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Hergün 
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Pazarlıksız 
Alışveriş I 

Yazan: Muhittin Blrın 

O zaman dünya kim bilir ne ka· 
dar güzel ve rahat olacak! İh

tiyacınız olan §eYi istiyeceksiniz, fiat so
racaksınız, söyliyecekler, parayı verip a
lacağınızı alıp işinize gideceksiniz! Ne
fa tüketmek yok, acaba aldandım mı? 
diye endişeye mahal yok; vakit kaybe
dilmiyecek, yalancılık olmıyacak! 

Bilmiyorum, bu kanun hangi fikrin e
seridir? Acaba, onu ilham ~den maksad 
nedir? Ticarete intizam vermek, ını-.an
ları boş yere uğraşmaktan kurtarmr k. 
yahud aldanmamak için çalışanla ald, '
mak için uğraşan arasındaki ezeli insan
lık mücadelesine bir nihayet vermek gibi 

Resimli Makale: 

fıkirler mi? Yoksa küçük ticaretle 1'ü- Her insanda iki şahsiyet vardır. Birincisi kendisine uza. 
yük ticaret arasındaki rekabet rnücadtlc-

tılan her iyi şeyi, söylenen her iyi fikri heyecanla kabul sinde ekseriya aldatmak silahından isti-
fade eden küçük ve inzıbatsız ticarete eder. İkincisi ise ctenkid ruhu> dur, fcnı taraflarını araş-

= 

İlk bakışta gtizel görünen bir teklif, makul gelen bir fikir 
mutlaka güzel değildir, nitekim birdenbire fena gör.ınen 

bir vaziyetin iyi taı·aflan da bulunabilir. İnsanın mahareti 
giızc] görünen şeyin fena taraflarını bulmak, fena gelenin 
de iyi cihetlermi keşfedip onlardan istüade etmektir. İlk 
hıssinize ve ilk görüşünüze kapılmayınız, mutlaka alda-

karşı masrafı çok olan buyuk ticareti hl- tırır, !ena bLlimıya çalışır, dalına kara görtlr. İns.m bu iki 
maye mi? Kanunun mucıb sebebler la- şahsiyeti ara<=ında müvazeneyi temin etmiye muvaffak ol
yihası elimizde olmadığı için bu hususta duğu takdirdedir ki normal, tabii karakter sahibi sayılır. 
bir şey soyliyemeyiz. Fakat, bu kanun =~===========~=========~=========================:== 

§~~7~;~i~~i~1q~~~~ 
nır~ınız. 

bir takım ahkam koymuştur. Yani, han- Parls modası , .......................................................... \ Oğlunun metresini 
gi maddelerde ve ne gibi ahvalde na~ıl b. f k · 
tatbik edıleceği meselesini hükumet, ay- DQnya kadınlarının Hergün ır 1 ra i Zehirleyen 
n ayn ve parça parça karar1ar1a, tecru- Gözünden dü-etü mü? Ana mahkemede 
belerle halledebilmek için.bir takım hak- v MUballğa 
lar almıştır. 

* Perakende ticarette pazarlığı kaldır-

Mübalağacıtığile meşhur Marsilya
lı Mariyüs bir arkad<ı§ile konuşuyor
du. 
Arkadaşı: 

- .Br.zim ailede, herkes çok yaşar, 
dedi, yüz yaşına gl!lmerten ölen ol
maz. 

Mariyüs cevab t.ıeTdi: 

- Bu bir ey mi, bizim. aileden 
fimdiye kadar hiç kimse ölmemi§ti!r. 

~ I 
"'•· ·······················································' 

68 sene sonra 
nişan alan kadın 

102 ıaşlarında bulunan ve 1870 

•• •• ozun ıs ası 

15 sene 

,.,. ______ * * * _J 

C ahildiler, hayat nedir, dünya ne
dir, yaşamak nedir bilmezlerdi. 

Mahalle kahvesinde otururlar, şundJan 

1 
bundan konuşurlardı. Ve lAf arnsındaı 

- Bir paket sigara alacağım! 
Der gibi kolaylıkla: 
- Adam sende ne olur, göğsüne sap

larım bıçağı.. on beş sene yıtal'im içeri• 
de olur biter! 

Derlerdi. 
Başlarındaki fesleri siyahtı, hemen he

men hepsi kısa ceket giyer, ve bellerine 
kuşak sararlardı. Pantalonlannın paça • 
ları boldu ve iskarpinleri yumurta ökçe
Iiydi Coştular mı şarkı söylerlerdi: 

cKöşebaşı meyhane> 
cAsmadandır kapısı> 

cBen gözüme almışım> 
cOn beş sene mahpusu>. 

Konuşmalarından şu anlaşılırdı: 

- Adam öldürmenin cezası on beş se
ne hapistir. 

Ve şarkıları bu zihniyetin bestelenmiş 
bir ifadesinden başka bir şey değildi. 

* Devir değişti. Her şey değişti. Bol pa-
ça, yumurta ökçe, siyah fes tarfüE:' karış
tı. Fakat zihniyet eskisi kadar umumi ol
mamakla beraber bazı kafalarda elan ya· 
§!yor. Kahveden kahveye, meyhaneden 
meyhaıneye, arsadan yangın yerme ve 
yangın yerinden apartıman katbrına çı-
kıyor: 

- Adam sende ne olur .• sonu on beş 
sene hapis değil mi? 
Ağızdan ağıza söyleniyor, kulaktan ku

lağa gidiyor, kafalarda perçinleniyor ve 
artık o hale geliyor ki... Sanki ceza ka
nun unda: 

cAdam öldüren on beş sene hapse mah· 
kılın olur!> 
Tarzında bir tek maddeden bnska bir 

hüküm yokmuş gibi cinayet cezasının 
on beş senelik hapisle ödeneceği bellen
miş oluyor. 

İşte bu zihniyet evvelki güıı adliyede, 
mahkeme kapısında da ayni sözü tek -
rarladı: 

Daha iyi izah edebilmEk için vak'ayı 
gazeteden kopya edeyim: 

cSüleymanlyede, kendisini bırakmak ls • 
teyen doatu Bürbaneddlnin Batırcı dükkl • 
nına giderek, iistilne hücum ile elblseslnl 
parçalıyan Zeynep adliyeye verllmlftlr. 

mak ,Übhesiz çok iyi bir şeydir. Fakat, 
bunu kaldırmak ta çok güç oluyor. Bu 
lfbi ifleri tanzim işinde bizden çok ıleri 
bulunan Avrupada da pazarlık kalkmış 
delildir. F'ıatlan zaruri surette sabit ol
mıya mahk11m pek büyük anonim şirket
lere aid mağazalar müstesna, hemen her 
yerde pazarlık hala yaşıyor. Bilhassa ec
nebi alışverişi geniş olan yerlerde pazar
lık çok revaçtadır. Eğer pazarlıktan sıkı
lırsanız, etiketteki fiatı öder, malı da a
lırsınız. Hayır, sıkılmazsanız, bilhassa 
pazarlık psikolojisini tanır anız, yavaş 

yavaş bahse yanaşır, yüzde ikiden başla
yıp yüzde otuza - evet, yüzde otuza! • 
kadar giden tenzilatı alabilirsiniz. Viya
nada, Peştede, mağazasına göre, yüzde o
tuza kadar çıkan tenzilatlar yaptırdığı
mı pek iyi hatırlarım. Hatti, bu gibı it
lerde pek müteassıb görünen Amerikada 
bile, biraz dil dökerseniz, cikram> görür
aüntız. 

harbi sıralarında bir erzak mağazası i
dare etmiş olan bir Fransız kadını o 
zamanlar gösterdiği yararlıklardan do
layı 1870 senesinde çıkarılmış olan bir 
nişanla taltif olunacaktır. 

