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ıbnr vennecllll ev-1 1ıN&b - topluı
tumı 7apan A'ftlll KaJUnmnda, beJ-1 
ııelmllel siyasi vaziyet hakkında hara-
retli müzakereler yapılım§tır. 

İfçi partisi lideri AtU, Loyd C.C ve 
• ·bazı mWıafazakir mebu11ar 8&& a1mıt 

Akdeniz, İspanya meselelerile Çin .. Ja
pon ihtillfı hakkında hilk6metta babat 
iatemi§lerdir. . 

Akdeniz muvuep.eeile ademi mld•lta
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İ STER iNAN İSTER İNANMA! 
Kütahyada seyahat eden bir wadaşımız yazıyor: ni kapalı tutmak mümkün olmamakta, rüzgir gelince de 
Kütahya ile Alayond arasında işliyen şimendiferin mumlar sönmekte, halk çarnaçar karanlıkta seyahat et· 

elektrik cihazı bozuktur ve bu bozukluk 20 gündenberi mektedir. 
devam etmektedir. Trenin seferi geceye tesadüf etmek- Ben bu asırda bir trenin mumla tenvir edileceğine 
te, b•ı bozukluk yüzünden de tren mumla tenvir edil- inanmamıştım. Gördüm, inandım. Fakat ey okuyucu 
mektedir. Fakat bu sıcak havalarda vagon pencereleri- sen: 

lSTER iNAN lSTER I NAN M Al 

Sözün Kısası 
Darüşşef aka'ga 
Dair 

HlllHUla lehedJil yalı 
Dün asamı hararet IÖllede 29, acarl 

derece idi. Rtlzslr poyrudı. Slr'aU 
1 de 11 met.re ldL'Ban ratıp olup taQlk 
tarı 251 clvannda 1d1 . 

Bugtln handa bir tebeddtıı oımaac:P:: 
Hararet ayni miktar ilr.erlnde kala 
R~ gene poyra laUkametlnden f/lfl 
cettır. 

Gilıet : 4.54 
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~TELGRAF HABERLERi 
- ' ·- - . 

Son muharebelerde 
15 bin çinli öldü 

Ademi müdahale işi 
tekrar sarpa sardı 

Alman filosu ispanya sularına hareket etti, Almanlar 
ilk şart olarak Frankonun muharip tanınmasını İstiyorlar 
, Londra 30 (Hususi) - Ademi muda- üzere bugün limandan hareket etmiş -
hale tali komitesi saat 16 da toplar.ıntş tir. 
ve üç saat süren hararetli bir celseden 4000 maktul 

Londra 30 (Hususi) - Pekin ve civarı 
bugün tekrar Japon tayyareleri ve ağır 
bataryaları tarafından bombardıman e
dilmiştir. Şehrin civarında tahaşşüt e
Öen Japon askerleri tedricen surlardan 
içeri akın etmektedirler. 

Şanghay 30 (A.A.) - Röyter: Yeni _şimale doğru ilerlemek emrini vermiş. sonra, hiç bir neticeye varmadan gele- Bilbao 30 (A.A.) - Havas ajansı 
Pekin valisi general Şang Tzu Çuııg, tir. cek hafta tekrar toplanmak üzere dağı '- muhabirinden: 
şimdiki anlaşmazlığın başlangıcındon- İki tarafın zayiatı mıştır. Dün bütün gün hük\ımetçiler, asi· 
beri 29 uncu Çin ordusunun 15 bin füü Tokio 30 (A.A.) - Tiençinden Do- Toplantıda ilk söz alan Alman sefiri !erin Castro Alen ve civarındaki mev. 
ve yaralı zayiat verdiğini bildirmiştir. mei ajansına bildirildiğine göre, bu a- Fon Ribentrap, İngiliz planına karşı zilerine taarruz etmişlerdir. Bütün bu ta-

Tiençinde ftZiyet yın 28 indeki çarpışmalarda Japonla - Sovyetlerin takındığı itilafgiriz v~ziyeti arruzlar, tardedilmiştir. Milislerin mu-
T.iençin 30 (A.A.) _ Çin milisleri, bu nn uğramış oldukları zayiat, ilcisi za - şiddetle tenkid etmiş ve demiştir ki: harebe meydanında 4000 maktul ve Bu sabahtanberi Tiençinde sükQn hü

küm sürmektedir. sabah silahlarını depolara tevdi etmeğc bit olmak üzere 121 maktul ve 2 38 mec _ Sovyetler, kendi bu hareketlerile mecruh bırakmış oldukları tahmin edil-
bqlamIJtır. Mukavemetin billruvve ter- ruhtan ibarettir. Çinlilerin hemen hep- İngiliz planını torpillemiş oluyoriar. mektedir. Tiençin ile Pekin arasındaki demir

.Yolu münakalatı iadeten tesis edilmiştir. kedilmit . olduğunu gösteren bir çok ala- si de maktul olmak üzere 1200 kişi za- Franko'nun muharib hakkı kabul edil- Meçhul bir tahtel~ir 
im vardır. yi etmiş olduklan rivayet edilmekte - medikçe hiç bir müzakere yapılamaz. Marsilya 30 (A.A.) - Sete yakının.. Japon tayyareleri, Pekinin 4 kilomet

.te şimalinde kain Peiyuan'ı bombard.J
\ınan etmiştir. Burada henüz Çin kıtaatı 
bulunmaktadır. 

Japon kıtaatı, yalnız şark istasyonunu dir. Şimdi artık İngiliz planının teferrü- da Grau du Roi açıklarında İspanyol 
elinde tutmaktadır. Bu ist .. -ond:ı bir 300 Japon öldürüldü t .. k d h kal hükfunetçilerinin ikisi gaz gemisi ve bi• 

~J T k' 30 ( A ) N hi N' h a ının muna aşasına 8 acet mamış- ri de Anduntzmendi adındakı' bir Kar -
kaç Çin silahendazından başka hiçbir 0 ıo A. · - ie · ıc i ga. tır. Bundan sonra Alman hükUmeti ken-
Çin kuvveü yoktur. zetesi, Pekinden istihbar ediyor: di hareket serbestisini muhafaza ede- go olmak üzere üç gemisi, sahile üç mil 

Çin kıtaatı, Tungchow'daki fiapon kuv Şarki - İhopei hük\ımetinin Çin J"an- mesafede tabiiyeti meçhul bir tahtel -
" tl Şimale ~ cektir.> e erini sarmışlarsa da Japonlar bom- Ul'5•u darmaları, Tungehow'da isyan ederek bahirin taarruzuna uğramıştır. Tahtel-
bardımana başlar başlamaz ric'at etmiş- Şanghay 30 (A.A.) - Bir Japon 300 Japon tebaasını ve mezkt1r hüku - Alman filosu bahir, sürekli ateş açmıştır. Gaz gemi· 
lerdir. k... ı · k ;membaından gelen habere göre, Tehi- met er anını öldürmüşlerdir. K' 1 30 (AA.) _ Adıniral Scbear en, manevra yapma suretile obüsle-

Swatowda Japon aleyhtarlığı artmış- ang - Kai - Chek, halihazırda Paoting- Koralı 200 muhacirin akıbetinden ıe rin isabetin~ani olmuşlarsa da kı • 
lır. fou'da bulunmakta olan Çin kıtaatına endişe edilmektedir. j zırhlısı, Kolen kruvazörü ve ikinci tor- çından ağır surette rahnelenen Kargo, 
.. ,,,111111111111111111111111111111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11111111111111 pi do filotillası, İspanya sularına gitmek ,hemen ateş açmıştır. 

Sidibat misakı ve 
Balkan Antantı 

Yedi dost memleketin Nazırları Cumhuriyet 
bayramında Ankarada toplanıyorlar 

Belgrat 30 (Hususi) - Politika gazetesinin istihbaratına göre, Cumhuriyetin 
yıldönümü münasebetile 29 Birincıteşrinde Sadabad misakını imza eden İran, 
Irak ve Efgan hariciye nazırları ile Balkan Antantını teşkil eden Yugoslav, 
Rumen ve Yunan hariciye nazırları bir arada Ankarada toplanacaklardır. 

Türkiye Hariciye Vekili Rüştü Arasın riyaset edeceği bu müşterek toplantıda, 
iki siyasi teşekkülü alakadar eden meseleler görüşülecektir. 

İngiliz - İ ;j;urda yangın 
münasebatı çıktı, 2 ölü var 

Roma 30 - İngiliz • İtalyan müna -
sebatında salfıh husulü meselesinden 
bahseden salfıhiyettar mehafil, cişlerin 
henüz başlangıçta olduğunu» b~ ve 
ıB. Eden'in Romayı ziyaretinin henüz 
bir faraziyeden ibaret olduğunu ilave 
~tmektedirler. 

Nevyork, 30 - City of Baltimore 
vapurunda birdenbire yangın çıkmış • 
tır. 2 ölü, 3 kayıp, 6 hafü yaralı vardır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesi 

1 Türk- Mısır 
Dostluğu 
iki memleket Hariciye 

Nazırları arasında 
telgraflar teati edildi 
Ankara, 30 (Hususi) - Türkiye ile 

Mısır aasında imzalanan mukavelena
meler Mısır mebusan ve ayan meclisleri 
tarafından tasdiki münasebetile Mısır 

hariciye vezirile Dr. Tevfik Rüştü Aras 
arasında çok samimi telgraflar testi e
dilmiştir. 

Mısır hariciye veziri, telgrafında, iki 
memleket anısındaki kardeşçe münase
betlere işaret ettikten sonra Hariciye 
Vekilimizin önümüzdeki kış içim}.e Ka
lıireyi ziyareti an'anevi dostluğm1 par
lak bir tezahürünü teşkil edeceğini bil· 
dirmiştir. 

Hariciye Vekilimiz, cevabında, Kahi
reyi ziyaretinde, Türkiyenin kardeş mil
letin saadet ve refahı hakkındaki te
mennilerini şüahen izhar etmekle bah
tiyar olacağını bildirmiştir. Ankara 30 - Bugün saat 1 7 de Zi

"C' •ı • f • • f k • • raat Vekili Şakir Kesebir yüksek Zira. 
r l ıs ının a sımı at Enstitüsü kooperatüi tarafından ens- E dirnede bı·r 
11 l • titü ilim ve idare uzuvları için inşa c-
LY.l e Se eSl dilecek mahallenin temelini atmıştır. s f l f 

Cenevre 30 (Hususi) _ Filistinin Ziraat Ve.~ili i~~.temel taşını -~tma - CpT Op an lSı 
taksimi hakkındaki raporu tetkik ede- d~n ~vvel ~oyledı.gı nutukta ~utcş~b- vapılıgor 
cek olan Mandalar komisyonu bugün bıslerı tebrik etmış ve ev sahıplerıne .1 ~ 
toplanmıştır. e~lerinde ı:ıeş'eli b.ir .hayat geçirmeleıi- Edirne (Hususi) - Edirne; Kırklar-

Yüksek Arap komitesinin murahhas nı temennı eylemıştir. eli, Çanakkale ve vilayetimizden seçi-

hey'eti, Mandalar daimi komisyonuna Eski Fransız sefirine ateş lecek üç murahhasın iştirakile 31 tem
hir muhtıra vererek İngiliz komisyo • muzda umwni müfettişimiz General 
nunun Filistin kargaşalıkları hakkın - e.den kadın mahkum oldu K Diriğin başkanlığında yapılacak o • 
daki tahkikatını tarafgirane bir zihni • Paris 30 (A.A.) - Ceza mahkemesi, lan spor toplantısı hazırlıkları bitmiş -
yetle yapmış olmasını protesto etmiş 17 - Mart • 1937 tarihinde Kont de tir. Mürahhaslar gelmiştir. Bugün Ge
ve bu kar~aşalıklardan mütevellid Chambrun'e rövolverle ateş etmiş o- neralin gelmesi bekleniyor. Yarın top· 
ınes'uliyetin Ingiltere hük\ımetile Si- lan Madleine Font Angs'i bir sene lantı yapılacaktır. 
yonistlere tahmili icap edeceğini bil • hepse ve 100 frank para cezasına mah- -------
dirmiştir. küm etJniştir. Ankarada bib 
A.vrupa - Amerika 
Hava seferlerinin 
ikincisi yapıldı 

lran transit yolu 
Erzurum 30 (A.A.) - Vilayet dahi

linde yeniden yaptırılmasına karar ve
ıilmiş olan 1 O jandarma karakolunun 

. Lon~ra 30 (Hususi) - G~çenlerde te- inşaatına başlanmıştır. 
~ edilen Avrup~an. ~m~r.ıkaya mul:a- Yollar üzerinde de büyük bir faali. 
bil ha~a. seferlerının ıkıncısı. ~apılmıştır. yet vardır. Bu faaliyet bilhassa İran 
Her iki istikamette uçan İngıliz ve ~"-me- ıransit yolu üzerinde görülmektedir. 
rikan tayyareleri, bu sabah saat dört su-
larında Okyanus üzerinde karşılaştıktan Devlet demiryollannda 
sonra, saat ona doğru biri İngilterr-de, Ankara, 30 (Hususi) _ Devlet de· 
<li~erj ~e Şimali Amerikada karaya in- miryolları umum müdürlüğü, bir ta • 
mışlerdır. ,ıhimle merkez kalemlerinde çalısan 

Avrupadan Amerikaya uçuş 17.45 sa- memu~ların mesai saatleri içinde c~ _ 
·~~. A:ı:nerikadan Avrupaya ise 12.45 saat kellerini çıkarabileceklerini bildirmiş-
surmuştür. tir. 

ıBaytar Fakültesi talebeJeri Leyli meccani talebe imtihanları 
Adanada Ankara, 30 (Hususi) - Maarif Ve. 

Adana, 30 (Hususi} - Baytar fa • kfıletine bağlı lise ve orta mekteplere 
kültesi talebelerinden 30 kişilik bir alınacak leyli meccani talebe için 2 ey
grup profesör ij:ilminin riyasetinde ba- lul perşembe günü 62 vilayet ml;!rke
zı muallimlerle beraber bugün Anka- zinde imtihan yapılacaktır. 
radan şehrimize geldiler, Ziraat mekte- İmtihanlar 2 eylıil perşembe günü 
bine misafir edildiler. Köylerde 3 gün ;rürkçe ve edebiyattan, 3 eylul cuma 
tetkikatta bulunduktan sonra Tarsus, günü riyaziyeden, 4 eylül cumartesi 
Mersin ve Malatyaya uğrayacaklar, Sul- günü de tarih ve coğrafyadan yapıla -
tansuyu harasını gezeceklerdir. caktır. 

Kişiye tifo 
Aşısı yapıldı 
Ankara, 30 (Hususi) - Ankarad:ı ti

foya karşı tedbirler alınmış ve aşı tat
bikine başlanmıştır. Bir günde aşı olan
lar vasati olarak bini aşmaktadır. 

Tifonun İstanbuldan geldiği tahrıkkuk 
etmiştir. 

Havayici zaruriye satan esnaf da aşı
lanmağa mecbur tutulmaktadır. 

Bir adam metresini 
vurdu 

Dün saat 16,50 de Taksimde Sazlıde

rede Ferhat isminde bir adam Saliha is
minde genç bir kadını dört yerinden a
ğır surette yaralamıştır. 

Salibe bir senedenberi Ferhada met
reslik etmektedir. Son zamanlarda Fer
hat Salihanin kendisini aldattığını his 
etmiş, kıskanmıya başlamış ve bu kıs

kançlıkla kadını biçakla dört yerinden 
ağır surette yaralamıştır. Yaralaı kadın 
Beyoğlu hastanesine nakledilmiş, suçlu 
yakalanmıştır. _. 

Adanada pamuk \ lstanbul festivali 
Mahsulü Yarın başlıyor 

Adana, 30 (Hususi) - Bazı pamuk 
tarlalarında gene kurt görülmüş oldu
ğundan der.bal tedbirler alınmıştır. Ö
nümüzdeki ayın ilk haftasında pamuk
ların toplanmasına başlanacaktır. Çift- ' 
çiler şimdiden amele tutmuşlardır. 

Şarhışlada göçmen 
Yerleştirme faaliyeti 
Şarkışla (Hususi) - 936 ve 937 yılla

rında Romanya ve Bulgaristandan gelep 
muhacirler Şarkışla ve Kemerck hava
lisine yerleştirilmekte ve bir an evvel 
müstahsil bir hale getirilmelerine çalı -
şılmaktadır. 936 yılında Şarkışla, Kcme
rck ve köylerine yerleştirilen muhacir
ler 913 hanedir. Kendilerine, yiyecek, to
humluk, pulluk, arazi ve saire de veril
mjştir. 

tJ .~' 

Bu yıl içinde bu mıntakada yeniden 
960 ev yapılarak muhacirlere tahsis e
dilecektir. Bunlardan 500 tanesi Keme
rektc, 100 tanesi Karagölde, 150 si Li -
sanlıda, 72 si Çeynide, 20 si Tekmende, Festival münasebetile ~ye su • 
68 zi de Dentilde inşa edilecektir. Bu io- lar idaresi Taksim meydanında renkli 

ve ışıklı su tesisatı yapmıştır. Festival 
yarın başlamaktadır. Yarın akşam ~ 
tanbulun belli başlı yerleri de donana
caktır. 

şaat üç ay içerisinde bitirilip göçmen • 
Jer yerleştirilmiş olacaklar. Bu mınta -
kada, kendilerine tarla da verilecektır. 

Sipariş edilen öküzler de gelmiş, tevzia
ta başlanmıştır. 

Bu yıl içinde 5000 muhacir daha gele
cektir. 

Bunlardan 414 hanesi gelmiş bulun _ 

Yarın Modada saat 13.30 da yelken 
müsabakaları yapılacaktır. Saat 13.30 
da ise Dağcılık klübünde Türk ama • 
törleri tenis seçmeleri olacaktır. 

maktadır. ft 
Gelecek yıl içerisinde de Şnrkışin is - Edirnede sanat mekteplerini te i' 

t Edlme (Hususi) - Maarlf VeUletl san'at 
asyon yolu etrafına 500 ev daha yapı - mektepleri umum müdürü Rüştü §ehrlmtze 
lacaktır. gelerek san'at okulunu teftişe başlamıştır. 

il Sabahtan Sabaha: 

Ayıp ve yasak 
İki haftadFınberi 1stanbulda belediye yasakları tam Avrupai bir inti

zamla tatbik ediliyor. Temizlik mücadelesi senenin en sıcak ve abur cu
buru çok mevsimine tesadüf etmesine rağmen müsbet neticelerini ver
meğe başladı. Her sınıf halk arasında belediye yasaklarına karşı ciddi bir 
çekinme başlamıştır. Bir çok kimseler fena itiyatlarını terkediyorlar. 
Yedikleri karpuzun kabuklarını yere atmağa alışanlar g§riilmez fakat 
merhamet etmez bir kuvvetin vehmi içinde kendilerine ge~or ve soka-
ğı kirletmekten çekinerek çöp sandıklarına kadar gidip ellerindeki yük
ten kurtuluyorlar. 

Bilinmez ne kalın bir duygusuzluğun devamı içinde kaldırımlara tü
kürmeğe alışanlar etrafta yakalarına yapışacak bir belediye memuru ol. 
masa bile belediyenin artık her yerde sezilen gölgesinden çekinerek bu iğ
renç hareketi yapmaktan çekiniyorlar. 

Hele tramvaylardan atlıyanlann derhal yakalandıkları vakit göster-
dikleri tclfış ve heyecan sayıp döktükleri özürler, bahaneler sakim 
itiyadlann insanları tabiilikten ne kadar ayırdığını isbat ediyor. 

Halk arasında yavaş yavaş şu kanaat yerleşmeğe başlamıştır. Belediye 
yasaklan artık günlük emirlerden ibaret değildir. Düzcesi işin şakası 
yoktur. Ya sokak terbiyesi öğrenilecektir ya kesilen cezalar ödenecektir. 

Bu kanaatin yerleşmesi şehrin selameti hesabına kafi bir emniyettir. 
Şu şartla ki ötedenberi ısrar ettiğim gibi belediye yasaklarının milste -
mirren tatbik edilmesi lazımdır. Ta ki bu kanaat nesillere kök salsın ve 
bugünün yasakları yarının ayıbı h,aline gelsin! 

Bürhan Cahit Morkaya 
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Y-.. Ac1117e MDJ'I anam 
Fransız Enstitüsünün Sultanahmet yat yaJMlll müesseselerde Maarif Veka-

'civarında yanan adliye binası yerinde 
Bizans devirlerine ait eserleri meyd~ -
na çıkarmak üzere hafriyat yapacağı· 
nı evvelce yazmıştık. Fransız Enstitü -
sü bu hafriyatı Müzeler İdaresi ile 
müştereken yapacaktır. Maarif Veka -
leti bundan sonra topraklarımızda ec -
nebi müesseseler tarafından yapılacak 
hafriyatın Müzeler idaresi ile beraber· 
ce yapılması esasını kabul etmiştir. Bu 
şayanı memnuniyet kararla toprakları
mızda meydana çıkarılan çok kıymetli 
eserlerin zıyaına meydan verilmemiş 

olacaktır. Zira bu zamana kadar hafri-

letinin bir komiseri bulunmakta ise de 
kontrol tam olarak yapılamamakta, 

kıymetli eserler ortadan kaybolmak 
tehlikesine maruz bulunmakta idi. 

Müzeler ıdaresi ile Fransız Enstitü· 
sil tarafından yanan adliye binası saha
sında yapılan keşiflerde Bizansın meş-

hur ayan dairesinin bu civarda olduğu 
tesbit edilmiştir. Binaenaleyh burada 
yapılacak hafriyat bütün dünyayı ya -
kından alfıkadar edecektir. Bu sahada
ki sondajlara teşrinievvel ayında baş
lanacaktır. 

SON 'PO:S:'l'4 

Yeni radyo kanunu yarından itiba -
1 ren mer'iyete girecektir. Vekiller Hey'
etince tetkik edilip kabul olunan radyo 
ücret tarifesi de bugün şehrimize teb • 
liğ olunacaktır. 

Vilayetimiz posta ve telgraf idare
si radyo beyanname ve ruhsatname -
1erini tab'ettirerek bütün posta mer -
kezlerine dağıtmıştır. 

Radyo aboneleri Ağustos içinde en 
yakın posta merkezine müracaat ederek 
ücretini verip ruhsatnamesini alacak -
tır. 

Mali senenin ilk altı ayında ruhsat
name alanlar tam, yarısından sonra 
ruhsatname alanlar nısıf ücret vere -
ceklerdir. 

Yeni ruhsatnameler mali senebaşı 
olan hazirandan itibaren muteber sa -
yılacaklardır. 

G. Saraylıların bayramı 
bugün Taksimde başlıyor 
Yunan atlet ve gürelÇileri dün, A VusturJa .. mpiyona1 

Admira takımı da bu sabah reJdi 

İs tan bul Telef on btm p1en Yunanlı atıet .. -~ 1ı1r .... 
b k Sekizinci Balkan oyunlan seçmeleri! stadındaki spor merasimi poğraım: . 

Şe e eSİ münasebetile istanbula davet edilen Saat 15 de Yunan atletlerile atle • • 1 ·ı• Yunanistarun en meşhur atletleri dün tizm müsabakaları, 16 da Yunan gü, 
genış etı ıyor Romanya vapurile şehrimize gelmiş • ;reşçilerile güreş müsabakalan. 

İstanbul telefon idaresi yakında Şiş· lerdir. Güreşe girecekler: 
Bu münasebetle Yunanlılarla mü • 56 kilo Kenan. Biris Jide büyük ve tam otomatik bir santral 

kuracaktır. On bin abonevi içine ala - sabaka yapmak için Ankaradan ç.ağı - 61 kilo Basri - Salis. 
cak olan bu santral için • Osmanbeyde nlan 800 n:ı~treci Galip, Balıkesırde~ 66 kilo Faik - Mitropulos. 

. . . . 100 metre ıçın 200 metre rekortmenı 72 kilo Kandemir • Marku 
bır arsa alınmış, hına proJelerı yapıl - R if B dan 100 . . N . 79 k 

1 
Adnan K flis 

t Y k d t 1 Al tl . .. a , ursa metre ıçın azını, i o • ompo . 
mış ır. a ın a san ra a e erı muna - 400 . . d r· . d F hr" İ A. Çoban M h Çard 
kasaya çıkarılacaktır metre ıçın e ı:mır en a ı s • , gır: e met - is. 

