevket 

insan hayatmda iki defa da sevebilir, 
~ defa da. Kalp yalnız sevgi menfi ne· 
tice verdiği zaman değil, her vakit heye
can arkasında ko§ar. Ezeli ıevgi pek na· 
dirdir. Eseri ıevgiler zaman ile ıöner. 
Kalp o vakit kendisine yeni bir heyecan 
kaynağı arar. Hele yalnız ilk sevgisinin 
hahralarile yqayan bir adamın yeniden 
aıka düşmesi yalnız mümkün değildir, 

&arUridir. Çünkü insanlar vardır ki sev• 
tnek lı:abillyetleri fazladtr. Siz bunlardan 
biri olabilininiz. O vakit hayatmız dai
nıi bir aevci arkuanda lı:oımakla geçer. 

* 11 Yeni nişanlandım. Niıanlım bir mü-
hendis. Ben iıe haaaae, romantik hir kı· 
rım. Ben ıiirden, musikiden, hayalden, 
idealden bahsediyorum. Nişanlım bir 
müddet dinliyor, ıonra c•şu çocukça 
feyleri bırakıver» diye sözümü kesiyor, 
onun bu hareketi beni rencide ediyor. 
Anlayıolarımız ve duyuşlarımız arasın 
da müthiş bir uçurum var. Ni~anhnı ter· 
biyeli, tahsil görmüt. kıymetli bir genç, 
fakat ne bileyim, hiui tarafı hiç yok. A
caba anlaşabilir miyim) İşte bugünler
de beynimin içini kemiren istifham. 

z Nilial 
Hakikaten tiiri ve musikiyi sever mi

ıiniz? Yoksa gençlik aaikasiJe bu kabil 
hayal aleminden hotlanıyorsunuz. Ben 
böyle bir çift tanıyorum. Kadın fevkala

de hassastır, erkek aksine pratik bir a
damdır. Pek ali geç.inip gidiyorlar. Bel· 
ki bu tezat arada sırada bir his çarpıı
masına sebep olacaktır. Fakat geçin • 
menize meı'ut olmanıza mani değildir. 

TEYZE 

SON POSTA 

Amerikada 
hazır elbise gibi 
satılan evler 

Modelini beyendikten iki 
gün sonra evi size içinde 

üç günlük yem~i ile 
teslim ediyorlar 

Amerikadan yazılıyor: 
Amerikada hazır ev yapan ve satan 

fabrikalar türemiştir. 

Bu fabrikalar sayesinde bir iki katlı, 3, 

Haziran 20 

"Son Posta,, nın müsabakası: 

40 Tarihi Vak'a ve 40 TarihlTablo 
-29 - Geri dönmek ümidi kalmadı!-

.ıf, 6, 9 odalı, asri konforu havi, en tık tip· 
te evler yapılıp istif edilmekte, alıcısı zu• ' 
hur eder etmez kapısının anahtarı ile be • 
raber yeni phibine verilmektedir. Ev ıa
hibi olmak istiyen bir adam için yapılacak 
ıey çok bnsittir: 

Fabrikanın idarehaneıini ziyaret ede • 
cek burada beğendiği tipte ve büyüklükte 

bir hazır ev seçecek, pazarlığını yapacak ve 
anahtarını alacaktır. Jki üç gün ııonra da 
dilediği arsaya nakledilmiş olan evine ku
rulup keyfine bakmıya başlıyacaktır. 

Bu hazır ev fabrikalarında muhtelif tip· 
lerde evlerin dıı ve İç duvarları ve sair ak
aamı çimento ve amyant halitaıından çok 
kuvvetli bir tazyik ile yapılıp hazırlan • 
makta, etrafına da bakırdan birer çenber 
geçirilmiş olarak istif edilmektedir. Ev ıs• 

marlandı mı, bütün aksamı hemen bir kam
yona yükletilerek mÜ§terinin gösterdiği ar
ıaya nakledilmekte ve orada bir kaç ame· 
le iki üç gün içinde evi kurup kapısını ki
litleyip aahibine tesli91 etmektedirler. 

Evin temeli bir buçuk metre derinliğin • 
dedir. Bu temel üzerine çarçabuk evin du
varları ve sair bütün teferrüatı kurulmak
tadır. 

Böyle iki üç eün içinde ısmarladığı evi 
teslim alan müşteri İçeriye girince mut • 
fak ve dolaplarda iki ııünlük yiyeceğini de 
hazır bulmaktadır. 

Bu ıekilde yapılan evlerin pek muh • 
kem olduğu ve saatte iki yüz kilometre 
ıüratle esen bir fırtınadan bile müteessir 
olmadığı mütehasıııslar tarafından tesbit 
edilmiıtir. 

Bütün iııtirahat vesaiti mükemmel olan 
bu evlerin her odasının duvarlarında elek
trikli saat, elektrikli sigara yakacak alet, 
radyo ahizesi, telefon bulunmaktadır. 

Bundan başka senenin bütün mevsimi· 
ne göre hararet ve rutubetin derecelerini 
tanzim edecek makineler de vardır. Bu ev• 
fer banyo, sıcak ıu ve buzhane teıisatile, 

çamaşır ve mutfak takımlarını yıkamak için 
maldneler de konulmaktadır. 

Evin hususi bir odası ailenin istirahatini 
temin eden makinelere tahsis edilmiştir. 

Bu evin kolaylıklarından birisi de sahibi 
tarafından istediği vakit istediği yere nak· 
ledilebilmesidir. Evi kuran fabrika İstenildi 
ği vakit başka yere nakletmeğe hazırdır. 

Bütün yukarıdaki ıartlan havi dört odalı 
bir evin Satı 3800 dolardır. Müşteri isterse 
bunu peşin verir, isterse bedelinin yüzde 
biri olan 38 doları her ay vererek on beş 
ıenede borcunu öder. 

Bu bedel içinde evin yangın ve aaireye 
lcarşı sigortası ile sahibinin hayat ıigortası 
ücreti de dahildir. ........................ " .................................. .. 
dim vermiyor. 

Şimal denizlerinde ve kutuplara doğru 
yapılan seyahatler, tarihte yüksek birer 
kahramanlık menkıbesi olarak hatırlamr. 

Daha on altıncı asırda OraJlann zengin 
maden damarlarını işlemeğe baılıyan Rus· 
lar, oradan Sibiryaya geçmişler, lrtı§ ır • 
mağı kenarlarındaki T ondra mıntakasına 

ve Sibirya sahillerine çıkmışlardı. Altmış 

yıl içinde Büyük Okyanusun bir parçaıı 
olan Okutsuk denizine kadar ilerlemişler• 
di. Biraz ııonra da, timal buz denizi kıyı· 
lan boyunca giderek Asya kıt' asının en ıi· 
mal noktasına, varmışlardı. Fakat bu ke· 
şifler 1729 da Bering isminde bir Danimar· 
kalının ııeyahatine kadar meçhul kaldı. Bu 
mıntakadaki keşiflerine devam eden Rus· 
lar 1742 de Sibiryanın en §İmal noktası o• 

lan Çelyuskin burnunu buldular. Ruslarla 
Vankover ve Kuk gibi İngiliz eemicilerinin 
aayeııinde ilerliyen bu keşfiyat on dokuzun
cu asırda daha ileriye vardı ve ıimal deni
:zi ile kutup mıntakalarına ilim heyetleri 
gönderildi. Asyanın ve Amerikanın şimal 
buz denizi sahillerini dola§arak Büyük Ok
yanusa çıkmak yahut ta kutuplara kendi 

milletinin bayrağını dikmek kaşifler için 
büyük bir ihtiras te;!kil etti. Ve bu uğurda 
bir çokları kahramanca telef oldular. 

Yukar~dak~ ıesimde ~mal buz denizi 
aeyahatlerinden alınmıı bir facia ile karşı• 
la11yoruz. Viyana tarih san'atı müzesinde 
bulunan bu tablo Şövaliye Julius von Pa • 
yer'in eseridir. 1872 • 74 de şimal buz de· 
Dizinde bir keşif seyahatine çıkan Avustur• 
ya heyetini göııtermektedir. Bindikleri ge• 
mi, buzların ~iddetli tazyikine dayanamı• 
yarak parçalanmııtır. Bu bir avuç insan 
aonıuz buz ve karların arasında kalmıştır. 
Öleceklerdir! Fakat bu kahraman, metin 
gemicilerin Cjlümü çok zor olacaktır. Kap· 
tan aail bir jest ile vaziyeti bildiriyor: 

- Geri dönmek ümidi kalmadı 1 
Uzak memlek~tlerde bekleyen çocuklar 

ve kadınlar vardır. Ellerinde erzak tüke• 
ninceye kadar ve vücutları dayanıncaya 

kadar, buz parıltıları arasında birer birer 
ölecek olan bu erkeklerin gözlerinde, bir 
çocuk ve bir kadın hayali son görecekleri 
ıey olacaktır. 

Reıad Ekrem KOÇU 

belki bir it yaparız. 
Kan beynime ıııçradı: 

ı onlar gibi düşünmü;m· 

- Çok beklersin dedim, 

• O, çok beklemedi. Ben çok gezdim. En 
fazla verenler, 14, yallah yallah 15 de ka· 
rar kıldılar. Deli oluyordum. 

Kapı dibinde 30 lira eden kıymettar 
paltomu göz göre göre yarı fiyatına sata· 
mazdım ya ••• 

Dolaştım da dolaştım. Utanmayı, sıkıl

mayı bir tarafa bırakmıştım. Girmediğim 
koltukçu dükkanı, gösteıfmediğim ıeyyar 

esnaf kalmadı. Bitpazarını fır döndüm. 

• 
Ben bu komik ahvalde iken 30 liralık 

Uk rnügterim göründü. Yanıma yaklaştı. 
- Hala ıatamadınız mı) diye sordu. 
Başımdan def edeyim. Dedim. Müm • 

kün mü) Derdime derman olacak herif bir 

bu. 
l layır. Zaten kimseye göstermedim 

Ukin aylardan sonra öğrendim ki, he• 
rifin bana oynadığı oyuna çar§ı lisanile 
(tıpa yapmak) denirmiş. 