Fransanın en ihtiyar kadını 108 lik 
madam Dukason da bu merasime :şti
nk edecektir. 

Kadın, Sultanahmed 3 üncf1 sulh ceza 
Oğlu yaşında bulunan bir çocuğa a- aıahkemeal kapıaında da Bilrbaneddlnln 

~ık olarak onunla üç senedenberi met- gırtıatma YBPlfDllf Te: 
res hayatı yaşayan bir İngiliz kadını, - Beni öldttrecetım ve sonra da Atırce -

Zaten mesele mutlaka aldatmak maksa-
dtle de allkadar değildir. Koyduğu fiatta . dın art' tl · t •a -
tenzilat yapan bir mağaza sizi ilk fiatla Holıvudda, ka ıs erın U\ 

mutlaka aldatmıya niyet etrni~ te sayıla- letlerini çizen madam Georg Schlee 
maz. Faraza, bir elbise mağazası şu p~r- diyor ki: 
dösü için tabi! olarak bu fiatı koymuştur; _İngiliz kadınlan, dünyanın en şık 
ancak, bunu satarken görür ki sizin ke- k duılarıdır. Fena gustolu olsalar bile 
aenize elvermiyor. Yüzde on fiat indirir- a b" ledi 
se alacaksınız. Mağazanın bugün de pa- bu ~y . r. . iz Paris modasına ba-
raya ibtiyacı var. Ne yapsın? Yüzde on Fılvakı, hepım 
ikram, malı satar, paraya tahvil eder. Bu yılıyoruz. Ama, şurasını haber vere -
ikramı yapmasaydı normal olan yüzde lim ki, Paris modası gayet tehlikeli bir 
yirmiyi kazanacaktı. İkram ile yüzde on devre geçiriyor. Zira hep yeknasakl·~ 
kazandı, malı para yaptı. Bu da bir ka- içindedir. Paris modası, muhakkak kı 
zanç değil mi? yenilik yapmak ihtiyacındadır. Ame -* rika kadınlarına gelince onların zcvk-
Diğer taraftan, pazarlıfı kaldırmak leri çok incedir.• 

bahsinde kanun kifi değildir. Alışveriş -----------
edenin paitolojisl de bu işde çok rol oy- Rahat ugumalc isterseniz 
nar. Meseli, bezirgan pazarlıksız mal sa
tarsa hasta olur! İsterse dünya kadar pa

ra kazansın, pazarlıksız iş görmek onun 
için felakettir. Bunun gibi, bazı insanlar 
vardır ki pazarlıksız mal almıya mah
Jdim kalırlarsa belki de hiçbir şey ala
mazlar, alışverişten vazgeçerler. Bu ka
nun çıkar da tatbikat başlarsa, bakai:m 
bu bezirginlat bu paza,.lıkcı muşterı, 
pazarlık etmeksizin pazarlık etmenin yo
lunu nasıl bulacaklar? 

Geceleri rahat rahat uyumak istiyorsa
nız Çinlilerin usulünil tatbik ediniz ... 
Çinlilerin çoğu başlarını şımale vererek 
yatağa yatarlar ... 
Meşhur İngiliz romancısı Dickons bu 

usulü bildiğinden seyahate çıktığı vakit 
yanında daima küçük bir pusula taşır

mış ve bu sayede çok rahat bir uyku uyu
duğunu anlatıp dururmuş .•. 

Nevgork sergisinin hazır
lanışını bir maketten 

takib edebilirsiniz 
1938 ıenesi nisanının 30 uncu günü a

çılacak olan Nevyork sergıs:nin inşaatı 

sür'atle ilerlemektedir. Maamafih sergi
nin ne hale geldiğini görmek için yerine 
gitmeye lüzum yoktur. Serginin tan -
zimini üzerine almış olan Bay Wahlenin 
idarehanesinin alt katma uğramak ka -
fidir. Burada sergiye !ahsıs edilen topra· 
ğın tam bir maketi vardır. Sergi saha -
sında her gün yapılan inşaatın küçük bir 
modeli bu makete takıhr, hatta sergiye 
bir ağaç dikilse onun m\nınıini bir eşi bu 
makete ilave edilir. O tarzda ki inşaatın tc 
rakkisi derecesini burada!l takib etmek 
mümkündür. 

Üç dakikası 40 liraga 
telef on muhaberesi 

Tokyo ile, 2200 kilometre mesafede bu
lunan Santiego, Şili arasında muntazam 
telefon muhaberesi açılmıştır. Uç daki -
kalık konuşma bizim pa!'amızla 40 lira ka
dar tutmaktadır. 

zada on beı seneye ma.htftm olacağımı 
çocuğun annesi tarafından kendisine Diye bar bar batmnıttır .• 
gönderilen çikolataları yemiş, yedik • * 
ten bir müddet sonra hastalanmış, ya- Gazetelere yazalım, beyannameler da· 
tağa düşmüştür. Kendisini tedavi eden ğıtalım, radyolarla ilin edelim, sokak • 
doktor, kadının çikolatalara konul - Jarda davul çalarak bekçileri bağırtalım 
muş olan Permenganat potasdan ze • ve on beş seneyi göze alanlara öğretelinı 
hirlendiğini söylemiştir. Kadın malı • ki: 
kemeye müracaat etmiştir. Adam öldürmenin cezası on beş sene 

Güzelliklerini kuyularındaki hapis değil, idamdır, idam! * * * 
sulara medyun olan kadınlar Gemlikte agvaçlar hastahktan 

cBroonfield havalisi kadın güzelliğini 

koruma cemiyeti> Esseks viliyet meclisi- kurtarlldı 
ne müracaat ederek bu havallye yer al -
tından boru ile su sevketmek için verdilf 
kararı geri almasını rica etmiftir. Zira 
bu cemiyet bütün İngilterede güzellik -
leri ile darbı mesel hükmüne girmiı olan 
Broonfield kadınlarının güzelliklerini an
cak kuyularından çektikleri su ile yı -
kanmalarına borçlu oldukları kanaatin -
dedir. 

lngiltereden Belçikaga 
50 dakikada 

İngilterede Kroydon:lan kalkan yeni 
sistem bir tayyare, sakin bir havada 400 
kilometrelik mesafede bulwıan Brüksele, 
saatte 480 kilometre sür'atle, tam 50 da
kikada varmıştır. 

Gemlik (Hususi) - Ziraat dairesi dut, 
ceviz ve teftali ağaçların3 musallat olan 
diyaspis böceği ile mücadeleye: girişmif 
ve ilaclama suretile ıığaçları bu muzu 
mahluklardan .kurtarmıı;trr. 

