
Zaferler kazanan yiğit 
binicilerimizi halk 

, omuzları üzerinde taşıdı 

Hatav.daki Türkler iş 
başına getirildiler 

Binicilerimiz 
ihtisaslarını 
anlahyorlar 

lıizim seıiıbolümüz 
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L~tatürkün parmağı". O 
VUJük parmakbr ki bbe 

gideceğimiz yolu 
ti· göatermiıtir " 

Binlerce istanW """'8risini1 kıllannda 
onları botun vatan kucakllyor 1 

Yazan: F•llh Rıflıı Atay ~ıs, Roma ve Varşovada atlı müsaba
,. giren ve bize dünyanın mtthur 

~ ller tnüsabakalarmdan birlnt aid P!'!••• 
Clıkta. altın cMussolini kupası> 1111 kazan-

rı Şerefli zaferlerle beraber getiren 
-!_Devamı 9 uncu sayfada) 

Çek hükOmeti 
azllklara geniş 

~Uhtariyet vermiyor 
P. 
;•ıııı lnl'ilizlerden ziyade 
'-llaızların teairi altına. 

kaldığı anla1dı1or Ktıhraman binicileri miı bir aracla 
Nia'te, Roma'cla ve Vartova'da muhte- olmak her mllleU sevindirir. Fakat eğer 

lif muvaffaldyet ve müklfatlar kazanan müsabakalar, bir '.kahramanlık aan'atına 
blnlcllertınb memlekete döndüler. Bin- aid olur ve onlarda kazanmak bir ceml
lerce İatanbul heMJtrlalnin kollarında, yetin yüksek vasıflarını tarutmağa hiz
bnlan bütün vatan kucaklamaktadır: met ederse, bu sevinç milli geref derece
Beynelmllel müsabakalarda muvaffak sine çıkar. (Devamı 9 uncu ıayfada) 

Küçük memuriyetlerin 
çoğuna Türk 

memurlar yerleştirildi 
Halebde 50 kadar çapulcu bir protPsto mitingi yaptı. 
fakat kendini bilen Arabi ar nümayiıe iıtirak etmediler 

:Adana, 9 (Hususi) - HataycUın bura· 
ytı gelen haberlerds Antakya vı lı1uft
derunda tcım bir sük~net hüküm sürdü· 
ğü biıdirilmektedir. H~<111dtı ideu1min. 
baıına Türklerin geçişi Hatebde bir ta
kım fesadcılan 1ıarekete getinnı\f, bir ta· 
kım çapulcular t;a:raji:nda#ı bir protuto 
mitingi yapılmak istenm.4tir. Mitinge can
ccık 50 kadar çapulcu i§tirak etmiltir. 
Kıncfini bilen ATabla.r ve efk4" umu
miye artık tamamile Türklük lehindedir. 

Türk memurlan 
:Adana, g (Hususi) - Hatcıyda. kii\ük 

memuriyetlerin çoğuna Türk memurlar 
11erte~tirilmi§tir. Hatay umu.mi va.liliğ._ 
ne Dr. Abdurrahman, Antaky4 kayma
kamlığına Süreyya, Antakya belediy~ f'e
iıli~in« Vedi Münir, Kırıkhan kcıyma
kamlığma Dr. Vedi, K~ramut :nahiye 
müdürWğün~ Hami tayin editmiıterdir. 

Valinin beyanab 
Antakya 8 (A.A.) - Anadolu ajansı

'IWl huSUll muhabiri bildiriyor: Vail A~ 
durrahınan Atayolu gazetesine beyana-

(Devam.ı 9 uncu. sayfa.dfı) Hatayın yeni valm Dr. Abcltınwh_.. 

Vergilerin indirilmesi 
tahsilitı arttırdı 

Bir kısım vergiler indirilmiı olmasına rağmen 1alnız 
lıtanbulda 3 milyon lira fazla tahsilat yapıldı 

Yeni mali yılbaşı münasebetile defter- olmasına rağmen 936 mali aenesine na· 
darlılc~ yapılan hesablar !neticesinde, zaran 937 senesinde yalnız İstanbulda 
bazı vergilerde geçen seneye nisbetle e- tahsil edilen vergi mikdarında 3 milyon 
hemmiyeUi mikdarda tenzillt yapılmq lira fazlalık olduğu anlaşılmıştır. 

[ 
Amerikada milyoner olan Türk J 
tutuncusu maceralarını anlatıyor 

En lüks oteUn en 1üks odasmda 
çamasırlanmı kendim yıkayordum 

• 

ispanya sularında İngiliz 
ve Fransız gemileri ı 

bombardıman edildiler 
Londrada galeyan gittikçe artıyor, yeni bir Nyon 

konferansından bahsedilmektedir 

Londra 9 (Hususi) - Franko tayyare-
C•k . leri, hükilınetçl İspanyanın Akdeniz sa-

l>tag 
10 

BqveJdh Hodu hillerini bombardımana devam etmekte-
ltt ıı_~ (Husust) - Hüldimet azlık- dirlw~giknkü bombarclımanlar neti
ltııltlr, p ncfa Yaptığı nizamnameyi bltlr- ç~e:bi?" Fransız, bir İngiliz v. rnilli
'bıutt~lif •zartem, yahud perıembff eünü r~li h~~t teı\it edllmemlf diler bir ge-

(l> rnilltyetlerin mümessillerini ça- mi hasara uirl'mışlardır. 
eucımı lt tıncu ıayfcdca) Delltfa liı'lanında bulunan cBrizbenı. 

-· 

Fransız gemisine isabet eden bombalar, 
iki İngiliz ve üç Fransızın ölllınüne ve 
geminin kaptanı da dahil olmak ü1ere 
diğer on .ki§inin yaralanmasına 1ebeb ol
muştur. Bombalardan tutuf111Uf olan ge-
mi el'an yanmaktadır. ' 

Bir J'ransız torpido mlihribl kazazede 
(Deoıım' 10 uncu ıa11/a."4) 

Jrau frm.ılt ICairt ~ ~tMriloa Clalci ilk fftikleriıı bir ellnc• t1"""4e 
.(YMllİ 1 iMi ...,.,..._ ~ la eli ve 1 iad aütualarmMtlu.) 



Z Sayfa 

Hergün 
Kaliteden 
Çalmak 

-···---

Yazan: Muhittin Birgen _J 
IC5} ir kilo çilek alınız; acaba için· 

l9> de ne kadar çürük vardır? Bu 

bir talih meselesidir. Aldanmamak için 
ne kadar dikkat etseniz boştur: Mutlaka 
araya bir hayli çürük çilek kanşacakhr. 

Bir bazır elbise veya gömlek veyahud 
buna benzer bir konfeksiyon eşyası alı
nız; acaba düğmeleri ne kadar zamanda 
düşecek, cebleri kaç günde 6Ökülecek? 
Bu da malum değildir. Bir düğmenin ye
rine tamam dikilmesi, bir ceb astarının 
sökülmiyecek tarzda dikilmiş olması a
caba bu eşyanın maliyet fiatına ne zam
meder? Hiçbir §ey denecek kadar hesab 
edilmesi bile güç olan ehemmiyetsiz bir 
iUive. Buna rağmen, bu tarzda aldığınız 
şeyler hep böyledir. 

Geçen sene, Köprübaşında vapura ye
tişmek acelesi esnasında iki kilo taze in
cir alınıştım. Sonradan gördüm ki bunun 
yansı bozuk, ekşi, adeta taaffün etmiş 
bir halde bulunuyordu! 

Her şey bunun gibidir; her şeyi bu mi
sallere kıyas edebilirsiniz. Çileği veya in
ciri Avrupada alırsanız hiç dikkate lü
zum yoktur; sonuna kadar yiyebilirsiniz. 
Avrupadan aldığım gömleklerin düğme
leri, son güne kadar sapsağlam yerlerin
dedir. 

Kaliteden çalmak, bizde bir hastalık
tır. Müstahsili de, mutavassıtı da tama
men pençesine alınış bir hastalık! 

* Bir zamandanberi İstanbul için yeni 
bir hadiseye dikkat ediyorwn: İstanbul 
etrafındaki süt, yoğurd mıntakalarından 
&elen vapurlar, motörler, kamyonlar ve 
vagonlarda yeni bir ambalaj göze çarpı
yor: Beyaz, muntazam yapılı teneke ku
tular. Merak edip soruşturdum; bunlar 
6\itten alınmış kremin ambalajıdır. Tür
kiyede süt için santrfüj cihazlarının kul
lanılması çok taammüm etti. Sevinebili
riz; çünkü bu sayede sütlerin kremlerini 
tamam almak ve yağcılığı ileri götür
mek mümkün olur, değil mi? Hayır, se
vinmekte pek ileri gitmiyelim. Bu alet
ler bizde yeni bir ckaliteden çalma> va
sıtası olmuştur. 

Kalitesi çalınan şey de yoğurddur: Ek
Eeriya, Silivri yoğurdu denilen yoğurd
larda tatbik ediliyor. Kremi alınmış, yani 
yağı çıkanlmış, eski bir tabir ile ciman
sızı sütle yapılan peynirler ve yoğurd
lar gayet katı ve csağlamı olurlar. Siliv
ri yoğurdu denilen yoğurd cinsinin de 
başlıca meziyetlerinden biri katı olma
larıdır. Şu halde, sütün içinden yağ kıs
mını çektik mi, geriye kalan sütle - buna 
fennt sütçülükte süt altı derler - gayet 
katı - kaymak gibi! - bir yoğurd yapabi
liriz. Bu suretle, bir taraf tan santrfüj ile 
aldığımız kremin "kilosunu yüksek bir fi
atla satarken öbür taraftan da gayet gü
zel, katı, kaymak gibi bir yoğurd elde 
etmiş bulunuruz. Bundan daha mükem
mel ne olabilir? 

Hakikatte bu işi yapanlar için bundan 
daha güzel hesab olmaz. Fakat, yoğurd 
da berbad bir şey olur: Yavan ve gıdasız 
bir yoğurd. Bunu bir kişi yapsa diğerle
rinin de yapması zaruri olur. Hep birden 
yapılınca da, artık elveda, o eski Türk 
yoğurduna! 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale: = Şuur ve şuursuzluk c::: 

Her insanın arkasında göze görünmiyen bir hayal gizlidir, 
bize daima tehlikeye atılmayı tavsiye eder: 

Mukadderatımızı tayin eden Amil, §Uur ile şuursuzluğun 

mücadelesinden çıkacak neticedJr. cTehlikeyi göze almıyan 

kazanmaz!> derler, doğrudur. Fakat tehlikenin göze alına

bilecek cinsten olup olmadığını tayin eden fUurdur. Öl

çüsüz cesaret ancak §UUrsuzluktan çıkar, delilikten tama

men farksızdır. 

c- Talihini dene!.• der. 
Gösterdiği tehlikenin sefaleti, ıztırabı, ölümü doğurabile

ceğini düşünmez. Bu, şuursuzluğun sesidir. Buna mukabil 
bir başka ses ihtiyatı tavsiye eder. Bu ikinci tavsiye §UUru
muzdan doğar. 

Otomobilli 
Müşterilere mahsus 
Sinema salonu 

Aınerikada otomobillerinden inmeğe 

üşenip te, canlan sinema seyretmek isti
yen AmerlkaWar reshnde gördüğünüz 

gibi, otomobil tevakkuf mahallerinde ge
rilml§ muazzam sinema perdesi vasıtasile 
sesli sinema seyretmekte ve dinlemekte
dirler. 

,, ......................................................... \ At gerine 

, Hergün bir fıkra ~ Bisthtetıe 
Ne hiddetleniyorsunuz 

Münhal bir mutasarrıflık için iki 
ki§i birden dahiliye nezaretine müra
caat etmi§ler. Nazır bunlardan birini 
seçip tayin emrini yazmış. ôteki bu
nu haber alır almaz dosdoğru nazı
nn 11anına çıkm4: 

- Bu nasıl i§dir beyef endıi, ben o 
adamı tanı.nm. Eşeğin biridir. Dese
nize bundan sonra mutasarnflıklar 
e§eklere kısmet olacak. 
Demiş, nazır, adamın yüzüne bak

mı§, cevab vermiş: 

- Ne hiddetleniyorsunuz, yakında 
bir mutasarnflık daha münhal olur
sa oraya da ıizi tayin ettiririm. 

i Polo oynuyorlar 
: ' 

'·························································,/ 
Bir lngiliz aktörünün 
Başına gelen 
garip hadise 

Bir telefoncu kızın intikamı 

Polo oywıu bildiğiniz gibi atla oyna
nır. İngilteredı, bunu bir de bisikletle 
tecrübe etmek istemişler, ve pek hoşlan
mış olacaklar ki gördüfilnüz gibi, fimdl 
bisikletle polo oynamak moda olnıuıtur. 
Resmimiz bir maçı gösteriyor. 

15 gün müddetle Berlin şehrinin bil -

Londrada posta, telgraf ve telefon ida- yük müzikhollerinden birine angaje e-
resi Mis J ohnson isminde bir genç kızı dilmiş olan bir İngiliz aktörü şu hakiki JI K d k l l t 

hikayeyı" anlatmaktadır: ırıa agas ar ı arın aptıgı 
mahkemeye vermişUr. l 

Aktör halk arasında büyük bir rağbet insan giyen a"aç ar Mis Johnson mühim bir §irkett~ dağ - 5 
tilograftı, haksız yere işinden çıkarılmış- görmüştü. Oyununu bitirdiği zaman §id- Son günlerde Madagaskar adasından 

Haziran 10 

r._ 
Sözün Kısası 

Kervan 
Yürüyor/ 

'-----------------
e. T lu 

H akik.ati haykıran herkes gibi, t~ 
miz yüksek ideallerin müda:fall 

' ' sını mesl:k edinen gazeteciler d~ ekse
6
, 

riya, habıs ruhların taan ve teşnunc, b 
cumuna uğrarlar. Lakin bu hırlnrnalatı 
onlara hedef olan muharrir için hiç blf 

~rU· vakit engel değil, bilakis daimn, yu 
düğü yolda teşci ve teşvik yerine geçet• 
Zira muharrir, görür ki, parmakla dO' 
kunmuş bulunduğu noktada hakikatelf. 
ufunetlenmiş bir yara vardır. Ve nnsıl ~ 
Flit sıkıldığı vakit, döşemelerin araiıJdB' 
rına büzülmüş tahtakurulan hemen 10" 
mıldamağa başlarlar, muharririn de Jt9!" 
dettiği habis ruhlar ayni şekilde harelte' 
te geçerler. Sinsi sinsi .. kahbe kahbe .. 

Mukabil taarruz vasıtaları kendi hii\'l• 
yetlerine, seciyelerine uygundur: tını" 
sız mektub, ve küfür!. 

İşte, ben de, cTecvidden bakiye~ ~ 
lıklı ve bir kaç gün evvel gene bu sütUıt" 
larda çıkan bir yazımdan dolayı, .Anlca -
radan böyle bir mektub aldım. Daha dol• 
rusu mektub değil de, o yazınıu maktur' 
sı etrafına sıralanmış bir alay §iitum··· 

• •1:11, 
Evvela, bunları, kailine, sade kaJıv-

değil de, ayni çürük ve mülevves kafa1' 

taşıyanların k8.ffesine red ve iade ett~ 
ten sonra, bir insana uluorta ve kell 
hüviyetini gizliyerek sövmeyi f ezaiH ıs• 
lamiye ile kabili telif gören o dini bil ' 
tün (!) yobaza derim ki: 

- Sizleri Bizin sakim düşüncelrrinjı)ı 
tecvidinizi, 

1

Arab harflerinizi hortıatı~ 
mayız. Bunları hortlatmamak için ~ 
mukaddes memleket binlerce asil gcncitl 

kanlarını akıttı. Kubilay'ın ruhu, mePl • 
leket ufkunda her an bizleri ikaz için d~ 
laşıyor. Fikir inkılabı hızını aldı.. yiir~· 
yor, ko~uyor. Onun bu hızı önünde sı· 
zin köhne düşünceleriniz, emcıJcrinJ11 

l 
timdiye kadar ezilmemiş, çamurıarn ~ 
tılmamış ise, er geç ezilecek, katılacak • 

Itır. 

Cumhuriyet ve onun amaçları o ı.ad9! 
sağlanı temellere kurulmuştur ki, or.a 

tıpkı sizin gib~, vaktile saldırmış oıan t; 
ları bile affediyor, _yeniden memlcke 
girmelerine izin veriyoruz. 

Ama siz havlıyacak kısık kısık ha .. ·lJ# 
• ..nı• 

makta devam edecekmişsiniz. A1dırın1r 

cağız. Saldırıp saldırıp, sonra da geri~ 
çekilen soysuz köpeklere çomak sallnP18 

şiarımız değildir. 
.,ııı 

Havlayın.. uluyun.. inkılab kel"' ~ 

yürüyor.. hayır, kervanı değil, motöril~ 
lokomotifi, saatte bin kilometre aşar9 

yürüyor, ve yürüyecek.. bundun ıerf6, 
tı. ıntı.kam almak hevesı"ne kapılmı~tı. detle alkışlanmıştı, perde 6 defa inip dönen Fransız kaşifleri bu esrarengiz a-

- ... d ·· · d. kadar şüpheniz olmasın! 
kalkmıştı, sonuncusun a muessesenın ı- dada yerlilerin taptıkları ve insan kur-

Umumt telefon merkezlerine giriyor, ı k 
rektörü .san'atkarın yanına ge ere : ban ettikleri ağaçlara tesadüf ettiklerini 

5 kuruş telefonun sandığına atarak sa - h Ik ı~ml H ı - Nazi usulü ile a ı se a ar ay anlatmaktadırlar. 
bık şirketini buluyor, sonra mahirane bir ğı ik" w· l Doyçland diye ba rırsanız ı m 1 a - Kaşı·flere göre insan yiyen bu ağaçlar 
hareketle attığı 5 kuruşu çıkarıyor ve sa- Alk k ·ım · t· 

kış toplarsınız. dedi. ış esı emış 1• pek büyu-k cesamette ve gövdeleri iki 
bık şirketinin telefonunu mütemadiyen k ·· k ·· l ,,. 

perde tekrar açıldı. A tor çı tı, soy en - metre kalınlığında imiş. Bu ağaçların •••••• 

;~::~~u;~~~!d:re~e:e~:~a!e~;~;~~~ diği gibi halkı Alman usulü ile sel3m- yapraklan ha§eratla beslenen bazı a- 9;;··ld·h;İAt .. ~~·dd~İ;;j··h·~kkındS 
birkaç gün içinde fJ yapamıyacak hale ladı, ve: ğaçlar gibi insan eti ile beslenmekte, bir 

- Hayl diye bağırdı, fakat aksilik tek insanı altı günde hazmetmekte Im~ler! yeni bir hüküm 
girmiş, binlerce lira ziyan etmiştir. Maa- kelime' almanca bilmediğinden cümlenin }('' 
mafın mahkeme genç kızın ~inden çıka- sonunu unutmuştu, sıkıldı, k1Zarıp bo - "Garib adetli/er,, in kongresi Türkiyey~ haricde:ı .. gi~e~ ?akır~eıı· 
rılına sebebin! haksız bulmuş olacak ki zardı nihayet kulise dönerek sordu· İn . . R k '- b lay, ham den, çuval, 3ut ıplıği ve • 
k d. i hi b" . b. d • · gılterenm Ronknor en is a.asa a - uk k k jn 

en ıs ne ç ır ceza vermemış, ır a- _ Peki ama, cümlenin sonu ne idi? d b _nl d G rib ~d tliler . sucatı, kauç elrako ve ramu 
9
,.,e 

M k ttim ba t dk"kl t ha yapmaması tenbihl ile iktifa et....,;ctir. sın a ugu er e ' a a e • ın 11· • • 1·n ı"dhali hakkındakı" ı M"'"t 
era e ve zı e ı er yap ım. ~· h /k [ . l ? kongresi toplanacaktır. Bu kongreye dün- gın ıv de ' 

Sütün kremini alıp sütle yapılan diğer lonca mensubları için mağşuş veya kötü Paris a ı nası gezıyor ar yanın her tarafında bulunan garib adetli :~ri?I.i t.e~liğin ikinci ~ad~esinin .. 1§, 
maddelerin kalitelerini çalmak usulü sa- g t ld ğ İkt ad Vekfil t den .. işlenmiş bir mal yapıp. satmak dine hi- Ayın 5 inci günü hıristiyanların Pant- insanlar iştirak edecektir. Bunların ara- ış ın ı 1 ıs .- e ın. • ı·r. 
de İstanbul civarının yoğurdlarında de- k d k l t bl - dilın1~t yanet ve meslek bakımından da cinayet kut yortusuna tesadüf ediyordu. sında r.ondranın büyük caddelerinde bü- a ar ma am ara e ıg e ..,. . . i~ 
ğil, her şeyde ve hatta bizzat !stanbulda 'L"'iJıst 

telfıkki edilirdi. Bu münasebetle haziranın 3 ünden 6 yük bir cevizi bir gürdan ile iterek yü- Yeni tadilata göre Mı.ır ve $ • ....,_. 

tatbik ediliyor. Bu suretle, Avrupanın o ı b h dd ı b iki rrıeıv Zaman o loncaları yıktı; biz de bunla- sına kadar 3 günlük zaman zarfında Pa- rüten bir İngiliz, bütün dünya gazetele- menşei u amma e er u .fi~ 
mükemmel medeniyet tekniği de mem- 1 tJY 

rın yerine yeni bir meslek ahlakı koya- ris şehrinden 1237 yolcu katarı hareket rinin başlıklarını toplıyan bir Amerikalı, leketin tabi tutulduğu tediye şart a 
lekitimize girdiği zaman mükemmel bir 

madık. Zamanın yegAne ahlak düsturu ederek Parlslileri kırlara götürmüş, ayni büyük payltahtlardaki büyük lokanta - tabi olarak idhal edilebilecektir. ~ 
hırsızlık Aleti oluyor! .or 