Meğer herifin yanında malın Bitpnza • 
nndaki fiyatına yetecek 1 5 lira bile yokmu~. 
Yani( haydi ver, 30 lirayı) deseymi§im 
yine hava alacakmışım. O, beni bağlamak', 
malı başkasına ayni fiyata sattırmamak için 
gözünü kırpmadan (30) lira vermiş. Be • 
nim aklımı başımdan alınca ferah ferah 
parayı temine gitmiş ve yanılmamış ta .•• 

Döndüğü zaman bendenizi hala koy • 
duğu yerde otluyor bulmadı mı) 

K. T. 

TAKViM 

Rumt sene 
1852 

HAZiRAN 

20 
Arabı sene 

1855 

Bütün esnaf 

Kulaklarıma inanamıyorum. Meier ben 
ne salakmışım. Su içinde otuz papellik ma· ki. 

Nasıl göstermediniz) 

Hıırr 
46 

Resmi sene 
1936 

Haziran 
7 

lına kendi kozalak kafanla (20) lira fiyat 

kondur, tü ••• Allah belanı versin. Mal sa· 

tacaksın da piyasayı öğrenmeden yola dü

aüyoraun ha 1 ••• 

- Dur hele! dedim kendi kendime, bu 
herifin gözlerini, pek beğenemiyorum. Yok-

ıa paltom daha fazla eder de boğuntuya 
mı getiriliyorum. Ve hiç tereddüt etme • 
den: 

- Olmaz, dedim, siz deli misiniz? 3 
ay evvel 80 liraya •••• 20 lirası ilave amma 

ne bileyim yeri geldi • öyle ya tam 80 li • 
raya yaptırdıiım canım paltoya sade 30 

liracık mı veriyorııunuz:) Ala doğrusu. 

- Siz bilirsiniz diye cevap verdi. Fa
kat paltoda gözü kaldığı meydanda. 

Ben yürüdüm, arkamdan seslendi: 
- Esnafa göste!irseniz sonra bu fiyata 

almam. 

İfitmemezlikten geldim. İlk dükkanda 
ayni muayene, ayni muhavere: 

- Ne istiyorsunuz ) 
- 40 liral 

- Ne) Ne> 
- 40 liral 
- Düzinesine mi pa~? 
- Düzfoeai ne demek, şuracı,kta 35 

verdiler de vermedim. 

- Bana gelmez. 12 papele bırakıısan 

görmüş. 

Sustum. 

Paltomu muayene etti. Sonra: 
- Haydi ahbap, dedi, 15 lira vereyim 

de ıunu bana bırakın. 
- Ne diyorııun) Sen, kendin daha ya

rım saat evvel buna ( 30) lira vermedin 

SABAH 
s. 
8 
4 

D. 
« 
28 

CUMARTESi 

1 

iMSAK 
Rebiülevel s. o. 

29 ~ ~ 
Ottle İkindi Akşam Yatsı mn 
S D S l> 8. D. S. D. _ lnııanız, hep yanılırız. Ben bonu Tif· ' ' ' ' 

12 2 04 tik zannetmişim. Halbuki kaba tüylü ku· ı::. 4 31 ~ ~! 
19 43 21 48 maşmış, bunun tüyleri hemen dökülür. 1_;i;··;;1;2~;15;;;;;;;;;;~~~~~;~ - Sen buna şimdi, 25 lira veriyor mu· 

ıun) 

- 15 lira veririm. 
- 20 lira da vermez misin) 
- VaJlahi 15 lirayı da sizin güzel ha· 

hrınız için veriyorum. Bunu kışa kadar sak
lıyacağım. O zamana kadar güve ye • 
mezse bahtıma. Haydi sabah pazarı bir li· 
ra daha vereyim. 

Vermezsem, gösterecek esnaf kalmadı. 
Halbuki paraya ihtiyacım olmasa, hiç pal
tomu satar mı idim) Boynumu bük.tüm, 
16 lirayı ııaydı. Aldı paltoyu gitti. 

• 
Şimdi eminim ki okuyucular bana: 
- Bre hasis mendebur, ne demeye ilk 

ağızda otuz liraya vermedin. Demektedir
ler. 

5ot:A\'AHA1~1Nl7 
l= AK J>..T ...... ····~'"MS p ı:a ·h··· •uutı ~ on o s 

DA~i'~ il [3 .1 ~ .l LAN,, 
6UTUN ULKEYI HER GUN DOLASUl. •• 

Haklan yok değil. Zira ben de önceleri •••••• ---------



20 Haziran SON POSTA: 

Resimli Hikaye : 

MAGARASI 

Artık mektepler tatil olduğu için Ba· 
yan Aliye bir gün oğlu ihsanı deniz ke
narına oynamağa götürdü .• ı 

Kumluğa inince İhsan orada arkadaşı 
Sevinci buldu. Annesi iki arkad~0şı bı· 
rakarnk yakındaki bir gazinoya gitti. 

Çocuklar ıslanmamak ıçı:tı kayalara 1 
tırmanmak istediler. Fakat pek dik ve 
kaypak oldukları için çıkamadılar. 

Tekrar aşağı kaydılar. O zaman Se
vinç kayalardan birinin kımıldadığını 

gördü. Ve ihsana gösterdi. 

ı 
ihsanla Sevinç güzel güzel oynarlarken 

yakından büyük bir vapur geçti. Vapu• 
run dalgaları bütün kumluğa yayıldı .•• 

İhsan evvela inanmak istemedi. Fakat 
§Öyle bir itince kayanın kolaylıkla yana 
doiru açıldığını gördü. 

iki arkadat bu açılan yerden mağa • reği, diğeri öteki küreği aldı. Kayıkla hınızları bir türlü bulamıyorduk. Aferin 
ranın içine cirdiler. Majarada bir sürü annesinin olduğu gazinoya kadar gel • ıize çocuklar, mademki yerleri bulundu. 

fıçı ile beraber bir de kayık buldu- diler. Artık polis için yakalamak kolay ola -
. ı Çımacı fıçıları görünce pek sevindi! cak» dedi .. ihsanla Sevinç te bilmeden 1ar. 

Hemen kayığa b'indiler. Biri bir kü • Bunlar çalmalı ne kadar zaman oldu da böyle bir iş gördüklerine pek sevindiler. 
.............................................................................................. ~ 

.. 
Bir gün iki yolcu arkadaş yayan gider- ı Biraz sonra ayı yanına gelir. Ötesini be

lorken bir ormana gelirler. Bu orman da riaini koklamağa başlar. Zavallı adam can

ayılarla mcthurdur ••• ikisinden biri der ki: Jı olduğunu ayıya belli etmemek için hiç ne• 

Aman arkada., timdi önümüze bir ayı çı- fes almaz kımıldamaz da. Fakat korku • 
kacak olsa o• yaparız) ikimizin de gittiği ' 

dan ödü patlar.. Ayı yolcunun her tarafı-
sündür. 

Ötekisi aüler: Hiç korkma, der, şa • nı kokladıktan sonra onu sahiden ölü zan· 

yet öyle bir ,ey olacak olsa ben hemen ar· nederek bırakır gider ..• 

itadan ayının üzerine atJu. boğazını sıkar Ayı gözden kaybolunca ağacın üzerin-

gebertirim. deki yolcu hemen aşağı iner. Arkada§ile a· 

Tam o sırada ağaç kümelerinin arasın • }ay etmeğe ba§lar .. 

Eski zamanın 
gemileri 

Kasımpaşadaki bahriye müzesini gör • 

dünüz mü bilmem? .. 

dan bir ayı çıkagelir. Y o1euları görünce - Ayı öyle kulağına gizli gizli ne fı O müzede bütün eski gemilerin örnek-

onlara doiru llerlemeie hatlar .• «Hiç kork- sıldıyordu bakalım, der.. lerini görebilirsiniz. Hele oranın kayıkha-
m•, ben ayıyı aebertirim» diyen yolcu a· Öteki yolcu arkadaşının alayını anla • ne gibi bir yeri var. Orada hatta eskiden 

yının yaklqbfını görü.ne• hemen en ya- mamazlıktan gelir ve der ki: kullanılan kayıkların kendilerini bile gö -

kın bir ajaca tlrmanmaia başlar. - Mühim bir §ey söylemedi.. Yalnız rebilininiz. 

Öteki yolcu biç bir kurtuluş çareııi ' ol • tehlikeli zamanlarda seni böyle yapaya} • Eskiden giliyorsunuz, buharla iıliyen ge-

madığını cörünce dütGnmeie başlar. Ev- nız bırakanlarla arkadaş olma, dedi.. miler filan yoktu. En evvel gemileri ka • 

velce uyılar Blülere dokunmaz» diye bir Tabii öteki de arkadaşının ne demek is-

ıey duymuı imiş. Hemen aklına o gelir. tediğini anlar amma o da anlamamazlık • 

Upuzun yere uzanarak ölil imit gibi yapar. tan gelir. 

EGLENCELER : 

Ressam olmak 
Belki resim biç ya • kulakları yapın .. 

pamıyoreunuzdur ve re-- t Gülen neşeli adamın 

aim hocanız ıriz:i durma- suratı için saçlarını ar • 
dan haılıyordur. Fakat kaya doğru taranmış gİ· 
biz şimdi eize bir usul bi, asık suratlı adam i-
anlatacağız. O zaman çin alnına düşmüş gibi, 

buradaki remnleri k.olayLlr.la siz de çize· şaşırıp kalan adamın yüzü için de hava 

bileceksiniz. lanmış gibi çizin .. 

Burada üç yüz var .• uçunun de yuzun· Üçünün gözlerini de yumurta gibi çizin. 

deki mana ba~ka baeka Birinci için gözlerin altına yuvarlak birer 
oldu~ halde üçünü de çizgi ikinci için düz birer çizgi üçüncünün 

yapmak gayet kolay • gözlerinin altını boş bırakın. Yalnız bunun 
dır. Evvela elinize bir 

göz bebekleri tam gözlerinin ortasında ola. 
kurşun kalemle bir kırk cak. Yüzlerin diğer taraflarını da bunlara 
para alın. Kırk parayı k baka ha a çizin .. ben altı kere kendi ken

bir kağıdın üzerine koyun. Kalemle etra • dinize bu resimlere bakarak suratları çi-
fını çizin .• ve böylece üç tane halka çizin.. zerseniz, ezbere çizmeği de öğrenebilirsi-
buradııki resimlere bakarak, yanlardaki niz. · 

yıkla yürütürlerdi. Sonraları yelken aç • 

mağa başladılar. İşte burada resmiııj ıör • 

düğünüz gemi on dördüncü asırda yel .. 

kenle yürüyen aemilerden biridir. 

Başında ve kıçında kamaralan Yardır. 

Kamaraların üstü de güverte gibi kulla • 

nılıyordu. Onun için etrafına parmaklık çe

kilmiştir. 

Nasıl böyle bir gemi ile seyahat etmek 

hoıunuza gider miydi? 