Ye ı. sa' t l k . lm .1 . d. tanbula gelmişlerdir. Güreşçiler tartılmak için saat 13 d• 
n n ram uru ası e, şun ı y . k 1. 1 1 .1 G s kl .. b .. d bul caklardır 

Be g·ıu a b g·l 1 ş · ı· M . unanıstanın en uvvet ı at et ene . aray u un e una . 
yo n a anmış o an ış ı, aç cak la tl 1 . . . .. 1 d y tl tl · · · 1 · Lamb 

k T k · bo 1 . . b" k yanşa o n a et enmızın guze e- unan a e erı ısım erı: UrQ 

k 
a ve a sım a ne ennın ır ısmı .. . . . . . . lstanbulda daimi Ti"'o teva ku-1 yeni kablolarla Şişli santralına devre- receler alacakları umıt edılmektedır. .Yo~~koplos, Skıyadis, Kusudis, Se. 

J 
1 

J .dilecektir. Bu suretle bir taraftan Bey- Güreşç~le~ .. .. ves A. k rad d" k f Se g. kurulacak Devresinde oğlu diğer taraftan yeni yapılacak Şiş- . Galat~sa.rayın yıldon~u mun~be- n a a ünkU oşu ar 
T l 1i santralı Beyoğlu mıntakasına bağlı tıle ş:~nmıze d~vet edile~ Yunanısta- Ankara 30 - Atletizm ajanlığı tara· 

İktısat Vekili Celal Bayar, doku -r Son 24 saat zarfında şehir hudutları Kağıthaneden Ortaköye ve Karaköy • nm g~reş şaı:np.ıyonları .dun ~manya ,fından tertip adilmiŞ olan 30 kilomet. 
,zuncu yerli mallar sergisini a~arken dahilinde yeniden 19 tifo vak'ası mey- den Mecidiye köyüne kadar olan geniş vapurıle şehrun~ze gelmışlerdır. . . relik koşu bugün saat 17.30 da Ankara 
Ankara ve İzmirde olduğu gibi Istan - dana çıkarılmıştır. Sıhhiye Müdürlü - sahadaki abone taleplerini temin ede • Yunan şampıyonları arasında Bırıs, ~ehir stadından bqlamış ve Çiftlik yo
bulda da daimi bir sergi binası yapıl - ğü hastanelerde tifolular için yeniden cekfü·. Halen Mecidiye köyünde bir Şe- Sallis, Marku, Kompoflis, Çardis, bu • Ju üzerinde ilci tut yapılarak neticelen-
mağa teşebbüs edilirse hükumetin bu yatak temin etmek için sertabiblerle beke mevcut değildir. lunmaktadır. .miştir. 
~e yardım edeceğini söylemişti. görüşmektedir. Bu hafta muhtelif has- Yeni tesisatla beraber Kadıköy san· Çardis ile Çoban Mehmedin müsa • Bir hafta evvel yapılan 2S kilomet· 

İktısat Vekilinin bu işareti üzerine tanelerde yeniden 50 yatak temin edi- tral ve şebekesi de tevsi edilecek ve bakasına büyük bir ehemmiyet veril - relik koşuyu. kazanan küçük Şevki bu 
Sanayiciler daimi sergi kurulacak bir lecektir. Mecidiye köyünün telefon ihtiyacı da mektedir. ~efer ayni mesafe üzerindeki rekorunu 
bina tedariki için tetkiklere başlamış - Dün ikinci ve birinci aşılarını yap- tatmin olunacaktır. Admira da geldi J dakika kırarak 30 kilometrelik bu ko 
]ardır. tıranların sayısı 12080 kadardır. Telefon. i.d~resi devlete. geçtikten Şehrimizde Galatasaray la iki müsa- ,şuyu 1 saa~ ~ 7 ~~~~ka S~ ~~red_e -~~ 

Bir kısım alakadarlar Sürp Agop • • •· · · · · sonra, yanı ıkı senedenberı telefon te· baka yapacak olan Avusturya şampi • ,zanmıştır. Ikincilıgı Ali, UÇl.Ulculugu 
mezarlığından belediyeye geçen saha - fmdan da bir ba;Idşta görülebileceğini si~. ü_cretleri~in az.altılması, bilhassa yonu Admira takımı bu sabahki Kon _ .Hüseyin kazanmışlardır. 
nın, bazıları da Tepebaşı bahçesinin söylemektedirler. Bu takdirde karadan mukalemelerın yedı kuruştan beş ku. vansiyonel ile şehrimize gelmiştir 
- mevcut tesisat yıktırılarak - dai - tramvay yolun Sarayburnuna kadar ruşa inmiş bulunması halkın telefona A t tal··-· g:1..k . . da Bakırköy Kaymakamı vefat etti 

1 1 · d d · - · • .. vus ~a .ıuuu .- ecı gann mi sergi yeri olabileceğini ileri sür · uzatı ma ı ve aynı zaman a enız va fazla ragbet gostermesini mucip olrnus . 
1 

k 
1 

Bakırköy kaymakamı Veli Sümer 
da b 'l ı · · t · .. ·• merasıın e arşı anmıştır. ı.nektedirler. sıtalarının yanaşa ı me erını emın tur. Bu yuzden az bir zaman içinde a- • • dün on bir buçukta Bakırköyündeld 

Ticaret ve Sanayi Odasından bazı için sahilde iskele yapılmalıdır. Top - bone miktarı santral ve şebekenin bu - BugUnkı merasım evinde vefat etmiştir. Veli Sümer bir 
zevat da daimi sergi binasının Saray - hanede Ford sahasını da daimi sergi günkü darlığına rağmen hayli artmış Galatasaray Spor K lübünden: kaç senedir göğüs hastalığından muz .; 
burnunda lıışa edilmesini ve bu bina - yeri için muvafık görenler vardır. Tet- ve ( 11) bin küsur abone santrala bağ- . 3 117 / 937 Cumartesi günü Taksim tarıp bulunuyordu. 
nın hariçten gelecek seyyahlar tara - kiklere devam edilmektedir. lanmıştır. -----.. -----

... --------·--- Telefon idaresi tarafından (250) mü Yugoslav talebesl Taksim lbld•••n• 

B e ş ş e h i r i ç i n p e t r o 1 ~:;.~;;.~~~~;.~~-~~~~~--~'.~--~~~-~~--~~:~~~ çelenk · l(oyduı ... 
17 

ve b e n z i n f i a t i I\iöbetçı 
Eczaneler 

İktisad Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
2 ağustos 937 tarihinden muteber ol

mak üzere benzinin perakende ve pet
rolün toptan azami satış fiatları beş Şf.

hir için aşağıda gösterildiği gibi tesbit 
edilmiştir: 

Ankara için gaz çift teneke büyük 625, 
tek ufak teneke 96, benzin çift büyük 
teneke 665, dökme litre 18.5 kuruş, İstan
bul için gaz çift teneke büyük 520. tek 
ı:;fak teneke 81, dökme 15.5, benzin çift 
büyük teneke 590, dökme litre 16 kuruş, 
Samsun için gaz çift teneke büyük 530. 
tek ufak teneke 84, benzin çift büyük 
teneke 585 kuruş, Mersin için gaz çift 
teneke büyük 535, tek ufak teneke 84, 
benzfn çift büyük teneke 580 kuruş, İz
mir için gaz çift teneke büyük 520, tek 
ufak teneke 76, dökme 12.5, benzın 
çift büyük teneke 590, dökme litre 16 
kuruş. 

Diğer yerlerde azami satış fiatları İs
tanbul ve İzmir depo fiatlarına naldiye 
ve mahalli resimler ve listesi vekalete 
mevdu yerlerde satıcı komisyonalrı ila
ve edilerek tayin ve tesbit olunur. 
İstanbul ve İzmirde depo fiatları: Ben

zin çift teneke 537.25 kuruş, petrol çift 
teneke 493.42 kuruştur. 

Gaz fiati ·neden yUksefdi ? 
Şimdiye kadar muteber olan fiat lis-

tcsinde petrolün litresi 12 kuruş olarak Bu ıece nöbetcl olan eczaneler şunl~dır: 
kabul edilmişti. Bu fiatın yeni listede İsta~ıbul ciilıetindekiler: 
15,5 kuruşa çıkanlmasının sebebi şudur: Aksarayda: (Sarım) . Alemdnrda: <Ab-

d" dilik dlr>. Beyazıdda: ccemm. Samatya-
Gaz kumpanyaları murahhas ve 1 - dn: (Rıdvan) . Eminönünde: CAmlnasya). 

r ektörleri: Eyüpte: (Arif Beşir) . Fenerde: CVitall), 
c- Biz memleketinizde petrolü J,ay· Şehremininde: (Nazım) . Şehzadebaşın-

rı tabii fiatla satmakta idik. Dünya pi- da: <Hamdi). Karagümrükte: (Fuad). 
yasası yüksek olduğu halde petrol Tür- Küçükpazarda: (Necatı Ahmet). Bakır-

köyünde: <Merkez). 
kiyede çok ucuz verilmekte, gaz kum - Beyotlu clbetindekiler : 
panyaları, bu yüzden kar temin edeme· isttkll'ı.l caddesinde: meııa Suda>. Tepe. 
mckte idi. Buna mukabil benzin fiatla- başında : CKinyoll). Karatöyde: CHüae-
rı nisbeten yüksek olduğundan pet _ yin). İstiklal caddesinde: CL1monc1yan>. 
rolden edilemiyen istifade benzinden Pangaltıda: <NargilecJyan>. Beş1ktaşta: 

(Süleyman Receb). 
temin edilmekte idi. Halbuki son tes -

Bofuiçl K&dıkiy Te Adalardakiler: 
bit edilen benzin fiatı ile bu şekilde te· üsküdarda: Cİskelebaşı). Barıyerde: <Os- Yugoslavyanın J adran mektep gemisi k<xmıtam .mn lllbah merasimle Cuza. • 
min etmekte olduğumuz karımız asga. manı. Kadııııöyünde: <Büyük, Öçler). 1 huriyet abidesine bir çelenk koym~tur. Ba merasimde Yugoslavya mektq 
):"İ haddine indirilmiştir. Petrolden ede- Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: gemisi talebelerile deniz mektebimizin talebesi bnhımmaş ve deniz blndosa. 

mediğimiz istifadeyi bundan sonra ben- ~;;;<H;;;a;;;ll;;;c>;:;;;. ~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~Y~u~g~os~l:avy~a~mil~· ~li~m~ar~ş~il:e~İs;;tikl;:" ::Al~m:~;r7ş~ınıimçailmiış;t;ır; .. iiiim~· .;· - ·miliim;· ~ zinden telafi edemiyeceğimizden zarar 
göreceğiz. Dünya fiatlarını tetkik eder-
seniz bize hak verirsiniz> demişlerdir. 

Bunun üzerine İktısat Vekaleti bil . ~-~ 
tün hariç memleketlerdeki petrol fiat-

Bu sene PARİS SERGİSİNE 
Tertip edilen aeyahatlann en güzeli 

larma ait cetvelleri getirerek gözden 
geçirmiş ve gaz kumpanyalarının iddi -
asını muvafık bulmuştur. Bunun üze
rine petrol fiatları inmesi beklenirken 
yükseltilmiştir. 

Petrol ve benzin bu sabah • 
tan itibaren yeni fiatlarla satılacajm -
dan ona göre hareket edilmesi için aıa
kadarlara tebliğ yapılmıştır. 

10 Eylftl Çelyo vapurile hareket 
YENEDlk PARIS PRAG ViYANA BUDAPEŞTE BÜKRE' ------2 gtln 7 g11n 3 gün 3 gün a gün 1 gQn 

ikinci mevki seyahat birinci sınıf otel T. L. 295 

Fazla tafsilat ve N A T T A Galatasaray 
Broşür için Tel. 44914 

Yerler •Uratle tutuluyor. 4 ·----•'• 

ViYANA ŞEHiR TiYATROSU 
mefbur . şanlDrQ 

Bay FORREST 
NOVOTNl'de 
Hergnn öğleden 1'-30 a kadftl' 

mnzlk. 
TenzilAtlı fiyatlar, tabldot 

(4 tabak) Krş. 76 
Daire • Tepebatı 
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Yurdda spor faaliyeti Ergani yolunda 
Bir otomobil , 

Tayyarelere karşı havada 
torpil tarlal~rı 

Dünya silahlanıyor. Fakat bu silah~ Binanın yanında tayyarelerin gece"' 
lanma yarı§mda yalnız hepimizin tanı· leri kolaylıkla inebilecekleri ve kuv -
dığı silahların arttırılması, tekamül et- vetli projektörlerle beslenmiş bir mey. 
tirilmesile iktifa edildiğini sanıy_9rsa - dan vardır. Evde de, altı yatak odası, 

Uçuruma yuvarlandı 

1\. İdınanyurdu • Seyhan ma~ı 
~~dana (Hususi) - İdmanyurdu - Sey
~ ~danaspor maçı Çukurova hk ~çı
~ llihayeti idi, çünkü en önde giden Id
~du berabere kalsa bile Çukurova 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

to~ .. l3ir gazetede bir yazı 
lltn Hasan Bey. 

. . . Bir yılda bir milyon ki
lo süt istihsal ediyormuşuz.. 

Hasan Bey - Tamam şiın
di 'Illeselenin içyüzü ania· 
şılch!. 

- Hangi meselenin Hasan 
Bey? 

Dörtyolda kuduz 
çakalın ısırdıkları 
İstanbula getirildi 

Dörtyolda köylerden birine giden 
1 O kişiye bir çakalın hücum ettiğini. * bunlardan bir çoğunun parça parça ol-

H " di · rattıgı" garip vaziyet ü- duğunu ve diğerlerinin muhtelif yer • 
a semn ya - 1 . d l dı., ık y . b. d ktor bir de avukatla gö.. erm en yara an gını yazmışt . ara· 

zerıne ır 0 ' 1.1 d b" · " h t ld " d · ·· k fiki ı rini sordum. Avukat 0 - ,u. ar an ırı agır as a o ugun an ora 
rul şeret d d'rki~· memleket hastanesine yatırılınış, seki.-
an za e 1 • . d'• 1· t b l "ril k kud ' _ Adl" nin bazan müşkül vazi - .zı un s an u a getı ere uz te-

. « ıye d "h · d d · al 1 yetlerde kaldığı görülüyor. Rapor ib - avı anesın e te avı tına a ınmış -
raz ederek mahkemeyi bir sene, iki se- tır-:-
ne işgal eden suçlular ve şahil!er var- Dün de 128 kedi öldürüldii 

Hasan Bey_ İstanbuldald dır. Bazan bir şahit tam iki sene rapor Dün Arnavutköyünde 47, Sarıyerde 

kıtlığ 1 
.. 

1 
·ibrazı suretile mahkemeyi işgal etmiş- 48, Beşiktaşta 33 olmak üzere 128 ke-

su 1 mese esmın .. . d ·· h tın k . hirn · h tir. Verilen raporlar an şup e e e dı toplattırılarak ayeı ayvanat ce-
hatırdan geçmiyor amma, rapor bahsi- miyetine gönderilmiş ve itlaf ettiril -
·ne esaslı bir şekil vermek şarttır.• miştir. 



• Sijfii TemmUS 

Fl~f!S~LER 
KAR$1SIND~ , Nikblnle Bedbin şehri dolaşıyorU 

"Ben bu ceketi çalmadım, 
hediye ettiler,, 

Ceket hırsızlığı ile itham edilen küfeci hakime 
hırsız olmadığını söylüyordu, 

fakat suç delili elinde yakalanmışb, tevkif olundu 

Dün, Sultanahmet 1 inci Sulh ceza J Sadettin, orada ceketin ceplerini yok • 
mahkemesinde bir ceket hırsızının sor- lamış, nüfus kağıdı v. s. gibi lüzumsuz 
gu duruşması yapılmıştır. şeyleri ortadan kaldıracağı esnada ya. 

Suçlu İbrahim oğlu Sadettin ismin - kayı .~'le ve?11iştir.. . A 

de bir küfecidir. Sadettin, biraz anor - Dun adlıyeye sevkedılen suçlu ha • 
mal bir adamdır. Olur olmaz işler ynp- diseyi şöyle a~latmı~tır: . 
makta sokakta halkın dikkatini celbet· - Ben, perı.şan bır adamım .. ne dı-

kt d, . E 1 lk' .. d M . h ta ye palto çalayım .. O gün şevke gelerek, me e ır. V\e ı gun e, eyva oş b ' ift t 11. t B · 
ıraz ç e e ı aynamı§ ım. enı sey -

karpuz sergilerinin arasında gezer • d b" k hallin · c dı ne 
. . .. . . ,re en ır çocu , e mı a ı , • 

ken, bırdenbıre sırtında kufesıyle çıf • dir .. Bu ceketi bana verdi, ben de se -
te telli oynamıya başlamış; ahalinin vine sevine aldım.. yoksa, çalınış deği
merakla etrafına wplandığı ve kalaba- Ilın .. 
lıklaştığı sırada, fırsattan istifade ede- Bununla beraber, Sadettinin suçu sa 
rek, bir karpuz yığını üstündeki ceketi bit görülüyordu. Sorgu neticesinde, ha
alıp, savuşmuştur. kim suçlunun derhal tevkifia karar 

Bundan sonra, Saraçhaneye giden verdi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

200 bin liralık ·bir Polise rüşvet teklif 
kereste davası eden bir suçlu 

Bir fıkra ve bir hakikat 
Vapurda eski bir arkadaşıma tesadüf 

ettim. İşsizmiş, iş arıyoc, bulamıyormuş .. 
Nereye gitse, hangi büyük kapıya b::ış 

vursa: 
- İ§ yok! 
Diyorlar, atlatıyorlarmıı. 
- Vah vah .. 
Deyip, bu tadsız bahsi kestim. Biraz 

da dağdan, tepeden. bahsettik.. Bu arada 
aklıma bir fıkra geleli. Ona anlattım: 

cİ.ki kişi konuşuyorlarmış. Birinin üs
tü başı eski, ötekinin ise pek yeni ve çok 
şıkmış. Üstü başı eski olan, üstü başı 
yepyeni olana: 

- Maşallah, demiş, herhalde iyi bir 
işdesin! 

- Ticaret yapıyorum. 
- Ne ticareti? 
- Kurd köpeğj satıyorum. 
- Bari karlı bir iş mi? 
- Çok karlı bir iş! 
- Şimdiye kadar çok köpek yenştir-

din mi, koç tanesini sattın? 
- Ancak bir tane yetiştirdlın, ve onu 

sattım. 

- Bu nasıl iş anlamadım. Bir tek kö
pek yetiştirip satmakla insan ticaret ya
pıyor sayılır mı? Sonra bir tek köpekten 
elde edilecek kazanç ne kadar çok olsa 
gene neye kati gelir ki. 

Öteki gülmüş: 
- Kazın ayağı senin anladığın gibi 

değil, demiş, bir tek köpek yetiştirdim .. 
Sattım. Fakat köpek sattığım yerden 

İnebolu (Hususi) - Ağustosun on Gemlik (Hususi) - Cideli Raşit oğ- kaçtı, gene bana geldi, tekrar sattım, 
üçünde Kastamonu ağır ceza mahke - lu Hasan, ameleden Mehmet oğlu Ra • tekrar geri geldi, tekrar sattım. Bu hep 
mesinde şehrimizi alakadar eden mü • simi bıçakla yaralamış, kendisini yaka- böyle devam etti ve devam ediyor. Ben 
hirn bir hazine davası rüyet olunacak. )amağa gelen polis memurlarına da bı- de bu sayede bol para kazanıyorum. 
tır. Şehrimizin kereste ve ihracat ta - .rakmalan için rüşvet teklif etmiş, ya- * 
cirleri olan Çolak oğlu Refik, Altıkulaç kalanarak mahkemeye verilmiştir. Ya. Vapurda tesadüf edip bu fıkrayı an. 
oğlu Ahmet ve Nabi, Kaya Ali oğlu pılan muhakemesi .!Onunda 3 ay 25 gün !attığım eski arkadaşımı birkaç ay göre
Hamdi ve Hasan, Ali Yazıcı oğlu bira· hapse ve 50 lira para cezasına mahkılm medim. Birkaç ay sonra tekrar karşı 
derler ve Hecümen oğlu Ahmet, Kü • ve derhal tevkif edilmiştir. karşıya geldik. Elimi hararetle sıktı: 
çük İbrahim oğlu Recep vesaireye da - - Sana ne kadar teşekkür eaeccğimi 
vetiyeler gelmiştir. l~bsat Vekili Akdeniz bilmiyorum, dedi, beni işsizlikten kur-

İddia edildiğine göre halen Kasta - ıeyahatine çıktı tardın; hatta senin sayende pek yakında 
monuda mevkuf olarak bulunan orman İktısat Vekili Celfil Bayar, şehrimiz- servet sahibi olacağım! 
muamelat memurluğundan açığa çıka- deki tetkiklerini bitinniş ve d~n akşam - Benim sayemde mi servet sahibi a-
nlan İnebolulu Baş oğullarından Hak- ,üzeri Moda Deniz klübünden Ipar kot- luyorsun .. Ne münasebet? 
kı oğlu Bay Şakirin zamanı memuri. ;rasına binerek Akdenize doğru deniz - Hani seni vapurda görmüştüm ya! 
yetinde ormandan kesilen ağaçların .seyahatine çıkmıştır. Celal Bayar, hn • - Evet. 
şekli sarfında kanunen muvahazayı mu reket ederken dostları ve klüp azası ta- - Bir fıkra anlatmıştın; bir adam 
cip bir nokta vardır, ve bu hal hazine • rafından uğurlanmıştır. köpeğini satıyormuş, köpek geri geliyor-
nin (200) bin liralık zarannı mucip ol· İktısat Vekili, kotra ile Akdenize çı· muş, gene satıyormuş. 
muştur. kacak, Fethiyeye kadar gidecektir. Se· Kahkahayı bastım: 

h t . beş .. .. kt' - Yahu o nihayet hikaye .. KabiJiyeti Oçuncu b"ılet'ı 'ıle "ık"ınc"ıde g"ıtmek ,ya a 1 on gun surece ır. 
tatbikiyesi olan bir şey değil ki .. 

İSIİJ8R yolcular mahl<Qm Oldular Hamamda bir adam öldü - Ben de sana onun gibi köpek tica-
. . retine başladım, demedim ya, o hikiye-Bundan bir müddet evvel, bır Flor- Kadıköyünde Kurbağalıderede bak. den ilham aldım. 

Bedbine göre 
TRAMVAY 
Yazan : Salahattin Enis 

Kanbur sırtlı şeklile kaplumbağayı, 
raylar üzerinden etrafa ölüm saçarak 
göz döndürücü lnzile geçmesi itibarile 
yılanı hatırlatan; insanın ilk arkadaşı o
lan Mesihin tasvirlerinde yer alan ve 
in~na kablettarihtenberi hizmet eden 
ve hala da hizmet etmekte bulunan eşek 
neslini inkıraza uğratan tramvay adlı 
bu mederu nakil vasıtası, harici şekli iti· 
barile bana daima bol allıklara d~kün 
kadınların intibaınİ verir. Eğer pırıl pı
rıl boyalan gözlerinizi kamaştınrsa bu
na aldanmayınız. Onun dışı sizi nasıl 
yakmışsa içi de beni her vakit öyle yak
mıştır. 

* Bir sabah saatinde şehrin, tramvay 
durağında, sürü sürü insanlar gibi ben 
de onu bekliyorum. Benim gibi onu hek
liyenler ve sabırsızlananlar asabi asabi, 
o daracık durak üzerinde aşağı yukarı 

yürüyorlar. 
Bunlar içinde üstleri başlan temiz o

lanlar kadar mühmel elbiseli işçiler de 
var. Bu itibarla şu daracık durak yeri· 
nin ahretten farkı yok. Nasıl o alemde 
zengin ile (geda) ayni saffı teşkil ede
ceklerse bu tramvay durağında da_ yan
yana ve omuz omuza. 

Bu arada bir genç dikkatimi ce~tti. 

1 

l 

ya dönüşünde üçüncü mevki biletle i- kallık eden 65 yaşlarında Hüseyin, dün, 
kinciye oturan, sonra da kondüktör Cibalide Küçük Mustafapaşa cadde • 
Mustafa ile trende hadise çıkaran ve sinde damadı bakkal Recebe misafir 
karakolda komiser Cavitle, polis Zeki • gitmiş, bir müddet orada oturup ko -
ye hakaret eden iki suçlunun, Asliye nuştuktan sonra oradan çıkıp yıkan • 
-4üncü cezada yapılan duruşmalan, dün mak üzere Küçük Mustafapaşa hama. 
nihayetlenmiştir. mına gi~tir. Hüseyin hamamda yı -

Uzun boylu idi. Yüzünde derin bir ele
min intibalan vardı. Onun macerasını 
yakınen bildiğim için mümkün olduğu 

- E. son~a! . . • . ·kadar kendimi ona belli etmeme~e çalı-
- Bır hizmetçı ıdarehanesı açtım. Üç rd Bu İ t nbulu ate<:ı ve a-

Bunlar Mehmet isminde biriyle, ar- kanırken üzerine bir fenalık gelmiş ve 
kadaşı berber Naziftir. Duruşma neti - düşüp ölmüştür. Muayene eden bele -
cesinde, suçu sabit olduğundan Meh - diye doktoru sıcaktan müteessir ola • 
met 2,5 ay hapse ve 58 lira ağır para rak kalb sektesinden öldüğünü tes~it 
cezasına mahkum edilmiş, Nazif de 1 etmiş, cesedin demine ruhsat vermış. 
lira para cezasile cezalandl•lmıştır. tir. 