Merkezde 120 bin, Umurbeyde 100 bin, 
Engürücük köyünde 27 bin, Kurtul köy· 
de 5800, Gençli köyünde 13 bin, Mu • 
radoba köyünde 11 bin, Katırlı köyde 45 
bin, Adliye köyünde 32 bin ağac kurta
rılmıştır. Dut yapraiı kesiminden sonra 
diğer mıntakalarda da tütüu suyu kulla 
nılmak suretile mücadeleye devam olu· 
nacaktır. -·-············· .. ·······--··, .... -··-··-··----···----·-···-·· TAKViM 

HAZiRAN 
Kanunun tatbikatı.na başlandığı 7.al- ( 

man bir hayli tuhaf şeyler görüp işite
celfz. Herhalde polislerimiz için yeni rir 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! ' Rami 1111ae 26 AnW ... 
1J64 1'li1 - -lf çıkacak, mağazalarda, sinirli sinirli 

ahneler seyredeceğiz. Kanunun tatbika
-tmı tanzim edecek olanlar elbet bizim 
memleket için §imdilik pek modem ola
aalmı tahmin ettiğim bu alışveriş reji
mtni tedricl surette yaymak, herkesi hu
na tedrid surette alıştırmak i§ini de dü
fftneceklerdir. Burası muhakkak olmı.k
la beraber, bu tatbikat yüzünden gu:e
telere hayli sermaye çıkacağı da aşikar-
dır! Muhiltıin Birgen 

Eminönünde ahanın genişletilmesi dolayısile istiınl1k Sahibi yalnız bu küçük parça için ayda 800 lira istedi. Razı 
edilecek bir dükklnda konuşuyorduk. Sahıbi yeni bir yer olduk, fakat mukavele yapma lll'Bll gelince icar bedelini 
bulmakta çektiği zorluklardan ıikayet ediyot"du. Şu hika- 1000 liraya, biraz sonra da 1200 liraya çıkardı. Nihayet daha 
yeyi anlattı: fa ir bedel ile bir başkasına verdi. 

c- Civarım;zda büyük bir bina vardı ki mühim müesse- Hülasas1nı srzedeyim: Eminönfl sahasının genifletilme-
seler taraf mdan •yda 400 liraya kiralanırdL Ekseriyetle de sinden evvel yılda azaınt 15000 liraya kiraya verilen ilk sık 
boş kalırdı. Bu bina istimlik sahası dışında kalınca sahibi da bot kaldılı ~çin hakiki geliri 2,&00 liraya düten bu bina 
tarafından küçük Jdçilk mağazalar halinde taksim edıldi. §imdi senede 18,000 liraya kiraya verilmi§tit. Kira bedeli de 
Birkaç dükkln birleşerek bir kısmını tutmak istedik. peşin olmak ~artile.:. 

iSTER 1 N A N, 1 S T ER 1 NA N M A 1 
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Sinanın yaptığı su tesisatı Gümrüklerde ıslahat 

Yolcu eşyalarının muaye
nesi için bazı muhafaza edilecek 

Belediye Kırkçeşme sularını kesmekle beraber bu 
suya aid ıebekenin tamirine ve Kırkçeşme suyu 

akıtılan çeşmelerin muhafazasına karar verdi 

Sincın ctevri çeşmelerinden bi?S 

Camilere kırkçeşme sularının yeri - lediye, sular tamamen kesildikten son
ne verilecek şehir suyu tesisatına su • ra su yollarının muhafazasını da üze
lar ~dares~ tara~ından başlanmıştır. Su- rine almıştır. Su yolları tamir edile -
lar ıdaresı camılere kadar su boruları cek, planları tanzim olunacak, gene Si
tefriş edecek ve bu zamana kadar Va- nan tarafından o zaman yaptırılan çeş
kıflar idaresinin cami içinde bu mak - meler de muhafaza altına alınacaktır. 
sadla yaptıracağı tadilat bitirilmiş o - • Müzeler idaresi kırkçeşme suyu te
lacaktır. sısatmın relövesini hazırlamış o 1a -

Her iki idare kendisine aid tesisa - man yapılan çeşmeleri de t~sbit et -
tı tamamladıktan sonra kırkçeşrne su - ıniştir. İleride seyyahlar, istanbulun 
l~rı, şad~anlar?an akıtılınıyacak, ye- vaktile ne tarzda sulandığını öğren -
rıne şehır suyu ıkame olunacaktır. mek istedikleri zaman bu relöve ve 

. Şehir~eki kırkçeşme s~yu tesisatı planları görecek ve icab ederse isale şe 
Mımar Sınanın eseri oldugundan, be - bekesini gözden geçirebilecektir. 

Kültür işleri : 

yeni kolaylıklar yapılıyor 

Gümrüker idaresi, yolcular için 
gümrük kolaylıkları tatbik edilmek ü
zere bazı yeni tedbirler almıştır. 

Yolcu salonlarında gümrük idareı:: i 

tarafından münavebe ile daimi suret -
te memurlar bulundurulmakta, yolcu -
ıarın gündüz ve gecenin her saatinde 
gümrük muameleleri yapılmaktadır. 

Seyyah ve yolculara ne gibi eşya -
larının muafiyetten istifade edebile -
ceklefi ve hangi eşyaların idhal ve ih
racı yasak veya inhisara tabi olduğu 

hakkında broşürler neşredilmiş, ve bu 
broşürler sefaret ve konsoloslukları -
mızla, Türkofis teşkilatına, Türkiye 
Turing otomobil klübüne, ecnebi kliio
lere ve vapur acentalarına dağıtılıms. -
hr. Yolcu ve seyyah muavenelerinde 
gümrüklerde azami kolaylıklar göste -
rilmekte ve eşyalar lüzum olmadıkça 

açılmamaktadır. Yolcu ve seyyah mu -
&melelerine bakmak üzere ayrılan me
murlar nazik, bilgisi yerinde, birkaç 
ecnebi lisana aşina olanlar arasınchn 

5eçilmiş ve bunlar ayrıca hususi bir 
kurstan geçirilerek vazifeleri kendile -
:rine öğretilmiştir. 

Trenle gelen yolcular hudud istas -
yonlannda trenin içinde gümrük mu -
ayenesine tabi tutulmaktadır. Halbuki 
bir çok Garb memleketlerinde yolcu -
lar trenden indirilerek salonlara sev
kedilmekte ve eşyaları buralarda mu -
ayene edilmektedir. 

Ek~pres, Toros. Semplon yolcuları -
nın muayene işi kendilerini uykudan 
uyandırmamak maksadile uyku zama-
111 haricinde ve istasyonlar arasında ya 
pılmaktadır. Şehir işll'ri: 

Eğlence yerleri için bir rapor 
hazırlanıyor 

ilk Deniz yolu ile gelen ve giden yolcu-
mekteblerin tarih, okuma Ye ların muayeneleri gümrük saonların -

hendese kitablan hazırlanıyor da yapılmaktadır. Bu salonlar işlerin 

İlkmekteblerin hendes~ kitablarını ha- en çabuk ve kolay bir surette yapıJma
zırlıyacak olan komisyon yakında mesa- sını temin edecek şekil ve şartlarda ta
isine başlıyacaktır. dil ve ıslah edilmiştir. Salonlarda ha -

Eğlence yerleri tarifelerinin kay • 

makamlar tarafından yeniden tesbit e
dilmesine devam olunmaktadır. Bele -
diye İktısad Müdürlüğü bu hususta 
Dahiliye Vekaletine gönderilmek üze -
re bir :rapor hazırlamaktadır. Raporda 
gazino, lokanta ve emsali eğlence yer
leri birkaç sınıfa ayrılmış olarak gös • 
terilmekteiir. 

Yakında ilkmekteblcrın okuma ve ta- mallar lim~n. işl.etme idaresi tarafın -
rih kitablarını da yeniden yazmak üzere dan sıkı bır ıntızam ve kontrol altrna 
bir komisyon teşkil edilecektil'. alınmış ve yolcu eşyalarının şikayet~ 

İkmal ku 
1 

meydan vermiyecek bir surette nak:i 
rs arı temin olunmuştur. 

Kadıköy Balkmnden: Ltse ve orta okul- -------------
Jardan ikmale kalan talebeler için kurs açı
lacağından, isteklllerln iki resimle idareye 
müracaaUan. 