Ne ognıgalım? 

İp Topu 
iki uzunca değnek alın. Bir buçuk, iki 

metre ara ile bunları yere daldırın. Birin

den ötekine bir İp gerin. Elinize bir top 

alın. Arkadaşınız ipin bir tarafında, eiz bir 

tarafında durun .. Birbirinize topu atın. Top 

kimin tarafında yere dü~erse karşısındaki 

bir sayı alır.. Hanginiz daha evvel on be§ 

sayı yaparsanız o oyunu kazanmıı olur. 

Hem bu oyunu oynamağa alışırsanız bü • 

yüyünce voleybolü kolay öğrenirainiz. 

Sayfa 7 

1 BU HAFTANIN BiLMECESi 1 
Tulumbayı görmek ı·ster · · · ? mısınız ••• 
Melihanın babası, 

çiçekleri sulamak için 

bahçeye bir tulumba 

yaptırmıııtı. Meliha bu 

tulumbadan su çek • 

meğc bay~lıyordu. Bir 

gün gene böyle kova

ya su doldururken ar

kadaşı Kazımı çağır -
dı .. 

«- Kazım gel bak 

bizim yeni tulumbayı 

gördün müh dedi. 

Kazım da köpeği Bo -

,. 
6 

bi ile beraber Mclihanın tulumbaıını gör
meğe gitti. Fakat keşki eitmez olaydı. 

Çünkü Meliha tulumbanın kolunu bir kal
dırınca ağzından sular dere gibi karşıya 
fırladı ve Kazım ile Bobi mükemmel bir 
soğuk duş yaptılar.. Islanınca Kizım kaç· 
ma.ğa, Bobi de havlamağa başladı. 

Eğer siz de bu muzip tulumbayı gör • 
mek istiyorsanız. Elinize kaleminizi alın .. 
Resmin içerisinde ( 1 ) numarayı bulun. 
Buradan (2) numaraya bir çizgi çizin. Son
radan ( 2) ile ( 3) arasını çizgi ile birleı • 
tirin. Böylece numara sırasını hiç bozma -
dan ta 2.f e kadar bütün numaraların ara· 
larını çizgilerle birleştirirseniz tulumbayı 
çizmiş olursunuz. 

Şimdi resmi gazeteden keeip çıkann. is
minizi, adresinizi yazıp bize yollayın. Biz 
de size güzel güzel hediyeler yollıyacaiız. 

Geçen Bilm•c•mizde 
Kazananlar 
1 3 Haziran ta

rihli bilmecemizde 
birinci ikramiyemiz 
olan bir futbol to• 
punu lstanbul Bi
rine imektep A / 3-
den 6 7 Sadettin 
Türk pençesi ka
zanmıııtır. Talihli o· 
kuyucumuzla İstan
bulda bulurıan di-
ğer kazananların 

pazartcei perşembe 

Geçen bilmecemiıde bir 
koneol ... ti kaıanan 

Yeşil köy ilkmelı.tepten 
günleri öileden ıon 105 Muıaffer Hamit 

ra hediyelerini bizzat idarehanemizden al
maları lazımdır. Taşra okurlarımwn he
diyeleri posta ile gönderilir. 

.... ·-·········-····-·--·----·----: 
Meraklı ıegler : 

Gümüş paraların 
kenarları neye 

tırtıkhdır 'l 
Eier bir gümiif paıanm etrafına haka;ı 

sanız, dümdüz olmadıiını. tırtıkla oldu . ; 

ğunu görürsünüz. Bunlan neden böyle 

yaptıklarını hiç meı.k ettiniz mi).. Eski • 

den insanlar pek hilekannıt- Böyle aimüt 
para filin oldu mu kenarlanndan azar ... 

zar kırıp eritirlermif.. Buna mini olmall 
için paraların etrahm tırtıklı yapmağa bq
lamışlar.. Kenan brtıksız para da kalp pa• 

Ta sayılmıı. O vakit tabii kenarların hrb • 
iını yapamıyacaiı için kimse paranın ke
narını boz.mağa cesaret edememiı. O aflD. 
bugün gümüş, altın aıil>i kıymetli maden • 

1 

lerden yapılan paralann etrafı bep tırtıklı! 
yapılır • ------· .. ----------OYUNCAK 

Çapa kız muallim tatbika 
mektebi 1 den 72 NihaJ, Dvutpapa ort' 
mektep Cf2 den 69 Hümü Özyalçın, iz, 
mir Mıt. My. inşaat katibi Nazif kw Nei 
vin Uz, Malatya Fırat ilk mektep ( de~ 
Yusuf Ziya . 

DOLMA KURŞUN KALEM 
lstanbul kız orta mektep A / 3 den S2l 

ŞükUfe Türkay, lstanbul 1 inci mekteı 
A / 3 den "41 7 Salih Türk kolu, lstanbul 
2 İnci mektep 7.f 2 Kemal, latanbul 49 u~ 
cu mektep 4 üncü anıf 70 Abdurrahma11t 

(Arbaı var) 

YAZISIZ HIKA YE 
Buralarda fil olacagmı ummuyorduml AJ. !W9W~ 
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Londra zabıtasına karşı 6 muharrir: 6 -

Polisin ziyareti 
Son Pos tuıa telrlkaıı : 50 

Yazan: Anthony Berkley teklif ile iş olur biterdi. 
Yazdı. Deniz kenarında bir yere 

yerl~ip, tıklım tıklım dolan otellere 
ve pansiyonlara dikkat etmek gerek • 
ti. Londranın bir otelinde rasgeldiğim 
birine İngilterenin deniz kenarlarının 
en münasibi hangisi olduğunu sor -
dum. 

lngilterenin en tanınmıı altı 
zabıta romancıaı Anthony Berk· 
ley, Freeman Villı Croltı, Fal· 
her Ronald Knox, Drothy Sa
yerı, Ruıaell T horndike kahra· 
manları meçhul altı zabıta roma
nı yazıyor ve katillerin keılini 
lngilterenin en marul zabıta Stonsi'ye gitmemi tavsiye etti. Ben 
mülettiıi (<George Cornish» e de derhal oraya hareket ettim. Dedi -
bırakıyorlar. Bunlardan beJinin ğim gibi kaybedilecek vaktim yoktu. 
eaerlerini olıudunu:ı. Poliı mü· Deniz kıyısı çok güzeldi. Milyonerler 
lettiıi de fikrini anlattı. Şimdi dönüp dolaşıyorlardı. Zarif, küçük bir 
altıncı muharrir Anthony Berk· 

otelde yerleştim ve etrafı kollamağa 
ley'in eaeri baılamııtır. başladım. 

Bu eıa bitince gene polis 
mü/ettiıinin katili na11l tayin 1 Nazarı dikkati üzerime çevirmek 
ettiğini kendi ağzından dinleye• İçi~ u~raşıyordum. Bir kaç gün içinde 
cekaini:r.. Mırtelı buldum. 

D k b. .. d .. c··k .. :-b-l Bir gün otellerin en kalabalığında 
onu ır gun u. o yuzu u ut- · · d"' f d' 

J 'd" M. 1. b ·· b d d f çay ıçıyor ve ort tara ı tarassut e 1 • 
u ı 1• ırte ı ugun aşım an e et- d B. k'" d · b. k d 

w • • B h"d' yor um. ır oşe e şışman ır a ın 
mege karar vermıstım. u a ıse mu· t kt .d. c·· .. h k • . . o urma a ı ı. ozum onu emen es-
hakkak vuku bulacaktı. Onu gecıktır · t" d' V . .. d w k ,. k ır ı. e ertesı gun onun otur ugu ye-
meSete mh ana yko tu. b J • d re yaklaştım. 

ya ate çı mamın se ep erın en K d" · · k d ·· ·· · . . . . . d . en ısını ya ın an gorunce tıtre • 
bırı de bu mesele ıdı. Bır a amın hır d. ç·· k.. k b · b' h l' d . • ım. un u ço ya anı ır a ı var ı. 
euç ışleyıp zabıta kayıtlarına geçme - F k t f 1 t w k.t k . .. . . . B a a az a ara~ ırmaga va ı m yo tu. 
mesı buyük hır muvaffakıyettır. en "1 k dd t b w • ·ık f a u a era a oyun egıp ı ırsatı 
de bu yolda muvaffak oldum ve mun- ka k ]" d B k d 1 k . çırmama azım ı. u a ın a o -
tazam evrak ıle memleketten çıkarak nus w b 1 d A 'k d 
t . . . ~maga aşa ım ve merı a an, 
ngıltereye gıttım. . Amerika kumsallarından bahsettim. 

Ben, bu pasaporta göre bir Amerı- Al"k d ld d , . . . a a ar o u ve sor u : 
ka teb ası ıdım. Namuslu bır adamdım 
ve aleyhimde söylenecek bir tek söz 
yoktu. 

Bütün seyahatim esnasında yapaca
gım yeni i,şi düşünüyordum. Çünkü 
kaybedilecek vaktim yoktu. 

Karaya çıkmadan kararımı vermiş
tim. Yapacağım işin biraz modası geç
mişti. Fakat faydası muhakkaktı. O da 
ihtiyarca bir kadınla evlenmek ve ge
çinip gitmekti. 

Bunu düşünmüş ve kararımı ver -
miştim. Düşi.inüp karar verdikten son
ra planımın teferruatı ile meşgul ol
dum. 

- Arizonadan mı geliyorsun} 
- Evet, dedim. 
- Ne kadar uzak yer r 
Dedi. 
Ve konuşmağa devam ettik. 
Çok geçmeden ahbap olduk. Ben 

Arizonada bir çiftlik sahibi olduğu -
mu söyledim ve burasının adeta bir 
altm madeni olduğunu anlattım. Fa
kat son zamanlarda vaziyetin bozul -
ması yüzünden çiftlik işe yaramıyor, 

masrafını bile çıkarmıyordu. 
Vaziyet düzeldikten sonra her halde 

i,şler yoluna girecekti. Mülakatlarimiz 
sık sık tekerrür ediyordu. Vaziyeti an
lattıktan sonra yavaş yavaş onun da 
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BA DYO 1 r Hikllge ı, Hülle?.. J 
Bu Akşamki Program L,-----------------

ISTANBUL 
18: Dans musikisi (Plak); 19: Haber- Damat paşa o gün kızgınlıkla nasılsa 

ler; 19,15: Muhtelif plaklar; 19,30: Ço- ağzından bir söz kaçırmı§. sultan hanımı 

cuk ııaati: Hikayeler; 20: İki Viyolonsel ile 
Educatif parçalan: Muhiddin Sadık ve Me· 
ıut Cemil tarafından; 20,30: Stüdyo or • 
kestraları; 21,30: Son haberler; 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -

cektir. 

