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Seçimin Tiirk - Fransız 
himayesinde yenilenmesi 

kuvvetleri 
bekleniyor · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cenevre komisyonu 
Hatayı terkediyor 

Jandarmalarla köylüler A.~~~ .. ~:; 
arasında çarpışma oldu ~.§i 

Atatürk Erdekte donanma 
tara/ından selô.mlandı 

Mütecavizlerden iki kişi öldü !::wa:'1ee!~e; 
lıkenderun gençleri. Payaıta bulunan Hamidi1eyi 
ziyaret ettiler, denizcilerimize Hatay çiçekleri verildi 

Hata.yda seçim komisyonlarından. biri teıcil fltıparken 
Antakya 24 (Sureti mahsusada giden rarlanması muhakkaktır ve bu ife pek 

arkadaşımızdan) - Burada Türk • Fran- yakında başlanacaktır. 

ıız askeri heyetleri arasındaki olan ml1 • İakenderun gençleri Bımddtyede 
zakerelere müsbet bir hava içinde devam Antakya 24 (Sureti mahsusada giden 
edilmektedir . arkadatımızdan) - Bugün İskenderun 

· b 1 ld v kız ve erkek talebelerinden mllrekkeb 
Ç~k kuvv~_m bir mem acıan a ~gı'.11 ka\abalık bir kafile Payasa gitmiıtir. 

ınalumata gore tevakkuf eden seçımın Gençler Payasta bulunan Haınidiye mek
Türk - Fransız müşterek kuvvetleri hi - teb gemimizi ziyaret etmişler ve deniz • 
nıayesinde tam bir dürüstülk içinde tek- (Devamı 11 inci sayfada) 

Topçu mektebinde devre 
sonu atışları yapıldı 

lstanbul Komutanı General Haliı Bıyıktay atışlardaki 
muvaffakiyetlerden takdirle bahs ve 

mekteb müdürüne mesaisinden dolayı teıekkür etti 

Dünkü atışlardan bir 

Dün Ramide lopçu atış nıekt'dbi s::-

etmifler va saat on 
sekizde Erdeie va • 
sıl olarak, onda bu· 
lunan donanma • 
mız tarafından se • 
limlanmışlardır. 

Atattirk, yatla • 
nnda donanma ku • 
mandam Şükrü O • 
kanı kabul buyur • 
mutlardır. 

İı~bu.I 24 (A.A.) - Savarona yatı Erdekte bir müddet kaldıktan sonra saat 22 de hareket etmiştir. 

ista~bula gele~ dunya Valinin Atinadaki tedkik ve ziyaretleri 
gureş şampıyonu 

Cek Şeri ile molakat 
,.._....._ ___ • « « -----. 
Amerikalı pehlivan, dünya bokı 
ıampiyonu Joe Louiı ile kaitılaı
mtUı miimlıün ol•a zenciye 10 
tla'lrikatla «aman» dedirteceğini 

ıöyliiyor 

Cek Şeri 
cCim Londos• gibi, cStrengil Luiz> gi

bi azılı pehlivanları yenmiş olan meşhur 
(Devamı 2 inci sayfada.> .............................................................. 

GARiB HABERLER 
1 • 20 teneke terkos suyunu 
zeytinyağı diye satan yaman 
bir dolandırıcı tutuldu. 
2 - Çocuklardan murekkeb 
bir hırsız kumpanyası ya
kalandt. 

İstanbulun m uhtelif semtle -
rinde bakkal ve aşcıları aldat -
mak suretile yirmi tenekeden 
fazla halis terkos suyunu zeytin 

(Devamı 3 ncü sayfada) 

Muhidd!ln Ustündağ stadyomd4 btr Arab atletini tebrik eaerken 
(Yazısı 11 inci sayfanwun 1 inci ve 2 inci sutunlarmdadır) 

Yeni edebi romanımıza bugün başladık 
Milli mücadele esnasında geçen hazin 

bir aşk macerasının hikayesi 

Yazan: Suad Derviş 
Tanınmış muharririn bu en güzel eserini bugün 

12 nci sayfada· okuyunuz! 



Yazan: Mmittla ...... 
atayda Türklerin haklarını le • 

min etmek, onlara hayat ve in

imkinlan temin etmek üzere 
· tiğimiz bir dava, bir ~n b.~ 

niyetler yüzünden göstentiiı • 
· gevşeklik, diler tarafta~ ~llet
r Cemiyeti heyulasının fuzulı muda -

alelerile, ondan sonra gizli veya aÇtlt 
iplomuinin kancıkça oyunJarile o b
ar birbirine karıştı ve o kadu ıçınden 
ıkılması müşkül bir şekil aldı ki bugün 
üçük Hataym kuçük ve basit m~scl~.si, 
akınşarkın büyük ve çözülmez bır k_or-
üğümü halini aldL Bu gidişle ancak ~n
- nün halledebileceği bır mesele tekfuıe 
· ecek olan bu davanın, bugünr..i vazi
eti bizi, artık bu işi büsbütün başka 
ir tarzda mütaleaya sevkedecek derece
e mühim bir safhaya girmiştir. 
Muhakkak olarak şunu bılmeıniz la7.1m

ır: Hatay meselesi, artık Hatay meselesi 
eğildir. Bir taraftan Fransarun :~~-

k politikası ve bu politikanın Türklye-
i ehemmiyetle alakadar eden gidışi ve 
iğer taraftan da Türkiye ile Arablık a-

emi arasındaki münasebetlerin toptan 
eyetidir. 
Birinci mesele ikinci meseleden tama

ayn değildir: hakikatte bunlar blr
irlerine bir dereceye karışmış şeyk!ıl
ır; fakat, ayrı ayn mutalea edilmeleri 
izımdır. 

Fransanm Yakınşark ve daha öoğrusu 
rki Akdeniz politıkası, Türkiye için 
aşlı başına ehemmiyeti haiz bir mesele 
larak mütalea edilmek icab ettiği için 
u husustaki fikrimizi ayrıca söyliyece

ğiz. Bugün Hatay meselesinin Türk • A
rab münasebetleri bakımından alınış 
olduğu ehemmiyet üzerinde duracağız. 

* Hatayda tescil muameleleri başladığı 
sündenbcri Suriye matbuatı, Tjrkiye a
leyhinde gayet kesif neşrıyat yapıyorlar. 
Bu neşriyatı yaptıran Fransadır ve ya
zılan şeylerin içinde her türlüsü vatdır. 
Meseli, Hataym eski adı Sancak idi; 
Şimdi Suriye matbuatının buraya verdıği 
isim Livayi Şehit'tir. Yani, Hatay, Türk -
Arab mücadelesinde şehid düşmüş bir 
Suriye parçasıdır! 

Bütün Suriye münevverleri bu §ehid 
liva için yazı yazıyorlar. En eski tanhten 
m yeni coğrafyaya, en yeni politikadan 
m eski arkeolojiye kadar, Hatayın, Arab 
okluğunu isbata çalışan muharrirler var. 
Türklerin Hataydaki vaziyetlerini, Yahu
dilerin Filistindeki vaziyetlerile muka • 
yese etmek, artık Arab gazetelerinin 
hepsinde adt bir il oldu. Hülisa, ga -
zetelerin vardıklan netice şudur: Tür
kiye ile Fransa anlaşmışlat, Suriyenin 
• Sancağı• m boğazlayın Türk - Fransız 

Aşksız hayat, ruhsuz bir vüeude benzer. Kımıldanmak, 
yiıkselmek, sivr.iJmek imkanından mahrumdur. O vücud 
h~atı anlamamıştır ve hayatı görmeden gözlerim kapamı" 
ya mahkUmdur. 

Sevgi hayatın en büyük kuvvetJ.erinden biridir. Fakat 
an'ane, ahlak ve içtimaiyat kanunlarını yıkarak geldiği za
man mağazanın camekanını kırarak içeri giren bir otomo
bile benzer. 

Bu garlb resim r--·-.. ··--· .. ··:-·-···--..~ Sanigenin 660,000de 
Nedir, tahmin Hergün hır fıkra Birinde alınan 
Edebilir mülnlz? Bir İngiliz fıkrası Resimler 

BiT köylü. ka.dın kocasının pantalo- _ ....... _ 

nunu yıkamıştı. Astı, kuruttu. Fakat • 
pantalon küçülmüştü. Hemen kom -
JWUna gıtti, olanı b teni anlattı. Kom
şu biT an dii§'ün.du. 

- Kolayı var, dedi, hemen evine 
git, kocanı da yıka, kurut, pantalon 
tamam gelrr. 

\...__._,. ···---·· .. ·--·---
Vaktinden evvel 
Doğumlarda 
Cinsiyetin rolü 
İngilterede Durhamde vaktinden 

evvel ve gayet cılız olarak doğan bir ço

cuk, günlerce süren mücadeleden $Onra 

kurtulmuş, ölüm tehlikesini atlatmıştır. 

Pamuklara sanlarak beslenen çoeult, 

ıimdl elektrik tedavisi görmektedir. İlk 
günler, çocuğa damlalıkla yalnız brandi 

vermişler, birkaç gün sonra da, brandiye 

su, ve glükoz karıştırmışlardır. Şimdi süt 

verilmektedir. 

Doktorlar çocuğun kız Olmasının yaşa

masını temin ettiğini iddia etmektedirler. 

NftJgork sergisine Fransız 
Reisicumhuru da gidecek 

Bugün Konamadı 

~===.: .. : .. :. :.: ... : .. :_:::···-----····· ........ 
istanbula gelen dünya 

güreş şampiyonu 
Cek Şeri ile mülakat 

(Bqtanıfı 1 inci sa11fada) 
cCek Şeri• Jstanbula gelmiş bulunuyor. 

Dün, ismini seııelerdenberi bildiğim bu 
maruf Amerikan pehlivanını yakından 
görmek, dinlemek, ve tanımak fırsatını 

kazandım! 

cLondra• otelinin salonuna girer gir • 
mez, onu evveli, birçok gazetelerde, mec• 
mualarda gözüme ilişen resimlerinden ta
nıdım. 

Fakat, evvelce resimlerini görmüş ol • 
masaydım da, onu hiç kimseye sonnadan 
tanımakta güçlük çekmiyecektim. 

Çünkü esvabının içine sığmıyan hey • 
belli vücudü, ve kırıla kırıla koca bireD 
hamur parçasına dönmüş iri kulakları 
onu tabü birer ckartvizib gibi takdim 
ediyordu. Beni otele götüren, ve Cek Şe
ri ile tanıştıran arkadaş: 

- İyi ki beraber geldim ... dedi ... Çünkir 
Cek Şeri, kendi lisanından başka hiç bil! 
dil bilmiyor. Eğer ben burada olmasay .. 
dım, bir tercüman aramak mecburiye • 
tinde kalacaktın. 
Arkadaşım, bu sözleri söyleyince: 
- Öyleyse, dedim, kendisine sor ba .. 

kalım! Dünyanın her tarafını dolaşan 

Cek Şeri, niçin bir başka lisan oğrcnmelC 
lüzumunu hissetmemiş? 
Arkadaşım Cek Şerinin bu suale güle

rek verdı~ cevabı, bana tercüme etti: 
- Bugün, dünyanın hangi köşesin• 

gitsem, benim konuştuğum lisan1 bilen 
birçok insanlara rastlıyorum! Başkaları 
benim lisanımı öğrendikleri için, benim 
başka lisanlan öğrenmeme lüzum kal • 
mı yor! 
Şimdiye kadar İstanbula getirilmiş o

lan ecnebi pehlivanlarının - Cim Lon • 
dos ta dahil - hepsinden üstün bir gü• 
reşcl sayabllec:elimiz Cek Şeri, tekaüd
Iük çağına yaklaşmış görünüyoıdu. Ya
ımı öğrenmek istedim: Kırkını aşmışça 
görünen Cek Şeri; bu sualime: 

- Otuz beşime henüz basbm! cevabım 
vermekle, pehlivanların kadınlar gibi yq 
sakladıklannı isbat etmiş oldu. 
'Tekirdajlıdan biraz daha uzunca gö • 

rünen Amerikalı; çıplak olarak 102 kilo 
geliyormuş. Şimdiye kadar kimlerle gü
reştiğini de sordum: 

Ben, dedi, Cim Londc.su, Stcngil 
Luizi, Dan Kolofu, Mahoniyi, Ali babayı 
ve daha birçok pehlivanları mağlUb et
tim. Hila, Amerikanın yarısı, ve b:.itün 
Avrupa dünya şampiyonu olarak beni ta
nır! .. 

dostluğuna kurban ediyorlar! Nevyork beynelmilel sergisi, idare he- Geçen ayın tarihini taşıyan çok sil • 
rümlü Fransız, Amerikan, İngiliz mec • 
mualarındaki yazılarla, bu iddiasını tev
sik eden Cek Şeriye, lstanbulda kimlerle 
güreşeceğini sordum: 

Suriye gazetelerinde görülen bu neş - Bu garib nsim, nedir, tahmin edebilir yeti reisi, Fransa Cumhurreisı Lebl'un ile 
riyat, yavaş yavaş etrafa yayıldı. Mısır misiniz? epni. sergiyi ziyarete davet etmiş, Reisi
gazeteleri, Irak gazeteleri, hatta Süudi İngilterede açık hava mektebi talebe- cumhur bu daveti memnuniyetle kabul 
Arabistanın y~gane gazetesi bile bu neş- !erinden bir kısmı, mekteb bahçelerini is- ettiğini, fakat hali hazırda herhangi bir 
riyatın sahnesı oldular. Arab memleket- ti1A etmlf olan 30 bin uıyı, sokulup, ya- . . . . .. olmadı~ 

- Henüz belli değil.. dedi... Ben bu • 
raya güreşmek maksadile gelmedim. 
Medhini çok duyduğum memleketleri ininde her gün daiılan bel an düzüne ralanmadan topbyabllmek için, böyle tarih tayın etmenın imkanı . ~·~ 

ıazete, bu mevzuu, aşağı yukan ayni şe- kukuleteler giyerek mücad~leye gidiyor- nı, ancak sonbahara doğru gelebileceiinı 1 - Bir tabancadan atılan bu kurşun görmek gayesile seyahat ediyorum. İs • 
saniyede 220 metre sür'atle ilerliyor ve tanbula da sırf bu arzuyla geldim. Bu • 
bir ampule isabet etmek üzeredir. raya gelmekle çok büyük blr isabet gös-

kilde dillerine dolamı~ bulunuyorlar. Bu ıar. söylemiftir. 
gidişle, Türkiyenin Arab memlekellPrin- ==========-=========--=======-=======-====== 
de mevcud olan dostluk nüfuzu büyük 
bir tehlikeye maruz bulunacaktır. Hatta 
cbulunacaktır• demek bile fazla: Tehli
kededir! 

Bu hale karşı Türkiyenin tedbir aima-
11 zaruridir; Türkiyenin de ayni suretle 
neştiyat yapması, Arablıla kimın dost, 
kimin düşman oldujunu anlatmak için, 
bir nevi propeganda seferberliğine gi -
rifmesi elzemdir. 

* 

tutınıya mecburuz. ret olduğu kadar, bu propaganda &r2Slllda 2 - Kurşun, ampule girmlftir. Çatlak- terdiğime kani oldum. !stan1>ulun havası, 
İşin sıkı tutulacak bir tarafı da bu Fransaya karşı vaziyet almak ta zaruret- lara dikkat ediniz. suyu ve bilhassa nefis yemekleri, sıvrı • 

propaganda cihetidir. Arab matbuatının tir. Yani, Arablıtın hakiki düşmam, Ha- 3 - Kurpm ampulün içindedir. Fotog- sinekleri bile pehlivanlaştırır!.. Ben bu • 
yuısı benim elimden geçiyor. Bunların tay Türklerinj Fransa müstemlekecile - raf makinesi bu resmi bir saniyenin rada, birkaç hafta içinde, birkaç ktlo ar
içinde, Türkiyenin bütün bu Hatay me- rinin zulümlerinden kurtarmak istiyen 660,000 de biri zarfında almıştır. tacağıma kaniim. Çünkü buranın yemek
selesindeki tezini ve bilhassa Arablıkla Türkiye değil, biitün Arablığı ağzına atıp 4 - Kurpm, bir kuyruklu yıldız gibi, lerini yemiye doyamıyorum. Dün akşam, 
Türklük arasındaki münasebetleri ne su- çiğnemekle meşgul bulunan müstemleke arkasında cam zerreleri bırakarak çıt- sofra başından, tam iki saat ayrılama • 
retle anladığını gösterecek hiçbir fikrin siyaseti olduğunu herkesin anlıyabilece- kıyor. dım. Nihayet garson: 

-----------------------------------intişar ettiğini görmedim. Halbuki, bu ji bir §ekilde göstermek icab eder. G b dı l - Size, dedi, yemek yetiştirmek için, 
bahiste bizim söyliyecek pek çok sözümüz Hülasa, mademki bir kere kapışmış bu- Öz mÜ a e esi bir tahammül koşucusu lizım. Bende ta• 
vardır; bunu söylemefe ve bilhassa A - lunuyoruz, şu halde mücadeleyi bütün Gözüne bir ok isabetile kısmen &örme kat kalmadı! .. 

Hatay davasına bir kere girişmiş bu- rablara anlatmağa mecburuz. Bu yolda kuvvet ve vasıtalanmızla ve sistemli, me- hassasından mahrum kalan İngiliz kızı, Dün gece, bana burada birkaç güret 
lunuyoruz. Madem ki giriştik, bunu mut- Türkiyenin sarfedebileceği para yok de- todlu bir çalışma ile tutmak farzolmuş - bir kaza neticesinde kör kalan bir arka- yapmamı teklif ettiler! .. Bu teklifi esas 
laka tam muvaffakiyetle neticelendir - ğildir. Yalnız işin bu derece mühim ol- tur.· Bu hakikati ne kadar çabuk anlar- da§lJla sakat gözünün çıkarılıp talnlınası- itibarile kabul ettim. Fakat teferrüatta 
mefe mecburuz. Ben, Türkiyenin bu işi duğu hen:.iz anlaıılmanuş olsa gerek. sak o kadar kolay muvaffak oluruz. na razı olmU§tur. Şimdi o arkadaşı mü- henüz anlaşmadık. Eğer bu hususu m:i .. 
tam bir muvaffakiyetle halletmek için Kesif bir propagandaya giri9mek zaru- Muhittin Bi.,.gm kemmel bir surette görmektedir. zakere ederken, mütevassıtlarla aramız· 
malik bulunması lizım gelen bütün rnad- ~=============:::::::;:::;::;:=::;::;::;::;::;::;::;:::::;::;::;::;::;::;:;::::::::::::::~ da bir ihtilaf çıkmazsa, Türk pehlivanla• 
dl ve manevi kuvvetlere sahib olduğuna ( ) nnı kucaklamanın tadını da duyacağımf 
kaniim. Bunu havadan hisıl olınut bir 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A ! - Kiminle gürepnenizi teklif ettıler1 
kanaatle değil, siyaset hayatı içinde hayli Bir gazeteci arkadaşımız dün yaz mevsiminde Adıılarm va- temini için çahşıldığını anlatan fJkralar pek çoktur. Bili- - Ben Türk pehlivanlannm isimle • 
tecrübe go-rmiiız bir adamın serin bir dü- hare gazete!erde ra]ıt:l'l"lıya ı.. ... 1.dıktan IOlll'a birka,. defa rin1 bilmiyorum. Hafızam, isim tutmak• 

., ziyetinden bah~erken fÖyle diyordu: s r-- ...,.. Y ta b li yıf old .. ı..• • · - ledik1 
fiince ile ölçüp biçip visıl olduğu bir ayni havadisi yazmak bana da kısmet oldu. l'abı bl1A Ada- ay za ua .. ıçın, soy · eri a• 

_ cAdalıların derdlerinin baızwnda su meselesi vardır. -- dı hatırbyamıyorum Fakat Türkive şam imanla söylüyorum. Yalnız, bugünk~ ,..-· ların su cierdi halledilemedi. :Bununla UCQ!ber çalıpnıya · • • 
,ekli ile bu davanın ikisi ortası hır yol - Ben 26 yaşındayım. Gazete okuyabilece~ çağa girdiğim devam edildiğini elin duyuyorm. Zaten Adalılaruı yegine piyonundan başka bir pehlivanla gürE?14 
dan gitmekle halledilebileceğine asla b- zamandanberi gözüme ilişen haberler uuınd:ı Adalara su tE:sellisi. de bu.a meyi bbul etmiyec:eiim muhakkaktır. 

Şampiyonunuzla güreşmeyi de, sııf bu • 
Di dejilim; çünkü iş ilerlemiş ve mesele 1 STER 1 NAN, 1 STER 1 NAN M A J rada bana gösterilen çok dostane alaka-
tereddiye uğramıştır. Artık işi daha e- (Devatnı ıı iaci •!!lada) 
nerjik bir elle ve her tarafmdan birden 



Spor teşkilatı 
Layihası 
Ankara 24 (Hususi) - Kayseri ve Es

kişehir tayyare fabrikasın~ .mütedavil 
sermaye verilmesi hakkında Meclise bir 
kanun layihası verildi 

Kahraman tayyarecimiz 
Sabiha Gökçen Meclis 
tarafından tebrik edildi 

Afyon ekmekcileri 
grev yapıtlar Vakıflar kanununun bazı maddeleri -

nin değiştirilmesine dair olan lAyiha ile 
spor teşltilltı hakkındaki llyihayı da hü

Gece Af yona Eskişehirden ldlmet bugün Meclise verdi. Spor layiha-

2500 ekmek nönderildi sını tedkik etmek üzere teşekkül eden 

e Fırtına doturabilecek 
bir sükunet 

• Fransız oe A ousturga 
katolikleri karşı karşıya 

M I• l h J kt k d•J b- -k • muvakkat bir encümen yarın ilk toplan-CC IS e avacı ı a ate 1 en uyu Eskişehir 24 (Hususi) - Myonlca- tısını yapacaktır. Layiha tatilden evvel Yaan: Selim Barııt F.met 

h 1 1 d kd
• ) hah dild rahisar ekmekcileri belediyenin vermiş meclis umwnı heyetinde görüş:Uecekti.r. IC5) ir ara ve bilhassa 21-22 m&)'ll mer 8 e er en ta 11 e 5e • İ olduğu narha razı olmadıklarından ek- l9J tarihlerinde bütün Avrupaya bü· 

mek çıkarmamağa karar vermişler ve Ga •b hah f 
Ankara 24 (A.A.) - B M. Meclisinin rumu vasıtasile milletimizin gösterdiği grev yapmışlardır. Afyon belediyesi fı- rı er 8f yük bir korku geçirten orta Avrupa va· 

bugünkü toplantısında hava sınıfı men - yüksek alAkayı burada iftiharla zikrede- rıncılann bu hareketını' · dogru- bulmı- ziyeti şimdi sükôneUi bir devreye gir • (Bq tanıtı l inci •vfadtl) -ı..+ı •• Çünkü en ufak bir tahrildn bile 
sublanna verilecek zamlar ve tazminler bilirim. yarak bütün fırınları kapatmıştır. _ . . ~':"' . 
hakkındaki kanunun müzakere ve ka • Bu ünasebetl h . . AJ.yo beledi . . Eski hir bel _ yagı dıye satan ve uzun mtiddetten - buyuk bir harb doğuracağını anhJ111l 
bulü vesilesile, Kimil Dursun (İzmir) -· . ~ .. k e er vakit takd~ etti- diye re: ~l~e ::;:sı .. şet ed ~ beri zabıtaca aranmakta olan sabıkalı bütün alikadarlar, davalannı sulh yolile 
kürsüye gelerek şu beyanatta bulun • gımız yu ordumuzun prefii bır ıu - bu g ~ , ~500 m::~: .. e;e İsmail dün yakalanarak müddeiumu - halletmenin da~ muvafık. olacaj'ını dü· 
muştur: besi olan tayyareciliğin bütün mensub - ilin ~e. . on~ . ~ e gon e - miliğe teslim edilmiştir. rlnmüş ve bu tarzı ihtiyar ve tercih et-

Hava mensublarına aid bu kanunun larını ve bu arada her vakit kendi se - r e:nnıikiı;stemiştır. ekler. bu ge - İsmail gos tenekeleri su ile doldur - mişlerdir. Şimdi Südet Almanlarile Çek 
malarıınızda yüksek kabili tini .. te ce saat de kamyonla belediye me - - • hükıim t· d fasıl konf ransI 

kabulü rnünasebetile şayanı iftihar bir d ye gos - ınuru MazlWııun nezareti altında Af _ m8:_kta, agızlanna da bir mikdar zeytin ü:a~ arasınele a1 asız e ~ 
meseleyi yüksek huzurlar1.nıza arzetme- ren ve bu efa da Yunanistan, Yugoslav- .. d il k . . . yagı koyduktan sonra kapağı lehimle - ve m er r o uyor. Bu devrede Si-

. .. . .. . ya Rom gibi ··~-"'- ti yona gon er ece tır. Eskışehırde de kt d. y _1 almak . . detler taleble · · te.,,.;ı.. di fikir. 1er·n1 71 munasıp gorddm. Atatürk reji.minin , anya mu.ICUA memleke er d km k buhr baş .. t . . me e ır. ag arı satın içın niı- nnı ~ .. u e p, ı 
her sahada memlekete yaptığı hizmetler semalarında ve Sofyaaa Türk kudret ve ~ e ~ anı gos ermemesı ı- munesini görmek isteyenlerin gözleri anlatıyorlar. Birkaç güne kadar da Çeto.-
1aymakla tükenmez. kabiliyetini ve bu kabiliyetin genç kızla _ çın tert at alınmıştır. önünde tenekenin bir tarafını çivi ile lovak ~ekili hükUmetinin noktai na • 
Asırların istiab edemtyeceği bu terak- nmızda dahi vücudünU gösteren Büyük H 1 delerek suyun yüzünde kalacağı pek r.armı ızah edip yapabileceği fedallilık· 

kiyatın en mühimlerinden biri de hava- Atatürk kızı muhterem Sabiha Gökçeni ayah UCUZ 8 tmak tabii olan yağdan bir mikdar çıkar - 1arm hudud.larını tayin ~ecek. O n • 
cılıkta katedilen büyük merhalelerdir. yüksek hissiyatmıza te'l"CÜman ofarak • • • makta ve buraya koyduğu yağların en mana ka.dar korkulacak bır tef yoktur. 
Gerek genel kurmaylık makamınca, ge- tebrik etmeyi bir vicdan borcu bilirim. IÇID yeni iyi cinsten olmasına da fevkalade dik- Fakat ~k baş_ve~in mukabil teklifi 
rek ~i Müdafaa Vekfiletince ve bir (Bravo sesleri, alkışlar) ve kendisinin • kat etm~ktedir. _ _ şayed Sudetler1:° ~rını. mu.cib olur-
cümle ııe cumhuriyet hükllmetimizce sar- bütün gençlerimize çok iyi bir nümune tedbır)er alınıyor . is!naıl bu suretle yagları _begendir - sa o zaman vazıyet nazik ~ır safhaya ~ı.. 
folunan resmi mesaiden başka bava ku- ofmasım candan dilerim. dilden sonra derhal pazarlıga g!riş - ~k. Fakat gene yakın bır harb tehli • 

1 
. . . . " mekte ve piyasadan on kuru.'j aşağı bir k~den kor~ulamaz. Çünkü zaman ft 

•ıt R Bırçok maddelenn ıstıblak fiatla malını kolaylıkla satıru-ktadır. ihtiyaçlar~ .~utabakat g~ il. ngJ ere omanya resmi indirilecek .. ~?ndan birkaç_gün evvel w İsmail renmif.~nmen Alman -~pJom·~· ..ıa 
Kuçukpazarda Yogurtcu sokagında ke- bir İngiliz - Fransız teşriki mesa•11 kar • 

t il 
• • • ı k Ankara 24 (Hususi) - Hükfunet ha babcılık eden İzzete müracaat ederek şısında vaziyetin sükfuıunu bozmıya te. 

Pe ro erını iŞ etece ya~ u~latmak ve vatandaş~ mükel- satılık zeytin yağı olduğunu söylemiş şebbüs etmiyecektir. Korkulacak ,ey, iki 
lefiyetını haiıfletmek maksadıle almak ve yukarıda söylediğimiz gibi içinde taraf arasında başlıyacak olan ve siniri 

Lond d Ç be ) ·ı T k ta olduğu te<M>irlere ilave olarak istih- ancak ı kilo zeytin yağı buhman ter _ en kuvvetti olanın galebesile neticelene. 
ra a em r ayn 1 e atares O araaında cereyan lak. ve muamele vergileri kanunların- kos suyunu 590 kuruş mukabilinde sat bilecek olan politika mücadelesidir. Av-

eden müzakereler AlmanJ&JI endifeJe düıürm.İif c1a bazı değişiklikler ve tenzıner yapıl- mıştır. izzetin üzerinde bu kadar pa _ rupanm huzuru fimdi bu mii7.akereleriıı 
• masını istihdaf eden iki kanun projesi- rası bulunmadığı için paranın 250 ku- nracab neticeye bağlı bulunuyor veba 

Bır Fransız gazetesi: •Hitler bütün ordasile birlikte /ngiliz ni bugü~ ~eclise v~iştir. Bu proje_ - ruşunu vermiş mütebaJdsini de b~rkaç sük~, korkulu bir fırtına doturacala 
maliuesi önünde elfilme/c m b . -c ~ .ı· d. ler meclisın yaz tatilinde1! evvel en~- saat sonra. almasını söylemiştir. benzayor. 