bir kelim ile ifade edilir oldu: Anafor! müddet zarfında da Parise vilayetlerden lardan komposto kaşıkları çalmağı iti - ........................................................ . 
~~~~~ T 

,almak için fcad etmedi. Bu RleUe Avru-
Evet, herkes anaforcu oldu! 1173 tane katar gelerek taşralıları Parisi yad edinen ve bunlardan bir koleksiyon . 

Muhittin Birgen görmiye getirmiştir. yapan bir Leh de vardır. 
pada sütten krem çalınmaz. Fakat, bir =============================================m::::========= 
taraftan süt israfına, öbür tarafından 

kuvvet ve vakit zayiatına mfuıi olan bu ' 
hayırlı medeniyet aleti, bizim memleke
timizde, bizim elimizde böyle bir fena
lığa vasıta oluyor ve o meşhur Türk yo
ğurdunun gıda kuvvetinin yüzde sekse
nini alıp götürilyor! 
Acınacak ve hatta ağlanacak bir hAdi

se! Bir vakitler bu memlekette vicdanlı 
bir ticaret ve küçük san'at, esnaflık var
dı. Bir zamanlar, böyle bir şey yapmak 
değil, hatta hatıra getirmek bile bir taclı: 
veya esnaf için en ağır bir günah ve bir 
vicdan azabı teşkil ederdi. O zamanlar 
esnaf cemiyetleri, loncalar vardı ve bu 

1 STER 1 NAN, İSTER İNANMA! 
Bir arkadaşımız evlenme yaşının indirilmesi münasebetlle dır. Nitekim tanınmış bir doktorumuz ıunu s6ylemiştir: 

kadın ve çocuk hastalıklarında mütehassıs doktorlar arasın- - Bizden evvel gelmiş daha akıllı, daha tecrübeli, daha 
da bir anket yapb. bilgili adamlar bu meseleleri halletmişlerdir, bize söz dUş-

Bu meseleye taraftar mısınız, değil misiniz? sualine veri- mez. Bu meselenin bir ilml, bir ida.rl tarafı vardır. Size bir 
lecek cevab ya müsbettir, yahud da menfidir. Her iki takdir- söz söyliyemem. Tozlu sokak mı iyidir, tozsuz sokak mı? 
de de fikrinize esas teşkil eden dü§Ünceleri söylersiniz, me- Tabii touuz sokak değil mi?> 
seleye ilmt bir §ekil verirsiniz, yahud da bu bahis üzerinde Doktorun bu sözlerini kaydeden arkadqunız töyle diyor: 
mütalea dermeyan tmek istemediğinizi sByler ve işin için- - Ne yalan ııöyllyeyim, ben tozlu sokaktan beklrlıi'm mı, 
den çıkarsınız. evlJliğin mi kasdedildlğini iyice anlıyamadım, siz anladınız-

Fakat anla§ılıyor ki bu ilç §ıkkın dı§ında bir yol daha var- 6a bana da ölreUn. 

iSTER 1 NAN, iSTER INANMAI 
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Çinliler yeni bir müdafaa 
hattına çekildiler 

Şan - Kay - Şek'in geni karargahını nerede 
kuracağı henüz malum değildir 

~ londra 9 (Hususi) - Japon tayyare
~ bugün bir defa Kanton üzerinde u
~ Yapmış ve bir tek bomba atmışlar
"ıd Bu ceveliı.ndan maksad, halk ara-

a Panik uyandırmak olmuştur. 

~u sabah çıkan Japon gazetelerini• 
~ rtyatından anlaşıldığına göre, yakın
det flankov 6clıri hava hücu~larına he
~ bo~acaktır. Japon gazetelerı, Hankov
OIQ U) uk askeri hazırlıklar yapılmakta 
~gundan bahsetmektedirler. Halbuki, 
'ı ~Şal Şan-Kay-Şek umum karargahı
~~ Uradan nakletmiştir. Diğer askeri 
-.;.~lar da başka şehirlerde yerlq
"'t erdır. 

\ ~l'lkovdakl ahalinin büyük bir kısmı 
Çoktanberi şehri terketmiştir. 
~11·1<.ay-Şek'in yeni karargahının ne

kuruıacağı henüz belli değildir. 
~ghay 9- Japon kuvvetleri Lunghai 

~ 1~Yolu boyunca ilerlemektedir. Ja
°'1eüleri Şenkçov'un 50 kilometre 

cenubunda bulunan Pekin - Hankov de
miryoluna yaklaşmıştır. 

Motörlü Japon kıtaatı Hopey'den ha
reket ederek mezktlı §ehirden garba ve 
cenubu garbiye doğru 30 kilometreden 
fazla ilerlemişlerdir. 

Şu - Kay • Şek'in beyanab 
Şanghay 9 (A.A.) - Hankeudan bildi

rildiğine göre, Çin kuvveUeri dün akşam 
Çengçeuyu tahliye etmişlerdiı-. 
Mareşal Şan-Kay-Şek gazetecilerin su

allerine tahriren verdiği cevabda ezcüm
le demiştir ki: 

cSevkulceyş bakımından lüzumlu o
lan her şeyi yapacak ve harekatı icab eı
tiği tarzda idare eyliyecek vaziyetteyim.> 

Japon kuYTetleri 
Hankeu 9 (A.A.) - Yan resmt Çin 

membalarından bildirildiğine göre, ma
yısın on beşinden haziranın üçüııe kadar 
muhtelif cebhelere gönderilen Japon tak
viye kıt'alarııun mecmuu bef yüz bine 
var~tır. 

Filistinde tedhişciler 
faaliyetlerini arttırdılar 
Şimali Filistinde çeteler rekoltelere ateş verdiler, 

hududda karantina istasyonuna taarruz ettiler 
~lldüs 9 (A.A.) - Şimali Filistinde tasyonuna taarruz etmiştir. 
htı lia\•ita kolonisinin bir çiftliğinde Diğer bir çete, Hayfa yakııımda Betşa
' 'Y~n bir bomba neticesinde kolonlar- lono kolonisine taarruz etmiş ise de ıııu
lt bır kişi ölmüş, iki kişi de ağır suret· hafızlar tarafından tardedilmiştir. 
{aralanmıştır. Askeri makamat, intizam ve asayiJ ter-

"~ ~hişçiler, rekoltelere ateş vermişler tlbatını takviye etmek maksadüe ild bü
~ ~iPi.na kolonisinde bir kolonu öl- yük askeri kamp inşasına teşebbüs ede
~ l'ırıuşlerdir. Müsellah bir çete, Biram cektir. Bunlardan birisi Akki yakınında, 

lld istasyonundaki bir karantina is· diğeri de Hayfa civarında olacaktır. 

Pamuk ipliği ve mensucatı sanayii 
~akkmda yeni bir kararname haz1rlandı 
~kara 9 (Hususi) - Memlekette tesis 
ıı_~lı ek Pamuk Jpllğl n mensucatı sanayii 
le l\dakl 1356 sayılı kararnamenin ilga -

ıı_tırbtınun yerine konulmak üzere yenlden 
~lltı.alanan blr kararnamenin mer'iyete ko -
ıt l\ı:aı ve devlet fabrikalarının da 20 bin 
tu111 betinde tevslat yapmalarına izin ve -

'lecı. hey'etı vek.Uece kararla§tı. 
1 eni kararnamenin esasları şunlardır: 
~ - lluausı müteşebbisler tarafından ku
'-ıı 

1 
k Pamuk iplllU fa.brlkalan lçln lbUR 

~"fte Plik makinelerinden sablt ve seyyar 
,.~llerın 1dhall İktuad Vekaletinin mUsa

a ne tabidir. 
'':" ıo.ooo iğden not.san ve 25.000 lğden 
Ilı~ 'tslaat vücude getlrmlyeceklerlne ve 

•de tarihinden altı ay zarfında tesisa-

ta ba§layıp nihayet iki seeeye kadar faa -
ııvete geçeceklerine dair muteber teminat 
verenlere bu misaade verilir. 

3 - Mevcud pamuk ipllll imal eden fab
rlkalann ancak 25.000 ille kadar tevalat yap
maları lçln lbun gelen matinelerin idhallne 
müsaade edlllr. 

!l - Mevcud iplik imal eden fabrikalar -
dan esklmif olan, blrlncl maddede zikre -
dilen iplik matinelerini tecdld etmek lstt -
yenlere eskilerini İktısad n Gümrük ve İn· 
hisarlar Veki!etlerlnln mtlratabeai altında 

memleket dışına çıkarmak veya kullanılmı

yacalt hale getirmek şarttte bu makinelerin 
ilt mikdarmca 1enllerinln ldballne möaaade 
olunur. 

Adana hastanesinde 9 - İngiltere Amerikadan 
kişi süllen zehirlendi 400 tayyare alıjor 

~dana, 9 (Hususi) - Adana hastane· 
~ ; dokuz kişi sütten zehirlenmişlerse 
'-tc1 erhaı tedavi edilerek kurtarılm~
'-ili~r. Mes'uller hakkında miiddeiumu· 

tarafından tahkikata başlanmıştır. 

~ -
e"rupada tahsilde 

il/ananlara para 
b~l'lkara, 9 (Hususi) - Hükumet hesa
l1ttı, Yabancı memleketlerde tahsildt? bu
~~: tal~belere 1938 mali yılında veri
~~ tahsısat mikdarları Heyeti Vekilede 

<\ı tesbit edilmiştir: 
ka ~nya eski Avusturya dahil ve Bel· 
an ·50, Çekoslovakya, Macaristan, 

li7 sal 105, Paris, İtalya 115.50 İngiltere 
l ' sv· • ıs.S(ı ıçre 126, Rusya 199.50, Amerika 
'l'ur~ •

1
. Amerikanın bir kısmı için 147 
ırası. 

ffariciye Vekili lstanbulda 
ı.._ liar· · 
"il sa~cıye Vekili Tevfik Rüşdü Aras 
\t~ ist ah Ankaradan şehrimize gelmiş 
f ~:8YOnda \'ali ile diğer ze\·at tara-

kartılanmıştır. 

Londra 9 (Hususi) - Hükumet, iki A
merikan firmasından 400 tayyare satın 

almağa karar venni§ ve bu kararını res
men ilan etmiştir. 

Bu mübayaaya müt~llik mukavelena
meler hazırlanmaktadır. 

Gece işcileri 
hakkında karar 

Ankara 8 (A.A.) - i, kanununun 3 ün
cü maddesi mucibince sanayiden sayı

lan işlerle ötedenberi geceleyin çalıştı

rılmakta bulunan 17-18 yaşlarındaki kız 
ve erkek çocuklar ile her yaştaki kadın 
işçilerin bir sene müddetle eskisi gibi 

gece işlerinde çalıştırılmalarına, 50 nci 
maddenin ikinci bendi hükmüne tevfikan 
umumi izin verilmiş ve keyfiyet, Anado
lu ajansı vasıtasile 17 /Hazir<ın/1937 ta
rihli gazetelerde cResmi tebliğ• suretin
de neşredilmişti. 

Bu izin, ayni hükme istinaden 17 /Ha
ziran/1939 tarihine kadar devam etmek 
üzere Wr yıl daha uzatılm11tır. 

SON POSTA 

~· 1 -i Jll :il : il rC ~:z:~:~!! Şı s: I 
A ·k d I -- GördUğUmUz Fikirler -= AA-L:~E 
merı a a ça ınan . k d Kurun - Asım Us İngilterede mecburi ••••••••••••••• 

E 
5 Yaşındakı çocu a askerlik serlevhalı makalesinde ~ngiHz p:ır- • lspan.110/ Jacı'as· 

lCımentosunda ve ordusunda bır cereyan 7 J • .. ·· ı ·· b ı d halinde olan bu fikrin henüz İngiliz hükü- k d Q U U Un U metine mal edilmedlğinl, İngiliz hükumeti- arşısın a 
nın mtlll müdafaa sisteminde takip ettiği yavuz hırsızlar! 

Nevyork 9 (A.A.) - Şakiler tarafın
dan çalınan beş yaşında J ames isminde
ki çocuğun Miamide ölü olarak bulundu
ğunu zabıta haber vermiştir. Yapılan 

tedk.ikatta çocuğun çalınır çalınmaz öl
dürüldüğü ve binaenaleyh şakiler fid
yei necat aldıkları vak.it çocuğun ölmüş 
olduğu anlaşılmaktadır. 

usulün mecburi askerlik fikrinin derhal k:ı- Yazan: Selim Ra(lp 
ı:>Ul Edilmesine lüzum bırakmadı~ını yazmr.k

·-------

ta: 
- « Mecburi askerlik esasına müstenid o

larak hazırlanmış bir kanun projesi 1922 
uneslndenberi beklemektedir. Fakat İngll
terede mecburi askerlik sistemi sadece harb 
vukuu halinde tatbik edilmek üzere mevzuu 
bahsedilmektedlr.ıı demektedir. 

""""""" T hl• e edı·ıen Yeni Sabaıh - Hüseyin Cahid Çekosto -a ıy vakya meselsinin zorluğu serlevhalı maka -

mahkuA mi arın aı·ıeıerı·ne lesinde Avrupa muharrirlerlnin bu meseleyi tahlilde yanıldıklarını kaydederek: 
- cŞlmdiye kadar hangi hükümet k.endl-

yard im edl·ıecek sinin inkişaf ve istilii yolu üzerinde bir en
gel teşkil eden haklara hürmet etti? Polıtlka 
sahasında bugüne kadar hak nncat çiğnenip 

Ankara 9 (Hususi) - Adliye ceza ezilmek için işe yaramıştır. Büyüt devleUer 
evleri umum müdürlüğünün vazife ve fırsat düşünce haklara tecavüzden zevk aı
teskilatı hakkındaki layiha meclise ve- mışlardırıı demekte ve: 

-ı: hl" d"l h - e.Şüphesiz Çekoslovakyarun hür rejimi 
rildi. Layihaya göre ta ıye e 1 en ma altında yaşıyım Südet Almanları Alman fm-
klıınlar fakrü zaruret içinde bulu - paratorluğu tnbaası olunca nynl rahatı Ye 
nan mahpus ailelerine yardımda bu - hürriyeti bulamıyncak.lardır. Fakat milllyet 
lunmak üzere umum müdürlük hükmi hissi o kadar kuvvetlidir kl ecnebi blr hAki
şahsiyeti haiz bir yardım sandığı te~is mlyet altında bur ya[Jamaktansa milli bir 

edecektir. Sandıifın geliri ceza evlerı • ldare altında ölü olmayı tercih ettlrlr.:. diye 
b makalesine devam etmektedir. 

nin kazançlarından Adliye Vekaletin • 
ce her sene ayrılacak bir kısı.m ile bu 
kazançlardan mahpuslar hissesine ay • 
rılan paralardan herhangi bir sebeble 
irad kaydedilmesi lazım gelen mikdar
lardan teşekkül edecektir. 

Çiftçi mallarının 
korunmasına 

··························································-·· 
İsmet İnönü 
iyileşiyor 

Eski Başvekil İsmet İnönünün sıhhi 
vaziyeti salaha doğru gitmektedir. 
Fransadan celbedilen profesör Fizenje 
tatbik edilen tedaviyi muvafık bulmuş: 

- «Generalin sıhhatinde endişeyi . k mucip hiç bir nokta yoktur, şimdiye 
daır anun kadar yapılan tedavi çok yerindedir. 

. • 11 Ayni tedaviye devam suretile generalin 
Ankara, 9 (Hususi~ :-- ÇLft.ç~ ma a:ı: pek yakında tamamen iyileşeceği mu-

nın korunması ve z.ır~ı asayışın. temını hakkaJ..."iır, buna kal'iyetle eminim• de-
hakkındaki kanun layihası Meclıse gel- . ı· 

.. . • ha mı.ş 1r. 
miştir. Layiha esaslarına gore zıraı sa -
Iarla çiftçi mallarının korunması bu ka
nunun hükümlerine göre kurulan teşki
lata mevdu olacaktır. Her köy ve bele
diye sınırı içinde bulunan zirat saha bir 
zirai daire addolunacaktır. 

Nüfusu beş yüze kadar olan yerlerde 
çiftçi meclisine iki, beş yüzden iki bine 
kadar olan yerlerde dört, bundan fazla 
nüfusu olan yerlerde altı aza ve bir o ka

dar yedek am seçilecektir. Bu heyet ay
da bir defa toplanacaktır. 

Layihada çiftçi meclisinin vazife ve 
salihiyetleri tadad edilmiştir. 

Türkigedeki 
Af yon zeriyatı 
Cenevre 9 (Anadolu ajansının hususi 

muhabiri bildiriyor) - Afyon tahdidi 
ihzari komitesinde bazı delegeler tara
fından Türkiyedeki afyon vaziyetinin an
latılması ricası üzerine mü~avir delege
lerimizden afyon inhisarı müdürü Bay 
Hamza Erkan af yon zeriyatının memle-

Fransız filosu 
Berutta 
Berut 9 (A.A.) - Fransız Akdeniz fi

losuna mensub 7 kruvazör, 6 torpido 
muhribi ve 6 deniz tayyaresi bir haftalık 
bh' ziya.rette bulunmak üzere buraya 
gelmiştir. Filo Fransız fevkalade komi
seri ve Lübnan hükumeti mümessilleri 
tarafından limanda selamlanmıştır. 

Bu filo, Lübnan sahillerinin ne derece 
müessir bir tarzda müdafaa edilebilece
ğini tesbit etmek üzere yapılacak muh
telit manevralara iştirak edecek ve yeni 
Berut limanının küşad resminde bulu
nacaktır. 

Tatil günleri 
Ankara 9 (Hususi) - Ulusal bayram 

ve genel tatiller kanununda yapılacak 
ilavelere dair layiha Meclis ruznarnesine 
alınmıştır. 

Layihada, gençlik ve spor bayramı o
lan 19 mayıs gününün tatil günü sayıl
ması ve genel tatil günlerinin sonu cuma 
gününe tesadüf ettiği takdirde, mUte3-
kip cumartesinin bütün gün tatil yapıl
ması teklif edilmektedir. 

'9F abii mecrasını lakib t:diyormuı 
U gibi görünen lspanyanın iç 

mücadelesi, bir an geliyor, beynelmilPJ 
diplomasiyi hummalı bir har::k~tc Sl!lrke
diyor, notalar teati ediliyor, açık, kıı:>alı 
tehdıdler savruluyor, sonra iş komi.syon
lara havale ediliyor, ınuzakere sath .. sı 
başlıyoı· ve bir ara hozulan itiyadl:.ra 
tekrar dalmıyor. 

Nitekim' son defa gene böyle oldu. Hıı
kümetçi İspanyol !imanlarının bon.b:ır
dımanı esnasında bir takım İngiliz ge-
mileri battı. İspanya - Fransız hududuna 
civar bir kısım Fransız mevkileri bom
bardıman edildi ve bittabi alakadarlar· 
arasında bir kıyamettir koptu. 
İspanyol limanlarilc ticari münasebet

te bulunmak istiyen gemi kumpanyala
rı, bu memleketteki hususi vaziyettf'n 
dolayı daha evvel ikaz edilmiş, başlarına 
gelebilecek felaketin avakıbine katlan
maları icab ettiğinden haberdar edilmiş
lerdi. Mümkündür ki bu gemiler, iddia 
edildiği gibi askeri olmıyan bazı liman
ların bombardımanı esnasında hasara 
uğramış olsunlar. Fakat bu gemiler, o li
manlara askeri malzeme çıkarıyor idi i
seler, uğradıkları muameleyi hak etmiş 
olmuyorlar mı? Ayni zamanda sivil hal
kın da felakete uğramalarına sebeb ol
muş bulunmuyorlar mı? 
İspanyol hududuna civar bazı Fransız 

kasabalarının bombardımanı da gene bu 
vaziyettedirler. Ötedenberi iddia olun
maktadır ki, bizuıt Fransızlara aid ()]
masa bile, başka memleketlerden Fran
sız arazisine ihraç edilen mühimmat ve 
askeri malzeme İspanyaya sevkedilmek
tedir. Hükıimetçı imvvetlere yollanan bu 
malzemeyi tahrib etmek, stok noktaları
nı ateşe vermek için hudud civarına ah
lan bombaların yanlış istikamet takibi 
yüzünden komşu memlekete isa.bet et.
miş olmaları hatıra gelemez mi? 

İnsaniyet tarihi tedkik edildiği zaman 
göı-iilür ki bir memleketin huzuru, bil
hassa o memlekete uzanan yabancı elle
rin tesiri altında bozulmuştur. Eğer i<;. 
p~myollar başlı başlarına kalmış olsalar
dı, iki taraftan biri çoktan davayı kaza
nır ve aylardanberi oluk gibi Lkan kard"f 
kanı da, böylece dinmiş olurdu, fakat hı:
kikatte menfaat, zahirde ideolojik baha
nelerle iki tarafa yapılar, yardımlar, İs
panyayı, bugün bir insan mezbahac;ına 
çevirmiştir. Bu facianın hundan böyle 
de devam etmesinin mes'uliyeti, maale
sef, bu yangını körükliyenlere a1ddir. Bu 
sebeble, bari bunlar,· yangın körükledi1c
leri bir sırada, tesadüf payı olarak uğra
dıklan kazaların karşısında kabahatl:ı

nnı bilerek sükut etseler, hayır! Yavuz 
hırsız gibi yaygarayı herkesten evvel 
koparıyor ve .sulh ve müsalemet şampi
yonu sıfatile bağırıyorlar: 

- Dikkat edin! Sonra yakarız ha! 
A efendiler! Yakmadığmız şey kaldı 

mı? Daha neyi yakacaksınız? Ger.ide ka· 
lan yangın enkazını mı? 

Selim Ragıp Ettı°C 

ketimizdeki ~aziyeti hakkında mufassal 
izahat vermiştir. Büyük bir alaka ile din
lenen bu izahatında Hamza Erkan Tür
kiyede haşhaş zeriyatının tabi tutulduğu 
kayıdlaır neticesinde zeriyatın 62 \'ila
yetten on yediye indirilmiş olduğunu işa
ret ederek memleketimizde :ıfyonculuğun 
hakiki vaziyetini daha yakından göster
mek için inhisarlar idaresinin 1936 yılın
da yaptığı bir tedk.ik raporunun münde
recatınıı mufassalan anlatmıştır. 

............................................................................................................................ _ 

Kanada murahhası, B. H. Erkanın bu 
mufassal beyanatını çok faydalı buldu
ğunu söyledikten sonra bunun konferans 
zabıtnamelerine aynen geçme.ini istedi 
ve bu taleb aynen kabul olund\l. 

Çemberlitaşta bir 
kaza oldu 

Bir çocuk pencereden 
düştü ve öldü 

Çemberlitaşta Taşdirek Çeşme so
kağında 3 numarada oturan Arifin Ka
ya ismindeki beş yaşındaki çocuğu evin 
ikinci kat penceresinden sokağa düşe· 

rek yaralanmıştır. Çocuk ilk tedavisi 

yapılmak üzere eczaneye nakledilirken 

ölmüştür. 1 

Sabahtan Sabaha : 

Yarın • • 
ıçın 

--------------------Japon tayyarelerinin allak bull.1k ettikleri Kanton şehrinde atılım bomba
lardan on beş bin insan ölmüı ve yaralanmıştır. İki yıla yaklaşan İspan va 
muharebeleri bu musiki, çiçek ve aşk diyarını cehenneme çevirirken gi)kvü
zünden ateş yağdı ve yeryüzünden alev fışkırdL 

Avrupamn bir ucile Asyanın öb:ir ucunda geçen bu kanlı hadı.scler cıını:u 
seven milletler için öyle bir ders oldu ki şimdi pabucunu satan tayyare 111~ 
yor ve tayyarecilik öyle ilerledi ki, birkaç yıl evvelki tayyareler bugür.ı·n 

modelleri yanında oyuncak gibi kalıyor. Mesafeleri aşan !-!Ür'ati, ~hırıer. yı
kıp yakan ağır silahlan ve her tüdü hava muhataralorıııa karşı koyacak :ec
hizatı koynunda saklıyan yeni model tayyareler bütün gözleri havay ... ·k
miştir ve son hadiseler göstermiştır ki yaşamak isliven milletle-r bu :.la~ -
larında haklıdırlar. Medeniyet dÜ!ıyası müdhiş bir :ayyare yarışına ~ır·~

mişt!r. Hududlara, cebhelere, siperlere iltifat etmeden ülkeler aşan sPy_v.n· 
kaleler gökleri doldurduk~a insanJ:ır yavaş yavaş tavuk gibi bir yudum \U 

içip başlarını gökyüzüne kaldıracaklar ve bir lokma l'kmeği yiyecek iı•ıtde 

oldukları için Tanrıya şükredecekler. 
Gökten rahmet bekliyen millet, ~öklerini bekçisiz bırakrnıyan millet .ı'la

bilir .. 
Yeşil yurdumuzun hava müdafaasını en yeni silahlarla temin f'tmeyı oılf!n 

hükumet bi?.i hava hücumlanna karşı koruyacak tedbirleri de almı~ttr. Heır 
vatandaş bu tedbirleri öğrenmiyc kanunen mecburdur. Yarını silklın&~ .,. 

emniyetle karşılamak için sinirlerimizi bugünden ahıtmnalıyız. 
B•hM CMid 
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Yerebatanı·a Ayasofya arasmdaki ada 
istimlak edilerek kaldmllyor 

Bu sene şehir dahilinde inşası kararlaştınlan yollar 
bugün müteahhide ihale ediliyor, yakında işe başlanacak 

Bu sene şehir dahilinde inşa edile - mesi istenmekte idi. Bu istimlakler baş 
cek yollann ihalesi bugün yapılacak - layıncaya kadar istimlak kanunundaki 
tır. Bedeli keşif beş yüz yedi bin lira - değişiklikler de tamamlanacağından 
üır. Bu yollar Yerebatandan Nuruos - yolların inşaatı geciloniyecektir. 
maniyeye kadar uzanan cadde ile Ye- :Seş.yüz ye~i bin lira harcanmak su
ııipostane ve Sultanharnamdan Mer _ retıle ınşa edilecek yollarda yapılacak 

. . ' istimlak mikdan yüz bin lirayı teca -
can yokuşunun nıhayetıne kadar uza- .. tm kt d" 

dd K l d'b" dd "d' vuz e eme e ır. 
yan ca e ve u e ı 1 ca esı ır. Bu münasebetle Sultanahmedde Ye-

Pr~st,. yo! ~aatına başlanmad~n rebatan sarayı ile belediyenin kimya 
evvel ıstıınlaklenn tamamlanmasuu ıs- laboratuvarı binasının arasında kalan 
tediğinden belediye imar şubesi is - ve birkaç evle, bir muhallebici, birkaç 
timlak edilecek binaları tesbit etmiş ve bakkal ve bir kömürcü dükkanını ihtı
fen hey'eti müdürlüğüne vermiştir. Ya va eden ada kaldırılacaktır. 
kında buralardaki mal sahibleri ile te- Beyoğlunda Aynalıçeşme civarın -
maslara geçilecek ve binalar satın alı- da, İsmetiye caddesinde birkaç ev ve 
nacaktır. Belediyenin Nafia Vekaletine dükkan, Mısır çarşısının Çiviciler ka -
yapmış olduğu müracaatta istimlak iş- pısı karşısında da birkaç tuhafiyeci 
!erinin kolaylaştıracak şekle ifrağ edil- dükkanı istimlfık edilerek yıkılacaktır. 

Milteferrlk : 

Turan Nepi Maarif Cemiyeti 
tatili faaliyet etti 

Turan Neşri Maarif Cemiyetinin faali
yetine devam etmemesi kararlaştırılmış 
ve bu karar cemiyet reisliğine bildiril
.miştir. Cemiyetin eşyaları ve mevcudu 
Türk Maarif Cemiyetine devredilecektır. 
Turan Neşri Maarif Cemiyetinin eşyala
nnın devir alınması için Türk Maarif 
Cemiyetine de vilayet tarafından tebli
ıat yapılmşıtır. 

Çek konaolosu izin aldı 
Çekoslovakyanm şehrimiz general kon

solosu M. Kvetorlav Gregor mezunen 
memleket.ine hareket etmiştir. Mumai
leyhin gaybubetinde konsolosluk işleri

ni Çekoslovak ~iskonsülü B. An ton 
Mayr - Harüng ifa edecektir. 

G6çmen ifleri 
Şehrimizde bulunan Büyük Millet Mec

'lisi Parti grupu reisi Hasan Saka ve is
tin umum müdürü Cevdet Atasagun 
ıöçmen işlerile meşgul olmaktadırlar. 

"Balkan konseyinde göçmen işleri hak
kında yapılmış olan iptidai görüşmelerin 

de devamı etrafında meşgul oldukları 

eöylenmektedir. Maamafih bu temasların 
bu sene memlekete getirilecek göçmen 
işlerile alakası yoktur. İskan umum mü
dürlüğü tarafmdan göçmenlerin nakli 

için icab eden mukavele hazırlanmış o
lup bugünlerde deniz ticaret müdürlü
ğüne tebliğ edileceği memuldür. Bundan 
aonra göçmen nakliyatı bu mukavele 
prtlarına göre eksiltmeye konulacak ve 
nakli takarrür eden göçmenlerin yurda 
gefüilrnesine başlanacaktır. 

Kültür işleri: 

Faaliyetlerini terkeden mektebler 
Her sene ecnebi ve ekalliyet .:.nek -

teblerinden bir kaçı masraflarını kar
şılayacak varidat bulamadıklarından 

birer birer kapanmaktadır. Bu sene 
bunlardan bazıları gelecek ders yılın -
dan itibaren tedrisata devam edemiyc-

ceklerini bildirmişlerdir. Rumelihisa -
n'ndaki ve Kınalıadadaki Ermeni mek 
tebleri de kapanacak mektebler ara -
smdadır. 

Cumhuriyet Bayramt yazı müıabakaa 

Cumhuriyet bayramında yapılacak 

yazı müsabakası etrafındaki hazırlık -

lar ilerlemektedir. Orta okul ve lisele -
rin bir çokları Vekaletin bu husustaki 
emrini geç tebliğ ettiklerinden müsa -
bakaya iştirak edemiyecekl~rdir. Key
fiyet Maarü Müdürlüğü vasıtasile Ve
kalete bildirilmiştir. Dün İstanbul or
ta okullarındaki tahrir vazifeleri mek
teb idarelerine talebeler tarafından tes 
lim edilmiş bulunmaktadır. Türkçe 
muallimleri Haziranın sonuna kadar 
bu yazılardan en iyilerini seçip Maa -
rif Müdürlüğüne göndermiş olacak -
)ar, yazılar Vekalette nihayet Ağustos 
nihayetine kadar toplanmış buluna -
caktır. 

Şehir işleri: 

Şirketi Hayriye Boğaziçini 
imara çalıfıyor 

Şirketi Hayriye bu yıl içinde Boğaziçi
nin bazı iskelelerini esaslı surette yeni
den tamir edecek ve Boğazda ev yaptı
racak olanlara hususi kolaylıklar göste

recektir. 
Son zamanlarda gerek Anadolu ve ge

rek Rumeli yakasında kıymetli yalıların 
yıkılarak birer enkaz yığını halinde sa
tıldığı görülmekte ve bu vaziyet Boğaz 
sahillerinde boşluk açmaktadır. 

Şirketi Hayriye, buralarda yeni apartı
manlar yaptırarak memurlara ve halka 
gayet ucuz bir ücretle kiraya vermcği 
ve bu suretle Boğaz yolcularının adedini 
gitgide çoğaltmağı düşünmektedir. 

Belediye aeyyah celbine çalışıyor 

Memleketimizde sayısı epeyce yekuna 
baliğ olan ecnebi ve yerli seyahat acen
taları yalnız Türkiyeden Avrupaya se
yahatler tertib etmekle meşgul olmakta
dırlar. Halbuki Avrupadaki yerli acenta
lar hariçten memleketlerine seyahat ter
tib etmektedirler. Belediye, bu hususta 
acentaların nazan dikkatini celbetmeğe 
karar vermiştir. Acentalann Belediyenin 
yardımı ile hariçten memleketimize se
yaha t tertib etmeleri temin edilecektir. 

Bu hususun temini için vapur acentaları, 
ote kiler, Jgazinocularla anlaşılacaktır. 
İstanbul Belediyesi hariçten buradaki a
centalar vasıtasile getirilen seyyahlara 
icab eden her nevi kolaylığı gösterecek-

tir. 

Sirkeci gan meydanı 
Sirkeci şimendifer gan meydanının a

çılması gazinonun yıkılamaması sebebile 
teahhür etmektedir. Gazino müsteciri 
mukavelesi bitmiş olmasına rağmen tah
liyeden imtina etmiş ve demiryollar ida
resi mahkemeye müracaat ederek hüküm 
istihsal etmişti. Bu karar mahkemei tem
yizce tasdik edilmemiş olduğu için mey
danın açılması işine başlanamamaktadır. 
Nafıa Vekaleti meydan hakkında mü
hendisler vasıtasile etüdler yaptırmış ve 
projeleri hazırlatmıştır. Karar tebliğ e
dilir edilmez gazinonun vesair yerlerin 
y~ılmasına başlanaca!k ve hazırlanan 

projeler tatbik edilecektir. 

Eminönün meydanının iatimlik itleri 

Eminönü meydanının açılması etrafın
daki faaliyet ilerlemektedir. Bazı dük
kan, mağaza ve bina sahibleri Belediye
ye kendiliklerinden müracaat etmekte 
ve bulundukları binalan bir an evvel 
satmak istediklerini bildirmektedirler. 
Belediye, yıkılan Valide hanının arkası
na isabet eden binaların istimlak işleri 
ile meşgul olurken bu yeni müracaatları 
da karşılamağa çalışmaktadır. ........................ __ ................................. . 
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1'5 Hazirandan itibaren 

lstanbulda yazlık tem
ılllerlne ba,ııyor 
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Yeniden otuz köy 
M'ektebi açılıyor 

Şehirde açılacak 6 orta 
mektebin semtleri 

tesbit edildi 

İstanbulda yeniden açılacak ortamek
teblerin yerleri tesbit edilmiştir. Bunlar, 
Şehremini, Yenik.apı, Bomonti, Yeşilköy, 
Zeyrek ve Kartalda olmak üzere altı ta
nedir. Maarif müdürlüğü buralarda yap
makta olduğu tedkikleri bitirmiş ve mek
teb binalarını kiralamıştır. Halk ta, mek
teb binalarının tedariki .işinde yardımda 
bulunmuştur. 

Tatil aylan zarfında altı ortamektebin 
ders malzemesi tamamlanacak ve tedri
sata gelecek ders yılı başından itibaren 
başlanmış olacaktır. Diğer bazı semtler
den de ortamekteb açılması talebleri ya
pılmışsa da büdce müsaadesizliği yüzün
den bu istekler karşılanamamıştır. Önü
müzdeki ders yılı içinde yeniden açılma
sı iktiza eden ortamekteblerin yerleri 
tesbit edilecek ve ileride buralarda da 
ortamektebler açılacaktır. 

Köy mektebleri 

Vilayet köy mekteblerine bu sene otuz 
beş bin liralık yardımda bulunacaktır. 

Bu suretle önümüzdeki ders yılından iti
baren İstanbul vilayetinin otuz köyünde 
daha yeniden köy mektebi açılmış ola
caktır. Otuz beş bin lira ile otuz mekte
bin ihtiyacı karşılanamıyacağından köy
lüler de azami yardımda buhınacaklar, 
parasız amele tedarik edecek, taş ve top
rak taşıyacaklardır. 

İstanbul Vali ve Belediye reisi Muhit
tin Üstündağ köylerdeki ilk okullarla 
yakından meşgul olmaktadır. Maarif mil
dürü Tevfik Kut yakında otuz köyü bi
rer birer gezecek, inşaat işlerini gözden 
geçirecektir. 

Edirneye tenezzüh 
treni gidiyor 

Trakyayı halka tanıtmak maksadiJe 
Devlet Demiryolları Auupa işletmesi ö
nümüzdeki cumartesi günü ikinci bir te
nezzüh treni tertib etmiştir. İstanbuldan 
saat 23,20 de kalkacak olan bu hususi 
tren 12 haziran sabahı 8,39 da Edirncye 
ulaşacaktır. Edirnede 7 saat kadar halkın 
Edirneyi gezmelerine meydan ve imkan 
bırakılmış ve fiatlar da bir hayli ucuz 
olduğundan bu tenezzühe İstanbuldan 
birçok kimselerin iştirak edeceği tahmin 
edilmektedir. Tenezzüh treni İsilin bula 
pazar günü 23,15 de dönecektir. Bu tre
nin birinci mevki !iatı 606, ikinci 438 ü-

' çüncü 238 kuruştur. Bu fiatlar gidip gel-
me fiattır. 

Ankara ile istanbul 
Arasında da seyahatler 
Tertib edilecek 
İstanbullulara yeni Ankarayı yakından 

tanıtmak ve Ankaralıların istanbula ko
lay ve ucuz gelmelerini temin etmek ü
zere iki şehir arasında bazı turistik icra
ata girişilmesi kararlaştırılmıştır. Bu a
rada İstanbuldan Ankaraya ve Ankara
dan İstanbula kafile halinde ucuz seya
hatler yapılacaktır. Az bir ücret muka
bilinde dört beş gün sürecek olan bu .se
yahatlere iştirak edeceklere İstanbul ve 
Ankaranın görülmeğe değer yerleri mih-

mandarlar tarafından gezdirilecektir. 
Ayrıca İstanbul ile Ankara arasında 

otomobil seyahatini de kolaylaştırmak 

için İstanbul - İzmit arasındaki yol bu 
sene bitirilecek, Ankaraya kadar olan 
kısımlar da tamir edilecektir. . ............................................................ . 

Şehzadebaşı d'ERABı sinemada 
Bugünden itibaren üç btıyüt tum birden 

1 - AJHI llatakb daBBn km 
<Türkçe sözlü büyük :tllm) 

2 - Petrol mldıarelMı&i 
<Büyiik heyecan n macera fllml) 

3 - Tayfma 
(Büyük dram) 

Haziran 

• 
Is tan bul elektrik fia tı 

yeniden tesbit edilecek 
Yeni fiatı eskisi gibi belediyedeki komisyon dejilı 
doğrudan doğruya elektrik idaresi tesbit ve ilin edece~ 

Elektrik tarifesini tesbit etmek üze-ı cek, yeni tarifeyi hazırlayıp tatbike~ 
re her üç ayda bir komisyon toplanır- cektir. 
dı. Elektrik şirketi hükfunete geçmiş 

bulunduğundan bundan sonra tarifeler Sofyada demiryollar konferaııtl 
komisyonlar tarafından tesbit edilip bugün başlıyor 
hazır~anmıyacaktır. . 23 mayısta Bükreşte toplanan B~ 

Bır Temmuzda İstanbul Elektrık Antantı demiryollar konferansı mesai' 
Şirketi Müdürlüğü yeni elektrik tari- ni bitirmiş ve murahhaslarımız bul' 
fesini tesbit edecek ve her lüzum hasıl toplanacak Balkanlar arası konferan 
oldukça tarüede ancak idare müdürlü- ic:tı"rak etmek ·· s f ·•-i~ld - ·· f d · ,. ~ uzere o yaya gıu.ı• ~· 
gu tara ın an tadılat yapılabilecektir. dir. Bu konferansa Balk Ant tına ~ 

Nafia Vekaleti, devir ve teslim mu- hil memleketlerden baş~: Bu:rıar 
a~elesile meşgul olurke1: bu. işlerle de iştirak etmektedirler. Konferans aeıııi"' 
ugrnşmakta, mevcud tarıfenın pahalı .. . ,:.; 
veya ucuz oldu. nu tesbite ah mak- yol .muşterek .yolcu \'e eşya tanfe!e_.,,1, 
tadır. gu ç ş tesb~t edecektır. Konferansta deın~ry~ 
H ·· k~ t · b 

1 1
- t b 

1 
lar ıdareşini Devlet Demiryollan tıei 

u ume e geçmış u unan s an u .. N k . . . . 'f:'e 
Eıekt 'k ·d · d b fi d reısı a ı ve hareket reıs muavını :& 

rı ı aresın e azı masra ar an t .1 t kt a· 
t b .• 1 k ta f dil •. d emsı eme e ır. a ıı o ara sarru e ecegın en, ser 
maye, amele ve kömür masraflarına Gümrük memurlanna ikramiye 
göre tesbit edilerek hazırlanan tarife - verilecek 
de bir mikdar tenzilat yapılabilecek - Gümrüklerde yanlış beyannanıe fi 
tir. Bu hususta İstanbul belediyesi ye- ren tüccar ve komisyonculardan aıına1' 
ni bir teklifde bulunmuştur. Bu tekli- toplanan cezalar fevkalade mesai göl' 
fe göre tarifede bir mikdar tenzilat yap ren gümrük memurlanna dağıtıJaca~ 
mak kabil olacağı bildirilmektedir. Na- İkramiyeler bu ay içinde memurlara fi 
fıa, bu işi ay başına kadar ikmal ede - rilecektir. 
-==-~~~~~-----------------~----~----------------~~------__...../ 

Devlet Demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilAnıarı 

Devlet Demiryollan işletmelerinde ve muhtelif yerlerde açık bulunan hekiJll" 
liklere tayin edilmek üzere 8 hekim ile Eskişehirde bulunan idare hastanesi 1IJ' 
bir Röntgen mütehassısı alınacaktır. Taliblerin doğum ve mektebden çıkış ıarW 
lerini ve şimdiye kadar çalıştıkları ycrfori bildirir bir tercümei hal varakası 1' 
bir fotoğrafı istidalarına bağlı olarak Ankarada Zat işleri Müdürlüğüne JJliitl' 
caatları. (1722) (3360) 

~ 

Muhammen bedeli 40387 lira olan 18 kalem muhtelif kriko ve verenler ıgfl/ 
19:~8 Sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usülü ile Ankarada İdare binası~ 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek jsteyenlerin 3029 liralık muvakkat teminat ile kanunun t3~ 
ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gür. ssr 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

~ 

Devlet Demiryollan Yol, Cer, Ticaret ve Hasılat Hareket, Muhasebe, 1&..ı' 
me Servisleri için Ankarada ve İşletmelerde çalışmak üzere müsabaka ile dl" 
mur alınacaktır. 

Ahnacak memurlar Yüksek, Lise, Orta mekteb inezunu olabilir. 
Yüksek mekteb mezunlarıDil 113 lira ve bunlardan lisan bilenlere 130 l> 
Lise , > 74 > , , > 83 ' 
Orta > , 81 , • • :t 67 ' 

ücret verilecektir. 

Ankarada istihdam edileceklere ayrıca 15 lira mesken tahsisatı verilir. 

Taliblerin 35 yaşını geçmemif olmaları ve memurin talimatnamesindeki rtJf' 
~urluk evsafını haiz olmaları prttır. Her tahsil derecesine göre ayn ayrı i1' 
~ıhan açılacaktır. Sorulacak sualler, umumi mallımat riyaziye ve muhasebe~ 
ıbaret olup aynca ihtiyari herhangı bir lisandan da yazı yazdırılacaktır. ftıl 
hanlar Ankara, Haydarpaşa ve İzmir, Adanada İşletme Müdürlüklerinde ysf 
lacaktır. 

İmtihan 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 13 de başlıyacaktır. 

Talib _olanların ~llerin.d~~ ~esaik il~ işl~t~e.l:re müracaat etmeleri ve tal~ 
namelerınde hangı servısı ıntihab ettıklermı ılave etmeleri imtihandan e~ 
idare doktoruna muayene olmaları lüzumu ilan olunur. cl717:t c3339• 

~ 

Muhammen bedellerile mlkdar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 grup malzertle ti 
eşya her grup ayn ayn ihale edilmek ü zere 30.6.1938 Perşembe günü saat 
buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık e~ 
mc ile satın alınacaktır. 

B . . k ·sı· 1 . h ~ u ışe gırme ı ıyen enn er grup hizasında yazılı muvakkat teminat 
kanunun layin ettiği vesaik le birlikte eksiltme günü saatine kadar koıniSY 
müracaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 65 adet Transformatör muhammen bedeli 1533 lira ve muvakkat teJ111ı>' 

114 lira 98 kuruştur. 

2 - 410 adet muhtelif eb'atta bilyah yatak ile 6800 adet çelik bilya ınult,ıf 
men bedeli l9171h lira ve muvakkat teminatı 143 lira 82 kuruştur. ..,j 

3 - 2000 adet kalo pili kavanozun muhammen bedeli 1300 lira ve ınuvııV" 
teminatı 971h liradır. (3367) 

~ 

9 uncu. lıletme Müdürlüğünden : _.1' 
Alpuıt~ -. Kırklareli arasında i§liyen 106 numaralı ve Kırklareli - Al~ 

arasında ışliyen 105 numaralı otoray servisleri 15 Haziran 1938 taıihindeJl ıÜ 
ren lağvedilecektir. İstanbuldan H Haz; ran 1938 günü kalkan 6 numaralı k~ 
la, Edirneden gene ayni tarihte 5 numaralı katarların otoray irtibatı bul~ O 
yacaktır. (3420) • 9. İŞLETME MODL'$ 

~ ıt' 
12/6/938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açılmıştır. Hangi ıreıı f 

rin içmelere gideceği iatasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla tafsilat için istasV; 
nmıza müracaat edilmeli ilin. olunur. ,3 



ıo llufran 

lğdıra erleştirilen göç 
üyük bir enerji ile . çallşıy r 

l<urulan iki 
Doğunun 

a Iğdır (Hususi) 
ır Yıl evvele kadar, 

harab olmuş bağla .. 

tın sırıtan duvar en· 

~ ile yolcunun 
lijılerini yoran ru • 

~~u inciten iki med· 
~. Iğdır kasabası • 
ll.ı.q l<ars ve HalfeU 

~ 'ları şimdi kendi • 
lel'ini :;ıralıyan yeni 
&oçınen evleri ile süs. 
1eJltniş bulunuyorlar. 

~lık O!ası bir ha • 
fabe değil: kasaba 

.. 
goçmen 

en mamur 
mahallesi üç sene sonra 
köşesi haline g.elecek 

' 

SON POSTA 

ir a am döve döve 
izmetkarını 
öldürdü 

Bandırmanın Edincik nahiye.,ine 
bağlı Hızır köyünde bir adam hizmet
karını öküzlerine iyi bakmadığı için so
pa ile döve döve öldürmüştür. 

Hızır köyünden Şerü oğlu Ömer a -
dında zengin bir adam; epeydcnberi 
yanında çalışmakta olan Halil oğlu 
Mehmed adındaki hizmetkarını; hizme
tini iyi yapmadığı ve öküzlerine bak
madığı için bağlatarak saatlerce döv -
müş, vücudü bereler içinde kalan za
vallıyı dağda bir kulübede dört gün 

I hapsederek aç bırakmıştır. Jandarma 
1 vak'ayı ha-her alınış ve Ömeri yakala -
mıştır. Dağda, hapsedildiği kulübede 
kanlar içinde tanınmıyacak ve inler bir 
halde bulunan zavallı hizmetkar ifade 
bile veremeden Bandırma hastanesine 
getirilirken yolda ölmüştür. 

Suçlu Ömer Bandırma adliyesince 
tevkif edilmişt~. lllerkezine uzak ol • Yerli halk ile göçmenler bir arada. eğlenirl~ken 

~na xağmen. halkın sık 61k uğradığı ıu her evin arkasındaki geni~ sabalara Samsunda b·ır adam 
"'l' butvar halini almıştır. Devlet, arazi her türlü sebze ekilmij. Nereye baksan, 

~matını öyle yapmı§tır ki, caddele- ba§lıyan bir hayatın hareketi, nereye kaynanasını o··ıdu··rdu·· 
l'iıı. lki yanında mütenazıran yapılmış o- dönsen, böyle mümbit bir toprağa }er -
~her eve_ önünde ve arkasında_ ldfi le§menin rengi ve ışığı var .. Ve, yüreğe Samsun (Hususi) - Terzi Çarşam
~rda toprak isabet etmektedir. ferahlık, gözlere ümid veren bu manzara balı Mehmcd adında biri eski kayın -

Cbçrn h llcl rini buraların çalış- içinde metrukmuş gibi görünen ancak üç validesi Amasyalı Fatmayı altı yerin -
ı.. en ma a e • b d b kl k ·ı "ld" .. t~ 'Cl.lJ. sakinı · · sık sık ziyaret edenler eş ev var. en ıça ama sureti e o urmuş ur. 
~risinde b:~e varım. Enerjilerine hay- Halfeli yolu mahallesinde yenı açılmış Hadisenin tafsilatı şudur: 
l'tı:ı. Olduğum bu ırkdaşlar Iğdır hava - göçmen ka_hvesinde etrafımı saran yaşlı Çarş mbalı tcrzı Mehmcd evvele~ 
lbtnd h• d ,.,,.., ve genç goçmen vatandaşlar arasında - maktul Fatmanın kızı Sabiha ile evlı 

e çiftçilik ve bu sa a a çcu.&Şma - . • • • 
~ iYi bir örneği olmak istidadını göste- yım. ımış. MıGhat. ad:nl~ka b~~ .~ed çocsuklb.ahn 
~o 

1 
. • . . _ c- Bırakıp geldiğiniz m.:!mleketin hü- varmış, eçımsız ı yuzun en 3 ı a 

bt ~ ~iayvanlan, yerlile:ınkınden da kfuneti, hububat ekimi için çütçiye prim kocasından ayrılmış. Sabiha bilahare 
~ ı, çift malzemelerı daha mun - verir. Bunun sebebini biliyor musunuz? Amasyalı diğer birile evlenmiş, terzi 
tt ve mütekfunil .ve hele. i~sanları. diye sordum ve öğrendim ki: Mahalli şe- Mehmed buna içerlemiştir. Çocuğunu 
~k bunlara vergı. Genç, ıhtıyar, ço- rait dolayısile çiftçi hesabına znrarL o- görmek bahanesile Sabihanın evine gi
~ erkekli, kadınlı durmadnn dinlen- lan buğday zer'iyatını te§Vik i~in Bul - den Mehrned eski kaymvalidehi ile kar 

en çalışıyorlar. garistanın çiftçiye verdiği primden bi - şılaşmış, nedense aralarında bir bıvga 
QÖ\rnen çalı§lllada kıymet ve randı- zim zavallı ırkdaşlanmızın haberı bıle çıkmıştır. Gürültü esnasında Mehmed 
~ b~ndan bir rekabet vücude ge- yokmu§. Gene öğrendim ki; toprağa ek - bıçagım çekmiş ve eski kaync.nnsını 
~se b il t' a i inde kıvrandı- tiği mısır ve buğday tohumlarından bir altı yerinden bıçaklamak suretıle öl -
~~ · • u onun 1 ıy ç ç ı· Irn k l · b kd l ld b' d.. "şt" 
~4lla hanıı dilm i 1 Devletin şefkatli ne ıce a a çın u ır aş ar, yı a ır urmu ur. 
~~~ .... d eb_ 1 esb~· k t k ı:: sında kaç defa yağmur duasına çıkadarmış. Bu- Katil yakalanmış ve adliyeye •eslim 
L. -"'64.l a oy e ır sı m ı ar ~ı . d" d h . 
~tın v k ta rada ıse, su ayaklarının ıbm c ve er o.unmuştur. 
'alanna imkan olmıyacagı pe - zaman tarlalarının başındadır. Orada, --------
~ =.Kendilerinin, hayvanlarının yly: maliyetini bile karşılıyamıyan bir zi - Bigadiçte bir debaghane yandı 
teli~~' ve~yor, evleri, toprakları teınu: raati terkedip, burada maliyetin bir bu- Bigadiçin Orta mahallesinde Hakkı 
~ ~lll§, çift hayvanları ve malzemesı çuk misli temettü bırakan bir ziraat sa- oğlu Mehmed ile Kuyu mahallesinden 
~ ty içinde verilecektir, her türlü işci - hasına kavuşmu~lardır. Orada bir jan - Mehmed <Jğlu Ahmedin müştereken iş
~e tercih1l?l onlar kullanılıyor, mek - darma neferinin önünde ürperen bu ırk- !etmekte oiduklan dcbağhanede gcoe
L-•• ihtiyaçtan karşılanmı§, topraklarının daş, burada, her gün kendisini ziyaret e- leyin yangın çıkmış, ve bina içindeki 
~1llı azamı meccanen, yerli halk tarafın- den (K~~ak~m efendi) .ye yirmi yıllık eşyalarile birlik~e yanD,lıştır. Ya~~nın 
;1 SÜrülrnüştür. şu halde anlaşılıyor ahbabı unı~ gıbi hitab edıyor.> ne suretle çıktıgı hakkında tah1{lkat 

