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2 ·sayfa 

,,------------------------
Her gün 

Bag De Martel 
Türkigeden geçerken 

Yazan: Muhittin Birgen 

G ~len haberlere göre Fransanın 

Suriyedcki Yüksek Komiseri 

Kont De Martel, Suriyeye gitmek üzere 
bugün, şehrimize gelecek ve burada dev
let adamlarunızla gö~mek üzere dura
caktır. Dost memleketin kıymetli mü
messillerinden biri olan Bay De Martel'in 
yaptığı bu ziyaretten dolayı memnun ol
mamak kabil değildir. 
Okuyucularımız bilirler ki, Hatay me

selesi Fransa ile aramızda münakaşa 
mevzuu olduğu sıralarda, biz, arada sı
rada Bay De Martel'den şikayetlerde bu
lıınduk. Si) aset böyledir: Bunu yapan
hır arasında, bazı noktalar iyice anlaşıla
madığı müddetçe mütekabil şikayetler 

ve anlaşamamazlıklar zuhur eder; fakat, 
gun gelip te her ik; taraf birbirini tamam 
anlamaya muvaffak olduğu zaman da 
derhal şikayet sebebleri ortadan kalkar 
ve her şey :n dostlukla bitmesi lazım ge
len bu dünyada her şey yeniden dostluk 
çerçevesi içine avdet eder. Bunun için, 
biz de bugün Fransa ile aramızda tama
men halledilip bitmiş olan bir meseleden 
sonra, Bay De Marteli hem dost bir mem
leketin kıvmetli bir mümessili, hem de 
bizzat Tü;kiyenin bir dostu olarak ka
bul ediyoruz ve kendisini bu sıfatla se
!amlıyoruz. 

Eski bir Fransız halk şarkısı, .Karan
lık bir fırtınadan sonra altın şualı bir gü
neş> geldiğinden bahseder. Fransa ve 
Bay De Martel'ie Türkiye arasındaki bu
günkü münasebetleıi, ayni tablo içinde 
görebiliriz. 

* 

SON 

Resimli Makale: 

Amerikada yaşlıca bir adamı deli olduğu iddiası ile timar

haneye götürdüler. Adam sustu. mu~yeneden geçirdiler, ge

ne sustu, arkasına bir hasta elbisesi giydirdiler, ı:ene sustu, 

talihine boyun eğmiş gibiydi. Fakat tam sakalını kesmiye 

teşebbüs ettikleri zaman fer)ad~ bastı, ağzından köpük sa
çıyordu, sahiden deli gibiydi. Adamı bıraktılar, derhal sü
kün buldu, fakat ertesi gün ayni teşebbüs tekrar edildiği 
zaman adama kalp sektesi geldi .. 

X insan kalbi bir sır hazinesidir X 

Karşımızdakileri en ziyade hangi hareketin müteessir ve
ya muztarip edeceğini tahmin etmek, yahut ta kat'iyetle 
kestirmek mümkün değildir, bize ehemmiyetsiz görünen bir 
söz, basit bir hareket muhatabımıza kurşun tesiYi yapabilir, 
onu billheden, istemeden incitebiliriz, bu hergün herkesin 
başına gelebilir. Bu takdirde yapacağımız feY özür dilemek, 
velev latife şeklinde de olsa o söz ve o hareket üzerinde ısrar 
etınemeltjr, insan kalbinde en yakınJarına da tevdi ed!lme
miş sır hazineleri vardır. Ona dokunmayınız. 
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sez ARASONDA J 
Yumurta ile röz 
Patlatmak tal ~il 
Sebebi olmaz mı? 

«-------------------------· Sür'atli gemelı 
HERGüN BiR FIKRA Yemek müsabakasının 
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İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
c Van. da oturan bir dostumuz anlattı: 
cBahçıvan maha1lesinde ihtiyar ve fakir bir kadın ölmüştü. 

Kimsesi olmadıiJ. için cenazesini belediye kaldıracaktı. Fakat 
hadisenin belediyeye haber verilip, belediyece de tertibat alı
nıncaya kadar aradan ilti gün geçti. Bu müddet zarfında ce-

nazeyi Sion a:iını taşıyan bir Musevi komşusu bekledi ve bu 

Musevi komşu yardım gelmesinin d&ha ziyade gecikeceğini 

sanarak bütün masrafları üzerine alıp cenazeyi kendi vasıta

sile defnettirdi.> 
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r- ' Sözün Kısası _ ___, 

Yar~ bana 
Bir eğlence!. 

E.Tala--.. 

re ğleııce kelimesinin biz, ya med· 

~ lillini anlamamışız, yahut ki dün 

yanın en kanaatkar, en alçak gönüllü ın .. 
sanlarıyız. 

Sıkıntı icinde beklemenin bile bizde 
adı: Eğlenmektir. 

Tozlu, kirli, iğrenç kabak çekirdeğinf, 
hırpani yahudi çocuğu, ceğlence1 ;:- .. diy 
satar. 

Dün. gazeteleri karıştırırken, bir an .. 
ket gözüme iüşti. Muharrir, İstanbulun 
en yakın ve hem kalabalık, hem de ma- · 
mur bir semtinde, halkın nasıl e~lenmek
te olduğunu, müşahede üzerine nakil ve 
tasvir ediyor. ' . 

Bu yazının bazı parçalarını aynen a• 
Jıyorum: 

cKöyün bu aylarda en güzel ve en ne
zih eğlencesi mehtap safasıdır. Amma, 
bu, İstanbulun bir çok sahil semtlerinde 
olduğu gibi sandalla yapılmaz. Sahile gi
der ve sırtınızı bir ağaca dayayarak de
nizde gümüşten bir iz bırakan ayı ve en
gin ufukları seyredersiniz!. 

Yok paı:ı ile eğlenmek istiyorsanız de
niz kıyısındaki clört gazinodan birine ve 
ya köyün yegane sinemasına gitmeğe 
mecbursunuz ... 

Gazinolardan birinde her gün caz var
dır. Fakat halk umumiyetle müziği dışa~ 
rıdan dinlemeyi tercih ediyor ... 

Deniz ort;;sında kurulmuş ve bir salaş 
.köprü ile ttıttunılmuş olan gazinolardan 
biri ayni zamanda deniz hamamıdır. On 
kuruş verdiniz mi, güzel bir banyc yapa
bilirsiniz .. 

Gündüzleri ve akşam üstleri, gezilc .. 
cek yerlerden (!) ve en rağbette olan1ar
dc.n (?) bir! de istasyondur ... 

Umumiyetle ihtiyarlar akşamları ka
pıl.ırının önföıe attıkları iskemlelerle 
Jt-omşudan komşuya sohbetle vakit geçi • 
rirler ... > • . , ı 

Eski zamanrn hayal oyununda Haci • 
vad, Karagözün kapısı önünde uzun bir 
tekerleme okuduktan sonra, keskin bir 
nara atardı: 

- Yar, b~na bir eğlence!!. 
Eminim ki, onun bu temennisine kar- 1 • 

şılık biri çıkıp ta muharrir arkadaşın ağ· 
:zından alan~ k sıraladığım ceğlence> ler- , 
rlen birini tekHf etmiş olsaydı, Hacivat 
çelebiyi o saat perdeden kaçırırdL .. 

Zira, koccı İstanbulun en kalabalık ve 
E'n mamur bir semtinde, zavallı halkın 
eğlence telakki ettiği bu iptidai şeylerin 
yanında Ho!anto']arın eğlenceleri mut -
l:ıka daha çok eğlence vasfına sezadır! 

F.~ . 
istikbal harpleri ve 
insanların sakalları 

ı - Edirne Bulgarlardan ne zaman 
istirdat edilmiştir. 

2 - Büyf;k Okyanosun büyüklüğü Vf! · 

1ninliği ne kadardır? 
3 - Dürıy;;nın en büyük adası hangi-

sidir? 
(Cevapları yann) 

(Dünkü suallerin cevaplan) 
ı - Hasan Sabah Şeyhüccebel ismile 

a"lılan bir adamdır. 11 inci asır sonların
da yaşamı~tır. Haşaşın yani esrarkeşler 
z;imresinin teşkil ettiği bir tarikatin mü
e~sisidir. Bu tarikatı Havarim ıahı Mah
mut Helagü bm kökünden silmi§tir. 

2 - Kanın vücutta devrarunı ilk defa 
lngiliz tıp Alimlerinden Vilyam Harvey 
bulmuştur. 

3 - Top 1394 de icat edilmiştir. 



ismet inönünün 
Kamarasında 

nutku Avam 
alkışlandı 

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

l n gi l iz Hariciye Nazın Milletler Cemiyetini müdafaa etmek 
beyanatın 

b11dirdi 
için Başvekilimizin nutkunu aynen okudu, bu 

her sözüne kendisinin de iştirak ettiğini 
1.ondra, 26 (Hususi) - Avam Kamarasının toplantı- zel müdafaa edebileceğini beyan etmiş ve bunun Başvekil 

sında Milletler Cemiyeti ve İspanya meseleleri hakkında İsmet İnönü o!duğunu söyliyerek Türkiye Başvekilinin 
hükumetin siyasetini şiddetle tenkid eden Loyd Jorj' dan Büyük Millet Meclisinde 14 haziran tarihinde Cemiyeti 
$0nra söz alan Hariciye Nazırı B. Eden, Cemiyet: Akva- Akvam hakkında yapıığı beyanatı aynen uzun uzadıya 
mm gördtiğü 11izınetleri tebarüz ettırmek maksadile, mü- Avam Kamarasına okumuştur. Bu beyanatın her sözüne 
hinı bir mılli davasını Cemıyeti Akvamın hakemliğine kendisi iştirak ettiği gibi Avam Kamarası lzasm~n da tas· 
terketmiş olan bir memleket başvekilinin ifadatını naklet- vib edeceklerme şüphe etmediğini ilave eylemiş ve Eden'
mekle Cemiyeti Akvama karşı vakı olan hücumları en gü- in bu sözleri Avam Kamarasında alkışlanmıştır. 

• 
Aıikarada ve lzmirde 
benzin satışları durdu, bir 
kısım taksiler işlemedi 

Ankara vilayeti iki kumpanya hakkında kanuni 
takibat icrasına karar verdi 

Ankara, 26 (Hususi) - Memlekete Acentelerde bulunan benzin şişeleri-
petrol ve benzin ithal eden firmalar nin pahalıya satılmaması için bunlar 
yeni vaziyet karşısında aralarındaki re- mühürlenmektedir. 
bbete soa verdiklerini, tam bir anlaş· Takibat başladı 
ma ile çalışmaya başladıklarını tebarüz Ank 26 (H t) A k ·1" 
.-..t· k · di ka~- tt k ara, usus - n ara vı a· 
IS1' ırere şım ye aar zararına sa ı - t• be .. t b"t ecn f' t ··ks 
ları bu madde14P' için bundan sonra nor- ~e ı nzını es ı.. .. ı en ıat an yu e-

l f ti .,,._b.t' . JA- ld' w. 'd- ge safmak teşebbusunde bulunan ve be-
ma ıa ar ..- ı ının ıu;ım ge ıgı ı ledi ·ı hi .. tl t 1 f 
di da bul 1 d 

yeye şı a muracaa arını e gra 
asın unmuş ar ır. k k ·ı d t ik d ·k· k 
B 1 .__..__ bel d' . . t b"t çe ere yazı ı e e evs e en ı ı urn-
wı ar .nı.LMlra e ıyesının es ı hakk .. · · 

~:. · fiatl •t· ed k b panya ında kanunı takıbat ıcrası-e •• 't!iı yenı ara ı ıraz ere ura- karar d" 
claki t ı . .. tal" t na ver L acen e erme ona gore ıma ver-
mişlerdır. Bu talimatta burada benzi- hminle &atlf durdu 
nm tenekesinin 3.f2.SO kuruşa satılma- İzmir, 26 (Hususi) - Belediyenin 
sı istenmektedir. tesbi~ 4'ttiii benzin narhını kabul etmi-

Halbuki belediyenin tesbit ettiği fi· yen acenteler bugün merkezden aldık
at 318. 75 kuruştur. Bu vaziyet karşı- larını bildirdikleri emir üzerine satış 
aında ıopıan ve perakende satış yapan merkezlerini kapamışlar, satış yapma
yerler bugün: cElimizde mai kalmadı• 

1 

mışlardır. Bu vaziyet üzerine beledi
diyerek satış yapmamışlardır. ye encümeni hukuk müşavırlerinin iş-

Dün akşam geç v~kte kadar bir kaç tirakile gece yansına kadar daimi su
teneke yedek benzin olarak sakhyan rette içtima etmiş, vaziyet tetkik edil
taksı sahibleri bugün çalısabilmiş, ben- mıştir. Narhın indirilmesine imkan gö
zinsiz kalanlar arabasını garaja çekmiş- rülmemiştir. Benzin temin edemiyen o
tir. tobüsler öğleye doğru seferden kalmış-

İbtikira mani olmak için her tedbıri lardır. Yalnız Alsancak otobüsleri iş
almış bulunan belediye benzin ve pet- liyebilmiş, bazı taksiler de işlememiş
rolun fahiş fıata satılmaması için ciddi lerdir. 
bir kontrol servısi teşkıl etmiş ve fa- Öğleden sonra bazı kumpanyalar mü-
aliyete geçmiştır. dür ve müfettişleri benzin satış mahai-

Beledıye elinde bulunan bine yakın lerini kapatmak suretile, havayici za
teneke benzini otobüs servisine hasret- ruriyeyi saklamak, hayatı umumiye ve 
meğe, hastalık, kaza gibi acele işler i- nizamı iınmeyi ihlal cürmüyle yakala
çin de zabıta emrinde on otomobil bu· narak haklannda kanuni takibata te-
1undurmağa karar vermiş ve benzinci- vessül olunmuştur. Belediye yarından 
ler satışa başlamadıkları takdirde sey- itibaren şehrin muhtelif merkezlerinde 
rüseferin intizamını kaybetmemesini tayin edilen narh üzerine satış yapaca-
temin etmiştir. ğını gece yarısı ilin etmiştir. 

Buhranı ancak Frankonun 
zaferi halledebilir 

Bir ltalyan gazetesi: Mücadelede Faşist ltalya 
bitaraf kalmamıştır zafer ona aittir, diyor 

Roma 2f1 (A.A.) - Hava~ bildiriyor: 

Popolo d1t.alia gazetesi bizzat B. Mu -
a?liniye atfedilen ba§makalesinde B. Ne
vil Çemberlayn tarafından yapılan so -

lukkanlılığa davetin kiyasetli ve zama
nmda bir hareket olduğunu teslim et -
Jnektedir. 

Gazete, yabancı memleketlerde dola -
pn telaş vcricı muhtelif haberleri şid -
detle tenkit etmekte ve antıfaşist alemin, 
l936 temmuzund2nberi Moskovanın em-

rHe hareket. eden hakiki mücrimler çete
sinden başk:ı hiç bir şeyi temsil etme -
d1ğini bildirmektedir. 

Gazete diyor ki Buhran ancak Fran
konun zaferile halledilecektir. İki me -
deniyet tipini 've dünyanın iki zihniye -

tini karp karpya koyan bu mücadelede 

faşist İtalya bitaraf kalmamıştır. Zafer o
na ait olacaktır. 

Alınaa filosunun ararenıiz 
hareketleri 

Londra 2'i (Hl.:susi) - Evvelki gün 
C'ebelüttarıktan hareket eden Alman 
harb gemileri Vaıensiya ile Barselon a
rasında bir müddet dolaştıktan sonra tek
.. ar Cebelüıtarıka dönmüşlerdir. 

Alman fi!osu Cebelüttarıkta kısa bir 
"llüddet kaldıktar. sonra Okyanusa doğru 
acılmıştır. 

Valensiyacla casusluk 

Valensia 26 (A.A.) - Emniyeti umu
miye müdürlüğü vasi bir casusluk ve va
ian hainliği şebekesini meydana çıkar
mıştır. Bazı yüksek şahsiyetler zan altına 

alınmıştır. Bü Jwauataki tafsilat aonra ve
rilecektir. 

Bağdad 
Mülakatının 
Neticeleri 
Neşredilen tebliğde Türkiye • 

Irak münasebetlerinin 
pUrUzsüz olduğu bildirildi 
Bağdad 26 (Hususi) - Türkiye Hari· 

ciye ve İk•ısat Vekillerinin Bağdadı zi
yaretleri ve Irak ricalile yapılan konuş
malar münasebetile neşredilen resmi teb
H ğde ezcümle deniliyor ki: 

Gayet samimi bir ruh içinde cereyan 
eden bu mülakatlarda iki taraf Türkiye -
Irak münasebetlerinin derin ve pürüzsüz 
bir muhaleset dairesinde cereyan ve bu 
yolda gittikçe daha ziyade inkişaf etti
ğini görmekle büyük bir memnuniyet 
lluymuşlard?r. 

Dr. Rüştiı Aras Irak hududunu geçer
ken, Irak hariciye vezirine bir telgraf çe
kerek teşekkürlerini bildirmiştir. 

Bir kadın Seyit 
Rizayı öldürmek 

istedi 
ElAziz, 28 (Hususi) Kocası 

son müsademelerde ölen bir ser -
gerdenin karısı kocasını ölüme sürük
lemiş olan Seyit Rızayı öldürmek iste -
miştir. Derhal yetişen, Seyirin avenesi 
k.ıdını öldürmüşlerdir. Seyit Rızanın da 
yaralı olduğuna dair bir rivayet vardır. 

Ankara - İstanbul 
tren hattı kapalı 

Eskişehir 27 (Hususi) - Dün akşam 
Ankaradan hareket eden ekspres Biçer 
istasyonu ile Sazılar arasında yolda kal -
mıştır. Buna sebep bu mıntakada dün 
fazla yağmur yağması neticesi hattın bo
zulmuş olduğudur. 

EskiJehirden imdat treni hareket etti
rilm1ştit. 