~ __ li _____ e_c_u_r_ı..::y~c:;-" nuecıır • ıgor menlerden geçerek uınumı hey'ette go- Hiç bir şeyden haberi o!mıyan ıte- * 
Pari~ 2.f (A.A.) - Mme, Tabut, övr İngiltere hüktimeti, büyük bir istik- rüşülecektir. babcı yağı şişelere taksim etmek ister- Bir müddettenberi Fransız katolik p. 

gazetesinde şunlan yazıyor: razla tecelli edecek olan bu ekonomik Meclis pazartesi günü saat 14 de ken iŞin farkına varmış ve derhal za- zetek!rile Alman ve Avusturya katollt 
cAlmanya hükUmeti, petrolü havi o- siyasetile sadece Panjermanizmin yo • toplanacak ve galib bir ihtimale göre bıtayı haberdar etmiştir. Alemi arasında pi-

lup, .ş~~ye ~dar işletilmemiş olan lunu kesmekte Ye bunu hakika~n ken- o günden sonra tatil kararı yerileceği Bir iki saat içinde foyasının mey - Pr81181Z w• detli bir nepiyat 
arazının ışletilmesi maksadile, fngUte- disinln mağlftp edilemiyeceği bi lllh- güne kadar toplantılara fasılasız her - ciena ;twmıy~cajmdan emın olan İs - Awa•bl..,. miin•kapsı var • 
re ile Romanya arasında bir mukave - la yapmakt d Hit~ b.. .. r 

8 
. gün devam edilecektir. mail elini kolunu salhyarak diikkAna tcatolllderl dır. Fransız bto-

le akdi . . Çemberla il T taresk a ır. ıer, utun ordusile t ım· ala - · t · t v · · ıçm yn e a o birlikte İ . _ . _ sli.blak vergisi kanunundaki deği - ge ış ve cagını ıs enuş 1r. e ışae llkleri Avustut' • 
arasında cereyan eden müzakerelerden n~ ~alıyesi onünde eğil • şiklikler şu esaslan ihtiva etmektedir: bu sırada yakayı ele vemtlstir. yanın Almanya tarafından ilhakı vazi • 
v~ ayni ı.a:manda Rumen petrolünü in- mek. mecbunye~ndedir. Bu suretle is- ı -Köylü ve kazancı az halkın giy- Emniyet Müdürlüğüne getirilen İs- yeti karşısında Avusturya katoli1dertnia 
hisar şeklinde olarak tamamen kendi- ter~ kilçü1t memleketlerin. at • eliği şayak ve buna mümasil neviden 0 _ mail bütün suçlarını itiraf etmiş ve ev- ikibetinden end.ife ediyorlar. Avusturya 
ne hasreden Rumen • Fransız mukave- yasetı İngiliz • Frans'ız mihverine ge • lan yünlü kumaşların kilo başına hl _ ı akile beraber müddeiumuınmğe tes • katolikleriniıı 'bunlara verdikleri cevab-
lesinden pek ziyade endişe etmektedir. lecektir. len 4; kuruş olan istilıl8k resmi ı o ku- Hm edllıniştir. lar §UDludır: 

ruşa ve 20 kuruş olan resim de 6 ku - * 1 - cl'rama, btolildik aleJlıinde en 

Avukatlık kanun projesi Meclisin ~ tenzil ~ıı::::· bezlerinden ç.mı.:::...:.eklı.::-- :.~ meı'i oldup bir -

1

• 

P rt 
• 1 bugün 1 S kuruş resme tabi olanlar 4 Ortaköyde 39 uncu ilk meıkteb mü • 2 - cfspıuıya katoliklilin en fazla 

aza esi top antlslnda go"runşu .. lecek kuruşa, ZS kuruş resme tabi olanlar da dürü dün telefonla zab!taya müracaat mliim IÖftlÜid bir memleket obnnpr .. 
9 kuruşa. e:derek mektebin kırtasiye levamnatı 3 - cKomünizm her türlü mezheb ve 

A k 
24 

(HUIUSI) _ Aw:b . . 3 - Yün battaniyelerin vergisi ki • ıle kitablannı muhafaza ettiği mahze - dinin ve bu arada katoUklijin de lmaa.-
kan n ara . . . üzakeresi t1ık Mubitmdeld temas ve faaliyetleri lo başına SS kuruştan 10 kuruşa. r.e hırsız girdiğini ve koca mahzenin sız bir diiımanıdır. Fakat Fransız kato • 
in un::ııı:p:ot ~~li • itibaı:ile muayyen bir hare mmtakası Muamele vergisi kanununda yapıl - hemen hemen boşaltılmış olduğunu id- liJderi ne bu kanunlara, ne ispanyadaki 

:unm p st Pro. ö ısına 0 • dalrilınde avukatlık yapmaJan milli, ması teklif olurum tenziUer sanayi ha- dia etmiştir. mezalime, ne de komünizme karp .... 

l 
uh. kur. ~~ybeelı ~bmkanevcud baro- mesleld ahlilt veya ınenf•at bakımın • yatımızda bir genişleme temin edecek Zabıtaca yapılan talıkika~ netice - açmıı detlllerdlr. önünde duran ıned9ll 

arın a ve vecı en u un mer- dan tecviz edllmi eni · · im1 . ba . . . . ız1 · " · nlerin "'•·'-- ..a:..n .. .1-1.1 ..... · lyet gi dikten teşekkül d Y erın ıs en - mahıyettedır. Bu layiha ile parçalan - sinde hırs ann yedi kişideıı ibaret eormıye ~ın 5v6o\&üw:a& ....,. 

ıau:ı r. tika1 :ını Kan e ecek ~ idare meclisinin talebi üzerine bay- mak ve S beygirden aşağı düşmek su- t'lduğu anlaşılmıştır. Bunların Gazi Os rlt çökplle allkadar olmalan ne derece 
kinci ara: nda ıner'r ete ~un 1: sıyet divanı kararile mensup oldukları retile büyük ettdüstriye rekabet eden manpaşa orta mektebile Kabııtq lisesi umımtdtr?. 
teklif~~ıom1:1tadır. y gırmesı baro levhasından silinir. ıcüçük. end~:rt~ ~ziy~ti tesbit edil- talebelerinde~ olduğu öğrenilmiş ve 14 . Gö~(lyor ki id~ojlk lhUras &nbde 

Proje e Adl. Encümenince ili Kaydı sUinenler levhasından çıka _ mekte ve buyuk endüstri alınacak ted- yaşında İbrahım, 15 yaşında Necdet, 17 din bile mahi,etini kaybediyor ve IHa. 
edilmiş ~azı h~~~mleri evvelce ha~ rıldıkları baro ınıntakası dahilinde a • birlerle rekabetten kurtarılmaktadır. yaşında Faik, 18 yaşında Be-.lii, 1 S ya - bir politika vasıtası haline gelyot, 
vermiştim. Bugün bu hükümleri ihti _ vukatlık edemezler. Yukarıki fıkl'alar- 5 beygire kadar muharrik kuvvet ~ında Muzaffer, 17 yaşında Mchmed, S•ıim RaflP _..., 
va eden maddeyi bildiriyorum: da yazılı kararların ittihazından .. kullanan sabun, reçel, şekerleme, al - 18 ~~~da Şerafeddin isimli çocuklar 

cMevzuu irtica veya komünizm 
0 

• Cumhuriyet Baş Müddeiumumi ~n~ kolsüz meşrubat, süt ve mamulitı Ias- suç ustunde yakalanarak tahkikata bq 
lan yahud milli vahdet ve şuurla telifi mütaleasile alikalı avukatın yazılı s=~~ tik a!akkabı haric olmak üzere, ve iannu.ş_tı_r. _______ _ Ataturkle Amiral 

Horti arasında 
telgraflar teati adildi 

mümkün olmıyan fiillere müteallik dafaası alınır Haysi:vet d. ı- beygır kaydı olmaksızın ayakkabı, so - H f hd•d d 
• <T ıvanı uzum ba zarf ~pka • p • • tıbbA ocasını 8 1 e en davaları deruhde etmeği itiyad eden - gördüğü hallerde alakalı avukatı da .! • ~ 1~ ençıyarı ve 1 

ler disiplin takibatına lüzum kalmak - dinleyebilir. Bu maddeye gör~ Haysi - n_ıkusltahzdarlahr, ~eşlınrakve sahtheya~ fab - talebe mahkOm oklu 
sızın baro idare meclisinin talebi u·· ze - yet divanı tarafında ·1 k k rı a arı a anc o a ; mu arrık kuv nverıece arar- tkll A .. 1 rine hey'et divanı kararile meslekten 1ar kat'i olu 1 hind h. . . ve u anan sınaı muessese er muamew çıkarılır. müracaat Jn a ey e ıç bır mercıe le vergisine tabi olacaklardır. 1 O amele ~!"aı~::!n -cı::1:= d=:n H ~~t =:ı..:•:.·~ 

________ ... ..,. ____ eme __ z._:ıt__ haddi yeni layihada muhafaza edil - . dil llcUm~ur Ata&ld Sil Amini -..., .,__ 

T t M d k 
mektedir. ı=~lr ~be n 11~ aokakta da 8flılldôl tlilll'ldJ&r ._.. ol-"'•: 

I, ·az epe armara a apaklanmış v~!:'"ı: :~iilmı..:.: ~u= ~ ile 1ca:aa1!" ıu':;..Uf ::ı:...; ~- BorfAs de N ......... 
k t 

kull .. 
1 

. makt tehdid etmi§tir. Yakalanan talebe bu • .......,_ .._11 ...... --ıL.ı 

bı s d 1 ti d uvve anan muessese erı u - gün asliy ce --Lı.--~•-d .. L- • .... .....,. -

ır an a a ras a 1 ~~~/aptetmek saWıiyetini haiz ola - me ~m~ v:8~";; ~.; Altllfnlllft '°inci dolmD ,;::~·:... 
dilmıştır. nuebeWI, en barareU1 &ebrWtrlml ft fiil· 

T abkikat yapılınca sandalın içinde bulunan Petraki 
ile Marikanın boğulduklan anlaşıldı 

Egede sıca ktaıi 
bir amele öldü 

Dün akşam Marmara açıklarında do- çe sahillerinden Ali oğlu Bekirin . . A . 
Jaşan Tınaztepe torpidosu kapaklan • ( 4519) numaralı sandalı ile Marmara- Izmır 24 (Hususı) - Izmirde sı -
rnış bir şekilde bir sandala rastlamıt, ya çıktıkları ve bu gezinti esnasında caklar ?irdenbire şidd~tlenmiş, üç gün-
polise haber vermiştir k w d kl denberı dayanılmaz bır hale gelmiştir. 

. azaya ugra ı an anlaşılmıştır Pet- s kl t · ·ı .. f d · · ·· ·· Yapılan tahkik t t• · d 
19 

6- aki .1 M .ka · ıca arın esırı e nu us aıresı onun _ 
938 tarihi a .~e ı~ı~ 7 - r ı e arı nın cesedleri ıbulunama4 de bir kadın bayılmıştır. Bayındırda 

nde Petraki ısmınde bır genç- ınıştır. Tmaztepenin rastladığı sandal da sıcaktan Mehmed isminde bir ame-

Turk-Alman 
ticaret mozakereleri 

.. ..adeu.rDe dotı ft utı llwr mt!Wlnln 
ıeWU hunaundatl amlml dUllderlml • • 
zetmetıe bllhula bötlfal'l1D, 

K.A.._,. 
EkıeLına Kemal Atahif'Jc 

Ankara 24 (A.A.) - Hmiciye umumi .Reitfcumhtıf' 
katibi Numan Menemenciğ!u, pazarıesi n....r. -'dö ,._ Ankara ..,...wnwnun ,.. n_..tı münueMale 
günü İstanbuldan Berline harekeı; edecek vaki lfltufklr tebrlkltıiDimeD ıevt&IAde ..Al-
ve orada Almanya ile ticaret muahede • tehaasts olarak en ıam•mt ~kldlrlertnıla 
. . .. t:ıbulttnü Etselanauıızdan r1ea ederim. 

sını muzakere eyliyecek olan Türk he - Macaristan Kialhö Naifti 
etine riyasette bulunacaktır. Horihy 



4 ~ayfa 

lt@l:,~maJI~ l\UittS 
Eski. hapishanenin 1 Beykoz kazasında 

can kurtaranlar 
Mekteb tasdiknamesinde tahrifat 
yapan talebenin tecziyesi istenildi bir kısmı yıktırılamıyor taltif edildiler 

Kanuni Süleymanın vezirlerinden lbrahim Paşanın 
köşkü olan bu kısım muhafaza 

edilecek, adliye sarayı 10 metre geriye yapılacak 

Devlet mahallesi olarak ayrılan Sul
tanahmed meydanı civarında Adliye, 
Belediye, Vilayet Sarayları diye üç 
büyük binanın yanyana yapılacağını 
yazmıştık. Şehircilik mütehassısı Prost, 
eehre aid nazım planda bu üç binanm 
yerlerini çizmiş ve maketlerinin hazır
lanmasına geçilmiştir. 

Bu binalardan en evvel yapılacak 
:Adliye Sarayının projeleri yapılmış ve 
inşaata başlanmak üzere o civarda bu· 
lunan hapishane binasının yıkılmasına 
geçilmiştir. Fakat Maarif Vekaletinin 
yapmış olduğu müracaat üzerine Adli
ye Sarayı projesinde tadilat yapılma -
sına lüzum görülmüş ve Sarayın şim -
diki yerinden on metre daha geride in
p edilmesi tekarrür etmiştir. 

Maarif Vekaleti, hapishane binası i
le beraber yıkılmak istenen Kanuninin 
vezirlerinden İbrahim paşa köşkünün 
hali ile muhafaza edilmesini ve bu bi
nadan istifade olunmasını ileri sürmüş 

Poliste: 
Klpr& &.tinde bir otomobil 

kazaaı 

tür. Yeni Adliye Sarayı İbrahim paşa 
köşkün:in gerisinde bulunacak ve köşk
yıkılmıyacak, kitab müzesi olarak mu
hafaza olunacaktır. 

Nazım planın detayları hazırlanır -
ken bilah.are yapılacak olan Belediye 
ve Vilayet Sarayları da geriye çekile
cektir. Bu münasebetle Adliye Sara -
yının inşasına başlanabilmek için ye -
niden istimlakler yapmak zarureti baş 
göstermiştir. 

Müddehunuml Ankaraya gitti 

İstanbul müddeiumumisi Hikmet O
nat, evvelki akşamki ekspresle Anka -
raya gitmiştir. 

Müddeiumuminin Ankarada birkaç 
gün kalarak, bazı adliye işleri hakkın
da vekaletle temaslar yapacağı anla -
5ılmaktadır. Bu arada Hikmet Onatın, 
İnşaatına hala başlanamıyan adliye sa
rayı meselesini de, kat'i bir neticeye 
bağlıyacağı tahmin edilmektedir. 

Şehir lşlt>rl: 

Y amm adliye enkazını belediye 
kaldıracak 

' Şoför Nüsretln ldareJlndeld 353 numaralı Yanan adliye binasının arsasında 
atomobll Galata köprüsünden ıeçerten Meh duran enkaz henüz kaldırılmamıştır. 
med tın 55 yaşında Lütfiyeye çarparak ba- Milli Emlak Müdürlüğü ile enkazın 
fllldan yaralam)ftır. 

kaldırılmasını üzerine alınış olan mü -
iane toplıyan dlrt kiti yakalandı teahhid arasında bu yüzden ihtilaf baş 

Sultanabmedde Gençler Blrlltl namı al - göstermişti. İhtilafı gözden geçiren 
tmda bir spor tıübtı açtıklarından bahlsle d 
Babı111de Nüsret matbauına müracaat ede- muhakemat müdürlüğü müteahhi in 
ret mühür ve tart yaptırdıktan sonra bun - mukavelesini feshetmiş ve depozito ak 
ıarıa mahalle aralarında do~ rastıeı - çesi olarak müteahhid tarafından ya -
dltlerlnden tane toplayan Mehmed, All, Ta - tırtlan üç bin beş yüz lira ile bu enka
lit, Zeki 1almll gençler suç üatllnde yakalan- zın belediye tarafından kaldırılmasını 
llllflar ve batlarmda kanuni muameleye te-
nasül oıunmuıtur. tasvib etmiştir. 

iki yanıın bqlanııcı Yeni balıkhane binan 
r Çengeliöyde Kuleli caddesinde Tevfik Ce- Modern Balıkhane binasının nere -
nanlye aid ispirto fabrlkaaı ne Beykozda de inşa olunacağı henüz tesbit edilme
:Meydan sokatında İbrablm otıu Tevfltlo e- miştir. Şehircilik mütehassısı Prost, 
Ykıde m yangın baflangıcı olmuşaa da Wsl balıkhanenin Halle bilah.are yeri de -
de ~tet bt1yiimedeb~ aöndlirülmtlftür .... _.. ğiştirilecek olan Karaköy köprüsü ara-
Bir kamyon ır tramyaya ~ ...... smda yapılmasını tasvib etmiştir. Ka -

Ltileburps pJA.taaını tatıJan SO numara- k.. k.. .. ·· il ri şehir planında 
h bir kamyon Dlvanyolundan ıeçerken 53 ra oy oprusu e . 
numaralı Kurtulut - BeJUJd tramvayına şimdiki yermden. kaldırr~a~ ve şım 
carpmlf, tramvayın ban ataammı topar - diki balıkhane bmasının onune alın -
mıttır. Kamyon toförü kazayı mütealclb dur- maktadır. Yeni balıkhane binası yapıl
JIWIUfı Joluna devam etmlftlr. dıktan sonra bugünkü bina yıkılacak -

Emaf ha.tanesi tır. 

Esnaf dispanseri yakında Mollafenari y alo•• batb için bir otobfb ahndı 
caddesinde kiralanan hastane binasına Deniz bank y aı'lova hattında çalışmak 
ta§lll8cak ve temmuzun birinden itibaren üzere 30 kişilik büyük bir otobüs getirt
burada faaliyete ba§lıyacaktır. miştir. Otobüs bugün Yalovaya gönderi -

Sipari§ edilen 30 karyola, yatak vesair lecektir. 
levazım da 15 temmuzda tesellüm edile- =============-===-=== 
eek, 20 tem.muzda 30 yataklı hastane a - ralık bir ameliyat limbası hediye etmiş-
çılacaktır. 30 ağustos zafer bayramında tir. 
da hastanein küpdına aid merasim ya - Hastanenin röntgeni 30 ağustosa ka -
pılacaktır. dar tesellüm edilecek, yerine konacak 

Balıkçılar Cemiyeti, hastaneye 250 li - ve çalıpnağa başlıyac~ır. 

ilkmekteb çocuklarının kabiliyetleri denendi 

Bu sene İstanbul ilk mekteblerinden 
mezun olanlardan beş yüz çocuk dün tt
niversite konferans salonunda toplanmıı 
ve kendilerine üç yüz bir sual sorulmuş
tur. 

Çocukların bu suallere verdikleri ce
vablar tedkik olunacak ve bu suretle İs
tanbul ilk mektebilerinin verdikleri raıı
dıman hakkında malillnat elde edilmiş 
olacaktır. 

Bu ıahtekirlıkla suçlu talebe liseye girmiş, ticaret 
mektebine geçmiş, senelerce sonra da iş anlaşılmış 

Ağırceza mahkemesi, dün sahtekar
lıktan suçlu bir mekteb talebesinin 
muhakemesini yapmıştır. 

İddiaya ~öre, Abdullah Raif ismin -
deki bu genç mektebli, Vefa lisesinin 
orta kısım 1 inci sınıfında okuduğu sı
rada, Fransızca dersinden sınıfta kal -
mış ve bilahare tasdiknamesini alarak, 
mektebden ayrılmıştır. 

Raif aldığı tasdiknamedeki ipka kay 
dını tahrif ederek, cgeçmip e çevir -
miştir. Sonra da, mülga İstanbul 2 in
ci noter dairesine gitmiş ve tasdikna -

Pazar günü Beykoz açıklarında vukua menin bir suretini çıkartmıştır. Bu su
gelen ve 8 kişinin boğulması ile netice- retle, Bakırköyünde Bezezyan lisesine 
!enen müessif kazada Şirketihayriyenin müracaat etmiş ve kaydolarak, üç sene 
65 numaralı vapurunun kaptan ve mit- kadar mektebde okumuştur. Sonra da 
rettebatı büyük bir fedakarlık gösterert>k Ticaret lisesine nakletmiştir. İşte, bu 
12 can kurtarmışlardı. Şirketihayriye ida- sırada mektebler birbirinden Raifin 
resi bu fedakarlığı takdir etmiş, kaptanı kayıdlarile, diğer evrakını istemişler, 
da, mürettebatı da para vermek suretile mektebli çocuğun başardığı sahte iş -
taltif etmiştir. Resimde üstte sağdan iti- ler de, bu suretle ortaya çıkmıştır. 
baren kaptan, Mehmed, lostromo Hakkı, Suçlu, Ağırcezada yapılan muhake
kamarot Bahaeddin, altta da gene sağ - mesinde hakkındaki iddiayı reddetmiş 
dan itibaren tayfa Kadri, Bekir ve İs - ve: 
mail g<trülmektedirler. _ Benim bu işlerden haberim yok. 

E ık• k• • t Tasdiknamedeki tahrifatı da ben yapVVe 1 gece 1 SiS e madım. Bu tasdiknameyi, mektebler 

iki vapur karaya oturdu ~:~~~~r~~:ı~~~~ermiş .. Ben, götür -

Fakat, müddeiumumi Ahmed Rem-
Evvelki gece Karadeniz boğazını kesif . t l b" k d l"llerle suçu yu-

l b .. d ilti b. zı, op anan ır ço e ı 
bir sis kapamış ve u yuzS~na·· ~~ğnle ı kanda yazdığımız şekilde, sabit gör -
vapur karaya oturmuştur. ıs un o e - .. ı·· İdd. · · kuyarak maz 

muş ur. ıanamesını o , -
den sonra açılmıştır. . . . nun talebenin ceza kanununun 342 inci 

Karaya oturan vapurlardan bırısı Rus- dd . h .. k.. 1 · ·· t · e ın· ı· ma esı u um enne gore eczıy s 
yanın Poti limanından gelmekte olan . t . t• 1· t .1 ·kdar u··ç se 

d ıs emış ır. s enı en ceza mı ı -Norveç bandıralı Torvanger vapuru ur. ..dd tl h ·sti 
V ık. k 8 .b d ne mu e e apı r. apur evve ı a şam ervı urnun a nıa- . . .. 
zot aldıktan sonra yoluna devam etmiş Muhak~~e, Raıfın ~ud~aasını ha-
ve 21 sularında Umuryeri mevkiinde k2 - zırlaması ıçın, başka bır gune bırakıl
raya oturmuştur. 
Kazanın vukuu, gemi kurtarma şirketi 

müdürlüğüne bildirilmiş ve Hora tahli -
siye gemisi kaza mahalline gitmi_ştir. Tah
lisiye ameliyesi için geminin kaptanı iie 
açık mukavele yapılmış ve Hora Remisi 
dün sabah kurtarma işine başlamıştır. 
Amerikanın Baltimor limanına gitmek -
te olan bu gemi 6500 gres tonilitoluktur. 
9,200 ton manganez ve 750 ton meyankö
kü yüklüdür. Hora tahlisiye gemisi kur -

mıştır. 

Kasımpaşa cinayetinin 
muhakemesine başlandı 
Suçlu Alieddin arkadaşı 
Enverin kaza ite öldüğünde 

ısrar ediyor 
tarma ameliyesine devam etmektdeir. Kasımpaşada, Halilin kahvesinde ar 

din Sultanahmed 1 inci sulh ceza ha -
kiminin kararile tevkif edilmişti. 

Suçlu hakkında açılan hazırlık tah
kikatı neticelenmiş ve dün Asliye 4 ün 
cü ceza mahkemesinde, muhakemesine 
başlanılmıştır. 

Alaeddin mahkemede, hadiseden ev 
vel arkadaşile birlikte rakı içtiklerini 
ve sarhoş olduklarını söylemiş, vak'a
yı sulh ceza hakimine anlattığı şekil -
de, tekrarlıyarak: 

- Tabanca dolu idi. Fakat, Envere 
verdiğim zaman emniyet tetiği kapalı 

bulunuyol'dU. Sonra, o karanlık bah .. 
çede havaya silah atmak isteyince e -
linden aldım. Cebime koyarken, tek -
rar namluya yapıştı. Benim elimde kab 
za kısmı vardı. İşte, silAh bu çekişme 
sırasında ateş aldı. 

Demiştir. 
Maznun elinin tetikte olup olmadı .. 

ğına ve dolu tabanca ile niçin ısrarla 
çekiştiklerine dair sorulan suallere ıse, 
mütereddid cevablar vermiş, iyi hatır
lıyamadığını söy !emiştir. 

Muhakeme, şahidlerin celbi için, ta· 
lik edilmiştir. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Küçükpazarda Alfonsun dükkanın· 

dan bazı aıat ve edevat çalan Mehmed, 
Asliye 4 üncü ceza mahkemesinde, 1 
ay, 7 gün müddetle hapse mahk\ım e -
dilmiştir. 

Bir tahsildarm tecziyesi 'istenildi 
Beyoğlu Belediye tahsildarı Nadi: 

1569 lira 50 kuruşu ihtilas etmek ve 
3 lirayı da zimmetine geçirmek iddia -
sile, Ağırcezada, tahtı muhakemeye a· 
lmmıştı. 

Dün muhakemeye devamla müddei
umumt Ahmed Remzi nıütaleasını söy
lemiştir. 

Mevcud delillere istinaden suçu sa
bit gören müddeiumumi, Nadinin ce .. 
za kanununun 202 ve 203 üncü mad .. 
delerine göre tecziyesini istemiştir. 

Duruşma, müdafaaya kalmıştır. 

Mtlddeiumumlligı davet 
İstanbul Müddelumumlllltnden: Asliye 

5 el ceza mahkemesi tltıblerlnden Şlnasl 
Yılmazın acele memurtyetımıze müracaat 
etmesi. 

Karaya oturan ikinci vapur da İngiliz kadaşı Enverin kaza neticesi ölümüne 
bandıralı Staholme vapurudur. Gaz yük- sebebiyet vermekten maznun, Alied -
lü olan bu vapur da sis yüzünden dün sa- -==~ıı=ı===-=====-========-=-=ı-=-=ııı:ıı=-=-=-=-===--==-=---=--=-ı==--
bah Karadeniz boğazının Alaca ile K~ - Deniz işleri : Mil tef errtlı : 
raburun mevkiinde Rak:ethane önünde 
yolunu şaşırmış ve karaya oturmuştur. Denhyollan idaraine bir nhbm l.tanbul elektrik umum 
Gemi kendi vesaiti ile kurtulmağ çalış - daha talW. edildi mtld6r8 pldl 
maktadır. 

Gaıatada vapurlann yanaııtı~ı altı rıh- Elektrı·k şır· ketı·nm· tesellüm muame Her iki gemideki hasar mikdarı henüz ~ !i • 

tımından köprüba111ndaki 1 ve 2 numaralı ı · b ·· b·t k ·· ed. N fia tesbit edilememiştir. Bu cihet vapuriar r-- esı ugun yarın ı me uzer ır. a 
rıhtımlar bundan bir müddet evvel De -kurtarıldıktan sonra belli olacaktır. Vekileti elektrik işleri umum müdür .. 
nizyolları vapurlarına, diğer 3, 4, 6, 6 

Şirketi Hayriyenin 
yaz tarif esi 

Şirketi Hayriyenin yaz tarifesinin 
tatbikıne yarından itibaren başlana -
-~-ır. Yeni tarifede vapur seferlerinin 
sayısı çoğaltılmıştır. İlkbahar tarife -
sindeki vapur seferlerinden başka ye -
niden Kavaklardan her sabah saat 
6,27 de, 8,20 de, 11,32 de, 13, 17 de, 
17 de hareket eden ve İstanbula ge -
len seferler ihdas edilmiştir. Sabahları 
Büyükdereden 8, 1 O da kalkan bir va -
pur elli dakikada doğru Köprüye gel -
mekte, Kavaklardan son vapur 20,2 7 
de kallonaktadır. Köprüden Boğaza 
hareket eden ilk vapurun hareket saa
ti 7 den 6, 1 O a alınmıştır. Öğleden son
ra Kavaklara kadar uzayan vapurlar 
doğruca Yeniköyü tutmaktadır. Köp -
rüden kalkacak ve doğruca elli dakika
da Büyükdereye gidecek olan vapurun 
hareket saati· 19,20 dir. Son vapur 
Köprüden 21,30 da kalkacak, her Cu -
martesi akşamı saat 24 de Köprüden 
biır vapur tahrik edileceği gibi, yalnız 
Cumartesi akşamına mahsus olmak ü
zere bu sene ilk defa olarak Kavaklar
dan da gece yarısından sonra saat birde 
Köprüye bir Tapur tahrik olunacaktır. 

numaralı rıhtımlar da ecnebi vapurlara lüğüne tayin edilen Nafia Vekil.eti mü • 
tahsis edilmi§ti. nakali.t dairesi reisi Kadri dün ·sabahki 
Denizyolları işletmesi bu iki rıhtımm ekspresle Ankaradan şehrimize gelmi§ • 

mevcud vapurlarına kafi gelmediğini ile- tir. Umum müdür, dün Metro hanındaki 
ri sürerek 3 numaralı rıhtımın da ken - şirket idaresine giderek tesellüm heyt:tl 
disine verilmesini istemiş, bu hususta azalarile görüşmüş, bir müddet idaredt 
deniz ticaret müdürlüğü ve 1ktısad v~-
kiletile yapılan temaslar sonunda bu işi.n meşgul olmuştur. 
bir komisyon tarafından tedkik edilerek Umum müdür, temmuzun birinden iti-
halledilmesi kararlaştırılmıştır. haren şirket merkezinde yeni vazifesine 

Dün deniz ticaret müdürlüğünde, mü- fiilen ba~lamış olacaktır. 
dür Müfid Necdet, liınan işletme müdürü 
Hamid Saracoğlu ve Gümrük muhafaza 
başmüdürü Hasandan müteşekkil komiı;
yon bu işi tedkik etmiş ve Denizyolla rı 
vapurlarının çokluğu karşısında 3 nu -
maralı rıhtımın da Denizyollanna veril
mesini kararlaştırmıştır. 

Vapurlarda izdihama mani 
olunma11 iateniyor 

Cemal Sahir Opereti 
Bu gece - Şehremini inşirah bahçe
sinde Pazartesi Yeşilköyde mevsimin 
en yeni opereti R A M P A 8 perde 
Yazan Celal Sahir mnzikli halk 

şarkılan 

Deniz ticaret müdürlüğü, Akay ve Şir- •---
8
•E•Y•

0
-Jle•L•U•N•U•N ___ , 

ketihayriye idarelerine bir tezkere gön- \.J 

dererek yaz mevsiminde, bilhassa pazar EN GÜZEL BAHÇESi 
günleri vapurların çok kalabalık olduğu- NOVOTNı• 
nu, bu yüzden halkın sıkıntı çektiğini 

bildirmiş ve tenezzüh maksadile vapur- 1 
lara binen yolcuların bu sıkıntılarının ti- MÜKEMMEL MUZ K 
nüne geçmek için bilet gişelerinde vapur- Zengin program 
!arın istiab haddinden fazla bilet satıl - ITİNALI SERVİS 
mamasını ve kalabalık zamanlarda ilAve 
vapurlar tahrilt edilmesini istemiştir. .~•••••••••••••• 



a spor are erı 

Kestanbolu kaplıcaları 
asri bir hale konuldu 

Edirnede bir adam 
metresini vurdu 

lspartada pehlivan güreşleri yapıldı, Devrekte de 
güreı ve at yarışları hazırlanıyor 

Ezine medhalindeki eski evler yıkbnldı, yerine 
1irmiye yakın 1eni ve modern evler 1apbrıldı 

l:zinede!I• güzel t>ir manıara 

Çanakkale (Hususi) - Buraya 49 tamir ve zeminler! güzel çinilerle dö
kilometre mesafede olan Ezine şirin bir şenerek sağlık bakımından memleketin 
kaza merkezidir. Az zamanda bir hayli bir ihtiyacı da karşılanmıştır. 1 

inkışaf eden Ezinenin medhalinde ka- Belediyeler Bankasından yapılması 1 
sabanın güzelliğini bozan yirmi kadar mutasavver 40.000 liralık istikraz da 
e\ yıktırılarak yerlerine muntazam bir alındığı takdirde kasabanın elektrik te
Plan dahilinde evler yapılmıştır. sisatı ve sinema binası da temin edile-

Ke tanboludaki tarihi kaplıcalar da cektir. 