(talakı selase) ile boşamııtı. 
Aklı başına geldiği zaman geniş atlas 

mindere bağdaş kurdu. Uzun çubuğunu 
yaktı ve derin derin düşünmeye başladı. 

Sarayda şimdiden telif vardı. 

Ağızlarda (Hülle) eözü dolaşıyordu. 

- Eyvah •.• Gördün mü işi} 
- Valide sultan duyarsa bunu} •• 

BOKREŞ - Ya hünkar haber alırsa? ••• 

18: Aakeri bando; 19, 15: Konserin de· · Doğruyu bilenlere göre bu işde ne val

vamı; 20: Konferanı; 20,20: Koro knn· de sultanın ne de yeryüzünde Allahın göl
gesi sayılan padişahın bir değeri vardı. Da-

seri; 21, 10: Korologoa cazı; 

ıer nakli; 24: Konser nakli. 

VARŞOVA 

22,45: Kon-
mat paşa sıska vücudunu samur kürklerin 
içinde sürüyerek huzura çıkacak, sırtın • 
daki azıcık kanburu kocaman gösterecek 

18,30: Piyano konseri; 18,50: Röpor- kadar eğilerek divan duracak ve gece gün-

} f k 
düz içmekten, renk renk, boy boy, çC§İt 

taj; 19: Muhte i ; 20: Köylü or estrası; 
) k k. çeşit cariyelerle dügüp kalkmaktan başka 20,45: Plak (Debüsi ; 21, 1 O: Uza ta ı b 

M · ir şey bilmiyen padişaha bir masal uy -
yurtta§lara mahsus neşriyat; 21,45: ( om- duracaktL 
uskonun) tıHalku operası; 24,30: Caz 

Valde sultan ise oğlunu bareme kapa • 
(plak). dıktan .sonra vezirlere kendisi ferman et -

MOSKOVA mekle ugraşıyordu. Damat pagamn ağ • 
18, 30: Dinleyicilerin istedikleri parça • zından kaçırdığı laftan ne çıkardı? Elbet 

lar; 20: Piyano konseri; 20,0: Halk prlu• onun da kolayı vardır .• 
}arı; 21,30: Arjantin ve Meksika ıarlulan; Damat paşa bunlann hiç birini yapma· 
22: Sözler. maya karar verdi. Zaten kendisi elli beş 

vtY ANA yaşlannda gün görmüg bir ihtiyar olduğu 
halde tonbul ve güzel sultan hanımın yaşı 

20,30: Viyana havalarında radyo popu• ancak on altıydı. Üstelik biraz budalaca 
risi; 22: Yaz gecesi emisyonu; 23: Haber· ve toydu. 

ler; 23,25: Mozart'ın eserlerinden konser; Damat paşa hemen toparlandı. Kubbe 

24, l 5: Cazbant. altına her zamandan daha erken gitti. Şey· 

PRAG hülislamı buldu. Bir köşeye çekti ve olup 
biteni anlattı. 

18,55: Almanca tarkılar; 19•45 : Muh- Şeyhülisliim kocaman kavuğunu ileri 

telif; karışık şen neşriyat; 22: Radyo or- geri saJlıyarak cübbesini kavuşturdu. Son· 

kestrası; 2 3, 15: Plak i 2 3, 30: Marienbad· • ra şu sözleri tane tane geveledi: 

dan: Dans musikisi. - HüJle yapmak gerek ..• Bnşka çaresi 

21 /Haziran/Cumartesi 

ISTANBUL 

12,30: Muhtelif plaklar ve Halk musi

kisi; 18: Dans musikisi (plnk)i 19: Ha· 

herler; 19, 15: Türkçe operet ve film par

çaları (plak); 20: Muhtelif sololar (plak): 

20,30: Stüdyo orkeıstralan; 21.30: Son 

haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -

cektir. 

. . . ---·----·---

yoktur bunun .•. 
- Aman, nasıl olur? Bu rastgele bir 

kadın değil ki .• bir sultan ••• 
- Din gözünde sultanla cariyenin farkı 

yoktur. 

- I> I>. •• 
Damat paşanın cnnı fena halde sıkılı • 

yordu. 
Şeyhülislam sinsi sinsi gülüyordu. 
Damat paşa §eyhülisliimın ellerine sarıl

dı 

- Kulun kurbanın o lam... Buna bir 
çare... Kitaba bir uyduruver ••• Sen gibi 
bir büyük ve eşsiz fılim bunun kolayını e). 

bet bulur ... 

Yaznn= Kadircan KAFLI 

Bu hülya ve sevinç bir zaman sürdü. ' 
Şimdi etrafa göz atmağa başlamıştı. 
Gözlerj hanım sultana rastladığı zama1 

bütün düşünce ve hülyalan dağılıverd\ 
onların yerinde insanın içini ğıcıklıyan du~ 
gular uyanıyordu. 

Genç kadın da ona bakmıştı: Çömezin 
boyu damat paşaya göre daha uzun ve dili 
görünüyordu. Yüzü biraz abdal gibi ise d~ 
ne zararı var} Dudaklarının üstünde çık ,.. 
mağa başlayan ince bıyıkları, çenesin'd§ 
beliren seyrek sakalile hiç §Üphesiz damat 

paşadan çok daha güzeldi. 

Bakışlar sıklaştı. { 
Önce ikisi de durgun ve tasalıydılar. 
Hele sultan hanımın üzüntüsü pek befv 

liydi. 
Hatırlıyordu: ... 
Kendisi yeni yaşında iken kırk b~i gefr" 

kin olan bu paşaya nikahlanml§, on ikisln• 
de düğünleri olmu§tu. Evleneli dört yıl ol• 
duğu halde bundan hiç bir tat alamamı1t; 
manasını iyice anlıyamamıştı. 

Fakat içinde bir §Üphe büyüyordu: Sıt" 
rayda veya dışarıda tanıdığı kadınlanl( 

hepsi de kendisi gibi değillerdi. Erkekleri• 
ni çılgınca sevdiklerini, onlardan ayrı dü11 
memek için ölümü göze alanlann bulun • 
duğunu görmüıtü. 

Neden .kendisi de damat paşaya karı} 
ayni hisleri besleyemiyordu> 

Hanım sultan ayağa kalktı. Köıede eT· 
lerini dizine koyarak put gibi duran ve an~ 
cak ara sıra kaşlannın altından kaçak ba c 

kışlar atan delikanlıya doğru yürüdü. Ya• 
~ı başında durdu. Baktı ve baştan ayağa ka.ı 
dar süzdü. Ona bir şeyler sormnk istiyo 
fakat bunları nasıl ve hangi kelimelerle so• 
racağını kestiremiyordu. 

Çömez de ona baktı ve bakışlar karıı• 

lnştı. 
Hülyaya dalmak sırası ı.ıimdi delikanlıy« 

gelmişti: Cennetteki Hurileri hatırladı. Yıl• 
!arca karınca dua6l gibi karmakarı§lk arap .. 
ça kitapların üstüne eğilerek yaşamıştv 
Dünyanın tadını çıkarmaktan kendilerioJ 
alıkoyabilenler ahrette türlü nimetlere kf\• 
vuşacaklardıl Bu nasihatlerin de en biri~ 
cisi hiç şüphesiz ki Hurilerdi. Koca sanki' 
hocaların da onlardan bahsederlerken n • 
ğızları sulanıyordu ve anlattıkları mnhluli• 
lan tıpkı şu sultan hanımı andırıyorlardı. 

Bu dünya hurisi onun nikahlı karısıydı •. 

Şöylece hareket edecektim. Bulaca
ğım kadın, biraz yaşlıca olacaktı. Ana 
babası, akrabası bulunmıyacaktı. Ana va~iyetini a~lamağa çalıştım. ~adın - t

baba ve bütün akrabayı gömüp hayat- cagız dosdogru cevaplar verıyordu. 
ta kalmak için belki de bir hayli yaş • Bir kere akrab~sı. yoktu .. Şimdiye ka • 

• Son Poıta Şeyhülislam sakalını sıvazladı: 

- HüJleden vazgeçilemez. lakin ha • 
fifce, belli başlı bir şeyler olmadan geçiş
tirmek mümkündür. 

Onu Allahın emri ve Peygamberin sözil( 
çömeze vermişlerdi. Hanım sultan da bu· 
nu kabul etmişti. O halde niçin §\ırada b{{ 
cennet gecesi yaşamıyor> 

Nasıl oldu, kendileri de bilmiyorlardı.l 

Bir zaman yanyana oturdular "'e bakıştı •. 
lar. Hanım sultanın dudakları kımıldıya ,. 
cak olmuş, fakat konuşmaktan vazceçmir. 

ti. 

lanmak gerekti. dar evlenmemıştı. Gerçı yaşlanmıştı. 

F k b d b. be'' kt ç·· Fakat içi bir aşk macerasını özlüyor • a at un a ır ıs yo u. un-
kü alacağım kadın ne kadar yaşlı olur- du-
sa ondan 0 nisbette kolaylıkla kurtu· Ayni akşam tekrar buluştuk. Ve 
labilirdim. B<zylesini almak, istikbal_. konuştuk. Mülakat~ar. ~ekerrür ediy~r 
den ümitvar olmak demektir. Sonra ve karşı karşıya geçıp ıçıyorduk. Ve hır 
böylesini almak için zahmete katlan _ kaç mülakattan sonra nişanlandık. 
mağa, uğraşmağa yer yoktu. Bir tek (Arkası var) 

DOYÇE LEVANTE 
LINYE HAMBURG 

Hanıhurg, Brem, Anvers, lstanbul 
ve Bahrisiyah arasında nzimet ve 

avdet muntazam postalan 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasıı

ıatı beklenen vapurlar 
Kythern vapuru 17 Huzirana doğru 1 
G al j 1 en vapuru 19 Hazirana 

doğru. 

Milos vapuru 25 Hazirana doğru 
Sofia vapuru 26 Hazirana doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve 
lbrail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
Milos vapuru 25 - 28 Hazirana 

doğru 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları ıçın 

hareket edecek vapurlar 
Macedonia vapuru 18-20 Hazirana 

doğru. 

Gnlilen 11 20-24 n 
Tinos vapuru 28/6-117 doğru. 