Numan Menemencioğlunun 
riyasetindeki hey'et geldi 

Şüccaçavuş 
camii yıkılmıyor 

İstinye, Bebek asfalt yolunun inşa
atı devam etmektedir. Evvela istimJaki 
kolay olan arsa vesairenin muamelele
ri hemen tekemmül ettirilecek ve in -
~aata geçilecek, bilahare istimlcik işlt"'ri 
bir fakım formalitelere ihtiyaç göste -
recek olan bina vesaireye vaz'ıyed c -
dilecektir. 

Yarın Türkofiste· tüccarlarla bir toplanh yapılacak 
ve hey' et yeni ticaret müzakerelerine baılamak üzere 

yann akıam Berline hareket edecek Rumelihisarı ile İstinye arasında 
bulunan Şücaçavuş camii buradan yol 
geçeceğinden kaldırılmak istenmişti. 

Şücaçavuş camiinin yerinde Fatih İs -
tanbulu almadan evvel otağını kurmuş 
olduğundan tarihi bakımdan Maarif Ve 
kaleti yıkılmaması için Nafia Vekaleti 
nezdinde teşebbüs yapmıştı. Maarif 
Vekaletinin mütaleası kabul edilmiş ol 
duğundan cami ortada bulunacak ve 
yeni asfalt yol camiin iki tarafındım 
geçecektir. 

Mlltef errllı : 
V amadan ıeyyah geliyor 

Bugün limanımıza Varnadan Çar Fer· 
dlnand vapuru ile 300 kişilik bir seyyah 
kafilesi gelecektir. Bulgar bandıralı ola~ 
Çar Ferdinand vapum teşrinievvele ka
dar İstanbul ile Varn;ı arasında seyyah 

i!$t11!1Baıı~ 
Buğday, arpa, tiftik ve yapağı 

kontrole tabi tutulacak 
İktısad Vekaleti buğday, arpa, tiftik ye başlamasıdır. Bulgaristanda gülden 

ve yapağıyı ihrac esnasında kontrole daha karlı bir iş olan nanecilik inkiı::af 
tabi tutmaya karar vermiştir. etmektediı. 19 36 senesi zarfında Bul " 

Pazartesi günü ihracatcılar Ticaret garistanda 6 milyon 409,800 k ilo ~til 
ve Sanayi odasında toplanarak ilk u - istihsal edilmişti. Gül yağı fabrik;ı l :ı. -
mumi ve ihzari görüşmeleri yapacak - rına satılan bu mahsulün zürraa temin 
lardır. Bu toplantıda d~ ticaret umum ettiği para 23 milyon 487 bin 186 )e • 
müdürü Mümtaz da bulunacak ve İk - vadır. 
tısad Vekaletinin gaye ve hedeflerini 19 3 7 senesindeki ihracat daha bü • 
izah edecektir. "k yu tür. Bundan alınan para 54 milyon 

Bu ihrac maddeleri için de birer ih- 2 5 5 bin levadır. 
ıac nizamnamesi yapılacak ve bunla _ p k k rın ihracı bu nizamname ahkam ve şe- amu urumu kuruluyor 
raitine tabi olacaktır. İzmir (Hususi) - Pamuk mahsulü· 

Bunlar esasen borsada muamPle müzün mevkiini korumak ve fiat bir 
gördüğü ve şimdiye kadar analize ve - Hği ni tahakkuk ettirmek için İzmir va 
mir suretlerle vasıfları mümkün mer - Adana Milli Bankaları tarafından bil' 
tebe tahdid edilmiş olduğu için yeni pamuk kurumu teşkil edilecektir. BU 
tedbirlerin alınmasında güçlük olmı - hususta hazırlıklara başlanmıştır. Pa • 
yacaktır. muk rekoltesi . Türkiyede iki seneden 

İktısad Vekaletinin aldığı bu tPd - beri memnuniyet uyandıran bir du • 
birler mallarımızın haricde kolaylıkla rumdadır. 
sürümünü temin edecek en iyi vasıf - Kurumun faaliyete geçmesi miis • 
!arı tayin etmeğe medar olacaktır. Ve- tahsilin menfaatini koruyacağı gibi mü 
kalet bunun tatbikatında bazı güçlük- bayaat ta doğrudan doğruya yapıla ... 
ler tevlid etmemesi için alikadarla - caktır. 
rın da müta1easını a1mağı mzumıu bul- Edirnede koza fiatları 
muştur. y Edirne (Hususi) - Yeni sene koza 

aş meyva ihracatı için mahsulü idrak edilmiş ve koza borf>l\ • 
tedbir ahnayor Si Rüstempaşa hanında açılmıştır. 

I
. · (H i Ü Bu seneki koza mahsulü geren se • 
zmır usus ) - züın Kurumu , 

bu sene yaş meyva ve sebze ihracatıııı neden çok iyidir. Fiatların da müstah 
arttıracak bazı teşebbüslere girişmic: _ sili memnun edecek dereceyi muhafaza 

t
. -ı edeceği anlaşılmaktadır. 
ır: 

Kurum Umumi Direktörü Sinop Buıadaki fiatlar Bursayı takib et .. 
Saylan Hakkı Vera! bilhassa Şimali mektedir. Bursanın son satış fiatıarı 
A 

55-70-95 kuruş arasındadır. 
vrupa memleketlerine yaş üzüm, ka-

,·un ve patlıcan ihracı etrafında ted _ Fındık çuvallar1na işaret 
kiklcr yaptırmaktadır. Holanda, İsveç Ankara 25 (Hususi) - Fındık çuval· 
ve Almanyadan Kırkağaç cinsi tatlı larına konulacak işaretler İktısad Veka • 
ve olgun kavunlar için talebler var - letince tesbit edilmiştir. İşaretlerin tat .. 
dır. Norveçliler ise çağla halinde ve bikine 15 ağustosta başlanacaktır. 