CÖNÜL İSLERi. 
1 

Gene evlenmede 
Kan ayrılığı 
Mesele&i 
Bir okuyucum, Bay İ. M. ırkan 

Türk, dinen de müslüman olmıyan bir 
genç kızla sevişmektedir . Evlenmeyi 
düşünüyor, fakat mahzur meydanda, 
meseleyi kızla münakaşa ediyorlar. 
Kızın cevabı şu: 

- Ne olur? Ben de Türk olurdum. 
Bu cümle bana mevzuu bahsolan 

genç kızın biraz.. basit düşünenler -
den olduğu kanaatini verdi. Irk ile di
ni yekdiğerine kanştırmaktadır. Fil -
hakika: 

- Bu genç kız ismen müslüman ola
bilir, hakimin önüne giderek söyleme-
si ve adını değiştirme.si mümkündür. 
Fakat Türk olamaz, damarlarında a
kan kanı değiştirmesi kabil değildır. 

Çocuğu ve torunu, bu sıfatı bir dere
ceye kadar ihraz edebilirler. 

İki ayn ırka mensup olanların ev • 

lenmeleri bahsine gelince, lehte fikir 
beyan edemem. Fakat umumi kaide· 
nin üstüne çıkarak istisna teşkil eden
lerin bulunduğuna inandığımı karile
rim de bilirler. 

* Balı kesirden 't imzalı, kısacık bır 

mektup, o kadar kısacık ki aynen bu· 
raya geçirebilirim. İşte: 

- Yaşım otuzuna -geldi, henüz be
karım. Şimdiki halde bir genç kızla 

sevişmekteyim, ne dersiniz meseleyi il 
kendisine açayım mı?> 

* İşte bir mektup ki, yazanın hiç de-
ğilse fiilde bir sıga hatası yapmış ol
duğuna hükmedebilirsiniz. Öyle ya 
madem ki kızla sevişmektedir, mesele
yi kendisi ne kadar biliyorsa kız da o 
kadar biliyor demektir. Neyi açacak; 
olsa olsa evlenme niyeti olabilir. Fa
kat bu da kayıtlı değil. 

O halde? 
O halde tavzih etmesini bekliyelun. 

TEYZE 

l . 1 b" h' . b 1 şıyo um. genç s a ,. 
ıra veren ere ırer ızmetçı u uyorum. . . d"ll de muazzam bir 

· fete veren ve ıamı ı er 
- Bu~un:a benım anlattığım fıkra a- t kil etmi olan meşhur bir ka-

rasındakı munasebet! destan eş § . . 

O d .. 1. • H' .1 dının bahtsız işıkı ıdı. - nu a soy ıyeyım.. ızmetçı er 
t b'hl' o be .. · • d 'tt'kl · O tramvaya önden atladı. Ben arka en ı ı.. n !: gun 1çın e gı ı erı • b' k •t k 

,. l k ·· k"Ttla ınere ı e a-yerden kaçıyor, bana geliyorlar. Ayni sahan ı tan muş u a 
hizmetçileri başka başka yerlere yerleş.. ka içeride bir yer bulmağa uğraştım. 
tiriyor .. Gene üç liracıklan alıyorum. Tramvay bir durağa gelince açılan ye-

Bu bÖyle devam ediyor ve edecek te .. re o'turdurn. Yanını işgal ettiğim a~ ~-
1MSET kallı ve ak saçlı bir adam, başını 30ğsu-

·--------- ne mütevekkilane indirmiş, dudakları 

Dan ıeyyah geldi mütemadi kıpırdayarak deruni bir iba-
Roma Transatlantik vapuru 300 sey- detle meşguldü. 

yahla dün, Markopulo vapuru da .200 İki sıra ileride iki genç kız vardı. Yük
İtalyan seyyahı ile bu sabah limanımı- selen sesle Greta Garbodan, Marlen 
za gelmiştir. Ditrihten ve daha bilmediğim bir sürü 

Amerikan 
Seyrüsefer 
Memurlarının 
Işıklı yelekleri 
Amerikada, mik 

tan gittikçe ar • 
tan otomobil, ~ 
tosiklet kazaları • 
nı önlemek içint 
Amerikan seyrü • 
sefer memurları· 
na resmini gör • 
düğünüz, projek • 
törlü yelekler da. 
ğıtılın:ıştır. Bu ye· 
lekleroen intişar 
eden ve polisin 
cebindeki küçü • 
ci.ik bir manivela 
ile renk renk ya
nan ışıklar saye • 
sinde şoförler, a .. 
rabalarını daha 
emniyetle sürü • 
yorlarmışl. - strM 

sinema artistlerinden hararetle, heye-
canla, hatta tramvayı dolduran insanla
rın sükun hislerine hürmet etmeği istih
faf ederek küstah ve kaba gülüşlerle 
bahsediyorlardı. Dikkat ettim: Önümde 
oldukları için yüzlerini göremedim. Fa
kat enseleri kalın bir kir tabakası içinde 
idi. Havanın sıcakhğile saçlarından akan 
terler, enselerindeki bu kir tabakalarını 
kazıyarak, tıpkı haritalardaki nehir gü
zergahlarını gösteren birer iz hasıl et
mişti. 

Bir . an düşündüm: Bunlar Greta Gar
bonun ve Marlen Ditrihin hayatını tet
kik ve tetebbü edeceklerine hiç olmaz
sa yüzlerini ve biraz da kirli enselerini 
yıkamağı öğrenseydiler. Kendi kendime: 

- Geç! dedim ... 
Fakat benim cgeç!• dememle etrafım

daki manı.ara, renk ve şeklini değiştir

miyordu: 
Yanımdaki tek kanapede oturan yaşlı 

bir adam, ikide bir, gözlerine toplanan 
yaşlan siliyor ve hıçkıra hıçkıra ağla

maktan çekinerek ı.aman zaman gözle
rini tramvayın tavanına kaldırıp gözle

(Devamı 8 inci sayfada) 

Nikbine göre 
TRAMVAY 
Yazan : ismet HulQsi 

Tramvaya bindim, tabire dikkat 
Bindim, diyorum.. Atladım denıiY"' 
Şimdi tramvayın sahanlığında~ ~ 
pı bir ilerideki mevki!e kadar ~ır ~ 
açılmamak üzere kapandı. Derın 
bir: 

-Ah! 
Çektim .. 
- Ah o eski tramvaylar .. 
Eski tramvaylar, demekle atlı t 

vayları kasdetmiyorum. :Şu az ~ 
evvelki tramvaylar için ah çektifll· 

Onlara atlamak yüz iki kuruş !l1 
bilinde değildi ve basamakta dil 
serbestti. Ah o basamak, yazık ki b 

nün çocuğu onun ze~kini tada~~d~~ 
yüyecek ve yazık kı yarının buytl 

- Basamak safası nasıldı? -
Derseniz, cevab veremiyecek. 

Tramvay basamağı deyip te 
meli, on kişi, belki daha fazla da ~ 
alırdı. Tramvayın basamağı, hef 
içinden daha iyi idi. İçi sıcak, ba$$ 
serindi.. İçeride itilip kakılma olıl 
basamakta olmazdı. İnsan basarıııı 
sokakta olup biteni rahat rahat st 
derdi. Hatta şöyle biraz eğilince t 

d " .. ~il 
vayın içinde olup biteni e gonuv 

Hatta arka sırada gazetesini açf1ıl 
kuyan adamın gazetesine göz atar• 
nün havadislerini de okurdu. aeÇt'1 
midcinin tablasından smid çaJ.rnal<· 
keklik hafifliğile seke seke yürüyel't 
küçük bayanın başından şapkasını. 
rnak basamak seyyahlarının d~ 
lencelerindendi, dahası da var ve 
maktakiler bilet parası vermelttetl 
muaf tutulurlardı. 

Ah o günler ... 
Bir de şimdiki hale bakın! 

* Söz sırası gelmişken şunu bir kere 
·111• ha söyliyeyim: Ben tramvaya daı ı 

ka sahanlıktan binerim ve dai.rJUl ~ 
sahanlıktan inerim. Arka sahanlı~ 
bindim mi? Oturanlara bir bakarıJll- > 
zckker kişilere değil ha, müennes ~ 
lere .. Mesela bir sarışın oturu~or"dı;; 
lüle san saçları beyaz enscsıne rı 

müştür .. Yarı açık kollarında göıl~~!' 
yuran bir beyazlık ve tombullult tıJ 
Ben bu sarışının yüzünü derhal 
limde çiziyorum. .

1 Çizdiğim yüz yalnız benim dd1 c, 
kesin görür gönnl'7. aşık olacağı bl Jı3 
dür. Arkadan gördüğüm kadının ,

1 
limde yarattığım yüzünü gı•ne bıt> .. 1 

de seyrede ede varacağım yere "~ç• 
Ve tramvaydan indiğim zaman 1 

bu hatıranın bir izi kalır. .
111 Arka sahanlıktan indim, dem!§tl 5' 

ka sahanlıktan ihmesem de, on ~ 
lıktan insem kazaen belki onun 1, 
bakıveririm .. Belki, belki de~~ ~ 
kak yüzü benim tahayyül ettığı~t 
dına çirkindir ve bütün zevkim b 

mahvolacaktır. ge'! 
Niçin arka sahanlıktan binip 11' 

h 1 k . d ' ~· .... tn fil: çin arka sa an ı tan ın ıgıu ...... . 
şimdi anladınız ya! 

* - Karaköy var mı inecek? ıı' 
Birdenbire toparlandım, tı91 

dağılıverdiler.. Ben talebe ikeJl: 
- 129 İsmet! 

(Deı·amı 8 inci sayfada) 
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1 ~~~~~~ .,~,~~! .. ~~!~i 1 
----------=----------------bikkatle, heyecanla, zevkle okuduğu -

lluz yazılar size memleketin en eski spor 
kıübü hakkında 
en samimi ve doğ
l'u bilgiyi vermiş-
tir B b .... k · en, uyu 
klübümün tari· 
binden bahsede
ilılenı! Yalnız son 
~eneıerinden ve 
~ha ziyade bu
tronkü değil, ya
l'ı.ı:ıki (;alatasa
taydan fbahsede-
Ceğinı. Suat Hayri Vrgüblü 

\1 arını asra yakınlaşan hayatında çok 
tniişkülat ve yoksuzlukla kurulup büyü -
~n ~übüm, son on beş senelik hayatında 

1ki en müşkül anları yaşamıştır. 
Aıünevverler kütlesi pek rahat durmaz, 

~anlış gördüğü, sakim bulduğu hareket 
.. arşısında isyan ve hareket onun varlı -
lruıın en mukaddes tarafıdır. Okumuş in
Ba.nları bir arada toplıyan bu klüpte sön· 
tl'ıek bilmez bir sevgi, tükenmez bir kuv
;eı kaynağı Yardır. Bu öz kuvvetler ye-
l§en, içtimai hayatta ilerliyen (;alatasa
~aylı ile spor ateşile kavrulan genç Ga· 
atasaraylıyı karşılaştırır. Biri hadiseyi 
~ruımuş esaslar ve içtimai kaideler için· 
~n görür, diğeri hiç bir şeyden yılmıyan 
~0zlerle, bir ateşparc kesilerek tetkik e
er. 

't.a "13u görüş farkında bazan feragatten u
klaşan, emeline nail olmak kaygusunu 

~aye edinen arzular klübüme hem zarar
, henı faydalı neticeler doğurmuştur. 

l'ii Senelerce şampiyonluk yollarında yü. 
Yen Fenerbahçe klübünün kurulma -

:,uıda en büyük hisse sahibi Galatasaray. 

1 
Ununla ne kadar müftehirse bugün kar
b~ında muhtelif spor şubelerile mühim 
esr .. varlık gösteren Güneş klübünün te -
et su.silne daha geniş bir mikyasta yardım 
tn~ış olmakla da o kadar, belki daha çok 

Uftehirdir. 
Galatasarayın tarih ve hayatında Gij. -

neş meselesi dai
ma mühim ve ib
retamiz bir hadi· 
se olarak kalacak
tır. Yukarıda bu
nu iftiharla kay
dettiğimden bu 
hadiseyi sevinçle 
karşıladığımız an· 
!aşılmamalıdır. (;ü 
neş klübünün do-

l ğum ve muvaffa-
CcılQ kiyetli mevkii bi-
ltcı tasar~y Umumi zi sevindirir, Gü
\> l>tanı Ômer Besim neş klübünün bu 
~rhğında Galatasaraylı kardeşle
~ hayati rolü bize hissei iftihn::
~tir, fakat Güneş hadisesi bize hüzün ve 
\> itap vermekten de bir an hali kalmaz 
~ hö 

~'" Yle bir hadisenin tekerrürü bizi çok 
Uteellim eder. 

ıı_Cilneş klübünü kuranlar, Galatasaray
"'ltı . 
-hı ldare hey'etinden memnun olmıyarak 
~ğ lnıışlardır. Hatta istifanamelerinde 
~l'ı. endiğimiz idare hey' eti gelince istifa-

C tnı?..ı geri alacağız kaydı da vardır. 
~ alatasaray klübü bu dağdağalı hayat
~/?~ sarsılmış ve fakat iman ve spor 
~tZısı bir saniye haleldar olmıyan Ga
~ arayiıların ve genç, temiz yürekli 
't~·cu kardeşlerimizin himaye ve fera -
,

1 Çalışmalarılc şerefli mevkiini çok az 
anda kurtarmıştır. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 
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1905 senesinde yalnız 1 müsabaka yapmışken bu miktar 1933 de 42 müsabakaya yükseldi. En talihli senesi 1909 

dur, yaptığı müsabakaları yüzde yüz kazanmıştır. En talihsiz senesi kurulduğunun ikinci senesidir. Yaptığı mü
sabakalarda ancak beşte bir nisbctinde galip gelmiştir. 32 senede yediği 843 golden '31 fazla gol atmıştır . 

Galatasaray nasıl kur1:1ldu 
Klübün 1, 2, 4 ve 7 numaralı azalarının 
32 sene evelki hadiseyi canlandırmak 

yaptıkları toplantı • 
ıçın 
• 

- 33 yaşına ha- ranın sahibi, Turhal 
san Galatasaray ieker fabrikası er-
klübü nasıl kurul- k~nından me§hur 
du? Reşat Şirvanidir. 

G a 1 a t a s a r a- Galatasaray klü· 
yın müessisleri, bu büne beşinci olarak 
sualin mükemmel yazılan, Çanakkale 
ve mufassal cevabı· §ehitlerimizden Ce-
nı, Son Postaya !fildir. 
vermek için top- Sekiz numaralı 

landılar ve ben bu Aza da sizin Abidin 
toplantıda verile- Daverdir! 

Ke§laf Saim 

Galatasarayda mes'ut geçen anlarım 
o kadar çok ki hangisini yazmağı ter
cih edeceğimi bilmiyorum. Henüz se· 
yircilerle oyuncular arasında sporcula· 
ra, spor sahalarına yaraşmıyacak h~· 
rekatın önüne geçmek için bir polııı 
kordonu çekmeğe ihtiy~ç olmadığı za
manlar taç çizgisinin yanına kadar he. 
yecandan yaklaşarak maçları zevkle 
merakla seyrederdik. Galipleri, Saitle· 
ri, Hüdai (Salla Hüdai) !eri, Muzaffer· 
leri, Hasnunlan, Oberleleri, Adnanlaflı 
Celfilleri, Fitil Nurileri, Otomobil Nu. 
rileri, Orhanları daha isimlerini say • 
makla bitiremiyeceğim oyuncuları 
candan alkışlıyarak San-Kırmızıytı 
Sarı - Laciverdi, Lacivert • Kırmızıyı 
ve diğer kulüp renklerini ayni hara • 

Veznedar ve futlJol 

cek cevabı kaydet- Ali Sami, Ömer kaptanı Muslih 
mek üzere hazır bu- Besime soruyor: Peykoğlu 

Umumi katip 
Osman Müeyyct 

lundum. - Biz hazırız. retle teşci ederek zevkle seyrettiğimiz 
Okuyanlar göre. Sen defteri getirdin maçlardan biri de Galntasaray Roman· 

ceklerdir ki, yuka- mi? ya maçı idi. 

rıdaki suale cevap Ömer Besim, bir Sarı Kırmızının 4-2 galibiyeti ile bi. 
teşkil eden konuş- araya getirebilmek ten oyunda duyduğum zevki heyecanı 
malar, sade (;ala- için bir ay uğraştı- hiç unutmam. Oberlcnin direğe çarpıp 
tasaray klübünün ğı müessislere cmaç dönen topu ikinci defa bek iade et -
değil, bütün mem- defteri> ni getirece· mişti 0 topu üçüncü defa kaleci ile be-
leketin spora ka· Galatasara7ın 1905'dekl Dk tuıbol takımı: ÖNDEN İLK ısmA (Sotdan sata> Tahsin ğini vMetmiş. Bu raber kaleye tıkışı her spor meraklısı-
vuşmasının da ta- Nahid, Ali Sami, .Emin Bül~~d, Reşad, Ali. ORTA sıra: (Abidin Duer Tolyos, Bekir, defterde, Galatasa- nın takdirini celbetmiş candan alkış -
rihidir. Nuri, Celil, Kamil. ARKA SIRA: MaZhar, Asım, Milo, Cevdet. · ray klübünün, ku- lanmıştı. O zamanlar mevcut olan sağ 

Fakat bence, Galatasaray müessisleri -ı sabına bu toplantıyı tertip eden Ömer 

1 

rulduğu senelerde yaptığı bütün maçlar tarnftaki iğreti t~bünün çatısından 
nin bu cevabı hazırlamak için yaptıkları Besim bana (;alatasaray müessislermi bi- yazılı imiş. Klübün tarihile b!rlikte,. ilk seyre~i~orduk: Has~u~un. attığı golle.:
toplantı, meydana koydukları tarih ka- rer birer tanıttı: yaptığı müsabakaları da tesbıt vadınde den hırı tekmıl seyırcılerı o kadar bu
dar tarihidir. - Bay Ali Sami... (;alatasaray klübü- bulunmuş olan müessisler, bu defterin yük bir şevke getirmişti ki tezahürat 

Ne yalan söyliyeyim: Bir kaç gün ev- nün 1 numaralı azası... de hafızalarına yardımını temin etmek neticesi tribünün çatısı çökmüş biz de 
vel, bu toplantıda hazır ·bulun - - Bay Bekir .. Klübün 4 numaralı aza- istemişler. aşağı düşmüştük. O maçta spor zevki-
mıya giderken, beni beş on dakikadan sı. .. Şimdi lise muallimidir. Ali Saminin defteri sorması, Besimin nin en büyüğünü yaşamıştım. 
fazla oyalıyabilecek bir muhite gireceği- - Bay Refik Cevdet. .. Sabık muhtelit benzini, veremli bir Japon yüzü gibi sa- Sporda hazırladığım mes'ut zamanlar 
mi ummuyordum. mübadele komisyonu Azalarından ... Klü- rarttı: dan biri de kıymetli ve sevgili hocamız 

Fakat, içine girdikten sonra, bir fin - bün de 7 numaralı Azası... _ Defteri ancak yarın getirebileceğim! Faik beyin etrafında ekzersizlerden 
can çaydan fazla ikram, ve bir kuru se- - Bay Asım Sonumut ... Galatasaray _Neden? Defter Galatasaray lisesin - sonra toplanıp, kırk, kırk, kırk, diye 
lamdan fazla itibar görmediğim halde, o- klübünün 2 numaralı azası .. Ve Selçuk deki klüp müzesinde değil mi? Hemen iftihar ettiği ense ve bazularmı gös. 
rada beş buçuk saat kalmaktan kendimi kız san'at mektebi müdürü... bir adam gönderip getirtiveririz! terip tatlı tatlı hikayeler anlattığı an-
mahrum edemedim. Ellerini sıkıp birer koltuğa yerleştiği- Besim biraz daha sarardı: lardır. Tekrarladığımız ( Mağrurlan • 

Toplantı, Afyon konsorsiyomunun Tür. miz zaman ilave etti: _ Mümkün değil... Klübün yaptığı bü· ma Selim Sırrı senden büyük Faik 
kiye delegesi Ali Saminin evindeydi. - 3 numaralı aza elektrik şirketi erkA- tün maçların, gollerin bir istatistiğini çı· var) cümleleri asla hatırımızdan çık-

İçerl girdiğimiz zaman, Son Posta lıe- nından şair Emin Bülenddir. (4) numa- (Devamı j üncü sayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) 
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Yurdda su sporları 
şubesini kurmak şerefi de, 

1 

Galatasaraya aittir! 1 

YIDI: letla itim 
lD"Mr .... 5 .,,_ 

Memlebtte her hangi bir spor 19besi
m ilk defa bnnak tereli daima Galata
lal'8ya ·nasip olmllfhır. Nitekim 1U spor
larını da ilk defa san kımıızıhlar tesis 
etmi§lerdir. Büyük harpten evvel teşek
kül eden Galatasaray denW:ilik fUbesİ 

harbin tesirile pek uzun hayat süreme • 
mişti. Mütarekenin acı günleri hitam 
bulduktan sonra 1922 de Kamil Etemin 
himmetile denizcilik şubesi tekrar ihya 
edildi. 1923 senesinde yurdun istiklali ta
mamen iade olunduktan sonra Galatasa
ray denizcilerinin faaliyeti yavaş yavaş 
mükemmelleşerek ileri hamleler yapma
ğa başladı. Galatasarayı gören Haliç 
İdman, Beykoz, Altınordu, Fenerbahçe 
klüpleri de birer denizcilik şubesi tesis 
ettiler. Bu kıymetli klüplerde de deniz -
cilik faaliyeti artarak nihayet klüpler a
rasında müsabakalar tertibi düşünüldü, 
bu da pek iyi neticeler verdi. O za
man rakiplerine nazaran çok kuvvetli o
lan Galatasaray bu müsabakalarda he -
men hemen kamilen, bütün yarışları ka
zanırdı. Üç dört sene birbiri arkasına 
kahir zaferler kazanan Galatasarayın 
karşısında rekabet adeta imkansızdı. Ni
hayet 1926 senesinde Galatasarayın 
denizci bir çoğunun o zaman Kara
deniz vapurile Avrupa limanlanna ter -
tip edilen seyyar sergi ile seyahati diğer 
klüplere büyük bir fırsat verdi ve o se
nenin yazında yapıl:.n yarışlarda Bey -
koz başta olmak üzere bu klüpler bazı 
ehemmiyetli muvaffakiyetle:- kazandı
lar. Bu ilk muvaffakiyetir. verdiği ma
nevi kuvvetle çalışan Be}' koz, Altınor
du, Haliç ve Fenerbahçe klüpleri ileri 
hamleler yaparak Galatasaraya yaman 
birer rakip oldular. 1928 senesinde Ga -
latasaray artık en zorlu günleri yaşama-

ğa başladı. Modada tertip edilen büyük 
yarışlarda Altınordu klübü bir tek puvan 
farkla şampiyonayı kaybetti. O sene Ga
latasaray birinci, Altınordu ikinci, Bev
koz da üçüncü oldular. Bu birden parla
yış Altınordu klübünün faaliyetine bü -
yük bir hız vermesine sebep oldu. Diğer 

taraftan Beykozlu denizciler de müthiş 
surette çalışrnağa başladılar. işte bu se
nelere kadar klübün iyi neticeler alma -
ama sebep olan KAmilin denizcilik şube-

si idareGDden bir et.ha dönmemek iiJıe - ı 
re ayniu- a.ı.ta.arayı epeyce sanıtı. \ 
30 ağuatos 1929 tarihinde Bebekte yapı • I 
laın yar!flarda Beykozlular Gaıatasara.
yı n Altınord~ kıdemli müsabakalu
da mağlfip ettiler. Galatasaray ilk defa o 
gün mağltip olmuştu. Bu mağlubiyet sa
rı kırmızılılara çok iyi bir ders oldu. 4 
hafta sıkı bir çalı§D1adan sonra 27 eyhil 
1929 de Ba~kil İsmet İnönünün huzu-ı 
runda yapılan pmpiyonluk yarışlarında 
Galatasaray tekrar eski mevkiini kazan- ı 

rnağa muvaffak oldu. O gün yapılan kı- ı 
1 

demli yarışlarının dördünü de kazandık.\ 
Bu muvaffakiyet o sıralarda idaresi sar
sılmış olan klüpte yeni bir kuvvet mem
baı oldu. Ertesi ııene ayni parlak neticeyi 
elde ettik. 1930 da tekrar bir duraklama} 
gözükmiye başladı. Birincilik müsabaka- ı 

]an münaziifih bir halde kaldı. 1932 se -
1 nesi artık bir hezimet devri oldu. O se-
1 ne şampiyona~ı ~eykoza ~aptırdık. Bu 

1 hezimetin netıcesı olmak uzere fllbede 
bir takım yolsuzluklar oldu. Bir çok kim• f 
seler şubeden ayrıldı. Bazı kimseleri de 
U7.aklaştırdılar. 1933 senesi mevsim ba - • 
şında Galata.saray çok zayıf bir halde idi. 
Kaptanl~a seçilen Şekip Etem büyük 
bir nüfuzu nazarla ve bilhassa talim ft 
terbiyede edindiği tecrübelere istinaden 
pek az mevcudu olan müsabık kadrosu-! 
nu hüsnü idare ile genişletmiye uğraş • ı 
tı. Tam bu sıralarda Güneş - Galatasa - . 
ray meselesi ortaya çıktı. Bu ikinci dar
be şubemize bir çok idmnıcıya maloldu. 
Buna rağmen yepyeni bir nesil şubeınizi 
adeta istila ediyordu. Genç taze ve çok 
sportmen bir grup teşkil eden o seneki 
çocuklar büyük bir sabırla, muntazam 
surette çalışarak kaybedilen pınpiyo -
nayı tekrar klüplerine getirmiye muvaf
fak oldular. Ertesi sene 1934 de ayni faa
liyeti göstererek şampiyonluğu gene al
dık. O senenin muvaffakiyetinde btıyük 

hisse hiç şüphesiz ki o zamanki başkap
tan Vamık Beye vekalet eden şimdiki 

başkaptan Bekirindir. 1935 senesinde 
(Vamık Gezen) den inhilal eden başkap
tanlığa Emin Etem seçildi. İki sene üst-j 
üste muvaffak olmuş ve kadrosu kuv • 
vetli bir halde bulunMı Galatasarayın J 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

yetiştlrdiOi ı 
bugünkü ylldızlar j 

8oık atJema Hfcortmeni Fethi • 

L --

Yüksek atlama rekortmeni Pulat 

56 1cilo ~ K enan 

79 ICtlo ıampiyonu Adnan 

~ Mizeı'ır· .we PM blpalcwdaa bir bip 
................................................................ 