Faz.la tnfsilat için Gnlııtn'da Ova-
kimyaıı hanında Laster Silbermann 
ve şOrekAsı vapur acentalıb'lna mü
rncnat. Telefon: 44647-6 ' , Doktor Hafız Cem .. ı 

Dahiliyo mütchasııısı 

Pnzardan manda hergnn 3 - 6 
l>ıvnnyolıı (118) No. 'I'elcfon: 22398 
'J'el. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

Kolayı ık-Şİkl ık 
Hor t•rd•n ••••' •o•ırloöı ar11• 

)'•" ıpor mıraSı;haı B•yınlar. onlır 
için yıpıl"''f 01011 bu ıuUir-kÜ· 
ıotı .. ı giyerek flklı§ı do tomlR ol· 
nılf olurler. Hututu lncolllr VG· 
cudun lonuObOnO dDıolılr •• on 
••dld ha,.kıtltrd• b ıle ht'lnon 
hynıu 

flrıtı ı 7 112 liradan ll•ber•"· 

Satı' r.,i ralnız ı 

lıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
19 • 6. 1938 

Türk DOTlet Borçlan 
Lira lJra 

% '1,6 T. B. I 21,0751 o/o 15 Hazine B. 45,25 
% u T. B. u 19,85 Dahlll btlkraı 95,75 
% 7,5 T. B. Ill22,40 

Devlet Dmıiryollan Borçlan 

Llra L1ra 

Erıani 95,00 \\ Anadolu IveII 43,20 
ı Blvu Erzurum95,50 Anadolu M. 49, 70 
1 

Sosyeteler E..hıum 
IJra 1 

22,50 
8,5() 

14,75 
9,35 

İl· B. Mil. 
• • H~. 
• • Name 
Merkez B. D. 

hterln 
J'. Frangı 

-
20 F. Frangı 
ı DOiar 
ı isterlln 

20 Liret 

Llra 

90.00 I' tat. Tramvay 
10,80 1 Bomontl 
10,80 Terkos 

· 67,00 ı A. Çimento 

ÇEKLER 

Kr•· 
633,50 \\ Liret 
12,06 

1
\ Dolar 

L T. L. tçlr 
ıo.ıoso 
0,7915 

NA.KİT 
Ktt. Xrı. 

165,75 1 Mlli'lı: :o.oo 
126,00 20 DrahınJ 23.SO 
6'.iti,00 20 Leva 25,?0 
195,00 20 Ley 16,00 

Borsa DJfmda 
L .K. L. K. 

: Kredi Fonslye ıı Mübadil Bon, 00•00 
ıssı. senesi 101,00

1 

Oayr1 • • 00,00 
1903 • 91.501 Altın 978 
ıuıı g 86,SD Mecidiye oo 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Berliıı 

Türklg•d•ki şub•l•rl: 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Depoıu: lst. l'ütün GümrUğü 

-.. .H•r türlii banka iıl "' 

- Amanf .•• 
- Şöyle kenarda köşede kalan med -

reselere adam yolla ..• Oralarda ıöyle ke
narda köşede kalmış, dünya yüzü görme -
miş, miskin, avanak ve Allahlık bir çömez 
buldur. Eline bir kaç altın sıkıştırınca sul
tan hanımın yatak odasına girer ve kapının 
ardında s~baha kadar durur. Sabahleyin 
de onu boşıyarak yıkılıp gider ••• 

Damat paşanın gözleri par]adı ve ho -
canın imdi yalnız ellerini değil eteklerini 
de tekrar tekrar ~perek saraya koştu. 

* Dnmat paşanın iki adamı lstanbulun bü-
tün karanlık medrese odalarını dolaştılar 
ve şeyhülislamın anlattığı gibi sessiz ve :za
vallı bir çömezi saraya getirdiler. 

Çömez hamama sokuldu, yıkattırıldı, 
giydirildi ve hanım sultanla nikahı kıyıl -
dıktan sonra onunla bir odaya bırakıldı. 

Ona bir kese altın göstermişler: 
- içeri girecebin, bir kenarda sabah],. 

yacakıın, içerideki sultanla nikahlısın. Fa
kat ona yaklaşmıyacaksın. Yarın sabah ta 
boşayacabın. O zaman sana bu bir kese 
altını vereceğiz, ayni zamanda üç kat softa 
elbisesile çamaşırlar da alacaksın 1 Eğer 

bunları yapmazsan iyi bil ki damat paşanın 
bir emrile hemen başın kesilir! ••. 

Demişlerdi. 

* 

Sokuldular. 

* Kapının anahtar deliğinden içerıyı go • 
zetliyenler içeride gördüklerini ve kandi 11 

lin söndüğünü damat paşaya haber verdi • 
ler. ' 

Fakat buna ne yapılabilirda 

Şeriat! ..• 
Şeriatın kestiği parmak acımnzı .•• 

* Güneşin ilk ışıklarile beraber uyanan 
Damat paşa uykusuzluktan bitkin bir 
halde doğruldu ve hanım sultanı kapıdı 
karşıladı. 

Genç kadın baş örtüsünün kenarile yÜ• 
züniin gözlerinden aşağısını kapadı ve çoıo 

kildi: 
- Bana .ilişme! ... Yabancısını ••• 
Damat paşanın gözleri fal taşı gibi ol• 

muştu. Bir şeyler söylemek istedi, lakiq 
buna vakit kalmadı, çünkü hanım sultan 
hızlı adımlarla karanlık koridorda le.ay • 

boldu. 
Çömezin üstüne saldırdılar: 

- Boşal ... 
Diye bağırdılar. 
Dünkü miskin çömez şimdi yü:ıünde aj' 

dınlık bir aşk yorgunluğu ve sonsuz bil 
saadetle: 

Hanım sultan atlas bir sedire yaslanmış, - Niçin boşayım} Karımı seviyorum. 
yıldızlı bir göğe karşı sessiz sedasız uyu - Diyordu. 
yan denize ve karşıda bir hayal dağı gibi Damat paşa çıldıracaktı. 
yükselen Galata tepelerine bakıyordu. Bağırıyor, tepiniyor, cellattan bnhsedio 

Beyaz, tombul bir vücudu· vardı, yordu. 
Anadolunun kim bilir hangi köyünden Fakat bu sırada kızlar ağası ... alde sul-

gelen genç çöme:z bugün kendinde bir baş- tanla beraber yetişti ve hünkarın fermanını 
kalık hissediyordu. Sıcak bir hamamda yı- bildirdiler: Damat paşa artık damatlıktan 
kanmak, ömründe görmediği tatlı ve çeşit atılmış ve Basraya vali olarak gönderiliyor• 
çeşit ye.meklc;ri yemek onu bambaşka bir du. 
İnsan yapmıştı . ! lele sabah olduğu zaman Bir gün önce İstanbulun en ker.ar bi1 
bir kese altınla hediyeleri de alınca ne hoş medresesinde karanlık ve örümcekli bir o• 
olacaktı> dada (Nasara yensuru) çeken, açlıktan ne• 

Ne büyiik bir ıJevap işlemişti de Allah fesi kokan, bitli ve miskin çömez ertesi güa 
onun yoluna bu yağlı kısmeti çıkarmıştı~ l damat paşa olarnk saraya yerleşmışt-i. 
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Bay Fatin "Ben k~rk senedir 
küsuf .. .. . ' gorın.edım.,, diyor 

böyle Tıpta inkılap yaptığını 
söyleyen doktor 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

menfaat temin eden ve bir çok şikayet
lere yol açan doktor Gorekin cez:=t ka
n un unun bu gibi hareketlere temas e

den 503 üncü maddesinin hükümleri -
ne uyularak mahkemeye verilmesi için 
Sıhhat Müdürlüğüne emir vermiş, Sıh
hat Müdürlüğü de Cümhuriyet müdde

iumumiliğine müracaatla, asliye üçün
cü cezada doktor Gorekin aleyhine do

landırıcılık ve bir de ilim ve fenne ay
kırı hareket davası açmıştır. 

Hayır, Sporcularımızı Berline 
göndermiyeceğiz ! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
\oe. iki, üç gözlüğü üstüste takmış olan1ar 
bile var. 

Hele Borsanın eski değerli belediye re· 
isi Saylav Muhiddin, sabırsızlıktan kabın:ı 

11ğamıyor. 

Gözlerinde üstüste takılmış iki siyah 
göz]ük, ellerinde isten tencere dibine dön· 
müş camlar. İkide birde camlarını gözlük
lerinin önüne tutarak dört beş metre yük· 

ıelen güneşe bakıyor. 
Ve isleri az bularak yakılmış ateşlerden 

birisine sokuluyor. 
Üniversite talebeleri Fatin hocanın et· 

rafında pervane. 
Bursa Valisi Şefik, kurulmuş dürbün· 

lerden birini bırakıp ötekine koşuyor. 
Fatin hoca, sevincinden nerdeyse ço· 

cuk gibi sıçrayacak. 
Çünkü bir kaç saat evvel hayli kapalı 

olan gökyüzü şimdi masmavi. 
Görünürde, beşik çarşafL kadar bile bu

lut yok. 
Fatin hoca gülüyor, ve: 

- Bu havada, diyor, güneş değil ben 
bile tutulabilirim 1 

Aletlerin arasında sabırsız adımlarla 

,pırıl pırıl yanan Fatin tepede, tam mana· 
sile mehtaplı bir gece başlamıştı. 

Hele saat tam altıda, güneşin yerinde, 
tamamen simsiyah bir yuvarlak kalmıştı. 

Ortalık iyice kararınca, uzaklarda ge· 
ce kuşları ötüşmeye başlamışlardl. 

Ve kapkara güneşin biraz yukarısında 
pml pırıl bir yıldız peydahlanmıştı. 

Tam 78 saniye süren bu eşini ihtimal 
ancak torunlarımızın görebilecekleri em• 
salsiz geceden sonra~ güneş ayni yava~hk
la kurtulmağa başlamıştı. 

Bu 78 saniyelik gecenin şafağı da, gu· 
rubu kadar harikulade idi: Gece kuşların· 
dan yetmiş sekiz saniye sonra, bülbüller 
şaklıyorlardı. Ve hepimiz, anlatılmaz biı 

haleti ruhiyenin ve vecdi içinde su9muş• 

tuk. 

Ve bu gökyüzündeki muaşakanın em
,salsiz cilveleri, Fatintepeye çıkan taşh ve 
dik yolun bütün yorgunluklarını çoktan u· 
.nutturmuştu. Hali tabiisini tam saat yedide 
bulan güneş parlamağa başladıktan sonra, 
birisi güldü, ve: 

- Meğer, dedi, Fatin hoca dağ başla-
dolaşan kadınlı erkekli meraklıların sayısı b b ki . 