~atsız kavunlar istemekte oldukların - ",.~-------------ıııııı.. 

~~~c~~~~~r Orta Anadoludan temin e- Ankara borsası . 
Kavun ve üzüm ambalajları kat'i o

larak tesbit edilmiştir. Bu sene yeni bir 
tecrübe yapılacak ve çekirdeksiz vaş 
iiztinıler de ihrac edilmeğe başla;a -
caktır. 

Karaburun. Sivrihisar ve Salihli ü
zümleri bu meyandadır. Londra piya -
~aları bu cins yaş üzümlere büyük bir 
alaka göstermektedir. 

lzmir ticaret odası reisinin 
seyahati 

İzmir (Hususi) - Ticaret Odası Re
isi Hakkı Balcıoğlu iki ay devam ede -
cek bir seyahate çıkmıştır. Oda Reisi 
A vrupada bilhassa Alman yada İzmi -
rin üzüm incir ve pamuk mahsulleri 
üzerine bazı ticari anlaşmalar yapmak 
tasavvurundadır. 

Alıcı memleketlerle temas edecek 
olan Oda Reisi bazı satış kolaylıkları 
teklif edecektir. 

İznıird~ büyük bir firma Liverpul
da iş gören bir İngiliz firmasile 6000 
ton kuru incir için bir anlaşma yap -
mıştır. Fiat müstahsili ve ihracatcıyı 

tntmin edecek bir derecededir. 

lzmirde işci yevmiyeleri 
İzmir (Hususi) - İzmir ve Manisa 

Ticaret Odaları 938 yılı mahsulü re -
koltelc>ri üzerinde tedkikata başlamış -
lardıı. 

Tarla ve bağlarda iki haftadanberi 
bir çalışma devri başlamıştır. Daha 
şimdiden işci yokluğu baş göstermiş ve 
~apa ücretleri erkekler için 1 30, ka • 
dmlar için 90 kuruşa yükselmiştir. 

Bulgaristamn gUI ihracatı 
Sofya (Hususi) - Bulgarların tii -

tün ve üzümden evvel A vrupaya ihrac 
ettikleri ilk ziraat mahsulü güldür. Ge-

- ···----
Açılıı- kapanlJ fiatları 25 - 6- 938 

ÇEKLER 

Açıh' Kapanı, 
Londra 6,23 6,23 
NeT-Yorı. 126,5976 126, 6975 
Parl.s 3,5076 3,5026 
Mllloo 6,6075 6,6076 
Cenevre -28,845 21,84fi 
Amaterdan. 69,69lS 69,695 
Berlln 60,63 ı;o,,,3 

Brttltııel 21,,, 21,33 
Atına 1,14 1,14 
Bofya ı.6376 l.6'76 
Praı 4,367lS 4.367lS 
Madrld 6.9'226 6,9226 
Var90T& 23.625 2ıu:.ır; 
Budapeft t 24.92 24.9'J 
Bükreı 0,9376 0,9375 
Belırad 2,87 2,87 
Yokohama Jt,.37 !6°37 
Stotholm 32,1226 '2,1225 
Moeton 23,6875 23, 6876 

ESHAM 

Anadolu 
A~ılı ı Kapaıııı 

flD. " eo 
peıln - -
A. Şm. ~ 80 va'.1ell - -
Bomontl - Nektar - -
Aslan çimento 12 so 12 35 
Merkez Bantaaı f.17 50 91 öO 
İt Bankaaı ;o 10 
Telefon 8 6a -
İttlha t ve Dellı. ı~ lo -
Şark Detlrmenı 1 10 -
Terk~ I -
İSTİKRAZLAR 

Açılı ı Kapuı ı 

Türk borcu I pe,ın 

• • 1 vadeli -· .. a D 

Cemal Sahir Opereti 
Pazartesi YeşllkOyde 

' Numan. M~ne~ğlu Haydarpll.§tı istCJ.8tionunda --------------- çen yıllar zarfında Bulgar gülcülüğü 
seferleri yapacaktır. Salı Kasım paşada 

Çarşamba Karagnmrükte 
Almanya ile yapıl~cak yeni ticaret .an- Heyet pazartesi günü akşamı Semplon 

laşmam. müzakerelerınde bulunmak Uıe- ekspreşile Almanyayı hareket edecektir. 
re Berlıne gidecek heyetimizin reisi Nu-
man Rifat Menemencfoğlu şehrimize gE-1- Gerek şehrimiz ticaret mehafilinde ve 
miştir. Heyete dahil bulunan Türknfis gerekse İzmirde bu anlaşmanıft netice
reisi Bürhan Zihni de bugün gelecektir. sine intizaren alivre satışlar yapmaktan 
Heyet pazartesi günü mütehassıs müşa- çekinilmektedir. Bu anlaşma temmuz ni
virlerin de iştirakile Türkofiste bir top- hayetine kadar müsaid bir neticeye var
lantı yapacaktır. Bu toplantıda Almanya dığı takdirde alivre satış fiatlarında şa
ile iş yapan ithalat ve ihracatcılar da bu- yanı kayıd fiat farkları ~asıl ,Jacaiı 
lunacaklar ve mütaleaları öğrenilecektir. umulmaktadır. 

BALK OPERETi 
Çarsamba gllnU 

akşttmı Yeşilköy 

Jstasyon 
bahçesinde 

3 
YILDIZ 

birdenbire çok mühim inkişaf göster
miş ve Bulgaristan kendisini Garb 
menıleketlerine yolladığı gül yağlari -
le tanıtmıştır. 

Bugün Bulgaristanda mevcud glil 
bahçeleri 59, 15 7 dekardan ibarettir. 
Fakat son 5-6 yıl zarfında gül bahçe -
leri 7-8 bin dekar kadar azalmıştır. 

Bunun sebebi gül yağı fiatlarının düş
mesi, pazar bulunmaması ve gül ye -
rine bazı ziraat mahsullerinin ekilme-

RAMPA geni operet 
Sahir caz konseri numaralar 

Ankara Tiyatrosu San'atkArları 

8 
Bu gece: Mecidiyeköy 
bahçe tiyatrosunda 

( Mekteb Arkadaşları J 
BOyUk Vodvil 3 Perde 

Hattaya ( H 0LL•C1) 

il 



Yurdda 
Spor hareketleri 
Devrekte ıüreı müsa -

\Jahiyenin kültür işleri, yolları, asayişi diğer civar bakaları ve at yarışlan 
nahiyeler için örnek ittihaz edilecek kadar mükemmel hazırlanıyor 

Giresun vilayetinin verimli 
nahiyelerinden biri : Mindaval 

Mektebler ve sergileri 
---------------------------------

Amasya mektebleri mezunlannı verdiler, Muş mekteb-
leri aerıilerini açblar, Edremid Halkevi de bir sergi açb 

Gu e un (Husu- kaç yıl içinde nahiye merkezinde, Zağ· Devrekte yapılmasına karar verilen 
il) - Mındavaı palar, Yeniköy, Kaledere ve Yenice köy· Halkevi binasının inşaat masraflarına 
llucı kazasına lerinde halkın yardım ve çalışması ile beş vardım olmak üzere Devrek gençleri, 
bag ı 13 bin nüfus· ilkmekteb binası vücude getirilmiştir. l O temmuzda bir koşu ve nehlivan gü-
lü gu el bir nahı· Nahiyenin diğer köyleri de, okul inşa.atı· reşi tertib etmişlerdir. 
te m rkezidir. nı taahh~d etmekt.e, yal~ız öğretmen Koşular, tay koşusu, köylü koi_USU, 
ş 1 kuın, şimale tahsisatı ıstemektedırler. Mındavalda yoJ .. , t k tahammül kMZUSU ol-

.ı . • . d' i . b' t sur a oşusu ve -., 
'10 a uzayan ve faalıyetı sevm ır cı ır manzara arze - k .. d'' t tanedir Tay koı::usun-.. _ ed B'" .. k" 1, k t ma uzere or . ., 
... racık biı sahay1 mekt ir. utun oy yo ıarı ço mun a, da birinciye 50, ikinciye 20 lira mükl-
)'3 ıak geçen zamdır. Ve kaza merkezine kadar yapıl· f t .1 kt·r . a verı ece ı . 