Galatasaray basketbo 1 
takımı memleketin 

en kuvvetli takımıdır 
Yaz11: Feridia Vtsfi Karar 

G.l._,.y Bulreıtb.I T._ı IC.ptw 

Gelatuarayda basketbohm çıcık esıki 

bir maziai vardır. Bundan çok l8IDMl 

evvel bu oywı mektepte talebe ve bf1.. 
hassa izciler arasında çok rağbet uyan
da&. Dah& sonra bu merak kulübe mti- · 

kal etti. 

Çok muntazam bir jimn&8tik salo
mma malik olq. Galatasaray kulübün.. 

de basketbol bir müddet futbolcu ~ 

atletlerin antrenman oyunu, sufl w 
eşofman ekzersizi olarak kaldı. Fakat 
zamanla atletizmin~ atletik oyunların 
herhangi Wr sporcuya nekadar :faydalı 

batta elzem olduğunu idrak eden bü

tün sporcuların oyunu olmaktan geri 
kalmadı. . 

Bizde basketbol bazı kimselerin dü
şündükleri kadar geri bir spor değildir. 
Olimpiyatlarda alınan fena netice hiç 
bir zaman bunu iddia edenlere iddiala· 

nnda israr etmeleri için sebep olamaz. 

Bu son beynelmilel temasta alınan fe-
Galata~. -... •bol<:fUr.• 

na neticenin yt!gane sebebi, orada ta
kıının randımanını kaybetmesinden 

ileri gelmiştir ki bu da oyuncuları ve 

onlardan mürekkep takımı ittiham ede-

herhangi ecnebi bir teması yadırgad 
yacak bir dereceye gelmiştir. 

i • mez. 

Galatasarayda basketbol sezonu .f 
teşrinievvelde başlar 30 nisanda hita ' 

ma erer. Çünkü kışın antrenman ~ 
saire ile yorulan basketbolcular kuiilY 

lerinin Bebekteki denizcilik lokaJind' 

yaz sporlarına başlar ve bu suretle bil 
müddet için basketbolu bırakır ki scJle' 

ye yazın verdiği hız ve çeviklikle dabf 

iyi bir randement verir. 

Galatasarayda basketbol son derece

de tekamül etmiş bir spordur. Bunda 

tabii kulüp heyeti idaresinin de çok bü

yük hizmet ve gayreti vardır. Mesela 

Bay Besim, kara sporlan başkaptanı, 

basketbolcularla her zaman yakından 

meşgul olur onların her türlü ihtiyaç 

e dertlerini dinler ve tatminine son 

.derece çalışır. 

' Kışın haftada üç defa antrenman 1' 
pan bu takımda en şayanı takdir no1'tİ 
da disipline riayettir. 

Milli takıma yedi oyuncusunu veren 

bu takımı antrene olduğu zaman en ti

tiz spor münekkidlerini bile h.ayrete 

düşüren bir muvaffakiyet göstermek -

tedir. 

Çünkü takımın . her ferdi sporda ~ 
siplinin ne büyük bir rol oynadı~ 
çok iyi idrak etmiş ve onu tabiat ha 

line getirmek için bütün azmini kullal)' 

maktadır. 
Bunu da son senelerde elde ettiği ne-• . ~ 

t . 1 · b t kAf·cli Galatasarayın basketbolcu adedi rn.:
11 ıce er ıs a a a ı r. rıVw 

tep takımları da dahil olmak şa 
3 sene hususi liklerde mütemadiyen 

ve 3 sene arka arkaya federasyonun 

tertip ettiği müsabakalarda en ön sıra· 

da gelen Galatasaray basketbol takımı 

50 yi mütecavizdir. 

G. S. Basketbol kaptaıl' 
Feridun Vasfi Kor81 

.............................. , ....... . ................... ~ 
Galatasaray: Ana klü.p 

Galatasaray klübünde yetı,ıp diğer ldm•11 

cemiyetlerinln teessüs ve t 
terakkisine h izmet eden Galatasarayhl8 

• Hamit Hnsnn ( Reis), Galip (Umumt kaptan) Ki\Olj) 
Fenerbahçe 
Altın ordu 
idman Yurdu: 

• (futbol kaptanı) 

Raşit (Reis) , Behçet (futbol kaptanı) Alt\ettin (Katip) 

Asım Tevtik, Ahmet, Abdürrahman, Adnan 

Bakı rköy 

Güneş 

: Ahmet Cevat (Reis) . ıtifııt, 
• Yusuf Ziya, Sadun Galip, Adil Giray, Kemal, 
• Eşref Şetik. 
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Galata sarayın 
yüzücülüğümüze 

hizmeti eri 

En iyi (On bir) lerimizden biri 

r:: Yazanı ~~~~E~~~f yüzücü -----Yüzmeyi memleketimi.ide çor olarak 
,tamim etmek terefi de fiphesiı ki tek
ini! kara sporları· 
lm. temelini atan 
Calatasaraya ait
tir. Bu spor maıb
deinden blr in _. 
ile evveline kadar 
Galatasarayın in
hisarında kaldı. 

Ancak son sene
lerde diğer bir iki 
klübün ifikre p
)an himmet ve 
hizmetleri saye-

Binde Galatasa - Boks pbeli kaptanı 
raylılar karııla- Silhytl Ranin 
rında rakip bulabildiler. Bu teınfz 

lporun matı~ iUilde devamı ve 
bilhassa ilerlemesi igin atılacal 
ilk hatve memlekette 189Ülf.n allktUQ,• 
IU uyandırmak ve t8f8kkül. eden dijer 
klüpleri teşvik etmekti.. ıattbümüz bv 
husustaki vazifesini bthakkin ifa etmio 
\re etmektedir. Bugün förülen yüzme, 
•tlama ve sutopu doğrudan doğruya san 
kırmızının önayak olmaa:lle alaka uyan· 
dırnuş, esaslı bir temel atmış ve bugün
kü ümit verici vaziyetini kazanmıştır. 

Klübümüzün yüzücülükteki mazisi de 
hali hazın gibi cidden parlaktır. Son al
tı, yedi sene evveline gelinciye kadaı
tnemlekette tam manaaile yüzme orga -
llizasyonuna tesadüf edilemedi. Eskiden 
Yapılan müsabakalar gimdiki gibi ha -
\ruz dahilinde ve beynelmilel nizamname 
tahtında icra edilmiyordu. Yalnız ik! 
türlü yüzme müsabakası daha doğrusu 
Yarışı yapılırdı. Y arş diyorum, zira bu 
ancak denizin ortasında iki yüzücünün 
tabiri amiyanesile birbirile kapışmasın -
dan ibaretti. Bunlar da senede ancak bir. 
azami iki defa yapılabilen donanma ya
rışları programına sırf numara doldur -
nıak gayeslle konulurdu. 100, 200, 400 ilh 
gibi mesafeleri ölçmek, kronometre ile 
derece almak hatır ve hayale dahi gel • 
lrlezdi. 

Bu kısa mesafe yQn§lanndan maada 
bir de uzun, mukavemet yarışları tertip 

Galataaaray 1hirinci latbol talrımi ............................................................................................... . edilirdi ki Galatasaraylılan asıl alakadar 
eden bunlar olmuştu. Bu mukavemet 
Wzmeleri Bolazı geçme, Yenimahalle, 
ırınalıada, Sarayburnu. Adalar gibi çok 

büyük mesafeler-
de, ııı sert akıntı 
•• aıtaforlara kar
ii yapılırdı. Gerek 
patelerin, gerek 
Oalatasaraylı yü
ztlcftlertn şahsi te
şebbüaleri altında 

Galatasarayın denizcilik 
şubesinde neler gördüm? 

organize edilen bu 
mftsabakalar bilA
'iltisna tamamile 

Galatasaray yüzü. 
ct1Iüğünün inhisa-

Atletizm fUbesi n altında geçmi~ 
kaptanı ve Türk yüzücü-

Cezmi Şahingiray lfiğü tarihinde 

Galatasarayın Bebekteki §Ubesi ı 
Kenarları sarı şeritli, göğüsleri sarı 

aslan kafalı kırmızı ceketleri gıcır gıcır 

yıkayıp iplere sermişler, kızgın güneş 

altında bütün gün dekolte dolaşmaktan; 
sırtı ve omuzları, istakoz gibi kızarmşı 
yaşlı Ermeni bayan önde, ben arkada, 
bu ıslak ceketlerin altından geçiyoruz. 
O: Cidden iftihar edilecek kuvvetli muka -

\1eınet yüzücüleri yetipniştir. - Baryam için temizlik yaptık ta! di-

. Galatasaraylılar, seneden seneye ter- yor! 
tıp edilen kayık yanşlanna .garnitür> Yazının serlevhasmdan, Galatasaray 
kabilinden konulan bu sözde yüzme mü- klübünün Bebekteki denizcilik şubesine 
&abakalarile hiç bir gayeye erişilemiye- girdiğimizi anlamışsınızdır. Bana yol 
Ceğini takdir ettiler. Nihayet 1929 ~ene- gösteren hamarat Ermeni hatunu, sade 
sinde İstanbul mıntakası denizcilik heye- sporcuların resmi geçitte giyecekleri ce-

tı başkanı bulunan Galatasaraylı Va- ketleri, beyaz spor donları, mayoları, ço
lnık, yüzme sporunun yükselmesi için rapları değil, klüp binasının camlarını, 
c~nla başla çalışan Galatasaray gençle· ~erçevelerini, hatta duvarlarını ve döşe
tınin himmet ve gayretine teşvik mak _ melerini bile sudan sabundan geçirmiş. 
8adile büyük: bir işe girişti. Kalamiş iske- Ben bu titizce temizliği takdir ederken o: 
lesinin yanında 100 metrelik bir yer tah- _ Elimden gelse, deryadaki balıkları 
dit edildi. Mesafeler beynelmilel yüzme }:>ile ikişer sabun yıkıyacağım! diyor!.. 

llizarnnamesine uygun olarak tesbit edil- Belli ki, kadıncağız, senelerce hizmet· 
di ve memlekette ilk defa rekor tutuldu· !erini gördüğü bu ocağı kendi öz evi ka
\1e bu sayede yüzme yarışı ne imiş, mak~ dar benimsemiş. Geniş salonda mayoyla 
Sadı :ıedU:'. meydana çıktL Bu meşkfır te- dolaşan sporcuların bilaistisna hepsini 
~ebbus Türk spor tarihinde bir dönüm isimlerile tanıyor, kimisini evlat, kimisi
~oktası teşkil etti. Derhal Fenerbahçe, ·ni kardeş gibi sevdiği belli. Kıdeminden, 

eylerbeyi ve Beykoz gibi deniz sporla- gayretinden ötürü nazının geçtiğini biı
~Ue m.eşgul olan wklüpler yüzmeğe de e- eliği için onlara çatık yüzle ve dik sesle 
~ıyet vermege bafladılar. sataşırken terslenmekten korkmuyor: 
Bır sene sonra gene Galatasaraylıla - _ Ka Orhan ... Islak ıslak oturulur bu 

tın teşebbüsü ve Şirketihayriyenin Gala· koltuklara? 

(Devamı 4 üncü aavfada) - Necat ... On sene ~ecmisse. aen daha 

Ya.zan: Naci Sadullah 
)~ 

En iyi mukavemet yüzücüsü "e en iyi 
kürekçi Galatasaraylı merhum Şeref 

kahve içmesini öğrenememişsin! Yarısını 
buraa dökmüşsün gene! 

- Sen de on senedir benim adımı doğ-
ru söylemesini öğrenemedin ya? 

- Necat değil mi senin adın? 
- Hayır ... Necat değil, Nejat! 
Ermeni bayan •j> ile cc, arasındaki 

farka akıl erdiremiyor. Ve onun .j,, har
fini bir türlü telaffuz edemeyişi, sporcu
ları neşeden katıltmıya kafi geliyor. 

Kahkaha şelalesi halinde taşmak için 
bu kadar basit bir vesile bekliven snor-

j cu neşesi mes'ut bir hastalık gibi en bed
bin yüreklere bile sirayet ediyor. 

Gülü~üyorlar... Şakalaşıyorlar... İtişi -
yorlar ... Ve arada bir, klüp binasının ö
nüne kurulmuş olan yüksek iskelenin ü
zerinden ,denize atlıyorlar. 

Bütün yorgunluklarını, dalgaların yu
muşak koynuna bırakıp çıkıyorlar! .. 

Belli ki denizin, güneşin, havanın, ya· 
ni tabiatin insanlara fisebilillah. çek -
mekte olduğu zengin neşe, sıhhat ve kuv
vet ziyafetinden en fazla ıstifade eden
ler onlar ... Yani hakiki sporculardır! .. 

* Fakat bu bugün böyledir ... Onlara ba -
karken hafızam beni, eski yıllara sü -
rüklüyor. Gördüklerimi, dinlediklerimi, 
ve okuduklarımı hatırlıyorum: 

Eskiden, çok değil, 20-30 sene evvel, 
Floryadaki çinarlar altında kuzu çevir -
miye gidenler, ağaçlar arasından gözü -
ken engin denize korkuyla bakarlarmış! 

Eskiden, çok değil, 20-30 sene evvel, 
deniz suyuna gömülmek, sade kazaya 
uğrıyan bedbaht vatandaşlara kısmet o
lan bir felaket sayılırmış. 

Ve eskiden, çok değil, 20-30 sene ev • 
vel, denize girmek, timarhaneye girmek
ten farklı bir hareket sayılmazmış! 

Ve İstanbulluları, bu bedava nimete, 
bu içinde bulunduğum ocağın temelini a
tanlar kavuşturmuşlar! 

Denizcilik şubesini de, Galatasaray 
klübünün müessisi Ali Sami kurmuş. A
li Saminin Kamil Etemin (şimdi yataklı 
vaırnnlar müdürü). Namıihn. Namık İs-

Sayfa 3 

Galatasaray 
yurdda ilk defa 

neler ya~tı? 
! - Jimnastik Atletikle ve Alınan 

Jimnastiği ile ilk defa iştigal, 

( J 879 senesinden itibaren ). 
1 - İlk Türk idman klübünün tees -

süsü Birinci Teşrin 1905, 
J - Sporda yabancılara karşı ilk te

fevvuk ( 1907) 
.4 - İlk Türk şampiyon takımı ( 1908 )'. 
i_ - İlk İdman kupası kazanan Türlt 

takımı (1909) 
6- İlk defa olarak Avrupadan ecnebi 

takım getirilmesi ( 1911 ) 
f. - İlk defa idman müsameresi ter ,. 

tibi ( 1911) 
8 - İdmancılara ilk defa resmen zi. 

yafet tertibi ( 1911 ) 
9 - A vrupaya ilk idman seyaha .. 

ti(1911) 
1 O - İlk izci seyahati tertibi ( 191 3) 
11 - İlk muntazam fıta ve halat ta • 

kımlarının yetiştirilmesi ( 191 3) 
lt - Türk Spor federasyonunun teşki· 

lt için ilk tetebbüs. 
~· - Matbuatta idmanla ilk defa iş • 

tigal. 
1J - i\vrupada Türk sporunu ilk defa 

tanıttıran klüp. 
it - İlk defa namına izafeten kupa ih

das eden klüp (1920) 
16 - :Anadoluya ilk seyahat tertip eden 

klüp (1922) 

mailin ve arkadaşlarının gayretleri, bu 
ooalJ., bugünkü mükemmeliyetine eriş • 
tirmiş! 

Ejer bugün, deniz, İstanbul sahille -
rinde kaderinin bilinmemesinden, anla -
f11mamasından mütevellit bir azap için
de çırpınmıyorsa, hiç şüphe yok ki bunu, 
bu saydığım neşe ve sıhhat bayraktarla
ıma borçludur. Onlar, Galatasaray de -
niscilik iUbesile birlikte, bütün İsUı.n • 
bullulara, denizin, yani kuvvetin, sıhha
Un kapılarını açmışlar ... 

Bu iUbenin açılışından sonradır ki, de
niz, bir felft.ket gayyası olmak tan kur -
tuldu, bir spor meydanı halini aldı ... 

Bugün, bu engin meydanda k otralar, 
fıtalar, kikler, padilbotlar, şampiyonlar, 

rekorlar kaynaşıyor!.. 
Ve bugün, balıkların saadetine ortak 

kesilen insanların sayısı, balıkların ı;ayı· 

sına yakındır! * 
Oturduğum salonun duvarları, denizi 

fethedenlerin, yani Galatasaraylıların 
bayrak.larile süslü ... Eski b ir denizci: 

- Siz, diyor, bilmezsiniz! .. Bundan 20· 
30 değil, on küsur sene evveline kadar, 
İstanbullular, deniz sporunun manasını 

anlıyamamışlardı. 

Deniz yarışları ,mektep müsamcrele • 
rinde yapılan çuval yarışları gibi idi. Ya· 
ni bu yarışlar sadece, seyircileri güldür
mek maksadile yapılan maskaralık :rıu -
maralarını andırırdı. Yüzücüler bir yer· 
den denize atlarlar, laalettayin b ir şa -
mandıraya doğru yüzerlerdi. Ve bu gü
lünç donanma varyetesi bir pandomima 
gibi kahkahalarla seyredılirdi. Ne yüz
me usulü vardı, ne mesafe mefhumu, ne 
müsabaka asayişi, ne de r ekor ... 

Fakat Galatasaraylılar, 1929 da, bu işe 

ciddi bir spor mahiyeti kazandırdılar. 

Almanyadan getirtilen antrenör, Galata· 
saray denizcilerine, bugün kavuştukları 
şerefli mcvkiin bütün yollarını gösterdi. 

Galatasaraylılar, uzun yıllar, deniz -
lerde rakipsiz kaldılar. Fakat son yıllar· 

da, diğer klüplerin de kendi yollarmı 

tutmaları, deniz sporlarında da hayırlı 

bir rekabet çığırı açtı. 

Uyanmasına vesile olmakla iftihar 
duyduğumuz bu rekabet, Türk denizcili
ğini günden güne ilerletmektedir. 

Bu gidişle, yüzücülerimizin, Manş re
korlarını kıracakları, ve beynelmilel mu
vaffakiyetlere kavuşacakları günler çok 
yakındır. 

Çünkü daha şimdiden, Balkanlarda ra
kip bulamıyacak bir kemale çok yaklaş· 
mış bulunuyoruz! 

Galatasaray denizcileri, kendilerine 
vedaımdan evvel, bana filolarını da gös
terdiler .... şehit Hasnun>, cşebit Cellih, 
cşehit Neşet>, •Şehit Cevat> ve cNamık 

İsmail> isimlerini taşıyan fıtalara ba • 
karken, Galatasaraylıların, kahr amnn Ö· 

lülerine karşı besledikleri derin hürme
ti yüreğimin avuçları sızlayıncıya ka • 
dar alkışladım! • 

Ve Galatasaray denizcilerinin güneş 

kadar sıcak muhitlerinden, deniz kadar 
engin bir takdir duygusile ayrıldım! 

ltaci Sadullah 



--- - - -4 
SGalata~aray nasıl ~~~~!~o M~::~~~!;~!~~~~~~1~!~~~~~~:~~:! (B.,tarafı 1 inci •ııfıula) _ ..... ....., de fnınsm:aydı: sporun hemen her kısmı genq bir faaliyet yarınki sporunu hazırlamak yolundadır· 

karahm, dedik. Ve bu i§l. defterle ben· Cliı'et _.sına AWalıs... Zafer ma - sahası bulmll§!ur. futbol başta gelmekle Galatasaraym aÇlk, mert, öz parolası §11• 

. sı ''* 11 

her, Alaeddin isminde bir arkadaşa veı· ı.mna cGlorya>... beraber denizcilik kısmı müstakil binası dur: 

dik. Şimdi defter ondadır! _Soma, ec:ııebl gazele!er bhe •Gala- ve geniş kadro ve bütçesile mühim bir Her şeye rıWnen sağlam, çelik gibi 
Bu izahat, klüp müessi•lerini Ş01lrlb: Warııy. adını taktılar_ varlık halinde şerefle yaşamaktadır. kuvvetli, milli hisleri en aşın halde ileri, 
- Defter müzeden çıkanlır mt! Kay- _Tamam ... Mektebin adı. Atletizm klübün an'anevi bir sporu ha - vatan sevgisi, arkadaş sevgisi, büyük say: 

bolursa onu bir daha kim yaza~?. • Liııe Oloınen dö Galatasaray'lı ... Bizim !inde çok muvaffak olmuş bir kısımdır. gısı ve feragati hudutsuz sporcu kütlesı 
. Toplantının boşa gitmesi ~d~nı u-1 1 Galatasaraylı olduğumuzu da biliyorlar... Güreşteki iyi mevki ve derecesi basket- yetiştirmek! Bütün nzasım her zaman yandıran bu cümie, salondakilenn ...ıe- Hemen ismi kondurmuşlar. bol, voleyboı boks gibi spor kısımların - spor meydanlarında fiili bir hale sokmak rinı soluklarını kesti. Besim kulağıma: _ Soma gidip gazeteleri birer birer da da taınamile ve kuvvetle mevcuttur. ve bir tek kumanda ile binlerce Galata· ı _ Bunlan bir araya toplamak, Gala - 1iolaşmlf boı ismi yazmamalarını rica et- Bugün iki binden fazla Azası bulunan saraylıyı vatan müdafaasına en sallibetli iasarayı kurmaktan bile zor! diyor. Y~ miştik! klübün gayri müseccel ve fakat kendisine bir gençlik ordusu haline geürmek bizim 
bu uiiurdaki gayretinin boşa gıtmesını _ Ödümüz patlanı1§til. bütün ruhu ve varlığile bağlı Azası on tek gayemizdir. 
önlemek için bulduğu çareyi ortaya atı- _Tabii ı:aDllD- Şaka mı bu.. Galata- binleri aşmıştır. Yanın asırdan fazla Ga- Biz sporun dedikodusundan, sporun 

yor: saray .•. Hem Galata var, hem saray var. Iatasaray lisesinden çıkan Türk, ecnebi, kavgalı seyrinden, sporun masa başında· 
- Bugün, Galatasarayın :nasıl kunıl - Başmuza örmeılik çorap bırakınazladı a- ihtiyar, genç her talebenin yüreği bir ki llizumsw: münakaşasından peşin nef • duğunu konuşsanız ... Maçlan da d~ Hmallah! • spor müsabakasında ayni heyecanla çar- ret etmi§ kimseleriz. 

geldikten sonra, başka bir toplantıda ila- _ Gazeteler ricamızı yerine getirmışler par. Cihangirler yurdu vatanımızda eski 

'Ve edersiniz! di. Ondan sonra bWlen ya .G. S. lılar., Klüpte idareci ve sporcunun tek gaye sporlan ihya ve bizde tatbik sahası bul· 
Bu teklif müessislere yuınuplı: geliyor: diye, yahut ta <bir klüp• diye bahs_cder- ve hedefi muayyendir: Sporu memleket nuyan yeni sporlan tamim hedefimiz • 
Ali Sami gülüyor: !erdi Fakat buna rağmen, ahalı bızden müdafaası ve sağlığı bakunından spor dir. 
- Klübün tesisini Ata Beyin sııııfuıda "Toplcmt1ya ~ • ..,. m..,ssisıe.. GalatasarayWar diye bahsediyordu. olarak yapmak! Spor, bizce bir memleket işidir, bir görüşmüştük dÔğil mi? ı;ıracaklar, onlar ela bir yaşlarına daha - Ahali de hep ccnebilerdi O zaman Galatasaraylı için spor bir şöhret vası- klüp işi değildir. Sporu yapan bhbirinl 
- Evet .• · 

1905 

deydi... basacaklardı! Türk seyirci var mıyıh? tası. bir maişet teminab, bir gösteriş de- sevmeğe mecburdur, vatanım, milletini, Ası'll Sonumut itiraz ediyor: Sözü gene Ali Sami alıh: Ali Sami: ğildir. Bunun içindir ld, blbinde bu bü- memleketini sevdiği gibi birbirini sev -_Hayır .•. 1904 deydi! _ Bana akrabanwı seyrettirdiği fut- _Evet ••• diyor. Türkiyede futbol se~- yük ateşi bir an söndürmiyen kliip, her mek vazifesile de mükelleftir. Refık Cevdet te münakaşaya giriyor: bol hoşuma gitmişti. Onu mektepte d~ reden ilk kadın seyirci de benim hemşı- darbe ve :makUs talihe ralmen en kısa za- İşte bu<TÖ;,,.ı.;;, Galatasaray: Spor ve 
- Canım ... Klübün kırk yıllık tarihi taklide baslamıştık. Fakat mektepteki remdir. manda şahlanır ve son merhaleden ilk 6WAA.IA 

- d ~ .... · L..:- T~'"' s k · tedik. ·ı ~·yu bu go-zıe görmektedir. Yannki teessüsünü mu e5~·1recea:uu... ....,....,_ maçlardan bıkınca dıfan çıkın. a ıs _ İlk formalan da o dikmiştı. merhaleye atlamak içia ona bir kaç ay -..,.....·--
tarihi 1905 ir... Bu niyeUe de bir gün, edebıyat ocası - Asım validesinin hakkını y · yor: kifi gelir. 

d 
h 

A edirmi Galatasaray ayni gözle görecekür. Dünkd Asım cevap verıyor: ta Beyın· dersinde kompas ur en _ Yansıni da annem dikmişti. Klüp bugünkü vaziyetini enye, 
· k duk. B ·ı çok il · Galatasaraya gelince, bu öz duygulan za-

- Dediğin doğru a o u · • Asımı Emin Bülendi çağırdım. Ata Y _ Kırmızı beyazdan sonra a z ıııemlekete en hayırlı vazife görecek şe -
d lsa kl

-bun- tees Be ldığımı k ten biz onlardan, o büyu-k ve temiz ağa-
süs tarihi 40 yıllık değı1, 33 yıllıktır! .. Fa- berm~tat horul horul uyudu. Biz de ra- forma ne idi? le ulaştırmağa azmetıni§ ve bunu tatbik beylerimizden aldık, onlara bin şükran, 1 

ı Wwıı..+... bin minnet! .• 
'kat yanı ıyorsun. hat rahat konuştuk. _ San lacivert! • için azami mesai sahasına a '"-ıı'-... 