Yol temizleniyor 
Alikadarlard~n yaptıöımız tahkikata gö 

re tren geri çekilmiştir. Yol temizlen -
mektedir. Amelıyenin bitip bitmediği ve 
trenin ne vakit İstanbula geleceği hak • 
kında henüz bır malumat mevcut değil -
dir. 
İstanbuldan hareket eden tren de Es -

kişehir istasyonwıda beklemektedir. 

Ücretli 
Memurlar 
Ankara, 26 (Hususi) - Ücretleri 

bütcelerin masraf tertibindekı tahsi
sattan verilen ve kadroları icra vekille
ri heyeti kararile tatbik edilmekte bu
lunan dairelere yeniden alınacak üc
retli memurlar hakkında bir kararna
me neşredilmiştir. 

Bu kararnameye göre bu memurlara 
barem kanunu ile verilebilecek derece
nin bir derece üstündeki maaş emsaii 
basılma tekabül eden ücret tahsis olu
nabilecektir. Ayıı.11 kararnameye göre 
tahsil dereceleri icabı bir derecede ge
çirilmesi meşrut olan müddet geçme
dikce bunlar terfi edemiyeceklerdir. 

Müsabakamız 
Talili okuyucular hediye

lerini almakta devam 
ediyorlar 

• Almanya ile ltalya 
lngilteregi mahir bir 
manevra ile gafil 
avlıgacaklardı amma ... 

Yazan: Sellin Ra11p Emeç 

A imanlarla İtalyanların İspanya 

sularında deruhte etmiş olduk
ları mürak:ıbe v11zifesini bırakmaları mü
nasebetile ka .. ş.ılıklı olarak Almanya ve 

Ceyrek altın kazanan Bir -ahın kazanan bgilterede hasıl olan infialin tesirleri 
lstanbulda Bay Muzaf- Ankarada Bdy devam etmektedır. Bu infial, hazan o d-?-

fer Tannsever Asım Konuralp rece şiddetli tezahür gösteriyor ki İng•l-

Çeyrek altın kaza
nanlardan Kadıkc 

yünde 
Sn. Nü.ket Baysal 

Çeyrek altın kaza
nanlardan İstan

bulda 
Bn. SenJer Tü.rkel 

tereye kar~ı çok ağır ithamların serde -
damesine d_hi vuile veriyor. Zevah·r, 
bu meselede umumi şeklile Alrnanya ve 
Italyanın lehinedir. Bu devletlerin istedı
,ği şudur: 

Kontrol kuvvetlerinden birisi tecavü
ze uğradığı takdırde bu kuvvetlerin men 
sup oldukları hükumetlerle istişare edıl
meden bunların kumandanları tarafın
dan verilecek müşterek bir karar üzerı
ne mütearrı7.a karşı zecri ceza tertip edil-
mesi. 

Bu ceza Lahri bir nümayiş şeklinde mı 
ft'Celli eder" Yoksa taarruza teşebbüs e
den gemi mukabele mi görür, müsadere 
mi edilir? Bu cıhetlerin, alakadar ku · 
mandanlara bırakılmasını istiyorlar. 

İngiltere iie Fransa, ilk evvel, bu e · 
s.ısta umıAmi olarak mutabakat göster -
mişlerse de sonradan, bu halin kendıle -
rini pek ilerilere sevkedebileceğini dü -
şünmüş V<! Laypçig gemisinin uğradığı 

iddia olun:ın tecavüz meselesi karşısında 
gE'riye adın atmışlardır. Bu devletler, 
bu suretle, İtalya ile Almanyanın evvel
ce teklif etmiş olciukları dört devlet mi
sakını haklı olarak kabul etmiş bir mev· 

Çeyrek altın kaza- Çeyrek altın kaza- kie girmiş o!dukltırını görmüşlerdir. 
nanlardan Kumk&pıda nanlardan Fatihte 

Ba.y Aı, Bayan Sulhiye ôztolum Bu, Almanya ilP İtalya tarafından me-
Resim müsab3kamızda hediye kazanan :-ıaretle tatbık edilmiş bir taktıka idi ve 

okuyucularımızdan İatanbulda bulunan- ~oğrusunu söylemek lazım ~~ir~ lngı • 
.Jar peyderpey ıdarehanemize müracaat lizlerle Fransızları mat etmıştır. ~n da· 
ederek hediyelerini almaktadırlar. Bun- 'kikada gaflete düştüklerini anlıyan bu 
fardan bir kısmının daha resimlerini neş- devletler verdikleri sözü bazı itirazlarla 
rE'Cfiyoruz. fstanbuldan başka şehirlerde tfovil ederek işin içinden sıynlmışlardır. 
bulunan okuyucuların hediyeleri de gön- İki tarafın birbirine karşı ağır itham. 
<.lerilmektedır. Onların resimlerini de l11r savurma;;ma sebep olan son vaziyet 
:ıeşredeceğil. işte bu sun•tle hsşıl olmuştur ve amiya· 

Genç bir hAkim bir kamyon 
kazasma kurban gitti 

Karaköse 26 (A.A.) - Dün merkeze 
bP.ğlı Hamur nahiyesinde çok feci bir ka-
7a olmuştur. Bir kamyon Hamur deresi
ni geçerken uçuruma yuvarlanmış ve 
içinde bulunanlardan Muş saylavı Hak
kı Kılıc'm oğlu hakim Ekrem ile bir köy
!ü vefat etm:şlerdir. İkisi ağır ve beşi 
hafif olmak üzere yedi yaralı vardır. 

ne tabirile ~iyac;i bir canbazlık ameliye
sinden başka bir şey değildir. Çifaide k1 

bu nevi har;.kctler, bir gün gelir, dün · 
yanın başına mı.ithiş bir felaket getirebi
lir. O da başka bir meseledir. 

Selim Ragıp Emeç 

lktasat Veki:inin ırakta tetkikltri 
Bağdad 26 (A.A.) - Anadolu Ajansı

nın hususi muho.biri bildiriyor: 
Dış işleri vekıl~ Tevfik Rüştü Arasın 

Radek serbest bırakllmış Tahr~n~ g~~mek. üzere dün. bura.d~n h~-
B ""krecı 26 (H ·) Ü · 1 rt>ketını m'.lteakıp Ekonomı Vekılı Celal u ,, ustısı - nıversu gazete- . .. . 
sinin Moskovadan aldığı bir habere göre. Bayar beraberınde Sumerbank genel eli· 
geçenlerde on sene hapse mahkum edi-ı nktörü Nurullah Esad Sümer olduğll 
1f'n tanınrr.ış siyasi muharrir Karl Radek halde tayyare ile Basraya gitmiş ve ak· 
serbest bırakılmıştır. şam tekrar Bağdada dönmüştür. 

Sabahtan Sabaha : 

Deniz 
Her tarafı deniz olan fstanbulda heniız vücudu deniz suyu görmemiş 

İstanbulluların yekfuıu mevcut nüfusun yarısını geçiyormuş. 
Bu muhakkaktır. Denize değil suya karşı garip bir çekingenliğimıı 

var. Kökleri eski devirlerin derinliğine saplanmış itiyatların esaretini 
silkip atamıyoruz. 

Son zamanlarda başlıyan plaj modası yavaş yavaş İstanbul halkını deni
ze çekmeğe başladı. Şimdi deniz ihtiyacını yalnız plajlarda tatmin etmek 
gayretin~ düşen bir sın:f peyda oluyor. Bu plaj modası devam E:derse is
tanbuluq pek mahdut olan kumsallan kafi gelmiyecektir. Pazar gün
leri Flory~a dökülen halk bu temiz kumsalı müteaffin bir göl haline 
getiriyor. Eğer deniz sevgisi azami haddini bulursa Florya sahilleri bır 
bataklık hali.ne gelecektir. 

Bunun sebebi şudur: İstanbul halkı denizle ülfet etmediği için yüzü
lecek bir deniz değil, yürünecek kumsal arıyor. Halbuki denizin kıymeti 
onun temiz dalgalarile mücadele etmekle anlaşılır. Bunun ıçındir ki ec
nebiler, bilhassa İngilizle: boğazın derin sularında yıkanırlar. 

Peşte, Viyana gibi denızle alakası olmıyan yerlerde nehirlerde, Bükreş 
gibi nehirden de uzak yerlerde bilhassa yapılan geniş ve derin havuzlar
da elektrikle sun'i dalgalar yaparak yüzmek ve su ile mücadeı etmek 
ihtiyacını temin ederler. İstanbul gibi denizle çevrilmiş bir şehirde hal
kın denize girmek için yalnız kumsallara koşması yeni başlayan deniz 
sevgisinin fena bir istikamette yayılacağına alamettir. Deniz ihtıyacını 
mayo sergisi ve göbek taşı sevgisi şekline dökmekten kurtarmak için 
İstanbul halkma mecburi yüzme öğretmekten başka çare yok galiba. 

Bürha" Ca.hit Morkczwıs 



------------------------------------'--""\ r 
36 saat ta 6 tifo 
vak' ası kaydedildi 

Sıhhiye müdürünün verdiği malu
mata göre cuma gününden dün saat 
t 3 e kadar 36 saatlik müddet zarfın
da Istanbul vilayeti hudutları aahi
linde 6 Tifo vakası kaydedilmiştir. 
Aşı istasyonlarındaki faaliyet de
vam etmektedir. Ha1k, Tifo salgınl· 
nın elan devam etmekte olduğunu 
görerek aşı istasyonlarına tehacüm 
etmektedir. Elyevm en fazla tifo 
vak'ası kaydedilen gene Eminönü ve 
Fatih kazalarıdır. 

Son üç gün zarfında Maçka civa
nnda da tifo vak'alarına tesadüf e
dilmiş bulunmaktadır. 
Alınan tedbirlere rağmen bir ay-

Poliste: 
Galatada bir dükkan yandı, iki 

kişi yaralandı 

danberi tifo salgınının önüne geçile
memiştir. 

Bazı salahiyettarlara göre tifonun 
sirayetinde bir kısım lağımların açık 
bulunmasının dahli olmakla beraber 
Çöplerin karaya .dökü~mesi de . anı.il
ler meyanında zikredılmektedır. I~
tanbul çöp1eri Davudpaşa kışlası cı
varına gönderilmeden evvel Zeyrek· 
te bir aktarma ameliyesine tabi tu
tı.fmaktadır. Bu çöpler meyanında 
hastalıkla bulaşık olanlar da vardır. 

İddia olunduğuna göre çöpler dö
küldü~leri yerlerden alını.p şehrin 
dışına ç1karılıncaya kadar bile taaf
fün etmektedir. 

Benzin 17, p~trol 
12 kuruşa satılacak 

Kumbarae1 yokuşu cinayetinin 
muhakemesine devam edildi 

Mahalle bekçisi boğulan adamın hırıltısını duymasa 
ve orada beklemeseymiş katiller kaçıyorlarmış 

ramaz. 
Reis suçlulara Eordu. Onlar da: 
- Biz fa:1la sarhoştuk, ne olduğum 

hatırlıyamıyoruz. diye cevab verdiler. 
Halbuki, Hüseyin ve Hacı: 

- Suçluların vaziyetleri çok sarhoı 

bir insanın haline benzemiyordu dediler. 
Bundan sonra, şahid Ohanes dinlenildt. 

Şunları söyledi: 

- Gece saat 12 de dükkanımı kapa-. 
dım. Kumbaracı yokuşuna sapmıştım kit 
hızla koşan bir adamla çarpıştık. 

- Tut, diye bağırıyorlardı arkadan., 
Biraz sonra tutuldu. Bu, Bekirdi. 
Bazı şahiti!er mahkemeye gelmemiş

lerdi. Duruşma, gclmiyen şahidlerin ça• 
ğmlmaları için başka bir güne bırakıldı. 

Bir sokak kavgasmm 
muhakemesi 

Nuruosmaniyede oturan Melek ve Saa
det isimlerimle iki kadının çocukları ara
~ında bir kavga çıkmış, fakat sonra bu, 

Topkapı fukaraperveri kongresini 

ESKIŞEH IRDE 
Ses - IşP.( Kitabevi 

En zengin külüphanedh'. Her dilden 
ki taplar, mer.mualar, mekteb levazımı, 

Bayanların elbise modelleri burada sa
tılır. 

Son Posta'nm Tevzi Merkezidir 



Edirnede Türkkuşu 
imtihanları yapıldı 

Edirne Türkkuşu talebeleri 
Edirne (Hususi) - 2 3 nisanda açı· Türkkuşunda nazari dersler de baş-

lan ve derslere başlanan Edirne Türk- lamıştır. Bu da bu hafta sona erecek, 
kuşunda ameli dersler nihayet imtihanlar da yapılacaktu:· Ame~ ve na
bulmuştur. Türkkuşuna müracaat e - zari derslerde muvaffakiyet gosteren
denlerden 21 kişi sıhhi muayene neti- ler U~uıni merkezden gelecek ~mre 
cesinde kabul edilmiş va öğretmenler- göre clnönü yüksek yelken uçuş kam-
den Aiaeddin Şakar ve Cemiı Gürgen pına» gön<lerilece~t.ir. . . 
olduğu halde üç planörle çalışm1şlar - Türkkuşunun ıkincı devre tedrısa -
dır. tına gelecek sene nisan.~a başlanacak 

Talebenin iki ay süren ameli ders- ve on veya on beş planorle çalışılacak
lerden imtihanları Kavgas bağlığı tır. Bu yıl Edirne Türkku~u diğer mı~
sırtlarında yapılmış ve imtihanda Türk takalardan bir ay sonra ışe b~ladıgı 
Hava Kurumu Edirne şubesi •Je Türk- halde diğerlerinden ileride oldugu an-
kuşu başkanları da hazır bulunmuş • !aşılmıştır. . . . v. . 
}ardır. Umumi imtihanlarda beşi kız Bunun sebebım Trakya gençlıgının 
olmak üzere on beş genç muvaffak ol- tayyareciliğe olan yüksek kabiliyet ve 
muştur. alakasında aramak lazımdır. ...,._ ______ ,,,,,_.,.._ 

Hekimhanda hayvan hastalıklarına 
karşı tedbirler almdı 

! !Çargıda 
inkişaf 
Kastamonuda Karğıdan yazılıyor: Bu

rada kısa zamanda birçok işler baş:ınl-
• mıştır. Asri bir fırın yaptırılmış, bir !o

.kama tesis edilmiş, Çayır mahallinde bir 
banyo yeri ve bir park vücuda getiril
miştir. Burada pirinç ve bamya istihsali 
birinci safta gelmektedir. Kaymakam ve 
belediye refai u!ak tefek bataklıkların 

kurutulmasına çalışmakta, bu mesaile
rinde muvaffak ta olmaktadırlar. Pirinç 
ekimi -arkların sulan üç dört günde bir 
değiştirilmek suretile ve fenni bir su
rette yapılmaktadır. Sivrisineklerin üre
mesine meydan verilmemektedir. 

Eskiden nahiye merkezi olan Kargıda 
kaza teşkilatı yapıldıktan sonra inkişaf 
ta başlamış. birçok yeni binalar yaptırıl-

Anadoluda mesireler 
eğlence yerleri 

ve 

mıştır. Şimdi halk yaylalara çıkmış bu- Geredede bir mesire 
lunmaktadırlar. Sn:ma (Husus!) - Kazamızın güzel bir rapor vermı.ş, takat, tamir ve ısla-
Kargıda gençlik faaliyeti de kayda de- mesirelerinden biri olan cKadınköy» ha dair henüz faaliyete başlanmamış -

ğer mahiyettedir. Kaymakamın himaye- çamlığı,· bu sene, çok rağbet görmek- tır. Gönderilen 230 liralık tahsisatla, 
sinde bir spor ltlübü tesis edilmiştir. tedir. Tatil günlerinde bütün halk bu- yalnız, hamam ayaklan örtülmüş, in -
,Gençler ekzersizler yapmakta, komşu raya akın etmekte, mesire, bir panayır tişar eden pis kokularla bataklığın ve 
kasaba genç1eri ve te§ckkülleri ile tema- yeri manzarası almaktadır. sivrisinek istillsınuı önüne geçilmiş bu 
sa geçmeğe hazırlanmaktadırlar. Mesirede, a.t ve merkep yarışları, lunulmaktadır. 

Afyon hergün 
Biraz daha 
Güzelleş(11or 

' ' 

f 
j 

1 

pehlivan güreşleri vesaire gibi bir çok -----------

eğlenceler tertip edilmekte, halk, ak - Bir kamyon devrildi 
şam geç vakte kadar eğlenerek çok gü-
zel gün geçirmektedir. 

Geredede Esentepe 
Gerede (Hususi) - Geredenin meş

hur mesiresi Esentepe açıldı. Esentepe 
bir çok hastalara şifa vermektedir. Yaz 
günleri buraya gidenler zümrüd gibi 
çayırlar, geniş çamlıklar ve ~ağlayan 
sular arasında hoş vakit geçirmekte, 
kederlerini gam ve kasavetlerini unut· 
maktadırlar. 

Bir kişi öldü, 3 kişi ağır, 
4 kişi hafif yaralandı 

Kemaliye (Hususi) - Yapılmakta 

olan Sivas - Erzurum hattının 12 inci 
kısmından kazaya hareket eden şoför 
Gebanlı Sadık idaresindeki kamyon Sa 
lihli köyüne 500 metre mesafede Pa -
landöken mevkiinde devrilmiştir. Ka
za çok feci olmuş, kamyon üç defa yu· 

Gaziantep'te yazlık sinema varlanmı§, bir kişi ölmüş, üç kişi ağır, 
Gaziantep (Hususi) - Burada iki dört kişi de hafif yaralanmıştır. 

sinema vardır. Birisi Halkevi salonun- Kamyon devrildiği mahalden geçer
da, diğeri ayn bir binada işletilmekte- ken evvelce yağan yağmurların eseri 
dir. Bunlardan Halkevi salonu nisbe - olarak toprak yığıntısı olmasmdan yat
ten konforlu ise de diğeri şehrin mer- kın bir halde yürümekte idi. Şoför ga
kezl vaziyette bulunan yerinde kuru - yet ağır ve itinalı hareket etmesine rağ 
lu olduğu için daha çok rağbet görü- men komyon devrildi. Ölen İzolulu Be-
yor. dirdir. 