~&Oçrnen; sıhhatli vücud denen nimet- Ar.aslı yapılmaktadır. 

~ azanu randıman almak istiyen kı~·- Erzurumda kursları 
ta lli bir unsurdur. Çalı§kan, zinde, ö- gaz 

\•e sözü doğru bir unsur. 

Sayfa S 

1 

m d o r lanTür il c 
ac al ını a la or 

En lüks otelin en lerks odasında 
çamaşırla ımı kendim yıkayordum 

il 

u 

Arkadaşımız Naci Sadullaha, Amerlkada söyluyordu. Bu pervnsız samimiyet, genç 
ceçirdi!U dokuz yılın şayanı dikkat mace - zengine, emniyeti arttıran bir sevlmllllk ka
ralarını nnlo.tan Bay İsmail Kadri Türkmen, zandırıyordu: 
ıam muvnffat.ıyete kavuşacağı sırada, ye - - Siz, dedJ, burada oturmaktan sıkılnın
ııtden parasız tnlmış, küçük işlere girlşml~. dınız mı? Eğer isterseniz, ve vaktiniz varsa, 
ve o müddet zarfında, iki sene, .sade peynir biraz çıkalım. Hem hava almış oluruz. Hem 
ekmek yiy~rek geçinmek mecburJ,yeWe kar- ben İstanbulu biraz daha seyretml§ olurum. 
şlJ.aşmıştır. O zaman, Mon~ldeo'ya. gelmiş, Hem Cie otomobllle &:ezerken, konuıımamıza 
en lüks otele 1nml§tlr. devnm ederiz!. 

[Hatıralar devam ediyor] Bu nazlkAne daveti reddetmek için bir sc-
Monteideo'ya vardığım zaman, hMtl, pa- beb bulamadım. Zaten, Bay İsmail Kadrl 

rt\Slzlıktan mütevellld perhize şiddetle ber- Türkmenin biraz evvel garsona emrettiği o
devamdım. Fakat buna rağmen, orıısırun tomobilin geldiğlnl de haber verm1şlerdJ. 
en lüks oteline indim. Çünkü, ticaret haya- Otel kapısında bekllyen Kadiyyak. vişne 
tında yaşayanların, ayak-ta durabilmek. em- renginde bir ayna gibi parlıyordu. 

ülYCt, ıtimad telkln edebllmek !çin, her ne Muhatabım otomoblllne atlarken: 
pahnsına olursa olsun, zevahlrl kurtarmak _ Ne yapayım? dedi. İnsan çalışmaya a
ınecburlyetinde bulunduklarını öğrenmiş - lışınca, oturmaktan sıkılıyor! .. 

tlmİnsnnlnr, blrblrlerlnln karınlannda ne İleriye gitmek... Yani ilerlemek_, Ne zn -
olduğunu göremezler. Bu 1t.lbarlıı, hiç kımse, man olsa, nerede olsa, na.sıı olsa güzel bir 
lılç k!ınsenln zeytin m1, yoksa tavuk mu ye- §eyi. 
etiğini, şampanya mı, yoksa çeşme suyu mu Otomobile y~leşlnce, gülerek, bu cüm -
ıçtlğhıl göremez, anlayamaz. leslnl tavzih ediyor: 

Binaenaleyh, cemiyetin basit telflkklle - - Fakat törü törüne ilerlemek delil ha! .. 
ıine kurban gitmemek, mtifils, matll\p bir Heden bilerek, görerek Derlemek! .. Ben A -
tnsnn glbl görünmemek, ve böyle görünme- merltada, bir çok avnntüryelere rastladım. 
ııln zararlanndan korunabilmek Jçin, göze Bunlann arasında maalesef, bazı Türk genç 
çarpan taraflarımıza çeki düzen vermeğe !eri de vardı ... Onlardan bazılarını. işe yer
mecburuz. leştırebildlm. Bazıları ise bütün gayretime 

satıe lyl bir kıyafet etrafa emniyet ver- rağmen ıslah olmadılar_ Onlardan bir çok
meğe kafi gelmese blle, sade kötü blr kıya- larlle görüştilm: Bazıları, Amerika sokak -
fet, herkesi Qilpheye diişüreblllr!.. Ben, bu lannda, insan yerine dolar aktığını sanmış
haklkatc inandığım için, midemden .kıstı - 1ar ... bazıları, Amerika milyarderlerini avuç 
ğmu, sırtıma giydim. Keyfimden arttırdığı- avuç para dağıtan canlı birer hayrat, cnnlı 
mı, lukse harcadım. Kimsenin görnıedlğl birer darbhane sanmışlar... Bıı.zılan Holi -
yerlerde yaya yürüdüm, fatat kalabalık yer vudda tülO.h kapmak, bazılan ArJantlnde 
lerden otomobllle geçUm. maden bulmıık hülyasına d6şmüşler._ 

Şimdi düşünün bir tere: Monteideo, A - Bana aorarsanız, Amerika, bu kabU avan-
nıerlkanın Nl.s1 sayılan bir yerdJr. Oranın türyelerln yeri değildir_ Amerikada, mezi -
en lüks oteline, ancak, götfıslerlnl ıi~ren do- yet.sız, kabilJ,yetslz adama, ekmeğin tırmtı -
lar tomarlnnna güvenen, ve para sarfeder- sını bile kaptırmazlar_, 
ken, hesab tutmaya mecbur olınıyan mllro- Fakat Amerikanın bir hususiyet! vardır: 
ııerler, mllyarderler 1neblllr1- Amerikada, meziyet, cevher, lstldad, lcablll-

Ve ben, onların kiUlblerlnden, hattl d - yet ziyan olmaz. Köşede kalmaz, semeresiz, 
tfölertnin u klanndan blle az para kaza - mükfifatsız ko.lmaz. Görürler, ararlar, bu -
nırken, aralarına karl§tım. lurlal", ve lfi.yıkinı mutlaka Terirlerl .. 