- Kelime üstünde oynama ... cKırk yıl- -Desene, klübü Ata Beyin babı gafle- _Deme yahu? Sporu memlekete sokan, onu memle -

lık• lafın gelişidir. tine borçluyuz? -Tabü ya ..• Fenerbahçeyi kim kurdu? kette senelerce iyi yolda koşturan, sayı-
· - Ll~~~dir~~~u~~~ ~&~~~~= ~~G~~~~b~enQclan~~~~~=~~~==~~==~==~~=======~=~~~~ 
anlar. Eğer liıfın gelişi olduğunu anla- - Hemen hemen öyle. .. o gün karar latasarayhlar değil mi? o formayı da o- Galalasarayın Galatasaraydan mazlar da S.,hı' zannederlerse, cümlemiz uhasebecı·ligwını• · u-stü- d t 

"' verdik. Asım işin m nun için aldılar ı za en. 

Suad Hayri Üf'güblü 
Galatasaray klübü ikinci reisi avukat 

yedi yaş birden ihtiyarlarız! ne aldı. Asım Sonumut muhasebeciliği • - Biz niye bıraktık onu? v.u-zu··cu-ıu··g"'u-mu··ze Eski 
Ali Sami araya giriyor: nin hesabını verdi: - Baltalimanı maçında yenildik. Mer· .ı i 
- Benim hatırımda da 1905 kalım§. - Evvelleri muntaz.am para toplamaz - hum Celfil cbu formada bir uğursuzluk LJ l . Hatıralar 
Refik Cevdet memnun: dım. Öteberi lflzım olunca isterdim. Fakat var!> diye tutturdu. Bir çokları da onun fl iz met eTl 
- Tabii efendim ... Hatta o sene bir sonra işi düzelttim. Makbuzlar basbrt • fikrine uydular. (Baş tarafı 3 üıı<i .. yfada) (BanaTafı 1 inci ıayfada) 

gün yolda Emin Biilende rastgelmiş~. tun. o makbuzlan Serme! Muhtar (mu- Bay Asım gülüyor: tasaraya olan merbutiyet ve aliikası e- mamaktadır. Kc~fiık gezintileri bil-
Bacağında beyaz bir iç donu, sırtında bır harir) hfilli saklıyormuş. Ben arkadaşlar- _Sarı kırmızıyı nasıl seçtiğimizi ha • seri olarak Büyükderedeki ınanıl <lido• hassa Polenez köyündeki İstanbul Sul-
ten fanillisı .•. Ayağında nalın gibi ökçeli dan haftada bire kuruş alırdım! tırlıyor musunuz? inşa edildi. Almanyadan yüzme ve suto- !anisi izcilerile muharebe manevraları 
·bir posta!... Onu bu kılıkta cadde ortasın- Ali Sami güldü: Aii Sami cevap veriyor: . pu antrenörü getirildi. yapmalarımız, rahmetli Abdurrahman 
da görür görmez: _ Ben de kendi kendime reis oldum. _Tabii... Sen, Emin Bülent, ben, yem Bu değerli sporcu bir iki sene Robensonun tenekeyi ağzına yaklaştı· 
. _Vah zavallı Eminci~··· ~~nine fe- Riyaseti de, topu yağlayıp şişirm~e al- forma almak üzere Şişman Yank~ya _git- evvel sın Galatasaraylıların himmetiie rarak marş çalışları unutuiınıyacak 
nalık gelıruş ol.a"'.'k! deınış. gozükme_?e~ dun. Topumuza evlılıhma bakar g,bı ba- miştik. Biiiyorsun. Ondan evvello f~a~e- memlekette ilk defa teşkil olunan ve oy- mes'ut anlardır. 
sıvışmak ıstemıştım. Fakat o ben> gor kardun. Zaten varım>Z yoğumuz da oydu. !et formaları fngiltereden getırtıruştik. nanan sutopu takunmı islôh etti, çalış _ Bedeni kuvvetlendiren, dunağı din· 
müş. Hemen yakaladL Meğer futbol ~y'. Mektebe gelirken Domuz sokağından ge- Fakat hem boyaları karışıyordu, hem tırıh ve sutopunun ne olduğunu göster- Jendiren ruhu gıdalandıran her mer namıya gidiyormuş. Ben futbol ~ıy~etinı çer, domuz yağı aJırıhm. Topu onunla gelmesi gecikiyordu, hem de pahalıydı. di. gale bir spordur. 

ilk defa orada, onun sırtında gorduın. yağlar, şişirir, yırtılınca kendim yamar- Onun için kumaş alıp diktirtmiye karar Havuz ve antrenörün faydası derhal Her spor yapanın gayesi merd olmak 
Asım, itirazında musır: • dun. Hatti bir defasında, top yaması_?'• vermiştik. .. ··ıd· Rekorlar inamlnuyacak derece- ve onörünü, izzeti nefsini vikayeden 
_ Sen Emin Bülende rastlaımş olabı- yeni pabucumdan kesmiştim! Bunu go • _Tamam. Şişman Yanko, kumaş top- :°".' •tt· yüzücüler metod dahilinde ça çekinmemek, mücadeleden yılmamak 

lirsin. Fakat klüp 904 de kuruldu. ren arkadaşlar, bana hepimizden fazla !arını çıkannca, tesadüfen san ile kırmızı lı;.:ğ; ~laıh, sutopu !alamı bir varlık ve y~lmek için hasmını;ı ~zw:: 
- Şuna 904 değ'.1, 1~ de! paye verdiler. Yani o zaman pa!eyi: en kumaşlar birbirine kar.,ıı. Sen:.. . oiarak ortaya çıktı. Atlayıcılar muvaf - basmaga çalışmamak,_ galıb>r<;tı yaln iş bir seneden bm hır seneye ~ • çok çalışan kazanırdL Paye, bugunku gı- _Harika! diye haykırdın! Dıgerlerın- fak oldular. Galatasaraylıların faaliyet- ve yalnız kendi eehdu gayretınde ara-sın! bi, intihapla, ve bazı klüplerdeki gibi en den 30 kuruş pahalı olduğu halde onları !eri diğer klüplere nümune oldu ve on- maktır. 
- Llıfın gelişidir o... çok entrika çeviren tarafından kazanı! • aldıydık! . lan bu temiz sporun, yüzme atlama ve 
Bay Refik Cevdet hemen taşı gediğine ma.dı! - Fes rengi bir kırnuzıyla, turuncu bır sutopu gibi üç şubesine de teşvik etti, he-

koyd•ı: Refik Cevdet, bermutat tasdik etti: sanydı ... Şimdikiler o rengi bulamıyor- veslenılirdi. Bundan gaye kendisine ra • 
_ Onu arif olan anlar ... Sahi zanne - _ Evet ... Ben de reis yamaklığını for- lar. l · d h · eli 

kip yetiştirerek derece erı a a ın r -derlerse, 1001 sene birden ihtiyarlarız! malan yıkadığım için aldım ya? - Nefisti oniar... ınekti Diğer gayelerde olduğu gibi bun-
Hcpsi 32 yıl evvelki hatıralara sade _ Evet ... Ç<ımaşm:ıDllZ da buydu! - isterseniz, aramızda para toplıyalım, da da yüzde yüz muvaffak olundu; yüz. 

halı aiarile değil bütün hüviyeticrile _İlk maçta ne renk forma giymiştin? arayıp. tarayıp tam o renklerden. lp_e\'1i me sporunu memlekete yaymak şerefi 
seyahat etmiş gibi... O kadar samimi ve - Kırmızı beyaz... kumaş bulalım. On beş forma .. dıktınp, de Galatasaraya müyesser oldu. 
<> kadar heyecanlı... _ Klübe isim bulamamıştık galiba? büyük bir zaferinden sonra klube heıli- Yüzücülerimiz durmadan çalıştılar. 

Ali Sami! - Evet... Türk ismi koyamıyordu.k. ye edelim! Bütün mesofelerde ellerinde tuttuk!an 
- Çocuklar ..• diyor. Bakın ben anlata- Çünkü devir, Abdülhamit devri. ?ç m~- - Muvaük... tekmil rekorları hadıh asgariye indirdi-

yım. neverre Türkün bir araya gelmesı lehli- Bay Ali Sami gülüyor: !er. Vesaitsizlikle mücadele ettiler, ken-
Ben mektebe 1902 de girdim. Galata- keli... - Bize otuz kuruş pahalıya patladıyıh dilerini çekemiyenlerin kuru gürültüle • 

saraı da o zaman bile top va rıh. Fakat o- Onun için, Türk olduğumuzuı> duyui • ha? rine kulak vermediler. Nihayet geçen se-
n un P şinden koşanların nizamdan, kai- masından ödümüz kopuyordu. Kadıkö • Bekir hoca: ne 100, 200 ve 400 metrede Balkan rekor-
ded'" anladıkları yoktu. Top ortaya fır- yünde maç oldu muydu. ayrı ayrı vapur- _Evet .•. Sade otuz kuruşa patlasa iyi. .• !arından aşağı dereceler aldılar. Küçük 
!atılır, bütün çocuklar üstüne hücum eder lnrla, ikişer üçer giderdik. Kadıköyünde Fakat 0 forma bize çok pahalıya patlaıh ... yüzücüler ağabeylerinin peşini bırakma
lerdi Bugünkü futbola benzemiycn hır Kuşdilindeki mahallebicide soyunuyor - - Evet .•• Yolunda senelerce az mı yo- dı. Sutopunda yaşlannın ve cüsselerinin 
güreşmeden, bir dövüşmeden sonra, kuv- duk. Bir gün içeri bir adam girdi. Bere - rulduk, çarp.,tık, terledik, kınlıhk, dö- ufaklığına rağmen büyük varlık göste • 
veti galip gelen topu kapar, başka bir ta- ket versin, başındaki kınnnı festen hafi- küldilk! rcrek k!üplerine istikbal için büyük ü -
rafa atardı. Hatta bugünkü gibi aklım- ye olduğunu anladık. Çünkü mübarekler Hepsinin gözleri yaşarıyor: mitler vadettiler. 
da ... Topa en çok vurmak Ranaya (Güm- caka oisun piye, hep açık kırmızı fes gi- _ Zavallı Emin Bülent! Bak bugün Yüzücüler bu mes'ut anda 33 üncü yıl· 
rük ve inhisarlar Vekili) müyesser olur- yerlerdi. Hemen formaları sakladık. Rum de gelmedi!.. dönümünü kutlulıyan büyük küçük bü-
Ju. Çiınkü demir gibi çocuktu!.. ca konuşmıya başladık. Bence, Emin Bülent, idareci entri-

En büyük marifet te, topu havaya at- Asımın hafızası baskın: kalannın spora neler kaybettirişine en lof gitmiştik değil mi? diyor. 
maktı. En iyi atanlardan biri de Daverdi. _Benim ismim Kosti idi... canlı misaldir. O Emin Bülent, Galatasa- _Evet ... Federasyon reisleri İngilizdt 

- O şimdi de çok atıyor! - Benimki Yorgo... raydan .•. Yani canından bıkar mıyıh? Bina da Bahçekapıdaydı. Hatırlar mısın, 
Ah Sami güiümsiyerck devam ediyor: _Sahi ... Türk olduğumuz anlaşılma • Ali Saminin gözleri yaşlı: herifler bize itibar etsinler, adam yerine 
- Evet ... Fakat ben bu işi bir türlü sın diye, maça giderken, maç esnasında _ Sait Sallihaddin hatırat'.n~ yatmış- koysunlar diye, Sirkeciden Bahçekapıya beceremediğim için, pek araya katıinıaz- birbirimizi Rum isimlerile çağırırdık! tı. Bir gün beraberdik. Erteın gıın Fener- faytonla gitmiştik. 

dım. _ İlk maç kiminleydi? le maçımız vardı. O Fenerde ben .. de Ga- Asım gülüyor! 
O sırada, bir gün, akrabalarımdan bi- _ Evvelil Moda klübünü çağırmıştık. latasarayda oynıyacaktım. O eglenmek _Evet ... Sen tA Şişliden Sirkeciye ya-

risi bana: _Evet ... Bize cevap vermiye bile te • istiyordu. Zorla götürüp evine yatırdıın yan gel de oradan Bahçekapıya faytonla 
- Haydi seni futbola götüreyim! de - nezzül etmemişlerdi! ve: git! .. 

mişti Ben acayip acayip yüzüne bakmış; _ Onun üzerine ilk oyunu Kadıköy _ Sen, dedim, dinlen de, yann karşı- Hepsinin göğüsleri, ıııuum, fakat çok 
nereye götürüleceğimi bir türlü kestire- kiübile oynamıştık! mıza sağlam çık ... Herkes bizi seyrede - haklı bir iftiharla kabarıyor. Sıcak hatı-
menı.iştim. Bundan anlıyorum ki, o tarih- _ Adam başına da birer gol yemiş • cek! Adam gibi bir oyun çıkaralım! ra)ann esrarlı eli, hepsinin yüzlerinden, 
le m•ktepte top varıh, fakat futbol bilen, tik! Bir de bugünkü sporculara bakın. Maç uzun yılların ıztıraplarile yuğrulmuş kı
oynıyan yoktu. - Fakat sonra hepsinden acısını çıkar- arifesinde, rakip taraf oyuncularını gazi- nşık nikabını yırtıp atmak sihirbazlığını 
Münakaşa uzadıkça U7.adL Ve tam ya- dık ya! nolara çağırıp sarhoş edenler varmış. Bu göstermiş: 

rım saat sonra, eşelenen hafızalar, klü- - Hiç unutmam ... Modaya yazdığımız suikast insanın tüylerine ürperti veriyor! Refik Cevdet soruyor: 
bün 1905 de kurulduğunda müttefik kal- davetiye kağıdında, ağzında top tutan bir _ Like girişimizi hatırlıyor musunuz? _ İlk sarı kırmızı formaları kim dik-
dılar ... Fakat eğer Asım Sonumut biraz kartal resmi vardı. Tobler çikolatalarının _Evet ... o da ayrı bir mesele ... O de .. mişti? 
daha ağır bassaydı, şimdi Galatasarayın ilanından kopya etmiştik! virde Jike girmek, Madride girmekten _ Onları da benim hemşire dikmişti! 
33 Ü'lcü değil, 34 üncü yılını tes'it edecek- - Amma, o zaman daha ismimiz yok- zordu! _ Şimdi hediye edeceklerimizi de 
tik. Ve üç gün içinde Galatasarayın bir tu! Asım, Ali Samiye: . diksin! 

Keşaf Salın 
--~--~----~---

Y ur d da su. sporları 
Şubesini kurmak şerefi de 
Galatasaraya aittir 

(Ba§f.af'afı 2 inci ıayfada) 
1935 senesinde de kazanmamasına bir 
sebep yoktu ve nitekim de kazandı. 

Bu tarihten sonra olan biteni bir da
ha bu satırlara geçirmeği zait addediyo
rum. Çünkü bunlar herkesin hatırasında 
silinmiyecek kadar taze yaşamaktadırlar. 

Ben buraya bence bilinen klübün ufak 
bir tarihçesini çizdim. Çok muvaffaki -
yetli ve neşeli günler yaşıyan bizim nes
lin genç arkadaşlardan beklediği 32 yıllık 
şerefli bir mazisi olan Galatasaraya ye
ni zaferler getirmeleridir. 

N er p H Cl8san ---- ____ ......,___ . -
tün Galatasaraylıları tebrik eder ve ken
dilerine bu saadeti veren büyüklerini 
hürmetle selamlarlar. Suat Erleı-

Asım Sonumut validesinin hakkını ge
ne yedirmiyor: 

- O formaların da yarısını annem dik
miştH 

- Bun)arı da yarı yarıya dikerler Ö1 .. 
leyse! 

Refik Cevdet: 
- Şimdi sıra maçlJda! diyor. 
Ali Sami gülerek Ömer Besime dönil-

yor: 
- Yani sıra deftere geldi! 
- Evet kuruluş tarihi tamam! 
Ertesi gün defter başında toplanmalı: 

üzere ayrılmıya hazırlanırlarken BcJcir 
hoca; otuz sene evvelki hadiseleri günUe, 
hatta saatile ve en akla gelmez teferrü8 .. 

tile hatırlıyan Bay Asım Sonumutun ser 
nu gelmiyen hafıza kuvvetine takılıyor: 

- Asım varken deftere de lüzum yoic .. 
tu ya ... Neyse! 

Bay Asım gülüyor: 
yaş daha büyüdüğünü görecek olan Ga - - Evet ... İki isim bulmuş, fakat birini l _ Müracaat için sen, ben, bir de NJko. . - Olurl 

.. araylılar da niye uğradıklarını §1. • de tercilı edememifükl~~ •••••• İll••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-
- Getirsinler canım ... Belki defter.~~ 

lı n.Wınuatur. Düzel.tirim! . Naci Sadul..,.. 



Defterdeki piri 
Tanınmış ~r mu .. 

barrir bir gece ka1 -
ınak için bir otele git. 
nllşti. Otel defterine a

dını yazarken defterin 

yaprağı üzerine bir 
pire sıçradı; muharrir 

otel sahibinin yüzüne ' 
• baktı: 

- Otelinizde pire 
bulunabilir, bundan 
şikayetçi değ!\im.. fa

kat ben daha otele a
dımımı atar 

deftere bakıp 

nwnarasını not etme .. 
lerine tahanunül ede-

- Evlenenler çoğal

dıkça i§ler de çoğalıyor. 

Talan 
Koca gazete okuyordu; 
karısı sokuldu: 

- Kocacığım, bugün 
hava iyi olursa; benken
dime biraz öte ber~ al
mıya gideceğim. Gazete 
hava için ne yazıyor. 

- Sokağa mı çıka -
cak.ttn? Gölgede hara· 
ret otuz beş derece .. 

- Zarar yok, gölge. 
de durmam! 

Aç ve uy~usuz 
- On beş gün aç, ve 

on beş gece uykusuz 

kalmağa tahammül ede. 

rim! 
Dedi. 

-Edemezsmı 

Dediler. 

- Ederim, dedi, yal • 
nız geceleri yemek ye -

rim, ve gündüzleri uyu

rum. 

El aynası mı? 
Aynacı dükkilnma bir 

bayan girdi: 

_f __ B_oş_sö_z_le_-r __ 
1
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Lokantada 
- Garson! 

- Emredin bayım .. 
- Bu yumurta kaplumbağa yumar-

tası mı? 

- Ne münasebet bayım ! 
- Mutfaktan bu masaya yanm saat-

te geldi de. 

Tanıyanlar varmıyorlar 

Kahvenin önünde bir adam duru • 
yordu .. bir başkası yanına sokuldu: 

- Bana, dedi, on lira borç verir mi
siniz? 
. - Ben sizi tanımıyorum ki. 
- Tanıyanlar vermiyorlar da onun 

için sizden istiyorum. --·-··-··-·-···--·---··-··-·-------

Sayfa ' 

Balkan otomobil yarışını 
kazanan Türk kadını 

Bayan Azize 44 saat süren yarışın intibalanm 
" Son Posta" ya anlabyor 

Yanf .eticeleft cllkten aotıf'a Atinada 

l 
r 

Birçok kimseler, Balkanlarda otomobil 1 dı. Fakat ben bütün bunlara rağmen, » 
şampiyonluğunu kazandığımızdan ha- rarıından dönmeyi aklıma bile getirm .. 
berdar bile değiller... dim. 

Bir Türk sporcwru, hem de bir kadın Yarış Taksimde başladı. Oradan tam 
sporcumuz, bütün Balkan milletlerinin dört otomobil hareket ettik. Rakibleriın
,girdikleri bir müsabakada bütün rakib- den ikisi &ırf bu yarış için Atinadan gel. 
lerini geride bırakıyor. mişlerdi. Diğeri de, İsviçre sefareti ba~ 
Düşünün ki, 1650 kilometrelik uzun katibiydi. Onlar, arabalarında üçer ki< 

bir mesafe üzerinde, yabancı ve bozuk şiydiler: Şoför, ihtiyat şoför, birer de' 
yollarda bilCıfasıla tam 4-i saat süren bu makinist! 
yar!şa iştirak eden yegane kadın müsa- Halbuki benim yalnız bir arkadaşım 
bık Azize adında bir Türktür. vardı: 

Ve düşünün ki, müsabakaya giren 32 Arif Kocabaşın kerimesi ve Bay Az .. 
otomobilden yalnız 7 tanesi, tayin olu- minin zevcesi Rezan ... 
nan mesafeyi muvaffakiyetle katedebili- Gayet iyi, gayet neşeli, gayet cesu» 
yor ve İstanbulda başlıyan, Atinada ni- ve metin bir arkadaşmış. Fakat ömrün• 
hayet bulan bu irade, cesaret ve ta'!ıam- de direksiyona parmağını bile sürme
mül kavgasının zafer çelengi, Bayan miş. 
Azizenin başına nasib oluyor. Üstelik te otomobilimin bir projektörü 

Dün, Perapalasın caddeye bakan ve bile yoktu. Bütün eksiklerinin tamam. - Affedersiniz bay, bi • 
%im. bay $0kağa çıktı 

Erkek gazeteye göz 
gezdirir gibi yaptı: 

- Bir ayna istiyor -

dum. - Daha aklı başında sayılmaz, 

diye evlendiriyorsunuz? 
ne bir istirahat mahallinden ziyade, bir an- !anması için, tam on beş gün garajda bı-

- Edepsiz herif bekleme
di 1uı! Ne i3e gelince hür • 
?neılerimi söylersiniz .. 