Gaziantebin ilkbaharı güzel değil -
dir. Hava bulanık ve yağmurlu geçer. 
Yazlık bahçeler açılmış ise de sinema

\ lar hala kışlık binalarda çalışmaktadır. 
Maamafih, Asri sinemanın şu günler
de yazlık yere çıkması mukarrerdir. 

Gaziantcp'te çocuk bahçesi 

Bir kavga esnasmda fücceten 
ölüm 

Af da ta biti . "b"d f Gaziantep (Hususi) - Muhasebei 
yon yyare şe erı a ı es. H . t f d b" ı· f'l . . . ususıye ara ın an on ın ıra sar ı e 

1\.f~on . (Hus~t) -:-- Beledıyem· ıın dört yıl evvel açılan çocuk bahçesi be-
9 3? b~ut~esı 15 3 ~ın lira olarak k .bul Iediyece yeni baştan tanzlın olunarak 
edılnnştır. Be~e~~ye . beş yıllık tınar aile parkı haline sokulmuştur. Kırka -
prok'.ramını buy~ hır muvaffal' ıyetı: yak adı verilen bu bahçe hakikaten şeh 
tatbık etmektedır. Geçen yıl b .1, asrı rin güzel bir mesiresidir. Belediye hal
mezarlık. ~e modern apdest~an . yaptı- km istirahati için müteaddit kanape -

Kızılcahamam (Hususi) - Çamlıde
re nahiyesinden Yanık İsmailin kızı 
Zeynebı mezkur köyden Ördek Meh· 
met, kardc~i Hüseyin ve analığı Gül
süm gündüz mahalle arasından gider
ken zorla yakalıyarak evlerine kaçır
mışlardır. Hadiseden haberdar olan 
Zeynebin anası Hatice, Gülsümün evi
ne koşmuş, aralarında hadis olan ağız 
dalaşmaları esnasında suçlulardan Hil
sevin birdenbire yere yuvarlanarak 
derhal ölmüştür. 

B ı imh dan b• .. .. :~. ran belediye, bu yıl da 60 bın lıra sar· ler kovmuı:: ve bahçe bir müstecire ve-
e t an ır gorun~ ·ı b" "k b' b l d' b' t " ~ 

. .. .. . . fı e uyu ır e e ıye ması yap ır - rilmiştir. ç lıde ede yangın 
Hekimhan (Husus!) - Hekimhan, ve buyuk Kervansarayın mevcudiyetı- maktadır. Şehir içinden şehir ~enarına B h .. t ·ı .b t .. d am r 

rfmi yapılan ve ayın otuzunda açılma dir. Bu büyük bina halen muhkem bir nakledilen hayvan pazarı meseles: de .. a çteye gBo~ erıken .
1
ralg ek gun _en Kızılcahamam (Hususi) - Çamlıde-

.. · · h lded' B ı di mevc d' t' d . gune ar ıvor. ır ço aı e er a şam u - d torenı yapılacak olan Malatya şımen - a ır. e e yece u ıye ın en bu yıl halledilecektir. Ayrıca 19 bın 
1 

. ~1 k kl il b h k re nahiyesine bağlı Peçenek köyün en 
difer hattı üzerinde küçük Ye şirin bir istifade edilmektedir. Kaza dahilinde lira sarfıle asri mezbaha ch•arında i - zerketrı ço u çockut arkade a çelyekalçı - Sallabaş oğlu Osmanın evinden ateş 

. · ... ·· f v k ı d şap ha t ı ğ d · . ma a ve geç va e ar oraca -kaza merkezıdır. Umumı nu usu sıgır ve oy~ ar a .. s a ı L e~ı- çinde sıhhi ağıllar, ahırlar, gazmo ve ktadır. çıkmış ve anbarında mevcud takriben 
36 000 olup merkezi kasabada 2400 nü len bulaşık bır hastalık: zuhur etmış, satış mahalli bulunan büyük bir hay - ma .. .. .. .. bin b~ yüz lira kıymetinde arpa ve 

' . . il" tt ı baytar tedb le al - . Kızılcn1ıamamWar Ovaçay koprusunun fus vardır. Hasançclebı - Kurşunlu ıs- v aye en ge en 1~ r van pazarı yaptırılmaktadır. Hal cıva- • . buğday ile evinin bütün eşyası yan~~ış 
mindc iki nahiyesi 98 parça köyü var- mış, bazı mahallere de karantina kay- rında bütün yağcılan toplayacak güzel açılnıasuu ıstıyorlar ve köylülerin gayretilc ateşin tevessune 
dır. Bütün köyleri kasaba etrafında top muştur. bir yağhane yapılacaktır. Belediye ta- Kızılcahamam (Hus~si) - ~aza - ?.!:e!~?~ .• Y7~i~T~~~ı;ı;.?,:s.t~r.ı1,rı;;.?.~ı~ .... _ 
lu bir haldedir. En uzak köyü kasabaya raLndan istimlak edilen yerlerde cad - mızla Ankara arasındaki mesafeyı kırk 
altı saat mesafededir. Burada Deveci Bir kadma yıldırım çarptı deler açılrtıakta ve asri binalar yapıl - kilo~etr~ye k~dar kısaltac~~ ~~.a~. o:a- J Küçük memleket haberleE) 
k .. .. d b' k'' l" demir madeni bul- Kızılcahamam (Hususi) - Çamlıde- maktadır. çay uzerındekı muazzam koprunun ın-

oyun e ır oy u b'tm' · K" .. .. Sivasta bir konferans 
du Yararlıgwına mükafat olmak üzere re nahivesine bagvlı Kürt köyünden ş-ası geçen sene ı ı.ştı. oprunun a- Sivas (Husu·t> _ Lise •e erkek okulu 

· " Biga askerlik şubesi reisliği lm b .. r· l k t rl" t .. 1 " • kendisine nakdi yardım yapıldı. Kasa- Mustafa ogvlu Hüseyinin evine düşen çı asını, u. un mem e e • ' or ~oz e kimya muallimi '!'.tıışlt Bener Atatürk lnkı -
Memuriyeti başka yere çevrilen Biga as- b kl kted Ya a yolcular 

b · · · H k.mh 1 saı'ka karısı Kam" ileye isabet etmiş ve e eme ır. Y şun • lflbının ehemmiyeti üzerinde Halkevinde bir anın ısınının e ı an o masının se- kerlik şubesi başkanı Yarbay Ahmedin ye- . k.. .. d . if d k . 
bebi vaktile Selçuk Türkleri tarafın - biçare kadını simsiya}\ kül haline geti- rine Yarbay Hayri atanmış ve gelip işe lıaş- dıden bu 0P~:1 en ıst .~ e ct~e te ı- konferans vermiştir. 
dan kervanla ın ugvrak mahalli olması rerek öldürmüştür. lamıştır. seler de, otobusler. henuz, eskı yoldan Gemlikte mahsul bereketi 

r işlemektedir. Hamamlar mevsimi ol - Gemlik CHusust> - Bu yıl burada mahsul 

- Sulannuzda müthiş bir 
deniz kazası olmuş Hasan B. 

Pazar Ola Hasen Bey Diyor Ki : 
vaziyeti çok iyidir. Bilhassa zeytin bereketi 

ması dolayısile bu yolun bir an evvel bir kaç yılın eksikliğini ve zararını kapata • 
açılması Ankara ve civarından gelen cak kadar yüz güldürücüdür. 

•. • Bir İspanyol şile pi ile .. 

ve Gerede, Bolu seferi yapan otobüs - Bitliste domuz mücadelesi 
lerin fiatları üzerinde tenzilat yapıl - Bltllste ilkbaharda iyi yapılan milcadele 
rnasını, binnetice de hamamiarın daha ile de arkası abnamıyan domuz siırillerlnden 

mahsullerini kurtarmak Uzere vllll.yetçe lü· 
fazla rağbet görmesini mucip olacak - zum gfirülen köylere milcad~le aUıllu veril-
tır. Ankaradan Çamlıklara yapılan a- mektedir. 
kınlar fazlalaşmıştır. Çam c;afaJarı ge- Bigada. el'lk bollufu 
ce yarılarına kadar devam ct!nektedir. Biga (Hususi) - Burada j•ıP.ardanberl 
Hamamlara da rağbet fazladır. Yü7Jer- emsali görulmemiş bir erik bolluğu vnrdır. 

En tyl cins tatlı ve iri eriklerin kllosu 2 ku
cc ,-atanda~ hamam kapısı önünde ça- ruştur. Adi eriklerin kilosu 20 paraya kadar 
yırlara yatarak sıra ve şifa beklemek- satılmakt!l. ve müşteri bulamamaktadır. 
tedirler. Sivasta köy gezileri 

Banyoların, bu sene, asri bir şekle Sivas (Hususi> - Halkevi Köycüler kolu 
B · İtal H B D k d haftalık köy gezilerine başlamış, ilk gezi Ka-... ır yan vapuru çar- asan ey - eme sa e ifragw edilerek sıhhi mahzurlarının or -

t rıı.çayır nahiyesine yapılmıştır. Köylere Boya 
pışmış .. Birisi batmış.. spanyada deği1, önlerine ge- tadan kaldırılması beklenmekteydi. fasulyesi ekimi hakkında malOmat ve ıza -

len yerde çarpışıyorlar. Hükfunet doktoru mahzurları sayarak hat verilmiştir. 



Bradok - Coe Luiz 
maçı nasıl oldu? 

Yedinci ravundda dfin1a ıampiyonu bir kaa külçesi 
halini almııb, nihayet ıekizinci ravundda çenesine 

yediği sai yumrukla bir külçe ıibi yere 11kıldı 

:&11. lrikadan. Avruptsya belinogramta gön dtrilen. ilk resim: Dünya §ampiyonu yerde 

Al r sıklet dünya ıampiyonlqu için Bu yumı uk yatmuru Amerikalıyı büs-
pmpiyon Bradok ile siyah kaplan denen bütün sarsmakta. Zencinin burunu ka
Coe Luiz arasında Şikagoda yapılan maq nıyor, Bradokun hücum edecek hali 7ok. 
ve neticesi malumdur. Nihayet maçın ın ateşli ravundu. Lui:ııı 

Dün gelen Avrupa gazeteleri bu maçın bir vahıi hayvan gibi saldırıyor. 
bütün tafsilatını neşretmektedirler. Taf- Bir yumruk serisinden sonra geriliyor, 
ıilatı biz df) naklediyoruz: adeta yaptığı tahribatı seyretmekte. 

Büyük maçtan evvel Galenıo ile Godi Bradok çok yavaş ve zayıf görünüyor. 
ıra11ındaki maç yapılıyor, Golengo 6 Gittikçe kesildiji ve ümidslz olduğu an
ravundda sayı hesabile galib geliyor. Sa- !aşılıyor. Dehşet!! kan kaybettiği ve ıztı
at 9.30. rap çektiği farkediliyor. Ayakta durma-

On dakikalık bir fasıladan sonra otuz sı bile harika. 
tane polisin ringe çıktıklannı görüyoruz. Altıncı ravund adeta galibi meydana 

Bunun sebebini kimse anlıyamıyor. çıkarmıgtır. 
Biraz sonra Bradok yeşil bir bornoz ile Yedinci ravund herkesin hayret dolu 
ringe çıkıyor, arkasından Coe Luiz meş- nazarları önünde ümid edilmiyen bir 
bur kırmızı mavi bornoz ile kendisini ta- veçhe almıştır. 
kib ediyor. Bradok köşesine giderek Lu- Bradok bitkin haline rağmen hücum
lzin elini sıtıyor. O sırada hakemin bok- da. Yumrukları hedefi bulmamakal be
IÖrlere verdiği nasihatler radyo ile ilan raber yılmadan atılıyor. Luiz gayet IÜ
ediliyor. kunetle Amerikalının kendi kendini yor-
Dövüşün başlangıç işaretinde Bradok masını bekliyor. 

hücum ediyor, sol ile ataklara başlıyor. Bradok bir karı külçesi halini almıı. 
Luiz bu ataklat'dan geri kaçmak sure- Adeta bir Punçingbol vazifesini ıör-

tlle kurtuluyor. mekte. 
Bradokun bir sağ vuruşu boşa gidiyor, Sekizinci ravund başlar başlamaz, Lu-

Luiz derha• buna mukabele ediyor. İki ızin büyük bır hakimiyetle iti eline al
adamın birbirini tetkık ve ihtiyatla ha- dığı görülüyor. Soldan aayet kuvvetli 
rekat ettikleri görülmeğe başlıyor. yumruk, arknsmdan bir kroş, Bradok 

Bradok yeniden hücuma geçiyor, hepsi çenesine yediği iki müthiş yumruğun te-
boşa gidiyor. ~rile yıkılıyor, hakem Tomasın seslnl 

Bu esnad~ Luiz vücut vücuda çarpış- işitiyoruz. 

malardaki faikiyetini gösteriyor ve raki- Bradok yan sersem kalkıyor, çenesine 
binin yüzüne kuvvetli bir yumruk yapış- yediği bir sağ yumrukla bir külçe ,iibi yı
tmyor. kılıyor, sırtı üzerinde çevriliyor ve ha· 

Luizin birkaç kuvvetli vuruşuna kolay- r E>ketsiz kalıyor. 
lıkla tahammül eden Bradok zencinin Tomasın sesi dört, sekiz, dokuz, on di-
boşta bulurınıasından istifade ederek çe- yor, mesele halledilmiştir. 
nesine kuvvetli bıı yumruk indirdi, zen- Bradok o saniyeden itibaren artık dün-
ci yerde ... Butiın seyircıler nefessiz ne- ya şampiyonu değildir. 

Tifo salgınken 
- Şehirde tüo var! 
Diyorlar. Soruyorum: 
- Bu tüonun arazı nedir? 
- Fiyevr yükselir, karın ağnaı, il.iz-

lercle airı, kesiklik ... 
- Ne dediniz, ne? Dizlerde airı mı~ 
- Evet.! 
- O bende var.. Karnımda da bir 

airı hissediyorum. 
Uzağa kaçıyorlar, uzaktan 'baanyor-

lar: 
- Fiyevrin nasıl? 
- Sabahleyin biraz vardı. 
Daha uzağa kaçıyorlar. 
- Sen tifolusun!, 

* - Yanımızdaki eve taşınanlar iyi in
sanlara benziyorlar. 

- Kendilerine sefa geldine gitsı:t.k! 
- Gidelim ama acele etme. Ya titolu 

i1r mahalleden buraya taşındılarsa . 

* 
.. 

- :Su akşam Lem'anlara gidelim. 
-Bakın ha! 
- Neden? 

.C G ON ON ME SEL E Si J 

Benzinle beraber taksi 
fiatları da inmeli mi? 

- • - <ı 

- Onlar Kırkçeşme ıuyu içerler. • ı ıiz burada, İstanbul taksi fiatları düt-ı durlar. Pecıtede bir otobüs ücreti 33 san~' 
meli mi? Düşmemeli mi? sualine cevap tim, yani taksi antresinin yarısıdır. Hal-* vermek için meseleyi tetkik ederken An- buki otobüse bir lfi§i, küçük taksiye d~ 

- Sen tüo aşısı yaptırdın mı? ,karada tarifenin tenzil edildiği hakkında Uç kişi Dinebilir. [Bunlara üç kişiden fazJ 
- Bugün yaptırdım. haberler geldi. Anc~k, Ankar~da .taksi la müş~e~i almak ta kat'iyyen yasaktır.j1 - Vah zavallı vah. Kimbilir timdi ne esasları İstanbuldaltjnden haylı yüksek Her ikı memlekette de bu nevi taksfll 

kadar rahatsızsındır? olduğu için orada bu tenzili yapmak ko- ,ll'r küçük motörlü, fevkalade az sarffJ 
- Ya sen? lay bir ıeydir. İstanbulda karar Yermez- yatlı, basit, fakat dayanıklı, süratsiz, f~ 
- Hayır, ben aşılanmadım. Aşılan- den evvel işi daha etraflı bir surette tet- ,kat güzel çeken arabalardır. Şehrin bil 

mıya da niyetim yok. . . . kike ihtiyaç vardır. tarafından ötekine, iki dakika geç git. 
- Vah zavallı vah, kimbılır yarın Tenzile taraftar olmak ta mahzurlu- .menin hiçbir zararı yoktur. Elverir k( 

tifoya tutulduğun zaman ne kadar ra- ,dur, olmamak ta. Taksi esaslarını indir- tnksi ucuz olsun. Birçok kazalara yol a. 
hatsızlık çekeceksin! - ,mek demek, 1stanbulda berbad bir hal- ,çan sür'atin de ayni zamanda bu suretle * de bulunan taksiciliğin inkişaf imklnla- iSnüne geçilm;ş olur. 
Dut~u bağırdı: 
- Aşlama çiball 
1Jir pencere açıldJ' 
- Dutçu, dutçu! 
- Ne var> 
- Tifo aşısı da aşıladılar mı? 

* İki sevgili konuşuyorlardı: 
- Birbirimizden bir saniye bile ay

nlmayız. 

- Yalnız tifoya tutulmamaya bak! 
O zaman için bir §ey diyemem! 