kek t ırmağı na. makta olan 35 kilometrelik şose de ya· 
bıy ı ikiye bol. kında ikmal edilecektir. 
lt\u tu.. Xahıyeye Nahiye ve civarının asayiş ve emniyet 
bagh 36 koy ac ır· durumu da mükemmeldir. Bugün Minda· 
lr\ag n sağ ve so valda en küçük 7.abıta vak'alarına bUe 
l kı sathı mail- Nahiye Müdürü pek seyrek tesadüf edilmektedir. 
1 Sudi Oral Nahiye merkezinin bazı ihtiyaçları 

a\al tabıi güzellik bakımından çok 
dır Tabıat, buraya bedialannı kıs. 

n bol bol vermişt r. Nahiye a· 
d l k olduğundan, halk sahıl9 

vardır. Bunlar arasında nahıyede bir 
posta, telgraf merkezi açılması, köylerde 
ara sıra görülen frengi gibi zührevi em· 
razla mücadele edilmesı ve Mındavalın 
tam teşkilatlı bir nahiye halme ifrağ o
lunması en başta gelmektedir. 

Köylü koşusunda birinciye 30, ikin
ciye ı 5 lira verilecektir. 

Sür'at koşusunda birinciye 100, ikin
ciye 40 lira mükafat verilecektir. 

Tahammül koşusunda birinciye 150, 
ikinciye 50 lira verilecektir. 
Güreşlerde deste birincisine 1 O, orta 

birincisine on beş, büyük orta birinci
sine elli, başaltı birincisine 80, baş bi
rincisine 150 lira müklfat verilecektir. 
Baş birincisine verilecek mükafat için, 
Türkiyede tanınmış birinci sınd baş
pehlivanlardan hiç olmazsa ikisini gü
reştp yenmek lazımdır. 

Nazilli - Denizli maçı 

u a ılmakta ve gurbette çalışıp ha· 
l' tlarını kazanmaktadırlar. Mindaval· 
lııar çok çalışkandırlar. Muhitin kazanç 
darlıgına rağmen nahiye halkı bu fazla 
talı ma sayeS'inde refahla yaşamaktadır· 
lar. 

İki senedenberi nahiye müdürlüğünde 
bulunan Sudi O'ral ha:-ab bir vaziyette O· 

lan nahiye konağını esaslı bir şekilde tA
mir ettirmiş, köy ev ve sokaklarını inti
zama sokmuş, köyleri ağaçlandırmış, ve 

Nahiye köylerinde kültür işlerine bil· çok mühmel kalan nahiye merkezinin 
Denizli (Hususi) - Denizli stadında 

Nazilli Sümerspor klübile Denizlispor. 
klübü karşılaşmışlardır. Bu maçı, De

~===-=====-=====-====-=========-====-==--=--====-ı:a nizlispor, bire karşı iki golle kazanmış-
rtik bir ehemmiyet verilmektedır. Son bir çehresini tamamen değiştirmiştir. 

Emedde kanh bir aile Gemlikte bir orman ıır. 
kavgası yangını 

Emed (Hususi) - Virancık köyün -
.e Hacı İbrahim karısı Ümmühan, 

ı İbrahım, ve oğlu Mustafa diğer 

· Ahmed aralarında vuku bulan 
ada Mustafa kolundan bıçakla, 

muhan kafasından sopa ile Ye ko -
l n n bıçakla yaralanmıştır. 

Gece saat 9 da vak'a yerine Jiden 
·umet doktoru ve sorgu hakimi Üm
hanı ağır yaralı olarak buldukla -

n ıfadesını alamamışlardır. Suç -
\ akalanmışlardır. Tahkikat de -

e mektedır. 

3uldanda buyuk bir sünnet 
dUgUnU 

Gemlik (Husus!) - Burada Küçük 
Kumla ile Haydariye köyleri arasında 
bulunan devlete aid ormanın Şükrü 
isminde birine ve makta olarak veri -
len kısmından ) angın çıkmış, jandar -
ma müfrezesi ile Kumla, Haydariye 
ve Şahinyurdu köyleri halkının gayre-
ti sayesinde beş hektarlık bir saha yan
dıktan sonra söndürülmüştür. Yangın 
bu makta'da kömür yakmakta olan Ya 
lovalı Osman oğlu Mustafanın torlu -
gun<lan çıkan kıvılcımla çıkmıştır. Yan 
gında Kumlalı Hüseyin oğlu Tevfik de 
ellerinden, ayaklarından ve yüzünden 
tehlikeli surette yanmış, Bursa hasta -
nesine kaldırı'lnuştır. 

Bigada bir hırsızhk vak'a11 
Biga (Hususi) - Burada Fikret is

minde bir genç hırsız tapucu Ethemin va
lidesi Bayan Ay§ellln 160 lira parasını 
çalarak savuşmuştur. 

Paraları çalınan Bayan Ayşe, hastalığı 
dolayısile İstanbula gitmeje kalkıştığı 
sırada yatak içinde saklı bulunan dün
yalıklannın yerinde yeller estiğini gö
rünce pşınp kalmış ve hemen hldiseden 
zabıtayı haberdar etmiştir. 

Yapılan soruşturma neticesinde bir 
kısmı madeni lira ve bir kısmı da zinet 
altını olan mesruk paraların Dimetoka 
nahiyesi halkından bazılarına satıldığı 

anlaşılmış ve yarısından çoğu müsadere 
edilmiştir. Hırsız Fikı-et, Bozcaadaya 
kaÇDllf olmakla yakalanması için mahal
line yazılmıştır. 

Her yerde olduğu gibi Amasyada da liınlerden üstteki Pilevne mektebinin me
mekteb imtihanlan bitmlf, yavrular im- .zunları ile mekteb heyeti tedrisiyesi, alt· 
tihanlannı muvaffaklyetle verml§ler, 11- taki resimde de Kılıç Aslan mekt .. binin 
nıflarını geçmişlerdir. Dercettilimtz re- mezunlan ile hocaları görülmektedir. 

M111 mekteblerinde aergi 

B ıldan (Hususi) - Buldan Çocuk 
t eme Kurumu büyük bir sünnet 
d ti nu hazırlamış, muazzam bir teşki
li a 80 çocuk birden sünnet edilmiş
t Duği.mde vali ve vilayet erkanile 
tı ar kazalardan bıiyük bir kalabal,k 
bu unmuştur. 

Adapazarı -
Adapazarı (Husu

si) - Kocaeline bağlı 
bir kaza olan Kandı· 
ra ile Adapazarı ara· 
smda esaslı ve mun• 
tazam bır yol olma
dığı için münakalat 
şimciy~ kadar güç
lükle yapılmakta idi. 
Çalışkan bır kayma· 
kama kavuşan Kan· 
öıra şimdi bu yolun 
yapılmaktıı olmasiie 
en zaruri ihtiyacla· 
rından birini gidPr· 

Kandıra yolu yapılıyor 
1 Mut (Husus)) - fmtlhanlan biten lıl- IUbaıile 'l.'llrlt zevlı:lnl hakki'• tebarüz et. 

rinci ve ikinci ilkmekteblerde birer .ergi tirmiı ve çok beğenilm~f ~ir. Resimde bu 

Du ·un için, Buldan belediye reisi 
t a Tarakcı bıiyük nakdi yardımlar-
da unmuştur. --------
e· gada evlenme cUzdam yok 

a (Hu usı) - Tayyare Cemiyetine 
lan \ e mal sandığı marif etil~ satıl

bulunan evlenme cüzdanları ay-
nb ıı bayilerde bulunmamakta. ev
k olanlar da bUyü'lt bir m·işkülatla 
maktadırlar. 

dan ız nıkah yapılamadığı için ev
i ı lerı durmuştur. Alakadar merci
in hımmetı bekleniyor. 

Pazar 

mi~ olacaktır. Köylüler bu önemli işe bü· 
tün varlıklarile yardıma koşmak suretile 
müzaheret etmektedirler. 