- Okuyayım; fırtı • 
na, yağmur, kar; tu -
fan! 

- El aynası mı? 

- Hayır, yüzüme 

bakmak için! 

- Aklı başında sayıldığı zaman ev -
lenm.ez diye! 

tika mağazasını andıran geniş salonun- raktığım halde, yola çıkışımdan çok aa 
da, onunla karşı karşıya gelebildik. sonra gördüm ki, arabamın benzin depo. 

Bayan Azize, sporumuza kazandırdığı su bile delik bırakılmış! 

l~ ___ G_a_·z_e_l~fı_ık_~_a_l_ar~__.I 
BeDd 

Ayyaıj uyanmıştı. Kansı çıkıjtı: 
- Dün geceki gürül tün ne idi? 
- Ben dün gece hiç gürültü etme-

dim karıcığım... 
- Belki seni getirenler etmişlerdir, 

bak ona diyeceğim yok! 

..... lçbl 
- Ahmet işe girmiş. 
- Para için o her şey yaparl 

_._._ 
Çoll idi• 

Şehirli, yetmiş evlik bir köye gitmiş
ti. Vakit akşamdı. Gurup eden güneşi 
seyretti: 

- Güzel gurup, dedi, yetmiş evlik bir 
köy için bu .kadarı çok bile! 

"""""" 
Teageç 

Denizden bir yengeç çıkardı: 
- Bu yengeci siz mi tuttunuz? 
- Hayır o beni mayomun paçasından 

tuttu. 

- Geceleri geç yatıyorsun, bu yüz
den yüzünün tabii güzelliği bozu -
lacak. 
- Daha iyi ya, tabii güzellik fimdi 

moda ~ğill 

DÖRT TON 
muvaffakiyetin teşekkürsüz kalışından Bu vaziyet karşısında, rakiblerim, ka-i 
§ikayet etmiyecek kadar mağrur. Yıldız· zanmak şanslarına benden çok fazla sa-4 

sız bir gece kadar siyah, fakat yıldız hibdiler. Fakat bu benim kuvvei mane-
Hfiltim, maznuna sordu: - Hayır, yanlış. kadar da parlak gözlerinde, karşılaştığı viyemi kırmıyor, bilakis, azmimi, gUl'Uı-

- Demek ezmediniz> 
1 

lakaydiyi istihfaf eden ince ve müstehzi rumu biliyordu. - Siz bir zavallıyı beş 1on kömür 
yüklü bir kamyonla ezmişsiniz.. bu doğ - Ezdim ama, kamyon beş ton de· bir istiğna var!.. Taksimden hareket ettiğimiz zaman 

ru mu? ğil dört ton kömür yüklü idi. Ondan, kazandığı büyük muvaffaki- saat 20 idi. İlk geceyi gayet iyi geçirdik. 
-------------------------------~~~~~~~usa~~fü~~~~gün~t~15~&fy~v~ 

Ziyafet 'ıa dolu olduğunu tahmin ettiğim hikaye- dık. Bulgaristanın sıcağı, tozu, ve bal-

- lki büklüm di -
Zenciye cıcıtMZ maşı -

mı? 

- Acınm, eski kor -
samı saJıa vereyim! 

Yalmzken 
- Bu akşam sokağa 

yalnız çıkmışsın. 

- Evet, karım biraz 
neş'esizdi de .. 

- Niye neş'esizdi? 
- Sokağa yaıtnız 

çılana.mı istemiyordu. 
~ 

Saadet 

... 

- Sima"ız baıuı tP • 
batıcı gelmiyor, zanne • 
derıetn 1f ar len Ditrihe. 

· ş d " ·· beariyorıunuz. 
- u a amı gonı. ----------

yor musun, benim bü-

tün saadetime maru ~ 
lan odur. 

- Karını mı ayart

tı? 

- Hayır, aşcımı a. 
yarttı ,aşcıın gittikten 
sonra da yemekleri ka

rım pişirmeye başla

dı. 

Lokantada 
- Garson! 
- Buyrun bayım .. 
- Bu nasıl yemek 

vermek, ilk yemek ola· 

rak balığı getirdin, ar

kadan çorba geldi. 
- Şey, bayım, balık 

daha fazla dursa bozu. 
lurdu da .. 

Bay Ahmet bir ar • 
kadaşına: 

sini dinlemek istiyorum. tırmaya başlıyan uykusuzluk bizi peri-
Bayan Azize, kelimeleri de, oyuncak şan etmişti. Üstelik te, fstanbuldan al

edindiği direksiyon ;kadar meharetle dığımız haşlama tavuklar fena halde 
- Yann akşam sa • kullanarak konuşuyor: kokmuştu. Sofyada, ancak karnımızı do-

na bizim evde bir ta
\ruk ziyafeti v e r i • 
tim! 

Demişti. Arkadaşı 

ertesi akşam Bay Ah
medi buldu: · 

- Bu akşam tavuk 
~yafeti var d e ğ i l 
htl? 

- Hayır! • 

- Atinadan, yarı§lann yapılacağını yurabildik ve yarım saat bile dinlt>nme-
bizim Turing Klübe de bildirmişler. Ya- den yola koyulduk. Sofyalılar, perişanlı
nş mesafesi 1650 kilometre imiş. Bulga- ğımızı görünce, bizi bırakmak istemedi· 
ristandan, Romanyadan hareket edecek ler. Fakat oradan dönmek, bana ölmek.. 
müsabıklar da varmış. Müsbaka Atina- ten zor geliyordu. Sonradan öğrend;ği· 
da nihayet bulacakmış. Takib olunacak mize göre, yolda rastladığımız kontrol 
yollar, otomobillerin hareket edecekleri memurları, kendilerinden sonra rastla
mahallere göre tayin olunacakmış. B:ı yacağımız memurlara telgraf çekiyoılar, 
suretle, faraza Bulgaristandan hareke~ ve: 

- Dün 
ya! 

edecek olan otomobiller de, tamamen ay- c- Türk yanşçısına dikkat edin. Yor. 
ni 4ierecede mesafe aşacaklarmış. Çünkü gunluğu endişe verebilecek kadar teh· 
onlar da, 1650 kilometreyi doldurmak likelidir!:. diyorlarmış . 

vadettin için daha uzun bir yol tutmaya mecbur Asabım öyle yıpranmıştı ki, direksi-

- O başka; dün ta
"* hasta idi. Bugün 
iyi oldu. 

- Uyan, uyan, odada bir 
sıçan var zannediyorum. 

- Bir de kedi var zan -
· ut te uyu! 

edileceklermi§. Ve yarışçıların kısa yol- yon kullanırken, gömlekten kaçmış bir 
lar tutmak hilesine sapmamaları iç:n, meczub gibi bağırıyordum ve bu 
yarış güzergahlarında kontrol hcy'et1eri bağırmak sayesind~ bunalmaktan, bo
bulundurulacakmış. Her yarışçı, geçme- ğulmaktan kurtuluyordum. Doktorların 
ye mecbur olduğu yollardaki memurla· söylediklerine göre, bu feryadlar, en müt
ra, kendisine verilecek numaralı dam- hiş asab perişanlığının tezahürleriymiş, 

galı kontrol fi§lerini imzalatacakrnış! yani sinirlerini uyutamayan bir insanın, 
Bütün bunlardan, yarışlarda hiç bır gözü açıkken kendinden keçmesiym\ş . 

hileye meydan bırakılmıyacağı anlaşılı- Bayan Azizenin gözlerinde, haz verici 
yordu. Turing Klüpten bana da müraca- bir hatıranın ışığı yandı: 
at ettiler. M~şhur yarl§Çınuz Bayan S:ı- - Biliyor musunuz, bana bütün bu 
miye Bürhan Cahid, son yarışlarda Mas- şartlar içinde yarışı muvaffakiyetle ta.. 
lak yolunda atlattığı feci kazanın kolun- marnlamak kuvvetini kazandıran nedir? 
da bıraktığı arızayı henüz tamamen ge- Selanikte, sabah karanlığında bizi, el
çiştiremediği için, bu müsabakalara gi- lerinde fenerlerile karşılayan Türk1erın 
remiyecekmiş. Yani bu yarışlarda bizi coşkun alkışları ... Onlar, radyatör kapa. 
temsil edecek hiç kimse yokmuş. ğında dalgalanan Türk bayrağını hün· 

Bu vaziyet karşısında tereddüd ede- gür hüngür ağlaşarak, ve adeta birbirle
medim ve yarışlara iştiraki milli bi~ va- rini çiğniyerek öperlerken bütün y~ 
zife saydım. Fakat sen misin bu kararı gunluğumu unuttum. 
veren? Birçok kimseler, benim delirdi- .Köylülerden bir kısmı, radyatördekt 
ğime hükmettiler. Kimisi bilmediğim bayrağı istiyorlardı. İçlerinden bir!si: 
bozuk yollarda karşılaşabileceğim zor- - Hayır ... dedi ... O bayrağın Atinaya 
0

lukları, tehlikeleri sayıyor, daha doğru- kadar götürülmesi lazımdır! Eğer çok 
su saya saya bitiremiyor, kimisi de: istiyorsanız, ablamızın yolunu dönüşte 

- Bu otomobil yarışı değil, ölüm ya- bekleyin! 
rışı! diyordu. Atinaya saat 19 da varmamız lazımdı. 

Cesaretime suikasd yapan bu telkin- Muvasalat mahalline, bu saatten tam b!r 
leri verenler arasında, tecrübelerjne çok dakika evvel vardık. Orada bizi bekHyen 
güvendiğim yıllanmış §Oförler bile var- (Devamı 8 inci sayfada) 
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ŞAHANE SAÇLAR 

• 
1 

Saç eksiri ile muhafaza olunabilir 
•OptaminD yalnız saçhrın dökülme

sini mcnet rrekle ve kepekleri temizle
mekle kalııınz, cilddekı müziç ve mu
hatar ılı kaşıntıyı du izale ve gudde-

lerl ihya eder. Bnyotmek ve taravet 

vermek suretlle saçların şahane gü-

zelliğini idame ettirir. • 

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
l - Kastamonu merkez kazası dahilinde Karanlık dere ormanının Sokunlu 

sSkü kıt'asmdan yanmış ve devrilmiş 604 M3. çam ve 598 M3. köknar ağacı 
kapalı r.ari usuıne arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Yevmi ihale 5/8/937 tarihine müsadif Perşembe günü olup saat 15 de 
Kastamomıda Orman direktörlüğünde müteşekkil Satış Komisyonunda icra edı
lecektir. 

3 - Çamın beher metre mikabının muhammen bedeli 515, köknarın 385 kv -
ruştur. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 406 liradır. 
5 - Mücideti ihale bir senedir. 
6 - İsıek:lller bermucibi kanun taru:im edecekleri teklif mektuplarını ikinci 

maddede g&terilen saatten bir saat evvel Kastamonu Orman Müdürlüğünde . 
müteşekkil komisyonn makbuz mukabilinde teslim etmelidirler. Posta ile gön -
derilecek teküf mektuplarının arttırma saatind en bir saat evveline kadar gel -
miş olması lbımdır. Postada vAki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

'I - İlan ~ saire masraflar alana aittir. c4432> 

Adapazarı Z loei Dakuk Biıldmliğlndea: 
Müddeialeyh: Aclapazaruım Arlfiye Bozacı Kö. •en Ömer ofla Cemal. 
DaYaCı: Adapazar10~a Kalaycı Ne~iye kö. den Arsl:in ofla Kenıal vekili avakat De

mir Kemal Dalkılıç tarafından sizinle diğer M. aleyha Kalaycı Ney'lye kö. elen Arslan 
kansı ve Zebrlyya kızı Habi8e ve uüla.s dairesi aleyhleriRde açtığı veraset n kayıt 

tashihi davasına nü nammaza yazılan da.etiye lle arzuhal örnctl çoktanberi me:ıkür 
köyü terkle ııe tarafa gittiğiniz belU olmayıp hayaı mematmn meçhul bulandatandab 
luuılsle t.ebUt edilmemiş l"e cla.ftcı vekilinin talebi vCQhlle tebliğatın ilanen yapılması 
WeıımJş ve muhakemenin de 1619/1937 tarih perşembe giinü saaı 10 na bı.rakılmasına 

karar verilmiş ve bu hususa dair davdire ile arzuhal örnel'i mahkeme salonan.a ya. 
~ınlmışhr. İlanı giinünd<fd it.ibaren daw annha.liue karşı on gün zadmda cevap 
wrmedJ.tiniz ve o gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıtınız veya kamnü bir ve
kil göndermedlğ'fııiz takdirde m.ııktezl m.aanıclei kanuniye yapılacatı Dinen teblit olu
nur. (4781~ 
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SON POSTA 

Bedbine göre 
TRAMVAY 
(Baş tarafı 6 ncı sahi.fedc) 

rine toplanan göz yaşlarını gene kendi 
. gözlerine içirmeğe uğraşıyordu. 

İhtiyar adamın vaz'ı hali dikkatimi 
fazla celbettiği için gayrl ihtiyari kalk
tun. Ve ayakta durmağı tercih ederek 
onun arkasına sokuldum. 

Onu şimdi dal}a yakından takip etmek 
imkanına malik bulunuyordum. 

Biraz sonrn cebinden bir defter çıkart
tı ve titrek bir elle oradan bir y:ıprak 
kopararak eski türkçe ile şu sat:rları 

yazmağa uğraştı: 

c ••• nezareti kalem müdürlerinden 
... in torunu ... mektebinin son sınıf ta
lebesinden ... dün gece çok genç yaşında 
irtihali darıbaka etmiştir ...• 

Bu ihtiyar dedenin bir gazeteye ilan 
·vermek üzere yazmakta olduğu bu satır
larm mabadlni okumuğa benim taham
mülüm kalmadıgı gibi gözlerime dolan 
yaşlar da bu satırların gözlerimdeki vü
zuhunu baaa kaybettirmişti. 

Kendi kendime söylendim: 
· - Ey hayat, -ve ey İstanbul, senin ev
lerin kadar tramvayların da bir facia 
meşheridir. Salahattin Enis 

N 'kbine göre 
TRA VAY 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 
Dediler mi ... Gene bbyle toparlanır: 
- Efendim! 
Derdim. 
- Efendim! 
Dedim, sonra ilave ettim: 
- Ben ineceğim .. 
Çın çın, zil çalındı. Bir erkeğin aya

ğına bastım: 

- Nasırıma bastın, gözün kör mü? 
Dedi. Bir kadının yanından geçerken 

elim eline deymiş: 
- Hınzır çapkın! 

Dedi. Sonra da kaşını kaldırıp gözünü 
süzdi.i.: 

- Hoşuma gittin! 
Manasını çıkardım. Vatman yüzü.me 

aksi aksi baktı. 
- Senin için durduğumu bilseydim, 

durmazdım? 

Diyen bir hali vardı. 
Mevkifte bekliyen polis, acaba tr~m

vay durdumu da iniyorum, yoksa yürür
ken mi iniyorum diye gözlerini dört 
açtı. 

Ben indim ve tramvay; kaldırıma se
rilmiş demir rayları, önündeki merkebi 
dikkatle takib eden bir deve gibi takib 

edip gitti. lsmet Hulusi -.....-·-·--·-·-· .. ···-·-·--· ......... -._.._ 
İş Anyorum 

Yugoslavyalı bir Türk vatandaşıyım. 

Arap, Sırp, Rus lisanını iyice konuşuyo
rum. Gemilerde ve her türlü vazifede 
çalışının. (910) 
Beyoğlu Çukurcuma Cami sokak No. 40 

Şaban 

Temmuz 31 

bahçe ba": 
~aratını Ye nebatat silr• 

feleriııi öldüren tozdur , 
Pompalı kaplar derununda 

ablır. Ve daima ku..Uaoılmata 

hazırdır. Ayrıca satın alınacak ak· 
umı yoktur. Ha~arat için öldürücü, 

sıelne ve nebatlar İçin .zaranı~ır. Zeblrlı 
detildir. Pratik we müeairdir. 

UmuNI depolu: J. Kreaplı, ltıanbul . Galaıa, Vorwoda Hu t 

Memurluk Müsabaka imtihanı 
BANKASINDAN: T. C. Z.RAAT 

Bankamızın merkez, şube ve ajansları için LÜZUMU KADAR MEMUR A
LINMAK ÜZERE müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve yaşı 18 den 
aşağı 30 dan yukarı olmamak şarttır. 

(Bu yaştan aşağı olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından evvel memur
luk sınıfına geçemezler.) 

Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve yükse.k mektep mezunlan için bir 
sene devam edecek olan staj müddeti zarfında orta mektep mezunlanna 30, orta 
ticaret mektebi mezunlarına 40, lise ve ticaret lisesi mezunlarına 80, yüksek mek
tep mezunlarına 100 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyeı derecesiyle mü
tenasip surette ücret verilir. 

İyi dereced~ yabancı dili bilenlerin ücretleri emsalinden on liradan az olma-
mak üzere yüksek tutulur. , 

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

Müsabaka imtihanlarına ANKARA, ADANA, ANTALYA, AFYON, AYDIN, BA
LIKESİR, BURSA, Ç'ANAKKALE, DİYARBEKfR, DENİZLİ, EDİRNE, EDREMİT 
ERZURUM, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, G. AYINTAP, İSTANBUJ.., İZMİR, KAS· 
TAMONU, KARS, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, GİRESUN, MALATYA, 
MARAŞ, SAMSUN, ORDU, UŞAK, ÖDEMİŞ, SIVAS, TOKAT, TRABZON, 
VAN, YOZGAT şubelerimizde orta mektep ve otta ticaret mezunları için 19 ve 
20 Ağustos ve lise ve yüksek mektep mezunları için 23 ve 24 Ağustosta saat do
kuzda başlanacaktır. 

(Ankara ve İstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunları alın.mıyacaktır.) .. 
Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan ya-

pılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebilecek izahnamclerde 
görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şubesi mü
dürlüğüne ve Ankarada bankanın personel işleri müdürlüğüne 18/8/1937 tari-
hine kadar müracaat etmeleri lazımdır. (4673) 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük M~nderes islôhat ameliyatı sahasında ya -

pılacak Belevi, Cellat ve Sağlık kavuşutları inşaatı, keşif bedeli: cl30,444. lira 
c44e kuruştur. 

2 - Eksiltme: 17 ağustos 937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafia V:e
kaletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. · 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesı, mukavele projesi, Bayındırlık işlen ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi c6> lira c53> kuruş bedel mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden alal.ıil jrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c7772> lira c23• kuruşluk muvak
kat teminat vermesi ve 50 bin lirahk Nnfia su işlerini taahhüt edip muvaffa -
kiyetle bitirdiğine ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna 

dair Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar Sular Umum Müdürlüğün~ makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2360t c4732> 

1 
- Hepsi de modası geçmiş, uydurma - Şuradan bir kaç şişe benzin al, 

şeyler ... Bugün hepsinden sıkılıyorum. Üsküdara geçeceğiz!.. 
Balkan otomobil 
Yarışını kazanan 
Türk kadını 

1 Şöyle yeni bir şey arıyorum; insana he- Benzini aldılar. Kabataştan araba va-

j 
yecan verecek bir şey!.. puruna bind!lcr. Kısıklıdan Yakacığa 

- Buldum, öyle ise ... Ayvansaraya gittiler. Karınları acıkmıştı. Peynir ek-
gidelim!.. mek aldılar. Ayazmada oturup yediler. 

- Haydi, aman. La:Kı.rdısı bile tüyle- İmad, otomobilden çıkmadı; kendi 
rimi ürpertiyor!.. kendine: 

(Baştaıafı 7 inci sayfada) 
Türklerin coşkunluklarını anlatamam. 

- Bilmem, heyecan arıyorum, dedi- - Kadıncağız heyecan arıyordu; bul· 

Y 
niz de... du işte ... 

azan : K. R. Enaon Diye şöyleniyordu. 

Fakat ben otomobilden, tabutundan 
çıkan bir ölü gibi indim. Sırtım yara 
içinde kalmıştı. Yüzümde, kuruyan du
daklarımda çamurlar donmuştu ve sağır 
gibi, kör gibi, dilsiz gibi, bir şey duy
muyor, bir şey görmüyor, bir şey söyli· 
yemiyordum! Sevinç, heyecan, uykusuz
luk, yorgunluk ... 

Köprü başına doğru gidiyorlardı. Kal 
Şemsünnisa ile adeta bir yan- - Aman, hiç kimsenin yüzünü gör- dırımdan da mühendis Talat Süreyya Bir aralık indi; şöyle uzaktan onlara 

p çtlonı.şla:rdı; o yarışı da kendisi ka- mek istemiyorum. Çaydan da, briçten geçiyordu. Fehamet, otomobilin pence- baktı. Kahvede hemen hiç kimse yok
~ gibi görünüyordu. Artık onları d~ .sıkılıyorum, bu~e:de ~erkes si- resine doğru iğildi, gülümsedi. Gene 0 tu. Talat ~ürey~a, ~enç kadına sokul
tanıyanlar, kendisine gülem1yecek, e- n~: dokunu!or. ı:ııç kimse ile laf w et- aralık Bebek tramvayı önlerinden ge- m_uş, ateşh ate?lı . bı~ ~ey anlatıyordu. 
lindekini başkasına kaptıran bir kadın mesını canım ısteınıyor. Patlıyacagım çiyordu. Otomobil durdu. Talat Sürey- Bır sırasını getırdı, elını de tuttu. Ken-
:gibi herkesin önünde küçük düşmiye- artık! .. !3u haya~. o ka~ boş, o kadar ya da onlara doğru yakl~tı. di ellerinin arasına aldı. Fehamet, san· 
cekti. Acaba yalnız buna mı seviniyor- sı.~cı kı. .. He~ gun aynı ın.c;an~.r ... Her Fehamet: ki nazlanıyor gibiydi; arada bir kaşla-
du?.. gun aynı dedikodu ... Hele bugun, bun- N 1 ? N "d' rını kaldırıyor, utanıyormuş gibi elile * ların. hiç birine da anacak gibi deği- - ası sınız.. ereye gı ıyorsu- ..... . 

. .. ~ nuz? .. Yukarıya çıkıyorsanız, haydi si- yuzunu kapıyor, kulaklarını tıkıyor, en 
Bugün gene Fehametin içinde bir sı- lım. Soyle, başka hır şey bul... Bana . d .. .. . ? sonunda artık dayanam!:lmu: gibi sar-

kıntı dı N - b"lmi b' kıl ··w t N "d tim? zı e gotureyım.. ·~ var o e yapacagııu ı yor m- ır a ogre O•• ereye gı e oe • • A •o sıla sarsıla gülüyordu. 
bi evin içinde dolaşıyordu. Öğleye doğ- _ Emrederseniz, gene hergünkü gi,. Dıye seslendi. Talat Sureyya, otomo- İ . . . . . 
ru otomobile bindi. Ufak tefek almak i- . w w • • • bilin kapısını açtr genç kadının yanına mad, bırdenbıre sınırlendi: 

bı Bogaza dogru bır gezınti yapalım~ ' Ol d ··11 B b" d b çin İstanbula geçti, işini bttirdikten .. .. .: oturdu. Yolda, şuradan buradan konuş- - ur şey egı .. aşı.mıı.a ır e u 
sonra kendini otomobilden içeri atar- - ~a.ı:1' artık her gun de Büyuk= tular. Talat Süreyya, bugün çalışmadı- mu gelecekti?. 
ken: derey~ gıdilmez a. · · Koca İstanbulda. 0 ğını, biraz dolaşmak için Beyoğluna Otomobile girdi, kapıyı gürültü ile 

- Of, canım sıkılıyor!. Nereye gı·t- tomobılle gezecek ne kadar yer var ki? .. çıktığını söylüyordu. çekti kapadı. Sonra uzun uzun klakson 
R . . . ln.,,, ...ı. • te- , 

sek acaba?. - ~ın:1 sergısı açı~ gezm~ 18 • Fehamet: çaldı. Talfıt Süreyya, koşa koşa geldi. 
Diyordu. İmad, otomobilin kapısını mez mısınız?.. - Benim de canım sıkılıyor, dedi, Fehamet, bu gürültüyü merak etmiş, 

tutmuş: - Öyle şeyden hiç hoşlanmamL nereye gitsek acaba?. onu göndermişti. 
- Bugün de bir ye.re çay içmeğe git- - Sinemaya gidiniz!. - Ben ne zamandır Yakacığa gitmek Genç şoför, soğuk bir sesle: 

miyecek misiniz? .. Hiç bir yerde toplan- - Bıktım artık!.. Hem bu sıcaktan. istiyordum. Mademki işiniz yok, hay- - Klaksonun ayarı bozulmuş da onu 
mıyacak mısınız?. - Terzide, şapkacıda,. kunduracıda di oraya gidelim. dilzeltiyordum! .. 