1MSE'l 

Beşinci defa 
Evlenen bir 
Sinema aktörü 

rmı daraltmak demek olur. İndirmemek * 
te, bugünkü vaziyete göre, daha ziyade, Fakat, Avrupa §ehirlerinin taksiciliği.: 
arabalarında ondalıkla şoför çalıştıran ne nümune olmak üzere aldığımız bu i~ 
patronların İ§İne yarar. İki taraflı olan şehrin taksl işlerini tetkik ederken işin1 
bu meselenin biri ve!.a ~i~eri .h~~~d~ ,göze çar.pan ikinci bir husu~iyeti daha! 
karar vermektekı muşkulat hızı ikıncı vardır kı onu da kaydetmemız icab eder~ 
bir mesele karşısında bırakıyor. ı6u şehirlerde taksiler, rastgelenin elinde * değildir. Vakıa taksicilik serbesttir, hı11 

Bu ikinci mesele de ıudur: hangi bir şoför, taksi sahibi olur. Ancak, 
Bir memlekette taksi fiatlarını tayin ekseriyetle taksiler şirketler elinde bu

,dcn i.miller yalnız benzin fiatlarından lunur. Zaten bütiin Avrupa şehirlerinder 
:ibaret değildir. Bizim memlekette pek bu işler için böyle büyük şirketler teşek
pahalı olan lastikler, o memleketin yol- kül etmiştir ve bu şirketlerde ekseriyetleı 
ları, garaj ücretleri ve belediye vergi ve belediyenin de hisseleri veya elleri bu...ı 
resimleri de birer im.ildir. Fakat, bun- lunur. 
larm hepsine hakim olan bir imil daha Şirketlerde de usuller muayyendir. Şo-ı 
vardır ki o da bizzat takside çalışan oto- törlük Y<li>mak istiyen herhangi bir şo-I 
mobilin kendisidir. för, elindeki salahiyet ve ahlak vesika

Bir otomobıl, yüz kilometreyi on litre larına istinaden herhangi bir şirketin ga
benzinle de yapar, yirmi litre benzinle de rajma gittiğı zaman, ona derhal bir ara• 
yapar. Bu nisbetlerin daha üstüne çıkan, ba teslim cdiiir. Bu hususta yapılması 
:rlllıut aşatısma inen otomobiller de var- ıcab eden bütün muamele - bizde şoför. 
dır. Ayni .zamanda bir otomobili üç bin ,JE>r cemiyetinde ve altıncı polis şubesinde 
liraya da almak kabildir, bin beş yüz li- yapılan mıwmeleler - garajda yapılır v• 
ro!a. da. Yüz kHometreyi on litre, yani hergün taksilerin hesapları da yeknesaJi. 
ikı f!fe ile yapan otomobil için benzinin usullerle çabukça görülüp halledilir. Şo•, 
ffatı yarı yarıya düşer. Otomobil fiatları för hergün arabasını alır, gidip çalışır1 
da, amortisman bakımından taksi kilo- müşteriden bahşiş.ini, otomobil sahibi o
metresinin maliyeti üzerinde büyük te- lan şirkete getirdiği hasılatın yüzdesini 
mler yapar. CE'bine yerleştirir ve mükemmelen, na• 

Bu bakımdan, Avrupa ve Amerikada muslu, ahlilk!ı, vazifeşinas bir şoför ol~ 
Adet, ekseriyetle taksi arabalarına tip iti- rak yaşar. Arabanın bir kusuru mu var? 
balllle yeknesak bir ıekil vermektir. Bir Şoförü alakaaar etmez. Onu götürüp şir .. 
taksi arabasında aranan evsaf şunlardır: ketin atölyru::ine bırakır, kendisi bir baş· 
Hafif, sürati az, benzin sarfiyatı kabil ol- ka araba alıp gene işine gider! 

tıceyi bekhyor. 
Fakat Ze!"Cı daha hakemin saymasına 

meydan bırakmadan yerden fırlıyor. 

dutu kada!· az olmak. Bu maksadla filan * 
Almanya ile ticaret müzakereai f ı ' ş · d veya a an otomobil fabrikasile anlaşıp ım i bizdeki vaziyete geçelim: Her 

beş temmuzda başlıyor ucuza malolur, asgari benzin yakar bir 1şimizde oldugu gibi bu işimizde hiç bir 
Bradok ikıncı bir hücumla hasmını 

yıkmağa çalışıyor, bütün teşebbüsler na
füe. Birinci devre Bradok lehine bitiyor. 

İkinci de\·rede Luizi daha ihtiyatlı gö
rüyoruz. Bradokun hücumlarına karşı 
daimi müdafaada... Bradokun soldan 
yaptıfı hücumlar hep boşa gidiyor. Lui
zin soldan yaptığı hücumlarda da bir em
niyetsizlik ''ar. Maamafih birdenbire mü
dafaadan kaçarak Bradokun sağını çek
mek için açtlıyor, fakat bu taktik netice 
vermiyor. Vücut vücuda olan çekişme
lerde falkiyeti belli. 

Üçüncü ravund başında Luiz açıktan 
açığa hilcurra geçiyor. Bradokun kaşı fe
na halde kanıyor, maamafih şampiyonun 
yıkılrnadıfı gôrülüyor. Luiz ikinci ra
vundda oldutu gıbi bütün hücu'1ılan 
defetmekte.. Hakimiyet tamamen zenci
de ... 

Dördüncü ravundda Bradok güzel bir 
kroşe indiriyor, 7.E:nci tebessümle karşılı
yor, kılı bile kıpırdamıyor. Buna muka
bil fiç kuvvetli yumruk indırıyor. 
Beşinci ravund başlangıcında .g e 

Bradokun kuvvetli bir aparküt indirdiği
ni göriiyoruz fakat bu yumruk zenciyi 
yıkacağına hüctunıı geçirtiyor. 

Berlin sefirimiz Hamdi, dün Ankara- araba inşa ettirfür ve taksilerde yalnız muayyen esas yoktur. Taksicilikte bizim 
dan şehrimize gelmiştir. Sefir Hamdi, bu arabalar çalıştırılır. 0 zaman bu nevi şehir idarc:~erimizi alakadar eden bütün 
yarın İktısat Vekaleti idari Müsteşarı arabaların taksi tarifeleri gayet ucuz o- bu iş inzibat işinden ibarettir. Bizim po-
Faik Kurdoğlu, İç Ticaret Umum Mü- labilir; ıehirde herkes bunlardan istifa- lisinıizin gözünde şoför fena bir adam• 
dürü Mümtaz, Türkofis Umum Müdü- •ı eder. Ayni zamanda, bu arabalarda dır. Onu sıkı bir inzibat altına almak la-
rü Bürhan Zihni ve diğer zevat ile bir· çalıpn ıoförler de mükemmelen, efendi zımdır. Fakat, herkes şoför olabilir. Her-
likte Almanyaya hareket ederek 5 tem- aibi geçinirler. kes bir türlii araba kullanabilir. Taksi a.! 
muzda Almaır murahhaslarilc yeni ti- Meseli, Budapeşte ve Viyanayı ele a- rabaları içinde her marka vardır. Faka\ 
caret muahedesi müzakeresıne başlıya- Om Barrlmor " brm lalım: Her ikisinde de üç nevi tabi var- müşteriler iyi, ser!, süslü arabaları ~ev-
caklardır. dır: Küçük taksi, büyük taksi, hususi diklerinden her şt>förün, gözü taksiye yflla' 

.. ~~rlin ~efiri Hamd.i, . dün k~n~isile Meşhur ahı~. akt8rltrindlll Con .taksi. Ayni taksimat bizde de mevcut ol- ni, kuvvetli, serı, lüks arabalar çıkarmaır. 
goruş~ hır mu~:rrir~~ıze :em:ştır ~ Ba~ıı:or, beşmoı defa olarak evlen- makla beraber büyük taksi bugün piya- tadır. Bu arabaların döşemeleri deri 0:ı,. 
d --;- ld~an;'a ı e mudnase at.ımı~ ço t :.~ t~ kir. Bu laefer, aen• eski ve dör- sa.da kalmamış gibidir. Bizce esaa küçük mak ta lazımdır. Hıfzıssıhha ~inde bi9 

os ane ır. temmuz a yenı tıcare uncu arısı o an Elaine Barrie ile yu- taksi olduğu için bunl t tk'k ed k Avrupalılardan daha dikkatli olduğumu-
h d · .. k . b 1 - k kt arı e ı erse 

mua e esı muza eresıne aş ıyacagız. vasını uraca ır. Daha ıeçen sene ev- görürüz ki Peştede lak · 0 65 t' 1 zu bu suretlP isbat etmek isteriz. Bunun' 
Paz t . .. .. . . d b 1 1 . d rol d sı , san ım e 
. ar esı gu?~· nya~etım e u unan e~ıp e ~aza erecede zulüm> lddi- (yani on altı kuruş) ba§lar ve sekiz ··z için bir taksi arabası bizde hem pahalı, 
tıcaret heyetı ıle Berlıne hareket ede- asıle Barrımordan boşanan Elaine, (Ko- metre aider. Ondan . . d yuh hem müsrif surette benzin yakan, he ... g .. ·· d • sonrası ıçm e er ·~ 
ce 1.z. • .. c~nızın o":un ı nasıl soyunmalısınız?) üç yüz metrede 20 santinı yazar. Bu su- de delice sür'atlerle ikide bir kaza yapan 

Tıcarı rnu?asebatımızda tahassül •- isımll dedikodu uyandıran bir filmin retle, bahşiş ile beraber, şehir dahilinde bir alettir. Ne içtimai, ne iktisadi mese-
den son vazıyet bazı teknik hususlar- yıldızıdır. :herkes bir penö yani yirmi be k .1 lelerle alakadar değilizdir. 
dan ileri gelm. r ki b h l . E k' k k . t d ş uruş ı e . . . . ışır , unun al edil· s ı arı oca, ıs asyon a bulu§muş· bir kilometreden fazla yol g·d b'l ~· İstanbul taksiciliğini her orta k .. 
me nı .~kı .~ar~f da a~zu et~ektedir. A- lar. ve i~tiy~kla ~lüşere~ birlikte otel- ifin taksiler mütemadiyen har:k:t ıhe:l~~ 5enin kolaylıkla kullanabileceği bir şeb 
rada husnıı nıyet mutekabılen mevcud lerıne gıtmışlerdır. Barrımor, gazeteci- dedir. Viy:.rada küçük taksiler 50 le sokmayı hiç düşünmeyiz. 
_ u und~n bu vaziyetin izale edilece- lere: cElaine'i çıldırasıya seviyorum. O (Avusturya şilininin santimidir) il ghro~ * 
g uphesızclir d b · · B" . e a 

H A ', a enı sevıyor. ızım ayrılmamız za- reket ederler: Yani on iki kuruı' B Görülüyor ki iş basit değildir. Bunun 
uma· ektı~ızd~n bu hususta lazım ten bir anlaşmamazlıktan ziyade kade- vi taksiler her iki şehirde de d~im: ~: lçin taksi bahsinde hüküm vermezden 

e ıre tıflerı almış bul · ı ı · · b d İstanbuld B" "k R . . unuyorum. rın ş ıınış .. ne en onsuz, ne e o, ben reket halinde bulunurlar. Çünkü ucuz- evvel, bir kere bunları gözden gcçirmelC 
ta . 1 . a. uyu _ eısıcumhurumuza olmadan yaşıyamıyacaAımı:ıı pek iyi istedik. Hüküm vcrmeği üçüncü bir ma· 
zım erımı arzedecegım. biliyoruz.• demiştr (•) ilk makale dünkü sayımızdadır. kaleye bıraklvoruz. 



BOK PO 
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gelen ilk mektup ve resimler Çocuğunuza nasıl ~üneı , 
TUNCELININ IEDENIYETE banyosu yaptıracagınızı 

1 

KAvuşıASı ıçıN ·· biliyor musunuz ? 
Bütün tedbirler 

almmıştu 
------.. ... -----~ 

Halkla temaı oe lıahraman aı· 
lıerlerimizle haıbılaallerde bulu· 
nan BtıJVekil nalıa iflerile de 
yakından alaluular olmuıtur. 

(Sureti 111ahsuuda glinder
dllJ mlz arkada,11111zdan) 

Tunceli • Kızıldai, 21 Hairan 

Ba bakım İsmet lnönünün Tuncelinde 
yaptıkıarı tetkikat ve alınan tedbirler 
feyizlı neticeler vermektedir. 
Başbakana tetkikatlan esnasında Sıh

hat Vekili Refik Saydam, Ordu Müfet
tişi Orgeneral Kazım Orbay, Jandarma 
Umum Kumandanı General Naci, Tun
celi kumandanı General Abdullah Alp
doğan, kolordu kumandam General Ga
lib Deniz ve maiyeü erkhıharbiyesi re-
fakat etmiflerdir. 

Bu tetkik seyahaüne, muhterem Baş
bakanın müsaadelerile ben de iştirak et
tim. İntıbalanmı bildiriyorum: 

Muhterem Başbakan yol boyunca halk
la temas etti Umumi ve müfterek derd
lPri, son vaziyetlerin hudus sebeblerini ve 
ıslahat programının tatbikini yakından 
tetkik etti Ellzizden kalkarak doğruca 
Kızıldaj etetındeki Mameki karargahı
na gidildi, Tuncelinde tam bir emniyet 
ve liik\Uı teeaüa etmiftlr, etkiyaların ba
kiyeleri Kutuderesi tahauwıg&hına sı
iJnmışlardır. Bunlar arasında iaşesizlik 
80D dereceyi bulmuftur. 
İsmet lnönil Tuncelinde nafıa itlerini, 

maarif iflerinl, imar ve lnpatı yakından 
ve alaka ile incelemitlerdir. Bu vilayetin 
behemehal medeniyete bVUfhırUlmuı 
için mahallen gerek olan bütün tedbirler 
aJmmıştır. 

Geçtiğimiz her köyde tulim bayrak
ian sallanmakta idi. Ortada halkın miif
te-rek bir m,anı yoktur. Sergerdelerin, 
bazı reislerin, seyidlerln yaptıkları tah
rikAt ve hudusuna sebeb oldukları nlhoı 
vaziyet sona ermif demektir, eşkiya baki· 
yesi Kutu deresine sıjuıarak yabani ot
larla ve yalJa taayyilf etmektedirler. 
Sergerde aeyid Rıza, Alifer, Fındık ve 
Şahinin istimanlan çok yakındır. 
Başbakan Tuncelinde umÜmi ıslahat 

programının sür'atle tatbik edilmesine 
kal'Ş\ gösterdiji derin aJAka ve hassasi
yetten maada oradaki kıtaatın subay ve 
•fradile de yakından aöriifmÜ§tür. Bil
hassa bir köprü nöbetçi.ille hasbıhal çok 
samimi olmuştur. Bqbakanla nefer ara
'1nda Şu muhavere olmuttur: 

- Oglum nerelisin. 
- Amasyalıyım. 

- Askerlik ne zaman bitiyor? 
- Sen bllirain? 
Bu cevabdan çok mütehassis olan Baş

bakan: 
- Bir ay sonra biter demiştir .. 
Bu cevabda iki türlil müjde manası 

vardı. Bqvekilin tetkik ve irşadlan bu 
bclvalide derin bir inbba bırakmıştır. 

Halk yarından emin it ve güçlerile meş-
gul olmaktadır. * 
Pitmeden yenen meralar &ıerleri 

bpah uhlacelr 
Yıkanmadan ve pipıeden yenen 

hil'umwn yiyecekler bir ajuatostan iti· 
baren üstleri kapalı bplar içinde ıatı
lacaktır. Keyfiyet aWradar belediye 
tubelerine yazıimıttır. Bir ajustos ta
rihine kadar bu gibi yiyecekleri satan
lar kapalı kaplar yaptıracaktır. O tarih
ten itibaren kapalı kaplarla satış yap
mıyanlar cürmü meşhud mahkemeleri
ne verileceklerdir. 
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Başvekil Tuncelinde ilk köprücü müfrezeyi teftiı ediyor 

Başbaka"' Tuncelinde Harç(k köprüsü bqında 

:SGfVekil harita üze rinde tzahat alıt1oı 

Bqbakan teı ile ve ıür'cıtle 21apı lan bir köprüyü tetkik ederken 

Güneş banyosu çocuğa o kadar il - Yağmur yaimaı da hava sadece bu• 
mndır ki yüzünde, vücudunda hiç ya- !utlu olursa gün8i ıörünınüyor diye ço• 
nık izi görünmiyen yavruya acımalı - cuia bir ıeyler giydirmeğe gene lüzum 
sınız. Çünkü: O zavallı q kalmı§ bir yoktur. Çünkü ıftneşin tesiri bulutla• 
çocuk kadar zavallıdır. Çocuk tıpkı ye- rm arasından mükemmel surette gc • . 
ni süren bir filiz gibi güneşle beslenip çer. 
büyür. Onsuz bütün ihtimam, tedavi İlk hafta zarfında çocuk yavaş ya .. ~ 
ve emek boştur. Ancak güneı banyosu vaş güneşle temasa getirilirse derisi ya 
iyidir diye yavruyu gelişi güzel plaj- vaş yavaş yanar, çıplaklığa tahammül 
aa saatlerce çırçıplak güneşte 9ırak • edecek bir hal alır. Artık güneş altında , 
mak doğru olamaz. açık gezmesinde ufak bir tehlike kal· 

Çocuğu, banyoya hiç bir zaman bir- maz. Fakat bazı çocuklar için bu müd
denbire ba_flatmayınız. Yavaş yavaş a- deti .bir~z d.ah~ .uz~tmak, bazıları için 
Iııtırınız. önceleri bahçenizde, kırda, de bılakıs bır ikı gun daha kısaltmak 
ağaçlık bir yerde - yani herhalde de- lazımdır. Çocuğun derisi hafif bir ya
nizden uzakta - güneşe çıkarınız. Çün nık renk alınca güneşe tahammül ede
kü güneşin şuaı - aksi yüzünden - cek bir hal almış demektir. 
deniz kenarında başka yerlerden daha Çocuklarda rüneş banyosunun 
kuvvetlidir. Çocuk onlara birdenbire faydalan 
dayanamaz. Güneş banyosuna iki, üç ay devam 

Başlangıçta şakuli gelen güneş ışı - etmek kafidir. Bu kısa zamanın kazan
ğından kaçınınız. Bunun için ilk ban- cı sağlık bakımından Ulilu lmıyacak ka
yolar, sabahları 9 - 1 O, akşamları 16-1 7 dar büyüktür. Cılız, rer1'<sız, halsiz ço· 
arasında yapılmalıdır. cuk, iki, üç aylık bir banyodan tama • 

Banyo sırasında çocuğun başında mile değişmiş olarak döner. 
ya büyükçe bir şapka bulunmalı yahut Yandıkça sağlamlaşan derisinin al-
ta başı sarılı olmalıdır. ' tında adaleleri katılaşmış, kemikleri 

İlk günü sırtüstü beş dakika yatı • ~~ntaz:mı b~r bü~üıne .!?.lW:a ~irmiş, 
nrsınız. Sonra beş dakika da ~,üzü ko _ cıge~l~rı ~eruşl~ı~, butu? ı~ aza~an 
yun yatırınız. Eğer çocuk yatmaktan ve sınır sıstemı muvazenelı hır şekıl -
sıkılıyorsa güneş banyosunu ayakta ge de çalışmaya başlamıştır. 
zinirken de alabilir. Fakat 0 zaman ı _ O, artık hava değişikliğinden de es· 
tık vücuduna daha hafif işlediji için kisi gibi çabucak müteessir olmaz. En 
banyo müdd~tini 1 O - 1 S dakikaya çı- ufak bir soğuk algınlığı, yahut bır (ha
karmalısınız. va cereyanı) kurander yüzünd~n he-

İkinci günü banyo müddetini 7 _ 8 men nezleye, gribe, boğaz ağrısına tu· 
dakikaya çıkarırsınız. tulmaz. Onda artık kapalı ev hayatı • 

Sonraki günler sıra ile ı o • 12 ve nın ve ekseriyetle 30 - 40 çocuğu s.1at
illh arttırılarak nihayet bir saate çı _ lerce bir odaya toplayan mektep haya
karırsınız. tının fenalıklarından hiç bir eser ka • 

Bu müddet yatarak aldırılacak gU - mamıştır. 
neş banyosu içindir. Yatmaya razı ol - Bu kazancı artırmak için ona yazın 
mıyan çocukları güneşte iki hatta üç muntazam cgüneş banyosu• yaptıran 
misli uzun zaman tutmak lazımdır. anne öbür mevsimlerde de her fırsatta 
Banyo müddeti bir hafta içinde bir sa- açık hava ve güneşte gezdirmeyi asla 
ati bulabilir. ihmal etmemelidir. 