.. d f l rını oşuna e emıyormuş 1 
yuz en az a. · , 

B d . h 'k ı·d h•d' · h O sırada yanıma sokulan hır ahbap: u na ır ve arı u a e a ısenın eye· 
1 d d 

~ ~ b'I d - Gördün mü ondülasyonul dedi. 
canı on ara, on urucu sogugu ı e uyur· 

Evvela bu sırasız suali soranın yüzüne, 
muyor. 

Birisi: 

- Yahu, diyor, güneş tutulmağa hazır 
amma, kamer sultan hala meydanda yok. 

Diğeri ona cevap veriyor: 
- Evet ... Fazla naz işık usandırır der

ler. Ben güneşin yerinde olsam, Kamer 
sultana kalbimi değil, papucumu bile ver-
mem. Bu kadar insana rezil olmaktansa, 
kalbime basarım da, yine tutulmam hasba-
ya. 

Gönül ferman dinler mi~ Biçare gü-
neı, şıllığın eline düşmemek ıçın 

aenberi kaçıp duruyordu. Fakat 
tutulacak işte! 

seneler
nihayet 

sonra önümde duran bir kızcağızın sarı 

saçlarına baktım, ve: 
- Fena değil .•• dedim. 

Bu cevabın, muhatabımın ktılmasiyle 

güldürdü, ve: 
- Ben, dedi, o ondülasyondan bahset· 

.miyorum. Şu gökyüzündeki ondülasyon· 
,dan bahsediyorum. 

Onun mühim görünen maksadını anla
yınca uzun uzun gülmekten kendimi ala· 
madım: 

Muhakemenin geçen celsesinde, 
mahkeme doktor Gorek hakkında bir 
şikayet vaki olup olmadığını S!hhiye 
Müdürlüğünden sormuştu. Sıhhiyeden 
gelen ce-vap dünkü duruşmada okun -
muştur. 

Bu tezkerede Beyoğlu tahahkuk 
memurlarından Demirelle doktor Na
zım Hamdi, Hüsnü ve Hakkı namında 
dört kişinin doktoru şikayet ettikleri 
bildirilmiştir. 

Suçlu vekili Sedat söz alarak: 

- Bizim mahkemeye sureti sevki -
miz malumdur. Doktor Gorekin teda· 

vi usulünden her kim mütazarrır ol
muşsa bizzat onun mahkemeye müra

caat etmesi lazımdır. Yoksa doktor Go
rekten şikayet eden kimdir diye şika

yetçi aramak doğru değildir. Mesela 

doktor Nazım Hamdi şimdi doktor 

Gorekten .şikayet ediyor. Belki arala -
rında şahsi bir garaz vardır. Ve bu a

rayış ona fırsat vermiş olacaktır, de • 

miş ve bu şikayetlerin mevzuu hah -
solmıyarak eğer bu usulü tedaviden 
zarar gören bir kimse varsa şahsan o-

nun mahkemeye müracaat etme-si la· 
zım geleceğini söylemiştir. 

'(8aftarafı 1 inci sayfada) 
bu fikirden vazgeçilmek gerektir. 

Diyebilirler ki: Pehlivanlanmız, daha 
bir kaç gün evvel Finlandiya güreş ekibi 
ile karşılaşmış ve şerefli bir netice almış
lardır. 

Bu sebeple ve hiç olmazsa, onlara dil 
uzatılmamak lazımdır. 

Böyle bir iddiaya verilecek cevap şu
dur: 

Türk sporcuları arasında, randman ve
rebilecek kabiliyette olmak itibariyle, ileri 
safda, güreşçilerimiz gelirler. 

Nitekim, mütekaddem neşriyatımızda, 
bu ekibin, olimpiyatlara iştirak ettirilmesi 
lazım gelen diğer sporculardan ayırt e· 
dilmesini isteyen, ilk biz olmuştuk. 

Maamafih, göğsümü:aü kabartan mu
vaffakiyetlerine rağmen, bu ekibin ne va
ziyette bulunduğunu, buraya gelen Fin 
güreşçi kafilesinin reisi Layner, bir sabah 
refikimize verdiği beyanat ile gayet açık 

olarak bildirmiştir. 
Şu halde: En güvendiğimiz güre§ eki

bimiz teknik itibariyle geri, yalnız acı kuv
vet noktasından şayanı dikkat görülürlerse, 
bilmeyiz, diğer ekiplerimiz hakkında ne 
söylenebilir'? 

Maamafih, bu vazifeyi başkasına bırak
madan ve en ufak bir haksızlığa düşmeden 
iddia edebiliriz ki gerek atletlerimiz, gerek 
yüzücü, bısikletçi ve ne eskrimcilerimizden 
hiç biri, eldeki derecelere dayanarak, bu 
müsabakalara iştirak ettirilınemelidirler. 

Burada da, iddialarımıza verilebilecek 
bir karşılık bulunabilir. 

Ve denebilir ki: Olimpiyatlara her iş

tirak eden atlet, behemehal birinci veya i
kinci mevkii elde etmek için iştirak etmez. 
Olimpiyatlara iştirak etmek için, tesbit e· 
dilmiş muayyen dereceler vardır. Bu de· 
recelere ulaşan her atlet için, bu müsaba
kalarda talih denemek, bir hak olur. • 

Bir hak olur amma, diğer yabancı e· 
kiplerin kalabalığı arasına karışacak olan 
üç buçuk Türk atleti «ankadre» edip 1928 
olimpiyadında koııucu Besimin başına gel
diii gibi. hunları müsabaka harici etmek 

zor bir şey olmaz. Şu halde: ltronometre 
ile şöyle, böyle her derece alnııı bir a• 
dam, o spor şubesinde memleketini bebe· · 
mehal arsıulusal müsabakalarda temsil 
hakkını kazanmış olmaz. 

Bunu böylece kaydettikten sonra ge· 
Jelim futbol takımımıza: 

Henüz kampı kurulmamı§ ve binneti· 
ce esas kadrosu da tamamen taanün et
memiş olan bu ekip için İ§ten anlayan 
muhterem bir dostumuz geçen gün bize 
şunları söyledi: 

- «Yapılan neşriyat bence yanllfhr. 
Çünkü olimpiyatlara gelecek olan futbol e• 
kiplerinin arasında Arsenallar, İspartalar, 
Macaristan ve Avusturyayı bugün temsil 
eden hey· etler buJunur. 

Sanılmasın, bu takımların hepsi pro• 
fesyönel... 

Binaenaleyh olimpiyatlara i§tirak ede• 
mezler. Olimpiyatlara iştirak edecek olan 
diğer memleketlerin ekipleri de. hizim 
futbolcularımızın ayarındadırlar. Binaen• 
aleyh, ortada tamamiyete yakın bir şart 

müsaviliği vardır.» 

Bu muhterem dostumuza vereceğimiz 
cevap şudur: 

Olimpiyatlara iştirak edenlerden lngi. 
!izler müstesna, bugün, bütün diğer mil
letlerin sporcuları az çok profesyôneldir
ler, bu, inkar edilemez bir hakikattu. 

İngilizlerin olimpiyatlara iştirak ebne· 
meleri, amatör futbol takımlannm zaafın. 
dan ziyade, bundan ileri geliyor. Bugünkü 
hayat şartları içinde aşağı, yukarı her mem· 
leketin sporcusu profesyönelle§mİştir. 

Binaenaleyh olimpiyatlarda ltarpmıza 
çıkacak olan atletleri, biz, saf, amatör 
sayamayız ve sayamadığımız içindir ki o· 
limpiyatlara iştirakin aleyhinde bolunuyo· 
ruz. 

Çünkü her şeye rağmen amatör kal
mış Türk çocuğunu, yabanın kaprlenmi§ 
profesyöneline ezdirmekte mani yoktur. 
Maamafih, bunlardan kabiliyetli olanlara, 
dünyada olanı biteni göstermek için. biı 

ccgörgü ve müşahede» seyahati yaptmlma· 
sının aleyhtarı değiliz. Fatin hocanın sesi, meraklıların sabır• 

sızlıklarını son haddine vardırdı: 
- Dikkat ... Bir dakika kaldl küsufal 
Bütün gözler, hergünkü yoluna, akibe· 

tinden habersizce ilerleyen ihtiyar güneş• 

te. 

Meğer ondülasyoin diye küsuf esnasın· 
da, gökyüzünde beliren renkli, parlak 
dalgalara denirmiş. Ve ahbap benim, o 
dalgalan görüp görmediğimi anlamak is· 
temiş. Fransadan ta Uludağa kadar, sade 
,bu küsufu tetkik için gelen hey' etşinas 
Salmon, profesör Fatine, gördüğü ondü
Jasyonla.rın şekillerini anlatıyordu. 

Üstad Fatin, etrafını çevirenlere: 

Bundan sonra mahkeme kısa bir 
müzakere yapmış ve şikayetçilerin 
mahkemeye amme şahidi olarak gel -
meleri hakkında karar vermiştir. Mu
hakeme başka güne bırakılmı.stır. . 

Doktor Gorek kendi tedavi usulü 
hakkında ne diyor? 

Mahkemeden çıktıktan sonra dok 
tor Gorek kendisiyle konuşan bir mu
harririmize demistir ki: 

Zecri tedbirleri beş millet 
daha kaldırıyor 

Fatin hocanın sesi tekrar duyuldu: 
- Küsuf başladı ... Güneşin sol üst ta· 

rafına dikkat edin 1 

İsli cam arkasından geçmeye yaklaşmış 
bir l.lteş parçası gibi görünen güneşe, göz
lerimi 24 açarak baktım: 

Hakikaten, güneşin söylenilen yerinde, 
kibrit kutusu kadar ufak bir siyahlık peyda. 
lanmıştı. 

Gözlerimi değerli profesör Fatine çe· 
:rirdim. 

- Eğer, dedi, ondülasyonları gören
ler varsa, müşahedelerini yazıp lütfen ha· 
na versinler! 

Ondülasyonun ne olduğunu daha duy
mayanlardan birisi merakla sordu: 

- Üstad Kandillide bir de berber dük
.kanı mı açıyor? 

Şakacı bir ahbap da güldü: 
- Eğer bir daha olacaksa, bu küsufu 

gizli tutmalı t 
Merakla sordum: 

Tam üç gecesini tamamen uykusuz ge· ' 
çiren üstadın çukura çökmüş gözleri, haz· 
ların son haddine varmış insanlarm son· 
ıuz keyfiyle parlıyordu: 

- Sebep~ 

- Sebebi ne olacak? Açık göz yanke· 
siciler ortalığın zifiri karanlık kesildiğini 

duyunca, fırsatı kaçırmayacak.lar, ve dağ 
başında cümlemizi soyacaklardır! 