Lapsikide çok 
acıklı bir kaza 

Bir kaynata evladı gibi 
6evdiği 

gelinini öldürdü 

Manisa da bir itfaiye 
otomobili devrildi 
Bir -itfaiyeci öldü, dördü 

yaralandı, diğer bir 
kazada da 6 yaralı var 

Biga (Hususi) - Gürece köyü eşra- Manisa (Hususi) - Karaköy sem -
fından Osmanın oğlu, köyde yapılan tindeki bir yangından dönmekte olan 
hır dtiğün münasebetile babasının ro- itfaiye otomobili Sultancamii virajını 
\·oh erıni alarak düğün yerinde atma - dönerken birdenbire devrilmiş, rnüret-

Edirne (Hususi) - Dün şehrimizde 
bir cerh vak'ası olmuş ve Hüseyin a -
dında birisi metresi Fatmayı, bıçaka 
vurmuştur. 

Carih Hüseyin birkaç senedenberl 
Fattna ile metres hayatı yaşamakta idi. 
Fakat bundan bir müddet evvel 'Fat ... 
rnayı, Ahmed ve karısı Nazire iğfal e • 
derek Oğulpaşa köyünde Arif adında 
birisine kaçırmışlardı. Bundan muğber 
olan Hüseyin, dün bir vesile ile Fat -
manın Edirneye gelişini haber alınca 

20 kuruş mukabilinde bir bıçak alarak 
eski metresinin yolunu beklemiş ve 
geçerken Fatmanın üzerine hücum e -
derek yaralamıştır. 

Hüseyin yakalanmış ve Fatma da 
hastaneye kaldırılmıştır. Fatmanın ya- Gerze (Hususi) - Burada yeni ku- mıntakanın ate§li gençliğini sinesinde 
rası tehlikeli değildir. rulan Gerze spQr klübü mahalli gençlik toplamıya uğraşan bir faaliyet m~rn-

Celallı 
Nahiyesinde 
imar /aallgetl 

için bir faaliyet ve çalışma vesilesi ol- bama biraz maddi yardım yapılacak o
muştur. Kaymakam Halil Tokatın te- lursa büyük başarılar elde edileceği 
şebbüsile meydana gelen bu spor kuru- muhakkaktır. Müessis ve müdüılerini 
munun başında yilzbaşı Mithat Bengil tebrik ederken yüksek alakadarların da 
bulunuyor. Fakat, bu nevi teşekküller- yardım ve alakalarını istemeyi borc bi

Sıvas (Hususi) - Celallı Hafiğe bağlı de olduğu gibi Gerze spor klübü de liyorum. Resimde klübün açılış töreni 
§irin ve güzel bir nahiye rr f'rkezidir. Na- maddi yoksulluk içindedir. Geniş bir görülmektedir. 

hiye ve köylerinde General Dirik sporcular araıında 
ıon aylar içinde 
mühim yenilikleı 

vllcude getirilmij· 
tir. Nahiye müdü· 
rü Mehmed Bay. 
kal bilh&ssa köy 
.şlerine büyük blr 
ehemmiyet ver
mektedir. 

Ceıaııı naMye müdü- Nahiyenin 29 kö
nl M<>hmtd Baykal yünde köy kanunu 
tatbik edilmektedir. Bu yıl köyle -
rin su ihtiyaçlarının temini içi'l tedbir a
lınmıştır. Köyllinun kültüre karp alaka
sı da gıttikçe artmaktadır. MPvcud okul
lar yeniden tamir edilerek iyi bir şekle 
getirilmektedir. Köylere te-lefon tesisatı 

da yapılmaktadır. 

ğa başlamış. Bunu haber alan Osman: tebattan Yaşar başına düşen merdive - Bigayı dolu yağdı }alatasaray basketbol takımı ile E- simde Galatasaraylılarla Yavuzsporlu-
-Belki bir kaza çıkarır silahı getir- nin açtığı yaranın tesirile derhal öl - B" (H A) B iri t li dime Yawzspor basketbol takımının lar ve Trakya Umumi Müfettişi Gene. 

Sin eve koysun - diye oğluna adam ınüştür. Diğer dört kişi de ehemmiyet- ı~a .k~s~ı d~ :.ay~. r· ~e maç yaptıklarını ve Galatasaraylıların ral Kazım Dirik bir arada görillmekte-
Salmışbr. Oğlu da getirip silahı eve bı- lice surette yaralanmışlardır. Yaralı - ve çoü 1 .mğ.ı ar ad ko'uboutşmluş ur. hadr- İstanbula döndüklerini yazmıştık. Re- dirler. 
r k 0 d d b 1 0 1 M . 1 k t h . k 1 gı ç t ı ı ovasın a ı s an ar, no u - Ad .. •1 • .. 
~lmış. k sıra a evN~ u unan sınan. ~r 1 anlısadmemB eke aMstan~sınde b~. - lar vesair hububat hay'li bozulm~ bo- ap~ -'lrl fUfe§CI en antrenor İstiyorlar 

og unun arısı olan ımtec: aırı mış ar ır. u aza anısa a u - bi k 1 d . . t" B ' • 
G · il"h ba B k ··k b" t ·· d y ra r ço ağaç arı evırmış ır. u ara- Ad - etır kızım şu s a ı na. a a- yu ır eessur uyan ırmış, aşarın d bi kebi d ld k .. 1 apazarı (Husu-

l ~ 1 k · t d · · . 1 d f ed"lm" t" a r mer e yı ırım vurara o - i) Ank .. m og an aç mermı a mış - emış. cenazesı merasım e en ı ışır. dü .. r· y . d 1 b" k8 tab s - ara gureı 
~imet de silahı olduğu yerden alıp ka- bünci kaza k rmhuşl~rd. agaben ° u, ı· ır kalr 

1 
y 

3 
- federasyonu tara-

' · k b .. ası a ın e ve ş san ım ın ırrın-
" ınpederme vererek gene oca aşm - Bu hadisenin ertesi günü de bir ka- d d 0 fmdan şehrimize 
da meşgul olmağa başlamış. za olmuş, Saruhanlı ve Adiloba köyle - a ır. gönderilen antrenör 

Osman, bakarken silah nasılsa ateş rine gitmekte olan 14 ve 6 numaralı mek için 8.n.i bir manevra yapınca oto- Necati spor klübüne 
alınış, çıkan kurşun gelini Nımetin ku- otomobillerden 14 numaralı otomobil mobil yolun sağındak~ hendeğe yuvar- mensub güreşcilerl 
iağının arkasından girip kafatasının önüne çıkan bir tayı ezmemek için bir- lanmıştır. Neticede yolculardan Ayşe, d"" t .. 1 t 
ıçinde kalmıştır. Gelin hemen yere yu- denbire durmuş, arkadan gelen 6 nu - Rüküş ve Döndü ağırca, İsmail, Hasan, or gun ça ış ır
\'arlanmış ve silah sesine koşan köy maralı ot-Omobil tozdan bu manevrayı Şaban hafifce yaralanmışlardır. Hepsi mıştır. Bu çalışma-
l'nuhtarmdan su istemişse de bir yu - görememiş ve 14 numaraya bindirme- de hastaneye kaldırılmışlardır. lardan çok memnun 
dum bile içemeden oracıkta ölmüştür. kalan gençler hiç ol-

Öz evJadı gibi sevdiği gelininin kan- ispartadaki yangın mazsa ayda bir defa 
la.r içinde cansız olarak yattığını gö - böyle antrenör gön -
ten Osman, bu faciadan fevkaiade mü- İspartadıı bir yan· r- il(" I. derilmesini federas -
teessiı olmuştur. Bu hali gö~en .. osma- gında 3 kunduracJ f& "ll- yondan rica etmiştir. Antrenör Necati buradan İzmire gitmiftir. 
nın karıs.ı da çıldırın. ış .• e.rtesı g.un ak.ıl d .. kk. d ğ lspartada pehlı·van gur .. eılerı· yapıldı 
hastanesıne sevkedılmıştır. Dıkkatsız u an·nın yan 1 ı.ı. 
kavınbaba, hapsedilmiş, lakin maktu - nı yazmı~tık. Dercet .. 
lenin akrabası davamız yok deyince tiğimiz resim yangınr 
durusması gayri mevkuf plarak yapıl - dan sonra alınmıştır 
l'nak üzere serbest Qırakılmıştır. Belediye itfaiyesi 

İsparta ( H u s 
s i ) - Çocuk Esı. 

geme Kurumunun 
tertib ettiği güreş-

Babaeskide bir kuduz vak'ası 
yangına çabuk yetiş ler çok güzel olmuş 
miş ise de su buluna ve büyük bir alB.ka 

Babaeski (Hususi) - Kazamızın madığ: i<'ineteşin ö- ile karşılanmıştır. 
tTandıra köyünde kasab Bekirin refi- Evvelıl buralı pehli-nüne ee~Hememiş. 
ka mı ısıran kedinin kuduz olduğu an- Vanlar yağlı güreş-
laşılma ı üzerine kadın derhal Kırkla- yangın ancak itfaiye- ler yapmışlar, bun-
te}ı memleket ha tanesine kaldırılarak nin ve halkın cansi- dan sonra Dinarlı 
tedavı altına alınmıştır . parane gayretı sayesinda söndürülebilıni şür. Mehmedle Sofyalı 
-===========================-=======================-=-=-=-=-mc:::::m=-11:1111==-=ıı--===---=--===-----==m Dimo, Afyonlu ya-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki· 

- Hasan Bey, ge-.en gün 
bir kamyon ... 

... Bir mağazaya girmiş
ti ... 

... Dün de atlı bir araba 
bir pastırmacı dükki.nına 

lirmij. .. 

Hasan Bey - Atın pas -
tırmacı dükkanına girme
sini anlarım. Fakat araba • 
dan pastırma olmaz ki ... 

rım dünya Süley-
manla Bulgaristan-
lı Kirli karşılaşmışlardır. Halk Ameri- bir taraftan maddi bir yardım görme
kan usulü güreşlerden ziyade yağlı gü- m~sine rağmen bü~ ük bir faaliyetle 
reşleri ilgi ile seyretmiştir. Resimde İs- çalışan bir spor klübü 'ardır. 
partalı pehlivanlar bir arada görül- Klüb, halkın eğlence ve müzik ihti· 
mektedirler. yacmı karşılamak üzere bir s nema bı-
Ayvalık İdrnanyurdu kapatılmamış nası vücude getırnl°ş 'e on altı kiş"lık 
Ayvalık İdmanyurdu Başkanı M. U- bir de bando te kil etmi fr. 

nursal imzası ile aldığımız bir mek-
t ubda klüblerinin Parti Genel Sekre- Samsunda lig maçlan 
terliği tarafından verilen bir emirle Samsundan yazılıyor: Şehir stadında 
kapatıldığı hakkındaki haberin asılsız lig maçlarına devam edılmiş, Halk por 
olduğu bildirilmektedir. Yapraksporu 4-3, Bafradan gelen Baf-

Ezine spor Jdübünün faaliyeti raspor, gene Bafradan gelen Bafra 
Çanakkale (Hususi) - Ezinede hiç- Gençlerbirliğini 1-0 yenmişlerdir. 



( HAdileler Karpaında 1 

KOKU 
Tranıvayda ıueteml okuyorum: 
.Bir otomobil kazası neticesinde bir 

bdın koku alına hluasını kaybetmlf .. 

*·• 
- Vah vah .•• 
Diyorum. Yaıı daha bitmedi. Okumı

ya devam ediyorum: 
.Kadın mahkemeye müracaat etmiş 

.e on bin İngiliz lirası tazminat istemiş
Ur.a 

- Yaşadı! 
Diyorum, yanımda cturan ıazetE-me 

aotru eğıliyor; 
- Bayım, mesai saatlerinin değişece • 

fine aid bir havadis var mı? 
Burnuma bir sarmısak kokusu geliyor: 
- Yaşadı. 

Diyorum. Soruyor; 
- An'bmadım efendim?. 
- Hiç kendi kendime konuşuyorum da •. 
Tramvaydan iniyorum. Vapura binece-

ğim.. Gişenin önü kalabalık. 
- Bana bir yalnız gitme. 
Tepemden bir el :uzanıyor: 
-Bana da! 
Ensemden doğru pastırmalı bir rakı 

kokusu geliyor. Burnumun direği kırıldı 
sanıyorum: 

Düşünüyorum. Eğer ben de koku al
ma hassamı kaybetmiş olsaydım, ne iyi 
olurdu. Şimdi bu kokuları duymazdım. 

Vapurdayun. Sağ tarafıma bir sarışın, 
sol tarafıma bir esmer kadın oturuyor -
Jar. Sağdan bayıltıcı, soldan sarhoş edi
ci esans kokuları geliyor: 

Biraz evvel düşündüklerimi hatırhyo
rum: 

- Hayır bayır, diyorum, yüz bin değil, 
bir milyon lira verseler gene koku alma 
hassamı kaybetmek istemem! 

Vapur iskeleye yanaııyor, açık gözler 
bir an evvel çıkmak için salondan dışa r 

rıda birikmifler .. Ben de aralanna kıtı
ııyorum. önümde y(lı yirmilik (yal de
lil, kilo) blr kadın var .. Hava sıcak.. Ar4 

tık neşrettiği ter kokusunu tahmin edin! 
- Şimdi yüz bin liram olsaydı, koku 

alma hlssamı yokMecek insana seve seve 
verirdim, diye düşünüyorum. 

Otobtisteyim.. Her çeşid koku arasına 
bir de benzin kokusu karışmış .. Nefes a
lamıyorum. Yalnız koku alıyorum. 

- Ne olurdu, koku alına hissimi kay -
betseydim. 

Otobüsten indim, evime do~ru yürl -
yorum: Güzel bir koku geliyor, güzel bir 
kadın görünüyor: 

- Affedersiniz bay! 
- Buyurun bayan! 
- Filinca yere nereden gidilir? .. 
- Tarif edeyim bayan .. Daha iyisi sizi 

oraya kadar götüreyim. 
- Teşekkür eder.im. 
- 1şte burasL 
- Teşekkür ederim. 
Elini uzatıyor, elini sıkıyorum. Evime 

giriyorum. Karun karşılıyor: 
- Sende bir koku var? •• 
- Ne münasebet. 
- Eline sinmi~ 
Elimi kokluyorum.. hakkı var. Elimi 

sıkanın kokusu sinmiş. 
Düşünüyorum. 

Koklama hassasını, kaybeden kadın, 

keşki karım olsaydı; hem böyle ahiret 
suallerine karşı yalan uydurmak mec -
buriyetinden kurtulurdum.. Hem de yüz 
bin lirası bulunan bir kadının kocası o -
Iurduın. 

1smet Hu?'l1si 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =:J 
Zorafe boynunu bir kavuçuk 

gibi eğer 
Zürafe ekseri -

ya, dimdik dur -
duğunu gördüğü

müz boynunu, la -
zım geldiği zamnn, 
bir kauçuk parçası 
gibi eğebilir. Hay
vanın boynu (7) 
kemikten m;_j te -
şekkildir. 

Simyacllarm yedi madeni nedir ? 

Felemenkte evlenecekler 
için bir usul 

Felemenkte ev -
lenecek delikan -
lılar tuhaf bir u -
sule baş vururlar: 
Evlenmek istiyen 
genç. kendisine eı 

olarak ~mek is -
tediği kızın kapı -
sını çalar ve siga -

• 
rası için at:ş ister. Bu hal ev halkının na· 

.tarı dikkatini celbeder. İkinci defa tek -

rar ateş isterse, ya içeri davet edilir, ya -
hud ateş verilerek kapı örtülür. Birinci 

§Ikkın tahakkuku takdirinde delikanlmm 

talebi is'af edileceği, ikinci şıkta ise red 

~ 
Buklet manto 

Bu güzel cöğleden sonra> mantosu in
ce bukletten ajur bir dantel gibi örül-

müştür. Kabarık olmıyan her düz delikli 
örgüden yapabilirsiniz. Mesela iki, üç 

veya dört ilmikte bir jur ... Kol kapak
ları tek lastiktir. 

Yaka ve etek önleri çorab örgüs-:idür. 
Liiciverd -veya siyah bukletten güzel 
olur. 

Plaj elbiseleri 

Köy 
* ~ .. 

Birçolı cmclı. ve para harcanaralı uzaltlarJan getirilip lıöylüye veril· 
mit oldll 6a ~ boiaLnın; lıendüerinden belılenilen layJalar• 

p.tere6ilmai, lİİ%fanll ~hile balıılmalanna bailıdu. 

Yazan: Tarımman 

Devlet büdcesinin ehemmiyetli bir ge
lir kaynağı olan sığırlarımızı, verimce 
gerilemekten korumak, bu durumlarını 
daiına ileri götürmek için yıllardanberi 
türlü emekler harcandığı malumdur. Ge
rek büyük harbde, gerek istiklfil harbin
de mevcudları bir hayli azalan hayvan
larımız, devletin himayesi sayesinde gün
den güne artmaktadır. Yalnız sayım ver
gisinin tedricen indirilmesi bile, sayıca 
çoğalmalanna büyük yardım etmiştir: 
Sığır başına 125 kuruş vergi alınırken, 

yurdun bu cins hayvan mevcudu 4.5 mil
yondan iheetti Hükfunetin vergi niır 
betini 80 lrunışa indirmesi üzerine bu 
mikdar 1937 de 6.5 milyona baliğ olmuş
tur. Bunun gibi koyun mevcudumuz 10.5 
milyondan 18~ milyona, at mevcudumuz 
460 binden '130 bine Y'jkselm~cıtir. 

1929 da umum vergiye tabi hayvan sa
yısı 28 milyon iken, her çeşidinde yapı
lan devamlı tenziller sayesınde 1937 de 
bu mikdar, 39 milyonu bulmuştur. Bu 
yıl hayvanlar vergisinin yeni baştan in
dirildiğini ve bu arada sığırdan alınan 60 
kuruşun da 35 olduğunu elbet öğrenmiş
sinizdir. Gelecek yıllar bu kıymetli hi
mayenin mevcudumuzu bir kat daha art
tıracağından şübhe etmemeliyiz. 

Herhangi bir mevzuda kemiyet kadnr 
keyfiyetin de ehemmiyeti olduğu tabıi
dir. Sığırlarımızın gittikçe artan bu mev
cudlarma, gittikçe düzelen bir soy üstün
lüğü, verim farkı da karışacaktır. Gerek 
şahsi teşebbüslerle, gerek devleijn hara
larında yetişLirdiği veya dışarıdan ge
tirttiği soylu boğalarla neslin ıslahına 

çalışıldığını da hep biliyoruz. 
Şimdi birçok yerlerde köylüye devlet

çe verilmiş veya köy parasile satın aldı
rılmış soylu damızlık boğalar mevcud
dur. Bunlar, düne kadar türedi danala
rın babalık ettiği ve bu yüzden gittikçe 
yoklt!§t1ğı ~ır süırülerimizı bu büyük 
mahzurdan kurtaracaktır. 

idL Köyde kadın, erkek, çoluk, çocuk kiri 
varsa (Geliyor!) diye alabildiğine kaçı• 

yordu. Kimi önleyip sorduysam sadece 
(Geliyor!) cevabını aldım. Az sonra (G • 
liyor) un ne olduğunu ben de farkettiıtl 
ve itiraf ederim ki damızlıktan çıka .. sıl< 
bir vahşet nümunesi olan köy boğasır 
önünde ben de (Geliyor!!) d;ye kaçrr 
başladım. 

Bu, boğanın .serbest olanı. Bunun tafll 
zıddına bir de esarete düşeni vardır: Kı>
yün korucusu onu viran bir ahıra kap'.!.· 
mıştır. Bu yarı karanlık yerde önce ku· 
duran hayvan, devamlı bir bakımsızlık 
rejimi altında öyle uslu bir hale gelmi§· 
tir ki, görseniz acırsınız. Artık insanlara 
değil, ineklere bile iltüat etmez olınu~ 
tur. Önünde samandan başka her şeye 
benziyen bir döküntü, ayaklan altında 
dizlerine çıkan bir sidik batağı vardır. 
Suyunu korucu ve kahya hatırladıkça 

verir. Sırtı tarak, ayakları su yüzü gör· 
rnez. İneği kösn;:iyen köylü, onu öuune 
katarak boğanın ahırına götürür. Yarım 
saat başını kuyruğunu okşayarak him
metini diler. Gönlü olduğu gibi, boş çe
virmesi de mümkündür. Çe\'irmese de 
yavru doğuncaya kadar daima şübhede 
yaşıyacaktır. Belki de asıl yavru ge"1e 
komşunun geçen yılki danasından ka • 
mış olacaktır. 

Hülasa köy boğalarının belli bir u ul 
altında ortalama bir bakımı mahdud 
yerlerdedir. Söylediklerim bir umumi) t 
olmamakla beraber vakidir ve biz az ,. ~ 
ya çok bu azlık üzerinde duruyoruz. 
Gerçi devletin veteriner teşkilatı bunu 
daima kontrol etmekte, öğütlerle yolıı 

getirmeye çalışmaktadır. Daha olmaz n 
boğayı ellerinden almaktadır. Ama bunu 
nimet sayan, gene eski türedi danalarına 
razı olanları da ben çok gördüm. 

Eski simyactlar 
aşağıdaki yedi 
maddeyi tecrühe
lerinde kullanır -
lardı: 

Altın: Apollonu 

Solda: Emprime .keten veya pikeden ö-
=oe=v=a=b=ı=v=er=il=ece=ğ=i=b=i=ld=i=ri=lrn=iş=o=lu=r=.=== nü baştanbaşa düğmeli, korsaJı büzgülu, 

kolsuz ve arkası açık bir rob. 

Şu kadar var ki, hayvan neslinin ıslahı, 
damızlık baba meselesi olduğu kadar iyi 
ve fenni bakım meselesidir de. Sığırları
nı muhtaç oldukları ışıklı, temiz ahırlar
da banndırmıyan, onların muhtaç o1-
dukları gıdaları vermeği zfüd sayan kim
selerin, en iyi damızlık babalarla de ve
rimli döller yetiştirmesine imkan yok
tur. Köylümüz damızlık boğalarla heves 
ederken bunlardan umduğu iyi döllerin 
ancak iyi ve temiz bakımla elde edilebi
leceğini habrlamalıdır. En soylu bir hay
van, köfü şartlar altında, en soysuz bir 
hayvan gibi olur. Bu noktayı belirttikten 
sonra köy boğaları üzerindeki bir cihete 
geçebiliriz: 

Ne yapmalı? Köylere devlet veya köy 
kesesinden verilmiş olan o güzelim boğa· 
lan köy sığırlarına daha faydalı bir ha 
le nasıl getirmeli? Bu mahzur, veya mü~ 
nasebetsizlileri nasıl izale etmeli? Bunu 
bana bir köylü tanıdığım şöyle toparlad1: 
cKöy boğalarını devletçe tutulmuş ve 
parası oradan verilir bir adam:ı eman t 
etmeli. Köylerde az bir ücretle ömrün l 
boğanın fenni bakımına, suyuM, tımarı· 
na vakfedecek çok kimseler vardır. Böy· 
le bir adam onu gerektiği gibi bakarak 
azgın veya sünepe olmaktan korur. Kö -
nüyen sığırlar emniyetli ve iyı bir döl 
almak imkanını bulur. Bakımını devletin 
verdiği ücret ile iş edinen bjr adam ela 
elbet onu yiyeceksiz ve susuz bırakmı· 
yacaktır. Zaten buna da köylü müzahir 
olur.> 

veya güneşi, gü - bakır; Zühre, Venüsü, demir: Marsu, te
müş: Diyana veya neke: Jüpiteri, kurşun: Zühali temsıl e
ayı, civa: Merihi, derdi 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
... Bay (P. T. H.) nin küçük bir merakı 
var: 

- Sevişiyoruz, evlenmek istiyoruz 
Sevdiğimin annesi bu birleşmeye ev
velce razı değildi. Sonra muvafaka\ 
etti, fakat neticelendirmekten el'an çe
kinmektedir, sebebi ne olabilir? diyor, 

Okuyucum bence muhatabını yan
lış seçmiştir. Busuali bana soracağına 
sık sık buluşup konuştuğu sevgilisine 

tevcih etseydi daha çabuk ve doğru 

bir cevab almış olurdu. Çünkü benim· 
ki nihayet bir tahminden ileri geçmı· 
yecektir. Bununla beraber söyliyeyim 

- Kız ailesinin hem menfaati, hem 
de vazifesi sevişmeyi buluşma ve ko· 
nuşmayı takib ettiği takdirde meseleyi 
bir an evvel neticelendinnektir. Vakit 
geçirmesi taallüle delfılet eder. Kara· 

rının kat'i olmadığını gösterir, muh· 
temel bir başka talib de gözde olduğu 
düşüncesini uyandırır. Kal'i kararını 
veren bir adamın (evet veya hayır) 
§eklinde bir ccvab almaması mümkürı 

değildir. Israr e<liniz, anlarsınız. 

ı\ 
Bayan (F. F.) ye= 
c- Aramızda ıs yaş fark var, ben 

bu erkekle rnes'ud olabilir miyim?> 
diyorsunuz. 

Anlattığınıza göre: 
cErkek iyi bir muhitin yetiştirme

sidir, ince hislidir, güzel bir mevkie 
malktir ve paranın kıt olduğu bir de
virde zengin sayılır.> 

Fakat a kızım, siz ne haldesiniz? 
Muhitiniz, tahsiliniz, servetiniz nedir? 
Muadelenin hallinde başlıca amil olan 
noktalan söylemeyi unutmuşsunuz, 

f arzedelim ki genç ve güzelsiniz, iyi 
bir tahsile maliksiniz, görünen bir mu
hitte yaşıyorsunuz, üstelik paranız da 
var. Size kendinizden on beş yaş bü
yük bir erkekle hayatınızı birleştir

meyi asla tavsiye etmem. Siz merdive· 
ni çıkıyorsunuz, o inmektedir. GörA 
mek ve eğlenmek hakkınızdır, o ise 
dinlenmek ister. 

Fakat buna mukabil saydığım sıfat· 
lardan bazılarının eksik olduğunu ka· 
bul edelim: Vaziyet derhal değişir. Si-

zin için saadet bu izdivacdadır ve in
san, hele erkek yaşından ziyade görü
nüşü ve teşekkül kabiliyeti ile ölçü
lür. 

Madem 'ki erkek önünüzdedir, mu
hakemeyi yanılmadan yapmanız müm
kündür. 

TEYZE 

Ortada: Beyaz p.• ~en bir şort, göğsü 
pıarti şeklinde motifle süslü bır güneşlik. 

Sağda: Bir de kareli ketenden pHij 
mantosu. Reverlcr emprime pike veya 
ketenden yapılabilir. 

Her lıaJın bilmelidir: 

Yağlı boya tablolar nasıl 
temizlenir ? 

önce resmin tozunu almalı. Sonra 
biraz zeytinyağı veya terebantin esan
sına batırılmış bir pamuk paıçasile her 
tarafını hafif hafif silmeli. Pamuk yeri
ne yumuşak, ince bez de kullanılabihr. 

Bu türlü tabloların bozulmamali>.n için 
güneşin doğrudan doğruya usUerine ak
setmemelerine dikkat etmeli, hararet de
recesi mütemadiyen değişen yerlere as
mamalıdır. 

Birçok yerlerde köylere mal edilmiş 
olan seçme boğalar, .köyde kimseye be
nimsetilmiş değildir. Köylü ve onun b:ı
zı başları, bunu bir gaile sayıyor. Kimi 
yerde boğa, gece-gündüz salma gezen bir 
hayvandır. İstediği tarlaya girer, istediği 
bostanı çiğner, bildiği gihi vurur-kırar 

bir dcrebeyidir. Onun girip bcrbad ettiği 
tarla ve bostanlarda kimsenin ses çıkar
maya da hakkı yoktur. Suyunu bildiği 

yerden içer, derisini ağaçta kaşır, gece
sini bilinmedik bir yerde geçirir ve böy
lece geçen ömrü arasında da inekleri 
yavrusuz bırakmamaya çalı.-. 

Gezip dolaştığım köylerin birinde bir 
gün korkunç bir paniğe şahid olmuştum: 
İşden-güçten dönülen bir akşam santi 

1 Bacaksızın maskaralıkJan · 

D EN.iZ 'FAtlAS-l 

Sığır neslinin ıslahında boğaların ne 
kadar ehemmiyeti varsa, boğaların gc· 
rektiği gibi bakıllp idare edilmesinde de 
o kadar ehemmiyet vardır. 

·····-················ .. ············•·•····················· 
Moskova radyosunda Türkiye 

için konser 
Moskova 24 (A.A.) - Tas ajansı bildiri -

]or: • 
28 Haziranda, Moskova saatlle saat 21 den 

21/45 e kadar, sanı Türkiye saatne saat 
20 den 20/45 e tadar, Türkiye için hususi biı' 
radyo konseri verlleccktır. 

Bu konser aşağıdaki 1.staSyonlar tRrnfın• 
elan neşrolunacaktır: 

Kısa dalga rkl. 19,89 metre, uzun dnlgıı. 

rv-8 1500 metre, uzun dalga rv-21 789,5 met· 
re, rv-73 349,5 metre. 

Taklid f 



lcnı memun.ı - Bit' kere dahtı deıti 
izdıvacının talebe geldim. ~ ce
t:cıbı red verecek olursanız.. mi hac
zederim. 

Başkası 
Gençler konuşuyorlardı: 
- Ben sevdim ve sevildim .. 
- Ne mutlu sana_ 
- Fakat sevdiğim bqkası idi Beni 

le en de başkasL 

* Tabiat 
- Bir insanın tablatfni yazuıından an

lamak mümkündür. 
- Ya ben yazı yazmasını bilmlyor

llm. Tal- iatoq olduluma mı hükmedile
eek. 

• , . ' 

Birinci pehlivan - Bacağı bırak! 
lkinci pehli11e1n - Sen ben.im ICIÇIG
nmı çekme, ben de aetıin bacaOım 
bırakınm. 

Deall mi? 
Nişanlılar arasında: 

- Beni, yalnız benim için 98VIJOl'lllD 
leiu mi? 

- Tabii, hem bunun dolra oldulunu 
99lendi!imiz zaman anlıyacabm! 

- ?????? 
- Ailenden kim gelirse ~ evimln 

kapısını açmıyacalJml 

- Ne efe ~ ıer, aide im cfan.. 
lap cırka&mı ~ 

Pişman oldum 
Amca, yeğenini hesabdan 

ldiyardu: 
. - Sana günde bet kul1lf 
habda ne eder? 

- Otuz beş kuruş! 

imtihan 

versem, 

- Af erin, iyi bildin; al sana otuz beş 
kuruş .. 

Yeğen düşündü: 

- Bir lira eder demediğime şimdi 
Pişman oldum. 

lsplrtizma 

Parkta 
Bir küçük kGpek, bir erkelin ayaklan 

ansında doı.,tı. .Erkek yanında oturan 
kadına döndü: 

- Bu gf1zel köpek Bizin mi? 
- Hayır bay. 
Erkek köpeğe bağırdı: 
- Pil köpek hoıt, hO§t. 