Bir hafta kadar sonra çocuğa yavaş Güneş banyosuna niçin ve ne zaman 
yavaş kolsuz ve yakası açık elbise giy- fasıla verilir. 
dirirsiniz. Çünkü: O zamana kadar de- Açık hava çocuğa daimi surette la· 
ri güneşin tesirine karşı kendini koru- zımdır. Fakat güneş banyosuna arada 
yacak hale gelmiş, yani biraz yanmış- bir fasıla verilmelidir. Bakınız nasıl: 
tır. En tehlikeli şey birdenbire yan - Güneşin uzviyetimiz üzcrındc mü-
maktır. hlın tesirler yaptığı muhakk:.ktır. Bu-

Çocuğun kollarında ve ensesinde nu güneş görür görmez derir .izin r enk 
hafif bir yanıklık görürseniz korkma- değiştirmesinden anlayabiliriz. Güne -
yınız. Zararsızdır. Fakat bu yanıklık şin bütün iyiliğini vücudumuz bu, yan 
kırmızılık derecesini bulursa ihtiyat - ma sırasında görür. Deri en son had -
11zlık yapmış olduğunuz anlaşılır. U - dine kadar yanıp da artık kararmaz ha
yanık ve ihtiyatlı davranmanız lazım- le gelince vücudumuz da güneşten hiç 
4ır. Bazıları çocuğu güneş banyosuna bir iyilik görmez olur. İşte o zaman 
tedricen alıştırabilmek için vücudu ön cgüneş banyosu• na bir müddet için fa
ce kısım kısım güneşe göstermeyi tav- sıla vermelidir. 
ıiye ederler. Sıra ile evvell ayaklar, Yanık cildin üzeri bir şeyle örtülür
aonra bacaklar, daha sonra kollar veı se yeniden yavaş yavaş beyazlanır. Ta· 
nihayet bütün vücut... Bu, lüzumsuz bii rengini almaya başlar. Bu beyazlaş
llir ihtiyatkArlıktır. Beyhude yere ço- ma esnasında güneşin şifa verici tesir
cutu bütün vücudile güneş görmekten leri durmuştur sanmayınız. Bilakis ço
mahrum bırakır. Tabi! halde bulunan cuğun evvelce aldığı o iyilik devam e
bir çocuk söylediğimiz şekilde güneşe der. Hatta daha çoğalır. Bir yandan da 
bütün vücudunu birden tutabilir. Bun cildi, yeniden yanabilecek kadar be -
da hiç bir mahzur yoktur. Bu türlü yazlaşır. 
~anyo ancak hasta çocuklar için fay- O zaman güneş banyosuna, yani ço-
ulı olabilir.. cuğu mümkün olduğu kadar çıplak bir 

Esasen saydığımız şeylere ilk bir halde güneşte bulundurmaya tekr r 
Ufta içinde riayet etmek kafidir. Bir başlanılır. Bu suretle ayni tesir, ve de
hafta sonra çocuğu en açık bir kıya- ğişiklik yeniden başlar. 
fette sabahtan akşama kadar açık ha- . Güneşten, yandığımız müddetçe fay 
vada bulundurmalıdır. Orada koşsun, da gördüğümüz için çocuğun mümkün 
oynasın. Yatması prt değil. Hattl yağ- olduğu kadar geç yanmasına ehemmi • 
mur yağıp hararet hissedilecek kadar yet vermelidir. Onun çabucak yanıver
düpnedikçe fazla hiç bir şey ~ydirıne- mesine müsaade etmek güneşin iyili -
meli, iınkAn derecesinde serbest ve çıp ğinden çabur.ak mahrum edivermek o-
lak bırakmalıdır. lur. 
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Hamidiyenin seyahati 
Kahraman bahriyelilerimiz 22 gün süren seyahatin 

intıbalarını nasıl anlabyorlar? 

Atinada meçhul asker abideritıe çele ıık komna meTCBimindn. bir intıba: 

Heybelideki sahil 
dokantasında yeme
ğiıni yerken, yanraı· 
daki masada oturan 

Kuma.ndtm dd teri imzalıyor; 

Heybeli mülakatı Atatürk dün Tuncelinde kat'i 
Uzan Sürdil Yalovadan Harıehata başlandı 

(Baş tarafı ı inci sayfada) Şehrimize döndüler (Baştarafı 1 inci sayfada) 
b tl k kata başlamıştır. Şakileri takib için iler-

bi Hatay işi, müstakıbel münase e er o- (Ba§tarafı ,, ı·ncı· -yfada) del . w mimi :ı ..... liyen kuvvetlerimiz serger erın sıgın-
mı§Ulmı.ış ve mülakat çok iyi :ve sa . dıklan bii.tün k~yleri ~-1 etmi§lerdir. 
bir .:hava içmde cereyan etmiştir. sonra saat 18J 5 vapurile yanlarında "'6.u 

ld w Mağaralatda meşe11klerde saklanan Suriye Başvekili ile refikalarına, Baş- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya o ugu hal-
vekilimizin köşklerinde bir ziyafet veril::. de İstanbula inmişler, müteakiben Dol- haydudlar _şiddetle takib edilmektedir ve 

ele geçirilenler adliyeye teslim olun· 
mi§tir. Suriye Ba§vekili köşkten ayrılır- mabahçe sarayına giderek Atatürk ta- maktadırlar. 
)cen. B8§Vekilimiz tarafından teşyi edil- rafından kabul buyurülımişlardır. Kutuderesinin bir kolunda bulunduğu 
nıiftir. Numan Rifat Menemencioğlu da 
Suriye Başvekili ile İstaınbula dm- Bu esnada . İsmet İnönü, Atatürke an.la§üan şakilerle bugün yapılan bir mü-
mÜ§tÜJ'. Şark tetkik seyahati hakkında izahat ,sademede e§kiyadan 32 sj imha edilmiş· 

tir. Ayrıca Demenan aşiretinin ileri ge-
Suri:re fevk.alide komiseri geldi vermiştir. lcnlerinden iki kişi daha yakalanarak ad-

Fransanm Suriye :fevkalade komiseri liyeye teslim edilmişlerdir. 
Kont dö Martel bu sabahki sem lon eks- ğı sır.ada kendisilc. görüşen bir arkadaşı- Pekir dağmın çok sarp şimal yamaçla-
presile ~e gelmiş, mera.simle kar- mıza şu beyanatta bulunmuştur: rındakı mağaralara saklanan diğer bir 
şılaımu§tır. Başvekilimiz 1smet Iİnönü, - 'Muhterem İsmet İnönü ile güzel bir kısım eşkiya çember içine alınmıştır. 
bugün Heybeliadadaki köşklerinde Suri- yemek yed:k. Görüşmelerimizden mem- Harekat sahasında tayyare filolarımı· 
ye fevkalade komiserinın ziyaretinı ka- nun kaldım. Pazartesi günü Şama döne- zın faaliyeti devam etmektedir. 
bul edeceklerdir. .c ·m. Türkrve ile dost olmak bizim en Beş yüz sene.lik tarihi K.utuderesinin 

Miilakattan sonra 

Heybelid::?n a) rıldıktan sonra hususi 
motörle- İstanbu'a gelen Suriye başv kili 
Cemil Mürcüm, Perapalas otelinde bir 

ö mmıi arzumuzdur. 

Pek hürm!rt ettiğim başvekıliniz İsmet 
İnönü, muhakkak ki çok kıymetli ve 

müddet isti'ranut -etmış · ve saat 18.30 da mükemmel bir şahsiyettir.> 
Fransız büyük elçisi Ponson'un davetine Cemil Mi.ırdümün bugün de başvekili
icabet ederek Fransız sefarefhanesine mizle görüşmesi çok muhtemeldir. Bu gö-
.gi,tmiştir. rüşme, ağlebi ihtimal Suriye fevkalade 

Suriye başvekili .memnun komiseri :Kont dö Martelin iştirakile ya-
Cemil Mürdüm, Perapalasdan ayrıldı- · pılacaktır. 

kapılan kahraman askerlerimizin çiz
meleri altındadır. 

Bütün bu harekat sür'at ve muvaffa. 
kiyetle inkişaf etmektedir. 

* " Dersim meseJesi ~diye blr 
şey yoktur ,, 

Dün şehrimize ,gelen Başvekilimizl 

karşılıyanlar meyanında General Ali Sait 
te bulunuyordu. 

deniz sübaylarının 1 vablarile, esvabları kadar temiz bakış-1 tan da okuyup anlatmıya başladı: 
sohbetlerine kulak h götleri, ve yürekleri güvençle doldu- - Ben 'ibun.Ları. Yunanistanın en bü-
misafiri oluyorum: ran çelik yüzlerile bahriyel.iler..imiz; yük gazetelerinden kestim. Bakın, şu 

Başv.ekiliıniz General A1i Saidin elini 
sıkarken Gweral: 

- Dersimde askerlerimiz şen mi Pa-. 

- Burası da Ati- Heybeli.adayı, yeşil çamlarından fazla resimde, ben de gözüküyorum. Bu ga-
naya dönmeye baş- süslüyor, güzelleştiriyorlar!.. zete diyor ki: «Hamidiye, blr harb ge-

şam? ... 
Diye sordu. 

1adı. .. Yakında, de- Rıhtım boyunda do aşan gruplardan misi değil., seyy.ar bir §eref, şan, ce;:;a-
nize gırsek, cyangm birine sokuluyorum. ret ve disıplin Üniversitesidir!» 

İnönü bu!l.a kuvvetle: 
- Hepsi şen ... Aslan gibi ... 
Cevabını verdiler ve ilave ettiler: 

var!» diye bağıraca- Beni, kim olduğumu -bile öğrenmiye Ben, !bunu not ederken, o bir diğeri-
ğız! lüzum görmeden, kırk yıllık bir dost ni gösteriyor: 

- Dersim meselesi diye bir şey yoktur. 

- Orası da çok sı- samimiyetile ar.alnrına alıyorlar. Onlar - Şu .resimde, etrafımıza toplanan Türk.kaıu 
cak demek? da son seyahatten konuşuyorlar. Soru- halkın kalabalığına bakın ... :Bizim, Yu- ·v,·•osunun UPn§.?ları 

T b.. H yorum: nanistanın her tarafında gördüguw ·· müz .6.' i l ı v-v - a u... em o-
rada sade hava de- - Yunanistanın en çok neresini sev- candan alaka bu kadar genişti! Ankara 26 (A.A.) - önyüzb.aşı Zeki-
ğil, insanlar da sı- Hamid.iye Du.brovnikte diniz? ~ iE!azetey.e bakiiı. .. Tam bir sahife- nin kumandası altında ve tayyareci Ve-
cak... ' Onların mevzuları, yeni tamam1anan - Atinayı... sini bize ayırmış. Şu satırlarm altları- cihinin de bulunduğu iki tayyareden mü-
Arkadaşlardan birisi, buradan gider· Yunanistan seyahatinin taze hatırala- - Atinanın en güzel yeri neresi? m çiz.miştlın. :Bunu yazan, Yunanista- rekk.ep bir T.ü.rkkuşu filosu dün ve lbu-

ken yeni bir kundura almış. Kundura rı. - Biz ikram görmekten etrafımızı nın en tanınmış muharrirlerinden biri- gün Ankara ve cıvar vilB.yetler üzerinde 
ayağ;nı sıkıyormuş. Dün: İçlerinden birisi: görmeye çok vakit bulamadık!.. Hem s dir. Diyor ki: oirer gösteri. uçuşu yapmıştır. 

- Ben, dedi, bunları geri vereceğım! - Ayaklarım kaşınıyor ... diyor ... görebi:diğimiz yerlerin isimleri de pek «Her bakımdan, H.amidiyeye ~e Ha- TürJtltuşu filosu gezdiği mıntakalarda 
Birisi sordu: Bir Atina seferi daha mı yapacağız der- aklunızda değil, fakat Ati.na, hepimize, midiyelilere gözlerimizin, '.kafalarunı- Hava kurumuna yardımı, hava hücumla-
- Yahu ... Yirmi gün giyilen kundu· sin? Korfo'dan da, Faler'den de hoş gözük- zm, ve gönüllerimizin vercµği nu1:D3ra,.. rmdaiJ. korumnayı ve Tiirklwıtma aza 

rayı geri alırlar mı7 - Dün gece benim de ı·ürama girdi!., tü!.. Sonra Atmada insan gözlerin ka- Yunanistana misafir o'.I.m.U§ bütün ~ün- olmayı tavsiye eden beyannameler atmı~ 
Arkadaş gülerek cevab verdi: Üçüncü neferin .gözleri, Heybeli sırt- pasa, memleketten uzak düş:tü~fu:ıü :an- ya denizcilerine verdiğimiz notlardan ~e halkın bilyü.k bir alika ve takdir ile 
_Eğer 1nmdura bir Türk bahriyeli- lannı örten kabartma çam yorganına lıyamıyor. Çıinkü türkce hil.m;yen !he- yüksektii!• takib ettikleri uçuşlar yapmı1,ltır. 

si tarafından Atinada giyilirse alırlar... dalmış: men hemen yok.'. .. Hemşeri bulmak bi- * V li r 
- Sebeb? -Atina, diyor, ~I şehir ... Haraı;ı le işden değil... Orada, Türkiyenin her Bütün dinlenilenlerden, görülenler- Maarif eki . ge ıyor 
- Çünkü orada kaldığımız müddet- güzel... Suyu güzel.. Insanlan güzel ..• şehrinden, batta her köyünden insan den anlaşılıyor ki, 22 gün süren birse- Ankara, ~6 (Hususi) - Maarif Ve-

ce ,a) aklarımızı yere bastırmadılar! Fak.at ıbana sorarsan .geri y,anı şöyle varL Bizi :kardeş gibi ağrrladıla.r .. ~-ah.atten dönen Hamidiye. Yunan mil- kili Ya;rın Istanhula hareket edecektir. * kalsın, bir Heybeli adayı, dünyalaı:a İçlerinden birisi gayet zeki bir ~i- !etinin en yüksek cevherini, yani sı- Vekil Istanbulda t.arih sergisi ıbazırlık-
Heybeli rıhtımında, beton zemine gö- değişmem! resonlu. Hem vaktile uzun müddfil Iz- eak., itemiz, yüksek we dost kalbini bir larile meşgul olacaktır. 

mülmüş kütükler üzerine konulmuş ısı- * mirde bulunduğu için, rumcayı, b r A- defa daha fethetmek zaferini kazanmış- d'u•··-~1---·--·-0 ralarda birbirlerile konuşan bahriye ef- Rıhtımda kol.kola gezinen. bahriyeli- tina 1 gibi konuşuyor, hatta okuyup ya- t r Ka ın arın enç-
radının yanı başlarına ilişiyorum. Göz- lerimize bakıyorum. Ve onlara bakar- zıyormuş. Ceketinin cebind~. gazete- :Ben dün Heybeliden, yüreğimde, iki leştin. •ımelerinde 
leri .1, Yunanistan yolculuğundan, zen· ken, Heybelinin bütün diğer adaları lerden kesilm.lıi kılğ tlar çıkard!: milletin karşılıklı olarak bir defa daha 
gin bir şeref ve sevgi hamulesıle dönen kıskandıracak kadar çok seıilişinin bir . - Bakın, dedi, bizim için .1eler yaz- kazandıklar.ı bu büyük, bu şerefli, ve Bir Mucize: 
Hami.di ede, ve ku aklarım, yanımdaki hi}anetini daha :Seziyorum. mışlar... bu asil zaferin sarhoşluğile döneli.im. 
Ham"d yelHerin sözlerinde. Ve sezi~orum ki, bembeyaz ke en es- Ve bir taraft.an göstermeye, hır taraf- Naci Sadullah Dünyanın en büyük profesörleri geno 