Saat dördü tam 5 8 dakika geçiyoıdu. 
,Ve güneş tıpkı ocakta kızdırılmış düz bir 
katır nalı şekline girmişti. 

Profesör Fatin, aletlerden birinin ya -
nından ötekinin başına koşuyor; ve tutu
lan güneşe adeta, yarma şeftali görmüş su
ıuz bir İnsan iştihasile, yiyecek gibi bakı· 

) yordu. 

Herkeı dikkat kesilmişti. Güneş sevgi
l~sine gittikçe tutulmaya, ve s:Y,irciler me· 
raldarından gittikçe kurtulmaya başlamış
lardı. 

. o sırada, meraklı bir şair, aletlerden 
birisine sokulmuşdu: 

Profesör Fatin: 
- Aman, dedi, o miknatıs 8.letidir. 

Cebinizde madeni para varsa ıokulmayınl 
Şair elini delik cebine atarak alete doğ

ru yürüdü: 
- Bizden tehlike gelmez üstad 1 
Şimdi, gökyüzündeki bu muvakkat iz

divacın seyircileri tıpkı nikah dairesinden 
çıkan birer şahit edasiyle aşağına doğru 
yollanmışlardı. 

İçlerinden birisi, yanındakine: 
- Yahu, dedi, yirminci asnn güneşi de, 

ısıttığl insanlar gibi şıpsevdi.. Tutulmasile 

. 
- Bıçak tababette bir vasıtadır. Ve 

bu vasıtanın bir çok cerrahı hastalık -

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tarı Milletler Cemiyeti olduğunu ilan eyle
mekte ve halkı Milletler Cemiyetinin ida· 
resi altında kollektif emniyeti, sulhu ve 
adaleti müdafaaya ve Milletler Cemiyeti 

larda kullanılmasına be nkat'iyen mu- ,konsey ve asamplenin mefffiu toplantısın
arız değilim. Mesela had apandisitlerde ,dan evvel sesini duyurmağa davet eyle· 

ve fıtık ameliyatlarında kullamlması ,metedir. 

lazımdır. Fakat kemik veremi, Adenit İtçi Partisinin Mücadelesi 

tiberkülos, hüsye veremi ve buna mü- L d 19 (A A ) t · · · h f , on ra, . . - şçı partlSl a ta 
masil hastalıklarda ilaçları cilde emdir- tatilinde zecri tedbirlerin kaldırılması a-

mek suretiyle haricen tedavi de müm- )eyhinde bütün İngilterede şiddetli bir mü-
kündür. cadeleye hazırlanmaktadır. 

Maamafih bu sabahki gazetelerin ekse· 
Yaptığım bir çok tecrübeler benim · 

bu kanaatimi takviye etmekte ve sırf risi salı günü Avam Kamaraıında itimad 

beşeriyete ve fenne ait olan bu yeni _ .reyinde hükumetin büyük bir ekseriyet 

liklerime daha ziyade hız vermekte _ ,temin edeceğine muhakkak nazariyle bak-

d. B 'b' h 1 kl d b k b' maktadır. ır. u gı ı asta ı ar an as a ır 

de kanser hastalığı hakkında t~d-lvi u- , 
sulüm vardır ki bu da ayrı bir tedavi -
dir. 

Liberaller Hükômetten Çekilerek 
Mücadeleye İıtirak Edecekler 

Londra, 19 (A.A.) - Reisleri Simon 

Kanser her ne kadar elektrik, rad _ olan milli liberal grubu meb'uslariyle re· 
yom ve ameliyat usulleriyle tedavi e- isleri Macdonald olan milli işçi grubu 

dilmekte ise de, benim tedavi u~ulüm- meb'uslan zecri tedbirlerin kaldırılması 
le hastanın ağrıları ve sızıları durur ve ,kararında hükumet kendilerinin reeini 

morfin kullanmadan hasta rahat eder. sormadığından salı günü hükUıııet aley
Benim tedavi usullerimden başlıca- hinde rey vermeğe hazırlanmaktadırlar. 

ları: Bu takdirde Simon ve Makdonalt kabi-Küsufu büyük bir sarahatle gösteren 
Cfürbünlerin başı, adeseye bir lahsa göz uy
İ:iurabilmek isteyen meraklalarla dolmut
tu. 

kurtulması b.ir tıldul l - Evvela ilaçları cilt tarikiyle içe- neden çakilecekler ve kabine münhasıran 
Naci Sadullah ri ithal ederek mikropları imha etmek. mühafazakarlardan ibaret kalacaktlr. 

Herkes, hareket saati yaklaşmış b• tre- fneboluda 2 - Masaj. 18 İngiliz Meb'usunun hazırladıkları 
3 - Overbek nazarl'yesı'ne go"re vu" - Takrir nin kalabalık bilet gişesi önündeymiş gi- -

bi çırpınıyor, adeta birbirini çiğniyordu. İnebolu, 19 (Hususi) - Günes tu- cutta mevcut 14 - 16 volt kudretin - Londra 19 (Hususi) - 18 Muhafaza· 
Güneş tutulmaya devam ettikçe, orta- tulmasını tetkik için buraya gelen' Ru· deki elektriği, hastalığın cins ve dere· kar mebus meclise bir takrir vererek İtalya 

lık ağır ağır kararıyor, ve bu serin şafak men heyeti bugün eşyalarını ve alet _ cesine göre telafi etmek maksadiyle nın mütecaviz olarak tanıırunasırun devam· 
vaktinde adeta acayip bir gurup başlıyor- lerini toplamış, İstanbula avdete ha _ az miktarda 4 _ 5 volt kuvvei elektriki- nı ve İtalyaya para ikraz olunmasmı iste-
du. ' zırlanmıştır. ye vermekle vücutta hastalık mevcut ve İtalyaya para ikraz olunmamasını iste-

Manzaranın, hazin bir akşamın çökü- Küsuf hadisesi burada çok bulutlu olan mahaldeki hercümerce uğramış mişlerdir. 
şünden yegane farkı, güneşin ufukta de.Jil b' · · d O 

manY,a) devletleri zecri tedbirlerin İ)gaaı• . 
na doğru gidilmesini memnuniyetle kar• 
şılamışlardır. Sebebi bütün bu devletlerin 
zecri tedbirler yüzünden iktisadi zararlara 
uğramalarıdır. 

Amerika Silah ambargolUlla 
Kaldırmayacak 

Londra 19 (Hususi) -Amerika Birle· 
şik Cumhuriyetleri silah ve para ambargo· 
sunu tatbika devam edecek ve buolan an• 
cak Habeşistanda harbin nihayet bulduğu
na dair kanaat getirdikten sonra kaldıra• 
caktır. 

Pazar ruhsatiyeleri 
Müddet 15 gün uzabldı, 

ruhsatiye harcı taksiOe 
alınacak 

Esnafı müşkül vaziyete sokan pa· 
zar ruhsatiye resmi nihayet belediye 

daimi encümeni tarafından baDedil .. 
miştir. 

93~ . d lı v senesın e a nan pazar rultsa .. 
tiyelerinin müddeti 15 Haziranda ni • 

hayet bulmuftu. Bu müddet arfında 

tezkerelerini almayan esnaf bclediyo 

kan un unca cezalandırılacaktı. 

Belediye encümeni dünkü toplantı· 

sında bu müddeti Haziran nihayetine 
kadar temdit etmiştir • .h 

Ve pazar günü açacak olan esnafın 
ruhsatiye rüsumunu da kanunun tes • 

bit ettiği miktar üzerinden taksitlerle 

ödenmesini karar Iar;ıtırmıştır. 
... ır sema ıçın e cereyan ettiği için he- olan hücreleri canlandırmaktan ibaret- Baldvin Düımek zereymit 

gökyüzünde, ve garpta değil şarkta batı- yet tetkikatını pek rahat yapamamıs,, tir. Dünkü celse B. Baldvin için pek Şimdiye kadar pazar rulısatiyesi a· 
şından ibaret gibiydi. -

- Ben, kırk senedir, böyle bir küsuf bilhassa fotoğraf almak pek müshil . Üniversite profesörleri benim tedavi is, Oeuvre gazetesinde diyor ki: lamayan esnaf bu ve bunu takip eden 
görmemiştim! diye Fatin hoca bile ha.vret olmuştur. • usullerimi fenne gayri muvafık bulu- Dünkü celse B. Baldvin için pek pek pazar günlerinde açabileceklerdir. An· 

R h ' k d fena bir celse olmuştur. Kendisinin yerine 
içindeydi. umen eyetı a a emisi azasından yorlar. Fakat herkes kanaatinde ve iç- cak Haziran nihayetine kadar pazar 

Ab 
B. Nevi! Chamberlain.'in geleceği artık 

Fakat bu hayretine rağmen, kamerle Ye servatuvar müdürü Nikola e Do- tihadmda serbesttir. Ben yaptığım tec- her zamandan ziyade muhakkak gibidir. 
güneşin birleşmesini tıpkı, çocuklannın noçi ile muavini Andei Bayco ve Cu- rübelerle bu usullerin fenne, tıhba bir Hem de pek yakında. 
müı ve ine eren bir b!lba keyfiyle seyre· ma rasathanesi rasat servı'sı· şefı' ve 1\1e- t k 'l'kl 'l" tt' • · · h _ a ım yenı ı er ı ave e ıgını er an Küçük Antant Memnunmuş! 
diyord ı l teoloji profesörü bayan Mine Kokona· isbat etmeğe amadeyim. Benim gayem Londra 19 (Hususi) - Küçük An-

D~ yarım saut önce güneş altınd..ı dan mÜte;jekkildir. beşeriyete faydalı olmaktır.» tant (Yugoslavya, Çekoslovakya ve Ro-

günü açmak arzusunda bulunan mu· 
hakkak ruhsatiyelerini almak mecbu· 

riyetinde tutulacaklardır. Aksi halde 
haklarında lazım gelen kanunt mua • 
meleye tevessül olunacaktır. 



mukabilinde büyük bir tüh PER
LOOENT diş macunu alabilirsiniz. 