* Ayyaş 
Ayy8fı apartımanın üçüncü katından 

aşağı düşmüştü. Koşuştular. Biri bir bar
dak su getirdi Ayyq auya baktı: 

- Bir bardak §arab getirmeniz için ka
çıncı kattan düşmem lizımdL 

( ... Niid;··;;i;i;;t-k;i;;.i;d;··b;i·;;;;··i;t;;i;~ıda 
----... . darafacı albnda biten memuriyet bayab : 19 ı 

'-. ....... ._ ......... _ ....................... .__.. ............. ....._.. .. ._ .......................... , 
Devlet kapısında elli ytl 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hlztm 
lngiliz Ali Beyin, vali paşanın önünde anlattığı 

garib bir fil hikayesi 
Bu sözleri söylerken yan gözle İngi- I 

liz Ali beye baktım: 1 

- Haydi bakalım, ben vadimi yerıne f 
getirdun. Sıra sizde! demek istiyordum. \ 

Ali bey derhal ayağa kalktı, ve: 
- Efendim, dedi... cİntakı hak• 

derler, bir söz vardır. Bu yanlış oku
nuşta ilihi bir isabet olsa gerek. İlk
mekteblerimiz, çok acil muavenete 
muhtacdırlar. 

Vali paşa, Ali beyın sözunü de kesti, 
ve: 

- Bız, dedi, bu vakfın tedkıkini son
raya bırakmıştık. Karar verilmişti. Bu
gün başkalarını tedkik edelim! 
Alı bey, yutkundu. Az evvel kendisi

ne yardım vadetmiş olan zevatı birer 
birer süzdü. Manalı bakışlarla onlara 
vazıf.elerıni ihtar ettL Sonra bu yar
dımdan ümidi kesti. Gene vali paşaya , 
hıtaben: 

- Efendim, dedi... Affı devletlerini au M;z'lrre, All Beııe, t1adettiJcleri 11cırdımda bulu.nmıJ14Rlarda bqkG, 
_ Camdan bcıkıyonı.. Binfenbire istirham ederim. Ben, bu sözü, sırf tec- • herkes gülüyordu. 
füc'nn öliioen:li. rübe maksadile söyledim. Ve: cBaka1ım domı.nce, gördüğü sonsuz ikramın min- file el sürmeye cesaret edemiyormuş. 

--------------- azalar içinde, emri devletinize muhalif netini ödemek, mukabelesini yapmak Böylece bir iki sene geçmiş. Halkın 
davranmıya yeltenecek kimse var nu?• istemiş. Bu maksadla da, padişaha, kıy- sabrı suyunu çekmiye başlamış. Tam o 
dedım. Yoksa. ilkmektebler muavcne- metli hediyeler göndermeyi kararlaş- sıralarda, Rumeliden muzaffer ordusı-Öğrenirsin 

- Bana Ali beyin adresini söyler mJ- te muhlacsa, bundan ne çıkar? tırmış. Bu arada, İstanbula, bir tane de le geri dönen sadrazam, Ahır köyünün 
sin? Bence, asıl ilim ve irfan, Mevlana Ce- fil yollamış. Padişah, ömründe ilk defa vAsi çayırları ortasına otağ~nı kurmuş. 

Sö. li ş laleddin Rumi kaddese serrehü hazret- go'"rdu··g~u·· bu muazzam "'"'yvanı, harem Bunu gören zeki köy imamı, köylüle-- Y ·yeyim: işlide tramvay cadde- pa 

!erinin Mesnevii Şerifile neşrettiği ilim dairesinin bahçesine bağlatmış. Fakat, re: sinde. 
ve irfandır. Ve bu manevi ilim ve irfan padişahın çok yaramaz ve çok sevgili - Ey ahali, demiş, bu fil belismdan 

- Evinin numarası? d" h' t }" t d ı· ı f unya ve a ıret e, se ame ve saa e ı cariyelerinden birisi, bu acaib hayva- kurtulmak için mükemme bir ırsat 
- İşte onu bilmiyorum, kapının üze- mucibdir. nın hortumuna bir çuvaldız batırmış. çıktı. Cümlemiz bir olup sadrizamın 

rinde numara vardır. Oraya gidince öğ- Vıcdanl'arda bu ilim ve irfan olduk- Hayvan da, iri, kalın hortumunun bir huzuruna çıkalım. Şu mahUd filin, bi· 
renirsin! tan sonra, mektebe ne lüzum var? Ge- tokadile, bu muzib cariyenin kolunu sa- raz da başka köylere gönden1mesini * çen gün, kız rüşdiyesi hocası Fatma katlanµş. Bunu haber alan padişah, rica edelim. Yalvaralım. Ben bu işi yal· 

Lokantada Zafran hanım söylüyordu: Kadıncağız derhal emir vermiş: nız başıma da yapanın, sadrhamın hu-
mektebinde okuyan çocuklara daıma - Bu hayvanı hemen, saraydan ve zuruna yalnız bqıma da çıkarım ama, 

- Geçen hafta lokantanızda yediğim nasihat eder, birisi tarafından çağırıl- istanbuldan sürün! çok tehlikelidir. Kızması ihtimali var. 
balık çok tazeydi.. bu seferki çok bayat! dıkları zaman: cEfendim!• diye cevab Bu emri alan başmabeyinci: Hidcfetlendiği takdirde: 

- Nuıl olur ba)'UD, bu da o pnkü vermelerinı söylermiş. Fakat ~ukl~r: •- Padi~htır bu ... Yarın aklına e- - Bak şu küstah imama ... Padişa-
balık! dan birısi, hoca hanımın bu nasıhntı:ıı ser de, fili gene ister belki!• diye dü- hın fili aleyhinde söz söylemiye cür'et 

tuttuğu içın, babasından dayak yemış. şünmüş, ve hayvanı pek n::ıaklara sür- ediyor! diye, beni asar, keser, filin hor
Çünkü; babası seslenip, kı~ından: •E- meye cesaret edememiş. Edimenin A- tumuna bağlayıp, parça parça ettirir. 
fendim!• cevabını alınca, hıddetle ye- hır köyüne göndermiş.. Fakat hep beraber gidersek, bir şey ya· 
rinden fırlamış: Orada başı boş kalan koca hayvan, pamaz. Bir fil için, bir hiddet uğru!la, 

- Çenen ~utulsun .P~Ç!: · ·. ~~iş. ~ir köyün yerdeki, ağaçtaki bütün mahsul- koskoca bir köy ahalisini asıp kesemez 
daha cEfendim!• dedığinı ışıtmıyeyım. !erine taarruza başlamış. Ve bu taarru- ya? Ne dersiniz? 
Ben öyle orospu orosp~. liflar .. fs!emem! zunu hergün biraz daha artırmış. Fa- Köylüler, imamın bu teklifini büyük 

Görüyorsunuz ya? Böyle duşunen a- kat ahali, bu muzır devden yaka silktiği bir sevinçle kabul etmişler: 
. damların çocuklarını okutacağız diye, halde başını .kurtarmanın çaresini bu- - Hiç korkma .. biz de peşindeyiz ... 

hazreti Mevlana evlid ve ahfadı kira- lama~ış. Çünkü: demişler, ve imamın arkasına düşüp 
mmm rızklarını ellerinden mi alalım? _ Padişah malıdır! diye, hiç kimse, otağın yolunu tutmuşlar. (ArkaA •r) 
Bu kebairden bir günah olmaz mı? ---"---····----··-----·----- ıı• •• ---·-.. ·--·· ı••ı••••··----· 

Bu sözlere, Ali beye, videttıkleri 
, - Köpeklerin. de ağcıca tırmandıkla- yardımda bulunmıyanlardan başka, 

nm hiç dUJ1m4m&Jtım. herkes gülüyordu. Hatta vali paşa bile 

Büyük felttket 
kahkahasını zabtedememişti. 

Meclis işini tamamladıktan sonra, 
Ali bey, vadlerini ifa etmiyenleri hı-

- Bayan Neclanın kocası ölmüş, ne rakmadı. Ve içtimadan evvel bahsetti-
&CL ği fil hikayesini, paşanın huzurunda şu 

- Sorma, acı acı üstüne gelir der - suretle anlattı: 
ler ya ... Ayni günde kendisi de ölmilf ... j - Vaktıle, ~ınd ra.calarından birisi, 

- Bundan hiç haberim y ktu M • İstanbula gelmış. Padışahtan son dere-
o · eger k ·· ·· M 1 ket" ne başına gelen fellket ne kadar büyük _ ce izzet ve i ram gormuş. em e ı 

müş. 

- Ni§ancılığına güt1en.iyorsan f" ia

kambil kağıdım wn.ınun! 

masasında 

l~ 
I\ -

/nglltere Kralının 
Yatını merasimle 
Gezecek ilç coculı 

On üç, on dört yaşlarında üç lngiliz 
çocuğu. Veymunt'da aahilden ~rabn 
yatına yüzmeli tasarlarlar. Denıze at
larlar. 2 mil kadar yüzdükten sonra ta
katleri kesilince, imdad isterler ve bir 
zırhlının motöril tarafından kurtarılır
lar. 

Hadise Krala anlattlmış, Kral da: 
- Yaman çocuklar, o halde, kendı -

ler·ne yatı göstermeğe çalışmalıyız! de
miştir. 

Bir miltelıaldtn 
Milracaatı 
Netlce•lz kalmış 
Müt~kald zabitlerden Şevket Aydın 

imza.sile ald.ılmuz bir mettubda kudret 
ve zlndect Ue oaııııp vatana hbmetlne 
devam edecek bir Y&lda bulunduta 1çl1l 
bir nahiye mlldür6 olarak hizmet etmek 
tlzere 17 Mart 938 de laUda Ue mllracaat 
eWll fakat. Butranın H 1 olduiu halde 
henüz müracaatının netlceslz ve cevab -
m kaldılı yuılmaıtta ve bir çot barblere 
ve mll1l bareklta lttlrat ederek yaru -
lıtlar pt.erdlll için bu ihmale btlldllttl 
Ulve edUmektecllr. 

• htanbul Sdlhat Müdürlüiünün 
nuarı dikkatine 

Vanlköy caddeat &Ulhamam'da oturan 
Makbule islmll blr tadın dün idarebane
pılze gelerek ıunları söyledi: 

c- 6 çocutum var. Kocam tplı taldı 
Evvelce Oedlkll bafç&Y111U idi, polla mek
tebinden mesandur. Tabllll vardır. Muh
telif yerlere mllracaa' eW, lt verilmedi. 
icra evden oıtantı, IObkta ka1d1t. Sıh
hat müdürlQlne mtıracaat ettim, ı lira 
verdUer. Baflı:a 1ardun bulamadım. Ço
çutıanmın en ldlçültl ı a71ıttır, çalıfa
mam. Büyülı: otıumu ftJ'& kocamı bir lfe 
alsalar, bu feci hayatınm sona ereblllr. 
Çaresiz kalınca daha yüksek makama mu-
racaat ettim, bu miiracaatınıa 
karşı gosterilen oefkaW !L1l -

Muavenet mildirlQI tem1D ew. Benuz 
bir netice hul1 olmadı. Bili ba halden 
brıarmat 10ln alltadar maamıann hl
ma7ealne lltmlJOl'URI.• 

• Kartal - Y•k•clk otobüsleri 
~ Mzuk bir halde 

Kanal okuyacularımısdan Ahmed Kı
zıltui JUIJOr: 

- Kartal ile Yatacıt arumcla otobüs 
•ferleri J'&pılmalı:tadır. Bu olcıl»lslenn 
hurda denecek bir hale plmlf oldlıılmıu, 
puar lllnleri Yalı:aclla ........ lldenlU 
görmekte ve yollarcla boınlan otobDI >'Ol
culan çok defalar J'&J'& uım•tt.acbrlar. 

Bu J01 hertnde ba Ja.1ee nkaa 191-
mell muhtemel tot aca bir faeiadan IOR
ra bu otobOalerln fenni muaJeDeleri ya
pılacalıa. pthbn•lf .,. bir bf ntan .. 
dafUl canına lı:aatedllmlf olacaktır. 

B1I hatta otobtıaıertn hareket aau rl 
ete toförlerln a.rzuauna hatlıdır. Otoböa 
aaatıertnln tanzimi ve blr taaıuım öntıne 
seçecek tedbirlerin alınmuı lçlıı Kartal 
bymatamlılının ve belediyesinin nuarı 
diktatınl celbederil. 

• Kuhçepne haDanıa IHr 
temmnisi 

Zeytlnburnundan J&zılıyor: 

- Bir gcırıonun nıhu 
sıel n! 

- Bir garsonu11 ruhu - Bir bira. getiri Çocuklar, bırkaç gün sonra yatı be -
zeceklerdir. 

ka uzerlne çocUıklanmm mek -
f.ebe verileceği ve kocama bir Iı buluna
caıtı hakkında İstanbul Sıhhat ve İçtlnıal 

- Burada Kalhçefmıe camllnde bir nel~ 
vardır ki, l~tımlan bozuk oldutu için ka
patıldı. Şimdi mUblttekl esnaf, fabr u 
işçileri çok muşkül b r vaziyettedır er Alıi
bdarların burada bir h lil yapması, bu 
mütkül vazlye in ortad n UJdırılması te
pıe nl ediliyor. 



Düny~nın merkezi 
nasıldır? 

Biz dünyanın üzerinde yaşıyanlar, 

dünyanın içinde, yani ayağımızı bastığı-

HiKAYE: 

Bahçıvanla Hizmetçi 
Ayşe, zengin bira- -------~-P""'l:~r"'l"--::-w------"""!::---ırr- keli buradan kaldır -

ilenin yanında hiz- mış mıydı? Herhalde 
metçilik ediyordu. kaldırmış olacaktı. 
Senelerdenberi yan- Acab:ı nereye koy 

mız toprakların, larmda çalıştığı h~ muştu? Salona koştu 
taşlann altında mmlannı çok mem- baktı, lıeykel piya . 
neler olduğunu nun etmişti, ama, honun üzerinde duru· 
doğru dürüst bil- Ayşe çok huysuz bir yordu. Tekrar işini! 
meyiz. Gerçi dün- daldı. Sıra piyanonun 

kadındı. Bütün ma-
yada üç kilometre tozunu almaya ge • 
derinliğinde kuyu- halle halkı ile kavga lince Ayşe bir çığlık 
lar açılmıştır. Fa- eder, taşları kirletti- kopardı. Heykel ye • 
kat dünynnın mer- ği için zerzevatçıyı rinde yoktu. Gözleri 
kezi d~nya yüzün- azarlar, kapı tokma- faltaşı gibi açılmış 
den altı bin kilometre uzaktadır. ğını kokuttuğu için tı. Etrafına bakındı; 
Bumesak~M~rmüçki~me~e hlç bsabın ~rağma ç~~~---~~------~~-----~~~-------~ ~~a~y~ b~rr
mesabesinde kalır. tar. Hatta toz kaldırıp camları k!rlettiği olsa Ayşe eski emektardı. Temiz kadın- ması bir oldu. Heykel, masanın ucunda 

Her otuz üç metre derinlikte sıcaklık için çöpçüye bile sataşırdı. Ayşenin ha- dı. Kalbini kırmak istemezlerdı. duruyordu. Ayşe heykeli aramak için k'J-

1 d M h d A d b .. ı·· b k ı ridora çıktığı zaman Mehmed piyanonun bir derece arttığına göre dünyanın mer- nımları yeni bir bahçıvan tutmuş ar ı. e me , yşe en :ı un u avga a-
arkasından çıkıp masanın yanına eğil

kezinde sıcaklık 180000 dereceyi bulur. Çünkü onların güzel bir bahçeleri ve e- rın, haksızlıkların acısını çıkormayı :ık- mişti. Ayşenin bacakları titremeğe baş-
Bu kadar sıcaklıkta erimiyen hiçbir m&d- vin içinde de kıymetli saksıları vardı~ ima koymuştu. Düşündü, düşündü. Ni- ladı. Masanın yanında yere oturdu. Ma
de yoktur. Yeni bahçıvan Mehmed biraz dağınık, hayet kararını verdi. Ayşeyı korkuta- sanın uzun bir örtüsü olduğu için öbür 

pasaklı bir adamdı. caktı. Çünkü Ayşenin çok korkak bir tarafta duran Mehmedi göremiyordu. 
Dünyanın tam merkezine, dünyanın 

İşte bu yüzden Ayşe ile Mehmcd hep kadın olduğunu biliyordu. Biraz oturduktan sonra yerinden kalktı. 
yüzünden bir delik açıldığını farzetsek didişiyorlardı. Mehmed, evin içindeki Bir gün gene Ayşe dalmış, tcmiz.lik ya- Kaçmıya hazırlanıyordu. Nasıl kendini 

b. in b d likt ıh • b·ıse dışarı atabilecekti. Kapıya yaklaştı, bir-ve ır san u e en aşae;• me 1 saksıları sulamak için kocaman topraklı pıyordu. Evde hiç kimse yoktu. Mehmed, 
den olduğu yerde kaldı; perdenin arka-ağırlığı gitgide azalır, ve tam dünyanın pabuçları ile girince, Ay.~c vaygarayı ba- açık kalan bahçe kapısında11 girdi, usul d bil ··k h 

1 "' J sın an yu anımın heyke i görün-
merkezine indiği zaman arz cazibesi de- sıyordu. Mehmed de hemen cevab yetiş- usul yukarı çıktı; Ayşe muşambaları par- mez mi? Eyvah şimdi nereden çıkacak-
dikleri kuvvet her taraftan müsavi ola- tiriyordu: latıyordu. Mehmed etrafımı bakındı, bir tı?. Bu sırada ayağı bir şeye takıldı, eğil-
cağından ağırlığı hiç kalmaz. - İşin ne, temizle! etajerin üzerinde bayın annesinin yarım dl baktı, bu süpürge sopasıydı, hemen 

Fakat bütün bunlar ilim adamlarının Ayşe bu cevab üzerine köpürüp bağı- heykeli duruyordu. Yavaşça heykeli ye:- yakaladığı gibi heykelin kafasına indir-
rıyordu. Mehmed gene cevah veriyor. Bu rinden kaldırdı. İçi boştu. Mehmed bunu di. Heykel parçalanıp da dökülünce Ayşe nazariyelerinden ibarettir. Belki hakikat 
hergün ıı.kşama kadar böyle devam edi- başına geçirdi. Piyanonun arkasına geçip hayretten ağzını bir karış açtı. Heykelin 

tahmin edilenler gibi değildir. Çünkü ne yordu. Mehmedin en çok zıddına giden saklandı. Ayşe bitişik odayı bitirip te 
altından sağ gözünün üstünde kocaman 

kimse dünyanın merkezine inmiştir, r.e cihet ev sahihlerinin bvgayı duydukları koridora çıkınca heyk~lin durduğu ela- bir yumru ile Mehmed çıkmıştı. 
de inebilecektir. zaman Ayşeden yana çıkıyorlard •. Ne de jeri boş gördü, biraz şaşaindı. Acaba hey-

** a 

On üç opera yazan 
aşcı 

Aleksandr Mon
sinyi bir aşcıydı. 

Fakat bir gün aş
çılığı bıraktı. O
pera yazacağını 

söyledi. Hem de 
tamam 13 opera 
yazmak istiyordu. 
3 opera yazdı. On

dan sonra tekrar 
aşcılığa başladı 

ve bir daha bütün 

ömründe başka bir şey yazmadı. 

* Bir kamyonu içine alan 
" agaç ,_-

e.~. . . til• 

~:'~~--
Bu kamyon 1880 senesinde Fransız anıC 

leler tarafından Panama kanalına yalcıJj 
bir yerde bırakılmıştı. Kamyonu oradad 
bir daha kaldırmadılar. Kamyonun bW 
lunduğu yerde bir fidan vardı. Bu fidalS 
büyüdü, kocaman bir ağaç oldu. Kamyoıj 
bu ağacın gövdesi içinde kaldı. Kamy<>' 
nun başı ve arkası el'an ağacın her nJ 
tarafından çıkmış bir halde görünmekw 
tedir. 

V~NO 
Orman la rın birin- """"r.w~~-r--

de çocukları hiç sev
miyen bir ihtiyar 
vardı. Bir gün küçük 
bir çocuk ormanda 
geziyordu. İhtiyar u
zaktan onu gördü: 

Beşir 
Kedimin adı Befir .. 
Her tarafa yetişir; 

Bay Tekinin yanıp 
sönen şamdanı 

- Hele şunu kor
kutup ormandan ka
çırayım! 

· Diyerek eline bir 
bıçak aldı ve çocu
ğun bulunduğu tara
fa do,ğru yürüdü. Ço
cuk, elinde bıçak 
kendine doğru gelen 
ihtiyarı görmüş, sak
lanmıştı. İhtiyar, boş 
yere çocuğu aradı a
radı, fakat bulamadı. 

Hele bir kere de 
siz arayın, fakat bu
lursıı.nız ihtıyara ha
ber vermeyin. Yalnız 
resimde çocuğun bu
lunduğu yere bir işa
ret koyun, bize gön-
derin. Doğru bulan- a.;~~..:,.;.;.::-.., ____ ~ _ _..• ____ ...,._..__...., 
lardan bir kişiye bir 
futbol topu, bir kişiye bir kilo çikolata 
ve diğer yUz 'kişiye de Son Postanın kl1-
çük okuyucuları için ısmarlayıp yaptır-

dığı yeni ve çok kıymetli hediyelerden 
vereceğiz. Bilmeceye cevab verme müd
deti on beş gündür. 

Koıar, z.ıplar, hem oynar .• 
Sim•İyah tüyleri var. 
Bulursa bir makara, 
Koparır bir yaygara .• 

Koıar yakalar onu, 
Bulur da bir yolunu, 
Yuvarlar aola aağu, 
Bayılır oynamağa, 

Beıir, derim, miyav, der .• 
Hep hep okıanmak ister .• 
Bazan benden yüz bulur, 
Ta yatağa ıokulur; 
Oturur kucağıma. 

I nanmak olmaz ama .. 
Okıanırken tırmalar. 

Onun böyle huyu V<!r. 

Tırmalar kaçar hemen, 
Kızarım, kofarım ben .• 
Tutup ta dövmek için 
Dövemem lakat niçin •• 
Ona ya%ıktır, derim. 
Ben Befiri •everim. 

** 

Bay Tekin bir gece evine 
sarhoş gelml§tl. Ellne bir 
şamdan aldı, yürümeye baş
ladı. Yürürken sendeliyor
du. 

:eay Tekln şaşkın §aşkın: 
- Bu ıamdan da ne tu

haf .. kendi kendine yanıp 

aönüyor .. dedi.. ve ıarib ıa
rib etrafına bakınmı•a baa
ladı. 

Fakat farkına varmadnn 
şamdanı tersine çevirdi: 

- Şamdan söndü 1 diye 
'batırdı. 

Karısı kendi elindeki şam
danı söndürürken Bay Te
kin de elindeki §amdanı ge
ne başaşatı getirmişti. 

Şamdan sönmllş glbl görli
ntıyordu. 

Bay Tekin hlddeUi hldet
ll llc.arısına batırdı: 

Karısı başka bir şamdan• 
la gelmlşU; fakat, gene Bay 
Tekin şamdanı blr kere da• 
ha çevirmiş, mum sene ya• 
nar gibi görünmügtü. 

- Sen kendi şamdanını 
üfierken benimkini de sön
dürdün. 
Karısının sabrı tütemnış .. 

tL Bay Teklnl yakasından 

yakaladı ve bir daha sarho' 
olmıyacaıtma töbe ettirdi. 

Civciv - Sinek avlapı.aktan yo
nıldum .. §U dalın üzerinde blira.z 
dinleneyim/ 

Civciv - Eyvah dal değil, me
ğer engerek yılanı imi§. 

Civoiv - Ben §imdi nasıl kaça
cağım.. aman aman/ 

Civciv - Anne, anne, anneci
ğim beni kurtar. Y etl§ .. koıt 

Yılan civcivi yakalamak için sa
ğa so?a. dönerken dolaşıvermişti. 

C~vciv - Kokorıko, kokoriko .• 
yılana bakın ne oldu, kokorıko. 
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Bir Alemdağ gezintisi 
Yazan: Muallim Nihad 

Amerikada tutulan 
Alman casusları 

Nevyork federal yüksek 
şfuası, Almanyayı Ame
rikada casusluk şebekesi 
kurmakla itham ediyor -
Şebekenin meydana çıkmasma 
casuslardan birinin kendisine 
Dahiliye Nazırı sllsU vermesi 

ıebeb olmuş 

Aslıerlllı Bahisleri: 

Fransa yarınki harbe 
nasıl hazırlanmak istiyor? 
Sabık Fransa Harbiye Nazın Fabr1'nin ayan harbiye 

encümenindeki şayanı dikkat beyanab 

. İngiliz gazetelerine Nevyorktan bildi
riliyor: 

Nevyork federal yüksek ıurası kllidli 
odalar içinde bir hafta süren müzakere 
ve müşavereden sonra, Almanyayı, Ame
rikada geniş bir casusluk ıebekesi kur • 
mak ve idare etmekle ithama karar ver-

Üsküdar halkının uzmı boylu gezinti
lerinden biri Alemdağma, diğeri de Ka
yışdafına vaki olurd1L Altmdağına rağ
bet daha fazla idi. Çünkii korunun muh
teşem, vakur güzelliği gönü?lerde hem 
ıssız, hem de payanaız zevkler yaratırdı. 
İnsan, uğultusu hatyet veren ulu ağaç
lat altında gezinirken gayri ihtiyari için
den: 

Canıma minnetti. Çünkü araba sarsın
tısından daha §imdiden usanmııtım. A
man efendim! O su başındaki şakaları 
görmeliydiniz! En ziyade muallim Os
mana musallat oluyorlardı. Çünkü o şa
kalan pişkinliğe vurmanın yolunu bilt
miyordu. 

miştir. İtham edilenler, ajanslann da 
haber verdikleri gibi 18 kişidir. Bu 18 ki
§iden üçü Alman ordusunun yüksek aü
baylarıdır ve bu sübayların, dünya har
binde vaki olan en sansasyonel casusluk 
vak'alarınm elebaşılığını yaptıkları id -
d1a edilmektedir. 

Sabık harbiye nazın Fabrr/ (soı ttırafta başta) refsicumhurLı beraber Fransız 
ordmunun manevralannda 

Harb tehlikesinin hergiln blr parça karşı mukabele edebilmek için hiçbir za,,. 
daha yaklaştığını gören tedbirli m~- man lifi derecede hazır olamıyacajıl, 
leketler, kendileri için beklenmiyen bır demektir. İngiliz bqvekill M. Bald' in dl 
zamanda tehlikenbı patlak vermemesi Alınan tealihatı kal'fımıda icab eden m'ıl• 
için büyük bir hararetle eksiklerini ta- dafaa tedbirlerinin alınmasını kabul et
mamlıyorlar. Müstakbel harb, bütün tah- mi§ ve memleketinin hududlarını Reıı 
minler gösteriyor ki bundan evvelkiler- boyu olarak tesbit etmişti. O da anlamıf
den çok farklı olacaktır ve millet halin- tı ki harbin ilinından akı saat sonra 
de hazırlıklı bulunmıyan memleketler memleketinin büyük şehirleri üzerinde - Ya ben burada Haibühasır, yapa

yalnız kalsam ne yaparrm7 kt'rkularım 
geçirir, yanında bulunamara t~iraz daha 
fazla sokulmak, onlann muhabbetlerile 
biraz daha sarınıp, ısınmak isterdi. 

Biz gençlik arkadaşlarile her sene mut
laka bir iki defa bu gezi.ntiyi Japar, son
ra haftalarca da o gün ve o gece orada 
geçen çeşid çeşid maceraları tekrarlıya
rak eğlenirdik. İşin en tat•.1 s1 bazan ara
mıza hatırından çıkamadığımız gönlü 
gençliğini muhafaza eden bir iki ihtiya
nn katıldığı zaman vukua gelirdi. O za
vallılara ne zalimane ı:ıkalar eder, lati
felikten çok uzaklapn ne gııliz hoppalık
larda bulunurduk. Biçareler o anda gel
diklerine, geledekldrine pışman olmuş 
görünürlerdi. Fakat bir zaman sonra bu 
eğlencenin bir ikinci defa ter~bini ha
ber alırlarsa namzed listesine yalvara 
yak~ra evvelA kendilerin\ kaydettirir
lerdi. 

Ah! Bunlar ne arkadaşlardı. Necati, 
Ahmed Refik, Ömer, ben usulca • 
cık birkaç tane çakıştırdık. Naci MPr
hum, Alaeddin, Osman testi doldurmak 
sevdasile meşgullerdi. Şimdi ben bir bu
günkü ömrümün pısırık suratsızlığım 
düşünüyor, bir de o zamanlardaki şak
raklığım, etrafıma şetaret ve neş'e saç
tığım hatırıma geliyor da devranın insa ... 
nı nasıl allak bullak ettiğine benden ba
riz örnek bulunamıyacağına kanaat geti-
riyorum. · 

(Dudullu) ya geldiğimiz zaman yol 
meşakkatini cidden hissettik. Fecre ka
dar orada kalmayı münasib görd'Jk. A
raba sarsıntısı hepimizin acıknuya vesile 
anyan gençlik midelerim;zi harekete ge
tirmişti. Ufak bir sofncık kurduk. Çe
rezlendik. Kimimiz yaygının üzerine, ki
mimiz arabaya uzandık. Ah! Kaygısız 
gençlik duygusu! Seni bir daha bulup 
keyfine varabileceğimi bilsem şu kıy
metsiz, bıkılmış ömrün bilmem k1Ç sene
sini verirdim. 

Bizim Usküdarda belli başlı üç hususi 
mekteb vardı. Eski (Ravzai Terakki - Ye
ni adile - İttihad ve Terakki Nümune 
mektebi), (Füyuzab OsmaniyP), (Mir'a
tülfeyz). Bu üç hususi mekteb birbirinin 
vaziyet icabı, rakibi olmak lazım gelir
ken (İttihad ve Terakki Nümune mekte
bi) ile (Füyuzatı Osmaniye) c.rasında su 
sızmazdı. İki tarafın müdür ve muallim
leri yekdiğerinin mektebinde ders oku
turlardı. 

Ağustosa tesadüf eden rnchfRbın cİn 
aşağı üstünde yemek yiyelım sini baba!, 
tekerlekliğinde bulunduğu b~r gece Fü
yuzatcılar bir Alemdağı gniflt:si hazır
lamışlar. İki araba, biri müdür Ahmed 
Refiğin kendi arabası, !>iri de kirıı ile tu
tulmuş tenteli yaylı. Beni alımı.dan git
meye gönülleri razı olmamış. Yatsıya ya
kındı merhum karımla pencerenin önün
de dizdize oturmuş, birbiı:ımizi için için 
okumaya çalışıyorduk. Bizim çıkmaz so
kağa arabalar küldür küldür girincP. ( eb
ced) i yarım kalını§ çocuk telaşile fırla
dık. Evimizin kapısı önünde durunca te
lişımız endişeye çevrildi. Zil koparcası
na çalınıyordu. İndim, baktım: Bızimki
ler! Uf söyletmeden giyinmekliğıme dar 
müsaade ettiler. Apar topar arab1:&ya at
tılar. Zavallı karım! Şu terkedilişten o
nun kalbinin ne mertebe burkulduğunu 

öz kalbimde hissediyorum. Evet! Şu sa
laya o neye iştirak etmiyordu, ettirmi -
yorduk, ettiremiyorduk? / 

* Arabalar (Nuhkuyusu) na çıkınca öy
te bir manzara ile karplaştık ki bunu 
bütün güzelliğile tasvire imkin yok. G<ik
ten siyah tüllere bürünmüş b:r nur yağı-

yor, yerden mehtabın durgun sulara ak
sile açılmış parlak hayret ve takdır göz
leri semaya dikilın'iş, etraf~ki ::ıgaçla, 
bu nur mülitafası karşısında birer Arab 
halayık gibi pullu fistanlarını scıllıtYa 
sallıya seyirci duruyorlar ne denHse, ne 
söylenilse anlatılamaz. 