1 •• • • • • • •• •• • • ve kuvvetli. hayvanların höceyre -
ka arda yanan yuz bmı..erce kandılın çeşıt şaraplar .. hükumdarlara liıyık ya- terinden çıkardıkları özü insanlara aşı _ 
ren r~ ışıkları erı:a) a yükse.ı._:yo:·~ ı~ııs:U:°::~ken, burada bom~oş. bir 11yara'k ölen kuvvetli ve hayatı ia-
haf.if bır yangın kızıllığı, uzaklara d.og w. • onunde oturmak.. fecJ. bır şey de <ediyorlar. Ayni esas üzerine genç ve 

· .. k1 · ·ru d degıl mı dostum? ru suru enıp g yor u. ' . . · ·· .. dinç hayvar.Jann cildlerini besliyen hö-
G>da, karan ıktı. F~at, dışarıdan ~- - Belki; azız ve muhter~ Şoval - ceyrelerin i Craz ettikleri o kıymetli özü 

seden bu kızıl aydınlıktan, her şey go- J em..: Fakat; şu anda, koca hır mem - vesaiti fenniye ile ikinci bir koruyucusu 
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Endülüs .Şövalyesi 
Abdurrahman 

Yez:ıın: A. R. rünü rdu. lek~~ pr:est~ini kazanmış olan sizin olan acıbadem yağı ile imfü;aç ettirirler. 
Fakat bir türlü, bunun cevabını bu- ne yapmalıyım? .. Kolay .. yapab ece - Abdurrahman, k.Wcı ile hançerini ~ôıA b:z- ~at.. burada, bu miitevazi ote- Yağlı ve yağsız Hasan Acıbadem krem-

lamıyo'"du. Şu anda beyninin içi, bom- ğim iş. çok kolay ... Kılıcımı belime bağ bel e takmış .. bum.uzunu omuzlarına lin adi b1: yatağında yatarken.. onun leri elde edilir. Yüze cilde sürüldüğü za· 
boş, \e kapkaranlık bır mağaraya b0n- lamak .. atımın üstüne .atlamak .. bura - atmıştı. Ağır ağır, mercliv.enlerden in- sadık uşagmm hükümdarlara layik bir man ıııucize denilec~k büyük değişiklik 
ziyordu. daki 'arkadaşlara da ctalih ve ıe.ı,adüf meye başlamıştı. Fakat tam merdive- s:ıta~ yatması daha :feci olmaz mı; a- görülür. Gevı::iyen adaleler gerilir, yüzdeki 

- Evet .. diyordu. Memleketi, altüst yardım ettL Beni, sizinle birleştirdi. nin ortasına gelince kapının ünündeki sil Şovalyem... çukurlar bü;iik düzen alır. Açılan mesar-
ettim. Bir gün zarfında, her şeyi kır - Bır jş yaptık. Üroidimizden bü,Yük bir sahanlıkta gözüne çarpan mcuızara, o- ~d~an, dayanamadı .Her za· mat kapanı;. Cild elastikiyetini kazanır. 
dun, yıktım, devırclim. Koca ~ir insan muvaffakiyet kazandık. Bunun bütün nu hayrette bıra~tı. man.ki g!'hı ne§'eli bir kahkaha attı: Cil ve lekeleri kökünden temizler. 60 ya· 
kütlesinin başına geçtim. Memleketin şeref ve nimetlerini size 1.erkcdiy.orum. İhtiyar çizmeci; orad.a, !küçük ve ü- - ~ dostum!.. Şu anda; hüküm - ~a lbir kadının bu krem ile buruşuk 
bütün mukadde~atını ele geçirdim. VeıBen de, başka memleketlerde, ye..'1i ma zerı bo~ bir.~sanın önünde.o~u - ~lığı~~ etme~~ ~k mütees- ~ünü genç bir kızın cildi kadar taze_ 
şu ~nda, bütün Ispanyanın varlığına ceralar .aramağa gidiyorum. A~~ahaıs - ruyor. .. dirseklerını masaya, çenesmı de filfim. Çunku, nefsiml hükümdarlıktan ~e§tirir ve düzgünleştirir. Bu hal tecrübe 
sahıp ve malik olan, ben.. yalnız, be - marladık ... > dedikten sonra; dunyamo avuçlarının içine dayam1ş; derin derin mahrum .e.tmekle; dünyaya ancak baş ile sabittir. Hasan acıbadem kremleri çir
nim. .. Fakat bu kudreiime acaba ne de- genis ve hudutsuz ufuklarına atılmak... düşünüyordu. _ ~beyncıtik için gelmiş olan senin gibi kinleri güzelleştirir ve ihtiyarları genç
receye kadar güvenebilirim'? .. Nitekim, Evet~. bunu yapabilirim. Fa1di.aaat.... Ecdadı, Hazreti Ademe kadar da - b~ ada.mı da, o parlak ve şerefli mev- !eştirir. Kadınlara füsunkar, tatlı sıcak 
babam da böy1e değil miydı? .. Vakti- Buraya gelince, Abdurrahmanın iş- yanan asilzade çizmeci, o kadar derin kıde~ ma:ıı:um etmiş oluyormn. bir cazibe verir. Cinsi cazı"beyi ziyadeleş _ 
le o da, bu memleketin bütün varlık leyen dimağı birdenbire duruyordLL düşünüyordu ki; Abdurrahman onun Dıye bagırdı. tirir, .fakat acıbadeİn yağı kremini yap-
ve mukadderatına hakim değil miydi"?. Bomboş ve kapkaranlık ~'r ınagara- yanına gelip de elini omuzuna dokun- .. Y~~ana, sokağa çıkmı§JardL- Bü - mak çok güç olup bu bir san'at ve fen 
Vaktile o da; bugün dudaklarımı bü - ya benziyen beyninin bir köşesınde, duruncaya kadar, onun ayak seslerini ~iik: .kilısenin çanları, şehrin gürültüsü meselesidir. Bazı ıtriyatçılar Acıbadem e
kerek terkettiğim Kralın sarayına yer- yeni açılmış bir gül kadar parlak, ca - biie .işitmemişti. Ancak, Abdurrahma- uzerınde siirükleniyordu. Gece yarısı sansını vazelin ve bu.na benzer yağlarla 
leşmemiş miydi? .. Fakat sonra?~ Bir zip ve ateşli bir çehre irtisam ediyor - nın eli, omuzuna t~as eder.ek: duasının zamanı geldiğini ilan ediyor - karıştırarak acıbadem yağı kremi altın_ 
gün geldi ki; yalnız o sarayı değil.. kı- du. Ve hu çehre, zulmetler iç~de par- - Bu vakit, burada ne oturuyorsun, du. Her t~~tan neş'~li sesler yükseli - da satmak :isterler, cildinizi acıbadem ya
lıcının hakkı olan bu topraklan bile, layan bir ümit yıldızına benzıyorctu_. dostum. 3"."ordu ... Güluşen, bagınşan, .şarkı söy- ğmdan asli malUın olmıyan acıba • 
göz yaşlarile terketmek mecburiyetini Bu yıldız; bu parlak, bu cazip. bu ü - ~iği zaman, kendine gelebilmiştL liy~m halk grupları, büyük meydana dem yağı kremlerinden koruyun, 
hissetmişti Rüya .. sanki her ~y baba- mit :1:erici yıldız, acaba ona istikbalınin ihtiyar çizmeci, derhal yerinden fır- dogru akıp gidiyorlardı. Şimdi, onlar aksi halde yüzün esmerleştiğini ve 
ma b r rüya gibi gelmişti. .. Acaba, bu- karanlık yollarını gösterecek .. onu, ha- lay p, yerlere kadar eğilerek cevap ver- da h~ arasına karışmışlardı. tüylendiğini görürsünüz. Yağlı Ha _ 
gün benim de kar ılaştığım ikbal, saa- vatta islediği bir merhaleye criştil'ebi- miş: Şova1ye, dalgın dalgın mırıldanmış- san acıbadem kremini gece yatarken yağ-
det, şeref .. bütün bunlar, bir riiyad, n ecek miydi?.. - Vazifemi ifa ediyorum .. sizi bek - tı: sız Hasan acıbadem kremini sabahları 
ibaret değil mi? .. Günün birinde, her- Abdurrahman, artık bu ajır d~ün- liyorum, Asaletmeap1.. - Tıpkı, bu şehre ilk geldiğim gece- kalkınca yüzlerine süren her bayan cild-
hangi bir sebepten dolayı bu rüya hita- celer altında bunalmıştı. Birdenbire Demişti. ye benziyor. O gece de halk ne kadar !erinde bu büyük değişikliği görecekler _ 
ma ererse; o zaman hakikatın ertl - ı yattı~ı ) erden fırlamış .. biral saf ha - :Abdurrahman, memnıın bir tebes - neş:eli idi. dir. Her gece bayan teninin güzelliğini, 
bana pek acı gelmiyecek mi? .. Ne yap- va almak için pencereyi .açmıştı. sümle gülümsemişti: lhtiyar çizmeci, bu benzetişe itiraz e şeffafiyet ve letafetini ancak bu Hasan 
malıyım?.. Kafamı bu sertliğe çarp- Koca şehir, bir arı kovanı gibi uğul- - Beni mi? .. Camm, ne iüzum var- derek homurdanmıştı: kremlerile idame ettirebileceğini unıı.t _ 
madan .. bu acılıkla karşılaşmamak jçin duyordu. Meydanlarda, .caddelerde, .so- dı, buna. .. :Belerutiya sarayında, çeıit (Arkaıı var) masın. 
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Memleket haricinde ittihatçılar 
Ziloğlu~ 
- Rüstem. 

Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? -23-

1 

1 Ya:ı:aıı: 
~uim Ôzgea Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Enver paşada dinlenmegi düşünmenin temayülü bile 
yoktu o, hala siyasi iddi9/arının tahakkuku peşinde 

geni bir seyahate çıkıyordu 
Rüstem 

v 
çıragı 

Rahşın yerinde olmadığını gördü 
bağlarını çözmüş, ah da almış, 

hancının 
kaçmışb 

Bu izahatı hatır için dinledi. Fikir- !aşanlar arasında birini ona benzet - Ne çare ki, bu ge-
ıerimi hemen hemen aynen şu sözlerle tim. Bu sırada, tesadüfün garip bir cil- ceki tesadüfler, ter
bitirdıtrt: vesi olarak, bulvar denilen bu deniz ke tip ettikleri hareket 

- Mesleki temsil, Türkiye için, u - narının bahçesinde bit Azeri saz takı- planına darbe vur
zun zamanda tahakkuku kabil, nazari mı, seştarları, defler ve okuyucuları i- du. 
bir f ıkırdir. Fakat, muhakkak olan bir le, o zamanlar Azerbaycanın ağzından Şimdi evvela Si-
şey varsa memleketin demokrasiye 1 hiç düşmiyen bir şarkıyı, büyük aşk ve yaveşi düşünmeğe 
muhtaç olduğudur. şevk ile okuyup duruyorlardı: mecbur bulunuyor· 

O bunları da dinledi; fakat, h!ç a - Yaşa! Yaşa! Mustafa Kemal paşa! !ardı. Onu, öteki 
lakadar görünmedi. Yalnız, sankı, mut Fakat, gemi uzakta idi; o, güverte • köyden getirmek.. 
laka bir neticeye bağlanılması lazım ge- de bile olsa, bunu işıtemezdi. hududu geçirerek 
len siyasi bir müzakerenin sonunu top- Orada durdum, kaldım ve gemi u· tehlikeden kurtar -
layan bir hükumet reisi gibi ve bana zaklaşıncaya kadar, onun gidişine ba- mak icab ediyordu. 
da cemile göstermek istiyerek: karak düşüncelere daldım: On iki sene- Ne yapacaklardı? 

- Hele bir işler düzelsin, inşaallah Iik bir tarih içinde, hazan siyasetin her Bunu yarın düşüne
hep arkadaşlar bir araya gelere1< sizin türlü cilvelerini düşündüğüm zaman - ceklerdi. Ç ü n k ü, 
gibi arkadaşların güzel fikirlerinden is lar, her şey hatırıma gelirdi de, günün yorgunluktan ve ge
tifade ederiz! birinde Enver paşayı Bakudan sessiz - ce yarısı geçtiği için 

Dedi. En son mevzu, Türkistan, Taş- ce ve ismini gizliyerek, kendisini gös- uykusuzluktan bi
kend ve Buhara idi. Enver paşa, ora - ter:miyerek bir vapura binip Krasno - tiyorlardı. 
larda ne olup bittiği hakkmdakı me - vodsk'a müteveccihen gideceğina Frengis,, onları, 
rak sualime, bir takım umumi sözler • ve benim de onu Bakı.inun evinde yerleşmiye 
le ve bizim oralarda çok sevilmekte ol· bulvarından böylece seyredeceğimi ta- davet etmiş.. onlar 
duğumuza dair bazı misaller göster - savvur edemezdim. O, bugün, hala si - da kabul etmişler-
mek suretile cevap verdi. Orijinal ola- yasi iddialarının tahakkuku peşinde di. Rüstem, gidip at-
rak hiç bir şey söylemiyordu . yeni bir seyahate çıkıyordu. Ben de, ları getirdi. Uşak, 

Bütün hal ve tavrı, dolgun, düşün- dört beş aydanberi, hayatımı yeni bir atlarla uğraşırken, 
celi, içli idi. Yüzündeki zahiri sükune- kalıba dökmek ihtiyacı içinde, öteden- 0 da babasının, yat
te rağmen, içinde, sinırleri yüklü bir beri adını uzaktan duyduğum bir iş - tığı odaya çekildi. 
insanın mütemadiyen zıd cereyanlara- le uğraşıyordum. * 
rasında kıvrılan ruhu bulunduğu nıu - Fakat, o gün her şey aklıma gelirdi Rüstem .. babasından eVVeı uyandı. 
hakkaktı. On iki senedenberi !,endi ken de Enver paşanın Taşkend'e gittikten Pencerenin kapağını açtı. Ufka 

0

baktı. 
disile, dahili ve harici muhitı ne mü - sonra, günün birinde Bolşevikler alcy- Güneş epeyce yükselmişti: 
cadele eden bu insan, tatmin cdıleme- hine bir isyan çıkaracağı, hiç hatıra - Vay canına .. ne kadar 'Uyumu -
miş ihirasların pençesinde bulunuyor· gelmezdi. Hayat, her dakika Karşımı - şuz! 
du. za çıkabilen bin türlü hatıra gelmez Dedi. Bir kaç dakika; geniş nefes -

Yorgundu. Bugünkü aklımla onun şeylerle doludur! lerle hava alırken, kırların manzara -
yerinde olSam, o sırada hiç bir şey yap Baku, petrol ve Azerbaycan sına baktı. Gözleri, bahçenin yüksek 
maz, bir köşeye çekilerek her şeyden Yüz sene evvel, bir hiç, kalın bir du- ağaçları altındaki, atların bulunduğu 
evvel bir kere dinlenirdim. Fakat, on- var içine bina edilmiş, camii ve küçük gölgeliğe kaydı. Orada iki esterin, iki 
da dinlenmeği düşünmenin temayülü çarşısile bir takım evlerden ve bir han atın yanında babasının atı vardı. Ken
bile yoktu. Osmanlı imparatorluğunun sarayından ibaret olan Baku, neft ve di sevgili atı «Rahş• yoktu. Dikkatle 
son devri içinde sivrilip çıkmış olan neft sanayii sayesinde o zaman üç yüz baktı. Gölgeliğin altı, olduğu gibi gö -
bu Türk enerjisinin hayalimdeki en bin nüfuslu güzel bir şehir olmuştu. rünüyordu. Rahş, yoktu. 
son portresi, Bakudaki küçiik \ e loş o- Bazan, bir kaç dakikada bir ton neft Rüstem meraklandı. Babasını uyan-
danın gölgeleri arasında, gittikçe ha - verecek kuvvette ve yerden kalın ve dırmamak için ayaklarının ucuna ba -
fızamm karanlıklarına gömülen çeh - yüksek bir fıskıye gibi yükselen neft j sarak yürüdü. Odadan çıktı. Sofadan 
residir: Gergin çizgili yorg'l11 bir çeh- sayesinde, toprağında ağaç yetişmiyen çıktı. Alt kata indi. ününe kimse çık
re, üç senedenberi memleketten ve mu tuzsuz ve neftsiz suyu pek nadir olan madı. Anlaşılan herkes uyuyordu. Han 
hitten uzak geçen bir ömrün yavaş ya- bu yerde böyle bir şehrin vücuda gel- cının kanı, taşlıkta, pıhtılaşmıştı. Han
vaş içine düştüğü vatan hasreti ve ni- miş olmasına hayret etmemelidir. Top cı çırağının bulunduğu odanın kapı -
hayet içinden yükselen bir takım ihti- raklarının altındaki servet toprağın ü- sındaki halkaya geçmiş olan demir ye
rasların hergün mütemadiyen hayat - zerine çıkınca, Baku birdenbire can • rinde duruyordu. 
tan yumruk yemiş olmasından müte- lanıvermiştir. Rüstem .. taşlıktan çıkınca. bahçe ka 
vellit ·bir inkisar! Bakı.ida bir kaç ağaçlı meydan ve bir pısmın, gece devirdikleri gibi, yerde 