O lüks oteıcfe oturuyor, !akat, o otelin Zııten bu yfizden değil midir ki, Amenkn-
oanyolu, teleforJu, yazın vantllt\törlü, kışın lılar, -meziyetli olmak şarWe- linç ettikleri 
kalortferll dntres1nde, çamaşırlarımı :kendi zencileri bile baştıı.cı edlyorları.. İşte §nm -
rlımle yıkayordum. Buna rağmen, otel ta - piyonlar, rökortmenler meydanda .•. 
pısı önünde, lüks otomobillm dalma bekli - Ve şüphe yok ki Amerika, kablllyetin nıut 
yordu. Jaka mükflfat gördfifü yerdir. KabWyeUeri-

Kahvalb, yemek saatleri gelince, otel - ne güvenenler oraya gtdebillrler. Fatat ken
den aynlıyor, fakir mahallelere gidiyor, u - dllerlnde kablllyet vehmedenler değili_ 
zun uzun aradıktan sonra buldu~um ucuz Otomobil, bir benzincinin önünde dur -
bir lokantada yemek yiyordum. mU1tu. Bay İsmail Kadri, indi. 0Lomobilin1n 

Yemeği otelde yemeyiflml de, otel dl - benzin deposunun tapağını açtı. Fakat ben
rektörü, benim aleyhime detll, otelln1n res- zJnclnln 1A.st1k hortumu, kısa gelm!ş, benzin 
toranı aleyhine tefsir edJ,yordu. tulumbasının yarım metre ilerisinde duran 

Çünkü otele ın: glttlğtm eün, otel rest.o- otomobllin deposuna kadar uzanamamıştı. 
ranına Jnml~tlm. Karnım açlık.tan zil çalı _ Benzinci İsmail Kadri Türkmene: 
rordu. Ve garsonların önfune geUrdlklerl - Bayım ... dedl ... Lfttfen otomoblllnizl bir 
yemekler, dünyanın en usta aşcılan tara - metre geri e.lınızl .. Hortum yeUşmedl.. 
rmdan plşlrllmiştı. Fakat, ben, canından Bu teklif, Bay ismnU Kadrinin Yüzünde, 
k:orlrnn hnstnlara perhiz bosdurabllecek ne- büyük bir hiddet uyandırdı. Ka§lan çatıldı. 
fnsctte olan o 1emeklerı. açlıktan nefesim Dudatıan tltredJ. Benzlnci11 bir lflhza tcdib 
koktu~u halde, birer birer reddettim. Ben eder gibi süzdü. Sonra hiç bir fCY söyleme -
}emekleri: den bana döndü: 

- Bunun yağı kokuyor! - Buyurun! dedL Gldellml-. 
,. Bunu .köpeğe atsann ıemezl Bu hareketine bir mlna Terememlş, fa-* - Bunu mü:ıtert önüne sıkılmadan aa.sıl kat o hiddet arasında aksi bir cevab ver -

lıi koyuyorsunuz! diye, mllyonerlere yaraşan mes11ht1mallnl düşiindütüm için, dlllmln u-
%ıı r akşam iki mahalleyi birden gez - knbalıklarla tent:ıd ettikçe, ~ran şefi, cana gelen suaıı biraz sonraya tehir etmiş-
~· Ayn nyn her evin 6nünde durup baygınlıklar geçlriyor, e§CIY&, garsona çıtı- tim. Otomobllin hareketinden biraz .sonra, 
~ lun. Herkes kudretine göre, evinin şıyordu. o, merakımı, bu suali sormama lüzum bı -
I'. afında kendini göstermeğe çalışını§. Nihayet, o ~ oradan aç olarak çıktım, re.ltmadan gidercU: 
"ll. ta ve solilğu benim ucuz ıotnntada alarak, o - Bence para kazanmak isteyenler, kar -
~ ta:f çiçeklik - Iğdınn görmediği çi- pis y ekleri obıncasma atıştırdım. şılarındakllerin menfnatıerlnt ayn! derece -
~ Ve yanlan körpe fidanlarla süs- işte bu yüzdendir iki otel nıüdürl\, her ye- de hesablamak mecburiyetindedirler. ve tt-
1)., mek saatinde dı§an çıkacatan sırada kar - ca.ret hayatında muvaffak olamıyanalr. bu-
.._llkesir mahkeme başkatibi şıma cllkll.qı boynunu bukqyor: nu bllmiyenler, yalnız kendi ~lerinl, kendi 

- Ne olur~- Bir ken daha tecrübe edi - klrlarını düşünenlerdir. 
tevkif edildi nlz. .. Aşcılardan 1k1slnl değiştirttik. Garson- Şlmdl şu benzlnclyl gördünüz! Kendist, 

!la !ardan birisini kovdult. 'Malzemeyi başka yer oraya lk1 üç tan§ daha uzun bir hortum al-
~ Ükesir Mahkeme başkfıtib mua • den ıalıyoruzl Bir teteclk buyurun! dlye yal- mııyı düşünmüyor. Ve bu yüzden hergün, 
llı.L Iternaı; mahkeme kasasında ema- varıyor, sakanJordu. kim bll1r t:aç k!Jlye bana yaptığı teklifi tek-
~ bulunan paradan mühim bir kıs- Famt ben, bir te!a hiddetlendiği yere rarlıyor. Halbuki soranın size? Niçin her -
~ ihtnis suretile :ıimınetine geçir- bir daha girmtyen müstağni, ve ma.trur, bir kes orada bir ikinci manevra yaparak hem 
"il mllyoner uuzıı~ıe onu yolumdan defedl - arabasını yıpratsın, hem de bir dakikasını \ılı_ • iddia. • sile b,..,,..,.. tevkif edil- r. .. 

1
:"fH- ""6~ yor fakir lokantama yetişiyordum. J(izumsuz yere kaybetsin? 0 adam, kim bl-
lıt\~• lhtilAs mikdan şimdilı'k altı bin Erzurumda gaz 'kurslarına devam edilmektedir. Geçen devreden :mezun olanlar Yemeklerimden arttırablldf~ ı>araıar - lir kaç tl§lye vapur, tren. n it bçırtmq -!tii;1 geçmektedir. Tahkikat devam da bu sahada bilgileri olmıyanlan ö~tmcğe başlamıı bulunmaktadırlar • .Resim- la bir 1k1 şişe benzin aldıtım samanlar, oto- tır_ 
~ de geçen devreden mezun olanlar görülmektedirler. :ınoblllme atlıyor, sırf niinla11' :yapmak arzu- Datttalan ölçülü olan bir q adamına, 
~-==--=ıı==-=-============ı:::ıı::::::=-==========================:==== fille §ehrln en .kalabalık caddelerinden ee - o adamın hortumunun bir kal'l§ ik.ısalllı b'' • 

:çlyor, şehrin en lüks mağazalarında, en pa- ıerce Ura Jtıı.ybettlremez ml? 
halı eşyalan çıkartarak, gıptamı lçlmde bo- Çünkü biçare o yüzden, ya benzini ala -

Pazar Ola Bey Hasan Diyor ki: 

~~ liasan Bey belki sen de 
~t arsın, eskiden bir jir-.. 

... Belediyeye müracaat et
miş, Yedikuleden Sarayhur
nuna kadar bir tünel açmayı 
teklif etmişti. 

••• Yeni imar plfuunda bu
nu da mevzuu bahsetseler ol
maz mı? 

(iarnk dudak büküyor: • mayıp gidecek, ve yolda kalacak, yahud 1 -
- Bunlar da giyilir mu kine\ manevrayı yapıncaya kadar vapurunu 
- Bu Jle zevksiz yapılmıe yiizülı:? kaçıracak! .. Değil mi? Yalan mı söylUyo -
- Bu kadar kaba bir saat takılır mı? rum? 
Diyor, kfilnatn tepeden, ve müstehzi ba-

acıyordum! 

Bu h eketlerim, nz zamanda teslrlnl 
gösterdi. Bir Qtik tekllnert ahyor, blr ~ok 
m;ıracaatlara mnh:ltab oluyordum. Yardım 
dlle~enler gittikçe artıyordu. B!r çok kim -
seler de snğlam rehin göstereceklerini v.O. -
dederek, benden ıo.ooo. 15,000 dolar borç ls
tlyol'lnl'dı. 

Hasan Bey - Ne lüzumu Ben lbittabl, bayatın çoktan alıştığım bu 
var azizim.. yeni plan Beledi- ganö cllvelertne acı acı gül6yordumı 
yenin büdccsinde öyle delik- Bay İsmail Kadri 'roı'kmen, hayatının en 
ler açacak ki, Yewkwe _ Sa- ma!ırem .sırlarını ifşa etmekten çekinmiyor, 

_ tckrorlıımaktan çoktan kurtulduğu bu za -
J'ayburnu tüneli yanında lhiç :rarsız hllelerl, tıpkı vaktlle seyredllmlş blr 
kalacak. itomediilln mevmıunu anlatır gibi, gülerek 

Burada, buna benzer daha nelerle .knrşı
laşabllece~ni henüz bllmlyen muhatabımın 
suallni, gülilmslyerek tasdlk ettim: 
-Do~! .. 
Hortumu uzun bir benzinciden benzlnlni 

alan otomobil, Şişliyi, MecidJ,yeköyünü ge -
çJ.p de tenha .asfalta kaVU§unca, yeniden 
keyfe gelen muhatabım: 

- Ne diyordum... diyor ... 
Ve otelde yanın ko.lan hlklyeslnl tamam

lıyor: 

- Monteldeo'dalrl otelde, kimlerin buıun
duklar.ını .a.nlatınıştun. O sırada, ikinci ''B 
ı;arlb blr tesadüf, hayatımda muhlm blr rol 
oynadı. 



• Sarfa SON POSTA 

HA dinler Kar11nnda 1 
YAZ VE KOŞ ~ 

Derlerse ki: 
- Yaz, kıştan iyidir, inanma! 
İşte fU eve bakın, evi kışın da g6rmilş

tünüz. Kapalı pencereleri arkasında ne
ler olduğunu, neler bulunabileceğini dü
§ilnmü§Sünüzdür. Şurası &alon: 

Gayet iyi bir mobilya. Duvarda yağlı 
boya tablolar. Bir köşede bir radyo, bir 
köşede bir piyano. Koltuklardan birine 
yakışıklı bir erkek oturmuş. Karşısında 
karısı var. Saçları muntazam taranmış. 

Arkasında sade, fakat çok guzel bir ev 
elbisesi. 
Şimdi yaz; pencereler, perdeler açık ... 

buyurun salona beraber bakalım: 
Eğri büğrü eşya gelişi güzel öteye be

riye konulmuş. Köşede radyo var. Fakat 
salonun ortasından geçen çamaşır ipi ve 
üzerindeki çocuk bezleri ne kadar çirkin 
duruyor. Koltukta iç gömleğile bir erkek 
oturuyor. Karşısında da bir kadın var .. 
ıaçı başı dağınık, ne fena bir robdöşambr 
giymi~.. ve erkek, kadın birbirlerine ne 
de ters ters bakıyorlar. 

Daha başka odaların da penceieleri a
çık, fakat onlara bakmaktan fi.mdllik 
vazgeçelim de biraz yürüyelim ... 
Karşıdan gelen kadını gördünüz mü? 

Fena mı? Evet, ben de sizin fikrinizde
yim .. saçlarının rengi çok tuhaf, vücudü 
hantal, bacakları çarpık .. ama ben bu 
kadını kışın da görmüştüm ve gördüğüm 
vakit kendi kendime: 

- Ne fevkalade bir güzellik! 
Demiştim. O zaman da ayni kadındı 

ama başındaki şapkası tuhaf renkli saç
larını örtüyordu. Arkasındaki !kışlık 
m~nto h~tal vücudünü, iVenüsümtrak 
bir hale koyuyordu ve manto uzun oldu
ğu, ayaklarında da çorab bulunduğu için 
bacaklarının çarpıklığı hiç belli değildi. 

Durun biraz da sizinle konuşalım.. siz 
kışın böyle değildiniz. Temiz giyinen bir 
insandınız, fakat §imdi öyle mi? Bakın 
gömleğinizin yakası simsiyah.. anlaşıldı. 
Ancak haftada bir gömlek değiştiriyor
sunuz.. kışın belli değildi ama yazın belli 
oluyor. 

Elbiseniz de beyaz keten.. ama ıtmdi 
gri keten olmu~. Halbuki kışın bunlar 
belli mi idi. Laciverd kostümünüzün ü-
zerinde toz bulunmazdı. 

Dedlm ya: 
- Yaz kıştan iyidir. 
Derlerse inanmayınl 

ismet Hu.Ulsl 

Çocuk için hem 
elbise, hem önlük Bir koyun için eniştesini öldüren 

mandua sahibinin muhakemesi başla 
Suçlu ifadesini değiştirdi: "Yatarken üzerime hücU

etti, ben de yathğım yerden ateş ettim" dedi 
Çatalcanın, Yenltöyünde en1ttesl Abt<Unl dışarı tırlıyarak arkadaşlle birlikte ıa 

tnbanca ile öldüren Receb Koçsa.rayın mu - !ardır. 
hııtemeslne Ağırcezada dün başlanılınıftır. Derhal polise müracaat eden diik~ıt 

Suçlu, yapüan sorgusunda bldiseyl 1ö1 - blbl suçluları 2 'ncl şubedeki sabıkall 
le anlatm~tır: slmlerl arasında tanımıştır. 

- Akşam vakU mandırada oturuyordum. Fakat 1şln tuhaf tarafı, Samı diln 
Çit kapısından Abidin lçerl girdi. Elinde bir dükkAn açüır açılmaz, gene gelmiş .;e 
.sopa vardı. paraları masanın üstüne bıraktıktan 

•-Ne isUyorsunh diye ıordumsa da, bir - Blr yanlışlık olmuş, senin par!P1 

cevab vermedi. Sopa ile üstüme yürüdü. Beni §un, kusura bakma demiş ve gene ta 
yere yıktı. Vurmağa başladı. İşte, o vakit can yağlamıştır. ati! 
acıslle, Jlkıldığım yerden bir el ateş ettim. Zabıta bu tuhaf dolandırıcı Ue, 
Abidin, koyun çalmağa gelmişti. HattA bir dıışını yakalıyarnk, cürmü meşhud JJl 
:toyunu da, bacağından yakalamııtı. umumillğlne teslim etmiştir. 

Suçlu ilk tahkikatta verdl~l ıtadede ise, Her iki suçlu da, geç vakit Asliye ~ 
ayakta iken ateş ettıtıni söylüyor ve diyor- cew mahkemesine verilmişlerdir. 

du ki: 
Poliste: •- Sonra, gittim tabancamı babama t.es

llın ettım. Kendim de, döverler diye kork -
tutum için, köyün karakoluna ıitme'1lm. Birçok Yak'alann faili ol" 
Çatalcaya tadar giderek, orada jandarmaya 'k' h k l d 
tesllm oldum.> ı ı ırıız ya a an ı 1 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? _ı 
Receb, tekrar .soruldukta yerden ateı et- Bundan bir hatta evvel Pendtkte; 

tıllnde ıarar etmiştir. yunda mülkiye mektebi memurların sısJJ! 
Dinlenilen ıahidler de vak'ayı baıta tllr- llh1n oturduğu '16 numaralı eve bır ,; 

111 anlatarak, Abldlnln bir koyunu :taybol - rerek bir hayli eşya aşırmışlardı. BU 
dutunu, cinayetin aebebl bu yüzden çıkan bıkalı hırsızlardan Mehmed ve dl 

Balina yavrularmı sUtila 
besleyen memeli bir hayvandır 

Eski hayvanat 
llimlerini ho§ gör
memiz ica b ede
cek ... Filvaki bali· 
na balık biçimin· 
dedir. Kuyruğu 

tıpkı ona benzer. 
Gene balık gibJ 
vücudünfin üst 
kısmı koyu, alt 
kısmı açıktır. Bu suretle tabiat ona ta
bii bir ctesettür> kabiliyeU vermiştir. 

Bütün bunlara rağmen balina balık 
gibi değildir veyahud başka bir ttıbir ile, 
biz ne kadar balıktan gelmil isek, onun 
da ecdadı balıktır. 

Balina, sıcak kanlı, memeli hayvandır 
ve d~ balina yavrusunu, kendi sütile 
besler. Bu yüzden de karnında iki me
mesi vardır. Halbuki bütün balıklar so
lukkanlı mahlfiklardır ıvı ımemeleri 
yoktur. 

* Fransamn altm mevcudu 
Bir Fransız frangı muharebeden evvel 

125 miligram altm kıymetindeydi. Bu -
ıfinkü kıymeti ancak 27 miligram altı -
na muadildir. 

1936 yılında Fransız bankasında 4,125 
altın vardı. Fransız bankasının bugünkii 
altın mevcudu 2400 tondan ibarettir. 

Haşarat her yerde her şeyde :tavıa oldutunu 8Öylemlşlerdlr. yaptıkları anlaşılmış ve her iki ıertr,_.., 
' Duruşma, diğer ıahtdlerln celbi için, ıa - leymaniyede randevucu Zebranın evı--

m 8V CUdd Ur Ut edllmlftlr. kalanml§lardır. Hırsızlar sabaha ~ 
Haşeratı ve bö- ~~ ' Kuruçeşme cinayetinin :~rdçi::~~r::!r:y~ed:~~~~~uc: ıe '~ ~ • .f (( Y./ -..llf' 

cekleri imha et.. (( 1/ ~ muhakemesi evinde sakladıklannı itiraf etmt§lerı-~ 
mek için türlü ça- ~.,. · yalardan bir kısmını da Çarşı, Yeni fi 
relere ve ilaçlara t 4- · Kuruçe§tnede babası Hacı Şevket .,.. kar- Tophanede sattıkları tesblt edllınil 

{;fJ deşl Radiyi öldüren Zekinin muhakeme.slne ı..-ının da Samatyada Hafize adlJldl 
baş vuruyoruz. Fa r-·\'- On on Od yaşlarına kadar çocuğa en A"" d d edll-'•tlr .. ..,... blJ 

~""' ' A • • • ı:.•rceza a evam ·~ · kadının evinde oldu~u anlaşılarak 
kat biliyor musu- .., · .... fazla lazım olan gıyeceklerden bın de Zeki ıeçen celsede 934 yılında kardeşi Ra- de araştırma yapılarak eşyalar me~ 
nuz ki bunlarla 1 önlüktür. önlükten maksad, fÜphe yok dinin üstüne yapılan bir evin muamelesln1 karılmıştır. Hırsızların daha bir çoı 
mücadele etmek a- ki, elbiseyi korumaktır. Fakat bu koru- bizzat takib ettiğini aöylemiş n ° tarihte lık suçlarının talll olduğu anl 
detaA gayrı· kabil h h ld 1ti. .. t" d k - Beyoğlu tapu dairesi başUtıbl !'erldunun tahkikat derlnleştirllmektedlr. 

. . . ~cu ~ a e çocue-; .. n us un ~ !ı go- dlnlenmeWıt istemişti. • • • • • oeJ' 
gıbı bir ıeydir. nınmelı, ve onun hoşuna gitmelıdır. Bu- Dün dinlenilen Feridun aradan vakit ıeç- Ekmekçı beygırlen ıkı Ç 
Çünkü: En tuzlu ıularda, en sıcak kaplı·' nun için de mümkün olduğu kadar iç açı- tıfl için bldlseyl hatırlayamadıfını tatat yaraladılar 
calarda, volkanların en dayanmıyan lav- cı bir kumaştan, eüzel bir biçim olına - kend~I 928 yılında Beyoğlunda bulundufu - Fatihte Kırkçeşme caddesinde 
ları arasında, petrolda, hatta ... böcek öl- lıdır. nu soylemtştlr. Mustafanın o~ıu 9 yaşında AlAeddlıl 
dürmeye mahsus ilaçların içinde dahi k 1 Durtuşma, gelmiyen fabidlerin celbine rek caddesinde oynarken ekmekçi 

Açık pembe, açık mavi ve beyaz mev- a mış ır. J'1. 
bulunurlar. aime en uyan ve en tık renklerdir. Ku _ beygiri çocuğu çittellyerek başından * Eski metresini öldüren Mahmud tehllkeu bir surette yaralamıştır. 

maşlardan da pamuk pike işe en fazla el- cerrah paşa hastanesine taldırılmı.J, 

Mikroblarrn hayret veren verişlidir. çünkü ilk sık yıkanabilir ve tevkif edildi lfiz etmekçı 1akaıanmıştır. r1. 
kUçUklU"gU çabuk burufIDaZ. Fatihte Haydar caddesinde eak.l metre - * Beşlktaşda. oturan Abdülkadlrl~ 

Bir mifünetreyi 
müsavi bır milyon 
parçalara ayırınız. 
Elde edeceğiniz bu 
küçük parça bazı 

mikrobların cüs
sesini ifade eder, 
Unutmayınız ki e
ni, boyu bir mili
metrenin milyonda biri kadar olan bu 
mikrob mi öbür dünyaya yollamaya ka· 
fidir. 

Verdiğimiz model yepyeni ve bütün si Haticeyi aekiz yerinden bıçaklıyarak öldü- yaşında Mehmed Necatı mahalled:ıJll 
- .. .. .. ren arabacı Mahmudun Alemdatında )'&ta- da oynarken başı boş dolaşmakta 

gorulenleiden bambaşkadır. Dort koşe 
1 

d ıı. t k metçi Süleymanın beygiri taratındaıı 
. b b' . .1 . illi' an ı6ını yazmış ı . 

bır ro aya ır cara> geçırı mış ve p K tll dil '"dd 1 nııı. •--"- dil mat suretile sol kolundan afırca 1 . a n mu e umum .e ~ e - :.:..ı 
bir kırma konulmuş. Altı da ıki yanlar - mlş ve Sultanahmed 2 'net .sulh ceza mah _ JlllJtır. Fazla kan zay1 eden çocuk 8 ,.. 
da üçer plili. Arka, önün tipkısı. Yalnız kemeslnde sorgusu yapılmıştır. ran otomo~Ul lle Beyo~u hastane.slP 

b ·1·k d- - ı· dırılml§, Süleyman yakalanml§tır. ~ ro ası ı ı ugme ı. Suçlu, aorıusunda llkayd btr talll' takı- ' 
Bu önlüifin bir iyiliği daha var: Sıcak narak: Bir çocuk kırda buldup 111 

havalarda doğrudan doğruya entari ye- - Ben, kimseyi öldürmedim. İfade nte - ile yaralandı 
rine giydirilebilir. O zaman arkasına cek hallın de yok. İk1 ıündür dayak ytyo - Batırköyün Mahmudbey na 

f ... d"kll' İğ t ' b" d"k' 1 b rum. Beni muayeneye sevk.edin, dern1ft1r. Hüseyin otlu a yaşında Ramiz ile a1r>1 erme3up ı ır. re ı ır ı ış e ro a- Hlklm. . ıı1Jll 

d ğ b.. .. b .. t" k t 1 d · den Mustafa otlu 13 yaşında Ibra 
an aşa ısı utun u un apa ı sa a Q• _ Peki, bu :tadını kim öldürdtı? Madem- k tP 

lur. ki, sen :tlm.9eyt öldürmüş detııaın, nt dJJe oynarlarken toprak içinde bir tüte
00 

._ 

.............................................................................................................................. dağlara ka tın? al bulmuşlardır. Bunun ne olduğu ,,.., 
ç eden çocuklar mermi ile oynarken f~ıtt 

Seven 
Ôldilrür mil?. 
cGlzli Ses> rumuzile mektub ıön· 

deren bir okuyucum benden fU altı 
pyanı dikkat ıuall soruyor: 

1 - Seven öldürür mü? 
l - Korku, seviiyi öldürür mü? 

' 8 - Kıskançlık, hakiki bir ıevgi 
doğurabilir mi? 

4 - Aşkın aonu nefret olabilir. Fa• 
kat nefret aşkı doturabilir mi? 

5 - Sevgi mi, yoksa aft mı, daha 
kuvvetlidir? İki keli.menin manası ay· 
rı mıdır? Yoksa, ıevgi ve ıık kelime
leri ayni manaya mı gelir? 

6 - 20 inci asır, dünün Romeo-Jül
yetlerlne, yani saf ve hakiki 11vgilere 
kucak olabilir mi? 

* · 1 - Benim anladığım manada, ıe-
fen insan, sevdiğinin mes'ud olması 

ufurunda ölür. Sevdiği kadının her 
kahrını, taUı bir cilve, sempatik bir 
naz gibi çeker. 

Ona, her ne pahasına olursa olsun 
ktn bağlıyamaz. İcabında, onu, her is· 
tC'diğini yapmakta tamamen ıerbest 

bırakır. Ondan uzaklaşır, fakat onunla 
daima beraberdir ve onu öldürmeyi 
değil, incitmeyi bile aklından geçire
nez ... 

Bana sorarsanız, tesadül, talih, - ao1 

dına ne derseniz deyiniz - hayatımıza 
hükmeden gizli kuvvet, cümlemizi 
böyle sevdadan korusun! Çünkü öl
meyi, veya öldürmeyi düşündürecek 

derecede ıevmek bir büyük felaket, 
bir nevi hissi cinnettir. 

2 - Korkuyla sevgi hiçbir ~aman. 
hiçbir ıekilde bir arada yaşamaz. 

3 - Kıskançlık hakiki bir sevgi do
ğuramaz, bilakis, ifrata vardlğı tak',. 
dirde, hakiki bir sevgiyi öldürür! 

4 - İnsan, bugiln tiksindiği şeyi ya. 
rın sevebilir mi? 

5 - L\lgate baksaydınız bu basit 
suali sormak zahmetinden kurtulmug 
olurdunuz. Fakat madem ki şoruyor· 
sunuz, size iki kelimenin de ayni ma· 
naya geldiğini söyliyebilirim. 

6 - Sevginin mahiyet,i senelere, a
sırlara, mevsimlere, takvimlt'fre göre 
değişmez. Yirminci asırda, vaktlls 
Şckspirin muhayyelesinde yaşamış o
lan Romeo - Jülyet muaşakasının ha
kikilerini bile görüyoruz. 

Misal istiyorsanız, sevgileri uğurun· 
do, tahtlarını bırakmayı hiç düşünme
den göze alan hükümdarları hatırlıya· 
bilirsiniz... Hem bu misalleri bulmak 
için, tarihleri uzun uzun karıştırma
nıza lüzum yok. İçinde yaşadığınız ta
rihte bile bu misalleri bol bol bulabi· 
lirsiniz! 

TEYZB 

Y anele bahiıleri: 

Levrek fırını 

Suallne karşı, Mahmud cevaben: denbire patlamış ve Ramiz sağ a1~ 
- Nt b11ey1m, kim Turdu bu :tadını, de - aıırca yaralanmıştır. Yaralı cankur"'JI 

mlştır. Bana gelince, kaçmış detlllm. Tebdl- tomoblll ne Şişll çocuk hastanesin• 
11 havaya gıtmJşttm. rılmış, tahkikata başlanmıştır. 