* Teyzezadem rahmetli Naci: 
- Ağabey! Duralım! Testileri Kısıklı 

suyundan dolduralım! diy.:? seslendi. 
- Hayhay! dedim. 

Arabacı gün ağarırken bizi uyandırdı. 
Arabalara atladık. Ver elim (Çakalda
ğı) tepeleri, (Alemdağı) yolları! Yolun 
bu kısmı hakikaten usanç vericidir. Ne 
kadar? Bir saat kadar. Ondan sonra işin 
rengi değişti. Manzara gülmeğe, hatta 
bazı taraflarda sıntganlık etmeğe baslar. 

Koruya vardık, oh! Uzun boylu kesta
ne ağaçlarının altından serin serin, dal 
hışırtısı, yaprak kışırtısı dinliye dinliye 
ilerliyorduk. 

Suyun başına vardığımız zaman güneş 
birkaç mızrak boyu yültselmişti. Bir ra
hat edelim derneğe vakit mi var? İşcimiz 
yok, hizmetcimiz yok. 

- Naci ateşi yak! 
- Osman! Ne duruyorsun! Çalı çırpı 

toplasan ya!.. 
Bu da bir keyif! Yalnız Allah razı ol

sun, Ahmed Refikle b:ın fakirinizi hiz
metten hoş görüyorlardı. Biz de onunla 
kendimize birer kahve pişirmek telaşın
da idik. 

Güveç ateşe vuruldu, çirozlar pişırildi. 
Tetemmümatımızda eıtsik kalmamıştı. 

Çilingir sofrasını kurduk. Naci merhum, 
(bu zavallı çocuk benim öz teyzezadem-
dir. Umumt harbde ihtiyat zabiti olarak 
(Haleb) e gitti; orada lekeh hummadan 
öldü, ki ömrüm oldukça yanarım, üfulü 
kalbimde bir ok bırakmıştır) udu eline 
aldı. Aman ne cümbüştü bu! 

- Haydi bakayım Osmancığım' Öyle 
ağır ayak fıstıki makam işret ed~lmez. O 
ihtiyarlığın işidir. Davran! 

- İçiyorum müdür bi!y! 
Diyor. Fakat içkiye tahammülü pek az 

olan Osmanın zaten üçüncü kadehten 
kapanmıya başlıyan gözleri gittikçe mi
nikleşip ufalıyordu. 

Köylü kadınlan birer okkalık, ikişer 

okkalık kocaman yeşil kaselerde halis 
yoğurd getirmişlerdL İki okkalık bir ka
se de biz aldık, bir kenara koyduk. 

Civarımız bizim gibi eğlentiye gelen 
kafilelerle öbek öbek kümelenmişti. O 
zamanın menfur zihniyetince kadın, er
kek bir arada oturamadığı için erkekli. 
di'şili bir arada görülen bir iki aile idi. 
Belliydi ki onlar da birbirlerinin namah
remi değillerdi. 

(Devamı 13 ünct ıayfadaj 

Jüri yüzlerce phid dinledikten ve bin-

Amerikada tutula.n casmla-rdaııı 
Rumrich Johanna Hofmann 

lerce vesikayı gözden geçirdikten sonra, 
Vaşington dahiliye nezaretinden, elde e
dilen neticeyi bildirmek mezuniyetini al
mıştır. İtham edilen Alman sübayları 
şunlardır: 

Alınan harbiye nezareti müdafa~ bü -
rosu erkanından kumandan Vdo von Bo
nin, gene ayni bürodan kumandan Men
zel, Alınan ordusu yüksek sübaylarından 
Pfiffer Bonen, Alınan bahriye entellicen
sinin şefi ve Menzell de muavinidir. 

Pfiffer, şimal ve cenub Amerikasında
ki casusluk teşkilatını idare etmekle it
ham olunmaktadır. 
Şebekeyi idare edenler, Amerikada bu

lunan, ajanları, ve Amerika ile Almanya 
arasında işliyen vapurlardaki tayfaları 
filet ederek casusluk yaptırmışlardır. 

18 Alman aleyhine verilen hükümde, 
bunların Almanya hesabına, Amerika -
nın hava kuvvetleri, gemileri ve sahil mü
dafaa sistemlerine dair malumat topla
mak ve bunlan nakletmek teşebbüsünde 
bulundukları tebarüz ettirilmiştir. 

İddianamede, casusluktan dolayı İskoç
yada dört yıl ağır hapse mahkfun edi -
len bir Amerikalı kadının ismi de geç -
mektedir. İddianameye göre Bayan Jor
don isminde olan bu kadın Sanders .qdlı 
Dundec'de yerleşmiş bir Almanla anla -
şarak, Almanyaya vesikalar göndermek 
için çalışan ajanlar aı:asında mütevas • 
sıtlık rolünü oynamıştır; ve kdının Dun
dec,deki güzellik meşheri, casus şebeke
sinin posta idarehanesi olmuştur. 

Gene Europa Transatlantiğinde yaka -
lanan, ve daha hali Amerikada nezaret 
altında bulunan, vapurun manikürcüsü 
kızıl saçlı Johanna Hoffmann da, Alman
yaya vesikalar göndermekten suçludur. 
O da, diğerleri ile birlikte emirler teWt
ki etmekte, kendisine verilen vesikaları 
Almanyaya taşımıştır. 18 mamundaıı 
dördü nezaret altındadır. 

Bunlardan Otto Vass, eski bir tayyart! 
mühendisidir. İyi bir makinist te olan bu 
zat şebeke için, tayyarelerin resimlerini 
çizmiştir. Kendisi, saatte 6000 kilometre 
giden, ve en sür'atli bomba tayyarele -
rini mahvedecek kudrette olan bir avcı 
tayyaresinin planını çalmak ve resmini 
çizmekle maznundur. 

düşman tayy.eleri dolaşacaktır. 13iza 
için badireden, yakayı sıyırmak kolay~- gelince; biz mütemadiyen (D.) müdiıfall 
mıyacaktır. Birçok memleketler, bu mü- sistemine baş vurup durduk. Bu (D.) sis• 
nasebetle, birçok hazırlanma esasları tes- temi iimdi iflas etmiş bulunuyor. Demeli 
bit etmişlerdir. Bu arada Fransızlar da ki siyaseten de, manen de, sanayi ve teş• 
bir teşkilat programı vücude getirmiş- kilat itibarile de hazır bulunmamız 14· 
lerdir. Birkaç gün evvel Fransız ayan zımdır. 
meclisine sevkedilen bu program hakkın- Siyasi bakımdan düşüncemiz §U olma
da eski harbiye nazın ve ordu encümeni lıdır ki i§ başına, harbde kendilerine iti• 
mazbata muharriri, bu hazırlığın esasla- mad edeceğimiz adamları getirmeliyiz, 
rını Fransız lyanına şöyle izah etmiştir. Harb başlar başlamaz adam değiştirmek 
cMüstakbel harbelerin geçen harbler- için vakit geçmiş olur. Emniyet pianımıı: 
den hatta son büyük harbden daha ne olursa olsun, müdafaamızın başlıca. 
başka türlü olacağını kabul ederek eski esası Akdenizde serbestimiz, şimali Afri• 
kanaatlerimizden feragat etmem.iz la- kada da kudretli bulunmamız olmalıdır. 
zundır. Millt müdafaa sahası bugün ge- Demek ki Akdeniz havzasını alakadar e
nişlemiştir. Silahlarda büyük inkişaf var- den bütün hadiseler emniyetimize temas 
dır. Milll müdafaa meselesi, bütün bir ederler. 
hükılmet işi olmuştur. Şu halde, dava Manen hazır bulunmak demek ise, bü-
azimdir. tün Fransız kalblerinden tefrika tohu-

Evvell silahların ehemmiyeti bahsini munu çıkarıp atmaktır. Harb gelmeden 
gözden geçirmek lazundır. kinimizi terketmeliyiz. Mücadele başlar-

Bu mesele, büyük ve nazik noktalara ken ittihad yapmak fayda vermez. 
temas ediyor, malzemenin tasavvuru, Sanayi bakımından hazır olmak demek 
fazla istihlak zarureti, mühimmat imala- te muharebenin ilk günlerinde istihlak 
tının tanzimi vesaire.. edilecek olan mühimmatı kısa zamanda 

Demek oluyor ki bütün bu işleri tan- yerine koymaya kadir olmak demektir. 
zim ve ahenkleştirmek ilk safta geliyor. Çünkü, harbin başında sarfedilecek mÜ• 
Bunun, ayrıca bir iktısadt, bir de içtimai himmat sulh zamanında stok edilmiş olan 
iki cebhesi vardır. mühimmattır ki yerinin boş kalmaması 

1932 senesindenberi Almanya, silihl.an- lazımdır. 

mak için (400) milyar frank (bir milyar TeşkilAt bakımından hazırlık meselesi 
Türk lirası) sarfetmiştir. Ayni müddet ise davamızın asıl ruhunu teşkil eder. Bu 
için İngilterenin göze aldığı masraf (250) harbin ilk haftalarını aksaksız geçirmek 
milyar franktır. Fransa ise 1941 senesine bir meseledir. 1914 muharebesinin ilk üç 
kadar (61) milyar frank sarfetmek kara- haftasında Paris tamamen sakindi. Çün· 
rındadır. kü hükUınet normal bir surette çalışıyor-

Maamafih beklenen yüksek randıman du. Ordular teşkilitlarını tamamlıyor• 
alınamadığı takdirde bu sarfiyatın bü- lardı. Müstakbelde ayni halin tekerrür 
yük bir kıymeti olamaz. Bundan başka edebileceği temin olunamaz, hükumet 
müstakbel büyük haırbin bir icabı da müşkül prtlar içinde çalışmak mecburi• 
sür'at ve tahribat sahasını genişletmek- yetinde kalacaktır. Başlangıç devresi ka· 
tir. Bir harbin patlaması felAketini üze- rışık ve endişeli olacaktır. Kara, hava ve 
rine alacak olan şahıs milletler arasında deniz orduları ayrı ayrı düşmanla çarpı
cari insant kaideleri ihmal etmek zarure- şamazlar. Her üçü arasında mutlak bil.' 
tinde kalacaktır. Çünkü bugünkü silih- ahenk mevcud olmalıdır. Halin en mü· 
lar, maalesef, insani düşüncelerin dışında him meselesi budur. Kara, deniz ve hava 
kalan bir mevzudur. muharib kütleleri, lfe enaniyet davası 

Son hadiselerin hbıl ettiği bir intıba karışmadan müştereken çalışacaklardır, 
da silihların, bu silahlan yapanlar tara- Bunun için kum.lnda tefltilitımıza yeni 
fından kullanılmalı arzusunu doğurmak- bir şekil, bir cmilll mü.dafaa> ruh ve şek· 
tadırlar. Şu halde, bu arzuyu onu besli- li vermeliyiz. 
yemi~n gidermek ve bilmukabil, otıun Bir bqka mülihaza da §Udur: 
yerine, bu ıilihı kullanmanın doğuracağı Muharebenin baıında hava kuvvetleri 
neticelerin korkusunu ikame etmek la- diğerlerinden evvel harekete geçecekler• 
zımdır. dir. Bu hareket kudretli ve sürtatli ola• 

1936 da B. Hitler boş müzakerelerle ay- caktır. Bu sebeble halkın hava tehlikesi· 
}arca vakit geçirıniyeceğini ve gecenin ne karşı hazırlanması lazımdır. tık teh .. 
karanlığı içinden fırlayıp yıldınm gibi likeye maruz bulunacak olan istihsal ve 
hasmını vuracağını söylemişti. Bu söz- sanayi merkezlerinin de himaye edilmesi 
lerden sonra gölzerini hakikate açmıyan- bir zarurettir. Biz, §imdiden bir başku· 
lar, ya canidirler, yahud da duygusuz. mandan tayin etmek istiyoruz ki ileride 
Bize gelince; biz, kendi üstümüzden bar- gafil avlanmıyalım. Harbe hazırlık dC'dl
bin titrek nefesinin geçtiğini hissettik. ğimiz zaman anladığımız şey bunlardan 

Hofirnann - Brenen vapurunun mani
kürcüsü Glaser - Amerika hava kuvvet -
leri ihtiyat zabitlerinden Rumrich - A
merika hava kuvvetlerinde çalışan sabık 
cerrahtır. Bunlarla diğer suç ortakları, 

birçok kimseleri harb, müdafaa malze -
meler!, tayyare, harb gemileri yapan fab-

Bir gecede Ren mmtakası ortadan kalk· !~:~.~~!!': ................................................ . 
tı, gene bir gecede Avusturya haritai A- Tıb cemiyetinde konferans 
lemden silindi. Türk Tıb Cemiyetinden: Buda peşte Ünl

B. Mussolini de Hitler gibi bir harbin versitesl Profesôrlerlnden, Prof: Heinss 
haiz olması lazım gelen mahiyeti hakkın- 2'7/ 6/938 Pazartesi gunü saat 6,30 da Cemi -
da sarih fikirlerini beyan etti. B. Musso- yetimiz Mel1kezinde Süt çocuğu midesinin 
. . .. . .. fizloloji ve patolojisi hakkında vereceği kon-
linıye gore muharebe sert, serı ve mud- feransa Azanın ve bütün meslekdaşlaruı 

(Devamı 10 ncu ıayfada) hiş olmalıdır. Binaenaleyh bir tecavüze ıelmelerin1 rıca ededL 



10 Sayfa 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Hüsniye ve Güzide tarafından Vakıf Paralar İdaresindell 25139 ikraz numa
rasile borç alınan paraya mukabil birinci denıeede ipotek gösterilmiş olup bor
eun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen v..e tamamına ehlivukuf 
tarafından 2480 lira kıyme~ takdir edihnif olm BeyolJunııla eski ~erhatua 
yeni Çukur mahallesinin eski İki kuyulu yeni Demirbaş sokağında eski 38 yeni 
36 kapı ve 366 ada, 9 parsel numaralı şarbn 11 parsel numaralı eı\', şimalen 10 
parsel numaralı ev, garban yol ve cenu ben 8 parsel numaralı eY ile çevrili bir 
bab kargir evin evsaf ve rneah•sı 8'11ıcla yanlıdır: 

Zemin. kat: Zemini karasiman taşlık üzerine altında bodrumu olan bir oda, 
maltız ocaklı mutfak, merdlvm altında ve aralıkta bir helldır. 

Birinci kat: Bir sofa iizerme biri küçük ild oda ve sofada bir helidır. 
ikinci kat: Bir sofa üzerine iki oda bir belAdır. 
Çatı katı: Bir oda ve zemini kırmm çini etrafı duvar korkuluklu tarastır. 
Umumi ev•fı: Binanın beden duvar1an Urgir dahili aksamı ahpb ve çatı 

katile beraber dört katlıdıt. İçinde elektrik ve terkos tesisab vardıt. Dahili ah
şab aksamı kısmen yağlı boy!Mhr. Ön cebhede birinci katta ortada bir şahniş 
mevcuddur. Zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. 

Mesaha.n: Umum mesahua 30 metre murabbaı olup bu uha iberine bma in
şa edilmiştir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yanıı gayrimenkuUln tamamı açık arttır· 
maya konmuş olup 8/8/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile sablacalttır. Art, 

tırma bedeli muhammen kıymetin "' 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en 
çok arthranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirac en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek !3/8;'938 tari
hine rnstlıyan Salı günü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açık 

arttırması yapılacak ve bu ikinci uttır mada gayrimenkul en çok artbranın 
üzerine ihale edilecektir. 

Scı tş peşindir. Taliblerin artbrmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya mılli bir bankanm teminat mek
tubunu ibraz etmeleri limndır. 
Birikmiş vergilerle belediyeye aid ten viriye, tan:r:ifiye ft delliliye resimleri 

ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil Pdilir, !O senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıM! maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu j!ayrımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı s.ıbiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala. 
rını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün İçinde evrakı müsbitelerile bil
dirme it'ıi icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede
linin payıaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malümat almak isteyenle
rin 8/7 /938 tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 935/63 numaralı dosyasına müracaatlan ilin olu-
nur. (388.f) 

1 Devlet Demiryolları ve tmanları işjetmesi Umum idaresi ilaalar• I 

80R POS~A 

T. 
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Amerikada tutulan s AT ı ş ı LA N ı 

Haman 21 

lstanbut Dördüncü icra Memurluğundan: 
Muhammen bedeli 23.000 lira olan vagon ve lokomolif yayları 10/8/1938 Çar- Alman casusları Ziyaettin ve tl'mınüg1lsüm Hamdiye tarafından Vakıf Paralar İdaresinda 

şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın 23314 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil dokuzda yedi hmesi birine 
alınacaktır. (Başta.rafı 9 ncu sayfaAlıı) d 

rikalara girmeğe, tayyare planlarını eldf' erecede ipotek g&terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı ipotekli ru..-
Bu işe girmek istiyenlerin 1725 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etmeğe teşvik etmekle itham olun.malt _ sinin satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından. 

ettiği vesikaları ve nail1 müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni g~n s.ıa.t tadırlar. Esrarengiz bir surette Alman _ 3760 lira kıymet takdir edilmiş olan Galatada Yenicami mahallesinde ömer .,.. 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğüıe vermeleri lazımdır. yaya kaçan şahidlerden Nevyork1u zen • kağında eski ve yeni 6 ve 8 numara ile :miirakbm saf tarafı ömer sokalmQ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden. Hayd~da gin doktor Grebl ile Gudenberg mütte - 10 numaralı Ermeni kilisesinin. ak.aratının mağazası, arka tarafı Z!ncirll han Ye 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinden daGıtılacaktır. (3891) himler arasındadırlar. hazan keresteci Avninin dü.illnı, sol t.rafı ömer aobfıııcla 11 numarah ili-
Gene bu iddianameye göre, Bremen ne yesser ve Dümev ve Munise ile hissedannın menzili ft matazuı, cebbesl tan-

Muhammen bedeli 1009 lira 1.8 kuruJ olan 18 aded 6X2000Xl000 m/m eb'a
dında demir levha, 2000 kilo 10 m/m yuYarlak demir ile 5000 kilo 5X50 m/m ve
ya 6 X 50 lirna demiri 7.7.1938 Pe~ günü saat 10,30 da Haydarpaşad.ı g.lt' 
binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerln Jwıunun tayin ettiği vesaik ve 75 lira 25 kuruşluk 
muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa-
rasız olarak dağıtılmaktadır. (3738) " 

Hambu.rgdan Amer.ikaya muntazam bir kWn ile mahdud bir bab dükün ve bir bab fırının f!ftaf Ye mesahası apflda 
surette talimat gönderilerek, Amerika - yazılıdır: 
run milli müdafaasına talliık. eden gizli 6 nu.marab :ftnnı• zem.in kcW: Zemini malta döşeli sabit dolabı havi fınn ft 
vesikaların. nümunelerin, harita, ve kop- tezgah. 
yalarının pire kitabların~ işaret lev - Birinci kat: Etrafında çinkı> tezgitu bulunan 7.e1nini çimento imaltAhane. 
balarının elde edilmesi bildirilm.iştir. El- ikinci koı: Birinin zemini çinko diğenniıı tahta dö,eli ild oda ile bir helldan 
de edilen evraktan birçoğu doğrudan ibarettir. 
doğruya Bayan Jordanın güzellik meş - 8 numanıh dükkan: Zemi!:ı. kat mağaza olup difer lusmılann taksimatı 8 na-
heri adresine gönderilmiş, oradan San - maranın aynidir. 
ders tarafından Almanyaya kaçırılmıştır. Umumi ewa.fı: Bina kirgiı-, merdivenler ahşab 8 numaranın lrapağı demir, 8 

Şebeken.in meydana çıkması, hasın - numaranın istoıdur. Dükkinların altı bodrumdur. Binada elektrik tesisatı mev-
.d•llffllllllllllftllllllllllllfllfRllJllftlllllftll!llllllllllmlllll dan birinin yaptığı gaftan ileri gelmı§tlı. cud olup üst kat pencereler demir parmaklıklı ve demir keperıklidir . 
.,..- _ Bu adam. Nevyork pasapnrt dairesine Sahası: Umumu 94 metre murabbaıdır. 

1 Bu 
.. ,T~U~kK Hapv~I YKAuNruGmuos u i ~~!:on~ec:.~e~an!~~ka~a~~~:eıx::r~ si ;:a:~~~;:·ı:;:~eoı~~;;~3~az:~= =~ :!uh:; 5 saporl gönderiniz) demiştir. 14 den 16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılaeaktır. 

§ İlk şüpheler bu suretle başlamış, bir- Arttırma bedeli }Us.,eye isabet eden muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu tak
§ kaç hafta önce sahte bir pasaport hadif:e- dirde gayrimenkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takclird.! en son 

1 3 .. .. k • d 11 / T / l ) 33 d dir. § sini hatırlıyan pasaport dairesi, hemt-n arttıranın taahhüdü baki kalmak üzen arttırma on beş g-ln müddetle temdid 
UDCU eşı e emmuz e • § faaliyete geçmiş, bu adam yakalanmış ,.e edilerek 23/8/93& tarihine rastlıyan Salı günü saat H den 16 I8 kadar yine dai· 

1
- BüglJlı iJıramlge: 50.000 Liradır ••• ;§ şebekenin diğer Azaları çorap söküğü gibi remizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma be· 

:= birbiri ardı sıra Jlleydana çıkarılmışlar • deli hisseye isabet eden muhammen kıymetin % 75 ini bulmam borç 2280 nu-
Bmadan bqka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık İkramiJelerle § -~ı-r._ .. ___ ___ ___ maralı kanun hükümlerine göre bet müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edile-

l
l0.000 Ye 20.00J ) lirahk iki adet •lktiat Yardır.- § BALK O P 181.T j- ceSakU::·. =-~=- T'-ı:ı..1--=-

- ~ J>eŞUKUC. ~uıcau. arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymeün 
Şimclip kad. bialerc:e kİfİJİ zengin eden ha piyap,. 5 Ba Üf8111 "'1;, u nilbetinde pey Uçesi vermeleri Teya milU bir bankanın teminat mektu-

iftirak etmek mretile m ele taliinizi deneyiniz... § Anadoluhisannda bunu ibraz etmeleri lizımchr. 
D1lllUllllllBIPWlllFll"1mnuP11ngam111ııı11n1111111U1•PDUlllJiF' ldmnyurdu Birikırllt ftl'pıerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve teıı.uı:ye resimleri we 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sabnalma 
Komisyonundan : 

1 - Merkezimize aid Sinob motörü için dört silindir ve dört ::amanlı 60-70 

beygir kuvvetinde bir Dizel makine D;palı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Keşif bedeli 5750 liradır. 
3 Eksiltme 12/Temmu.z/938 Salı günü saat 15 de Galatada Karan1ustafapa--

p sokağında mezkfrr merkez satın alına komisyonunda yapılacalrbr. 
4 - Bu işe aid şartnameler şunlardır: 
A - Fenni şartname ve idari prtnama 
B -İstekliler bu prtnamelerl 30 kuruı bedel ile merbzimiz levamnmdan a· 

labilirl r. 
5 - Muvakkat teminst parası 431 lira 25 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklenn bu gibi i§ler yaptıklanna dair resmt vesikalan

nın ibr ~zı ljızımdır. 
7 - İstekliler teminat makbuzlan1e birlikte teklif mektublannı eksiltmeden 

bir saat evvel komisyon:.ı vermeleri ~tır. Aksi takdirde eksiltmeğe giremez-
ler. c387h 

lrnJObllnde vakıf icaresi sabıf bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müperiye 
'-'...,,. Paur gtıntt atp- aiddir. 

mı Beylerbeyi 20<K numaralı icra ft iflis kaııunwıun 128 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca. 
fstele ttyatrosunda ba gayrimenkul ii7.erinde ipotekli alacaklılar ile diğer alAkadaranm ve irtifak 
3 YILDIZ hakkı sahihlerinin bu haldannı Ye hususile faiz ve masrafa dair olan iddialannı, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••er••••••••• bu ilinm neşri tarihinden.. itibareıı 20 gü.n içiıMle l!IVtrakı müs:IJitelerlle bilcllrme-
:h&uhl AııllJe ... ke.- Anma lhlkak Jeri icab eder. Abi halde haklan tapu *1Uile sabit olmadıkça satıı bede!lnill 
~: lılebmed Attr ıarafmdan b?lll paylapnasmdan hariç bW:aklan ft da.ha fula 1D11lômat almak istiyenlerill 
olap s.Ranabmed Karat1 BüseJin ÇeJetJt 8/7 /"38 tarihinden itı'lıaren berkesin ~rebilmelli için açık bulundunılacak olaJl 
mahallelli HldaTendlwir aotaıt 11 nmurada arttırma şartnamesile 938/418 namarah ~asma müracaatlan ilin olunur. 
iken haJen ibmetPba ~uı Saide aleJ- (3883) 

bine 8fllaD &elclll ıaılt dan.mmı ,..,.ımat- ------------------------------~ 
Oğlumu anyorum 

Oilum LUtfi Akyarar haziranın 20 nd 
pazartesi günü saat on ikide evden aynl
dı .. O gündenberi bir daha eYe dönınedL 

ta olan tahtllıa&mda: lliddelaleybuun lb
metglhmm meçhuliyeö huebüe l/t/931 
peqembe gln6 aat li olarak taJtJı kdınan 

tahklkM gtniııim on bet gin middeüe llA
nen tebUllDe tarar vertıereıt dafttlJmln bit 
nilahasl d& mahteme dlvanbaneslne am1mıf 

olm•tla meskir gün ve saa~ İstanbul Alr 
U;Je Whtem• Altmcı Hukuk Da1.nıılinde 

ham buJnnmee lüsumu tebUI yerine 111'" 
mek üıere ll&a alunar. '111'1>. 

~•-11>• Diş TABiBi .__..._. 

RATIP TfJRK00LlJ 
Sirkeci : ViJana oteli sırası. 

No. 26, Kat 1 de lıeq1m fttleden 
80lll'& mat ı• den Zil ,. kadar 
bastaıarl kabal eder. .................... 

1 
Görüp tanıyanlal1Jl insaniyet namına 
aşağıdaki adresime bildirmelerini rtca 
ederim. 

Beyolla, Sll&eruilli .Ult 
Numara (46) da malıll ıui 

Bedri üyarar 



Topçu niektebinde devre Seçimin !Dr~ - Fra!'Sız Valinin Atinadaki tedkik ve ziyaretleri 
1 ıd kuvvetlerı hrmayasınde . , . . . . . .. 

SOD U 8 tlŞ 8rl yapl J ·ı · b ki . lıtanbul beledıye hey etinın Atinayı zıyaretı Turk-J8nl enm&SI 8 &nlJOr Elen dostluğunun tezahürüne yeni bir veaile oldu 

Dünkü cıtışlcırcı !§tirak eden genç Sil'1aylcııı 

' 

Dünkü atışlardan bir intıb<ı 

(BaJtarafı 1 ind ıa71fada) esnasında da, Albay Mustafa atışlar 
bul Komutanı General Halis B:y.iktay, hakkında izahat vermiştir. 
Tüın komutanı General Osman Tufan, Atışlar iki buçuk saat sürmüş, on iki 
Topçu Müfettişi, yüksek rütbeli zabi - buçukta bitmiştir. 
tan ve gazeteciler hazır bulunmuşlar Atıştan sonra, İstanbul Komutanı 
ve atışları takib etmışlerdır. General Halis Bıyıktay davetlilere ve 

Atışlara başlanmadan evvel Topçu mekteb müdürü Albay Muzaffere te -
Atış Mektebi Müdürü Albay Muzaf - ~ekkür etmiş ve atışlardakı muvaffa -
fer, mektebin umumi \'aziyet vı? me - kiyetten takdirle bahsetm•.ştir. 
sAisi ve atışların mahiyeti haKkında Bundan sonra mektebe dönülmüş, 
söz söylemiştir. davetliler mekteb müdür ve muallim -

Bundan sonra atışlar başlamış, atış lerile yemek yemişlerdir. 

Dünya güreş şampiyonu Cek Şeri ile mülakat 

(Baı tarafı 1 inci şayfada) 
ellerimize Hatay çiçeklerinden zarif bu
ketler takdim etmişlerdir. Gençler Ha -
midiyeyi gezmişlerdir. Bu arada milli 
danslar yapılmıştır. 

* Antakya 24 (Hususi) - Kırıkhan hi-
kimi Sadiye işten el çektirilmiştir. 

Gidiyorlar 
Cenevre 2.ıf (A.A.) - Anadolu a -

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Hataydaki komisyon, intihabat mu

amelelerinin ayın yirmisindenberi ta -
til edildiğini ve işlerini tamamen tes -
viye ederek bir hafta zarfında Hatayı 
terkedeceklerini Milletler Cemiyeti U
mumi kitibliğine telgrafla dün bildir -
mişlerdir. 

Umumi katiıb, komisyon reisinin bu 
telgrafını bu sabah konsey azalarına 
tebliğ etmiştir. 

Kanlı hadiseler 
İskenderun 24 (AA.) - Ceyid kö -

yünde isdar edilmiş bir müzekkere 
ile birisini tevkif eylemek is -
teyen jandarmalar ile köy yalkı ara -
sında şiddetli bir çarpışma olmuştur. 
Taşla ve silahla hücuma uğrayan jan
darmalar silah istimaline mecbur kal
nıış ve iki mütecaviz ölmüştür. Jan -
darmalardan iki kişi yaralıdır. 

* Antakya 24 (A.A.) - Hataydaki Mil-
letler Cemiyeti komisyonu Milletler Ce
miyetine bir telgraf göndererek Türk -
Fransız askeri müzakerelerini, bu müza
kerelerin Fransız mandası ahkamına mu
ğayir olduğunu ileri sürerek, ~rotesto et
miştir. 

Siyasi partiler feshedildi 
Antakya 24 (A.A.) - Fransız kuman

danı albay Kole bir emirname neşrede -
rek Hataydaki bütün siyasi partileri fes
hetmiştir. 

Arab rüesasından Arsusi'nin tevkifi do
layısile Antakyanın Arab mahallesinde 
protesto grevi devam ediyor. Albay K,,le 
grev nihayet bulduktan üç gün sonra 
Arsusi'nin serbest bırakılacağını Arab 
rüesasına bildirmiştir. 

Paris 24 (A.A.) - Hariciye nazın 

Bone, Hatay hakkında Türkiye büyük 
elçisile görüşmüştür. 