Ben ondan öğleden sonra bir bu - şehir bahçesi vardır. Buralarda ağaç durduğunu gördü. Dışarıda .. yemyeşil, 
~ukta ayrıldım. Ayrılırken gene ku - yetişebilmek için hariçten toprak ge - mısır, buğday tarlalarının ötesinde, ba
caklaştık. Üç saat sonra o giın ilk de - tirilmiştir.! Baku tam manasile kısır, sık, kerpiç köy evleri uzanıyordu. A -
fa olarak gördüğüm Baklınun bulva - neftli ve tuzlu bir tabiat üzerinde otu- ğaçlar altından geçti. Gölgeliğe ilerle· 
rında dolaşırken, deniz kemırmdaki ruyor ve suyunu da yüz elli kilomet - di. Pencereden iyi görmüştü. İşte: İki 
orta hacimde bir geminin yakındaki relik bir mesafeden, dağlardan getiri • ester .. evin iki atı ve babasının atı ora
hareket rıhtım1arımdan kalkarak li - yor. da duruyordu. Rahş yoktu. Belki, kur
mandan çıkmak üzere manr.~vra yaptı· Şehrin o zamanlar üç yüz bin nüfu- tulmuştur, diyerek bahçenin her tara
ğını gördüm. Biraz ötede tesadüf etti- su vardı ve bunun iki yüz binden faz- fına baktı. Tekrar kapıya çıktı. Tarla
ğim ve liman amelesinden biri olduğu- lası Türktü. Bütün mühim binalar, in- ların içinde de, onu, görcmedı. Hayret
ım tahmin ettiğim bir Türke sordum: kıliıptan evvel TUrklerin ellerinde bu· le d?şünürken, uzakta bir köpeğin hav 

- Ay balam, bu gemi hara ( 1) ge - lunuyormuş. Bütün petrol işleri de ya ladıgı~ı duydu ve evin köpeğini hatır-
dir? doğrudan doğruya veyahut şirke~ ha - ladı. Oyle ya .. kendisi gibi bir yaban-

- Hansi? (2) Körpüden indi kalhan linde kısmen Türklerin ellerinde bu- cı, kollarını sallaya sallaya dolaşıyor -
bu ( 3) parahod? lunuyormuş. Petrol zenginleri tarafın- du? da, köpek niçin sesini çıkarmıyor -

- Beli... dan yapılm1ş güzel saraylar, şehrin ziy du. .. .. v. _ 

O, baktı, baktı, sonra karar verdi: netlerini teşkil edermiş. Benim ilk de- Rus.ten:ı·: ıslıkla _kope~ı çagırarak, 
-- Krasnovodsk'a gedir. fa olarak Bakfıya girdiğim ~arihte, or- bahçenın ıçı~de v ~ezınmege başladı. At 
Ona: tada ne zengin kalmıştı, ne de saray sa- la b~raber kopegın d~ ortada görünme· 

- Sağ ol, balam... hibi! mesıne şaşıyordu. Gozleri, c~e doğru 
Diye teşekkür ettikten sonra deni- İnkılip her şeyi silindiri altında e - kaydı. '!Jst katta, ~a~ız kendı odala-

t:ın kenarına yaklaşarak !lacasından zip g~mişti. O tarihte Bakuda insan - rmın hır penceresının tahta kapağı a
mazut dumanları salıvererek manevra lar, petrol bulamaz halde idiler. Son • çık~. dAlt kat~a da, bir pencere kapağı 
yapan gemiyi seyrettim. Güvertede do radan petrol tekrar canlandı; bugün Ba- açı R"" u;uy~r ~: 

kuda nüfusun bir misli artmıf olduğu, ~s emıı_ı gozleri açlldı. Bu pence-
( l) Nereye? fakat, Türklerin artış nisbetlerintn çok ~~~ekı. demır çu~u~lann yandakileri 
(2) Hangisi? geri kaldığı söyleniyor. ıgrılmış, 0:tadakılerı çıkmıştı. Bu oda, 
(3) Rusça ıemi demektir. ( AT'ka.n vıı,.) hancı çıragının kapatıldığı oda değil 

••• ••• • • •• • .,. • •• •••••••• •••• •• , •• •• •••• ·-•• • • • • • •• • • •• • • • • ••• miydi~ Pencereye yaklaştı; ayakları -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nın pa~aklarında yilk~lerek bak~ 

İçeride, kimse yoktu. Dişlerini sıkarak: 

Ev kadmmm şeker kuponu: 
Ev kadını, taze yemıo mevsim! geçmeden kllerlnl reçel ve ıurupla 

doldur. Bu kuponları 30 gun netredecetls. On1an hercün kesiniz, 5 
saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde birUttlrlp ldaremize ıetlrenlere n gön· 
derenlere bir numara verecetu. Bonra uıuaaı ekonomi ve arttırma kuru
munun İstanbul şubesi tar.atından tayin oluııacat blr ıtındı bu numaralar ara
sında kur'a çekllecektlr. Dk 25 numaraya Jtrmiter kilo, mitealap M n111Dara-

sonrakl 50 Dwnar&1a ...._. ldlo, MI aamaraıa • W..,. 

- Vay habis vay! İplerini J:oparmış, 
pencere demirlerini çıkarmtş. Atı da a
lıp kaçmış! 

Dedi. 
Ya köpek? o, ne olmuştu? Havla -

saydı, muhakkak işitirdi; uykusu ağır 
değildi. Hancı çırağı kaçarken, köpek, 
muhakkak bahçede yoktu. Hayvan, 

Rüstem .. haydudun kaçmasından zi kıyordu. Onun bütün söyledtkJsinl hl
yade, atının, sevgili Rahf'mm kaybol- rer muamma buluyordu: 
masına üzüldü. Biraz düşündükten ıon _ Siz, yolcuya benziyorsunuz! Qece. 
ra, hana doğru yürüdü. Handa ne ya- yi burada mı geçirdiniz) Yalmz - • 
pacaktı? Bunu bilmiyordu. Atını bul- nız? 
mak, ha.n~ı çı.ta~ına rastlamak ümıdile _ Evet, yolcuyum. Gece, ..,._,la 
oraya gıdıyordu. beraber buraya geldik. Amma bmada 
Hanın kapısı, gece bıraktıjı ıibi açıktL kalmadık. Şuradaki tek evde yattık. A· 

~hı~a baktı; boş~u. Hancının odasına tımı aşırıp kaçan hancı çırapu bula • 
gırdı; orada d~ kımse yoktu. Yalnız, rum ümidile, şimdi, buraya gelelim. 
hancının yatagı, yere atılmt.ŞtL Dolabın (Aftcaı ..,, 
kapağı açıktı. Çırağın, buraya uğradı • - - .... .. , , , ---
ğı .• u~tasının paralarını aldıjı anla§ılı
yordu. 

Rüstem .. bu sırada, arkasında bir a
yak sesi duydu. Dönünc~ ihtiyar bir a
damla karşılaştı. İhtiyar: 

- Hancı yok mu? 
Deyince Rüstem, can sıkıntısı ile bir 

küfür savuracaktı; amma, ihtiyarın yü
zündeki ciddiyete, bakışındaki temiz -
liğe hürmet etmek lüzumunu hissetti. 
Ona doğru ilerlerken: 

- Mel'un geberdi! 
Dedi. İhtiyar, şüpheli bir bakışla 

Rüstemi süzdükten sonra: 
- Hancı mı geberdi? Ne çabuk! Dün 

akşam; biraz rahatsızım, hanı kapayıp 
yatacağım, demişti; amma, hastalığına 
inanmamıştım. Kendi kendime: Mut -
laka, yeni bir mel'anet hazırlıyor, de -
miştim. Çırak nerede? 

- O habis te atımı aşırarak kaçtı. 
Haydudu bir yakalasam ... 

İhtiyar .. Rüsteme, şaşkın şaşkın ba-

Nllbetcı 
Eczaneler 

Bu ıece nöbetçi olaa enarı'w -
lardır: 

iata"ıbul clhetlncleldler: 
Aksarayda: (Pertev), Alemdarda: (Blr

rı Asım), Beyazltte: <Haydar), lamat,p
da: (Erofilos), Emlnönunde: (Ballb lle
catll Eyüpte: (Arif Beşir>. Fenerde: tYl
talil, Şehremininde: (Nazım>, ----
başında: <İ. Hakkı>, Karaırtımr~: Uı
rın, Küçük.pazarda: !HuUlst), B&lmd
yünde: <Hilal). 
Beyotıu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: ( Kanzuk), Dldre

de: <Güneş>, Topçularda: ( Bporldll ), 
Taksimde: (Nlzamettln), Tarlaba.,..da: 
INlhatl, Şişlide: (Halk), Betlktatta: (Aft 

Rıza). 

Botaziçi, Kadıköy ve Adalar ellMılla -
dekiler: 

Üsküdarda: <İttihat), Sanyerde: (A • 
sa(), Kadıköyünde: (Moda), (lılerbl), 

BUyükadada: <Şinasi Rıza), BeJbel.lada
da: <Halk). 

l __ i_n_h_is_a_rl_ar_U_. __ M_ü_d_ür_I_ü,;;.,ğu_ .. n_d_e_n_:_I, 
I. - Kapalı zarfla eksiltmeye konulup isteklisi çıkmadığından ihalesi yapıla

mıyan (8100) lira muhammen bedelli 3 adet bileme makinesi şartnameei ve res-
mi mucibince pazarlıkla atın alınacaktır. 

il. - Pazarlık 2/VII/1937 cuma ıünü saat 15 de Kabataşta İnhi8arlar ~ 
ıun ve Mübayaat şubesindeki alım komJsyonunda yapılacaktır. 

111. - % 7,5 muvakkat teminat 607,50 liradır. 

iV. - Şartnameltt paruız; olarak her gün İnhisarlar Levazım ve lılilbaJMt 
ıubesinden ve (M 16 - 195) ayılı resimleri İnhisarlar Tütün Fabrikalar pbe
sinden almabilir. 

V. - P;~~arJığu iştirak etmek isteyenlerin pazarhk gününden 2 IÜJl evveline 
kadar fiatsıı tekliflerini İnhisarlar Tütün fabdkalar şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulüne dair mezkftr şubeden v~sika almaları lazımdtr. 

VI. - lr.tcklilerin pazarlık için tayin olun~n güh ve saatte % 7,5 ıüvenme pa-
ralariyle bırJikte yukarıda •dı geçen komisyona gemeleri ilan olunur. (3815) 

Amasya C. Mtlddelumumlllğlndenı 
Amasya Ceza evinin 1/6/937 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar bir 8ellelik 

ikinci nevi buğday ekmeği kapalı zarf usulile verilen karar veya plln illnat mu. 
cibince ihalesi takarrür eden 8/6/937 salı günü talip zuhur etmediğinden 2480 sa
yılı kanunun 40 ncı maddesi mucibince 25/5/937 tarit.li şartname ve takdiri kıy
met zabıtnamesi mucibince ihalenin pazarlık suretilc 8/7 /937 perfembe Fnd 
liaat on altıd:& icra edilmek üzere bir ay uzatılmasına ve ısteklilerin o gCln IMt 
on altıda Amasya C. Müddeiumumilili dairesinde .müteşekkil komisyona Jiz,de 
yedi buçuğun tutarı olan c78h lira c80• kuruş yedi yüz seksen bir lira Rbm 
kuru pey akçeleri veya teminat mektuplarile müracaat etmeleri il&n olunur. 



ilalvan vapurunu batıran ispanyol 1 RADYO 1 

gemisine dün haciz kondu auaunku proar•m 
17 - Bulna - m - Pazar 

Vapurun birinci kaptanı Sulh mahkemesinde sorguya ötle .....,!.~TA 11 
• u L 

çekildi, fen heyeti vapurun seyahatine müsaade etmed· 1uo: Pıw.. Tl1rt musıklsl. 1uo: Ban.· 
Evvelki sabah Nara burnu karşısında 1 

dls. 13·05: BeJOllu Balkni gösterit. kolu ta-
rafından bir teman. 

Kilye ve Boğalı feneri arasında İtalyan 
bandıralı Capo-Tino vapurile çarpışarak 
onu batırdıktan sonra dün sabah lima
nımıza geldigini yazdığımız İspanyol 
bandıralı Magaknos vapuru hakkında 

şehrimizde de adliye ve liman cephe
sinden hemE;n tahkikata başlanmıştır. 

Magalanos vapuru sabah saat sekiz bu
çukta Harem ıskeiesı önüne clemirlemiş
Ur. Çarpışma neticesinde bu iki bacalı 

büyük g minm burun kısmı da oldukça 
nasara uğramıştır. Vapur demirledıkten 
sonra birir.cı kaptan Civau Serağo va
purdan çıkarak İspanya koıısoloshanesi
ne gitmiş ve lıaciise hakkında konsolosa 
ıaporunu verm•şt"r. 

Adliye tahkikatı 
Adliyece yapılan tahkikat kaza veya 

müsademe scbebıle huktıku umumiye ve 
batan vapur ac ntasınm zarar ve ziyanı 
dolayısıle hukuku şahsi,yeden olmak üze
Te iki cephelıdır. İspanyol vapurunun sü
varisi Jozef Bcyner Çanakkalede ifadesi 

' .. 

EGE DENi Z 1 

alınmak üzere ahkonulmuı ve İstanbul 1talyan vapuru r.aptanırnı nazaran vaziyet 
müddeiumumllıgine de gemlnin birinci bildirdik. Gemi cevab verecek vaziyette 

18,30: PlWa dan.s mumtllt, lt,30: Kon
ferana: Ordu 8aylavı Sellm Sırrı Tarcan 
(Ostant'da bir gezinti), ao: Müzeyyen ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisl ve halk 
şarkılan, 20,30: Ömer Rıu. t.arabndan A -
rapça söylev, 20,45: Muzaffer Ti arkadq -
ları tarafından Türk mu.s1Jr.la1 ft halk f&l'ID
ları, <saat Ayan), 21,15: Orkestra, 22,1!»: A
j ıı.ns ve borsa haberleri, 22,30: Plflkla solo -
lar, opera ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
ZI - 11aa1raD - 937 - Puarleıd 

İSTANllUL 

Ötle Depifa&I: 
12.30: PlAkla Tür!t mustklsl. 12.50: 

dls. 13: Muhtelif pWt ne§I'iyatı. 

Alqam neşrlJah: 

Ban-

18,30: Pllkla dans mualJr.lal, 19,30: Afri
ka av batıralan: 8. Bali.hattın Clhanollu 
tarafından, 20: Rifat ve arkatnşlan tarafın
dan Ttırk muslklsl ve halk tarlolan, ıo,so: 
Ömer Rıza tarafından Arapça IÖJleT, 20,45: 
Safiye ve arkadaf)an tarafından Ttırt mu -
atklsl ft halk prlolan, (saat lyan), 11,15: 
Orkestra, 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 
22,30: Pllkla sololar, opera ve operet parça.. 
ları. w ikinci kaptanlannın burada ifadeleri- değildi• 

nin alınması teJgrafla bildirilmiştir. Recel Karulun süvarisi, İspanyol gemi- --·-·----· .. ··----,···--
Ayni zamanda İtalyan vapurunun İs- sinin takib ettiği ıstikameün mucibi is- kizi çeyrek geçe vukua geldi. Büyük bir 

tanbul acentası, Sılbermann, Lasterin ve- tiğrab olduğunu da ilave etmi§ür. yara alan İtalyan gemisi 45 dakika zar-
kili ikinci ticaret mahkemesine muracaat Mürettebat ve yolcular nasıl f mda battt. Biz kurtarma sandallanmızı 
edere~ zuar ve ziyan dolayısile haciz brtanldı? derhal deni?e indirmiş ve onların imda-
kararı istemiştir. Batan İtalyan vapurunda panik olmuş- dma göndermiştik. Fakat, İtalyanlar da-
İkinci ticaret mahkemesi de tahkikat tur. Fakat Çanakkale Sahil Sıhhiye !da- ha evvel kendi aandallarile sahile çık

icraaı için vapura dört gün haciz koy- resi vasıta1arı ~emen vak'a yerine yeti§- hlar. 
muftur. miı ve 27 m\U'ette:t>at ile 12 yolcuyu kur-

a.Diye ye liman heyeti vapurda tarmışl;ırdır, 
Slat 11 re doğru adliyeden icra memu- İspanyol ıemisinin hirind kaptanı 

ru ile deniz ticaret müdürlüğünden liman adli)'ed.e 
reill Hayreddin, fen heyeti reisi, batan Yukand:ı yazdığımız gibi Çanakkale 
npunın acentasının mümessili ve avu- müddeiumumisinin i§'an 1lzerine huku
katı ve diğer alakadar zevat İspanyol va- ku umumiye noktasından adliyece yapı
puruna gitmişler ve kontro} rnuamclesi lan tahkikat dün mahkemeye intikal et
yapıldıktan sonra icra melllUnı birinci :ni§ ve geQlinin birinci kaptanı Civan Se
kaptana mshkeme karaıile vapura dört garo adliyeye çağırılarak sorguya çekil
~ haciz konduğunu tebliğ etmiş ve ka- mıştir. Kaptanın istinabe suretile üade-
r~ imzalablmıştır. li alinmı§tır. 

Fen heyetinin tetkiki Kaptan mahkemede İspanyol gemisi-

llaqisi kabahatli 
İspanyol vapurunun tonajı 12 bin, İtal

yan vapurunun tonajı da 6 bindir. İtal
yan vapurunun ve vapurla batan e§ya
smın değeri ticaret mahkemesinin tahki
katile meydana çıkacaktır. Zararın 500 
b:n lira kadar olduğu söylenmektedir. 
Diğer taraftan dün İtalyan vapuru SÜ· 

varisi Perfcti'den acentaya yeni bir tel
graf gelmiştir. Bu telgrafta süvari diyor 
ki: 

cBiz Çanakkale boğazında tatbik edi
Jen beynelmilel usule göre boğazın salı
nı takib ederek gidiyorduk. İspanyol va
purunun da Akdenizden girdiğine eöre 
ayni istikamette sağ sahili takib etmesi 
liizımdı. 