İrice bir levrek balığının karnını yar- Hlklm Sallhaddln Demirelll auçluyu tl'f-
kif etmiştir. .... .,illlll 

madan kulağı ve içi temizlenir, puııan Zeytinyagı satışları tan"'"' 
kazınır, iyice yıkanır. İki tarafı - başın- Bir sabıkah dolandırdığı parayı 
dan kuyruğuna doğru - çizgi gibi üçer sahibine iade etti edilecek f.. 
yerinden yarılır. Soğan suyu, tuz biber Bu ayın yirmisinde Ankara~ıf 
ve dökülmüş tarçın hep birbirine kanştı- Dün müddeiumumiliğe çok aarib sad Vekfüetinde zeytin yağı d~ 
rılır. Birazı balığın boğazından içine akı- bir dolandırıcılık vak'ası intikal et - tljlarının tanzimi için bir ene ~ 
tılır, kalanı ve dışından her tarafına ıü- miştir. toplanacaktır. İktısad Vekaleti b\J 
rülür. Sonra balık fırında -pişirileceği ka- samı ve Onnik J.mıtnde iki ıabıtaıı ara- cümende zeytin yağı işlerile al 

d d daş, evvelki akşam Slrkectde Zt\htil Kemal . .. d b JU 
ba konulur. Soğan, . may an_oz, . omates, 1smlnde birinin kırtasiyeci düktlnma lir _ bı: t~ccarın a ulunmasına ~ 
limon suyu ve zeytınyağı ~ırbirıne ka - ın1tlerdir. görmuş ve Ticaret Odasından t ıtıİt 
rıştırılıp çalkanır, üstüne döklilür. samı 120 kuruş de~erinde lki defter aa - dilecek bir zatın iştirakini is~~rilf, 
Fırından çıkınca balığın suyu üstüne tın almıt, aonra veznenin öntlnt ctderek: Odanın bu mesele etrafında go '-

dökülür. Bir kaç dal maydanozla bir iki - ıo liranın üstünll ver, demiftlr. Bllnl !erine Sezai Ömer müsbet cevBb 
1 d para çıkaracakmış gibi 1Q cebine aotmuo - . . . Ö · ıııö• ufak kırmızı turuptan yapı an emet te t ' mıştır. Sezaı mer ayın yirınıs 1 

a~zına sıkıştırılır. Görünüşü de tadı gi- urveznedeki memur paranın öattı olan 888 karada bulunmak üzere hareket 
bi nefis bir yemek hazırlanmıı olur. kuruşu usatmış, Sami paralan alır almu cektir. 

Bacaksızın maskaralıklan : Boşalan 

o 
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,. ____ ._.. l= Niğde tahrirat kaleminde başlayıp lstanbulda ) 
,. darağacı altında biten memuriyet hayah: 4 J ._. ____ _ 

oe·vıef ···k·a·pısı·rı-da·····e·ıı·ı·····y. 1 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 

O sırada yapılan sünnet düğününde, süslü karyolamın etrafında altı tane güzel kız 
Çocuğu gören davetliler, manalı manalı gülümsemekten kendilerini alamamışlardı 
~tı ~ın ~rasında hemen hergün, li
d.i ın bıraz ilerisindeki kayalıklara gi
~Orduın. Cazibesine kapıldığım deni
lıın Seyrine kanamıyor, ve bu temaşa
l'unı verdiği neş'e içinde türlü türlü ô
dUıntr, yaramazlıklar icad ediyor-

~ .. sırada yapılan sünnet düğününde, 
ıü u karyolamın etrafında altı tane 
na:eı kız çocuğu gören davetliler, ma-
111 u ınanalı gülümsemekten kendileri-

alaınamış1ardı! 
~ğer ~aşka bir tesadüfün yardımı, ve 1 

1'k ka hır hAdisenin tesiri olmasaydı, 
ıa;ar mektebe dönmek imkanından 

aınen mahrum kalacaktım. 

Sayfa 7 

c: 
İngiltere 

doğum 

Garib haberler~ 
Kralı Birin~ikan unda doğdu, fakat 
günü Hazırcnda tes'id ediliyor 

Dünyada yalnız bir kişi vardır ki do
ğumunun yıldönümünü doğduğu güne i
sabet eden tarihde değil, fakat 6 ay ev -
vel tes'id eder.. İsmi İngiltere Kralı vt 
Hindistan imparatoru majeste 8 ıncı 
Corctur. 

Majeste 6 mcı Corc 14 birincikinunda 
doğmuştur. Doğumunun yıldönü.münü 

tes'id ettiği tarih ise Hazirandır. Bunun 

sebebi ise an'ane mucibince İngilterede 
Kralın do~um yıldönümünde diğer mem 
leketlerden hiç birinde görühne~ de
recede muhteşem bir geçid resminin ya

pılması mecburiyetidir. Halbuki blrinci
kfuıun günleri böyle muhteşem bir ge • 

çld resminin yapılmasına müsald değil

dir. Onun için yıldönü.mü haziranda 
tes'id edilir. 

Nitekim daha evvel gelip geçmiı , 
kralların da yıldönümleri hep ayni ay -
da tes'id edilmiştir. Majeste 6 ıncı Corc 

~u i!ibarla, gürültülü maceralarla, 
bu kalade hadiselerle dolu ömrümün 
llih ınasum safhasına aid hatıralarıma 
lıl ~Yet vermeden ~nce, bu sonuncu .dıseyi de kısaca anlatmaktan kendi- Tefrikamızın yarınki restmterinden: Küçük Hüseyin 11a§tndan ~üyük görünen TESADU. · F .. · ·M-·-U~ • ·?· www · ....... • .,..Ş_ ANS 
a.ıı alaınıyacağım: zeki bir çocuktu 
~abık sadrazam F&d paşa (•) Konya Edasının ciddiyetinden, mühim şey- Ve kısa bir sükO.ttan sonra, annemin İngilterede Cenubi Gal'de pansiyon 

::ı~si bulunuyordu. Ve o sırada, teftiş ler söyliyeceği muhakkaktı. Gösterilen merakla bekledıii bu sebebi izah etti: i§leten bir adam geçen Cuma günü ye -
zıfesile Antalyaya gönderilmişti. yere oturdum. Merakla beklemiye, ve - Esad paşa, sınıfları gezmiye baş- mek odasına gire ek, öğle yemeli yiyen 

Ilı Babaın, vazife icabı Esad paşayı he- anne;n: 8:~ah1a~l~rı,. -bi; şeyler. an- lamadan evvel, talebeleri toptan tef- pansiyonerlerine: 
tıa~ hergün görüyordu. Ve Esad paşa, la~aK umıdile- gızh hır dıkkatle dınle· tişten geçirdi! .. O sırada, mektebin bü- - Bir akşam olsa çok sevineceğim. Zi- kan arkadaşının çığlıkları arasında, san• 

aına, dedikodulara sebebiyet vere- mıye başladım. tün talebeleri, büyük dershaneye top· ra aile efradımın hepsi bugünde, sular ~ ki hiç bir ıey olmamış gibi yerden kalk-

İngilterede Sonthsea'da oturan 45 yaş
lannda bir kız bir a.rkadaşile dağda ge
zerken 30 metrelik bir uçurwndan aşağı 
yuvarlanmı~, ve yukarıdan dehşetle ba· 

derecede mültefit davranıyordu. Babam: lanmıştı. kararırken ölmüşlerdi .. dem.iştir. l> mıştır. Genç kızın kollannda, bacakla • 
li1 aşa, hemen her akşam, beyaz, süs- - Ne diyordum? dedi... Paşa bütün talebeleri birer birer Adamcağız akşam olup da saat 7 yi rında yalnız tek tük ııymklar hasıl ol • 

atına biner, ve bizim evin önünden Annem hatırlattı: gözden geçirdikten sonra bana döndü çalınca banyo odasında düşerek ölmüı -
....._ k M""h'" d b tür. muştur. 
·~~~re , deniz hamamına giderdi. - u ur ar ey size, vali paşanın ve: l\e ·· d" kt b" · * Diğer taraftan ayni gün otuz yaşla • 
"· n de tam o saattlerde kapının önü- ru .. ş ıye. me e ını ziyaret edeceğini - Müdür bey, dedi... Sizin mah-~ '"

1
-- 1 ı l 50 d nnda ve üç çocuk babası bir adam, 3 

be ~<lU!r, babama iltifat eden bu hey - soy emış. dum rüşdiyede okumuyor mu? sene enberi yoklamada metrelik bir yerden yuvarlanmış ve he. 
~ı ve sevimli paşayı, elpençe divan Babam: Yüreğim ağzıma geliyordu: d .., 1 k .. 1 ··şı·· Şa , 
le lrak, hürmetle, minnetle, sevgile - Evet, dedi... Böyle söyledi, ve bu - Okuyor efendim ... dedim. 8 1 çagtrl an as er men ° mu ur. ns .... 

lfınıardıın.. haberi, mekteb müdürüne bildirmemi Paşa: Faris, (Haziran) - Fransanm 46 mcı * 
'I Onun da beni adam yerine koyması, istedL - Fakat, dedi, ben sizin mahduma piyade alayında ne zaman yoklama ya- 300 müşteriden 180 İ 
~ seJfunmıa ciddiyet ve vakarla mu - Ben hem mekteb müdürüne haber her akşam rasthyorum. Simasmı iyi pılsa asırlardanberi cismi mevcud olnu- h k 
-!"le etmesi, gururumu okşar, bana yolladım; hem de, meclisi idarenin g•- hatırlıyorum. Eğer yanılmıyorsam, bu yan bir askerlıı de adı çağınlır: ırsız ÇI tı 

Um bir iftihar, ve sevinç verirdi. cır gıcır, pırıl pırıl koltuklarından, san- çocuklar arasında yok galiba? - La Tur Dovern! Londra, (Haziran) - City'nin meşhur 
~u cresmi selim• anı, bir günlük eğ- dalyelerinden sekiz on tanesini, mekte- Bu s~al, başımdan aşağı, bir kova Asker saflarından bir ses: kuyumculanndan biri müşterilerinin ııa-
ı..,~elerimin en büyüğüydü ... Bir vazife be yolladım! kaynar su gibi boşandı. Kekeliyerek: - Namevcud, ıeref meydanında ~1- musluluklan derecesini ölçmek için garib 
~e getirdiğim bu merasimi, bir tek Emrolunan saatte paşanın yanına - Paşam, dedim... Bu sabah, bir- müştür, cevabını verir. bir deneme yapmıştır. Bulduğu usul ga-
lüıı hile kaçırmıyordum. gittim. Mutasarrıf, kadı, muhasebeci den bire hastalandı. Maalesef, huzuru- La Tur Do1 ern cesareti ile tanınmıı yet kıymetli bir mücevheri mağazasının 

121~endisini, hergün, büyük bir hür - ~e oradaydıla:. ~aşa he~i~iz~. maiye- nuzda bulunamadı.!:. .. .. . . . bir askerdi. 150 yıl evvel Oberhausen! masalarından birinin üzerinde göze çar
di~tle .selamlayışım paşanın da nazarı tıne aldı, ve X:Uşdıyeye goturd~. Ta~ .o sırada, ~uzumu ~s~ıhzayla sil- müdafaa ederken bir Alınan süvarisinin pacak bir tekilde bırakmaktan, sonra da 
~katını celbetmiş olacak ki, bir gün Ko~ya şehrınde, muazzam dort mek- zen bırmci muallım, kendını tutamayıp mızrağı ile öldü. 300 tane müşterinin tavır ve hareketini 
lor ihnden eeçerken atını durdurdu. Ve te? bınası y~ptır.tan Es.ad paşanın, ma- puflamaz mı? Yerin yetmiş kat dibine O zamandanberi bu askerin bütün eı- tedkik etmekten ibarettir. 

du: arıfe merbutıyetı, bu zıyaret esnasında giriyordum! Paşanın suali kulağıma yası 47 inci alayın kışlasında bir came- Bu 300 müşteriden 53 tanesi hiçbir şe~ lt· Sen kimin çocuğusun ev13.dım? gösterdiği derin al§.kadan da belliydi. kızgın bir demir gibi saplandı. Ve o kan içinde hıfzedilmektedir. Bu eıyanm söylememi§, 67 tanesi ihmalinden dolayı. 
~b Urınetkir vaziyetimi bozmadan ce- Zaten sana onun, ne kadar kıymetli, yalanı söylerken, ağzım, ateş çiğniyor- arasında bir kese de tütün vardır. Bu tü- kuyumcunun nazarı dikkatini celbetmiş, 

Verdim: alim, afif ve dindar bir şahsiyet oldu- muşum gibi, cayır cayır yandı... tünün dünyada mevcud en eski tütün 180 tanesi de mücevheri aşırmaya çalış-
~~-'l'ahrirat müdürü bendenizin oğ- ğunu her .zaman söylerdim ~a·:· Söyle Muhsine!... (•) Benim güna- olduğu iddia edilse yanlı§ ıöylenmiJ ol- mıştır. Bu ıonuncu sınıfın ekseriyetini 

"'4lll, paşam! . Mektebın her tarafını bırlıkte gez- h!m ne? Belediye çavuşlarının, bakkal- maz. teşkil edenler kadınlardır. 
-n ... ~~m~~~m~T &k~şa, herg~i~m~~ıfu,dfu~ larm~~~u~~cab~wl~~m~~ ==~~~====~=--~~~~~~~~~~~~====~ 
ll Duacılarınızdan.ım paşam... beş talebeyi bizzat imtihana çekti. fa tını kazanacak kadar okusunlar yaz-

)l!ı U ce.~ablan verebiliştme hiç şaşma- Suallerine düzgün, güzel cevab ve- sınlar da, benim evladım niçin s~rseri 
balii" 9unkü o devrin hemen bütün iyi renlere, altın saatler, gümüş kalemler, olsun? .. Niçin beni o vaziyete düşür
~ aıle çocukları, her §eyden evvel enfes y~zı ~a~ımları, v: daha birçok sün? Niçin, haremağalan gibi kız ço
tıı at edebiyatını öğrenirler, bilirler- kıymetlı mukafatlar dagıttı!. cuklarile düşüp kalksın? Niçin bayır 
~ • Ba?am, dağıtılan bu mükafatları a- keçileri gibi, dağlarda, taşlarda sürt-

(! ~a, benimle fazla·konuşınadı. Fakat sıl hır gıptayla ballandırırken, biçare sün? Niçin Muhsine? 
~'-~-den bir taç gün sonra, bir akşam a~ne~, yan gözle bana baktı. Yaşaran Babamın bu yürekten kopan isyanı, 
~ beni yanına çağırdı· gozlennde· t ·· ·· t ··f·· b d · Ocı · · eessuru, eessu u ana a sırayet et-

~l asına girdiğim zaman, anneme bir ::-... Yaramaz ... Adam ola~dın da, bu mişti. Kendimi daha fazla tutamadım. 
"rı er anlatıyordu:" Yüzü neş'esiz ve 1:1euka~atl~rdan ~en de kaza?a~d~! . di- Yerimden fırladım. Koşarak babamın 
~sesi kırık, titrekti. Beni görünce, ) n. bır sıtem, bı: a.z:r: samımı hır ım- kucağına kapandım: 
~dın .b~ köşesindeki · yuvarlak yer renış, ve haklı hır ıgbırar var~ı! - Baba ... Babacığım ... diye inledim, 

....._ eşrını glisterdi: Bam~ anlatmıya devam c~ıyordu: hıçkırdım! O anda soğuk yanağıma, sı-
~ uraya otur... Annenle anlata- - Bıze komşu oturan beledıye çavu- cak ateş damlaları dökülüyordu. 
~Şaarını tamaınlıyayım da, seninle ko- şunun oğlu bir kalem aldı ... Köşedeki (Arkası var) 

-...:.:_klanm var! .• dedi. bakkalın çocuğu da bir saat kopardı! 
<•> , Babam içini çekerek anneme: 
~ 1111 la& Harbiye mekıeblnde cıSofta» - Biliyor musun? dedi, hana f'n ............................................................. . 

-...;.:(~ ..... -- .... _.... fazla ne dokundu? Dikkat, aldanıyorsunuz!' 
___ O_R_M_A_N_L_A_R_D_A __ Y_A___..Z:.__...J] Bir haber h-uıüillfunyaya ne 

kadar zamanda yayıhr? 
Gece yarısı Taksimde bir cinayet 

oldu. Cinayetin bir tek şahidi vardı. 
Bu şahid gördüğünü hadiseden 12 da
kika sonra iki arkadaşına anlattı. Bu 
iki arkadaştan her biri de duydukla
rını 12 dakika sonra diğer iki kişiye 
söylediler. Ve zincir bu ıekilde devam 
etti. Şimdi bir hesab yapınız, eğer 

herkes i§ittiğinl ijittiğiuden 1:1 daki
ka sonra 2 kişiye naklederse bUtün 
dünya halkının hidiseden haberdar 
olması iqin ne kadar zamana ihtiya9 
vardır? 

Eğer kara cilmleniz zayıf veya sab
nnız kıt ise 8 inci sayfamızda ceva
bı bulabilirsiiıiz. 

En çok ve en az kahve kullanan milletler 
4 

~ 

Şark ötedenberi kahvenin tiryakisidir. Şarklı aabahleyin hi9 olmazsa bir fin
can içmezse kendisini toplıyamaz, fakat garbda da ıarka çok benziyen memle
ketler olduğunu bilir misiniz? 

İ§te size bazı Avrupa milletlerinin ne kadar kahve kullandıklarını gösteren 
bir istatistik. 

l>aniınartaıı 
İsveçli 
Norveçli 
Bel çitalı 

ayda 592 ıram tahve kullanır FinlQndlyalı 
ayda ınıs ıram Jı:ahve Jı:ullanı 

!'ablcdM ezclt koro heyeti prova yapıyor: .J 
P'elemenkll ....._______________________ 1'ranaıa 

ayda 467 ıram kahve lı:ullanır Alman 
ayda "58 sram ume Jı:'ullanır İtalyan 
ayda 408 ııram :tabTe tuııan inruıa 
ayda 111 aram taıaTe kul Lehli 

ayda 350 gram kahve kullanu 
ayda 175 gram kahve kullanıı 
ayda 75 aram kahve kullatlll 
ayda 13 ıram kahve kullallll 
a;tda 17 ıram bJıye kullaml 
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Alaz 
B lm de, bir çoklarının oldugu gibi j - Bana bak, dedi, .aen buralarda ne a- olur, suyun hakikt seviyesini değiştfrir

canımın 81.kıldığı gUnler olu:. İşte bugun rıyorsun?. Vergici misİnt yoksa sigorta !erdi.. 
de, canımın sıkıldığı günlerden biri idi. l memuru musun, nesın?. Neye öyle dik- Ben sersem sersem yaşlı erkeğin yü • 
Şöyle, §ehrin içinde biraz dolqayım d.- katli dikkatli bizim evi gözden geçıriyor- züne baktım.. suyun hakiki seviyesini de 
elim. sun?. ğiştirmenin nasıl mümkün olabileceğini 

Vasilyevski Ostrovdan yürüyordum.. - Meraklanma nine, dedim, ben ne bir tüı'lü anlıyamamıştım.. Muhatabım 
sağıma soluma bakınırken gozüme kü- vergi memuruy~ ne de ~orta meınu- da bunu farketmiş olacak ki izahata giri.§-
çük bir ev ilişti. ru.. gözüme eviniıin üu>rindeki tabela ti: 
Dediğim gibi, ev, küçük çaptaki evler- ilişti. Suyun nerelere kadar çı1ttığını dü- - Canım, dedi, maksadım külhanbey-

den biri idi. İki katlı, minnacik bir evin şünerek dehşet içinde kaldım.. ltimbüir lerin, suyun aeviyesini gösteren levhanın 
damı damının üzerinde bir de bacası insancıklar ne zahmet çekmişlerdir?. yerini değiştirdiklerini söylemektir. Fa-

' vardı. İşte benim gördüğüm ev bundan !Kimbilir, nine, belki ani iple bacaya .fa- kat son zamanlarda ittihaz ettiğimiz bir 
ibaretti. lan bağlamışlardır?.. tedbir sayesinde ne bu levhayı. ne de o-

Size bu ev hakkında bir fikir verebil- Kocakarı cip>, cbağlama> ilL gibi damızdaki lambayı elleyemez oldular .. 
mek için şunu da ilave Pdeyim: İnsan 1.Mları işidince terli terli yüzüme baktı. çünkü evimizi yükselttik.. Eskiden evi -
cev kumandanı>nın sırtına çıksa, ferah Ve hemen pencereyi kapıyarak içeri çe- miz tek katlı idi. Tavuklar. horozlar biJe 
ferah evin ikinci katına kadar erişebilır- kildi. pencereden içeri bakabilırdl. sonra evi
di. Ben bu eve belki de hıç dikkat etmi- Adeta aralarında bir rabıta varmış gi- mizin üstüne bir kat daha çıktık.. bu su
yecektim. Fakat tam bu evın önünden ge- bi pencerenin kaparunasile beraber sokak retle külhanbeylerinin taarruzundan. kur
çerken, nereden geldiği belli olmı}an, kapısı açıldı.. kapının eşiğ:nde yaş1ı Vi! tulduk... §imdi, artık levbaye el süremez 
ve mahiyeti meşkuk olan ırula bir nesne şişman bir erkek göründü.. erkek ceket- oldular .. 
beni çirkefe buladı. Sulu nesnenin isti - sizdi.. üzerinde, sadece, bir yelek vardı.. Bu sözleri işidince birdenbire canım 
kametine nazaran, bu küçük evin ikinci "ürkek gözlerle bana baktıktan sonra sor- sıkıldı.. demek ki zilınimden geçirdiğim 
katından atılmışa benziyordu.. Başımı du: o fecaat levhalarından hiç biri.si olma -
eve doğru kaldırdım. Bunu atana okkalı - Vatandaş, siz bi şey mi isbyorsunuz? mıştır. Herife dönerek: 
bir küfür savurmak niyetinde idım. Fa- Yoksa birini mi ~nyoaunuz? - Yahu, dedim, siz evinizı yükseltece
kat, maalesef, pencerelerde kimsecikler Artık ben de içerlemeğe b~tım.: ğinize su seviyesini gösteren levhayı ba-
yoktu: - Yahu, dedim. benden ne ıistiy.or.su - canıza mıhlayabilirdiniz!. 

_ Saklandı, diye düşündüm, muhak _ nuz? Ne dcmiye bana musallat oluyorsu- - Şayed şimdi de elliyC'cek olurlarsa 
kak şimdi beni perdelerin arkasından gö- nuz? Eve bakmak yasak mı?. _Buradan onu da yapacağım .. 
zetliyordur. geçerken gözüme evin üzerindeki levha - Sizin de, evinizin de, Allah belasını 

Gözlerimle pencereleri araştırmağa ilişti .. taştığı zaman Neva nehrinin yük- versin!. diyerek yürüdüm. 
başladım. Ben, üstümü başınu çirkefe seldiği seviye dikkaüm.i çekti.. bunu 
bulayanların kim olduğunu araştırırken seyrediyor, insanlaıın o zamanki halini 

düşünüyorum.. 
gözüme, evin ikinci katına mıhlanmış bir 
tabela ilişti Tabelada şunlar yazılı idi: Benim bu sözlerimi işidince yaşlı ve 

c 1924 senesi eylülünde n aeviyesi bu- şişman erkek gülmeğe başladı: 
ra.da idi.> - Yok canım, dedi, bu le\•hanın bir 

Bunu görünce kendi kendlıne: 'kıymeti yok.. bizim semtin külhanbeyleri 
yamandır. Allahın günü evimize In.USD.llat 

- Vay canına, diye söylenelim demek , 

Bir atamdan 12 kiloluk hır· 
ur çıkarıldı 

ki Neva nehri taştığı zaman bu yüksek
liğe kadar çıkmış!. Peki, bu vaziyet kar
şısında evde oturanlar ne yapsın?. Öyle 
ya, su birinci katı örter de hatta dama 
kad ·· ks ı · t b'. · . . d kil . Tokaddan yazılıyor: Erbaanın Hoday .. r yu e ırse a u evıu ıçın e erı 

de evle beraber örtmüştür. Acaba insan- köyünden 60 yaşlarında Kaşif ameli -
lar kurtuldu mu?. Kurtuldularsa dama, yat olmak üzere Tokad memleket bas
hatta bacaya çıkmak suretile mi kurtul- tanesıne yatırılmış, hastane operatörü 
dular?. Sedad Erman tarafından :yapılan mu-

Ben bu tabelayı seyrederken, gözü - vaffakiyetli bir ameliyat neticefilnde 
mün önünde bin bir feci manzara can - karnından 12 kilo ağırlığında bir ur çı
landL Sulann birinci kata hücumunu, o- karılmıştır. ~if J 2 günde iyi olmuş 
rasını örttüğünü sonra ikincı kata yük- k'" .. d'" ·· ı·· 

ıd.ğ. . tek t' k d- _ d'" 1 ve oyune onmuş ur. se ı ını, er e er uşun um.. boğu -
makta olan insanların halini, tüylerim 
diken diken olarak hatırladım. Kiınbilır, 
zavallı insancıklar, bacaya nasıl tırman
mışlardı?. Sonra, rüzgardan, fırtınadan 

Bir adam eski kar1Stnt 
öldürmek istedi 

korunmak için kimbilir kendilerini ipler- Tokaddan yazılıyor: Turhalın Camii 
le bacaya nasıl bağlamışlardı?. kebir mahallesinden Ahmed <>ğlu Dur-

Kendi halimi, çirkefli sıılarm üzerime sun, karısı Kudretle beraber akşam ü-

ddölmküldtüğünü unutacak kadar hayalii.ta zeri tarladan evlerine dönerlerkCI\ 
a ış ım. · 
Bu sırada birdenbire, evin ikinci ka _ Kudretin eski kocam Kadir yoilarına 

tındaki kapalı pencerelerden biri açıldı .. Ç1kmış, elindeki tabancayla iki el ateş 
mezar kaçlnnı bir koca kan, ihtiyatla ba- etmiş, Kudretin bacağından yaralamış
şını uzattı. Tepeden tırnağa kadar beni tır. Kadir tabancasile beraber yakala-

YARINXİ NÜSHAMIZDA: 

Ev kadın1 
cNat Savll!Je> dan 

Çeviren: Lema.tt B. 

Manisada 937 yJJı bağ vergileri 
terkin ediliyor 

Manisa (Hususi) - Geçen seneni -
sanda büyük soğuklar yüzünden mah
sulleri yüzde 70-80 nisbetinde ziyan 
olan muhtelif mıntakalardaki bağların 
vergilerinin 937 senesi vergilerinin 
terkini muvafık görüldüğü Maliye Ve
kaletinden bi'.ldirllmiştir. Bu iş ıçın 
604 mükellef müracaatte bulunmuşlar
dı. Yalnız arazi vergisi kanunu bil -
kümlerine göre hasar vukuunda ala -
kadarların müracaati lfızımgeldiği için 
evvelce müracaatte bulunmamış ohm
ların vergilerinin terkinine imkanı ka
nuni görülememiştir. •••9••••··························-········-·····-.. ·····-

Dikkat, aldanıyorsunuzl 
7 foci sayfamızda sorulan 

sualin cevabı 
Bütün dünyanın hadiseden haber-

dar olması için 7 saate ihtiyaç vardır. 

Haziran 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Balıklı Çiftliği sahş ilanı. 
1 - Bursa Vakıflar idaresine aid Karacabey kazasındaki Balıklı çiftliği naıı" 

maruf çiftliğin tapu kaydı mucibince tahminen (13,000) dönüm arazisi&' 
ebniyesinin mülkiyeti peşin para ile satılmak üzere 20/5/938 gününde' 
20/6/938 gününe kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulü ile aruır.ırıt' 
ya konmuştur. 

2 - Muhammen kıymet (50,000) elli bin liradır. 
1 

3 - Arttırma 20/6/938 pazartesi günü saat 15 de Karacabey belediye dair' 
de toplanacak komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. 