Hatayda yapılmakta olan intihabatın 

kısa bir atide inkitaa uğratılmasının der
piş edilmesi muhtemeldir~ 

Sözde bitaraf Milletler Cemiyeti 
komisyonunun tarafgirliği 

(Baştarafı 2 inci sayfada) diri meydan! Antakya 22 (A.A.) - Anadolu ajan -
nın minnetini ödemek için kabul ede - - Şimdiye kadar hiç sakatlanmadınız sının hususi muhabiri bildiriyor: 
ceğim! Yoksa, bir dünya şampiyonu, bir mı? Dün Babıhurun seçim bürosunda mü -
güreş kabul ederken çok nazlı davranmak - Sıkı güreşlerde, ötem, berırr. ıncin- essif hadiseler vuku bulmuştur. Büronun 
hakkına sahibd.ir. Beni burada güreş ka- di. Fakat şimdiye kadar, bir yerim kırıl- reisi ekalliyet köylerine giderek köyı:i -
bul etmiye yatıştıran ikinci sebeb de ün- madı! .. Bu da kemiklerimin çok sağlam leri bazılarının arzularına rağmen önü
vanırnı tehlikeye sokmıyacağımdı.n emın oluşundandır. İngilterenin demir kıran ne katmış ve nezareti altında büroya sok
oluşumdur. Çünkü, işittiğime göre, sizin meşhur kuvvet kralı bile, kolumu kıra _ tuktan sonra kapıları kapatarak toptan 
başpehlivanınız, kısa bir zaman e\·vel, mamıştı! Hatta bu yüzden, onunla giriş- Arab listesine kaydetmeğe başlamıştıır. 
Vandervaldle berabere kalmış. Halbuki tiğimiz bahiste, 5000 dolar kaybetmişti! Bu arada Türk cemaaü listesine kayde
Vandervaldi İngilterede, benim mağlub - Buradan nereye gitmek niyetınde - dilmek istiyenleri changi miJlettensin> 
ettiğim pehlivanların kolaylıkla yendik- siniz? sualini ısrarla tekrar etmiş ve mesela 
Jeri güreşçiler bile cçocuk• sayarlar!.. Si- - Buradan Hindistana geçeceğim. O - cArabım ama Türk cemaatine yazılmak 
ze diyebilirim ki, Vandervaldi, :Man - radan da Arnerikaya gideceğim. Ameri _ istiyorum> diyenlere c....,ı>dem ki Arab
çesterdeki kadın güreşçiler bile yenebi- kaya gider gitmez, niyetim Coe Luize sın, Arab yazılacaksın> cevabını vererek 
lirler!.. meydan okumak. .zorla Arab kartı vermiştir. Delegenin 

- Şımdiye kadar kaç defa yenildiniz? Ben, bir boksörln, bir serbest giireşçiye köylere giderek nutuklar söylemesi mürr 
Etrafa, şöhretinin zirvesınden bakan el kaldıramıyacağına kaniim. Nitekim, tehibleri bizzat celbetmesi ve kilometre

Cek Şeri, bu sualime uzun uzun güld:i, İngilterenin eski ağır siklet boks şam _ lerce yollardan yaya geldikleri halde ka
sonra: piyonu Reciminle iddialı bir müsabaka pının önünde saatlerce aç, susuz bekliyen 

Btl§vekit General Metaksa& ile baı ,ehir nazın .8ay Koçias büyük §ehircilik 
meclisinde müwkeı·eleri takı!b ediyorlar. 

Atina 21 (Hususi muhabirimizden) - çias kadehini kaldırıp misafirleri selam
İstanbul vali ve belediye reisi Üstünda - ladıktan sonra demiştir ki: 
ğın Atinayı ziyareti Türk - Elen dostlu - c- Aramızda mevcud dostluk ziy. fet
ğunun tezahürüne yeni bir vesile olmuş- lerde istimal edilen boş bir kelimeden 
tur. Matbuat, halk bu ziyaretle son dere- ibaret değildir. İki devletin refah ve !:aa
ce yakından alakadar olınaktadu- 3aze - detinin esasını teşkil etmektedir Mlllet· 
teler İstanbul valisinin ziyaret ve ted - !erimizin sulh, asayiş ve refah içinde ya 
kiklerine dair tafsilatla doludur. şamaları için kurulan bir kal.kan inşa e-

Muhiddin Üstündağ pazar günü stad - dilen bir kalenin sarsılmaz duvarlarını 
yomda yapılan Yunan ve Mısırlı atletle·· teşkil etmektedir.> 
rin müsabakalarında da bulunmus, bin - İstanbul valisi Muhiddin Üsti.ındag bu 
lerce halk tarafından hararetle alkışlan- nutka verdiği cevabda ezcümie şunları 

mıştır. Müsabakaların sonundtı maarif söylemiştir: 
nazırının teklifi üzerine misafr:imiz İs - c- Aziz dostum B. Koçiasa cevab ver
tanbul valisi Muhiddin Üstündağ atlet - mek mevkii beni şahsan muhtelıf iki zıd 
Jere diploma ve kupalarını bizzat tevzi tesirin altında tutuyor. Demostenin va -
etmiştir. tandaşının bu değerli belagat; kaışısında, 

Muhiddin Üstündağ pazartesi payitaht ben elbette zor bir mevkie girecektim. 
nezaretinde yapılan içtimada hazır bu - Buna mukabil kendilerine muhatab ol -
lunmuş, şehrin imar ve inki~afı için ta - mak ve cevab vermek şerefi elbette bu 
kib edilen usulleri tedkik etmiştir. Bele - zorluğu iktihama değen bir kıymettir. 
diye dairesinde Muhiddin Üstündağ şe - Şimdiye kadar burada geçirdiğimiz gun
refine yapılan kabul resmi son derece sa- ler zarfında inkitaa uğramaksızı:ı kendi
rnimi ve parlak olmuş, Atina beledıy.:! lerinden, istisnasız bütün E?en halkın -
reisi Plytos tarafından · samimi bır nutuk dan her vakıt, her yerde karı: ladığımız 
irad edilmiştir. fevkalfıde alaka, ve mazhar olduğumuz 

Valinin nutku itina ve misafirperverlik rlikkatımizden 
Bu nutka cevab veren Muhidöin Us _ asla kaçmamaktadır, bunu '.L ~ - Yu -

tündag hakkında gösterilen sıcak misa - nan milletleri arasındaki müna~ batın bir 
firperverliğe karşı derin te§ekkürlerini ölçüsü olarak elde tutmakta büyilk bir 
bildirdikten sonra ezcümle derr.iştir ki: isabet vardır, bu münasebeti dostluk ke-

cHepimizin hayranlığını celbedecek su- limesile ifade etmek kafi gelmez. Ona 
rette inkişaf yolunu tutmu~ olan Atina kardeşlik gibi daha ileri bir sıfat bul -
ve onun güzide hemşerilerine İstanbul mak gerektir.> 
kız kardeşinin selam ve muhabbetlerini cŞu anda yalnız tarihi Atinar.111 değil, 
getirmek bizim için ciddi bir bahtiyar - ayni zamanda modem ve her gün yeni -
lıktır. 1eşen ve ilerliyen güzel bir beldenin mi-

t t b ld 
., k B- -k Ş r· safirliğile bahtiyarlık duymaktayız .• 
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tl . . taksas tarafından kabul olunmuşlardır. 

mu e ınm. unan - ur mı e erının Övl . 'taht B K · k 
mütekabil münasebetleri resmi hatların g eyın payı nazırı · ocıas en-

di hanesinde şereflerine bir öğle yemeği 
çerçevesinden çıkmış ve husuı;i teşekkül- ziyafeti verdi. Ziyafette başvekiı Gene
ler ile efradın münasebetlerinde samimi ral Metaksas hazır bulunmu'.?tur. 
mevzuunu bulmuştur. Bu ziyaretleriıı şe
hirlerimiz arasında teşriki mesaiye esas 
teşkil etmesi ve bu mesaide birbirimizı 
tamamlamak hususunda yeni ve mcs'ud 
neticeler vermesini temenni ederim.> 

Başşehir nazırının ziyafeti 
Ayni gün akşamı King George oteli -

nin büyük salonunda payitaht nazırı ta
rafından misafirlerin şerefine bir akşam 
yemeği verildi. 

Samimi bir hava içinde cere~ an eden 
ziyafet esnasında payitaht n1zırı B. Ko-

Misafirler cumartesi günü buradan 
hareketle İstanbula avdet edeceklerdir. 

* Vali Üstündağ burada bilhassa Atina-
nın en güzide mühendis ve iktısadcıla -
rından müteşekkil şehircilik meclısınin 

faaliyeti ile yakından alakadar olmuş -
tur. Meclis başvekil General Metaksasın 
da iştirak ettiği bir toplantıda Atinada 
modern bir mezbaha ve sebze: hali vücu· 
de getirilmesine, sayfiye yeclerinin ima-
rına karar vermiştir. A. V. 

- Siz, dedi, bende yenilecek göz gö - yapmıştık. Ben, boks şampiyonunu, 36 Türklere cgidiniz, bütün ekalliyetlerı yaz
rüyor musunuz? Yalnız bundan yedı se- saniyede mindere yapıştırdım! Joe Luizin dıktan sonra sizi yazacağım> diye cevab 
ne evvel, Strengil Luize yenılmi~tim. Son de beni iki yumrukta yıkamıyacağına ka- vermesi nahiye müdürünü ve jandarma 
mağlubiyetim de odur. Ondan sonra, niim, 0 zamana kadar da onun kollarını şefinin müdahalesini mucib olmuş ve 
Strengil Luiz de dahil olmak u .. zere, kar- k k f bunlar bu yüzden hadise çıktığı takdirde ayrama ırsatını bulacağım muhak -
§ılaştığım her pehlivanı yendim! kak! .. Kollarını yakaladıktan sonra da, mes'uliyeti tamamen kendisine aid oldu- lah sesi işitihniştir. Delege bunun Ü - bah Karsu ve Afsiye bürolarında hazır 

_ Burada gu··reştig~iniz takdı"rde, kabul · . ğunu Milletler Cemiyeti komisyonu de - zerine kayıd muamelesini tatil ederek bulunmak i"+edim. Mahallı· nahı·ve mu·· zencı şampıyonu, miras gibi, çmr çıtır ;µ J edeceğiniz güreş sistemi ne olacak~ yiyebilirim! !egesine ihtar mecburiyetinde kalmışlar - Antakyaya dönmüştür. İşittiğime na- dürleri ve jandarma kumandanları in-
- Keç es keç ken sistemi... Kendi cüssesinden bile iri idd;aJarı, ke- dır. zaran büro reisi bu tecavüzün Türk - tihabatın komisyon tarafından iJ:>ila _ 
- Yani yumruk, tekme, tokat, çimdik mali ciddiyetle sıraya dizebilen Cek ŞC'ri- Delege buna rağmen tahrikatına de - ler tarafından yapıldığını iddiaya yel- müddet tatil edilmiş olduğunu bıld·r _ 

memnu? den, hangi müsabakada en fazla hevecan vam etmiş, bu hal mukadder olduğu Vf>Ç- tenmekte ise de tahrikatının neticesi diler. Her büronun önünde 4-5 saatlik 
- Hayır ... Usulü dairesinde vurmak duyduğunu öğrenmek istedim: • hile iki taraf arasında m:lessif hadiselere olarak Mishane köyünden ve müfrid yoldan gelmiş en az iki yüz Türk mün-

prtile hepsi serbest ... Fakat asıl g'lye, _ Ben, dedi, en büyül! heyecanı Stren- sebeb vermiş ve bu arada seçim bürosu Türk taraftan Arablardan Mehmed tehibi beklemekte idi. Bunların ara -
Pankreas denilen yabani boğuşmasruda gil Luizle yaphğım ilk güreşte duydum. da istilaya uğramıştır. Ağreli'nin, ittihadı vatani partisine s:nda çok ihtiyar olanlar da vardı. Hal-
olduğu gibi, kör dövüşü yapmak değıl, Bu müsabaka, tam üç buçuk saat sür _ Bu karışıklık esnasında büro reisi- mensup eski muhtar Arab Necib Hallo kevi bunların otokarlarla köylerıne ia
güreşmektir. dü. Seyircilerden birçokları, müsabaka- ne de silah tevcih edıldiği ve kendi - tarafından ağır surette yaraland\ğını <lelerini temine çalışmaktadır. Komi -

- Demek, Pankreas usulü güreşmek - dan sonra, hastaneye gitmişler.. Çünkü sinin zorlukla kurtarıldığı öğrenilmiş· öğrenince bu iddiasından vazgeçip geç yonun tatil kararına sebeb hakikatte 
ten çekiniyorsunuz? üç buçuk saat süren fazla heyecan, isab- tir. Büro civarında 100-150 kadar si _ mediği belli değıldir. Hadise hakkında dünkü hadise değil, birkaç gündenber 

- Hayır ... Eğer Türkiyede, canından Jarını tedaviye muhtaç etmiş! Gene bu mahallerinde yaptığım tahkikat, bah- Türklerin büyük bir tehacümle kavde-
bıkmış pehlivan varsa, bu usulde de gü- müsabakada, iki hakem: cPes> deyip rin- şımda ... Ve kuvvetimi israf etmek niye- si geçen delegenin adeta kudurmuş gi- dilmekte olmalarıdır. Fılhakika E;me-
reşebilirim! Fakat bence, Pankreas usulii gı bıraktı ve yerlerini başkaları aldı. tinde değilim! bi mezbuhane bir faaliyet gösterdiğini ni listesi tamamen dolmuş, Alevi ve A-
güreş, ispanyadaki kavgadan bile kanlı Ayrılmadan evvel, son bir sual sor _ - Ya a~ık olursanız? ve ne Cenevrede yapılan nizamnameyi rab listelerine yazılacak pek az mün -
olur. Ben ise, ne kendi canıma, ne baş _ dum: Cek Şeri, sözlerini pehlivankari bir hü- ve ne de hiç bir şeyi gözü görmiyerek tehib kalmıştır. Mesela dün diğer lis -
kalannın canına kıymak istemediğim için - Evli misiniz? kümle düğümledi: ifrat derecede Arab propagandası yap- telere 300 kayıd yapıldığı halde Türk 
Pankreas denilen muharebeye girmek ni- Cek Şeri, ufacık gözlerini büsb1tün yu- - Sıhhati yerinde bir insan işık ol - tığını göstermektedir. listesine 1300 kişi kaydedilmiştir. Ve 
yetinde değilim! .. Fakat dediğim gibi bu man bir gülüşle: • maz? Hadisenin civar bürolarda akis yap- bu fark bundan sonra her gün daha zi-

--.......... --ı-......--:....;a......1.h...:ıvr.........._ ....... ..uı1Aı'JIA..JIA.l..._ =-~-....1M.M1"""'.....ı.ı11:1.1<1....11s:.u1&1··Laki•m ba _ ~elim Tcı,fik mamasına imkan olmadığından bu .&a- yade artarak gidecektir. 
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O bugün öldü .. ona çok, pek çok acı- gülüyor, annemin keyfi yerind,., Nahid 

dım ... Fakat onu bütün ömrünce hiç sev- neş'e içinde ... Daha ne istiyordum? Ben 
memiş olduğumu da bugün anlndım. de kendimi bu kolay hayata bıraktım. 

Evet ona acıdım, arkasından çok göz- Evin idaresile annem uğraştığı ıçin ya-
yaşı döktüm, fakat onun ölümü bende, se- pılacak bir işim de olmadığından vakti
vilen ve ebediyen kaybedilen biı: adamın mi hep kendime hasrediyor, okJ.yor, pi
boşluğunu bırakmadı. Ölen kocamdı, sev- yano çalıyor, geziyor ve giyini!rordum. 
gilim değil... Çocukluğumdan beri kitab ve çalgı ile 

Şimdi onun arkasından .ağlarken, ~ aramız pek iyi olduğu için bu iki meşgale 
nunla geçen ömrümü, günü g~mi'le tek- bana bir yenilik getirmemiştı, fakat 
rar yaşıyorum. Nahidle ilk göruşmemiz mektebden çıkar çıkmaz, daha gözümü 
tramvayda oldu. Bir sabah Fat~hten E- açacak vakit bulamadan, b:iyüJr. bir bi
minöne gidiyordum. Kalabalık bir ara- nanın yazın sıcak, kışın kasvetli bir oda
bada idim; o kadar kalabalık kı kadın, sında sabahtan akşama kadar çalışarak 
erkek, çocuk birbirinin omuzuna, göğsü- ömür tükettiğim ve senede bir elbise ya
ne ve sırtına dayanarak duruyoı-riu. pabilmek için on iki ay birer ikişer lira 

Arkamda şişman bir kadın bfr düzüye biriktirmek mecburiyetinde kaldığım 
kıpırdıyarak beni rahatsız ediyordu. için, evlendikten sonra paranın zevkini 
Kendimi çekmesem, önümdeki adamın çıkarmak bana çok tatlı geldı. Sahah bol 
göğsüne tamamile yaslanacaktım. Bir ara bol tembellik edip yirmı beş senelik di
nasıl oldu bilmiyorum, bütün bu birbiri· siplinli hayatın acısını çıkardıktan sonra 
ne dayanarak duran halk kütlesi bir öne, öğle yemeğini yer yemez, Şişlideki apar
bir arkaya doğru gitti, geldi. Vatman, ö- tımandan fırlayıp doğru Beyoğluna ini
nüne çıkan bir olomobile- çarpmamak için yordum. 
sert bir hareketle fren yapmıştı. Şişman Zengin kadınların vakitleri nac::ıl ge
kadın bana, ben de önümdeki a:!""ma doğ- çer diye düşünenlere şaşıyorum simdi. 
ru yıkıldım. İşte o dakikada kuvvetli bir Beş altı saatin geçmesi ne imiş! Bir. sine
cl kolumdan yakaladı. Bir saniye . şaşır- ma, bir berber, bir terzi... 
dım. Müvazenemi bulunca, beni dü~mek- Evlendiğim zaman yirmı beş yaşımda 
ten kurtaran adama tcşekk:.lr ettım ve o idim .. bugün otuz bcşi:mdeyım... Demek 
zaman onun çok uzun boylu ve tatlı ba- ki on sene ben bu kaygısız, bu rahat ha-
kışlı olduğunu farkettim. yatı yaşamışım! 

Bu· on sene içinde, zavalli. Nahid, 
On beş gün arka arkaya her sabah ona 

rastladım.. her sabah bana gülüınsiye

rek baktı, hazan yerini verdi. 0Pa teşek
kür ederken bir iki defa ben de gülüm
sedim. 

Üç ay sonra nişanlanmıştık. Artık sa
bahları tramvayda yanyana durnvor, ak
şamları kol kola ev<' dönüyorduk. 

Nahid bana karşı çok nazik ve yumu
şak davranıyor, her hareketimı, her· sö
zümü beğeniyor, ne giysem yakıştırıyor, 
ne istesem yapıyordu. 

bir gün bile bana: 
- Eve niçtn geç geldin? 
- Yemek ned~n hazır <.!e:ğiJ? 

- Bu elbiseni hiç beğenmedim ... 
- Saçlarını iyi taramamışsın. 
Gibi sözler söylemedi.. bir defa olsun 

benim sözümden dışarı ~ıkmadı. . Bazı 
akşamlar, yorgun argın eve gelir, yemeği 
yer yemez gene benimle birlikte tiyat
roya, sinemaya, poker partilerine giderdi. 

- Ben sabahtan akşama kadar i~ da
lıp kendimi dinlemiyorum, fakat c::en her 

Bir sene sonra evlendik... Babamın halde sıkılıyorsun yavrum; gecel~ri biraz 
vakti hali pek iyi değildi. Esasen beni li- çıkmaz, hayata karışmazsak gençliğine 
seden diploma alır almaz, yükselt tahsi- yazık olur senin ... 
limi yapmak için o kadar üzendı,ğim hal- Zavallı Nahid! 
de, bir bankada çalışmağ:ı mecbur eden Şimdi bu satırları okuyanlar belki de 
sebeb de bu idi. Son senelerde! babamın kocam için cabdal!t derler... '.H~ır, 
ticaret işleri her nedense eski parlaklı- kat'iyen hayır ... O gayet akıllı ve zeki 
ğmı kaybetmiş, bizi yavaş yavaş basit, bir gençli. Bütün servetini kendi dürüst 
hatta fakir bir hayat yoluna doğru in- çalışmasına, kendi bilgi ve iktidarına 
dirmeğe başlamıştı. borçlu olan bir adam budala olamaz! 

Nahid, babam içln yalnız iyi bir da- Nabidciğin bir kusuru vardı yalnız .. 
rnad değil, ayni zamanda kurtarıcı bir gizli bir kusuru: Beni lüzumundan çok 
ortak ta oldu. Daha nişanlanır nişanlan- severdi. Keşki bu kadar sevmese1di: keş
ınaz onun işlerile .alakadar oldu ki baıta oa, bir gün katibinin bir yanlı-

Doğrusunu isterseniz ben ~n bG af- şını gördüğii vakit ona baktığı SPrt, ha
hasile pek uğraşmadım. Babamın yüzü . kim gözlerle baksaydı! Bir defa olı;;un ba-

1 Son Poıtn'nın edebi tefrilcuı: l f 

v 

B BA -OGUL 
1 YAZAN: SUAD DERViŞ 

-1-
Bahçe güzel bir bahçeydi .. 
Döt köşe bir bahçe... Duvarları sa

rıydı bu bahçenin: .. 
Ve sarı duvarlara sarmaşıklar, arsız 

çocuklar gibi tırmanmış.. komşu bah
çeler.ne yaseminler beyaz başlarını 

sarkıtmışlardı. 
İlerde ortada içinde kızıl balıkların 

yüzduqti bir havuz vardı. 
Ha\ uzun üstünü yeşıl atlastan bir 

çadır gıbi kaplumış bir salk1msöğüdün 
olge~ınde bahçe iskemlelerinde oturu

) arlardı. 

ne çarpışan kamışlar gibi incecik .. göz
leri salkımsöğüdün başlarını örten kub
besi gibi zümrüd rengindeydi. 

Omuzlarından dirseklerine, bilekleri
ııe ve bileklerinden kızıl ·boyalı parmak 
uçlanna indikce süzülen hatlarile sarı 

gandi elbiselerinin altından görülen 
dik ve minimini göğsile incecik beli, 
yuvarlak kalçaları ve ayak bileklerine 
doğru süzüldükce darlaşan, incelen ba
caklarıle harikulade güzel bir vücudü 
vardı ... 

Çok genç bir vücuddu bu vücud .. ve 
bu vücudün fil dişi renginde teni ger
gin, düzgün, kırışıksız ve buruşuksuz 
bir tendi. .. 

na kuvvet ve kudretini gösterseydi! Dı
şarıda aslan kesilen kocam benim ya
nımda bir kuzu olmasaydı! Bir defacık 
olsun benim yaptığım şeyi tenkid etse, 
bir gün bana: Şunu böyle yapma! ae
seydi ne olurdu! Ne olurdu benı rahat 
yaşatmak için gençliğini y1pratacıık yer
de, bazı bazı tembellik ederek ke•ıdi isti
rahatını düşünseydi! Bu on sen~ içinde, 
bir saniyecfk beni unutup kendini hatır
lasaydı! 

-Yazık oldu zavallı Nahidciğe ..• 
Fakat şimdi kendimi yokluyorum ve 

ona karşı .kabahatlı olup olmadığımı ken
dime soruyorum. Hayır, on senelik müş
terek hayatımızda ben de Nahidi incit
medim .. ona karşı vazifemı yaptlm .. onu 
hiçbir erkekle aldatmadım ... Yalnız onu 
sevemedim .. ateşle sevem~dim, fakat bu 
hissimi ona belli etmedim ... 

Etmedim mi? Acaba? Hayu·, hayır, öy
le olsa on sene içinde ajzmdan hır şika
yet kelimesi çıkmaz mıydı? .. 

Yalnız bir defa... '-Dört sene oluyor .• 
bir gece, sabaha karşı bir balodan dönü
yordt• 'ı Hava çok glizeldi. otomobili 
biraz ı"!eride' durdurup evi? kadar yürü
dük. Sokağın başında birdenbire t>llerimi 
tutarak yüzüme baktı: 

- Necmiye ... Altı senc.odenberı bir de
fa olsun bana cSeni seviyorum:. deme
din. 

Kahkaha ile güldüm ... 
- Seni sevmez olur muyum Nahid? 

Sen o kadar iyi ve fedukar bir kocasın 
ki... 

Sesi acılaştı: 
- İyiyim .. fedakarım ..• Bunlar kafi 

mi? 
Çok candan gelen bir samimiyetle ona 

sokuldum. 
- Sana bir şey mi y::tptım Nahid? Se

ni ihmal mi ettim? Neden benden şübhe 
ediyor.sun? 

Kolundaki elimi hafifçe it~i.: 

- Hayır, bir şey yaomaclın.. beni ih
mal etmedin Necmyie, fakat ... 

Cümlesini bhirmeden ylirüdü. Acaba 
ne söylemek istemişti? O akşamdan son
ra bunu çok düşündüğüm halde ona sor
mağa cesaret edemedim. 

Zavallı Nahid .. bugün o ölcfü ve ben, 
göz yaşları içinde boğulmken kendi ken
dime tekrarlıyoı'Um: 

- Hayır, onu sevememiştim. 

YARINKİ NtİBHAMIZDA: 

Zehirli cam kırıkları 
Çeviren: İbrahim Hoyi 

Göğsü iri, kollar~ pazılı idi.. belini 
ciik tutuyordu. 

İki omuzunun küreklerinin ortasın
da spor yapan bir genç kızın çelik bir 
yayla temin edilmişe benziyen çe:vik
lıği hissediliyordu. 

Ve üzerind('ki kısa, beyaz keten etek
ten çıkan bacaklan ve ökçesiz bir iskar
pin içindcld büyücek ayaklan daha 
fazla bir erkek bacağını ve bir erkek a
yağım hatırlatıyordu. Ve onun vücudü
ne Ferihanın \'Ücudünden daha yaşlı 
bir mana verjyordu. 

Halbuki Feriha ondan tam yirmi yaş 
biiyüktü ... 

Yirmi yaş ... 
Az bir şey değildi bu! .. 
Kim derdi ki.. şu ince, şu genç kız vü

cudlu kadın bugün kırk bir, kırk iki 
yaşlarındadır ... 

• Feriha aynaya baktığı 7.amanlarda 
da bunu anlıyamıyordu. Ve hazan ken
di kendine: 

Karşılarmdak' eY, geniş pencereli, 
çepeçe\'re bal ·onlu ve arkası ta Mar
mara-, a kadar uzanan iki katlı, modern 
b r köşktü Köski.m pencerelerinin yeşil 
tenteleri kapanmıştı. Çünkü bu saat, 
günesin en tahammül edilmez bir saa
tiyd •. 

Yalnız eğer pek dikkatli bakılacak o
lunursa Ferihanın yüzüne, gözlerinin 
iki kenarında ufacık hatlar sezilebilir
di ... Sezilebilirdi ama .. eğer ayni gözler 

- Acaba insanın kendi gözü, kendi 
yaşlandığını seçemiyor mu? 

Diye düşi.iniiyordu. 
Çünkü Feriha kendisini kırk yaşın

dan da daha yaşlı hissediyordu. 

Sa!kımsöğüdün cömerd gölgesinde o
tururnrlardı. Ferıha uzun bir iskemle
) e uzanmıştı. 

Gi.ller bir hasır masanın başındaki 
hasır koltukta oturmuş ... Güneşten ba
kırlaşmış kollarını masaya dayamıştı. 

Kumral saçlı başı öne doğru eğilmiş
ti. 
İkmal imtihanlarına hazırlanıyordu. 

Ferihanın vücudü havuzun başında 

hafif hafıf esen rüzgarlarla birbirleri-

ayni dikkatle masanın başında bu ders 
çalışmakta olan küçük Güler'e bakacak 
olursa, onun yüzünde Ferihanın yü

zünde bulunan çizgilerden daha fazla 
çizgiler ıgörü1ürdu. Mütemadiyen gü
neşte durmaktan gözlerini kırpıştırdığı 
için, dersine Ç<llışırken mütemadiyen 
kaşlarını kaldırdığı için hem alnında 
ve hem gözlerinin etrafında deıin de
rin çizgiler peyda olm~. 

Vücudü de Ferihanın vilcudü.nden 
daha yaşlı görünüyordu • 

O, belki asırların hadisatını kısa se
neler içinde yaşamış bir neslin çocuğu 
olduğu için kendisini bu kadar eskimiş 
ve bu kadar ihtiyarlamış hissediyor
du. 

İçinde duyduğu şey bezginlik miy
mi! .. Yoksa olgunluğun, tekamülün 
verdiği bir vakar mı? .. 

Bunu tahlil etmiyordu ama .. muhak
kak ki kendisini öteki insanların fev
'kinde değilse bile onlardan aykırı bir 
if!1 hiasediyordv.. 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava Okulları talimatının 86 mcı ıruıddesinde yaz.ılı şartları haiz istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikalaı ı ile Temmuz başlangıcından Ağustos sonuna kadar 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kağıdlan 
ile vesikalarını posta ile okula gönderi!"lcr ve alacakları karşılığa göre harekı>t 
ederler. 

Madde 86 - Hava Okulu Gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 
A - Türk olacak. 
B - Ortamekteb cLise sekizinci sınıf. tahsilini bitirmiş en az 17 ve en çok 20 

yaşında olmak. 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa elverişli ol

duğuna dair mütehassısları Lamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu ol
mak. Boy 1,65 den aşağı olımyacaktır. 

Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye gönderilirler. 

Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yeı lerde o yerin büyük kumandanına mü
racaatla muayeneye göndt-rilirler. 

D - Ahlakı sağlanı olduğuna ve hıç bir surette suçlu ve mahkunı olmadığına 
dair bulunduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdik
li vesika göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular, Gedikli Erbaşlar hakkındaki 2505 sayılı 
kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müddet-

le Hava Gedikli Erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. 
F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda kazanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mikdardan fazla 

olursa bunların içinden riyaziye oilgileri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenle
nir. Hava mektebleri okuyucuları askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir ve 
giydirilir. Kitab ve diğer ders için laznn olanlar parasız verilir. 

V - Hava Okullarına kabul edilenlerden birincl sınıfı muvaffakiyetle biti
renler arasından, kabiliyetlerine göre, uçucu, makinist, telsiz, fotografçı, tış ve 
bombardımancılığa ayrılırlar. c3587. 

Baş, diş, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütihı 

ağrılarınızı derhal ke.9er. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

-----------
Nafıa ·Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Marmara gölü Tağdiye kanalı hafriyatı ile Sedde 
inşaatı, keşif bedeli cl,115,313• lira 33 kuruştur. 

2 - Eksiltme 1/Temmuz/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kspah zarf 
usuliy le yapılacaktır. 

3 - İstckUler, eksiltme .şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve projeleri 50 lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden ala -
bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47209 lira 40 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 200 bin liralık Nafia su işleri veya mümasil inşaatı taahhüd 
edip rnuvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğu-

na dair Nafia Vekaletinden alınmış miiteahhitlik vesikası ibraz etmt>si, istekli
lerin teklif mektubları ikinci maddede yazılı s~atten bir saat evveline kadar 
Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c3184• 

ZAYİ~ 1934 - 1935 senesinde Oazl Osman 
Paşa orta okulundan aldığım ı inci sınıf 

to.sdiknıımeyl kaybettim. YenLsint alacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 

İsmail Hakkı Genan 

Esasen Lerninin ölümünden sonra 
Bergamayı terkedip İstanbula, babası
nın ve üvey annesile kardeşlerinin ya
nına döndüğü ilk günlerde, Bergamada 
bıraktığı yegane arkadaşına şöyle bir 
mektub yazmıştı: 

cİstanbulu senelerden sonra görmek 
hoşuma gitmedi, dersem bana inanmaz
sın ama ... 

Sana bun.u söyliyeceğim... Uzun 
müddet bir muhitten uzak yaşamldık
{aıı sonra, telfrar döner dönmez ona in
tıbak etmek tamamile güç .. 