,4yni zamanda deniz ticareti fen heyeti nin ı inci zabiti ve 55 ya§lllda olduğunu, 
de fapanyol gemisinin aldığı yara üzerin- evli ve üç çocuklu bulunduJunu, İspan
de tetkikler yapmış ve tehlike gördü- ya tebaasından olup, Barselonyada doğ
ğa.den seferden menetmi§tir. Liman re- duğunu söyledikten sonra, bugüne kadar 
isi Hayreddin. bu hususta muharririmize hiçbir mahkumiyeti olmadılmı da UAve 
•u 2-ı.-tı ;..+; İspanyol vapuru Nara bumu a-ı.ıarın-
Y Ullllll ftrm~ ... r: etmiştir. ~LA 

- Ba§ bodoslamasııun su hattında tak- Çanakkaleden vapurun süvarisi Yasi da Akbq ile .Kilye arasında iki yüz metre 
riben 3 metre yukarısından itibaren ge- Yakiba Yamanı hakkında malQmat iste- uzakta karşımıza çıktL Kendisine ~re 
minin umurgasınr. kadar olan kısım par- niyordu. Süvari I inci süvarinin Çanak- salı takib etmesi için üç defa düdük çal
çalanmlJ, levhalarla beraber bodoslama knleden gemiden alındığını ve şimdi ora- dık. Cevab alamadık. İspanyol vapuru 
iskele tarafından eğilmiştir. Gemiye su da bulunduğunu bildirmiştir. ,yoluna devam etti. Karaya yakındık. Sol-
giriyorsa da müsademe bölmesi suyun Bundan sonra, hlkim Salihattin Civan ,dan bize yüklendi.> 
ambarlara nüfuzuna mani olmaktadır. Segoraya h5disenin ne şekilde cereyan Maamafiıh asıl kabahatın kimde oldu
Müaademe bölmesi kimilen su ile dol- ettiğini sormu~r. o da, §Öyle anlatml§- lu yapılmakta olan tahldkaUarla mey-
muftur. Tehlike gördüğümüz için gemi- tır: dana çıkartlacaktır. 
niD tamir edilmeden hareketine müsaa- - Biz Çanakkale bojazma ıiriyorduk, Yolcular pdiyor1ar 
de edilmemiştir. Esasen haciz de konul· o sırada ltalyan bandıralı Kompino da 
mut buluumaktadır. boğazdan çıkmak üzereydi Bizim ıemi-

Birind bptan Wr şey söylemiyor yi Türk klavuzu idare ediyordu, sahile 
Liman rei:ı ve tahkik heyeti, gemide yakın bir vaziyette ilerliyorduk. Fakat, 

birinci kaptana kaza hakkında alelusul İtalyan bandıralı vapurda .klavuz yok
ınal 10nnuf}ardır; fakat birinci kaptan, muş. İşte t&m bu esnada İtalyan vapuru 
gemi~i ıdare edenin suvari olduğunu yolumuzu kesti, kaza bu tekilde 'WkUa 
kendfs;nfn 'bır {E?Y .söyliy:emlyec;eğini ila- ,geldi. 
de ebniştir. Duruşma neticesinde, Çanakkale müd-

Romanya vapuru kaptanı ne diyor deiumumiliğinin dileği üzerine, Mekala-
Ça.rpıfDıa esnasında Romanya bandıra- .106 vapurunun :zabitinin sorıusu yapıla

lı Recel Karul vapuru da Pireden İstan- rak, ~abıtların ora müddeiumumiliğine 
bula gelmek üzere Çanakkale boğazın- gönderilmesine ve suçlunun iltenilen 
dan geçmiş ve hadiseyi vapurun süvarisi Yasi Yakiba Yamaniden başka birisi ol
ne mürettebat ve yolcular görmüşlerdir. duğuna göre, serbest bırakılmasına karar 

Recel Karul vapuru dün sabah lima- verilmiştir. 
nımıza gelince hukuki cihetten işe el ko- Kaptan muhakemeden sonra muharri-
yan ikinci ticaret mahkemesi bu nokta- rfmlze şu izahatta bulunmuştur: 

Dün akşal'fı limanımızdan hareket eden 
Predans vapuru bugün Çanakkaleye ul
rayarak yolcuJın alacak ve Napoliye ıö
türecelrtir. İtalyan vapuru süvarisi ile 
mürettebatı oradaki adli tahldkat bitince 
şehrimize geleeeklerdir. 

Sıhhat noktai nazanndan 

ÇOK GÜZl!L 
bir tarzda J•pılmış pk OQCuk 
arabalan, her yerden ucm 

fiyatlarla yalnuı 

1AKER 
..•l•z•l•rtnd• 

ublmaktadır. 

dan da tahkfkat yapmıştır. Vapur, saat - Çarpı~ma hldisesi, akpm saat ıe-
•••••••• .. ••~ • • • ••••••·•••••••••~•~•~•~•~•~•~•~•4•4•4•4•••••••••••••••••••••••••••••••••• .... • 

12,30 da Köstenceye hareket edeceğinden 
bir teahhu:ı: a meydan kalmamak için 
ikinci ticaret mahkemesi azasından Ba
yan Beyhan Recel Karul vapuruna gide
rek gt?mimn süvarisi Marko ile birinci 
kaptan ve aerdümenin ifadesini almıştır. 
Bunlar demişlerdir ki: 

c- Dün sabah (evvelki sabah) saat 
8,20 raddelerınde Naraya doğru gidiyor
duk. İspanyol gemisi bizim önümüzde 
bir buçuk mil kadar ileride gidiyordu. 
Bu etnada karşıdan İtalyan gemisi gö

rLiııdü. Düdük çaldı. Fakat İspanya ge
misi hilaf mutad yolunu sola çevirdi ve 
İtalyan gemisinin solunda bir numaralı 
ambarına bindirdi. Müsademe çok şid
detli OhnU§tur. İtalyan vapuru süratle 
bı. tıyol'du. Telsizle yardım edeceğimizi 

Kadıköy Vakıflar Dlrekt6rlUOU lllnları 

Aylık kirası 

Mahallesi Sokağı Nev'i No. sı Lira Kr. 

Usküdarda Hayrettin çavuş Pemal Ev 6 1 00 
Üsküdarda atilc Valde Tekke arkası . 8 8 00 . 
Kadıköy Osmanağa Bekçi : 17 ., 00 -
İç Erenköy Kozyatağı Dükkln ~ 4 00 
Yukarıda yazılı yerler 938 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

açık arttırm&ya çıkarılmıgtır. İhaleleri R/7/937 perşembe günü saat 15 de istek-
lilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. (3713) 

Hava Kurumu Istanbul Şubesi Direktörlüğünden: 
İnönü kampına. iştirak etmek üzere imtihanları yapılan Tü•kkuşu talebeleri 

2 Temmuz Cuma gllnü öğle trenile sevltedilec~klerinden bunların il~r tane 

vesika fotoğraflarile 28/Haziran/937 pazartesi ıünü §Ubemize müracaatlarL ...... 

. 

1 Emniyet Sandıöı llinlar1 1 
Emlak alıcılanna sekiz Taksitle sa hı 

Semti Cinsi . Muhammen kıymeti 

Kasımpaşa Tahtakadı mahallesi Tahta
kı.dı sokak eski 24 yeni 22/24 No. lu 
bir katta. 
Çarşıkebir Feracecilerde yeni 19 No. lı 

Kartal Meydan sokağında eski 21, 
251/90 No. 
Üsküdar Selmanağa Şehcamii sokağın-

da eski 15 yeni 17 No. Ju. 
Çarşıkebirde Kazazlar orta sokak eski 
ve yeni 37, 39 No. lu 

Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sul
taniye yeni Must&fapaşa sokak eski 26 
Mü. Yenr 19/l No. lu. 
Hatapkapısı Ahıçelebi mahallesi Zin
dankapısı sokak eski 306 yeni 370 No.lu 
Aksaray Ağayokuşu eski Yakupağa 

mahallesi rski Valdecamü yeni Valde
çeşmesi sobk eski 12, 12/1, 12/2 yeni 
132, 134 No. lı. 
Erenköy, Merdiven köyünde Yeni Bah-

iki odalı ahpp bir evin 
tamanıL 

Kargir bir dükkan 

lld katta üç oda ahşap 
bir ev. 
iki katta 9 odalı iki bö
lüklü bahçeli bir ahşap 

ev. 

Kargir bir dükkin. 

İki odalı bir ev. 

Oç katta kargir iki odalı 
bir dükkan 

İki katlı bin dört diğeri 
beş odalı elektriği havi 
kfırgir iki ev. 
Biri iki katta altı odalı 

riye sokak eski 5, 7, 5 mükerrer ve ye- ahşap ve diğeri kargir 

250 
500 

250 

250 

150 

300 

800 

4200 

ni 42, 42/1 ve 42/2 numaralı. beş oda ve bahçeli iki ev. 800 
1. - Arttırma 9 Temmuz 1937 tarihine düşen cuma günü saat on üçten on l:ieo

şe kadar yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üzerinde kalacaktır. 
2. - Arttırmaya girmek için muhammen kıymet!% 1-0 nu nisbetinde pey aJi. 

çesi yatırm11k lazımdır. 
3. - Bedelin dörtte biri pe§in geriye k:ılanı sekiz senede sekiz müsavi taksi~ 

te ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4. - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo-

tekli kalır. (3480) 

lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarllk Komisyonu ilanları 

Cinsi Mikdan Muhammen fiatı Teminatı İhalesi 

Odun 149000 kilo Beher 250 kılo- 135 L 12.7.937 saat 111. 
su 3 liradan. 

1 - Üniversite merkezi ile Fakülte ve onlara bağlı müesseselere alınacak o
lan odun yukarıda yazılı gün ve saatte Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılacaktır. 

2 - Talipler 2490 sayılı ihale kanunun da yazılı vcsjkalarile beraber teklif zarf-

!arını ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe vermiş olma
lıdırlar. 

3 - Şartname ve liste her gün Rektörlükte okwil\bilir. (3725) 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
Kilo miktan Bir kilosunun muhammen bedeli 

• 
2345 Tereyağı 100 Kuruş 

l 

24800 Sadeyağı 90 c 

Belediye hastane lerile diğer müesseselerine lüzumu olan yağlar kapalı zarf 

ile eksiltmeye konulmuşlardır. Şartname ve listesi Levamn Müdürlüğünde ,... 
rülebilir. Eksiltme 8/7/937 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende yapU.. 
caktır. İsteldiler 2490 No. Iu kanunda yazılı vesika ve 1849 lira 87 kuruşluk ıa: 
teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfla. 

nnı yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bil 
saatten sonra verilecek zarflar kabul olu ıımaz. (B.) (3604) 

* * Belediye zabıtası memurları tarafından mağaza ve dükkanlarda yapılacai 
kontrol defteri için lüzumu olan 6 kalem malzeme ı-çık eksiltmeye konulmuştur. 
Bunların hepsine 2292 lira 50 kuru§ fiat tahmin olunmuştur. Listesile şartnam .. 
si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 1s tekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika 

ve 171 lira 94 kUl'U§luk ilk teminat makbuz veya ır.ektublle beraber 8/7/937 per-
~mbe günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3567) 

* * Belediye zabıtası memurlarına yaptırılacak 265 takını elbise kapalı zarfl9 
eksiltmeye konulmtişt\ir. Bir takuh elbiseye 20 lira bedel tahmin olunmuştur. 

Eksiltme 8/7/937 peqembe günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ku
.naı nümunesile şartnamesi Levazım Mü fürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
No. Iı kanwıda yazılı vesika ve 39'1 lira fıO kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını h evi kapalı zarflarını yukarıda yazılı 

günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra veri , 
lecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (38 02) 

* * Keşif bedeli 1300 lira olan Veli efendi koşu yerinde yapılacak tamirat pazar

lığa konulmuştur. Kefil evrakı ve prtna meSi Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler 2400 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Bayındırlık Direktörlülfuı· 
den alacakları fen ehliyet vesikasile 97 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz !V• 
ya mektubilc beraber 28/6/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ.) (3673) 

• 
" 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnlan 1 
Muhammen bedeli (41600) lira olan 800 ton katran yağı 2/8/1937 pazartesi günü 

saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia Vekileti binasında satın alına • 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3120) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3297 No. lı nüshasında intişar 

etmi§ olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
H de kadar Devlet Demiryollan Malzeme dairesindeki Merkez Komisyonu Rei8-
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 208 Jwrup Ankara w Haydarpap veznelerinde satılmaktaclar.ı 

(3381) 



Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acı badem 

Acı badem yağlı 
Yarım yağlı gece 

Yasemin ve gül yağlı 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 
ihtiyarlan gençJqtjrir, gençleri güzellqtirir. 

Cilde tatlı bir e•merlik ve sıhhat veren 

Hasan Deniz Kremlerl çıktı 
Hasan lamlne ve markasına dikkat. 

Hasan deposu : latanbul, Ankara, Beyoğlu, Beıiktaş, Eskişehir 

KUMAS TiCARETHANESf 
SULTAN HAMAM 

Perakende sahşa ait YENİ MAGAZANIN 
açılması münasebetile son moda iNGILİZ kumaş
lan ve kuponları getirdiğini ve zengin çeıitler 
bulundurduğ,ınu aayın müıterilerine bildirir. 

NAS1~1lAC1 
KANZUI< 

AMERIKADA UZUN TETKİ
KAT NETİCESi OLARAK 
BULDUGU BİR FORMÜLDÜR. 
KANZUK NASIR ILACI 
en eski nasırları bile kökün
den çıkarır. Ciddi ve şayanı 

itimat bir na.sır ilacıdır. 

İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ 1 
BEYOGLU - ISTANBUL , 

Mart 
otomatik 

Muavin 
maka• 

alta adet' 
32 x 6 
il atik 

DAINLER - BENZ -MERSEDES 
M•zutlu k•mronlar1 

Dünyanın en ıdareli ve ekonomik 
nakil vasıtalandır. 

Taksim bahçesi karşısı No. 25 
Telgraf: Uizel - lshmbul .. , .................. .. 
Sin:r zafiyetine I 

fevkalade bir ilaç 

L 
eczahelerden arayınız. 

,, ; 

Kireçlik Kömür 
Madenleri 

Türk Anon·ın ~irketinden: 
Şirketimizin 24.6.937 tarihinde in'i

kat eden hissedaran fevkalade top;an-

Kulağınıza küpe olsun! 

r 

EN t-'Üt>Mİ$ 
\sTil\APTAH 
~oNRA ·· · 

NEVROZiN 
kullanmakla kabildir. 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti snratle dOşnrtır. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adaJe ağrılıırı ancak N EVROZIN 

almak suretile çarçısbuk defedllebilir. 

Kat'i Tesir 
lcabınd• GUnd• 3 ahnablllr. 

Y alnı;,. " iyi ,, 

1 

tısında ittihaz edilen karara tevf.~~an 
beheri yirmi lira kıymetinde ve yuzde 

~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~ elli biri nama ve yüzde krrk dokuzu 
hamiline muharrer olmak üzere (7500) 

POKER 
bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer kontrol 

~ 
FLITı 

t imtiya~ı hisse senedi ihracı tckarrür 
etmiş ve işbu tıisse senetlerini iştirada edildiğinden hepsi de mütesaviyen 

0 
keskin ve dayanıklıdırlar. ~ og ~~ C> r· 1 eski hissedarlarımızın rüchan hakkı ta

nınmış olduğundan bu karara tevfikan Şayet onlardan biri, sizi tamamen :4 z.-A •"' 
memnun edemedi İ.8e "Poker,, bi- liA "~ 

rüchan hakkını kullanaca!t hissedar -
larımızın 7.Temmuz.937 tarihine ka -

limünakqa değiştirecektir. 

JARDIN 1 dar Bahçekapıda Taş handa kain şirket .. ._~Bu YÜZDE YÜZ BiR GARANTiDiR • ..-_, 

H., D;Yİ a..taç'.. ~ 
pratıoı ,,. oeh.tat .U, 

feleriıal öldür.. tnd.r • 
Pompalı kaplar denaaade 

atılır. Va daima kullaaal .... 
lauırdır. Aynca satı• alıucak ak• 

samı JOktur. Hatarat içia öldürücl, 
sebn va .. hatlar içi• aararaıııdır. Zelüq 

datildir. Pratik ve mü...udir. 
.,_, ...... : "· .,..., •. i...-.ı ........ .,.,.... .... t 

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

ÇAKLARINDAN farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamuliltı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZULMAZ, 
EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmıoz. Yerli 
emek, )erli ~crmaye ve yerlf ışçi ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
dakı fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dani eşi olmayan 

F b ·ikamıza biıtun mekteplileri grup halinde tetkikat Y~P
rnaga dav t edıyoruz. 

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

T Mamuli tını arayınız. 

merkezfoe müracaatla t~leplerinı ka
yıt ve hisse bedellerini 24.Temmuz.937 
tarihine kadar tamamen tediyeyi taah
hüt eylemeleri ilan olunur. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Seliın Ragıp EMEC 

SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Nafıa Vekaletinden: 
2 Ağustos 9:37 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme 

Eksiltme Komisyonunda 208.000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun ka· 
palı zarf usulıie eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şa:-tnamesi ve teferrüatı 1040 kuruş mukabilinde Vekalet Malzeme 
Müdürlüğünderı alınabilir. 

Muvakkat teminat 11650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını Resmi Gazetenin 7/51936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasında çıkan talimatnameye göre V (•kaletten alınmış 937 senesi malzeme 
müteahhitliği vesikası ile birlikte 2 Ağustos 937 pazartesi günü saat 14 e kadar 
Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. cl493. c c3274> 

• • • 
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Amerikan Kız Koleji • Robert Kolej ER"E" "iSMi il( 1 Z 1( 1 S M 1 : Arnavutklly. Tel. 36.160 Bebek. Tel. 36 ... 3 : ft ft ft 

Mektep, lngilizceyi en iyi ötreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs '!:'uallimler 
tarafından ötretilir. Milli terbiye ve kültüre son duece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. Kütu~hanelerl 
mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmül'llnü temin eder. Lıse kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterilır. 

MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mlltıendisi yetiştirir. 

KAYIT GÜNLERi: 1 Ağustos'a kadar Çarşamba gUnlerl saaı 9:00 dan 12 00 ye kadar. 
ı Ağustos'tan sonra Çarşamba ve Cumartesi gUnleri sdt 9:00 dan 12.00 kadar. 7 EyUllc1~n "\oura hrr &Dn. 

Fa:zıa· ıualClmat için· nu:lctupla veya l>lzznt mörncı..nt rd 't,•h••« ,._ 