Diye sordu. bir isiniz yok mu?.. Fehamet, İmada seslendi: (AT1caıı t1o.r) 

Bayan Azize, o anı tahayyül etmenin 
dehşetile ürperir gibi yüzünü buruşturu
yor ve acz içinde ellerini açıyor: 

- Anlatamam size ... O anı anlatamam! 
Atina, Ruşen Eşrefin, ve Atina ataşe

kommersiyali Bay Nacinin aliakalarını 

yürekten bir minnetle anan Bayan Azı
zeye, burada nasıl karşılandığını soruyo
rum: 

- Gelir gelmez, kaçak mal getirip ge
tirmediğimi anlamak için valizlerimı bo
şalttılar! 

O biraz sonra gene nikbinleşiyor, ve: 
- Maamafih, diyor, şoför meslektaş

ların hediye ettikleri bir buket bana bü
tün yorgunluklarımı, ve acılanmı unut
turdu! 

Bayan Azize böyle söylüyor. Fakat 
anlamak hiç te güç değildir, Atinadan 
getirdiği zafer kupası, onun gözüne ile
lebet, içinden nankörlük zehiri içilmiş 
bir peymane gibi-görünecek! 

Naci Sadullah 

• 
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Fnnmcaclaa terdim• edebi ro.... Teretlme eclm: H. Y. 

XXVD J . Şimdi liıtfen beni takib ediniz efen- Bitmiyecek gibi uzun bir da1rilra geç· 
Coııt (Fransuva )susmuş, yan şez- dim. ti. Ellerimi, çarşafa ve yorgana deydir. 

Yan koltuk, acaib şeyin içinde Kapıyı açtı ve arkasında oğlu oldu· meğe cesaret edemeden, yatağın üze. 
bir cesed gibi hareketsiz yatan pe- ğu hal~e .. medhali geç~~ Ben en arka- rine iğilmiştim. Nihayet, göğsünde ,bl
. seyrediyordu. Markinin tamami· ~ yuruyordum, yururken sendeler raz daha kuvvetlice bir nefes duydum; 

~ccür etmiş göriinıeD çehresinde, gıbı oldum. sonra iki yanağında birden, o kadar 
gözüme çarpmıJ8D bir nişane mi Kapının aralığından sevgilimin ko- beklediğim penbe renk çok hafif, fa. 

bilmiyorum; fakat kont bana dö- kusu. ılık 8ir hava halinde, dışan sızı- kat ümid verici bir şekilde belirdi... . 
dedi ti: yordu. Bu kokuyu duyunca bayılacak Bu Adeta sür'atli ve harika engiz bir 

'Efendi, tecrübe saati yaklaşıyor. gibi oldum. baasİbidelmevt oldu. Çehrenin heyeti 
ederim, diifününüz, evvel emirde, Kont (Fransuva) alçak sesle: umumiyesi tedricen penbeleşti. Kalb, 

.,.. .. .ac...lft\ ••• A~ ~niz bir arz~uz var- - Efendi, dedi, bir saat müddetle kuvvetle atmağa; göğüs, yorgam, mun. 
.... .Jleyınız. Bilıyorsunuz ki burada burada kendi evinizdesiniz! tazam ve ihenkli bir hareketle kımıl-
lbeııınun ~ek için her şeyi ya~- datmağa başladı. Henüz kapalı duran 
huausundaki kararımız gayet kati- xxvm .. kapaklannı ilk aç•1 ... +.. ö--ar... 
t ~~.. ~ı . . goz , """"..... ~""' 
c;;~ _,ı eymız. . . müheyya duran dudaklanm, yanaklan· 
~~ bı reci. ftl'Dl~ ~ ~ımı sal- Hep nayatdan ziyade ölüme yakın, nın, alnının ve ağzının derin sıcaklığını 

Para ve saadet 
YIZll: BalMutllbı E11ta 

,, 

!.iJme ıdim ki,~.~: o müthiş uyku ile uyuyordu. Kararmış içti. Yarı mütebessim dudaklm. Tatlı .i;: fikir saplandı ve ~ ~' anı göz kapaklarında, solgun dudaklarında, bir nefesle yan açıldı, artık busemi tu· 
gibi bltün mncudiyetımı ay- gül rengi yan.aklarında ve buz gibi so- tamadım ' 1116 la ftk1t &111 ı • llEm lllllls .. 

.,......._. Okl 1 im bir Dokta,a mütevec. ğuk vücudünün nesiclerinde: damarla- Nü~İerim arasında hayata avdet Çecllia twılll ip.a &lltl • ı ._ 
elim havada, olduğum yerde kal- . ' . ..__ipe• -sm- iflL 

rında: kalan bir parça kanın, velev çok etti... t m Zahide blrblrlerinden a.,nl- ıe bir 187 o11JMD> declDer. t.um 1ev 9ı 
ltont: derin, velev çok uzak bir zerre penbe- Allahım! Allahım! B~ buseden 111 L pna e mçÜ Neeml henttz M mfyenlerln onaya •ttllı havadis oldu • 
..... Söyleyiniz efendim, diye israr edi- liğini gönnek için beyhude yere ara- na kadar kaç asır geçti •<;~·;;,., :~:u. tunda ısrar ettiler; fakat maalesef, ha • 

li'eınen cevab vermedim. Düşünüyor, 
di kendime hesab ediyordum. Niha
karanmı verdim. Her üçünün de 
anı yüzüne bakarak: 

- Evet efendiler, dedim, hakikaten 
bir ricada bulunmak isterim ve 

ederim ki bu ricamı is•af edersi· 
Buna ben fevkalide ehemmiyet ve 

0runı; o derecede ki, bu ricam is'af e
........ n.-.." • takdirde, mukabilinde, size, 

k istediğiniz her hangi şey için 
'1 bir tarzda size muavenette bulu

L. ...... qg." n.... vldediyorum. Ricam şudur: 
evvel, uyutulmuş yahud, ipnoti· 

edihniş olan Madam de ... 'yi görme. 
~iisaade etmiştiniz. Kendisini bir 
daha, son bir defa daha görmek 

orum. Fakat onu, uyanık olarak, 
........... ..._. e malik ve yapr bir vaziyette 

onunla kon•ıpnak, ondan ce
~veda etmek, onunla başba· 

\ir aaat müddetle yalnız kabnak is· 
Bir saat, 1lhnz bir saat. On

llOnra ı.r emrinizi ifaya hazınm. 
!lill tekilde isterseniz, ne kadar zaman 
1.1;. iatenentz emrinize imlde olaca-

~tuaı ve kıollanmı kavuşturdum. 
~ önce ne Kont, ne de Vikont ses 
~dılar. Tereddüd ediyorlardı .. 
~ rlerine bakarak, istişare ettiklerini 
~ tiın. Sonra, biraz evvel olduğu gibi 
' . ~irden Markiye d&ıdüler ve sü
~ lÇinde ona danıştıJar. Bu defa da, 
~.Markinin kapalı gözlerinde ve 
~ tı yüzünde hiç bir emare sezeme
...._ ~akat Kont (Fransuva bir işaret 
t'91luş olmalı ki derhal bana dandü ve 
~ tereddüd göstermeden: 
~Muvafakat ediyonız, dedi. Arzu. 
~ Yerine getireceğiz! 
L.."l\riıe sığmaz bir hisle sarsıldım. 
~ hili, babasının yüzüne bakıyor 
"'-.. C>rada okuduğu karan bana tebliğ 
. ~1ordu: 

'Afuvafakat ediyonız, diye tekrar 
.. Sizi Madam de ... 'nin yanına götü

~ı.:._ Orada sizi başbqa ·bırakacağız. 
"'lllde, Madam, ammuz vechile u

ır. O zaman kendisile rahat ra-
L.~ serbestçe görüfeceksiniz. İstedi
~ leyi konupbilirainiZ hiç bir ma-

~-
~ olsun, hayret etmeyiniz. 

de ... , sizin ywnmmta kendine 
bnhınecak, sizi tanıyacak ve hat-

lltl g6rdQQnden dolayı memnun o-
. Pabt g6tlerine bağlamış ol. · 

nAmer'! bal oraaa kalacak
"' itibarla nerede bulunduğunu 
-n~ sizi hiç bınımadığı bir oda· 
~ bayıet etmlyecek bu odayı 

Odas1 yahud sizin odanız zanne
veııt.111, cÔlmaz Adamlar• m 
ti, oıbun; neyi bilmemesini icab 

0?Ba onu bilmiyecektir. Farzıma
OJrun bu unutbnhğmı gidermeğe 

ohırsanız beyhude vakit zayi 
olursunuz. Çünkü, size şimdiden 

.. "ereyim ki, altmışıncı dakikanın 
linde, madam ele ... deriıal uyuya
\?e sizinle göriiŞtüğü, hafızasından 

Bllneaet, )'Ok olacaktır. 

dım... ( İftirak eebebi, '1-8 senelik zahirde dil- ber, vlkı& mutabık w ild kere ikinin dört 
rüst ve muntazam gibi görünen bu aile ettiii kadar bir bedahatle muhakkaktı. 
hayatının arkasında bir facianın uk - Zahide refahını, rahatın:, İsmail gibi 

Dişleri her yemekten sonra günde 
3 defa niçin fuça lamak lazımdır? 
Çüıakii Wr defa ttitler ~ alman mikroplara kaqa m•ıı.w...m. Sa • 

niyea ajmlald ..Uya. denilen mayicle m117.ıara mikrop daladm. 

Salyada bulunan Lü -
aq cfiilerin eii 'birinci 
düşmanıdır; dişlere ya • 
pışarak yosun peyda e -
der. Mineleri aşındırır, 
yav" yavaş dişleri ve 

kökleri çürütür, Pı, etle
rinde iltihaplar peyda o
lur. Dişlere y11pışan ye -
mek artıklan ve ecnebi 
maddeler de ~zlen -
mezse birer mikrop yu -
vası haline gelir. Eğer 
dişler muntazaman ve 
günde en. az 3 kere cRad
yolin• ile fırçalanmadtğı 
takdirde çok çabuk mah
vo)nıağa mahk11ındur. 

RADYOLi 
Bu muhtemel Akıbetleri vaktinde bertaraf eder. 

Sabah 6ğle ve akt•m günde 3 def• 
dltlerlnizl fırçalayınız .. 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri mucibince 5000 kilo vakum yağı cİmıirde teslim. 50000 kilo 

alır dizel yağı cMotörin> Cibaliye teslim>. 
Yukarıda yazılı iki kalem yağ pazarlıkla sabn alınacaktır. 
II - Pazarlık 9/8/937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de Kahat&§ta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
m - Şartnameler parasız olarak her ,Un sözü geçen ıubeden alınabilir. 
IV-: t.teklllerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralarile birlikte adı gıeçen komisyona' gelmeleri ilin olunur. c4683. 

!anmakta olmasından ileri gelmifti. kendisine kuvvetli ballarl# bağu bulu ~ 
İsmail, zengin ve müreffeh bir insan- nan kocasını, ufacık çocutunu, hepsim a· 

dı. Babasından tevarüs ettiği yilksek deta bir pula feda edercesine ne kadar 
serveti .kabiliyeti ve zeüsile temeyyüz zikiymet elmasları, yjikte hafif, pahada 
ederek' arttırmıştı. İstanbul piyasasmın ağır neleri varsa hepsini alarak uşağile 
sayılı tüccarlanndandı. Bütün bayatı, .kaÇ!Dlftı. . 
evile yazıhanesi arasında geçiyordu. Is- Çok namuslu bir adam o~n İsmail bu 
tanbulun en iyi bir semtinde güzel ve hidise karpsında bir an gozlerı karar • 
muhtetem bir apartımanı vardı. Bu a- JD1§, karısına mutlak bir itima~ g~ster • 
partıman kirasının çok yübekliğine ral- meııJn verdfli acı bir.ha~a~ ink"ısa:ilc bir 
men yapıldığından bugüne kadar on•- u yapılacak hareketı duşunmuştu: 
neden fazla zaman geçtiği halde hiç bir 1u hidise karpsuıda kendisı içın ya • 
katı bir gün bile kiracısız ka~ hat- pılı>~ak iki şey vardı: 
ta bir kiracı çıkmadan diğer isteklisi intihar etmek ve yahut Zahideyi öl • 
qopl$cak katı tutmağa hazır olduğunu dürmek ... 
söylemiftL Evvelki tasavvuru boştu: Boi olduktan 

Daima artan bir servet, müteaddit ge- maada böyle bir hareket herkese karp, 
lirler, piyasamn en belli bir yerinde her kansını hA1A sevdilfni göstermesi itiba
kab on beşer odalı ve iki daireh mubte- rile kendisini tanıyanlarca nah~' gö • 
tem bir apartıman ve en yüksek marka züktükten bafka herkes kendünnir. ser • 
bir otomobil... Refah esbabı sadece bun- semliğine de hamlettirebilirdi. Sonra bir 
lardan ibaret değildi Apartımanın- en de 5-6 yapnda bir çocuğu vardı ki, bun
mükellef bir dairesini kendilerine tahsis dan böyle onun hazin mukadderatım (ia 
etmiflerdi. c:lüşünıiiek mecburiyetinde bulunuyor • 

Alt kattaki daire de şoförle erkek ah - du. Onu talihin baz.in cereyanlarına ter-
çıya ve U§&la aynlmıştı. kedemezdi. 
Sabahları İsmail apartımanmm kapı- Karısını öldürmek tasavvuru da bu·jn. 

sı önünde duran otomobiline atlıyarak cisi kadar boş ve abesti. Ölüm, ney\ hal• 
yazıhanesine gider, öğleyin ayni suretle ledebilirdi? 6rtada koca bir vak'a vardı. 
avdet ederek yemeğini yer ve sonra tek- Yalnız gücline giden şey, kendisine iha
rar yazıhanesine döner ve iş icaplanna net edilmesi idi. Bu kadın, refah ve saa
göre bazan erken ve bazan geç ve fakat deti anlamıyarak ancak bir cinnet buh
her zaman muntazaman evine avdet e- ranile tavsif edilebilen bir hareketle bir 
derdi. gün bir başkasını sevebilirdi; fakat iha· 
İsmailin hususi biç bir zevki yoktu. net ... İsmaile en acı gelen buydu. 

Eğlence ve kumara düşkün değildi. Son O kadınla kendi uşağı olan bu adam 
zamanlarda karısının ısrarile apartıman- nasıl sevi§lni§ler ve nasıl uyuşmuşıardı? 
larında bir kabul günü teşis elmışlerdi. Bu kadın, içtimai mevkiinin yüksekliği.
Ahbaplar ve komşular, haftada bir gün ne, bu hadisenin etrafta husule getırece
toplanıyorlar, ufak tertipten bir poker Ai çok fena, çok yüz kızartıcı intibalara 
partisi çeviriyorlar, çay içip pasta yıye- rağmen nasfl olmuş ta böyle çt:rkin bır 
rek vakit geçiriyorlardı. maceraya atılmaktan çekinmemişti? 
Görünüşte hayatları, hiç bir fevkall-

delik arzetmedikten başka arada hiç bit Bundaki sebebi bugüne kadar hiç kim
dirlik düzensizlik te göze çarpmıyordu. se anlıyamadı; fakat herkes bir noktada 
Bütün ahbapları, bu kan kocayı, mes'ut ittifak etti: Servet ve refahın da bazan 
bir aile nümunesi olarak bırbirlerine csaadet. de büyük bir temeltaşı olama• 

dı.lh idi. gösteriyorlardL & .. 

Zahide, İsmail gibi samimt ve kendi • İyi ki herkes, bu bldise önünde bu ne-
sine kuvvetli bağlarla merbut bir koca· ticeyi çıkarabildi; eğer bunu da çıkara. 
ya malikiyetten başka onun bir dediğini masaydı bu çaprqık hAdisenin hAlA se -
iki etmiyen, ayaklarının altına bütün beplerinl aramakla herkes fikrini yora. 
servet ve refah imklnlarnı da seren bir eak ve işin içinden bir türlü çıkamıya • 
hayat arkadaşı idi. eattı. 

Teknik Okulu mtldtlrIRA>Awaden •• Necmi doğduğu vakit ZaMde, onu tsman bQtün evdekilere, çocuğa hicfi. 
Uf§ ..... Froylaynla yetiştirmek istemiplf ele Is - leden hiç bir feY bahaetmemelerini sı1c 

Cinsi Mikdan Tahmin bedeJi 
Lira 

Tutan İlk teminat mail buna razı•olmamış: cBlr çocuk ilk surette tembih ve ihtar etti. Nitekim ı 
Adet Lira Lira .ıı-- -1--1. terbiyeyi muhakkak anaaıDutıW .......,.. - aece annesinin hAll eve gelmediği se • 

Etüd SırUI 
Tüure 

80 
200 

45 
2,5 

3600 
500 

----~ dır» demişti. bebini sonfuiu zaman İsmail küçül 
Bu kadar tatlı, sakin ve pürüDiiz blr Necmiye annesinin bir kaç gece misa • 

hayat içbıde bir gün ant ve Pfll'bcı bir firlikte kalacalmı söyledi. Bu söz bile 
hidise olmuş, suya düpn bir Yal dam - küçüjün gözlerinin dolmamna sebep ol· 
lası gibi, bu haber de birden etrafa yayıl- du. Bu müphede, lamam azami surette 
mıştı: muztarip etti ve kendi kenllsine düşün· 

4100 30'1,50 
Ders Sırası 150 25 3'150 281,25 

Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve mikdan tahmin bedelleri, tutan ve ilk 
teminatı yazılı sıra ve tabureler iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak üzere 
9. 8. 937 gününe rastlıyan pazartesi günü Etüd Sırası ve Tabure 14 de ve ders 

sırası saat 14,30 da açık eksiltmeye konulacaktır. isteklilerin yıldızdaki okulu _ 
muzdan alacakları irsaliyelerle ilk teminatlarını Ytiksek Mühendis Mektebi mu
hasebeeiliğine yatırarak alacakları makbuzlarla ve belgelerile yukarıda Wzü 
geçen gün ve aaatte. satınalma komisyonunun toplanacağı . Yülitek ~· 
mektebi muhasebesine gelmelerL (4438)\ 

~ircie ekmel bir aile nümuneai o - dü: cBe kadın, bana acımadın, içtimai 
lan, refah ve huzur namına dünyada ne mevkiine acımadın, yaşadığın müreffeh 
mevcutsa hepsine fazlasile malik bulu - bayata acımadm; bari şu masum yavru
nan Zahide kaçmıştı; hem de kiminle? .. -ya olsun acıyaydın, bari onun masum 
'Uşağile... gözlerinden olsun utanaydın!..» diye m
Bida~tte buna biç kimse inmımacn:. 1ac1J. 

cMümkün değil! .. Mümkün delil! .. Böy-
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Merkez hal idaresi için lüzumu olan 10 tane lastik tekerlekli el arabası açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bu arabalann hepsine 723 lira 23 kuruş bedel tahmin 
olunmuştur. Arabanın şartnamesi keşif evrakı ve resmi levazım müdürlüğim-
de görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kan unda yazılı vesika ve 54 lira 24 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile ~raber 6/8/937 cuma günü saat 14 de Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4490) 

~ 

ION POSTA 

lsoN POSTAi 
nm 

TARiHi 
TEFRIKASI 
-57-

Yaaa.: 
M. R..ım Ôzgea 

Keşü bedeli 7503 lira 8 kuruş oian Bakırköy kazasına bağlı Kalitarya köyün
de yaptırılacak ilk mektep binası açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evr<ıkıle 
§artnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesikadan başka Nafia müdürlüğünden alacaklan Fen ehliyet vesika -
sile 562 lira 73 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/8/93": 
cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4488) 

Ölümden kaçan kcihin bir kaç günlük ıstıraplı ömürde 
sonra uçuruma düşerek parçalandı 

""""""" 
Belediyece kaldınlacak cenazeler için yapılacak 100 tane lahit açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bu lahitlerin hepsine 2311 lir.a bedel tahmin edilmiştir. Şartna -
mesi ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı ka
nunda yazılı vesika ve 173 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc 
beraber 6/8/937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. , 

(B.) (4493) 

~ 

Haseki hastanesine lüzumu olan ecza açık eksiltmeye konulmuştur. Bu ecza
ların hepsine 1650 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesile şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstektiler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 123 
lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6/8/937 cuma gü-
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4492) 

~ 

l Ağustos 937 tarihinden itibaren Belediye tahsil şubeleri ile bina ve arazi şu
beleri birleştirilmiştir. Bu tarihten sonra bina vergisi gibi Tanzifat vergisi ile 
Tenvirat resmi ve Numarataj bedelinin de taksit müddetleri içinde mükellefler 
tarafından doğrudan doğruya Belediye tahsil şubelerine yatırılması mecburidir. 

Bu vergi ve resimler badema tahsildar marifetile tahsil edilmiyecektir. Mü
kelleflerin bu mecburiyeti öğrenerek borçlarını vakit ve zamanında ait olduğu 
Belediye Tahsil şubesine ödemesi lüzumu il5.n olunur. (B.) (4782) 

• 
Senelik muhammen 

kirası 

Kadıköy Kadıköy halinde 23 No. lı dükkan. 96 
Uluköyde Muvakkithane caddesinde yol artığı (29 
metre murabbaı) 12 
Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinin Asma-
lı türbe sokağında kavaf Şemsettin türbesinde 1 No. 
lı odası. 180 

İlk teminatı 

7,20 

0,90 

13,50 

Yukanda semti senelik muhammen kiralarile, ilk teminatları yazılı olan ma
haller teslim tarihinden tibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayn 
ayrı ltiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde 
isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarmda gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 12/8/937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B.) (4788) 

Beyninde bir şimşek gibi parlıyan 
bir düşünce ile ne yapacağını kararlaş
tırdı. Sonra da: 

- Kahin! Hiç kımıldanma! En küçük 
bir hareketin, ipin karaya sürtünmesile 
kopmasına sebeb olabilir. Geliyorum! 

Dedi ve hiç acele etmeden, büy.ük bir 
dik.katle, Rüsteme bağlı olduğu ipi çöz
dü. Ayaklarını, tam bir ihtiyatla basa
rak, müvazenesini hiç bozmamıya ça
lışarak yürüdü; iki hizmetcinin arasına 
geldi. Orada, kendine emin bir vaziyet 
verdi. Sonra, beline bağlı olan ipin u
cunu kayanın bir çıkıntısına sararak 
bağladı. İpin uzunluğu o kadar az kaldı, 
ki kaymasına imkan kalmadı. 

Hurap .. kendisini kayaya bağladıktan 
sonra .. yüzüstü yere yattı ve iki hiz
metciye de baldırlarından sıkı sıkıya a-I 
sılmalarını s6yledi. Hizmetciler, omuz· ı 
larını kayanın çıkıntısına o kadar kuv
vetle dayanarak gerildiler, ki.. yerle
rinden güç kımıldatılabilirlerdi. Hu
rap .. bacaklarına asılanlara güvenebi
leceğini anlar anlamaz .. kendini kaydır
dı ve başını, omuz:iarını ve kollarını u
çurumun boşluğuna daldırdı. 
Hurapın fikri.. uçurumun boşluğun

da sarkan kahini. iki hizmetciye bağlı 
olduğu ipleri çekmek suretile, yukarı 
çıkarmak ve sonra, onu yakalayıp al
muktı; fakat uçuruma sarkıp ta, bu fik
rini tatbike imkan olmadığını anlayın
ca bu tasavvurundan caydı; çünkü sağ
daki hizmetciden gelen ip sağlam ol
duğu halde, kahini so'.dnki hizmetciye 
rapteden ip, az bir çekişle kopabilecek 
gibi idi. Anlaşılan, kahin uçuruma doğ
ru yuvarlandığı zaman, ip, bir taşın 
keskin tarafına temas etmiş .. kesilmiş
ti. 

1 
Hurap .. sağdaki ipten faydadan ziya-

Dev :et Demiryollar1 ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları de mazarrat geleceğini anladı. Yalnız 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ scldaki ip~n ~tifade etmek ~~ili. İ~ 

Beher tonunun muhammen bedeli (80) lira olan aşağıda liste No. ları ve mu
vakkat teminat mikdarları yazılı takriben 4698,809 ton muhtelifülcins demir, 
potrel, demir levha ve saç 15/9/937 Çarşamba günü saat 15,30 dan itibaren 
sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzer~ Ankarada idare binasında satın alınacaktıı. 