PERLODENT fenni bır tarzda hazırlan
mış, iyi, idareli ve çok hoş lezzete mJlik 
olub, nefesi serinletir ve dişleri mü
kemmel surette temizler. -·-A1c4 ve~. PU?LOPENT·e ~ ilı~ ~"' 
~ otan. 1.'~ k.adalt m.iih<Anc/üı. 

lst•nbul Beledly••I lıını ırı 1 
Senelik mu- Muvakkat 

hammen kirası teminatı 

Sirkecide Hocapaşa mahallesinde Ebussuut 
caddesinde 11-13 No. b matbaa binası 300 22,50 
Kapahçarşıda Y orğancılar mahallesinin Ali 
Paşa sokağında Ali paşa hanının 1 ONo. b odası 24 1 ,80 
Beşiktaşta Sinan Paşa medresesinin (4, 7 ve 
1 O No. lı odaları hariç) 20 No. odası 240 J 8 
Eminönü Reşadiye mahallesinde eski Kantar 
kulübesi 330 24,75 
Ortaköy Cavitağa mahallesinde Cavitağa 
mektebi 60 4,50 
Amavutköy Lütfiye mahallesinin Ayazı"na 
sokağında 5-7 No. lı ev 72 5,40 
Arnavutköy Lütfiye mahallesinin Ayazma 
sokağında 29-67 No. ev 48 3,60 
Köprünün Galata Rıhtım tarafında kişe 840 63 

Yukarda semti senelik muhammen ve muvakkat teminatları yazılı 
olan mahaller 937 - 938 ve 939 seneleri Mayısı sonuna kadar ayn ayrı 
kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 3 Temmuz 
936 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (f.) (3356) 

~ ~ 

Senelik mu
hammen kirası 

Muvakkat 
teminatı 

Osküdarda vapur ıskelesı yanındaki arsa 
936 birinci Kanun sonuna kadar 180 13,50 
Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde 1 odalı 
Taşmektep 9J6 yılı sonuna kadar 36 2, 70 
Arnavütköyünde Lütfjye, mahallesinde Kü-
çükayamıa sokağında 24, 49 No. 1ı 4 odalı 
iki katlı ev 937 veya 938 - 9J9 yılı sonuna 
kadar 48 3,60 
Heybeliadada ismet İnönü mahallesinin Çam-
lık sokağında gazino ve dans mahalli 937 
veya 938-939 yılı sonuna kadar 70 5,25 

Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teminatı 
kira müddetleri yazılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayn ayn 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 
görülür istekliler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 1 Temmuz 936 Ç8r§amba günü saat 15 de 
Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (3327) 

* * Şehir içinde çal1f8n otobüsler için bubnlacak 25000 cilt otobüs bileti 
açık eksiltmeye konulmut tur. Beller cilt bilete 3 kurut tab ve cilt bedeli tah
min olunmuştur. Bilet nümunesi ve tartnameai levazım müdürlüğünde gö
rülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 57 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 2 Temmuz 936 Pazartesi günü nal 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) (3398) 
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Hiç bir erkek yüzü bana 
teveccüh etmiyor, Diğer genç 
kızların baloya ve gezmeye 
çağrıldıklarını, hatta izdivaca 
bile talip çıktığını görünce a
de'ta gıpta ediyorum. Fakat 
hiç biri ban: bakmıyordu, se
bebini de biliyorum... Çirkin 
bir tenim vardı. Cildim siyah 
noktalarla ve açık me~ameler· 
1e dolu idi. Tevessül ettiğim 

bütün tedbirlerin hiç biri fay
da vermiyordu. Fakat, bir 
kimyagerin tavsiye ettiği yağ

sız beyaz T okalon kremini tec
rübe ettim. Bir kaç gün sonra, 
cildim daha beyaz ve daha 
nermin bir hal kesbetti. Bir 
haf ta nihayetinde bütün siyah 
noktalar ve açık mesameler 
tamamen zail oldu. Cildim be· 
yazlandı, ve yumu~adı. Artık 

kıskanç değilim. Şimdi tesadüf 
ettiğim bütün erkekler bana 
güler yüz gösteriyorlar. Beyaz 
renkteki Tokalon kreminde 

taze krema ve musaffa zey
tin yağı mevcut olup bunlar 
mesamelere nüfuz ve sabun 
ve suyun izale edemediği gay
risaf maddeleri tamamen gi
derirler. Ayni zamanda cildi 
bealiyen ve gençle~tiren kıy

metli unsurlar da vardır Her 
kadın hatta yaşlı bile olsa az 
zaman zarfında genç kızların 

bile gıpta edeceği açık, taze 
ve cazip bir cilde malik ola
bilir. , ______________ .,.. 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Kara.köy Köprüba91 
Tel 42352 - Sirkeci Mübürdarude 

Han TeL 22740 .. ---· Trabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, Per
ıembe 15 de 

izmlr sür'at postası 
Cumarteıi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 1 O da 
kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın - Cumartesi, çar • 

pmba 18 de 
f zmit - Pazar, sah, per. 

ıembe, cuma 

9,30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer gÜn]er 
8,30 da. 

Bandırma - Pazartesi, ıalı, 
\ çarıamba, per
ıembe cumar • 
tesi 20 de 

Karabiaa - Salı, cuma 19 da 
İmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 

17 de 
Trabzon ve Mersin postaları -
na kalkıt gÜnleri yük alınmaz. 

( 3432) , ______________ _ 
Is tan bul ikinci iflas Memurluğundan: 
Müflis Bernar F reymana ait ve Gala • 

Sayfa 11 

Türkiye Bankasından: 
Buğday teşkilatında çalıştırmakve müsabaka imtihanlaımda göste

receği muvaffakıyet derecesine göre 70 • 100 liraya kadar ayhk veril
mek üzere 10 memur alınacaktır. Mü5abaka imtihanlarına girebilmek 
için en a,ağı lise, Ticaret Lisesi, Galatasaray Ticaret bmı mezunu 
veya mali bir müessesede veya bankada en az üç sene çabflDlf bulu
ması ve yatı 20 den atağı ve otuzdan yukan obamaaı prtbr. Müsa-
baka imtihanı 30/Haziran/1936 tarihine müaadif Salı aünü aaat 15 
de Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

imtihan programı ve diğer terait, Ankara, latanbul Ye lzmir Zin· 
at Bankalarından öğrenilebilir. Talipler istenilen vesikalarla birlikte 
25/Haziran/1936 akfamma kadar bu Bankalara müracut elmİf 
olmalıdırlar. (3386) 

[~hisarlar U. Müdürlüğünden: [ 
Fenni •artnamesi ve resimleri mucibince beheri 2100 lira muhamme,ı be

delli 2 adet motopomp 14/7 /936 tarihine rastlayan Salı günü aaat 14 c!f 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin, fiyatsız teklif ve btaloilanm pa

nrhk gününden liıakal 15 gün evveline kadar Ömer Abit hamnda ln,.at 
Şubesi Müdüriyetine vermeleri, şartname ve resimleri görmek -üzere her 
gün, pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte o/o7,5 güvenme pualarile 
birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubem Müdürlüjüncleld Alma 
Komisyonuna mürncaat etmeleri ilan olunur. (2969) 

* * 
Şartnamesi mucibince bir adet çamaşır yıkama ve kurutma makinesi pa-

zarlıkla satın alınacaktır. lsteklilel'in evvela fiatsız tekliflerini pazarlık gi
nünden evvel Ömer Abit hanında Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ye 
pazarlık için de o/0 1,5 muvakkat güvenme paralariyle birlikte 9/Vll/931 
Perşembe günü saat 15 de Kabat8fln Levazım ve mübayaat Şubeainde Alam 
Satım Komisyonuna müracaatları. 03435» 

' 
Türk Hava kurumu 

•• .. K P.YANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi§tir. 

3. ncU Keşide 11 Temmuz 936 dad1r. 

Büyük ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükif at vardır ..• 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Baamüdürlüğümüze tabi Beyoğlu 2 numaralı sabf mağazamızda hulunm 

2.000° tite misleta levantaları ile 339 fİfe Zova markalı kolon,alan, 9Çlli 
arttırma suretile münakasaya konulmuştur. Arttıma, 6/Temmuz/936 ıa 
müaadif Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Nümuneler, b. pa Be
yoğlundaki 2 numaralı mağazada, tartnameler Batmüdüriyet Merkez Mu • 
ha.aebesinde görülebilir. 
. isteklilerin muayyen gün ve saatte 'fo7,5 dan 125 lira teminat pualul9 
birlikte, Batmüdüriyetteki Komisyonumuza müracaatları. (3308) --
~·------~ B U R S A D A ..-------~ 

Anadolu Palas Oteli 
Eski ( Madam Brot ) 

Bu defa yen~ baştan tamir edilen ve boyanan otellmlz, 
yenı mobilya ile dOşenerek açılmıştır. 

Glzel manzara • Blylk ballçe • LolEuta • laaJO 
Çok ucuz fiyatlar Otel İdartıli 

CO'-< 
ZETLI OLUR 

ADEMi 
~ 

iKTiD~R 
ve 

Belgevşekliğine karşı 

HORMOBİN 

, 

llJll-• Dr. IHSAN Ulll .._ .. 

BAKTERIY-OLOJI 
LABORATU •r 

Umumi knıı tahlilitl, '-si aoktai 
no:ı:.orından ( Wasscrman wı ICaJua teamül· 
Jeri ) l::an küreyvatı aayıl...a, tfo ve 
ııııtma hulnlıklan teşbim, idrar, b.lıa-, 

ccrohat, ka:zurat ve • taWlllb, iltra 
mikroııkopi, hususi aşılu: dtila'lan. Kanda 
Üre, şeker, Klorür, KolleReriıa aiktulan· 
DID tayini. 

,. Divanyolu: No. 1 13, Tel: 20981 

Fatih Sulh icrasından: 
Fatih icrasından bir borçtan dolayı 

mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 
.verilen 1 ceviz karyola 1 konaol 1 konaul 
aynası J camlı elbise dolabı 7 tahta ınn -
dalya 1 gaz sobası 9 parça kanepe takımı 
1 orta masası Unkapana Y efil tulumba 
Elvan zade Cami Şerif sokaiında 25 No. 
lu Mustafa apartımanı önünde 29 16 936 
pazartesi saat 1 O da aleni müzayede ile ... 
tılacağtndan taliplerin mahalli mezkiiraa 
memuruna müracaatlan ilin olunur. (659) 

İstanbul İkinci 1fıas ,,__llııimdan: 

Müflis Sami Polikara ait ve Birinci ut• 

tırmada kanuni kıymeti bulmayan 7. . 
dık Sicimin ikinci arttımaa 29/ 6/936 
zart esi günü saat 1 O da yapılacak ve trım· 

sit olarak satılacaktır. isteyenlerin ogÜD 

dairede Masa memurUDa müracaat rtme-