4 - Arttırma şartnamesi Ankarada Vakıflar Umum Müdürlüğü, Orman .ır 
zl müdürlüğile, İstanbul, Bursa Vakıflar Müdürlüğü vıe M. kemalJ>AI' 
vakıflar memurlutuM müracaat suretile görülür. Parasız olarak ilJDa -
bilir. 

5 - Arttırmaya girmek için isteklilerin (3750) liralık muvakkat teminat ytt' 

meleri llzıındır. 
6 - İsteklilerin teklif mektublannı üçüncü maddede yazılı saatten bir -" 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeler! 1l • 
.zmıdır. Postada olan gecikmeler kil bul edilmez. (3101) 

MEYVA 

hayahn intizamıızhklannı en emin 

surette ıslah ve inıana bayat Ye 

canlılık bahıeder. 

tNGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - ISTANBUL 

TUZU 

1939 Newyork Sergisi Dekorasyon 
Müsabakası: 

1 - 1939 New York Dünya Sergisinde inşa edilmiş olm Türki19 Pavyonu ~ 
hill dekorasyonu için bir müsaooka açılm~tır. 

2 - Müsagakaya girecek resimler İktıı ad Vekaletinin tayin edeceği bir ,aıt 
heyetince tedkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15/7 /938 tarihine kadar Ankat•'* 
İktısad Vekaletinde N ew York Dünya Sergisi Türkiye Komiser1ili"' 
makbuz mukabilinde tevdi edilmjt olması şarttır. 

4 - Müsabakayı kazanan san'atki.r:ı 1000 lira müklfat "Rrilecektir. 

5 - Müsabakaya girip te kazanmıyan ıan'atklrlara aid eserlerden istifa ~ 
len kısımlar için verilecek bedel jii.ri heyetince aynca takdir edilece;:: 

6 - Müsabakaya gönderilecek restml~rin evsab, mevzuu vesaire hakkıJl 

şartname, Türk Pavyonu planiyle maktalan ve bu hususta lizım ,; 
izahat Ankara'da İktısad Vekaleti dahilinde sergi komiııerJ.iiinden ~ 
lir. cl720> c334h ~ süzdükten sonra: nıp adliyeye teslim edilmiştir. 

Diyorlardı. Bu fırsatı kaçırmamak - Sen o davet akşamı, yani yarın landığı ~den göbeğini hoplBt;r.J 
için yanımda bütün mezelere tırpan a- gece bizde hastalanacaksın. haykırdı: 
tan Bayrakdaroğluna döndüm. - Niçin? - Oooh! Yahey!.. _.,, 

- Hanımefendi ile dansetmeme mü- - Öyle yapmak icab ediyor. Hasta- Tam bu sırada Hasan dayı y,,,,,. 
saade eder misiniz? !anacak ve kalacaksın. Onlar tabü dön- yaklaştı: 

~~ Bürhaa CalWl ~ Pek neş'eliydi: meğe mecbur olacaklar. _ Efendim, köy kızlan geldild'• 
Benim de sevdiğim zeybek asıl bu genç kadın daha canlı hareketlerle <>- - Tabii, tabü, dedi. Biz de sizi sey- Jalenin bu fikri gittikce tehlikeli bir 

eski efelerin ~yunu olan ze~~~L yuna başlarken yanımdan ayrılmıyan redelim bakalım. vaziyet alan Nazlıdan kurtulmak için O kadar dalgınım ki: 
~ayrakdaro~lu da kıyafetı, sılihları. Nazlının müdhiş bir çimdiği kolumu Jale de keyiflenmişti Doğrusu onun- fena bir çare değildL. fakat bu aktör- - Buyursunlar! ~ • -'~ 

halı ve tavn ıle bu havayı canlandın - koparırcasına sıktı. Acısı içime çöktü. la dansetmek, bir kere ev sahibi sıfati- lüğü yapabilmek de bir mesele .. ilerisi- Dedim. Feridun kadınlara mil~*' 
yordu. O bir iki jesti yapar yapmaz Belli etmemek için olduğum yerde kıv- le vazifemdi. Sonra da bize güzel bir ni daha fazla düşünmeden cevab ver- - Haydi efendim, elbiseleri, _.... 

ÇINARALTI 

Jileye seslendi: randım. Fakat canım sıkılınıştL Biraz zeybek seyrettirmişti. dim: leri tecrübe edin bakalım. ti' 
- Haydii!.. evvel pek beğenip alkışladığı zeybek Biz Jale ile dönmeğe başlar başlamaz - Peki Jale! Köy kızlarının baloya davetli ol~ ... 
Ben doğrusu onun da bunu bildiğini dansını artık seyretmek istemiyen Sezai He Nermin, Suna ile Feridun da Awcumdaki parmaklarile teşekkür larmı hatırlayınca vaziyeti ıtavraCJJ' 

tahmin etmiyordum. Nazlı masadaki plaklarla meşgul olu- bize kanşlılar. Yalnız kalan Nazlının etti. Hanımlara dönüp: 
Bilhassa elinden tutup rica ettim: yordu. Jalenin bu oyunu süsliyen diz hırstan dudaklarını ısırdığı gözümd~n Gramofonun başında yalnız kalan _ Onlan içeride giydirmek ~ 
- Bizi mahrum etmeyiniz! ve bel hareketlerini doya doya sey - ~açmadı. Fakat -0 bu cezayı hak etmış- Nazlının bizi gözlediğinin farkında i- dedim. Lütfen köşke teşrif eder ~ 
İsrar etmeden kalktı. Boynundaki retmek için bir koltuğa yerleştim. ti. . . . . . . dim. Aramızda gizli bir mükllemenin niz ve Hasan dayıya da gelenleri 'K 

nar çiçeği rengindeki sargısını sağ eii- Bu kadında bir erkeği bağlıyacak w Ş~dı .. ~ b~r _Aydın efesı gıbı koltu- geçtiğini hissetmiş gibi, daha doğrusu ri almasını söyledim. 
ne aldı. Karşılıklı oynamağa başladı - veDkudubz:atcakb~tmütün _diki·~m~ vb~· lk g~l gomul~P .. bdızı dseyreedd~n Bayrakdar- yalnız kalmasına tahammül edememi~ Dündenberi bu kır balosunun ~ ~ 
lar. ans ı er ı ez ı ncı ır a ış og unun onun e ans ıyoruz.. gibi plik bitmeden iğneyi kaldırıver- teresan numarası üzerinde zeklIJJV4. 

Hepimiz hayretle·ve zevkle seyredi - koptu. Ayağa kal'.ktım. 'Hala sızlıyan Jale yavaş sesle soruyor: d' . hanımlar b - bi ılkJlı / 
yo:rnz. Jfüe de, Ba~rakdaroğlu da doğ- kolumu Jateye uzattım: - Misafirler IV'ık kalacaklar mı' ı. ışleten ugun ç a 

r" • Ne zık. bozuk Wc getirmı .. iz - edil 
nısu mükemmel oynuyorlar. Gramofo- - Yoruldunuz hanımefendi. Büfeye Başka tarafa bakarak cevab veriyo- - ya P "i • runm er. t1Jf,-
nun ) anında duran Feridun plak biter kadar gidelim. Bir şey içersiniz. rum: Çiftler çözülüp yerlerine giderlerken Nazlı gramofonun başında al•~ 
bitmez tekrar yerine aldı. Fakat Jale Jale teşekkür ederek bana sokulur- __:Zannederim, üç dört gün daha bu defa idi bir piyasa şarkısını çaldır- şarkı pllklannı kanştınyor, :N~ 
artık kadınlardan topladığı alkışları ken Feridun da Bayrakdaroğluna dol- buradalar. mağa ~~a~ Ben onu biraz daha kız- y~ından aynlına~ığı Sezai beyle ~ 
kafi göı müş gibı oynamak istemiyordu. durduğu kadehi uzatıyordu. _ Ben bir şey düşttııdüm. dırmak ıçın: edıyor, Suna Ferıduna barda~ 
Bu defa hep birden rica ettik: Gramofonun başında duran Nazlı or- - Ne gibi? - Vah, vah. dedim Smnle de dan- doldurmasını emrediyordu. 

- Bir daha. Bir daha! talığı birbirıne katan bu plağı kaldır- - BiZi davet etmene karşı bb ae sedecektik! Şaşırdım. Ayağa kalktım: 6f 
Yerinden kalkarken üzerimde bir an mış, oynak bir fokltrot koymuştu. misafirlerini (Filiboz) a yarm akşam Yüzüme öyle bir baktı ki korktum. - Rica ederim hanımefendiler:.1tı". 

duran bakışlarile bunu benim için ka- Hepsi: davet edelim .. fakat bir şartıaı Bereket oynak piyasa Fkısının tem- elim. Bu .kızlan davet eden ben de!rJ 
bul ettiğini anlatmaktan çekinmiyen - Daıısedeljml - Nasılt posile keyifienen Bayrakdaroğlu yas- (Arkall 



laf erler kazanan yiğit binicilerimizi 
halk omuzlan üzerinde taşıdı 

(Bqumıfı ı inci sayjada) 1 rer birer ellerini sıkmış, şu sözler söy-
binlcilerimiz, dün, Polonya bandıralı Po- !emiştir: 

<Her ballı mahtasdvl lonya vapurile ve ordu müfettişı Orge- - Büyük Reisicumhurumuzun başarı• 

Hayalet anlatmağa başladı 
neral Fahreddin Altayla birlikte istanbu- larınızdan memnun olduklarını ve sela
la gelmişlerdir. Vapur, saat on üç buçuk- mını sizlere müjdelemekle bahtiyarım. 
ta Boğazdan girmif, Büyük.derede mua- Eminim ki bu yüce teşvik ve iltifat, siz. 
yene edilirken aslan süvarilerimize, sa- lere, yarınki başarılarınız için Iazım g~ 
hil sıhhiye müdürlüğü, ilk çelengi bedi- len azim ve kudreti verecektir. Ne mut· -7-

Hayalet 
Derinden gelen, hüzünlü ve pek ga

tib bir ses duyuldu: 
- Katil benim!... 
İhtiyar konuşuyordu ..• 
Rıdvan Sadullah bize döndü ve ih

U,arı işaret ederek: 
- Evvela tanışalım, sonra konuşu -

l'tlı.. dedi. Çünkü hayli uzun konuşa • 
tai:ız. 

Efendiler, size hayaleti takdim ede
tbn. Evet müddeiumumi bey, evet Os
~ bey, işte vücudüne inanmadığı • 
~ hayalet karşınızdadır. 
&· liüsnü bey, isminiz Hüsnü değil mi?. 
ııe de arkadaşlarımı tanıtayım: 
14üddeiuınumi muavinlerinden Ve

~Bey, cinayet masası serkomiseri 
tı n bey, katibim ve dostum Cevad 
~··· Bana gelince benim ismim de 

van Sadullah ... 
..__ İhtiyar susuyor, Rıdvan Sadullahın 
1111111!1' Yeni bir isim söyleyişinde bu isim 
~ibfne derin ve tuhaf bakışlarla ba
""'YOrdu. 

Orta boylu idi... Öyle bir çehresi 
~ ki hiç bir zaman yaşayan, canlı 
~ insanın çehresidir denemezdi... Ca~ 

bir nıahlü'ka değil, daha fazla cskı 
~ boya tablolardaki portrelere ben
b!~u. Bir deri bir kemik kalmıştı. 
~i balmumu kadar sarı ve insana 
f!.'tatrnış vehmini verecek kadar mce 
'""'- Cildi beyaz olduğu halde gözle -
~-e~rafı geniş siyah halkalarla çev
.. ~uştı. Bu siyahlık ortasında çukur -
:: ~k derinden bakan, fersiz, yorgun, 
""'lZlinlü mavi gözleri vardı .... 
~~ağına yırtık pırtık bir panta!on 
~ .. ~, bunun üstüne yakası boynunu 
~~en örten kahve rengi bir gemici 
~ ~ı geçirmişti. Arkaya doğru ta -
"k gı saçları birkaç kıl kalmış dene • 

kadar seyrek ve bembeyazdı. 
ti. Gözlerim gayri ihtiyari ellerine git
A.._ Sat elinin küçük parmağı ortasın -
~ kopuktu. Bunu görünce garib b:r 
~ ile ürperdiğimi hissettim. 
!it 'lıekışlan, kıyafeti ve duruşu, ve sesi 
'a Öyle müessir bir hali vardı ki insa
'-1 hakkında hiç bir şey bilmeden da -
~ llı~dhiş bir facia yaşamış felaketze-

bır insan olduğunu anlatıyordu. 
--~ıdvan Sadullah ağır ağır konuş -

P başladı: 
~ liüsnü bey oturunuz ... Şöyle bu -
)l ··· Bir sigara içmez misiniz? Ha
~ lllı? Lutfen oturunuz ve benim bu 
'"Ücudünüze inanmıyan arkadaş
Old ~ hayalet denen şahsın bizzat siz 
~~Unuzu, maarnafih hayaletler, hi:>rt 
~•~la biç bir münasebetin iz bulun-

ıgını anlatınız! 

ı.dı:İhtiyar ayni hüzünlü sesle tekrar -

- l{atn benim! 
~ Bunu sonra konuşuruz, Hüsnü 
~· Biziın başka işimiz yok. Sabaha 
'iıe r b~~adayız. Siz~ bol bo~ di~l.~ri~. 
lll>ı .katılın siz oldugunuzu ıstedıgı~1z 
!brıi ısbat edersiniz. Biz de evvelki fık
~t Zden cayarak sizi tevkif ederiz. Fa 
~l daha evvel anlamak istediğimiz 'var. Bize bunları anlatmaya baş 
"ı ki silsileyi kaybetrniyelim. Bi
.._. ~ olacak, belki de sizi mütees
b..._ ~ek ama, ne yapalım, vaziyeti 
~k için hikayeyi başından din -
..... ınuhtacız. Bize o geceden, 36 
'evvelki felaket gecesinden bah -

bı ... 
'ı ~1Yar oturduğu koltuğa derman -
' CUdünü boşluğa bırakır gibi bı -
.._~ış, başını da koltuğun arkasına 
~nırııştı. 

..... Pk 
~ d"e uzak ... 36 sene evvel pek u -...._ ı?'e ntınldandı ... 
ltctıtııı atırlaınağa çalışınız ... Bize hatır-

-
12 kadarını söyleyiniz ... 

~ 
1
Gene .. böyle bir akşamdı, vazife • 

b\..., ~ donınüştüın ... Karı koca ye -
~,,em· ~~ ış, oturuyorduk .. Ah o gece ... 
~la~ kapı yıkılırcasına çalınmaya 
~l>ı y ··· Ne oluyor, derneğe kalmadan 

ıkıldı, bir çok kanun zabit ve ne-

ye etmiştir • lu sizlere! 
Saat 14,5 ta Denizbank önündeki rıh- Bu sırada, rıhtımda filmler ve fotog-

tımdan kalkan bir motörle de binicilik raflar da çekiliyordu. 
mektebinden bir heyetle Denizhank er- Şehir Meclisi namına da binicilerimiz• 
kinı !stinyeden vapuru karşılazr.ak üze- cHoş geldiniz!> dendikten sonra, ekip ~ 
re hareket etmişlerdir. Vapur Beykoza fi Cevad Gürkan kendisini karşılıyanlara 
geldiği zaman Beykoz klübüne aid 12 .f~- şu nutku söylemiştir: 
ta vapura yanaşmış ve klüp namına. b~ı- - Sayın büyüklerimiz .. sevgili kardeşleri• 
cilerimize ikinci çelenk hediye edılmış, mlz! Bugün bize gösterdiğiniz bu candan 

Eevgi eserine nasıl teşekkür edeceğlmlzl bı • 
kendileri tebrik edilmişlerdir. lemiyoruz. Blzl böyle yüksek blr sevıt 11• 

Polonya vapuru saat on altıda limana karıılamanız, sevgili memleketimize tavuı .. 
gelmiş, binicilerimizin kazandıkları Mus· maktan gelen sevlnclnılzi çok arttırdı. Bü • 
aolini altın kupası lkupanın muhafızı tün arkadaşlarımızla beraber minnet ve te
Hamdi Barla61Il elinde görülünce rıhtım- §ekkürlerlmizi sunanz. 

Değerli ga7.etelerlmizin blzlın için yazdık• 
da biriken halk tiddetli bir alkış sağana· ıarı güzel yazılan yabancı memleketle~ ~ 
lı yaratml§tır. Vapur rıhtıma yanaşınca tudukça bilseniz ne kadar aevlnlyorduk. B1a 
düdükle ,ehri selamlamış, rıhtımda bu- sevinç b1zim milli •znılm!zl, milli vazifeleri .. 
lunan tehir bandosu tarafından selam mizl ıraya olan gayretimlzl bilseniz ne ta • 
havası, arkasından da onuncu yıl marıı dar arttırıyordu ... Var olunuz! 

de Kardeflerlmlz 1 
On. dakika bile bekleme ğe nazı olmuyorlanfı çalınmıştır. Bu sırada vapurun için Biz büyüt blr 18Y yapmıo dei111z; ,apg. 

bulunan Polonyalı polcular da c Varol! ıınuz 14, büyük ecdadımızın yaptıtı ifıerJu 
ferleri ~çeri doldular. Beni tev~~ g~~- cuk gibi ~ir sevinç içind_e, ~~ derin~. en Yaşa!> diye bağırarA tezahikat yap- binde biri deterlnde olamaz. Ancak, usun 
mişlerdi ... Zavallı kanm, daha gül yu- çılgınca bır aşkın baş d.~mduren ruz.· mışlar, bir taraftan vapurun içinden, bir süren atalet devrinin, yaptığı gerilemedem 
zünü seyretmeğe bile doyamadığım girlan aı:asında ~ur~ugum. .~a bır taraftan da rıhtımdan yükselen alkışlar sonra o şerefi! cedlerln saf kanlarının bl.• 
karım ağlıyor, çırpınıyor, yalvarıyor - gecede, ~ır. gecenın bır saatı ıçmde yı- ve cYaşa! Varol!> sesleri göklere yük- : ~:m;:~~ııı:,:~ oldutunu göstereblldlk • 
du. Fakat kim söz dinler? .• 10 dakika kılıvermıştı... selmiştir. Sübaylar da ellerile bunlara Yüksek hükiimetlmiz, sarın büyükleri 
bile beklemeğe razı olmuyorlardı ... Bu İhtiyar hem anlatıyor, hem de ses- ukabele etmişlerdir. mlz, bize karfı liitufkir olmU§lardır. Onla .. 
kadar mes'udken hiç beklemediğim bir siz sessiz ağlıyordu .... Hiç bir göz ya • m Bahtımda nn bu lfitunarıdır kl, blzl tam hazırlamış q 
günde gelen bu felaket darbesi doğrusu şmın beni bu ihtiyarm balmuınu ya - Muzaffer süvarilerimiz, vapurdan rıh- bugiintü şerefi kazanmamıza sebeb olmott 

naklanndan aşag·ı gu"riiltüsüzce kayan 000 lir ıur. Kendilerine ebedi mlnnettarııtmuu bil 
beni şaşırtmıştL .. Ne olmuştu, ne yap- tıma Hamdi Barlaşın elinde 11 aya ıün karıı.nu.da tekrar etmek ııraatını buldll .. 
mıştım? .. Beni niçin tevkif ediyorlar - damlalar kadar müteessir ettiğini bil - sigorta edilmiş olan altın kupa olduğu ıumuzdan dolayı bahtiyarız 
dı? Hiç kimse bir şey bilmiyordu, hiç miyoruın. halde Cevad Gürkan, Eyüb Öncü, Saim Mussellnl kupası 
kimse bir şey söylemiyordu... Yalnız - Kafamda niçin, suali, içimde isyan Poladkan, üstteğmen Avni Karaca, teğ- Arkadaşları 

arzusu, gözlerimde sevgilimin hayali men İhsan Alkan ve Kudret, birer birer Size Avrupa manl atlama mtısabatala • 
bir çantaya iç çamaşırı, traş takımı b d 'ld' . nnın en büyük milklfatı olan MU880llnl ku• 
vesaire yerleştirebileceğiın bildiri! _ olduğu halde bir arabaya in in ıın. rıhtıma çıkmı§lar, bu sırada heyecan ı- pasını getirdik. Bu altın kupa milletl.mh.,,. 

Ne muhakeme, ne sorgu, ne sual .. Doğ çinde olan halk kaynaşmağa başlamış, mına bize tevdi edllınifUr. Çok Uerl giden ı .. di.... Ha iş anlaşılıyordu... Demek se - G 1 nhtıın B" k • b" ha kaldı 
ru a ata ına... ır ayıga ın • binicilerimizi kucaklayıp vaya - talyan milletinin büyük milletimize sellmı~ 

Yahat vardı ... Sürülüyordum... Fakat d'rildik d kt d b" dan -penı ba. d t ı · · , ora an açı a uran ır va - ranlar, yanakların o er, gınp nı a aşıyoruz. 
ııiçin? Bana bu fenalığı kim etmişti? .. pura aktarma edildik ... Vapurda zin - alkı .. ııyanlar bu heyecanı bir kat daha «Atatürk'ün Parmatıo 

· Ü · • t ' N b ~ Bu kupa, ayni zamanda cblrllk kunet c Kimın tırasına ugramış ıın.... e yap cire vurulduk ve gemi, içinde enim arttırmıştır. tir• düsturunun İtalyanlarca sembolü oıaa 
nııştım? .. Karımla vedalaştım ve ka - gibi bir çok zavallılar bulunduğu hal- Orada bulunan üç müfreze polis hal- lçiçe geçlrilml§ dört keskin balta üzerine o. 
nu:ri neferlerinin ortasından evimden de üç dört saat sonra meçhul bir isti • kın bu coşkunluğu karşısında intizam turtulmuştur. Buna karşı bizim semboltiınb 
çıktım... kamete müteveccihen hareket etti.... ve inzibatı teminde çok güçlük çekmiş- nedir... blllyor musunuz?: Atatürk'ün ~ 

ma~ ... O büyük parmaktır ld, bize, lldece-
Hey Allahım, işte gidiş o gidiş ... Ço- ( ATkaıı 'Var) lerdir. ğintl~ yolu gösterml.ftir ... Gösteriyor ve ıöe-

Yeni atlar alınıyor terecektlr.- o büyük parmak, nice lı:eaktla 

8inlerce İstanbul hemşerisinin kollarında 
onları botun vatan kucakhyor ! 

(BfJff&f'afı J inci •yfad&) 
Binicilerimiz yolda iken Türktuşu 

gençliğinin de beynelmilel bir rekor kır
mış olduğunu haber almıştık. Enternas
yonal hava federasyonu reisi Prens Bi
besco Türkiyeden dönerken, Türkkufu 
için söylediklerinde müballla etmemiş: 
Henüz üç yaşına giren Türk plinörcülü
ğü iki kişilik plinörle uzun zaman hava
da kalmada dünya ikinciJili almıştır. 

İki misal hemen hatıra iki kelimeyi ge
tirir: Disiplin ve metod! Ayni milletin 
evladlan binicilikten ıve havacılıktan 

şübhesiz çok kolay spor şubelermde, di
siplin ve metodla çalışmağı ihmal ettik
leri için, bazan hatıra gelmez muvaffa
kiyetsizliklere uğramışlardır. 

Olimpiyadlarda şu ve bu birinciliği ka
zanmak, bizim için, yalnız övünme vesi
lesi teşkil etmez. Böyle bir netice alın
mak için, sadece spor hünerlerinde teki
mül etmek değil, toplu olarak., ve ferd 
takımının, takım milletinin werefini dü
şünerek çalışmak ve maddt olmaktan 
çok daha kıymetli manevi vasıflar kaza
nılmak lazım olduğunu düşünür ve asıl 
bundan dolayı şevk ve gurur hissederiz. 
Metod ve disiplin, milletimize has me
ziyetlerle birleştiği zaman, binicileriml
zin isbat ettiği üzere, bizden çok daha 
vasıtalı, çok daha zengin ekiplere karşı 
kolayca mücadele ediyor ve netice alıyo
ruz. Acaba niçin diğer spor ve atletizm 
gençliğinin talil sıfırla yüz arasında, baı 
döndürücü farklarla değişiyor? Ferdi re
kabetler, sporun içinde kayııapn spor -
dışı ihtiraslar, asıl maksadı ikincl ve ha
zan sonuncu dereceye dil§üren münaka
plar ve ihtiliflar bertaraf edilebilir, ve 
spor gençliği dahi, metod ve d:siplinle, 
tek bayrağı şerefiendirmek için çalı§tı

rılabilirse, beynelmilel bütün sahalarda 
kendimize layık yeri alacaj\mıza fiibhe 
var mıdır? 

Türk sporunu yeniden tensik etmek ve 
onun üstünde devlet himaye, nüfuz ve 
rnürakabesini daha genişletmek istiyen 

Partimiz jiibhesi& isabet etmektedir. Bu
güne kadar bir sürü mtbıa'kaplar gelip 
geçti; fU veya bu meselede §11 veya bu 
tarafın haklı yahud haksız olmasından 
ne çıkar? Netice meydandadır: Hangi fa
aliyetlerimize metod ve disiplin hlkim 
olursa, muvaffak oluyoruz. Hangi faali
yetlerimiz bu muvaffakiyet unsurlann
dan mahrum kalıyorsa, hududsuz emek, 
sayısız masraf, hepsi heba oluyor değilse 
de, lazım geldiğinin belki yüzde biri ka
dar semere veriyor. 

Kazançta olanlardan, kayıpt:ıkiler için 
ders alalım. Ve Türk kuvvetınin cihan
şümul şöhretini yeniot.ı tesis edelim. 

F. R. ATAY 

Halayda Türkler iş 
başına getirildiler 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

tında cPrensiplerimizden hiçbir şey feda 
1 

etmeksizin bunların '8tbikat sahasında 
tahakkukuna çalışmak maksadile valili
ği kabul ettiğini, bildirdikten sonra, e
kalliyet unsurlarını ekseriyet unsurlarile 
sükı1n ve huzur jçinde emin ve müsterih 
olarak kardeşlik hissile yaşamaya, davet 
etmekte ve asayişi bozanların cezalan
dırılacaklannı söylemektedir. 

Kolenin ı6zleri 
Valiyi vazifesi ba§lllda ziyaret eden 

kumandan Kole, orada bulunan memur
lara bir nutuk söyliyereJı: ezcümel demiş
tir ki: 

cHer yerde memleketi ekseriyet unsu
ru idare ediyor. Ekalliyetler buna tibi 
olurlar. Türk - Fransız dostluğunun her 
türlü halelden vikayesi için bütün icraatı 
yapacağız. Bütün memurlarm bu zihni
yetle hareketlerini isterim. Aksine hare
ket edenler derhal cezalandırılacaklar-

dır.> 

Paride yeai airlımeler 
Paris 9 (A.A.) - Hariciye nazın B. 