Bergamamızda günler çok ağır mı 
geçiyordu? Belki buna sebeb kendimi
zi dinliyecek ve her dakika kendimizi 
kontrol edecek çok vaktimizin oluşu
dur ... 

Burada besbelli seneler daha seri 
geçmiş. Burada bıraktığım arkadaşla
rım hepsi daha genç ve zinde. Üvey 
annem -benden beş yaş kadaı· büyük 
olacak- kafasile, hislerile muhakkak 
benden on, on beş yaş daha genç ... 

Bergamanın seneleri, İstanbulun sc
nelerile mukayese edilecek olursa her 
birini en· aşağı üç sene hesablamamız 
lazım gelecek ... 

Biz onlara göre fazla taşralıyız .. on
lar bize göre fazla sathi ... 

Ben, sen ve bizim gibiler orada fazla 
romantik bir hayat geçiriyormuşuz ... 
Hayatla, hayatın hakikatlerile az tema
sımız vardı. 

Bugünkü dünyanı fırtınalı bir deni
ze teşbih edersek Bergamaya da bir 1i
rnandır diyebiliriz.. öyle bir liman ki, 
orada dört beş senede bir hadise olur
du. 

Mektebe yeni bir muallim ıeH.r.. bil-

Dr. HAF iZ CEMAL 
(Lokman He\dm) 

Oabllly• mütetıus111: Pazar.dan maada 
lıerırtın (2 - t> D1nn7olu nu.-n.ara llM. .., &eoe 
lefonu :&2398 - 216" 

mem ne memurunun kansı maliye me
murile sevişir, yeni gelen genç bir za
bite beş altı kız bir arada aşık olur, ya .. 
yud biçare Lemi, yeni bir kazıda, eski 
şaheserlerden birini bulurdu. 

)3ergarnada belki de mütemadiyen 

tarihler içinde yaşadığımız için ihtiyar
ladık .. 

Sana İstanbuldan bahsedecektim. 
Yalnız Bergamadan bapsediyonım. Bu 
bir daüssıla olacak ... Hayatımın tam on 
iki senesi orada geçmedi mi?. 

Oraya geldiğim zaman, bu dünyanın 
ve hayatın büyük fırtınaları içinde par
çalanmak üzere olan minimini bir ge-
mi idim ... 

Ve belki de bana ·onun için Bcrgamn 
bir selamet kıyısı gibi geliyor. 

Bergamaya gelinceye kadar hayat
tan hiçbir şey onlamamıştım. Hayatı 
yalnız yaşamıştım... Hem de ne fırtı-
nalı olarak ... Bergamada tıbkı kolu, dizi 
mefluc bir alil gibi oldum .. bir yerde o
turdum ... Bir yerde oturdum .. ve ken
dimi yakaladım. Yakaladığım kendi
nıe: 

- Dur, diyebildim ... Dur seni tanı
mak istiyorum. Sen neler yaptın .. da
ha neler yapacak kabiliyettesin? 

Bergamaya geldiğim zaman ne toy, 
ne çocukmuşum? Bergamadan ne ol
gun çıktım! 

Kendi kendini tanı ... 
Dünyayı tanımak için evvela insanın 

kendini bilmesi, kendini tanıması, zuf
larile eğlenebilecek ve onlara fren ta
ita bilecek bir seviyeye yükselmesi la-
zım .•• 

(Arkan ıHU' J 
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25 Haziran SON POSTA 

«Son Posta» nın aşk ye macera romanı: 9 

Yazan: Vedad Ürfl 

" Yarın ikide, ayni yerde! ,, 
Opera bittiği zaman büyük bir servet 

kaybetmiş insanlar gibi öksüzlük duy
dum. Her opera bu kadar muhteşem 
bir tesir bırakabilir mi acaba? ... Diğer
lerini görmediğim için bir şey söy liye
l'niyeceğim. Bana Ôyle geliyor ki bu 
geceki temsilden daha muhteşemi ola
maz. Hele muzaffer kumandanın savaş 
döni.işü tablosunu bütün hayatımca u
nutamıyacağım. Bir an içinde sanki 
dünya küçüldü, küçüldü, Paris opera
sının sahnesi içine sığdı. Hükfımetler, 
Ordular, alemler gördük. İnsan oğlu ça
lışınca nelere muktedir değil! .. 

«Verdi• yi bilirdim. Fakat onu bu 
gece tamdım. Aramızda hala yaşıyor
muş, karşı karşıya konuşuyormuşuz 
kadar iyi tanıdım. Aydayı Mısır Hidivi
nin arzusu üzerine, Kahire operasının 
açılış töreni için yazmış. Kahire opera
B!, açıldığının ertesi günü kapılarını 

kapasaydı bile, yeryüzüne bir Ayda 
kazandırdığı için gene her devirde say
gı ile anılırdı. 

Son perde kapanırken, farkına var
tnaksızın: 

- Yazık! ... 
Demişim. Prens işitmiş, sordu: 
- Esere mi? ... 
- Hayır!... Eserin bittiğine!. .. 
- Hoşunuza gitti şu halde? ... 
- Birkaç saat için ilahi bir aleme 

Yükseldiğimi sandım. Fir'avunlar ara
sında yaşadım. Ne devirmiş! ... Yeryü
tü bu kadar da muhteşem Alenılerle 
gerçek tanışmış mıdır diye kendi ken
dime soruyorum. 

Prens gülümsedi: 
- Bugün bile yeryüzünde umulma

dık ihtişamların yaşamadığı ne ma
ltim? ... 

Bilmem neden? ... Titredim. Bu söz
leri prens öyle manalı bir eda ile söy
lenıişti ki .. ne kasdetmişti acaba? ... Bir 
ara bir fırsatını bulup Rühsara fikrini 
sordum. 

- Kendi hayatını kasdettiğine ne 
•übhe!... 

Dedi. Beliti de ... Parise bir gelişi ba~
h başına bir hadise olan bu prensin 
kendi memleketinde hila bir Ayda dev
li yaşamadığını kim iddia edebilir? ... 

Operadan sonra Düberry lokantası
na gittik. Şanzelize bulvarının biı' kö
§e başında bulunan bu müessese, ki
barların toplantı yeri. Ortası gazino. 
Alt katları kısmen hususi salonlara, 
'redansan yerlerine bölünmüş, kısmen 
de bar. Prensin her işi gayet düzgün. 
baha otomobil durur durmaz, geleceği
lnizi bildikleri anlaşılan bir garson gru
Pu ileri atıldı ve bizi bir çırpıda hususi 
bir kompartimana attı. Mükellef sofra 
Çoktan bizi bekliyor gibi. Üzerinde ne
ler yok. İçkiler arasında şampanya bel
ki de en Adisi olarak kaldı. Masanın iki 
:Yanındaki küçük ve tekerlekli, iki kat 
tnasacıklarda da pastacılık san'atinin 
en güzel eserleri birer aslan dizisi gibi 
heybetli. 

Rühsar kolumu çimdikledi: 
- Babamın gözü aydın! .. 
- Sebeb?... 
- Ona içki ve pasta ver. İstersen 

canını al! ... 
Bizimki gi'bi. Babamla, babasına göre 

lnasa. Farkındayım zaten. İki ihtiyar 
fena yutkundular. 

Prens Nazım Abad, gerçek can sıkmı
Yan bir dost. Açtığı her mübahase o ka
dar tatlı ki. «Harcı alem• sözlerden tik
sindiği besbelli. 

Bana mı öyle geliyor, bilmem? ... Bu 
lmndlinin söz söy1eyişi uzaktan tatlı 
tatlı süzülen müzik nağmeleri kadar te
sirli!. 

Sosyetemiz, laubaliliğe düşmemekle 
beraber neş'eli. 
Fransız doktorile babam neş'e scrp

l'llek için adeta yarışa giriştiler. Pasta 
dağlarını eritmeğe çalışmaktan Rühsa
l'ın babasının söz söylemeğe vakti yok. 
l>rensin neş'esi onlarınkinden asag-ı de-
IDl. • 

Yalnız ... Fikrim gene bir noktaya 
saplandı ve düğümlendi. Ah bu vehim
Ciliğim . . ben de bıktım! .. 

Herkesle neş'eli konuşan Prens ne-

Prens bizi yerlerimize kadar getirdi.. Benım elimi sıkarken giz tice ... 
den hazan garib bir rüyaya dalar gibi 
duraklıyor?... Başkalarile meşgul ol
mamdan istifade etmek isteyen gözle
ri, beni süzerken, kirpikler neden esra
rengiz bir titremeden kurtulamıyor? ... 
Bu bakışlar sanki ta ruhuma saplan
mak hevesinde. Yemin ederim: Prens 
bana gizli bakmak istiyor ve bunu bel
li ebnekten çekiniyor! ... Bazan öyle da
lıyor ki benim baktığımı bir iki .:;aniye 
geç farkeder etmez hemen başını eği
yor, bir mektebli gibi sıkılıyor. Prens, 
gö~lerimde bir şey arıyor gibi. 

Ilk gün doktorun söylediği sözü ha
tırlıyorum: 

- Bayan... Prens sizde aradığı bir 
şeyi buldu! .. . 

Ama ne? ... Koca Hind prensi bir kı-
zın gözlerinde ne bulabilir ki? ... Ad
daaam! ... 

Tam bir neş'e içindeyim ... Neş'e ve 
merak birleşemez diyenlere artık inan-

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Raştizm [ çocuhlarda 
Kemik hastalığı ] 

Normal olarak bir çocuğun nihayet 
bir yaşında yürümesi ve nihayet iki ya
şında konuşmağa başlaması lazımdır. 

Tabii bu müddet beş on gün evvel va -
yahud sonra olabilir. Fakat bu fark ay
lar haline girdiği zaman çocukta neşvü
nema durgunluğu mevcuddur demektir. 

Bir çocuğun muayyen vakitte yürü -
yememesi demek henüz kemiklerin sen
leşmedliUni gösterir. Kemiklerin sertleş
memesi de vücude ıkUi derecede kalsyom 
ve fosfat ve diğer emlahı madeniyenin 
idhal edilememesi veyahud bu emla'!nn 
laylkile temessül edememiş olmasından 
ileri gel!r. Ve bunun için kemikler sert -
le§'lnez. Yumuşak kalır ve yavaş yavaş 

eğrilmeğe başlar. Baş kemikleri gayri 
muntazam büyümeğe başlar. Çocuğun 

başı büyür. Bacak ve kol kemikleri bil-

hassa bacak kemikleri inhina kesbeder. 
Eğrilir, göğüs kemikleri de ayni vaziyette 
gayri muntazam şekiller almağa başlar. 
Kamburluk baş gösterir. Tabii bu çok 
mühim ve fecl akibetler husule getiren 
bir vaziyet ihdas eder. 

İşte Raştizm denilen kemik hastalığı 
budur ve bu sebebler tahtı tesirinde baş
lar ve yıllarca devam eder. 

Raştizmi nasıl tedavi edelim: Yarın 
bunu bildireceğiz. 

• Adanadan (S. S.) e: 
- Bu hususta yapılacak tedablr, evvela 

gıdadır. Bol sebze ve meyva yemek, etle
ri kızarmış ve tavada yakılmış olarak 
değil, haşlama yemektir. Yağlı şeyler, 
isterse zeytinyağlı dalhi olsa karaciğer 
için iyl değildir. Pirinç, makarna iyidir. 
Enginar çok iyidir. Çok soğuk şeyler, me
sel§. fazla buzlu meşrubat, dondurmalar 
karaciğer için iyi değildir. Alkollü meş
rubat karaciğer için asla muvafık sayıl
maz. İlftclardan kaleviler çok iyidir. Son
ra müleyyinler Hizıındır. Mesela, Bllagid 
denilen ilac çok iyidir. Aldırınız. Onu ge
celeri birer tane alabilirsiniz. Maden su
ları da çok iyidir. 

Cenb llteyen okuyucularımu:m potıa 

puln 7oliamalannı rica ederiz. Abt taıı:
dlrde lsteldftl mukabeleebı UlabUlr. 

mıyacağım. Merak, tereddüd ve neş'e
nin bir ayara gelmesi daha büyük zP.vk
ler doğuruyor. 

«Düberry> den çıktıktan sonra prens 
bizi yerlerimize kadar getirdi. Herke
sin ayrı ayrı elini sıktı. 

Benim elimi sıkarken gizlice: 
- Yarın ikide. Ayni yerde. 
Dediğini işittim. Titredim. İlk önce 

bir şey anlıyamadım. Kimse farkına 
varmasın diye bir şey soramadım da. 

Nerede buluşmuştuk ki ayni yerde 
tekrar buluşalım? ... Ha ... Sakın ... E
vet, keşfeder gibi oldum. Prens, ilk rast 
ladığım.ız yeri kasdetti!.. Barklay ma
ğazasının önünde kar.,ılaşmıştık!... Ne 
olursa olsun, yarın ikide oraya gidece-
ğim. Yalnız bir nokta: Prens, bu rande
vuyu ne diye bana verdi?... Babama 
açsam ... Hayır, hayır... Ayıb olur ... 

(.4.rkası var) 

Eski günler: 
Bir Alemdağ sefası 

(Başta.rafı 9 ncu sayfada) 

Gurup yaklaştıkça her kümenin zev
kindeki şetaret taşkınlık göstermeye baş
ladı. Kahkahalar gırla, faraza çalınan 
kemansa cıyak cıyak, udsa g;imbür güm
bür. Hele su başındaki bir klarnet orta
lığa sada hususunda meydan vermiyor, 
her nağmeyi sus pus ediyordu. 

- E! dedim. Çocuklar! Safa tamam' 
Haydi yemeğimizi yiyel\m ve yavaş ya
vaş yollanalım. Biz korudan çıkıncıya 

kadar mehtab da arzı didar eder. 

Ahmed Refik fikrimi tasvib etti. Zaten 
bütün arkadaşlarımız hep yüksek sec:
yeli öyle iki kadeh a'1p benlik murdarlt
ğı edecek kimseler değillerdi. Fikrim ka
bul olundu. Emsaline zannederim kürei
arz üstünde rastgelinmiyecek o canım 
Taşdelen ımyile güveci, dolmayı, helvayı 
atıştırmaya başladık, ald·ğırrm yoğurrlu 

dolmaya nikahlayıp zifaflamakta kusur 
etmiyor, mütekabil dostluğurı, muhab
betin arttırdığı bir iştiha içinde yemek 
yiyorduk. Bu aralık nasıl oldu bilmiyo
rum. Naci merhumun eli mi, kaşığı mı 

yoğurd kasesini sofranın üstüne secde et
tirdi. Aman .. diye kopan feryadJara ka;·
şı: 

- Telaş yok! dedim. Sofraya temas e
den bir santimlik kısmı kirlendi. Üst kıs
mına ne oldu? Üstten üstten alın. Ted
birli davranın, ağzımızın tadı eksilmemiş 
olur. 

Ah! Bu sofra üstünden cbeze dokun
durmıyayım!> itinasile tıpkı mintcik yav
runun sıcak süt içmesi korkaknğile ye
diğimiz o köy yoğurdunun tadı acaba 
hangi arkadaşın damağından çıkmıştır? 

* Bizim arabacıya ne olmuştu? Bunu bi
len yoktu, beraberinde getirdiği 12 yaş
larındaki oğlunu bırakmı~, kendi sırra 
kadem basmıştı. Yola düzüldük. İyi ama! 
(Alemdağı) korusundan gece değil. gün
düz bile bir klavuz olmadan yol bulup 
çıkılamaz. Arabacının k:içük oğlu bili
yorum iddiasile sürüp g\diyordu. Ben 
(Alemdağı) na çok eelip gitmiştim, yol-

Sümer Bank fabrikaları 
mamulatı ucuzluyor 

Bir temmuzdan itibaren bütün pazarlarda yüzde on 
tenzilat yapılması kararlaştırılmış bulunuyor 

Devletin hayatı ucuzlatma işlerini ko -
laylaştırmak maksadile Sümerbankın da 
kendi mamulatında ve kendi pazarları 

olan Yerli Mallar pazarlarının sattığı em
tia üzerinde tenzilat yapmak üzere oldu
ğunu yazmıştık. Bu tenzilat satış bedel
lerinde yüzde on nisbetinde olacak ve bir 
temmuzdan itibaren Yerli Mallar pazar
larında bugünkü fiatlara nisbetle yüzde 
on daha ucuz satış yapılacaktır. Bu ten
zilat sayesinde istihlak.in yüzde 40 nis·rıe
tinde artacağı, tenzilatın piyasada akü:
ler yapacağı, diğer firmaların da bu
na imtisal edecekleri umulmaktadır, ya
kında Adanada da bir Yerli Mallar pazarı 
açılacaktır. 

Ayrıca Yerli Mallar Pazarlarında dev· 
let ve resmi müesseseler memurlarına 
dört ay vade ile ve peşin ücret taleb et
meden yapılan kredili satışların vadesi 
altı aya ve altı taksite çıkarılmaktadır. 

Almanyaya gidecek ticaret 
heyeti lstanbulda 

zım gelen makine ve tesisatı getirtmi~lir. 
Kereste fabrikasının yakında faaliyete 
geçirilebilmesi için çalışılmaktadır. 

Maktu fiat kontrolüne hazırhk 
Ticarette maktu fiat usulü tatbik edil

meğe başlandıktan sonra belediye iktısad 
müdürlüklerine birçok vazüeler düşmek
tedir. Müdürlük kadrolarının yeni ihti· 
yaç nisbetinde genişletilmesine imkan ol
madığından maktu fiat usulünün kon -
trolü belediye zabıtasına yaptırılacaktır. 

MahlOt yağ işi tedkik edilecek 
Piyasada mahlut yağ mikdarmın gün

den güne çoğaldığı görülmektedir. Dahi
liye Vekaletinden belediyeye gelen te1 -
kerede bu işin ehemmiyetle tedkik edıl· 
mesi ve mufassal bir rapor hazırlanarak 
gönderilmesi bildirilmiştir. 

Ankara borsası il 
_. .. .,__ ' 

Açıbı-kapanıt fiatlan 24. 6- 938 ' 
Almanyayla ticari müzakerelerde bu -

lunmak üzere Berline gidecek olan, Nu- Ç E K L E B 
1-~~~~~----':""'"-~~--~~---11 

'· 

man Menemencioğlunun riyasetindeki Açılış Kapanış 
6,26 

12/S, 196 
!J,6176 
6,6426 

21,976 
69,94 
fiJ,8620 
21,425 

Türkofisi umum müdürü Bürhan Zihni Londra 6,21 
ve müşavir azalardan mürekkeb ticaret Nev-Yor'- 125,69 
heyetimiz şehrimize gelmektedir. Par1a !J,002ö 

Heyetimiz, burada Almanyaya ihra - ~!ı:, :~~~ö 
cat yapan tacirleri Türkofiste toplıyara k Amsterdam 69,606 
görüşecek ve birkaç güne kadar Berlhıe Berlln fi0,61 
hareket edecektir. Brilkael 21,l22fi 

Nevyork sargısı ve 
sanayjcilerimiz 

Nevyork beynelmilel sergisine iştirak 
etmek üzere şehrimizdeki sanayiciler a
lfıkadar makamlara müracaat ederek ma
lumat istemektedirler. Ancak, bu ma -
kamlarda sergiye aid kafi ınalümat ol -
ınad1ğı için müracaatçılar tenvir edıle -
memektedirler. Bazı sanayiciler, sergiye 
iştirak suret ve şartlarını öğrenmek üze
re İktısad Vekaletine müracaat etmişler
dir. 

Kızılcahamamda kurakhk 
tehlikesi 

Kızılcahamam (Hususi) - Yağmura 

ihtiyaç çok fazlalaşmıştır. Mezruat he
men hemen kavrulmak tehlikesi içinde
dir. 

KarabUkte 
fabrikası 

bir kereste 
kuruluyor 

Zafranbolu (Hususi) - Karabükte ye
ni bir kereste fabrikası tesisine karar ve-

Atına 1,14 
Bofy& t.li~76 

Praı •,S676 
Madrtd 6. 9226 
Vartı>U 23. 626 
Budapefte 24. 92 
Bttkret 0,9576 
Belgrad 2,8626 
Yok.ohama Sf>.37 
Stolcholm 32, 1226 
Mo.sko"Ya 23, 726 

ESHAM 

Anadolu p. 4Jr. 80 
peıln 

A. Şm. " 10 n.d.ell 
Bomontt - Nektar 
Aalan çlmento 
Merkez Bankul 
~:J Bankuı 
Telefon 
ittihat " Delir. 
Şark Delirmenl 
Ter kol 

Açılıı 

12 so 
~7 liO 
l-0 
8 GQ 

12 11i 
ı 10 
i 

1,146 
ı.1145 

4.39 
6,9155 

:ıs. 74 
25.04 
0,9425 
2,876 

56.546 
32,2776 
2'. 8376 

Kapaıııı 

l2 36 
97 oO 
10 

İSTİKRAZLAR 

Ttirt borcu ı pe,ııı 

• • l vadeli 
• • D 

Açılıı 

19 02fi 
19 06 

KapHIJ 

19 026 
19.06 

rilmiş, bir limited şirketi bu iş için la- "-.,. ______________ ..,/ 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
İtfaiye amir ve efradına yaptırılacak kasketile beraber 448 takım yazlık el· 

bise açık eksiltmeye konulmuştur. Beher takımına 8 lira bedel tahmin edilmiştir.' 
Nümunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. Iı 
kanunda yazılı vesika ve 268 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 4/7/938 Pazartesi g:.inü saat 14 de Da.imt encümende bulunmalıdır-
lar. (3641) (B.) 

~ 

Senelik muhammen kirası 60 lira olau Kadıköyünde Kızıltoprakta Zühtüpaşa 
mektebi 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım :Müdürlüğünde görülebilir. İstekli. olanlar 4 
lira 50 kuruşluk ilk teminat mektub ve;Ya makbuzile 4/7/938 Pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdırlar. (3680) (İ.) 

ları hakkile bilmemekle beraber bu ço
cuğun bizi bir aksi semte götürdüğü hi~si 

kalbime doğdu. Yarım saat kadar gittil\
ten sonra hain yumurcak bana dönüp to; 

- Ağa dayı yanlış gelmişiz!.. 

Demez mi? İstemedi mi köteği? .. 
İstedi ama yeri, sırası değil! Bir 

(lahavle) çehtim. Arabadan atladım, 

Ahmed Refiğin fenerini elim~ aldım: cGc

lin arkamdan!, dedim. Habire, da bire! .. 
yol uzuyor. Fakat benim selamet üımdim 
berkemal... Arada bir Ahmed Refik te
laşlı telaşlı sormakta kusur etmiyor: 

- Hoca! Nerelerdeyiz? Yo1 epeyce u
zadı. 

- Merak etme! Şimdilik (Kafa bur
nu) nu dolaşıyoruz. Çeyrek saate kal
maz korudan çıkarız. 

Filhal bir çeyrek sonra korudan çık· 
tık.. çıktık ama şark yamacı yerine ce
nub kısmına... Zarar yok. cErenköy yo
lile gideriz!» dedim. Korudan kurtulup 
selamete erişince pek tabü cümlemiz de
rin birer coh!t çektik. Ahmed Refik da· 
yanamadı, sordu: 

- Allah aşkına hoca! Bu yolu evvel
den biliyor muydun? Nasıl buldun. 

- Yo ... Bildiğim filan yok, kömür a· 
rabalarının tezeklerini kolhya kollıyu 
sizi buraya çıkarabildim. 

Ahmed Refik: 

- Desene ... 

Diyecek oldu. Derhal atıldım: 
- Uzun etme, selamet yakasına ulaş

tırdım ya, sen ona bak ... 

!v!uallim Nihaci 



---~~-- .. 

Yazan: &. 

ŞGvalye Cem, sevgilisi Civannanın gelmekte olduğunu öğrenince kirpiklerinin 
ucunda birer damla yaş belirdi ve "Gelir de beni bu halde görürsen diye inledi 

- Evet.. lakin sizden bir §ey rica e
tieceğim. 

-Nedir? .. 
- Her ihtimale karşı, silahlı on as-

ker. 
- Niçin! ... 
- Anlattım ya.. rahib Löyola peşi-

mizde .. . Olabilir ki, o da bugün, arka
mızdan buraya yetişmiş .. ve izimizi öğ
renmiş olur. 

- Bu da doğru. Yarım .saat sonra, 
on asker buradadır. 

• 
ŞÖVALYENİN SEVİNct 

Poyraz Ali, şatoya gidip de şövalye
nin bulunduğu salona girdiği zaman o 
henüz yemeğini bitirmişti. Poyraz Ali
y i görür görmez; 

- Gel bakalım, aziz dost. Sana, ho
şuna gidecek bir müjde vereyim. 

- Hayrola, şövalye?. 
- Antuvan geliyormuş. Biraz evvel 

lokantadan gelen garson haber getirdi. 
Poyraz Ali güldü. 
- Öyle ise, ben de sana bir müjde 

.vereyim. 
- Seninki de hayrola. 
- Antuvanı getiren gemi, limana 

girdi bile. 
- Hakikat mı?. 
- Tabii değil mi?. Belki, bir iki .sa-

ate kadar buraya da gelir. 
- Ah .. onu tekrar görmek beni o ka

dar memnun edecek ki... 
- Demek ki, o kadar özledin? ..• 

Antuvan, gayet tabii bir şekilde ce
vab verdi: 

- Sanki elimle koymuş gib · bul -
dum, Ali reis. 

- N~ede imiş? .• 

dosUardan bazılarına tesadüf ettim. 
Epeyce görüştük. Hatta bir gece beni 

misafir ettiler. İyi bir ziyafet verdiler. 
O ~ orada hep sizin sözleriniz geç
ti. 

- Bir manastırın mahzeninde. 
_Manastırda kimler var?.. Şövalye. başını çevirmeden sordu: 

H h hl ki k 'b' - Nerede?. - emen emen ç mse yo g1 ı .. .. 
bir şey ... Ancak, bir kaç kapusen ra- - .vesJ?azyo. Ko~.onanın k~~de ... 
hibL .. Onlar da hiç bir şeyden habeniar Ah ~ils~ azız. ~o~l~~ ~~zın kıy
değil. .. Hazineyi oraya saklayanlar bu metli mezıyetlennızı dizıp dokerler -
i§de 1.-ullandıklan adanılan öldürniliş- ken öyle ~ürme~kar bir lisan kuUa~-
1er .. böylece, bu hazinenin ifşa edilme- yorlardı ki... Bılhassa, madmazel Cı-
mesini temin etmek istemişler. vanna. · · 

- Sen nasıl öğrendin?.. Şövalye, \tirdenbire ibaşmı çevirdi 
- O, uzun hikaye. Sonra anlatırım. Tel8şlı bir sesle Antuvanm sözünü 
- Yolda, nerelere uğradınız?.. kesti: 
- Bir kaç limana uğradık. Fondi ii- - Nasıl? .. Civanna mı?. 

manma uğramıya da mecbur kaldık. - Evet, aziz şöva1yem ... Madmazel 
Şövalye, bir an heyecana kapılarak Civanna ... Daha hala size o kadar yük-

tel.8.şla sordu: sek muhabbet hisleri besliyor ki ... 
- Fondiye mi?.. - Ne söylüy-0rsun, Antuvan? 
- Evet muhterem şövalyem. - Muhterem şövalyem .. bilirsiniz ki, 
Şövalye, sanki bu suali sorduğuna 

nedamet etmiş gibi, sükfı.t etti. Başını sizin huzurunuzda söylediğim her söz 
en kuvvetli bir hakikattir. pencereden tarafa çevirdL 

Antuvan, şövalyenin şu andaki his
siyatını ta.mamile anlamakla beraber; 
Iakayıd davranarak sözüne devam etti: 

- Maamafih, Fondiye uğramamız 
çok iyi oldu, şövalyem... Bizim eski 

Şövalye derin derin içini çekti: 
- Şu halde .. Civanna, beni daha hala 

eskisi gibi zannediyor. Bugünkü hali
mi bilmiyor. 

(Arka.sı var) 

~ 
- Tabii değil mi? Öyle vefakar bir ı .__...,_-+_ 

dost özlenmez mi, hiç?. 2 

Bugünkü program 
ISTANBUL 

- Şu halde, çok sevineceksin. 1--'-'-1--ı 

. - Şüphesiz . .. Hele, senin ona tevdi ~ t---+--
2S Bazlran 1931 Cumar&esl 

Öfle eşriyatı: 

e~tiğin vazifeyi de muvaffakiyetle ifa 4 
etti ise, büsbütün memnun olacağım. 5 

- Çok ümit ederim ... Çünkü, Antu

u.ao: PlAkl& ftrk muslldai. ıuo: nava .. 
di.s. 13.05: Pllkla Türk muslklst. 13.30: Muh· 
t.ellf pllk neşrl)'atı. 

Yanın beceremiyeceği hiç bir iş yoktur. 6 ,..__..--4~.._-
Akşam neşriyatı: 

1830: PlWa dans muslk1si. 19.15: Konfe
ran.: Önlverslte namına, Doçent Suad isma-
11 Gürkan (Dl.f bakımının lçtımat hayattaki 
rolü,. 19.55: Borsa haberleri. 20: Saat lya
n: Grenviç t'Uadhaııes1nden natıen. 20.02: 

- Buna, hiç şüphe edilmemelidir... 7 
onunla tanıştığım ve beraber yaşadı - B 
ğım müddet zarfında öyle mühim ha
diseler olmuş .. etrafımıza öyle tuzaklar 9 ..... _.__...--ı 
kuru1muştur ki; çok zaman, kurtulmak
tan ümidim kesilmişti... Fakat Antu
van, ne yapmış yapmış, bütün o tuzak- SOi.DAN AÖA: 

Belma e ack:adaflan :tarafından Türt mu.sl
ki.sJ. ve halk .şarkıları. 20.'6: Hava raporu. 
20.48: Ömer Rıza tarafından arabca .söylev. 
?1: Necmeddln Rıza ve arkadaşlan tarafın
dan Tü:rt mustldsi Tt! halk şarlclan 21.45: 

ları paralamıştır. Hem kendini, hem 
beni kurtarmıştır. 

Otur karşıma .. sana bir kaç tanesini 
anlatayım. 

Poyraz Ali, bir sandalya çekti. Şö -
valyenin karşısına geçti. Geçmiş gün
lere a it uzun bir takım şeyler nakline 
girişti... Bunları anlatırken, aradan bir 
hayli zaman geçmişti. 

İçeri bir uşak girdi. Şövalyenin ö
nünde yerlere kadar eğilerek: 

- Mösyö lö şövalye!... Şimdi, şato
nun kapısından bir zat girdi. Mösyö 
Antuvana benziyor. Şayet o ise, der
hal huzurunuza getirelim mi! 

Şövalye, hayretle uşagın yüzüne bak
tı: 

- Tabii değil mi?. Sormıya lüzum 
bile yok. 

Birden bire kapının perdesi kalktı. 
Antuvan, büyük bir heyecanla ellerini 
semaya kaldırdı: 

- Aziz şövalyem .. muhterem efen -
Qim. 

Diye bağırdı, koştu. Şövalyenin el-
lerine sartldı. Derin bir hürmetle öp
meye başladı. 
Şövalye, sevincinden heyecan içinde 

kalmıştı. 