Kandıraya bağlı yirmı beş köyün her 

birinde birer eğitmen okulu vücude ge-

tirilmek suretile gençliğ\ıı okuma lbtıya

cına da cevab verilmiştir. Resımde Kan

dıra muhtarlarından bir grup görülmek

tedir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Ha an Bey bir Yunan 
fabı ıkası Tıcar t Odasına 
ltıüracaat etmiş. 

... Bu fabıika en zarif ve 
en son moda kadın şapkala· 
rını Türkiyede 125 kurup 
satacakmıJ ..• 

Hasan Bey - Zarif olabl· 
lir, fakat son moda olamıız. 

- Neye Hasan Bey? 

Hasan Bey - Bızde on be§ 
liradan yukarı satılan fapka
lara son moda denilmesi adet 
olmuıtur rlal. 

açılmııtır. Bu sergilerde teıhlr edilen 
miniminilerin el işleri fevkalade güzel· 
dir ve sergiyi gezenler tarafından takdir
lerle seyredilmektedir. Resımde Muttaki 
mekteb sergilerinden biri görülmekte
dir. 

Edremid Halkevi sergisi 
Edremid Halkevinin dikiş, nakış, çiçek 

ve şapka sergisi vali ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanı Ethem Aykut'w: elile a· 
çılmııtır. Sergi üç salonda teıhir edil
mektedir. Birinci salonda, dildf, p.pka, 
kostüm, çiçek, çay, kahve, sofra takımla
rı, ikinci salonda yatak takımlan ve ya
tak odası levazımı, Çam9ftr ve pijamalar, 
üçüncü salonda yağlı boya işleri, yastık
lar, abajurlar, yağlı boya tabiolar ve fos
for i§leri vardır. Sergi tert\b ve tanziin 

gide eserleri teşhir edilenlerle bunlan 
y tıştirenler görülmektedir. 

c Küçük memleket haberleri ) 
Zafranbola müddeiumumi nWeU Manüada bir doktorun bayarperverlili 

Zafranbolu (Hususi) - Kazam11 CUmhu- Manl8a (Hususi) - Man sa Kızılay Kuru-
ııyet miıddelumumisi HulOal Oskay blr ay mu başkanı Dr. Cemli muayenehanesi ırle 
mezuniyetle İstanbula gltmlf, yerine veltA.let fakir hastaları parasız mua~ene için zam n 
etmek uzere salA.hlyetıe Bartın hJ.tim muavl- tahsis etmiştir. B r doktorun böyle ıahs:ın 
ni Hayri gelmlş, müddeiumumilik vazlfealnl fakir hastalara zaman tahs etmiş olmaaı 

görmete baılamı.ştır. Evvelce Istıfa etmış bu- burada memnun yet uyandırmıştır. 

ıunan sorgu hA.ltlmJ AIAeddlnln yerine henüz Manisa asri mezarlılı 
yenlsi tayin edllmedllfnden bu vazifeyi de 
veltA.leten mahkeme baıkAtlbl Muharrem Manisa <Hususi) - E rarı duvar lle çn-
ııormektedlr. rllmiı ve güzel çamlarla ve çiçeklerle sil.slen-

Gürıin kaymakamııtı mlş olan aarl mezarlık çok muntazam bir 
Slva.s<Huıusn - Gürün kaymaltamlılına hale gelmlftlr. Belediyenin bu husustaki ça

tayln edilen Kelkit kaymakamı Cell1 ooter lıfmalan mezarlıtın temiz ve aarl 191tle ıe&-
Gilrünt liderek vazıreaıne b&f}aDllftır, mealnde bilfült bir lmll olmUftur. 



1 Ham.eler Karpsında 1 

Füzuli avukatlar 
cYeni avukatlık kanunu, avukatların 

bir kısmını avukatlık yapmaktan mene
decek.> 

- Acaba bunlar hangi avukatlar olsa 
gerek .. 

Gazetede çıkan haberin serlevhasını 

okuyup ta bana bu suali soran dostumun 
yüzüne baktım. 

- Herhalde füzuli avukatlardır. 
Dostum meraklıydı: 
- Füzuli avukat ta nedir? 
- Hergün yüzlercesine tesad:if 

}erimiz. 
- Anlamadım. 

- Anlarsın hele gel! 
Dostumu yakaladım. 
- Biraz beraber yürüyelim! 

ettik-

Biraz yürüdük, bir kalabalık gördüm: 
- Hele sokul şimdi füzuli avukatlara 

rastlarız. 

Kalabalığın niçin toplandığın: öğren
dik.. hadise, hemen hergün birçok ben
zerlerini gördüğümüz sokak kavgaların
dan biriydi 

Kavga edenleri ortaya alanıar konuş~-
yorlardı: 

- Kabahat kısa boyıuda! 
- Hayır uzun boyluda. 
- Ben kabahatın kısa boyluda oldu-

ğunu isbat ederim. 
- Ben de uzun boyluda olduğunu is

bata muktedirim. 
Dostuma döndüm: 
- Füzuli avukat nümunelerini gördün 

m;_j? 
Devam ettim: 
- Bunların bize zararı yok, fakat bize 

zararı olan füzuli avukatlara da rastla
rız. 

- Nerede? 
- Şimdi buluruz. 
Dostumla beraber bir tramvaya bindik. 

Dostuma sert sert baktım: 
- Neye ayağıma bastın? 
Dostum şaşırdı: 
- Ben senin ayağına basmadım ki .• 
- Nasıl olur? 
Sağdan biri atıldı: 
- Ben gördüm efendim, ayağına bastı. 
Solda duran, sağdan atılana -vab 

verdi: 
- İftira ediyorsunuz, basmadı. 
- Hayır bastı. 

- Hayır basmadı. 
Daha fazlasını dinlemedim, tramvay

dan indim, dostum da arkamdan indi. 
- Yahu sen §&§ırdın mı, dedi, senin 

ayağına bastım mı? 

- Basmadın. 
- Öyle ise neye :ıyağıma bastın diye 

bana çattın? 
- Neye olacak, füzuli avukaiları M· 

rekete getirmek ıçin. 
Dostum güldü: 
- !Hakikaten, dedi. aramızda füzull 

avukat denilen bir sınıf varmış. 
- Bir de, dedim, bu füzuli avukatların 

arsıulusal olanlan vardır. 
- Onlar da kimlerdir? 
- Misal mi istiyorsun? 
- Evet! 
- Hatay işinde Fransızların söyledik-

lerini, yaptıklarını gözünün önüne getir, 
kafi! 

lsm.et Hulusi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J 
Acaib bir kurbağa 

Brezilyada bir 
nevi kurbağa var
dır ki yazın müd
hiş surette su yu
tar, vücudu dav
lumbaz gibi şişer 

ve yaz mevsimı

nin en sıcak g!lr.
lerinde, bu şifkinliğin verdiği ağırlığın 

tesirile mütemadiyen uyur. 

* Dünyanın en eski mOzesi 
. -· 

Dünyanın en eski ve acaib müzesi A
merikanın Viyoming eyaletinde .kiindir. 
Tek katlı bir bina olan bu müzenir~ b:.l· 
tün duvarları Dinozor denilen ve eski 

On altı yaşmda bir profesör --Meşhur Fransız ~ 

!eyiesof ve alimi 
Piyer Kassanai 
dahs.ı on altı yaşın
da iken zamanın 

meşhur üniversi
telerinden biri o
lan (Diny) de pro
feşörlüğe yüksr-l
mişti. 

* Yllan şeklinde bir çiçek 
Amerikanın Oh· 

yo eyaletinde yap
raksız bir çiçek 
vardır. Ad! Kob
rndı:-. Bu nebat3 
bu ismin verilmiı 
olması ayni isim
deki zehirlı yılanı 
pe1< ziyade benze
mesindendir. Bu 