Ekipe riyaset eden süvari binicilik taltalardan, nice, keskin allAblard~ 91* 
mektebi müdürü albay Cevdet Bilgişin daha keskindir. Yaşasın Büyüt Atatürk&. 
ve yu-zbaşı Cevad Kula ile binicilik mü- Yaşasın büyük Türk mllletl! ... 

k - O.ular üerlnde 
tehassısı Taton at mübayaa etme uzere Cen.d Görtanın bu bit.abesi alkıflar • .._ 
J'ransada bulundukları için ek.ipimizle yük ıezabiirata vealle olmut 'ff bundan .,..,. 
beraber gelmemişler, ekipe en kıdemli ra, genç ve a&1an )"ürekll aüvarllerlmls lıal
aübay olan Cevad Gürkan riyaset et- tın omuzlan, kolları üzerinde caddede beJıto 
miftlr· 11,.en otomobfilere kadar altıflar arumda 

a _,__ aüvarilerimizl rıhtımda karplı- ıötiirülmtiflerdlr. 
naM&M Burada, Sipahl Ocatmca kendiler1ne lali 

yan mahşeri kalabalık aruında Riyaseti- aıs edilen sekiz otomobile blnmltler ve lııeD
cuınhur yaveri Cevdet. Vali ve Belediye dilerlnl karşılama.ta geldikleri halde yan • 
reisi Muhittin Ustündağ, İstanbul komu- lanna sokulup görtl§meğe fırsat bulamıyan 
tanı Korgeneral Halil Bıyıktay, Harb A- aileleri efradile beraber, hediye edilen e ... 
kademı·sı· komutanı General Ali Fuad, Jenltler. bukeUer n kupalar ile, tramva1 yo.. 

lunu tatlben Harbiyedeki BiiTari BlnJCUlll: 
merkez komutanı General İhsan Ilgaz, mektebine gldllmlştlr. 
süvari müfettişi General Şemsi Tahir, Yollarda 
İzmit komutanı General Mürsel Baku, Yolda, otomobillerin Ucl tarafında stıvaıt 
ordu sıhhiye müfettip General Subhi Ya- Polis müfreze& oldqu halde atır ağır gt • 

Tu dllmlş, otomobiller mütemadiyen klakson 
kar, tümen komutanı General Osman - çalarak gitmişlerdir. Yollara dökülen, pen • 
fan, General Cemil Cahid, General Sabı- cerelerden, balkonlardan sarkan halk, bu .. 
ri muhafız kıtaatı komutanı albay İs- rem zaferin tahramanlanna, alkışlarla T8 

' mail Hakkı, saylavlar, Şehir Meclisi aza- cyaşayın kahramanlar! var olunh diye ban-
sı, Milli Reasürans Müdürü Refi Celal çerelerlnin bütün tunetile batırarak kon• 
Bayar, Üniversite ve lise talebeic-ri, Da- feti n yer yer Aıel'pantlnler atarak takdir • 

!erlnl ulaştırmışlardır. 
rüşşafaka, izciler, kız lisesi talebesi spor Blnlclllk Mektebi Süvari Bölük Komu • 
teşekkülleri, esnaf teşekkülleri mümes- tanlığı binası önünde ıruvarllerlmiz otomo • 
silleri de göze çarpamkta idL blllerlnden inmlşler, analanna, karılarına. 

Şehri hedi • çocuklarına, akraba Ye dosUanna, kendile-
D yesı rinl betllyen süvari ııübay arkada§larına bıı .. 

Binicilerimize evvela vali Muhittin rada kavuşabllınl.şler, onlarla kucaklqlp 
Üstündağ şehir namına cHoı geldiniz!> .sarmaşmak, öpüşttp b>klaşmat fırsatını ili 
demiş, tebrik etmiş ve birer birer elle.rini defa ancak burada bulabllmiflet'dlr. Bu il• 
sıkmış, Paşabahçe fişe ve cam fabnka- rada, llerden hafif makineli tüfeklerle de • 
sında yapılmı§ laal renkli kıymetli bir va- lAmlarunışlardır. 
zoyu ekip tefi Cevad Gürkana hediye o- Kupalar 
larak ekip namına ver.mi§tir. Bu vazonun Ekipl.mlzln kıymetll ve kahraman elemaıı-

l:ırı, süvari bölüt komutanlıtmm ilst katm. 
üstünde mani atlıyan bir süvari resmi, datl aaıona, tupa muhatu.ı tst tetmen Balll 
ekipimize dahil sübaylanmızla e'kip ıefi- d1 Barlasın elinde Mu.ssollni kupası, arka • 
nin isimleri ve fabrikanın tebrik ve te- dan da Nis'de Cevad Gürkanın ekipler ara
şekkürünü havi birkaç satır yazı bulun- sında kazandığı falilpanya müsabakaaı ıı:u • 
maktadır. pası oldutu halde çıkmışlar, burada M111 ., .. 

. Atatürk. 'ua·· iltifatlan linl kupası masanın 1lzertne tonmuı. bir t ~4 
raftan arkadqJadle hasbıhal ederlert ı. 

Valinin tebrikJnden soı*ıl, General bir taraftan da ,ereflerine buır1anan ım .. 
Halis Bıyıktay, genç binicilerlmlzin bi- nata.ıar lçllmeie, pastalar yezımete bafla. • 

ml§tır. Bu sırada Cevada eki,p fefi sıfatllt 
Bonne, bu sabah Türkiye bilyiik elçisi B. b!r kupa daha verilmiş, Cevad buna tefek • 
Suad Davazı kabul ebnif ve kendili ile kür etınl.ştlr. 
Sancak meselesi hakkında görüpnüştür. lltnleWk mektebi Mfidtiriıriin bltabed 

Örfi idare Bundan sonra, Sü•arl Blnlcllik mettıelıl 
Müdür Veklll Yarbay Mahmud Kayaal bit 

Antakya 9 (A.A.) - Havas muhabiri hitabede bulunmuş. ezcümle demiftlr ld: 
bildiriyor: Sancakta örfi idare hila «Arkadaşlar! 
mer'i bulunmakta ve sük\in hüküm sür- Eklpimlzln raklblerl ve hasımları dünıa-

~...a:- (Devamı ıo uncu sayfada) mealeUll. 
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Ali 
Zaferler kazanan yiğit binicilerimizl 

halk omuzları üzerinde taşıdı 
. '. . • ,. .. .. . . ' ..... .. ·~ ~ _. . .. v. "'~ ' 

- . . ... · . .. .. : ·. .- .. '•" ~ . ·.~· ... -~ -'.'t~·~·. - ' ., .•. 

(Ba§tarafı 9 uncu !ayfada) ımıza ramak kaldıydı .. Bir puvan tanla -
nın en bilgili, en kuvvetli, en zengin mlllet- kazanamadık .. 1~n:i ~~d~ulı:: Aynca V..,,,.,.. 
lerldir. Bunların kimler olduğunu ve nasıl da da blr ekip uçuncüluğii kazandık. 
çalıştıklarını hepiniz biliyoraunm. Gene bl. - Mussolini kupasına fa••mea _... 

__ ...., 
Yazan: A. R. 

Rahibin yaygarası üzerine şatonun uşakları kapılardan fırladılar. Onun biran evvel 
rahib Löyola ile görüşmek için kopardığı gürültüleri bir türlü anlamıyorlardı 

Per Mişelin katibi Frer Pol, kolay- - İstirahat etmesi için onu bir u- ra, kuvvetli adaleli atına binmiş, bir 
!ıkla hayvandan indiğine memnun ola- şakla gönderdim. Ben, avdet edinceye hamlede asma köprüyü geçmişti. 
rak, şatoya doğru koşmıya başlam'itı. kadar bu rahib burada. kalsın. Şato da- Ve, orada bekliyen süvarileri !akdis 
Hem koşuyor, hem de bağırıyordu: bilinde, serbestce gezsin. Tevkif edil- ettikten sonra: 

- Çabuk .. muhterem pederin bulun- diği kendisine hissettirilmesin. Fakat, - Haydi bakalım, evladlar .. ihtunal 
duğu daireyi gösteriniz!.. mütemadiyen nezaret altında bulun- ki, size ebediyen şeref verecek, büyük 

Rahibin bu yaygarası, §atonun sil - durulsun. bir hizmette bulunacaksınız. Beni ta-
kiinu içinde garip bir velvele husule - Emirleriniz, ayneq tatbik edile- kib ediniz. 
getirmişti. cektir, muhterem peder. Demişti. 

Uşaklar, kapılardan fırlamışlardı. Bu - Üçüncü ricama gelince... Sizin 
gürültücü rahibin etrafını alarak ne zırh takımlarınız bana biraz dar gel
istediğıni sormıya başlamışlardı. mekle beraber onlan muvakkaten kul

Rahib Pol, etrafına tehdidler savu- lanabilirim. LUtfen emrediniz. Bir zırh 
ruyor; bir an evvel rahib Löyola ile takımı getirsinler. 
görüşmek içi a bağırıp çağırıyordu. _ Beni korkutuyorsunuz, muhterem 

Nihayet, mükellef bir av salonunda, d pe er. 
rahib ile karşılaşmıştı. Ve, yerlere ka- _ Rahibin getirdiği bu haberin bir 
öar eğilerek: tuzak olmasından ben de korkuyorum. 

- Ah .. · muhterem pederimiz, efen- Onun için ihtiyaUı bulunmak istiyo
dimiz hazretleri... Huzurunuza bir fe- rum. 
laket haberi getirmek suretile çıktığım C'dd hakk uht · · d d "t . . - ı en ınız var, m erem 
ıçın son erece e mu eessırım. d ş h ld b " · · 

D
. .. b 

1 
Se 

0 
.. t pe er. u a e ana musaade edinız. 

ıye, soze aş am~, n gus en G'd . k di ı· 1 . k ı· b ' 
t d d h

"'d' . . ı eyını, en e ım e sı.ze uvvet ı ır 
manas ırm a cereyan e en a ıseyı h takı · 

zır mı seçeyım. 
başından sonuna kadar anlatmıştı. Ve: e 

Karanlıkta, nal sesleri birbirine ka
rışnu;jtı. Elli atlıdan mürekkeb olan bu 
asker müfrezesi, zulmetler içinde, hay
vanlarını sürmeye başlamışlardı. 

• 
AŞK, FEDAKARLIKTIR 

Şiddetli soğuğa rağmen, açık: pence
renin önünde bekliyen Tinet, büyük 
bir heecanla geri çekilmişti. 

- İşittiniz mi, Madmazel... Karşı ta
raftan bir şarkı sesi geliyor. 

Demişti. 

Uzun bir mektub yazan Madmazel 
- Rabih biraderler isyan eder etmez, 

zavallı başrahibimiz Per Mişelin başı- (Pavi) şehri, şatoya uzak değildi. Civanna, yerinden fırlarnı§tı. Başını dı-
na gelecek şeyleri anladım. Kimseye Rahib Löyolanın mutasarrıfa gönderdi- şarı uzatmıştı. O da ayni heyecana ka
görünmeden kaçtım. O civardaki köy- ği mektubun üzerinden beş saat geç- pılarak: 
'!erden elime geçirdiğim bir hayvana meden, şatonun kapısı önünde, at kiş- - Evet.. bir şarkı sesi.. Pirene dağ-
atladım. Beş gün beş gece yollarda sü- nemeleri ve sillh sesleri işitilm.işt1. !arının köylülerine mahsus bir şarkı 
rünerek soluğu burada aldım. Rahib cübbesinin içine kuvvetli bir söyleniyor. Hiç şübhesiz ki odur. İpi ge-

Diye, hikayesini tamamlamıştı. zırh giymiş olan İğnas Löyola, şato sa- tir. Aşağı uzatalım. 
Rahib Löyola, hiç bir şey sormadan, hibi Kont dö Flor ile veda ettikten son ( Arka.rı var) 

hiç bir şey söylemeden, rahib Pol'u so
nuna kadar dinlemişti. 

Ve.. zilin kordonunu çekerek gelen 
uşağa: 

- Bu rahib efendi, istirahate muh
tacdır ... Bütün ihtiyaclarım temin edi

~~ 
' 

niz. En rahat bir odada istirahat etti - ı 

z riniz. 
Emrini vermişti. 

• Rahib Pol, odadan çıkar çıkmaz, şa- ~ 
tonun sahibi, kont Düflor av elbisesile ~ t---+---+-

içeri girmiş; 
- Hazır mısınız, muhterem peder. 6 

Şatonun şimalindeki ormanda bir giyik 7 .__...__ 
öaha göründüğünü haber verdiler... 8 
Tuhaf değil mi? .. Köpekler, av bulun-

9 
,.__...._._.._ 

öuğunu bizden daha evvel haber alı -
yorlar. Şu anda kapıya getirilmiş olan '"-..._-"__..._...._ .. 
zagarları görseniz, bizden daha fada 
sabırsızlanıyorlar. 

Rahib Löyola, dalgın ve düşilnceli 
bir hal<ie cevab vermişti: 

- Azizim kont! .. Maalesef ava ben 
iştirak edemtyeceğim. 

- Niçin? .. 
- Derhal yola çıkıyorum. 
- Ne münasebet, muhterem peder!. 

- Öyle icab etti 
- Beni, hayrette bırakıyorsunuz? .. 
- Çok hakkınız var. Hatta, ben bile 

hayretler içindeyim. 
- Sebebini sorabilir miyim?. 
- Sent Ogüsten manastırında, isyan 

çıkmış. 
- Mümkün değil. 
- Ben de öyle zannederdim. Fakat. •. 

. be , - lsyana se b . .•. 
- Uzun mesele. 
- Ne yapacaksınız! ... 

SOLDAN SAÖA: 
ı - U İlktefriıı romanınm müeWft. 
2 - Dediğinden f&fmamak - AflreU«. 
3 - Zaman - Kandırma. 

4 - Qot iyi - 1CJıl& aman. 
5 - Tren yahud tramva1 1oıu 

Nefer. . 
8 - İlmiklemek maadarmdt.n 

nıütred üçüncü §ahlL 
'I - Beyaz - Keder. 
a - Dost - Ez&. 

- i.mn -

mULlrlln 

9 - Bmeller - Bir ncM& - (lan llhituı. 
10 - Kışın yapılan blr spor - S&dab harf. 
YUIARDAN AŞAÖI: 

ı - Yakın olan yer - Yörümere J&nyan 
UH'UMUZ. 

2 - Jln çok i7i olan - İki tarafı ltuor bı
çak. 

3 - Vak'alar - Tren "YeJ•hud V'amn.J 70-
ıa. 

~ - Gelecek zaman - Blr nota - Blr no
a. 

5 -Yemet. 
ı - Bir nota - Bir bafbaa, 

- Derhal gideceğim. 
- Yalnız mı?. 'I - ][apırun aıt.uıdaki '-h'- - ıc .. m1-

m17& mabnl feJ. 
- Hayır ... Şimdi, Pavi mutasamb· s - Hukukun mltredl • Bir mt7ft., 

na haber göndereceğim. Bir mikdar ıü· 9 - Ezan otanan J"9r - ar ao'-. 
vari istiyeceği.m. ıı - Dost bir memlet•t - Bir ectu imal. 

- Ne zaman yola çıkacaksınız?.. ı 2 3 'f .5 6 ., 8 9 ıo . 
- Süvarilerin buraya geldikleri da· , A 1( A L A $ H 4 ~ 

trikada. 
· - Vah, vah ... Ben ise, bir müddet l. ___ W ·E İ A Al E: 
.daha burada kalarak bizi şereflendire- !> B 4 !? D 
.ceğinizi ümid ediyordum. v ~ 4 

- İşleri yoluna koyduktan sonra, 
belki avdet ederim. Yalnız suden, üç ~ 
jeY rica edeceğim. 6 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

H Haziran. 1931 Cuma 
Ö~le neşriyatı: 
12.30: PlAkla Türk mus!kisl. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pllltla Türk muWst. 13.30: Muh
telif pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Konfe
rans: Çocuk Terbiyesi (Ali Klml Akyüz>. 
19.55: Borsa haberlerL 20: Muzaffer İlkar 
ve arkadaşları tarafından Tiiı·k muslklsi ve 
halk şarkıları. 20.45: Hna raporu. 20.48: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 21 : Mü
:;eyyen ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkılan, <saat !\yarı> . 21.45: 
Orkestra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: Pl!t:
la sololar, opera ve operet parçaları. 23: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

11 Haziran 1931 Camarleaı 

• ANKARA 
H Haziran 1931 Cwna 

Ötle neşriyat&: 
12 30: Karıoık pliit netr11atı. ıuo: Plak: 

Türk musikisi ve halk tartıları. 13.15: Dahlll 
ve harici haberler. 

Akşam neşriyata: 

18.30: Karışık plak nefl'iyatı. 19.15: Türt 
mu.sik.isi ve halk şarkılan (Hikmet Rıza ve 
arkadaı,ları). 20: Saat lyan ye arabca neı
nyat. 20.15: Türk mu.slltlsi ve halk şarkıları 
CHandan ve arkadaşlan>. 21: Konferana. 
21.15: Karışık pliik neşrtratL 22: Ajans ha -
berlerl. 22.15: Yarınld procram "Ye lstiklll 
tnarııı. 

• Avrupa Konseri 
Belgrad 9 (A.A.) - Belgrad radyosu, 

10 haziranda saat 21.30 dan 22.45 e ka
dar (İstanbul saati) bir Avrupa konseri 
ve millt Yugoslav musiki müsameresi 
tertib etmiştir. Bu konser, Avrupanın 

bütün radyo istasyonlan tarafından ~
yılacaktır. 

Galatasarayhlar dun 
Belgrad a gittiler 

Galatasaray takımı Yugosla.-yada maç 
yapmak üzere dün akşamki trenle Bel
grada hareket etmiftir. 

zim vasıtalarımızı da hepiniz blllrsln1z .. bil- olmak için pt 
tün bu aradaki farka rağmen eklpimizin, Yalnız, Mussollni kupası hakkında bir~ 
hasımlarım kendi yurdlarında, kendi yu - söz daha söyllyeceğlm. Muasollnl ~ 
valarında, kendi sahalarında yenmiş olmak, yıp geç~yelim .. ~~ müsabaka bütin d~ 
ne kadar kuvvetli olduğunu göstermeğe ki- nın en guç ve buyuk müsabakasıdır. BU dl ıır 
fidlr. Ekipimiz, bugün, göjtsümüzü gere ge- sabakayı kazanan ekibe ve mlllete k1IP' • 
re iftihar edeceğimiz bir dereceye gelmt~tir. sene müddeti~ verllir ... K~pa71 tam•ınd ı;,. 
Bununla beraber, rakiblerle sava.ş henüz bit zanmak için uç sene ustuste miiaba~fl __...a 
memiştlr. Daha bir çok seneler deYam ede - :anmak lft.~ımdır. Bundan evvelki ~ 
cektir. Bu savaşda, Türk ekiplnin gece gUn- uç sene musubakayı kazanarak 93S Je!IP'"ge' 
duz çalışmak suretile üstünlüğünü idame e- de Almanya almı.şt~. Bu kupa 934 ~-·• 
deceğlne hepimiz eminiz!. ne kondu. O sene Italya, ertesi 1e11e Jl"P"",. 

Yarbay Mahmud, sözlerini cYaşasın Ata- kazandı. Birer sene onlarda kaldı. 931 ~..ıl· 
~Urk!. Yaşasın Türk milletli• diye bltlrm}f- llmplyadlıır olduğu için bu mtisabalca ,..._ 
tir... madı. 937 de gene İtalya aldı. Şbndi de ııL 

Bunda!1 sonra, bütün süva~llcrin çok se"Y- almış bulunuyoruz.: ~.a.r_kurların çeU~.ııl 
dıklerl Istablı amire müdürü emekli onları aşmanın guçluğunü, yatında ~ 
Albay Şeref Batoşu kısa bir hitabede bu - Ocağının aynen bu manilerden m~~rdf 
!unmuş ve .. yilzümiizü ak ettiler .. yüzlerl,ak olarak aramızda tertlb edeceti ko~~ 
olsun!» demiştir. şuracıkta, şu pistte, yakinen göreceu--. 

Orgeneral Fahreddin Alt.ayın ihtisaalarl Bu kupa, dört kişinin döktüğü aıııı ıert .-
Blraz sonra, ekiple beraber dün gelen Or- le, bir sene lçln alınan blr kupadır. B0'11'1. 

general Fahreddin Altay ve İstanbul Komu- llelebed bizde kalması için önümüzdeki 
tanı Halisle askeri erkan da gelmtıııerdlr. larda dört katlı bir gayretle caııp.calll· 
Fahreddin Altay dün ihtlsaaat.ını soran ga- l\lüsabaka nasıl oldaT __ ....,, 
zetecllere: Musabaka saat 14 de baııladı. İki ..--:._ 

- Türk ekiplnln zaferi, bu ekibi teşltil e- Birinci manşda Almanlardan 8, 1tlncl ~ 
den Türk süvari sübaylannın feragntle ça- ta da bir puvan farkla bl.rtnclllll ttır' 
lışmıılarının tabii bir haktı Te en haklı blr Kupayı bizzat Mussolinl memnnn n 111 • 
zaferidir! demiştir. Orgeneral Nls'de yapılan besstm bir çehre ile verdi. _Madalyalarl ~ 
şampanya müsabakasını da nüktelerle süslü siimüze taktı. Yanında da Italyan ce-:; 
zo.rlC bir eda ile anlatmış, bir müddet daha vardı. Bll'lnci gelen ekip için altından. _.ı.ı
ha.sbıhal edildikten sonra süvarllerlmlz lstl- el için d~ gU_müşten yap~lmıı olan bu lllj;-
rahat etmek üzere evlerine gitmlflerdir. yalann üzerınde Mussolınlnln blT rolyeıt 

Ziyafetler verilecek lunmaktadır. 

Süvarilerl~iz şerert~e, Parti Genel Bek - .. _Diğ~ ~üsabakalar rııJf' 
:oeterl, Parti ıstanbul Ilyönkurulu, Blnlclllk Yuzbaşı Eyub Oncu de ııunıan llÖJle 
mektebi ve bazı müesseseler tarafından zt - Ur: t»"' 
yafetıer verilecektir. Ancak binlcllerlrnizin - Nis'de blr ekip blrlnclllğl, blr eklP ~ 
müsabaka ve yol yorgunluklarını giderme - elliği aldık. İkinclllğl bir çeyrek ani,e ı ~ 
lerl için ziyafetler bugünden sonra verilecek la almıştık. Diğer müsabakalarda d• !,_. 
ve günleri de bugün tekarrür edecektir. ö - clllkle yedlnclllk arasında cem'an 32 d tıl. 
numüzdekl hafta cumartesi alqamı da Sipa aldık. Varşovada da Saim Polatkan blr ; 
hl Ocağı Yenlköydeki yazlık blnasında blr rlnclllk kazandı. Gelecek senelerde daba, 
balo verecektir. çalışarak müsabakalara · • 1.§tlrat etmd 1 • 

Süvarllerlmlzle beraber aUar .e erler gel- burlyetlnl anlamış bulunuyoruz ki_ b_uno~ 
memlşlerdir. Allar erlerle beraber. ml'mleke- ç!n de elimizden .gelen gayret! g~ 
tlmlze gelmek üzere ayın on üçttnde yola Ust teğmen &um Polatkan ıu cevabl 
~ıkartlacaklardır. mlştir: ııe' 

Kahramanların ihtlsaıılan -- Bütiin müsabakalar lçerLslnde ~ııl 
Bir arkadaşımız, Avrupadald bu şereru kupasının en ehe~iyetllsi olan M , 

zaferlerin kahramanlarlle de g'>rü.şmüştür. kupası müsabakasıydı. Bu müsabat:afl ~ • 
Cevad Oürkan muharrlrimlze demiştir ki: zanmak için her millet bütün kudretlle ~ ı,ı1 

- Bu seferki seyahatimizde kaznndığımıs Jışmnktadır. Almanlnrın 12 kuvvetli bepSl ~ • 
iki kupa var. Biri şu gördüğtln'tiz Mussolin1 Iı.yarda mükemmel atları var. Blzim lf • g1 
kupası, öbürü de Polonya ordusu kupasıdır. tan ancak dört beş tanesi o lJ&rdadlf· ftl 
Polonya ordusu kupası henüz gümrtlktedir, kupanın ebediyen bizde halma.sı ıçtıı 
çıkmamıştır. Portekiz kupasını da kazanma - kuvvetinılzle çalışacağız. 

Çekler azlıklara geniş muhtariyet vermiyor 
Çckoslovakyada askerlik mö&ted (Bll§ tarafı l inci sayfada) 

ğırarak kendilerine tebliğ edecektir. ŞiJn
dilik muhteviyatı gizli tutulm11.ktadır • 
Bununla beraber İngilizlerden ziyade 
Fransızların tesiri altında kalındığı, ge
niş muhtariyetler verilmesinden çekinil
diği anlaşılmaktadır. EkseJriyetle doğru 
malümat almakla tanınmış olan Marodnl 
Poltika gazetesinin yazısı bunun bir de
lilidir. Bu gazete diyor ki: 

c- Bazı İngiliz politikacılarının tes
kin gayretleri belki çok iyi niyetlerin 
mahsulüdür. Fakat Alman radikalleri a
rasında Çekoslovakya aleyhindeki gaye
lerinde muvaffak olmak ümidini artır
maktan başka bir netice vermiyecektir.> 
.Eğer bazı İngiliz muharrirleri sulbün 

hudud tashihi ile muhafaza edilebilece(ı
ni düşünüyorlarsa hakiki vaziyeti hiç 
gözönüne almıyorlar ve Alınan ittihadı· 
nın genişleme arzusunu teşci edıyorlar, 
demektir. Biz bu fikirlerin İngiliz politi
kasını idare edenlerin fikirleri clrnadı
ğını bilmekle beraber gene onları red
detmek mevkündeyiz, zira efkarı umu
miyeyi yanıltabilirler., 

Ayni suretle cCeske Slovo. gazetem 
de İngiliz tavsiyelerinin aleyhindedir. 
Diyor ki: 

cTayınis gazetesi siyasi uluvvücenab
dan bahsetmiye Almanlar Şarki ve Gar
bi Afrikayı istedikleri zaman nihayet ve
recektir.> 

Prag 9 (A.A.) - Sabah gazetelerill~ 
bir kısmı, üç senelik askerliğin m~ 
te girmek üzere olduğuna dair d 
akşam gazeteleri tarafından verilell Jı~ 
berlerin mevsimsiz olduğunu, ve 1'610• 
bir ihtimal derpiş ediliyorsa da h~~ 
bu babda hiçbir karar vCiilmeıniş OJ'#ır 
ğunu yazmaktadır. 

ispanya sularında 
(BCl§ tarafı l inci aa!/facla) 

geminin imdadına gelmiştir. ti' 
Kastclion limanının bombardımaD' 

nasında da cİzidora> isminde bir I~ 
gemisi hasara uğramıştır. Bazı hafif r 
ral.ılardan başka insan zayiatı yottuf # 

Üçüncü bir gemi de Alikantenin .,.
larında bombardıman edilmiştir. BU (jl' 
<lise hakkında henüz tafsilat yoktUf· _,,,.ı 
miden kesif bir duman tabakua iPPr 
ettiği sahilden görünmüştür. 