Elleri, Antuvanın kupkuru çehre
sinde dolaşıyordu. Hafif seslerle; 

1 - Oazetemlzln adı. 

2 - Taht.rri et - Muayyen zamanlarda 
muayyen yere verilen. 

3 - Koku yapan kömür - Hayret nldası. 
4 - Beyaıı: - Yüz.ıiiz. 
5 - Becerik.siıillğ.l - .Mef'ulü tih edab.. 
6 - Yalamak masdarından emrihasır -

Orkestra. 22.lS: AJans haberleri. 22.so: Plak
la sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: 
Son haberleı- Te ertesi günün programı. 

• ANKARA 
Kur"anda !!ıreden küçük kısım. !5 Haziran 1931 Cuınaıtad 

7 - Merhamet eden - Acıma nldası. Ö!t• llll!fri1atı: 
8 - Yapının tiiçt\t modeli _ Bir nota. lUO: Karl.lık pllk neşriyatı. 13.50: Pllk: 

Türk muslklal ve halk f&l'kıları. 1U5: Dshlll 
9 - Çocuk pudmsı - Genç ağaç. Vtt barlcl haberler. 

10 - Çiçek hastalığuıdan korurunak lçia Akşam neşriyatı: 
yapılan - Yapı \arzı. 18.SO: Çoeuk'lara Karagöz CXüçüt All). 

YUJU.RDAN AŞA(U: Ull: Türk muslldsl ve halk şarkılan eser -
l - İstanbulda hıı.t boyunda bir semt - vet Adnan .e arkadaşl&rı) . .20: Saat !yan 

Uzıı.k bir mesafeden bah.sedlllrk84 Te Arabca neşrJynt. 20.15: Türk mu.slkisl ve 
kullanılan edat. halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 

ı - Buğday blçtikleri bıça.t _ Karnı doy- arkadaşları). 21: Ankara llkba -
mamış _ Yemek. bar "at yanl}annın yedinci haftasında koşu-

3 _ Bir me a _ Gö.!ter'"11 ya iştirak edecek ıatıar ve kazanma ihtimal-
.. yv ~ lert hakkında ikonu§Ula: (Abdurrahman 

4 - Uç ayaklı. Atcı). 21.15: Stüdyo .salon orltestcası. 22: A-
5 - Namus - Beyaz. Jans haberleri. 22.15: Yarınki program ve i8-
6 - Topraktan çl~k tabı - Müsbetl.o tl.ldll marfl. 

zıddı. .... ..... - ... ·--····-··· ... •••• .. •• .... ·-············· .. 
7 - Mazil şuhudide mftfred üçüncü fah.ıa ( ~ 

~fihikam - Sporda taklnı. Nöbetci eczaneler 
8 - Islm - Aydınlık - Dahi. - -····--9 - Kamer - Lehde :söz söytiyen. Bu ır~ nöbetci olan eczaneler şma.lardu: 

10 - ~mbelllk d30J• un zıddı. İ5tanhul cihet.indekiler: 

1 9 10 

-iA.h, Antuvan.. sen gittikten sonra, 
içimde öyle bir boşluk duydum ki... 4 

Aksarayda: (Ziya Nurl). Alemdarda: (E

s:ıdl. . Be,azıdda: (Oemil). Samatyuda: 
(Teofilos). Emlnönünde: <Amlnasya). 
Eyübde: (Arif Beşlr). Fenerde: (Vltall). 
Şehremininde : <NAmnl, Şehzadebaşında 
(L Hattı>. Karagı.mırükte: (Suad). Kü
çükpazarda: (Yorgi). Bakırköyünde: 

<Merkez). 
Beyoğlu cihetindekiler : Seni seviyordum. Fakat, bu derece sev- , _ _,.;;q11111 

diğimi bilmiyordum. 5 ~~.;;..e11 
Diye mırıldanıyordu: 6 

. ._ .... _.._ ............ ...;.., 
İlk heyecanlı dakikalar geçtikten ? 

sonra oturmuşlar konuşmaya başla -
8 

ııc:;;;ıı....~-~..4--t-.ffti::;q.;:...,:..ı~.,._....,. 

mışlardı. 

Evvelden verdikleri karar mucibin- 9 a..::....ı:.n:..:uıı~ ..... -"ll~+t-.q.--:~•~ 
ce, Povraz Ali, şöyle bir sual sordu: 

- E, söyle bakalım Antuvan? Nasıl, 
hazinenin yerini bulabildin mi?. Evvelki bulmacanın h4Uedilmi§ ıekli 

İstlkla.I caddesinde; CDellAsuda) . Tepe
b:ı~da: CKinyolll. Karaköyde : <Hüse
yin Hlumu>. İstiklfıl caddesinde: CLlmon
clyan) . Pangalt1da: (Nnrgileciyan) . Be
şittaşta: (Suleyman Reoeb) . 
Bo!'u.i;i. ltııdık y n Adalanla.kiler: · 
Ü.Skiıdarda: <Ömer Kenan). Sanyerde: 
(Osman). Kadıköyünde : (Saadet - Os
man Hulüsn . Büyükndadn: <Halk) . Hey
belide : <Halkl • 

Türkiye Maraton 
birinciliği 

Sabah gazetelerinden sabakadır. Bazı spor yr 
birinin spor sayfasının Yazan : Ovalı f zıcııanmızın pek auaı~ 
bir kenarına küçük ne buldukları bir tAb 
harflerle dizilmiş üç beş satırlık bir yazı ile de ck.18.siktir>. Çünkü yeni o
gördüm... Türkiye maraton birincilikle- limpiyad oyunları programına d8

4
; 

ıi.nin bu yıl 26 haziranda Kadıköy sta- hildir. Mesafesi tam olarak 
dında başlamak üzere yapılacağını haber kilometre 195,5 metredir. Bu ıııe • 
veriyor, ve bu müsabakaya girecek cesur safeyi mümkün olduğu kadar düz bit. it' 
gençlere yol gösteriyordu .. Spor haya- razide üç saat 10 dakika hududları i~ 
tımızın kısa tarihi içinde biz böyle çetin de koşmak büyük bir muvaffakiyet, u: 
bir müsabakanın bir defa daha yapıldı- saatten daha kısa bir zamanda b~ 
ğını hatırlamıyoruz. Demek bu cbirinci- ise hakiki bir kahramanlıktır. Ve bil 
lik> yurdumuzda ilk defa yapılıyor, ve genci yetiştiren millet için de yüz altll· 

ilk defa bir genç cTürkiye maraton şam- ğıdır ... 
piyonu> ilin edilecek ... Bizim bildiğimize Puv~ tasnü~e .bağlı müsaba~ar~ 1'; 
göre bu maraton koşusu 42 kilometreden nşan mılletler ıçın bu mesafe uzeriil • 
biraz fazlaca bir mesafeyi koşmaktan i- de değerli eleman yetiştirmek bir za11l 
barettir. Sade rastgele koşmak değil, 3 rettir. Kaldı ki bir koşuda muvaffa!' o
saatlik zamanı da pek aşmnamak lfızım- lanla:ın. mil~.etlerine hediye e~tikl~ fı: 
dır. Bu müsabakaya girecek olanlar bu r'! hı~bır musabakad~ ~de .. edıle~ ile eri 
çok güç kudret ve tahammül ölçüsüne çülemıyecek kadar buyuktur. Guç işi 
mutlak evvelden hazırlanmışlardır. Yok- başarmak için yaratılmış Türkün lll~~ 
sa her aklına gelen herhangi bir vasıta ~ ~?ş.~l~ında derece ~l.ması gayet .. il 
ile bile bitmek tükenmek bilmiyen bir bıı gorunuyor. Bunun ıçm pazar gilll 
mesafe üzerine kendisini kapıp koyuve- yapılacak olan müsabakadan muvaffıı• 
remez!.. kiyet bekliyoruz. 

Bu müsabaka hakkında düşündükleri
mizi yazmadan evvel şu nokta üzerinde 
durmağa lüzum garüyoruz. Hakiki bir 
kahramanlık destanı olan bir hadisenin 
hatırasını tekrarlıyan bu savaşa karşı bu 
gazetenin biraz daha nlak:ı göstermesi.. 
bu koşu hakkında iki satırcık ta kendi-

Kaclıköy Fenerbahçe stadyomundP 
başlamak üzere Kartala doğru giden yol; 
da koşulması bizce bu iş için en norJ1l11 

hal çaresi olarak görünmektedir. 42 JtilO
metre düz, yokuşsuz, temiz bir yol bil: 
mak kolay değildir ... Ne Boğaziçi sahili" 
nhı taş kaldırımları, ne onun yukarJ$1ll' 
dan giden yolun iniş yokuşu, ne de rıor· 

.sinin ilave etmesi spor hesabına bir fay- ya tarafının dik meyilli asfaltı bu ışe el 
da olmaz mı idi? Sporun meşin toptan verişli sayılamazdı. 
ibaret bulunmadığını yeni yeni öğren- Bizi bir tek nokta düşündürmektedir:" 
meğe başlıyan muhitimizi tenvir etmek, Bu yarış hafta içinde yapılamaz ını .id~! 
halkta bu işe karşı bir alaka uyandırmak o yolların pazar günleri nasıl bir vesaı' 
herhalde sporumuzun, ve sporcularımı- bolluğu ile dolup boşaldığını bılenler bU· 
zın zararına olmazdı? .. Hele dünya ku- nu bir mahzur telakki etmekte haklı oll" 
pası maçında Patagonya taltımının aldı- ,caklardır. Hele yolun Fener stadyoınuD' 
ğı neticeden mutlak daha da enteresan dan Suadiye plajına kadar olan kıSlııı 
olurdu ... Fakat bu bir zihniyettir... yaya yürüyenleri bile güçlükte bırakB11 

Maraton koşusu - uzun tarife ve artık bir vaziyettedir. Çok uzun bir mesafe ii· 
efsaneye karışan hAdisenin tafsilatına zerinde koşuculann da tabil olarak ser 
kallaşmadan - herkesin bildiği gibi ma- pilebileceklerine ve birbirlerinden uzAt' 
ratonda elde edilen büyük zaferin m:.ij- laşacaklarınn göre hakemlerin ve miiSll' 
desini Atinaya koprak getıren ve cMu- bakada rol sahibi olanların da vazifeleri 
zaffer olduk. diye haykırdıktan sonra güçleşecektir ... Biz bu nokıa üzertnd8 

hayata gözlerini ywnan kahramanın ha- tekrar düşünülmesini tavsiye ederiz. 
tırasına saygı olsun diye yapılan bir ma- (;)tnıli 

Galatasaray bliğüil"Pf ôföSJOnel güreşleri 
Yunan muhteliti ile Eminönü Halkevi 

karşılaşıyor kontrol edecek 
Yunanl.stantn Pa.natinnlkos - En<:l6ls mub- Bundan böyle profesyonel se~ guıef 

tclltl bugün üçftncü maçını Tablm 8tadmda pehllvanlıtı mtisabablan Eminönü Ba1k8 " 
Galatasaray takım.lle yapacaktır. Galate.sa - \'1ni.n kontrolü altında .Jllptlaoaktlr. BllSI' 
ray takımı bugün yapacağı maçtan sonra 45 sebeb de, bazı organizatörlerln orada b_ .. 
~ün içln futbol faallyetini tatil edecek - da ya.ptıt:ları müsabakaların halklllllS tatl"' 
tır. fından hoşnutsuzluğu mucib olduğunun ao

Mevsimln son oyununu yapacak olan Ga. -
latasnray ba:Unltil maça tam kadroslle çı -
kacalttır. 

Maça t bet buçukta Ahmed Ademin 
hnkemllğlle başlanacaktır. 

Beşiktaş - Fenerbabçe şlld maçı 
İstanbul şlld §amplyona.sının finali yarm 

Kadiköy stadında yapılacaktır. 
Milli kümeden çekllml§ olan Fenerbabçe 

o tarihtenberl ilk defa re.sml blr maç yap -
mış o1acaktır. 

Milli kümeden ayrılmak suretile bu sene 
hlç blr resmi muvatraldyet kazanmamış olan 
Feneı1>&.hçenln flld blrlnc1llğlnl alo.bllmek i
çin çok gayret sarfedeceğl şüphesizdir. 

Beşittqm da blrlnelllk için uğra.şacalı 
pek tD.blidir. 

rillmüş bulunmasıdır. 

Halkın çak rağbet gösterdiği ~ 
medeni memleketlerde olduğu gibi, kO~ 
altına almak icab ettiğinden ve buna knt • 
şılamak lçln -mUmnsll memleketlerde o!dU " 
ğıı gibi- bir profesyonel teşkllll.tın bulu~!: 
mnsı da Eminönü Halkevinl, bu kontrol ~ 
!esini üzerine almağa .sevketmışt.ır. 

Bundan böyle yapılacak bllfıınum ser~ 
güreş müsabakaları lçln bir hlle ve destse " 
ye meydan vermemelı:: üzere musab:ıta şart' 
!arı Eminönü Halkevi ta.rafından tesblt ff 
takib edilecekt.lr. 

Bu cümleden olmak iUere Ha~ 
26 ıncı pazar günü ö~leden sonra Ta~ 
stadyomunda Tekirdağlı Hüseyin, Karn t>-> 

Milllyl:m ve Ba.baesk:lll İbrahim vcsaJr tJaŞ " 
db pehllvanlarmıız güreşeoeklerdir. Gnref " 
ler ciddiyet ve süldlneUe devam edecetdt'· 

G S • ·ıı de e • Dünya şampiyonu Jak Şeri ve Avustrııl .. • . ıngı ere n y nı yalı meşhur şampiyon Oorc Modrin şetırıaı'' 

bir antrenör getirtiyor : ~~ p~~ ~O: ~~a:yom~,.: 
Galata.saray klübü önümüzdeki futbol pacaktır. Tekirdaj;lı ile Müliiyim blr re\l'atl~ 

mevsimi için İnglltereden yeni bir antrenör maçı yapacaklardır. Bu güreşin hakemım1 

getlrmeğe karar vermiştir. dünya şampiyonu Jalı:: Şeri icra edeceıcıtr· 
Klüb idare heyeti teknik izam Ömer Besim 

ı.ondrada iken bu münasebeUe nıAkada.rıarıa Oavudpaşa Gençler birliğinin 
uzun uzun temaslar yapınl§, ~diye ko.dar 
gelen antrenörlerln butün hus\Wyetlerinl toplantısı 
gözönünde tutarak muhite en uygun olab1- DaV'ltdpaşa Gençlerbirlfği Umumi seıııe ~ 
ıecc.k bir antrenörün gctirtlmesl içln birçok terliğinden: S/1/1938 pazar günü saat ıo _. 
noktaları o.HUcadarlara anlatml§tır. Birlik merkezlmizde senelik kongremls yıı...-

İngiltere futbol cemlyetlnln tekdlm ettiği lacağındnn lllşlk üyelerin gelmeleri ve ~ 
beş namzedden biri ang je edilmek üzere mlyenlerin yazı ile sn.lfüılyet vermeleri etıe1'l" 
kl~b idare heyetfnce muvafık görillm.üşttir. mlyetıe rica olunur. ,...,. 

1ngu te.re milli tllkmıında dört defa iç o- ·-··-·····--········ .................................. . 
yuncu olarak oyna:mış, b1rtnci lig t&tımıa- namakln şöhret yapmıştır. AntrenörUD 1U~ 
rında kaptanlık etmiş olan bu antrenör fut- bol mevsimi ba§lamadan evvel gelmesi lÇ 
bolü meşhur Aleksi Ceymls kadar akıllı oy- lcab eden teşebbU.,ler yapılmıştır. 
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Harici Askeri Kıtaah İlanları 1 
142 ton otomobil benzini kapalı zarfla c ksiltmeye konulmuştur. Beher kiloya 

tahmin edilen bedel 19 kuruş olup ilk U' minatı 2023 lira 50 kuruştur. ~artnamesi 
135 kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma Komisyonundan alınabilir. İhalesi 
13/Temmuz/938 Çarşamba günü saat 15 dedir. Eksiltmeye girecekler 2490 Sa -
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen belgelerle teklif mektublarını 

kanuni tarifat dahilinde en geç ihale: saatinden bir saat evveline kadar Anka -
rada M.M.V. Satınalma komisyonuna ve rmclcri. c3896> 

. 
~ 

Beher tanesine tahmin edilen fiatı 188 kuruş olan 12000 tane yün fanila ka
J>a1ı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 7/Temmuz/938 Perşembe günü saat 
15 dedir. İlk teminatı 1692 liradır. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak hergün 
öğleden sonra M.M.V. Satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaik!~ teminat 

ve teklif mektublarile birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada 
M.14. V. Satınalma komlsyonuna müracaatları. c389711 

İzmir tayyare alayında yaptırılacak c Fa tipi bir çift hangar inşaatı kapalı 
larlla eksiltmeye konul.muştur. Keşif bedeli 252901 lira 25 kuruştur. Eksiltme 

12 Temmuz 938 Salı günü saat 15 de Ankarada M. M. V. &tınalma Komisyo
.nunda yapılacaktır. İlk teminat 13866 lira 5 kuruştur. Keşif, proje ve prtname
ler 1265 kuruşa M. M. V. Satmalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecek
ler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektublannı eksiltme saa

tinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M. M. V. Satınalına Ko-
nıisyonuna vermeleri. c385fü 

""""""' 
Kırklareli Tümen Birlikleri için 1200000 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Beher kilosunun muharnmen fiatı 6 kuruş olup ilk teminatı 48!i0 
liradır. İhalesi 4/Temmuz/938 Pazartesi günü saat 17 dedir. İstekliler şartname
Yi 100 kuruş mukabilinde Satmalma Komisyonundan alabilirler. Talihlerin ka
il.unun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminat mektublarmı havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komisyo-
nuna vermeleri. c2611 c352611 

Kapalı zarfla 10/Haziran/938 de eksiltmeye konulan Tümen Birliklerinin 3WOO 
kiln s.Qdeyajına talih çıkmadığından eksiltmesi kapalı zarfla 1/Temmuz/938 Cu· 
illa günü saat 18 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 29520 lira, ilk teminatı 2214 
liradır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen gün ve tayin edilen eksiltme 
laatinden bir saat evvel teminat teklif mektubları ve 938 senesine ald ticaret 
C>dası vesikasiyle Lüleburpzda Tüm Satınalma komisyonuna vennelerl. 

cıı. .a558a 

. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Mukaddema Unkapanında Hacı Ka

dm mahallesinde Bostan sokağında 40 
N o.lı evde iken halen ikametgfilıı meç
hul Fatma Bekir Sıdkıya: 

Mürüvvetin 938/ 1363 No.lı dosya ile 
zimmetinizde alacağı olan J 5 O liranın 
rnaa masarif tahsili için Hacı Kadın 
mahallesinde eski Bostan yeni Hacı 

Kadın Bostanı sokağında eski 14 mü
kerrer yeni 40 No.lı evdeki hisseniz 
haczedilmiş ve 103 üncü madde muci
bince tebligi muktazi ihbarın mercice 
on beş gün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. 

İlan tarihinden itibaren on beş gün 
içinde bu hacze dair bir itirazınız var
sa bildirmeıtiz 103 ihbarı tebliği maka-
mına ilan olunur. ( 1096) ·······························-······-·· .. ··-----······· 

Son Posta 
Yerebatan. Çataıçepne 10kat. 21 

1STANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
r esimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 a 

Sene Ay Ay 
Kr. Jeı.. Kr. 

TORKfn 1400 750 400 
YUNANiSTAN 2840 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adre. 
cleii§ürmek 25 kuru,tur. 

- ·-

1 
Ay 
Jeı.. 

150 
270 
300 

lıtan bul Askeri Levazım Amirliği 1Jinlan 

190900 adet kemik ceket düğmesi 11/Te muz/938 Pa~rteai günü saat 1! de Top
hanede İstanbul levazım amirliği Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ne 
alınacaktır. Tahmin bedeli 954 buçuk lira ilk teminatı (71) lira 59 kuruştur. 

Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalari• 
le beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3898• 

ıww 

25 bin metre sargılık bez alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 27 /Haziran/9a8 
P azartesi günil saat 11,30 da Tophaned;:? İstanbul Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 22 kuruştur. İ!k temi• 
natı 412 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beraber teklif ın ektublarını ihale saatinden bir saat ev· 
vel komisyona vermeleri. c6:a c3472> 

ltNılW 

On bin metre iyoooformlu gaz bezi alınacaktır. Açık eksiltmesi 27 /HaziranZ 
938 Pazartesi günü saat 11 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 42 kuruştur. t.it tp,. 
minatı 315 liradır. Şartname VP. nümune si komisyonda görülebilir. İsteklilerill 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c.7) c347311 

~ 

50 gramlıktan bin gramlığa kadar yüz bin aded ilaç şişesinin 27 /Hazıran/938 
Pazartesi günü saat 12 de Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalm:ı Ko
misyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bed<.:li 5615(1 
lira, ilk teminatı 423 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gör'ülebilir. İs· 
tekHlerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saatinden. bir. 
saat evvel komisyona vermeleri. dl> c3477> 

NtN'!I 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müessesat için 11750 kilo tereyağı l/Tem• 
muz/938 Cuma günü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalmaı 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 
100 kur~ş olup ilk teminatı 881 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü• 
lebilir. Isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını ihale saa• 
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. cl611 c3562> 

,.,.,.,,,,, 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 113316 kiJo yoğuraa 

kapalı zarfla eksiltmesine talib çikmadı gından 27 /Haziran/938 Pazartesı g'..inü 
sat 15,30 da Tophanede Levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla . 

eksiltmesi yapıJacakıır_ Tahmin bedeli 'beher kilosu 17 buçuk kuruş ilk teminatı 
1847 lira 27 kuruştur. Anadolu ctheti sur harici, sur dahili olmak üzere üç guru~ 
ba ayrılabilir. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikala· 
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. c3777:a 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü llinları 
._ ________ ,~,------------------------------------------------.. 

Aşağıda yazılı eb'ad ve mikdarlarda olmak üzere cem'an 1000 metre mikabı 
çam tahtası alınacak. 

400 metre mikabı 4,00 .X 0,22 X 0,25 M. 
400 metre mikabı 4,00 X 0,20 X 0,25 M. 
200 metre mıkabı 4,00 X 0,18 X 0,25 M. 

Tahmin edilen bedeli c45.G00> lira olan yukarıda eb'ad ve mikdarı yazılı cem'an 
IOOO·metre mikabı çam tahtası Askeri 1'.,abrikalar Umum Müdürlüğü Ankara 
Satınalrna Komisyonunca 13/7/938 Çarşamba günü saat 11 de kapalı zarfla ihaı
le ediJecektir. 
Şartname 2 lira 25 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 3375 lliayı havi teklü mektublarını mez

kur günde saat 10 a kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 249D numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ves aatte komisyona 
müracaatları. c3658:a 

300 kilo Ferro Titan 
200 kilo Ferro Silisyum Aleminyum 

2600 kilo Ferro Wolfram 
Tahmin edilen bedeli cl8500> lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı mal

zeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonunca-
15/8/1938 Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan cl387:. lira 
c50> kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkôr gün ve saatte komisyona müracaatları. c3799> 

300 ton Katod Bakır alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 120,000 lira olan 300 ton Katod bakır Askeri Fabrikalar 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 12/8/1938 Cuma günü saat 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 7250 lirayı havi teklif mektublarını 

mezkur günde saat 10 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte komis-
yona müracaatları. c3800> 

Nafıa Vekiletinden: 
l/Ağustos/938 Pazartesi günü saat 10.30 da Ankara'da Vekalet binasında Mal

zeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 12000 lira 
muhammen bedelli iki seyyar taş kırına makinesi ile iki aded bitüm teshin ka

zanının kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve tf· 
ferrüatı bedelsiz. Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmış mal

zeme müteahhidliği vesikası ile birlikte ayni gün saat 9.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri llzımdır. c 1837> c3536> 

Adalaf Malmüdürlüğünden : 
Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. Hissesi Muhammen D. 

Adalar Heybeliada E. Cebel Bahçeli E. 5 Tamamı 2400 lira 
Y. Akcakoca Sarnıçlı ev 

Yukarıda cinsi yazılı ev l fl /938 Cuma günü saat 14 de açık arttırma ile satı· 
laaiJndan iateldilerin '1 '1,5 pey akçelerile Adalar Malmudürlüjünde satış ko-
misyonuna müraeaatlarL c3'110. 



Mustahzarattnın nefaseti, mükemmeflyeti ve ucuzıuouna, Avrupa mustahzaratına büyük 
darbeler vuran, piyasayı şaşırtan ve dalma ve mutlak birinciliği kazanan 

HAS 
Ankara, 

DE OS ve STAHZARAT 
Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaı, Eskişehir, Konya, Erzurum, Malatya, Bursa şubelerine ilaveten 

BEY AZIT ~atış Yeı:i AÇl~DI 
YAKINDA IZMIR ŞUBESi AÇILIYOR 

Hasan Müstahzaratı Hasan Deposunun bütün şubelerile satış yerlerinde ve acentalıklarında Eczane, Tuhafiye, Bakkaliye, Hırdavat 
mağazalarile bütün dükkanlarda ve Anadolunun ve Türkiyenin her tarahnda ayni fiatla maktuan sahlmaktadır. Muhterem müşteri· 
lerin nazarı dikkatini celbederiz. Hasan deposu pek büyük fedakarlıklarla bunu temin etmiştir . . Marka11Da dikkat. Taklitlerinden sakınınıL 

~.l!,lii.-B çl.,1.-r.&t;nıuı 
yumu~atarak düttırür. 

INGlLIZ - KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - l.stanbul 

Ao•.A.TİZMA 
Lu·~•A.GO 
$iv.ATİK ve 

~oğuk .Rl9ınlıklarını elJİ eder. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz ta

rifesi 26-6-938 Pazar sabahından iti
baren tatbik edilecektir. 

T•rifeler gl,elerde satılmaktadır. 

, 

KÔSK SATILIYOR 
Acıbademde Karakol karıısındaki ıokağın sonunda eşcarı müs

mireyi havi on dört dönüm bahçeli üç katta on iki odalı, zemininde 
hamam ve çamaftrhğı, bahçede su deposunu muhtevi (İsa Ruhi 
Paıa köıkU ) namile mar~f kötk ehven fiatla satılacaktır. 

İcabında bedelinin tediyesinde kolaylık göıterilecektir. istekli
lerin Bahçekapıda T aıhan altında Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
direktörlüğüne mllracaatları. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilAnları 

Kirallk çiçek ·ve meyva bahçesi 
Ayılık kirası 

Pangaltı Yedikuyular caddesi 6 No. 1ı bahçe. 85 lira 
Sürp Agop vakfından yukarıd'.l yazılı bahçe 31/f.i/938 günü sonuna kadar ki

raya \•erilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
iteklilerin 5/Temmuz/938 günü saat 1 4,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 

akarat kalemine gelmeleri. (3880) 

Nafıa Vekiletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - M. Kemalpaşa deresinden Karaca bey ovasının sulanması için yapılacak 

inşaat keşif bedeli 335 051 li:a 87 kuruş tur. 
2 - Eksiltme 15/7/938 tarihine rastl ı yan Cuma günü saat 15 de Nafıa Veka· 

!eti Sular Umum Müdürlüğü su ~ksiltmc komisyonu odasında kapalı zarf usu
lıle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
~artnamesi fenni şartname ve pro1elPri 16 lira 75 kuruş mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden al!lbilirlcr. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 17152 lira 10 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi ve 100 000 lıralık Nafıa su işlerini veya buna muadil nafıa işle
Hni taahhüd edip muvaffakiyctle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerinı başar· 

makta fenni kabiliyete dair Nafia Ve kaletinden .alınmış m üteahhidlik vesi· 
kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif rnek tublarnı ikinci maddede yazılı saalten 
bir saat ev~line kadar Sular Umum Mu dürlüğüne makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c1962> c379h 

ANNELEll 
Biliniz ki çocuk yaln ız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
k i: Çocuğu hırçınlatan sebebler
d~ birisi de apış aralarının ter 
ve saircden pişerek, kızararak 

çocuğu -rahatsız etmendir; Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne Adi tuvalet 

pudraları ve ne de çok itina ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilha,. 
sa yavruların cildleri ve ifra· 
zatı nazarı itibara alınarak ya -
pılmıştıı . 

Gayet modern biçimde, 
Gri ve beyaz tan iHl pımtalonlar, 

Fantnzi funi!A panlalonlar, 
Polmbench (siny<S) pnntalonlnr, 
Keten ve pıımukllt pantnloıı lann 

Zeng n şık çeşitleri 

l\ekli\m frntın \ Beyoğluııda 

B AK E R Magazalarmda 

11Cild unsuru olan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLA Hl 
HAKİKATEN GİDERİR. " 

Tesiri hemen 
lıeme11 s lhra-

mlz oldu. Bir kaç hafta zarfında be
ni 10 yaş daha gencleştirdi. Bir mn
tehttssıs bana demiştir ki : Viyana ü
niversitesinden bOyOk bir profesö
rıın keşn olan Biocel cevheri, şimdi 

pembe r engindeki her Tok alon kre
mi vazosunda mevcuddur. Her akşam 
yalmazdıın evvel bu kremi kull ırnı

nız ve sabahları da beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. En es
mer ve sert hir lene çnbucıık bir 
gençlik parla klığı ve tabir güzelliği 

verecek ve bu'ruşukluklardan kurta
rarak beyttzlatıp yumuşatacaktır. 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 
································ 
Neşri;•at 'Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S . Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: ~. Ekrem UŞAKLlGlL 

.5ayf5/Z 
JineH!Pri 

FLiT 
iLE 

Öl.DÜRUllÜZ 

FLiT daima OLOiiRUR ' • 
• ' • ' ' 1 1!1111191': • 

Asabı tb.Skin 
eder. 

Çarpıntıları 

geçirir. 

ARDOL Heyecanı 

Defeder 

KAR DOL Baş d önmesini 
Geçirir. 

AR DOL Nefes Darlan-
mttsını iyi eder. 

KAR DOL Deniz tutmasına 
nafidir. 

ARDOL Sinir buhranl~-

rmı yatıştırır. 

KARDOL Bayılmalara 

karşı gelir. 

• Umumi dtPHU 1 llrnplıt 
hıanDut, Gaıaıa Veyw11oa Han 1 

... 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık bağlara 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkllnlUğOne 

reuı 
Korıalar 
lstiyenlerıı ölçü 

tarifesi gönderilir. 

EmlnönU 
lzmir sokeğı 

TeL 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

. ............................................................ . l~.~.~b~~ ı.-
İlan Tarifemiz 

Birinci sahile 400 

ikinci •ah ile 250 )) 

Oçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son •ahilc 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında faz. 

laca mikdarda ilin yaptıracaklar ay· 
nca tenzilatlı tarif emlzden iStilade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇPyrek 
sayfa ilanlar için ayn bir tari!e der· 
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlanna ald 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

Dincılık KollekıU 9~kftl 
Kahramanude Han 

Ankara cadd..U 

Kadınlar için 

yıf!ayor mu ? Burnu kaşınıyor· 

mu ? Uykuda Salyası akıyor mu? 
Çocukta Soluc~n vardır. Derhftl 
İSMET SANTONİN BİSKÜVİTİ 

ver iniz. Eczanelerde kutusu 
20 kuruştur. 