Bu işe girmek istiyenlerin her lisi<' hizasında yazılı muvakkat teminat ii.e 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7/5/936 gün ve 3295 veya 
1/7/937 gün ve 3645 No. lı nüshalarıuda intişar etmiş olan talimatname daire -
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli -

ğinc vermeleri lfızımdır. Şartnameler 375 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne -
lerinde satılmaktadır. ( 4644) 

Liste No. Tonu Muvakkat teminat 
mikdarı 

1 1289,530 6408,12 lira 
2 . 1481,514 7176,06 > 

3 936,7'10 4997,08 > 
4 990.!.195 5213,98 > 

""""""" 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 grup malzeme 

her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 16/8/937 pazartesi günü saat 10 da Hay
darpaşada gar binası dahilindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
lan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa satınalma komisyonundan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1 - Muhtelü eb'atta 12550 Kg. yuvarlak demir ve lama demiri, 4000 Kg. U. 
demiri, 110 adet demir levha muhammen bedeli 3037 lira 30 kuruş muvakkat te
minatı 227 lira 80 kuruştur. 

2 - Muhtclü eb'atta 13000 metre kordon tel 45 000 metre bakır izole tel 
muhammen bedeli 3870 lira muvakkat teminatı 290 lira 25 kuruştur. 

3 - 30 adet el ray destere makinesi (Robel I ayannda) muhammen bedeli 
4500 lira muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruştur. (4769) 

lstanbul Üniversitesi Arttirma, Eksiltme ve 

Pazarhk Komisyonu ilanları 

yakaladı. Kollarının bütün kuvvetile 
kendine doğru çekmeğe baş"adı; fakat 
korktuğu başına geldi: Kahinin o zama
na kadar hareketsiz duran vücudü ya
vaş yavaş dönmiye başladı ve bu dönüş 
hareketi, ipin bükülerek gerilmesine, 
sebeb oldu. Hurap, bunun tehlikesini 
biliyordu. Kahini çekmekte devam et. ; 
tiği takdirde, ip, fazla bükülmesi yü
zünden, bu defa aksi istikamette, şid
detle dönmiye başlıyacaktı. Bu suretle 

1 

ipe asılmış olan vucüdünün ağırlığı ar
tacak ve gevşiyen ipe büyük bir kuv
vetle asılacaktı. Bu kadar ağırlığa da
yanarnıyacak olan ip de bir tarafından 
kopacaktı. 

Hurap .. ipi acele çekm_ekle, felaketi 
kat'ileştireceğini anladı. ihtiyatla hare
ket etmiye karar verdi. Kahini, fasılalı 
hamlelerle yukarıya knldırınıya başla
dı; fakat her çekişinde ipin dönerek 
gerginleştiğinf görüyordu. Öyle bir an 
geldi, ki ip, birdenbire ve pek sür'atle 
aksi istikamete dönmeye, kahinin vü. 
cudünü fırıldak gibi döndürmeye baş
ladı. Kahin, gerginliği gevşiycn ipin u
cunda döne döne iniyordu. Hurap .. vu
kua gelmesinden çok korktuğu bu aksi 
istikamete dönmenin başladığını görün
ce, bir hareketle işi neticelendirmeye 
karar verdi. İpe son kuvvctile asıldı ve 
kahini, birdenbire, çıkarmak istedi. 
Kırbaç sesi gibi bir ses şakladı. İp kop
tu .. vücudün ağırlığı öteki, zaten kop
mıya hazır olan ipi de kopardı.. kahin, 
bir anda, uçurumun derinliğinde kay
bolup gitti. Hurap .. doğrulurken pek 
müteessirdi. Telaşla bağırması üzerine 
yüzleri sararan arkadaşlarına baktı ve 
mütevekkil bir sesle: 

Cinsi Az Çok 
Muhammen Muvakkat İhale günü ve - Zavallının ömrü bu kadarmış! ö. 

fiat teminat tarihi lümden kaçtı; ama ancak bir kaç ıztı
raplı gün fazla yaşıyabildi! Kilo 

Arpa 7000 
Kepek 7000 
Ot 500 
Saman 500 
Buğday 200 

Kilo 
91%5 
9125 

500 
500 
200 

• 5,5 
4,5 
3,1 
2,r, 
8,6 

73 lira 16.8.937 

Tıp Fakültesi Hiboratuvarlarında mevcut hayvanlar için alınacak be§ kalenı 
;vem Üniversite Rektörlüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartname ve liste pazartesi ve perşembe günleri Rektörlükte görülür. (4714) 

Dedikten sonra, gene, aynı dikkatli 
hareketlerle eski yerine gitti. İpini, 
.Rüstemin beline bağladıktan sonra, ha
reket işareti verdi. 

Rüstemle arkadaşları.. pek büyük 
müşkülatla bu kaya çıkıntısını dönebil
~ler. Ondan sonra, vadiye kadar devam 
eden iniş, onlara, bir çocuk oyunu ka
dar kolay geldi. Bugünün nilıayetini. 

bir kayanın dibinde kurdukları çadırda 
geçirdiler ve rahat bir uyku uyudular. 
Havanın sertliği yumuşamış gibi idi. 

Kafile .. ertesi günü, ılık havalı ova
ya indi. Burada şiddetli bir yağmura 
yakalandılar; fakat, artık, hududa yak
laştıkları için sevine sevine yollarına 

devam ettiler. 
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HATIRA GELMİYEN BİK 
HADİSE 

- Bir köy! Bir köy! 
Böyle sevinçle bağıran Givdi. O, bu 

kadar gündenberi, insandan hali yol-

-~ 

SUMER 

larda yürümekten artık fazla usan 
için, köyün görünmesini, ıztırabl . 
nihayet bulduğuna bir müjde bildi 
pek ziyade sevindi. ~ 

Givin işaret ettiği yere bakan bU 
yolcular arasında, Rüstem de, öte 
kadar ferahladı; çünkü, Givi kll 
mak için katlandığı güçlükler, wni 
likler, yorgunluklar ve tehlikeler 
kaçmıştı. Emeline erdiği için, artıJcı 
tirahat ihtiyacını duymıya başlaf1lı; 
Köye.. büyük iştiyakla baktı. Bu P!" 
uzun bir didinmeden sonra, ilk defB 
hat bir yorgunluk çıkaracaktı; f~ 
köye yaklaşınca, ümidinin sarsıldı 
anladı. ( Arkaaı ~ 

BANK 
Umumi Müdürlüğün.den: 

Ecnebi memleketlere talebe 
göııderilecektir: 

Bankamızca tayin edilecek muhtelif ihtasas §Ubelerinde yetlt" 
tirilmek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi meın-
leketlerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin, &fağıda yazılı tartları haiz olmaları lazımdır. 

Umumi Şartlar: 

1. - Türk olmak, 
2. - Tamüssıhha olmak, 
3. - 18 yatından aJağı 25 yatından yukarı olmamak, 
4. - Liselerin fen kısmından mezun olmuı bulunmak, 

Hususi Şartlar: 

1. - 1933-1937 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezuıı 
olmuı bulunmak, riyaziye, fizik, kimya dersleriyle yabancı 
diiden iyi derecede not a lmıı olmak, 
Tahsile gitmeğe ve avdetle banka hizmetinde çalıımağ• 

mini resmi veya hususi bir taahhüdü olmamak, 
Taliplerin nihayet 10 Ağuatos 1937 tarihine kadar aıağıdaki vt

saiki (M. E) rumuzile Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlü· 
ğüne ve l~tanbulda Sümer Bank lstanbul Şubesine göndermeleri 
lazımdır. 
1. - Hal tercümesi, 
2. - Mektep tehadetnamesi ve imtihan notları cetveli, 
3. - Resmi bir hastane:len alınmıt ve yukanda yazılı ıı'hnat •e 

bünye prtlarını muhtevi bulunmuı bir sıhhat raporu, 
4. - 4 adet fotoğraf, 
5. - Tasdikli hüsnühal varakası. 

Bu vesikalar makine ile yazılmıt üçer nüaba olarak gönderilr 

imtihan tarihi ayrıca ilin edilecektir. 

Uyuşturucu Maddeler nhisarındaıJ 
1.) 1934 ve daha evvelki seneler mahsulünden olup İdaremiz satışlarına ılı 

rak ettirilmek üzere depolarıınıuı tevzi olunan afyonların sahiplerine 1936-l 
senesi satışlarımız üzerinden tediyesi ıa zım gelen yüzde otuzların tevzii .p;r 
karrerdir. 

Tevziae morfin makbuz sıra numaralan ile aşağıda gösterilen günlerde f 
pılacaktır. 

2.) İstanbuldan gayri mınta.kalarda bulunan afyon sahipleri ıellerindeld f(ll 
fin makbuz numaraları ile açık adreslerini birer mektupla İdaremize ~ 
lidirler. Bu takdirde tahakkuk edecek hisseleri havaleten adreslerine f!iJOJ""' 
lecektir. 

3.) Ellerindeki makbuz numaralanna nazaran gününde müracaat etrDitf!J/I 
re hisseleri tevziatın sonunda verilecektir. (4781) 

Makbuz No. Müracaat tarihi 

1001 - 1025 28 Temmuz 937 Çarşamba gihıü 
1026 - 1050 29 > > Perşembe > 
1051 - 1075 30 > > Cuma > 
1076 - 1100 2 Ağustos > Pazartem > 
1101 - 1125 3 > > Salı > 
1126 - 1150 4 > ~ Çarşamba > 
1151 - 1175 5 > > Perşembe > 
1176 - 1200 6 > > Cuma > 
1201 - 1225 9 > > Pazartesi > 
1226 - 1250 10 > > Salı > 
1251 - 1275 11 > > Çarşamba > 
1276 - 1306 12 > > Perşembe > 
501 - 538 13 > > Cuma > 
539 - 588 16 > » Pazartesi > 
589 - 620 17 > .. , Salı > 



INKJBAZI, 
EKŞiLiK 

HAZIMSIZLIGJ, MiDE 
ve YANMALAR 1N1 

Para ve saadet 
(Baı tarafı 9 uncu sahifede) 

Ve çocuğunu teselli için göğsüne bas -
~dığı vakit gözlerinden akan sessiz iki 
katre, onun ipek saçlarına karıştı. Bu 
~trede bütün bir hayatın umman ge -

lltşliğindeki faciaları doluydu. 

5ocuk, anasının işlemiş olduğu büyük 
rnahı ilelebet bılmemeli, hatta bundan 
~berdar bile olmamalıydı. Hiç kiınse

tıin ve hiç bir ferdin, hiç bir suretle bat:ı 
\'e taksiri olmryan bir işten dolayı bu 
Yavrunun mukadderatı üzerinde müessir 
0hrıağa hakkı yoktu. Ve ona hiç kimse: 
~a uşağile kaçan şu Zahideniıı çocu -

ınu? .. > diyememeli idi. 

d' ~u h~diseden sonra apartımanı ken -:ne zından gibi geldi. Her yerd·~ giden 
dının hatırası, her odada onun kokusu 

"ardL Bütün odalan yeni baştan boyat
~k ve badanalatmak istedi; fakat boya 
;: ~ireç, belki onun kokusunu giderebi-

di; fakat hatıraları ... 

O zaınan apartımanını terketmeği ve 
~ka bir tarafa taşınmağı en makul ça
re olarak buldu. 

İstanbulun bu en güzel apartımanını 
rP~ır~rken ne hayaller, ne ümitler bes· 
keıtıiştı. Şimdi oradan tıpkı bir nişi.an 
açar gibi bumunu tıkayıp gözlerini ka

PıYarak kaçıyordu. 

·--. > 

HALK OPaRETI 
Bizler, bu apartımanın önünden her 

:.eçl§irnizde sahibinin ne talihli ve bah-
ıyar insan olduğunu düşünürdük. Hal-

Bu akşam 
lıtıılıiU.a;.lıAll~ll Bebek Beledlye 

buki bilenler şimdi oradan kalbleri ağlı
~~~ bılmiyenler ise hala bu bina sa
hr:nın .. d~nyanın en mes'ut adamı oldu-

u duşunerek geçiyorlar. 

Bahçesinde 

ŞIRl"N 
TEYZE 

Operet 2 perde 
1 tablo · 

Yar1nki nushamızda: Orkestra - Bale 
Pazar ak§811ll , 

KIZILAY CEMiYETi 
Genel Merkezi Başkanlığından: 

1 - EbiStmeye konulan İf: Diyarbekir'de Japtırılacak hastane 
inpat Ye bilcümle teaiaatlan tahmini ketif bedeli ( 127 984) 
liraSO~. 

2 - Bu ite aid prtname Ye enak fUD)ardar: 

A - Eksiltme f&l'lnameai 

B - MukaYele projesi 
C - Keıif huliMlan 
D - Husaai Ye fenni ................ 

E - Esbabı m6cbire nrpona 
F - 26 adet plla. 
isteyenler bu ıartname Ye nraln: 
A. - Aubra'da Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden 

B - İ.tanhal'da Kaılay Mamada Kmla1 l>epoaunclan 
C - Diyarbekir'cle Kızıla1 Merkezinden 

6 lira 40 kU..Uı mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2.8.937 tarihinde Pazartesi sünü saat 15 de Anka
ra'cla Kızılay Kurumu Genel Merkezinde yapllacaktır. 

4 - Ebiltme kapab zarf usulü iledir. 

& - Eksiltmeye sirebilmek için isteklilerin 7648 lira 22 bratluk 
nnnaldrat teminat nnneai bundan laafka aflliidald 'Nlib
lan haiz olup eksiltme komis1onuna söatenaeei lbmıdar. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ve tesisat it
leri yapabileceiine dair Nafaa Vekiletinden almmlf Müte-

'hhitlik veaikuı. 

B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikalan 

C - Şimdiye kadar yapbrdakları iıler için mal sahiplerin
den aldaklan iyi hizmet Yeaikalan. 

8 - Teklif mektupları yukanda 3 ncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Kızılay Kurumu Genel merkezine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliifne makbuz mukabilinde 
Yerİlecektİr. 

Posta ile ıönderilecek tekliflerin nihayet 3 ncü maddede yazıb 
laate kadar gelmit olması ve dıı zarfın mühür mumu· il~ iyice 
kapatllm11 olmaıı lizımdar. P01tacla olacak ıecikmeler kabul 

edilmez. 

aox POSTA 

M.AZ ON 
MEYVA TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve mOshil maddesi yoktur. Seker 
hastalığı olanlar bile alabilirler. MiDE ve BARSAKl.ARI 
ALl~TIRMAZ. içilmesi ıaur, tesiri Kolay ve mQIAyimdir. 
Yerini hiçbir mQmasil mQstabzar tutamaz. 
MAZO~~ isim HOROS Markasına dlkkal Deposu: Mazon ve 
Boton ec~a deposu lstanbul Yenipostahane arkasında No.47 

...... 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğünden: 

İşletme 

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

Aşağıda her iki tarife ücretleri ve aralarında tenzilat farkı nisbetleri gösterilm iştir. Daha fazla malumat almak için sa
yın halkın İstanbul'da Sirkeci'de 9. İşletme Müdürlüğü Ticaret ve Tarife Şubesine müracaatları rica olunur. 

Eski Ocr~tler Yeni ncretıer Tenzilat nisbeti 
Eşyanın cinsi 

Mamul eşya A. F. 
Krş. 

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

Kavun ve 
karpuz 

C mh ve taze 
balık 

Yumurta 

Toton 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

A. F. 
Krş. 

Jstanbuldan 
Draıroman hududa 

Be .• er ton için 

74,83 
3142,86 

35,17 
1477,14 

48,33 
2029,86 

68,32 
2659,44 

1stunbul'dan 
Oboriıte hududa 

Beher ton için 

84,08 
3531,86 

36.87 
1548,54 

63,Be 
2259,60 

69,42 
2915,84 

Jstanbol'dan lstan bul 'dan lstanbul'dan Jstanbul'dan 
Dragomaa hududa Obori,te hududa Draroru•n hududa Oborifbı hududa 

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

61,36 69,50 "' 18 "' 17 
2577,12 2919,-

• 
34,74 41,95 

1459,08 1761,90 

27,04: 82,50 "' 12 
1135,68 1865,-

37,72 48,02 
1584,24 2016,M 

82,0'l 88,20 
13",84 160f,40 

.. 
32,02 88,~ 

18",M 160-l,40 

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

IRADv·oı 
BugünkU progr•m 

llTAR8UL 
H-T.....-·131-C.....n.I 

ille Mlfball: 
12.SO: Plüla Türk muaUdsl. 12.50: Ba.,.._ 

dla, ıuıı: lıluhıeıtl p1lt ~yatı. ........ ~: 
18.SO: P!ll1a dam musltlad. ıuo: Kon -
-~ Dottor Salim Ahmet - Otlnef TDl' • 
maaı Ti 11cak çarpmaaı - , 20.00: Cemal lU• 
mll Te arkadaflan tarafından Ttlrk muslkl· 
al ye halk prkılan, 20.30: ömer Rıza tara
fından Arapça IÖJleT, 20.45: Belma Ye arka• 
dqlan tarafından Ttlrk muatk1sl ve halk 
§&l'kılan. <Saat &Jan>, 21.15: Orkestra~ 22.15: 
Ajana " borsa haberleri, 22.30: Pllkla IO -
lolar, opera ve operet parçalan. 

YARINKİ PROGRAM 
t Aiatoe U37 Puar 

Ölle -.rtyatı: 
12,30: Pl1kla Türk muslk1sl, 12,50: Ha -

ndis, 13.05: Muhtel.fi plAlc nefrlYatı. 
Akfam nefriya&ı: 

H: Galataaar&J tltlbtlnthı il thıcü Jl}dö
nümtı münasebeWe Taksim stadında yapı
lacak meraslm ve Admlra-Oalata.saray fut
bol maçı. 18.30: Plltla dana muslldsl. 19.SO: 
Konferana: Ordu Saylan 8ellm. Sım Tarcan 
<Parıate bir gezinti>. 20: Mbenen '" arta
daf}an tarafından Türk musltl81 Te halk tar
tılan. I0.30 :Ömer Rıla tarafından arabca 
söylev. IO.U: lıluzatter ve ar.lradıtJan tara
fmdall "l'lrt mUIWll ft halk prtJJan. .... 

Bina işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
1. - Eksiltmeye konulan if: İltanbul Yüksek Mühendis mektebi pamtyon bi

nası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 260907.49 liradır. 
2. - Eksiltme 11/8/1937 tarihinde Çar19mba günü saat 15 de Nafıa Vekaleti 

yapı işleri Umum Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. . 
3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 13 lira beş kuruş bedel mu

kabilinde yapı işleri Umum Müdürlüfünden alınabilir. 
4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 14186.30 liralık muvakkat teminat 

vermesi ve Nafıa Veklletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve 
yaptığı en büyük inşaat bedelinin ~ 000 liradan apğı olmaması ve ınüteahbiddin 
bizzat diplo:Öıal.ı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birin.in fenni 
mes'uliyeti altında işin yapılacağı ve ill§aat müddetince işin bqmda bulunduru
lacağını taahhüt etmesi lazımdır. 

5. - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2257) (4589) 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet Nafıası namına alınacağı evvelce ilan edilmiş olan kamyona istekli 

çıkmadığından yedek aksamından lir kısmı sartnamesinden çıkarılmak suretile 
yeniden tanzim olunan şartnamesi ve 2500 lira muhammen kıymeti üzerinden 
bu kamyon Ağustosun 4 üncü Çarşamba günü saat on beşte ihale.edilmek üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin cl88. liralık muvakkat tenıin:ıtla o 
gün tayin edilen saate kadar viliyet makamına şartnamesini görmek isteyenle-
rin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaatlarL c4453ı. 



.11 Sayfa 

KEL 1 A 

Tecrübemin neticesini 

size an latacatım 

T 

ÇUnkO, 
Makine l'•tantl olduktan b8$ka 
satan SAHİBİNİN SESİ Tica• 
retanesi de twuıım için ikinci bir 
teminattt. 
Çünkü, 
Bu Ticaretanede en son usul 
fenni teskilit ve külliyetli yedek 
aksam "ard1r. On sene sonra 
da küçük bir arıza olsa hemen 
yapılacatına emindim. 

. .... 

K_ELVINATDA 
ÇOnkO, 
benim albl siz de bOyOk istifade 
s6recekainlz. 
Fula olarak SAHİ llİNİN 
SESİ size • 
5 SENE GARANTi il 
1937 model 
dolap verecektir. 
Bu modeller iki defa daha az 
ltlediii halde aynı aoiuk• 
luju veren ve aynı hizmeti 
ıören emaalaız cihazlardır. 

KELVİNATOR 
satı• yerleri 

SAHİBİNiN SESi 
MOue•ul ve Acantatan 

801' POSTA 

Banyodan sonra 

Bütün ,evkile, kendini güneşe na
sıl verebiliyor? Elinde şemsiyes~ mi 
var? Hayır! Fakat yüzüne güneş 
tesir etmiyen iki nikah koymu§: 

VENÜS PUDRASI 
VENÜS KREMi. .. 

Seneıerdenberi tecrlllıe edılmiş en 
tesirli iU\çtır. Eczanelerde bulu
mır. ismine dikkat 

,,==>~A::._:;L~G~O~P~A:_:N:_:=~ 
DİŞ TABİBİ 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha
nesinde berglln saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektt:ldir. 

Tokat Asliye Hukuk Mahkemesinden: To

kadın Hoca Ahmet mahallesinden Hacı Meh
met oğlu İbrahlıiı km Nadide lle kocası To

kadın Büyilk Beybatı mahallesinde Seyfi oğ-
. lu Osman aleyhine açtığı boşanma davası i

çin müddeialeyh Osman namına yazılan da
vetnamenin merkumun ikametgahının meç
hul bulunduğundan bahlsle iade edilmiş ol
duğundan hukuk usulü muhakemeleri ka-

~ nununun 141 lncl maddesi mclblnce mumai
leyh gazete ile ilanen tebliğine merkumun 

, muhakemenin muallak bulunduğu 9/ 9/ 937 
tarihinde bizzat veya usulüne tevfikan bir 
vekil bulundurması aksi halde muhakeme 

1 nin gıyaben yapılacağı illin olunur. İşbu ila-
nın blr nüshası mahkeme salonuna asılmış
tır. 

' NEDEN 
Uykusuzluğa, asabi çarpınh

lara, baş dönmelerine gogus 

germeli? KARDOL bun

ların şifasıdır . 

• 
YALN:z 
BAKER malazaler1nda 
Her cins ve her renkte banyo 

kosttımlerlnln en zengin çeşidle

riııi her yeı·den müsait şerait ve 
her keseye elverişli fiatlarla 

bulabilirsiniz. 

OSMANLI BANKASI 
TÜR.K ANONİM ŞİRKETİ 

TF.Sis TARİHİ : 1863 

Berma7eal: 11, ... ,MO İngll.lz l1rul 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri. 'Yugoslavya, F..orillinya, 
Suriye ve Yunanjstanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlU banka muameleleri 
yapar. 

~ -···································-· ...................... .. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

SAliınmb· S: Ragıp EMEC . 
· A. Ekrem UŞAKmGİL 

Temmm Si 

il 2 5 zam 

işlere beıli IJ.ay~t . v rir. 
Ditleri temizler parlabr beyulabr, çurllme.sine mani olur, diş 

etlerini kuvvetlendirir. 
Her gün sabah ve alqam mutlaka DANTOS ile diılerinizi. 

temizleyiniz. Dantoa Ha.su ismine ve markasına dikkat. 
Fiab : Tftp 7 1.2, bfiyük 12 1,2, dört misli 20 kul'Ufbır. 

Haaan Depoau 

A zu 
MEY A TUZU 

EN HOŞ VE TAZE MEYV ALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDiLMİŞ TABÜ BİR MEYV A TUZUDUR 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklit edtlebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, .mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannid 
inkıbazlan giderir. Ağız kokusunu iza. t? eder. Umumi hayatın intizam
sızlıklarını en emin surette ıslah ve insana hayat ve caıtlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
. BEYoGLU - İSTANBUL 

Ankara Yüksek ·Ziraat Enstltüsft 
Rektörlüğünden: . 

ı - Enstitümüzün önümüzdeki kış mevsiminde kalorifer tesisatı· olan bina1&4 
~nm kaloriferle, kalorifer tesisatı olmıy an b.inalarının kok kömürü' Sobasiyle ve 
165 gün müddetle ısıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye korıulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 18000 on sekiz bin lira ve muvakkat teminat teldifinia 

% 7,5 udur. . . . 
3 - İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplana'n komisyon tarafından 

10/6/937 tarihine rasthyan Sall günü saat 16 da · yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin de Enstitii 

Daire Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. c2273t c4588• 

BÜYÜK PEHLİVAN GÜREŞLERİ 
Adliye köyünde tüccardan Adliyeli Rizanın çocuklannı sünnet 

cemiyeti münasehetile 8 A~stos Pazar günü köyde yapılacak 
büyük mnsabakalarına bütün Pehlivanlar iştirlk edebilir. 

PehlivW&ra derece sırasae nakdi mükafat verilecektir. 