Harb vaziyetine gelince, Fr~ 
Teruel cebhcsindeki ileri harekeli 'JIJ' 

şaf etmektedir. 

Londrada galeyan 
Londra 9 (A.A.) - Harici1e ,,.-. 

Lord Halifaksın alelacele LOn.draJ• "1" 
mesi münasebetile gazeteler İngillS ~ 
milerinin bombardıman ıedilıntJllel 
için hükfunetin ne gibi tedbirler ala~ 
ceği meselesile meşgul olmaktadır. :ıı;,. 
ta gazetelerden bazısı yeni bir Nyon !,.. 
feransmın toplanması ihtimaltnden 
seylemektedir. ~ 

Tayınis gazetesi, bugünkü vasi'r
Nyon metodlarını zaruri kıldılt ırıii~ 
asındadır. o 

- Emrediniz. 
- Biri, Pavi mutasarnfına gönderil-

mek için bir atlı uşak. 
- Hazır. 
- İkincisi de, bana bu haberi geti· 

ren rahibin tevkifi. 

7 
G&latasaray sporcvlan isWl1'onda bir 

çok sporcular, Güneıt spor ldilbii a.ı:aa 

tarafmduı tefyi edllmlftir. Sparculara 
hayırlı yolculuklar w muvaffakiyetls 
temennillnde bu.lunulmuf ve QnCa bir 

Bu şerait altında hükumetin azlıklarla 
yapacağı müzakerenin çet!n olacağı ve 
çok süreceği anlaşılmaktadır. Bu azlıkla
nn 3,500,000 nüf uslarile baıta gelen Al
manlar şimdiki halde kendilerinin tes
bit ettikleri 8 maddelik programlarında 
sabit görünmektedirler, Slovaklara ge~ 
lince onların vaziyetleri daha garibdlr, 
zira içlerinde Almanlar derecesinde ~ 
batkar olanlar bulunduğu gibi tam bir 
muhtariyetin Çekoslovak devletinia ha
yatına hatime vermesinden korkarak i
tidali isUyerller de vardır, nitekim bizzat 
hükUmet reisi Hodza da Slovaktır ve 
devletin oldulu gibi ınuhafuuı lehi.il
dedir. 

Barselon 9 (A.A.) - 1938 mırtıııd', 
mayısına kadar esir edilmiş olan dil~ 
tayyarecilerinin adedi hakkında nefl"'j' 
len yeni bir r~smi notada 31 İtalyall~ 
Alman ve iki Ispanyol tayyaredfÜJI ,:1 
cdilmif oldukları bildirilmektedir· 1 f• 
kanunusanisinden şubatına kadar I~ eS'' 
talyan, bir Alman ve dört İspanyol ,r 
edilmiş idi. Düşmanın Aragondaki ti 
ruzu, mart ayında başlamıştır. - Kolay ... Şimdi bu rahib nerede? .. EllWllıi .......... Aı•ılili..I, ..... buket .. tak4im edUmip.& 



...., ıe llazinn 

lstanbul Askeri Levazım Amirliği ilanları 

.. nikiınevleri için 24460 metre kurJU1ll as~rlıl: bez 13/Haziran/938 Pazartesi 
Cüııii saat 15,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı 
~~ eksiltmesi yapılacaktır. Tah~ bedeli 68:8 lira. ~ ~~§~ ilk te~in~tı 

6 lira 86 kuruştur. Şartname ve numunesi komısyonda gorülebilir. !steklilenn 
~~ vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihale saatinden bir aaat evvel 
~'IUIYona vermeleri. c53h c312Ö> 

~ 

l> ))İkiınevleri için 445 bin büyük ve 178hin küçük mat düğme 13/Hazi.ran/938 
aıartesi günü saat 16 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda 

'Çık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 27!K lira 60 kuruştur. İlk 
t:lllab 209 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 

klilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 
c532> c3127> 

~ 

't bikimevleri için 4600 metre kll tela 13 /Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de 
0Phanede levazım amirliği sat:ınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacak

tır. 'rahmin bedeli 3220 lira, ilk teminatı 241 lira 50 kuruştur. Şartname ve nü
inUneg .komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

.633> c3128> 

~ 

.. nikinıevleri için 100750 adet büyük parlak düğme 13/Haziran/938 Pazartesi 
Rİinü saat 14,30 da Tophanede levazım amirliği satınalma komisyonunda açık 
~iltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2015 lira, ilk teminatı 151 lira 12 kuruştur. 
'lıelrtname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunt veaikalariyle 

taber belli saatte komisyona gelmeleri c534> c3129> 
,,,.,,,,,., 

d 1~ No. lu Dikimevinde birikmiş olan 11 bin kösele kırpıntısı ile 1118 kilo kürk 
erı kırpıntısı müteahhid nam ve hesa hına 16/Haziran/938 Perşem1'e gunu 

laat 15 de Tophanede levazım amirliği Satmalnıa Komisyonunda açık arttırma 
~ lablaeaktır. Hepsinin ta1ı.ntin bedeli 684 lira 16 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 
~ k.~r~şt~r. Kırpıntılar Tophanede Di~i mevinde Şar~ame Komisyonunda gö-

lebiJır. isteklilerin belli saatte Komısyona gel.melen. c535> c3194, 

f/lııNlll/W 

11 İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak ol~n 
33ıs kilo yoğurt 20/Haziran/9\38 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede Is
~ levazım amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı
.;:ktır. Yoğurdun tahmin bedeli beher kilosu 17 buçuk kuruş. İlk teminatı 1847 

l 27 kuruştur. Anadolu ciheti, sur harici, sur ~ahili olmak üzere üç grupa da 
~labmr. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. lsteklilerin kanuni vesikalariyle 

\ lher teklif mektublarmı ihale saatjnden bir saat eve! Komisyona vermeleri. 
c536> c3195> 

~ 
387~00 adet yumurtadan Rumel: cihetinde bulunan birlikler için 196400 adet 

~Urtaya teklif edilen fiat pahal! görüldüğünden pazarlığı 16/Haziran/938 
~§eınbe günü saat 11 de Tophanede levazım A satınalma komisyonunda ya
b...:caktır. Hepsinin tahmin bedeli 3201 lira 32 .kuruş, ilk teminatı 240 lira 10 
~- Şartnamesi komisyonda görülebilir. Isteklilerin kanuni vesaiklerile 

l'lber belli saatte Ko. na gelmeleri. (3422) 

~ 

.._latanbulda bulunan birlik.!er ile Hadımköy, Çanakkale, ve Gellboluda bulu-
birlikler için 15-00 ton kadar huğda y kırdırılacaktrr. Kapalı zadla eksilt

~ 25/Haziran/938 Cumartesi günü sa at 11.30 da Tophanede İstanbul levazım 
~liği Sabnal.ma Komisyonunda yapılacaktır. 
\rllePBinin tahmin bedeli 9245 lira 60 kuruştur. İlk teminatı 693 lira 42 kuruş
\e · Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanunt vesikalariyle bera-

t tekııf mektublarını ihall:? saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
....._ c6> 

----------------------------------~--~--------------~---
c3423> 

Askeri Müze Müdürlüğünden: 
-~eıu kanuna göre Haziran başından itibaren genel tatil günlerinde Askeri 
~riş biletleri c5> kuruştur. / cl3> c3365> 

Bitlis Belediyesinden: 
~ - Nafia Vekaletinin tasdikine arze dilmiş olan proje mucibince kasabada 
~ . &eak elektrik tesisatından 23200 lira keşif bedelli Alternatör, tevzi tablo
'lıe' l§ler bir halde techizatı ile muhavvel, şehir şebekesi malzeme ve montajiyle 
~b~~her 1 Hazirandan itibaren 45 gün müddetle kapalı zarfla münakasaya ko -
~nuştur. ili!- İhale tarihine tesadüf eden 15/Ternmuz/938 günü saat 15 de Bitllste bele-
.3 e encümeninde yapılacaktır. . , 
~ - Projeler Bitlis belediyesinaen ve yahud İstanbul Asikürasyon.i Generali 

l?ı<ia mühendis Hasan Halet Işıkpınardan alınabilir. 
~ - Talihler ilanda gösterilen tesisatın heyeti umumiyesiııe talib olabilecekleri 

S Pcrça parça da teklif yapabilirler. 
' - TaUbler ihaleden evvel % 7,5 ihaleyi müteakib ~ 15 nisbetinde teminat 
e ~klerdir. 

'-ctd; Talihler bugüne kadar bu işleri y aptıklarma dair Nafia Vekaletinden mu-
7 k müteahhitlik ehliyetnamesini ibraz edeceklerdir. 

lsrı-- 'raliblerin 2490 sayılı kanun mucibince icab eden vesikalariyle birlikte 
~uz/938 günü saat 15 de Belediye Encümenine mürara.aUan. 

'----- cl628> •3186, 

Deniz bank Akay işletmesi Müdürlüğünden 

İSTANBUL - YALOVA 
11/liaziran/938 

Arasında araba vapuru scf erleri 
tarihinden, Ağustos/938 nihayetine kadar 

Yalnız Cumartesi ve Pazartesi günleri 
Cumartesi Günleri Pazartesi günleri 

0 a n 
lküda.rdan K. 12 00 

ltaba§a tşan K. 12 30 
~ alovaya V. 15 30 

i:lovadan K. 16 00 
'ti bataştan K. 19 30 

l!u sküdara v. 20 00 
~'»u Se~'7lerde Büyükadaya nakledilecek araba ve 

t &idi§ ve geli§te Büyük.adaya da uğnyacaktır. 

S. D. 
6 30 
7 00 

10 00 

11 00 
14 !O 
15 00 

hayvan bulununa o gün 
.3235~ 

SON POSTA Sayfa il 

üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 !uk 
kutulan vardU'. 

,.. 

Nöbetci eczaneler 
Ba ıece nöbetci ol&n ec:nneler ıwalal'dır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Atsa.rayda: (Sarım). Alemdarda: (Sırn 
A.smı>. Beyazıdda: (Belkıa). Samatyad&: 
(TeoIDos). Bmlnönünde: (Böaeyin Hüs
nü), Eyübde: (Hikmet Atlamaz), Fener
de: (Vitali). Şehremlnlnde: (Barudi). 
Şehzadebaşında: Cİ. Hakkı). Karagüm
rükte: tAriO. Küçükpuarda: (Hulüd). 
Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstiklal caddesinde: (Galatasaray). Tii
nelbaşında: CMatkoviç). Galatada.: (İki
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nam. Cum
huriyet caddesinde: <Kürkclyan). Kal
yoncuda: <Zafiropulos). Firuzağada: <Er
tuğrul). Şişlide: (Asım). Beşlktaşta: (Sü
leyman Receb). 
Boğaziçi, Kadıköy n Aialanlakiler: 
Usküdarda: <imrahor). Sarıyerde: (OS
man). Kadıköyünde: <Büyük - Uçler). 
Büyükadada: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
(Tanaş). 

················--·-········-·····-·············-······ 
Beypazan &liye Mahkemesinden: 
Beypazarının İstiklal mahallesinde mu

kim iken 14/2/938 tarihinde vefat eden 
(Abbas zade) namile maruf Mustafa oğ
lu Abdullahm mirası, vereseleri tara -
fmdan reddedilmesi hasebile terekenin 
iflas kaidesine göre tasfiyesine karar ve
rilmiş ve acele tedbirler alınmakta bu -
lurunuş olduğundan müteveffadan alaca
ğı olanlarla istihkak iddia edenlerin ala
cak ve istihkaklarını tarihi ilandan bir 

ay içinde mahkememize kaydettirmeleri 
ve vesaikin asıl veya tasdikli suretlerini 
tevdi eylemeleri ve gene mezkU.r müd
det zarfında müteveffaya borçlu olan -
ların vazih adrf!slerile kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri, hilafında hareke
tin cezai mes'uliyeti mucib olacağı ve her 

ne suretle olursa olsun ölünün malları
na vaziülyed bulunanlann - o mallar ü
zerindeki hakları mahfuz kalmak üzere -
emvali mahkememiz emrine tevdi et -
meleri, aksi halde makbul mazeretleri 

bulunmadıkça cezai mes'uliyete uğrıya -
cakları ve rüchmı hakkından tnahl-um 
kalacakları ve bu ilan tarihinden itiba
ren on gün içinde toplanmak üzere (ala
caklı) ların ilk içtimaa gelmeleri ve mij
teveffa ile müşterek borçlu olanların ve 
kefillerinin ve borcu tekeffül etmiş sair 
kimselerin de toplanmada .hazır buluna
bilecekleri ilan olunur. 

İstanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesinden: 

Mehmed Aşir tarafından Sultanahmed 
Karaki Hüseyinçelebi mahallesi Hüda -
vendigar sokak No. 16 da iken halen ika
metgahı meçhul bulunan karısı Saide a, 

leyhine ikame olunan tescili talak dava
sında müddeaaleyhin ikametgahının meç
huliyetine binaen dava arzuhalinin 10 
gün zarfında cevab verilmek üzere 15 
gün müddetle yevmi gazetelerden birile 
ilanen tebliğine karar verilerek dava ar
zuhal sureti divanhaneye talik edilmiş ol
duğundan tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. (1084) 

···································-···········-··········· 

Son Posta 
Ytmnl, Siyasi, Havad1.s ve Balk cueteaı 

Yerebatan. Çatalçef!De ıo:talr, 25 
İSTANBUL 

Gazetem:Ude çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 
,_ 

760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kur~tur. -· .. -

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen eoral geri verilma. 
llônlardan meı'aliyet alınmas. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
Pul lllvesl 11zımdır. 

( Poıta·~ıu.:-;-nıt;;;};i .. '\I 
: Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 

l• 

Harici Askeri Kıtaatı lıanları 1 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 300000 metre yatak kılıf 

bez kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13/Haziran/938 Pazarte
si günü saat 15 dedir. İlk teminat 5750 liradır. Evsaf ve prtnamesi 450 kurup 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesikalarla teminat ve teklif 
mektublarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 

c872> c3030> 
~ 

İzmirde Gazie.mirde yaptırılacak beş adet ahşap çatılı hangar inşaatı kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin keşif bedeli 100329 lira 10 kuruştur. 
İlk teminatı 6266 lira -46 kuruştu~. Keşi!, proje ve şartnameler 520 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 17/Haziran/1938 Cuma 
günü saat 15 de Ankıı.rada M. M. Veka:Jeti Satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mek • 

tublarını eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. c89h c3110> 

~ 

Eskişehir Hava okulunda yaptmlacak iki adet ahşap çatılı hangar kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 40134 lira 64. kuruştur. Eksiltme 17/Ha
ziran/938 Cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo

nunda yapılacaktır. b.k teminatı 3010 lil'a 10 kuruştur. Keşif, proje ve şartname
ler 207 kuruşa komisyondan alınır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle müteahhitlik vesikasile birlikte teklif 

mektublarım saat '9 dan behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. l4. 
Vekileti Satınalma Komisyonuna vermeleri. c892> c31lh 

l//flllıNlıl 

Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı için 50000 kilo sadeyağı kapalı zart usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fıa tı 115 kuruş olup, ilk teminatı 412i 
liradır. İhalesi 17/Haziran/938 Cuma günü saat 16 dadır. İstekliler şartname
sini 300 kuruşa satınalma komisyonundan alabilirler. Taliblerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve 
saatten en az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tüm Satınalma Komisyonu-
na vermeleri c895> c3226> 

~ 

Eskişehirdeki Birliklerin ihtiyacı için 150000 kilo Sığıreti kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 16 da Eskişehirde 
Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
43500 lira, ilk teminatı 3262 lira 50 kuruştur. Şartname Eskişehir Ankara ve İs
tanbul Levazım i.mirlikleri Satınalma Komisyonlarında görülebilir. İstekliler Ti
caret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikalarile birlikte teklif mektublannı 
ihale saatinden bir aaat evveline kadar komisyona vermeleri. c6> c3326> 

Tekirdağın 125000 kilo Sığıreti ve Malkaranın 70000 kilo Sığıreti kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Tekirdağ sığıretinin muhammen bedeli 35000, ..... Malkaranın 
18200 liradır. Tekirdağ etinin ilk teminatı 2625, Malkaranın 1365 liradır. İhalesi 
Tekirdağın 24/Haziran/938 günü saal 11 de, Malkaranın ayni günde saat 15 de 
Tekirdağında yapılacaktır. c7> c3327> 

~ 

Eskişehir Tayyare alayında yaptırılacak komutanlık binası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur Keşif bedeli 66450 lira beş kuruştur. Keşif proje ve 
şartnameleri 333 kunışa Al. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunrian alınır. 1ııC 
teminat 4572 lira 51 kuruştur. "E!(siltme 23/Haziran/938 Perşemhe günü saat 15 
de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılac:ılrnr. Eksiltmeye 
girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
belgelerle müteahhitlik. vesikalarını birlikte teklif mektublarm• eksiltme saatin
den behemehal bir sa.at evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonuna 
vermeleri. c2> c3318> 

~ 

Kütahya Tayyare alayında yaptırılacnk komutanlık binası inşaah kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşıf bedeli 66432 lira 5 kuruş olup ilk teminatı 
4571 lira 61 kuruştur. Keşif1 proje ve şartnameler 333 kuruşa M. M. Vekfileti 
Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltme 23/Haziran/938 Perş0mbe günü saat 
11 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ekstilme

ye girecekler kanun! teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yıı.zılı belgelerle müteahhitlik vesik~ı ile birlikte teklif mektublarını cksıltme 

saatinden behemehal b:r saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satın-
alma Komisyonuna vermeleri. 

Odun 
Ton 

Tutarı 

L. K. 
tık teminatı 

Lira 

Bursa 740 12210 00 906 
Mudanya 143 2359 50 177 
Bandırma 115 1897 50 143 

-, c332h 

Yukarıda yazılı Garnizonların hizalarında gösterilen odun miktarı kapalı zarf 
yolu ile Bursa Askerl Satınalına Kombyonunda 27/Haziran/938 Pazartesı gü
nü saat 15,5 da kapalı zarf yolu ile eksil.tmeye konacaktır. Şartnamelerı her gün 
Bursa Askeri Satınalma Komisyonu ile İst. ve Ankara levazım amirliği satınal
ma komisyonunda parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanu
nwı 2, 3 üncü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte teminat mektublariyle 
teklif mektublannm ayni günde saat 15,5a kadar Bursa Askeri satınalma Ko • 
misyonuna verilmesi. cl4> ,3395, 

~ 

Kor merkez birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 90 ton sığır 
veya koyun veya keçi etine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden ihalesi pa
zarlıkla 25/6/938 cumartesi güniı saat 10 da Balıkesir kor satınalma Ko. da 
yapılacaktır. Hangisi ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. İlk teminatı sığırm 
1688, koyunun 2100 ve keçinin 2025 liradır. Şartname Komisyonda görülebilir. 
Taliplerin muayyen gün ve saatte Balıkesir Kor Satınalma Komisyonun:ı mü-
racaatları. (3424) 

lstanbul Komutanlığından: 
Aylık ücret ile mikdan 2.00 lirayı aşmamak ve ücreti 938 inşaat tahsisatından 

verilmek üzere Komutanlık Dokuzuncu Şube için bir mimar alınacaktır. 

Talihlerin ilAn tarih.inden itibaren 15 gün zarfında mezkllr ıube müdüriyeti-
\ .......... -----·······--·--·--' . ne müracaat etmeleri. 

~--------~--~----....... .,, 



iZ Sayt .. 

PİRE, TAHTA 
KURUSU 

llON POST~ 

SiNEK 
SiVRİSiNEK 

ve bütün 

Adi gazı bC\yalı su ile karışhrarak yalancı ve ecnebi markalı kutulara dolduru
yorlar, ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan Fayda yerine sabyorlar. 

F•yd• ismine ve markasına dikkat. 
Aldaıımayuıız. Faydada ı•z yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 30 - 1/2 45 • 1 litre 70- 5 litre 300 kuruJo 

Topt••etlara te11zlllt 

•• en 
Kremi 

Terkibindeki husust mad
dei hayatiye dolayısile cildi 
besler, taravetini arttırır. 

Yeni blr ten Y"ratır. Venos 
Kremi asri kadın gtızelliti· 
nln bir bbımıdtr. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 

reııklerile kullananları hay
rete daıuror. Dudaklarda 
2• aaat sabit kalır. Şık .,.. 

kibar familyaların kuUaa

dıklan )'eglne rujdıır. 

Vena 
Briyantini 

Baştaki kepekleri izale eder. 
Saçları parlak tutar. Dökülme
sine mani olur ve kıvırcık ya
par. Saç meraklıları ve gençle .. 
rin hayat arkadaşıdır. 

Pudrası 
Terkibi altın kremll 

24 ıaat havalandırılmıt 

fevkal&.de ince ve hafit Ve· 
nos pudrasııe tuvalet gören 
bir cilt dnnyanın en tara· 
veUi gOzelli~lni ifnde eder. 

- .. en us 
Limon Çiçeği 
KOLONYASI 
Hususi bir tiptir. 90 derece· 

dir. O kadar ki en büyük zevk 
ehlini ve müşkiilpesend olmak. 
la tanınmış kimseleri bile hay. 
ran bırakmaktadır. 

latanbul balkının çok rağbet gösterdiği 

CU L 
GAZİNOSUNDA 

Buodan böyle Bayan 

Fi E 
Her Pazar günü mükemmel 

BiR SAZ BiRLiG/ iLE 
aeanalar1n• devam edecektir. 

Hariçten meze, yemek ve mOskirat 
kahul edilmiyeceğini sayın müşterilerimize 

~----• şimdiden bildiririz. 41-------------1111' 
Egzcma ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
-- kullanınız. Binlere& lınstıyı kurtarmıştır. Ecunelerdeıı iıteytniz. 

n 
Alllğı 

Her cildin reııgtne göre 
çeşidleri mevcuddur. Ynze 
snrUldoğnnde cilde fevka
JAde tabft bir renk verir; te· 
ni boımaz; güzelleştirir. 

VenOs 
KiRPiK 

Sürmesi 
Asla yayılmu ve gözlere 

zımtr vermez. Venns snrme· 

ıile tuvalet gören kirpikler 
bUyUr ve gQzelleşerek ktllb· 
lere ok gibi saplamr. 

n··s 
Çam 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve sinirleri bCl· 

zuk olanların kalbine ferahlık 

verir. Ve gönlünü açar. Ada 
çamlarının latif ve sıhhi koku· 
lan VENÜS çam kolonyasında 
mevcuddur. 

H•• ••1• ~ıuyoıvı, h11;bir .. , !tizi 
">' -.ıun .ıllll'(or, fcıltaı en feııeııı 

bOl!in etrofı,,,.rdakilef b" çok lıcltO 

tabıohmtıdCMI ~ biıd•n uıcılletoronar, 

lıt• buraclo 

VALIDOL ımdadımııo r•tiıl!J 

Onu bir bre ı.crObe ldifti&ı endoıı '°"'' 
' dOnyoy. bır kcıt dııtw 90ıel ıirttttall\i• 

1 ....... ,. ... 

VALi DOLt ~ taııı.t ~• 
hap llollnde lıw tcıaude bııluaıır. 

ot 

.............................................................. 
Son Posta Matbaan •······························· 
Neıriyat Müdilril: Selim Ragıp lmtt 
....... ı... ..,. ... + S. R499 aM•C 

S1UUCL1WUc :.t. Bkr•m UŞAKLIQIL 

BAŞ AliRISI, DIŞ A G aısı 

ve bütün ızbrablan teskin eden 

G R 1 P • 
1 N 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 
1, bqında, uyabatte, eYde her zaman yanınızda hir kaf8 

·auıundurm•JI unutmayınuı. 
ıV Kalbi bozmaz, mideyi Te bObrekleri yormaz. 1cabınd11 günde 8 taıe aııosb 

, 

lımioe dikkat, taklidlerindeıı ıakınını.z ve Gripin yerine hqka bit 
marka Yerirlerse tiddetle reddediniz 

' 
Cildinizin tahriş edilmemesİ111 

Yalnız 

bir 
şişe 

letereenl• 1 
Dllnyanm her tuafuıda nY• _, 
kullanılan, Ye cildi brqtan _,

pamuk fibi 1umutataıı 

POKER 
tıraş hı çaklarını kuJlanlOl-. 

EViNiZDE değil, CEBiNiZDE bile 

Vi bulull" 
malı 

UYKUSUZLUK • SlNlR AQRILARI. 

N E R v I• N ASABt ôKSOROKLER - BAYaINL.tı • 
BAŞ DÖNMESl • ÇARPINTI 'fi 

SlN lRDEN tleri relen bntnn RAHATSIZLIKLARI 

iYi EDER 
ne nebatı ne kJmye"ft zehirli hiç bf r madde yoktur 

Her ecaanede bulunur. 

SUVARiLERiMiZ 
ve GALATASARAY PiUVI 

Yar1n çıkac•k ol•n MODERN TÜRKiYE Mecmuaa1_.., 
16 ncı .saylSlilda çok ansın mllnderecat ve bilhassa 11Ave olarak ırov~' 

MİZİN muhtelif po:ıılardakt restmleri, istikbal nıerıısiml vesaire vardır. 'f'J 
başka geçen pazar ıünkü Oalatasar&J Lisesinde yapılan pUAv toplantwna ald ~ 
nıi blr adet fevkalldı reshnlerl• PAUL GERALDY'nln AŞK ve ÖÖUT n&JIS.IS'pP' 
kıymetıl vecizelerini ve daha ıalr realm ve makaleleri ihtiva etmektedir. 8G 
zenginliğe mukabil fiatı 10 turuıtur. Herhalde alınız. 

~-· Sarayer 1 
. "' llan Tarif em iz HÜNKAR SUYU 

mesiresinde 
Bu sene dahi bir kat daha 

gUzelleştlrilerek 

Açllmıştır. Her Pazar gunu 
saat birden sonra okuyucu 

Allmed Coıkuıeı'la 
idaresinde mtlkemmel bir ıaz heyeti 
-- icrayı ahenk etn>:ektedfr • .-1 

Daktilo aranıyor 
TOrkce, almanca iyi bilen terco
meye muktedir bir bayan aranıyor. 
Taltblertn Yenipostane karşısında 
Mimarvedad caddesi No 26 Radyo-

lin dit macunu fabrikasına 
~--•• müraca~tlan. ___ ,,, 

Birinci •ahil• 400 ,,_,-ı 
ikinci •ahil• ısa " 
Üçüncü •ahilc ıoo ' 
Dörtlündi sahile 100 11 

iç şahilel•r SO ' 
Son •ahil• 40 ' 
Muayyen bir müddet z.artınb ~: 

laca mikdarda ilin yaptıracakllf ' 61 
nca tenzillUı tarifemizden uııt',} 
edeceklerdir. Tam, yanm ve C"~,ı· 
sayfa ilanlar için ayn bir tarlft 
pi§ edilmi§tir. 14 

Son Posta'nın ticad ilaruarııı' ·~· 
l§ler için §U adrese müracaat ed 
melidir: • ..-el 

tılncıJık KelhtUI .,.-· 

Kahramaasad• -· Anbn ...... 