Sahtekarllk suçlusu bir genç hakkmda 
takibat yapıllyor 

Elindeki muayene kağıdını " Sağlamdır ,, diye 
doldurduğu için suçlu ağırcezaya g~nderildi 

Kral, kTaliçe ve veliahd 

Müddeiumumilik, sahtekarlık suçlusu 
bir talebe hakkında, bir müddettenberi 
yapmakta olduğu tahkikatı neticelendir
miftir. 

İddia edildiğine göre, Hnsan ismindeki 
bir genç, ukeri mektebe gırmek için, Gü
müşsuyu askeri hastanesınc muayeneye 
gitmiştir. 

Elindeki muayene kağıdının, göz ve 
kulak için ayrılan kısmını .sağlamdır, 

§eklinde doldurmuş, doktorun imzasını 

da atarak, işi tamamlamışt1r. 

Fakat, bilahare muayene evrakındaki 
sahtekarlık ortaya çıkarak:, çocuk ta ya
kalanmış ve adliyeye verilmiştir. 

İngiliz kral ve kraliçesi yakında Pa - Suçlu, müddeiumumilikte alınan ifa-
risi ziyaret edeceklerdir. Bu münase - desinde: 
betle Fransada büyük hazırlıklar yapıl- - Bu sahtekarlık benim eserim değil
maktadır. Fransızların İngiU.ı; kral ve dir. Hastanede Naci ismınde bir hademe 

önüme düştü, muameleyi tamamladı, 
kraliçesine yapmak istedikleri kabul res. 

sonra da bana iş tamam oldu, dedi, §ek-
mi hakikaten misli ender görün:ir nevi· Jinde, hakkm~ iddiayı reddetmiştir. 
den olacaktır. Fransız gazeteleri §imdi-

den bu mevzu ile geniş mikyasta meşgul 
olmakta, İngiliz kral ve kraliçesine 

dair sütun sütun yazılar yazmaktadır

lar. Bundan . öttmidür ki ame

liyatta yeri olmamakla berabel· İngiliz 
kralının, kanunen ne büyük haklara sa

hih olduğunu kaydedip okuyucularımı -

za bu hususta bir fi!<ir vermeyi fayda -

dan hali addetmedik: 

İngiliz kralı, donanmanın mutlak sa • 
bibi sayılır. Canı isteyip te bu donanmayı 
şahsan satılığa çıkarmak istese, mantı -
kan ve kanunen hiç kimse> buna mani o
lamaz ve olamamak lazımdır. Ayrıcı:ı 

Kornuay dükalığı İngiliz ktalmın şahsi 
malıdır. Bu dükalığı da ·1zedndeki bü
tün binalarile satmak istese hiç bir ma
nile karşılaşmaz. Bunun haricincle İngi
liz kralının §U haklan ve salahiyetleri 
vardır: 

1 - Bütün 1ngiliz hapishanelerinin ka, 
pısını istediği zaman açıp bütün mah • 
kfun ve mevkuflan se:-bec;t bırakabiHr. 

2 - Ordu ve donanma efradına top ye
kun mezuniyet verebilir. 

3 - İngiliz imparatorluğunda İncıl 
tab'ı hakkı krala aiddir. Bu hakkını, mu
ayyen bir para rnukabili11de bir müesse· 
c;eye devretmiştir. 

f - Parlamentoyu ;stediği zaman feslı 

' ve toplanmasına müsaade etmiyebilir. 

Müddeiumumilik Naciyl aratml§, fa
kat bu isimde bir adam, bulamamıştır. 

Fakat, tahkikat neticesind~ de, tahri
fatın bir başkası tarafından yapıldığı, 

Hasanın ise, bu sahte vesikayı bilerek 
kullandığı sabit olmuştur. 

Suçlu talebe hakkında sorgu hikim
liğince açılan tahkikat ta neticeye var
mıştır. Hasan, tecziyesi taleb edilerek A
ğırceza mahkemesine gönderilmiştir. 
Duruşmasına bugünlerde ba§lanacak

tır. Sahte vesikayı asıl hazırlamış olan 
ise, müddeiumumilikçe arattırılmaktadır. 

Kantare1lar cinayeti faili idam 
talebile mahkemeye verildi 

Kantarcılar cinayeti failinin, tahkikat 

neticesinde suçu sabit görülerek, müd

deiumumilikçe idamı taleb olunduğunu 
yazmıştık. 

Tahkikatı idare eden müddeiumumi 
muavini Orhan Köni ve 4 üncü sorgu ha

kimi Kaşif, adliye tarihimizde fimdiye 

kadar görülmemiş bir sür'atle, hadiseyi 

bir hafta içinde neticeye vardırmışlardır. 

Suçlu dün idam talebile Ağırcezaya 

gönderilmiştir. 

ŞDpheli bir ölüm 
Müddeiumumilik, şübheli bir ölüm tah

kikatına, el koymuş bulunmaktadır. 

kelere rastlamış, ölüm şübheli bir ma• 
hiyet arzetmiştir. 

Adliye tabibi Enver Karan ceesedin 
morga kaldırılmasına lüzum görmüşhi~. 
Müddeiumumi muavinlerinden Nurl' 
din, tahkikata devam etmektedir. 

Otobüs neşriyati davası 
Asliye 1 inci ceza mahkemesinde oto

büs davasına dün de devam edilmiş, Ah· 
med Emin vekili Nazmi Nurı müaaiaana• 
mesini tamamlamış, neticeıie müvekkili .. 
nin beraetini istemiştir. 
Diğer müdafaalar için davc. talik edil· 

miştir. 

Pollate: 

SarbOfluğun 80DU 

Karagümrükte Arınudlu caddesinde t~r -
Ulcçi Hllminln evinde oturup rakı içen Rıza, 
Arab Mehmed, Hallm. Muharrem. Kör Akıt 
ve Sal~haddin isimli altı arkada§ arasında 
sarhoşluk yüzünden bir kavga çıkmış ve ne
ticede Rıza Arab Mehmedi bıçakla karnın· 
dan ağırca yaralamıştır. 

Arabacı kavıuı 
Kerestecilerde Odunkapı iskelesinde ara

bacı ki!.hyası Lütfü ile arabacı Hamdi ara -
sında lş yüzünden çıkan bir kavgada Liitfil 
Hamdlyl saçlarından tutup yere çalmak su
retile başından ağırca yaralanmasına sebe -
blyet vermiş, yaralı Cerrabpap hastanesine 
kaldırılmış, suçlu yakalanrn11tır. 

Bir kadm kavgam 
Beşlktaşda Slvasb çıkmaz sokağında o -

turan Nimet lle ayni evde mukim Hıfzlye, 
Leman ve Cavidan arasında geçimslzllk ytl
zünden çıkan bir kavgada Nimet yere duşe -
ret sol kolu .kırılmış, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılml§tır. 

Bir otomobil bir hasta nakliye 
arabasına çarph 

Şoför Lütfünün idaresindeki 2926 numa
ralı otomobil Beyollunda İstlklAl caddesin -
den geçerken sürücü Cemalin idaresindeki 
hasta nakliye arabasına çarpmış, her iki a
raba da hasara u~amıştır. 

Bir adam denize dilıtü, kurtarıldı 
Haydarpaşadan Köprüye gelmekte olan 

Baleb vapuru yolcularından, Tophanede 
Defterdar yokuşunda oturan sabık Cide pos
ta müdürü 50 yaşında Zeki vapurun kıç ta
rafında dolaşırken ayağı kayarak denize 
düşmüşse de kaptanın çabuk haberdar ol • 
ması sayesinde vapur durdurularak sandal 
indirilmiş, çok su yutan Zeki baygın bir hal
de Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir otomobil bir kıza çarpb 

devirlerde yaşamış büyük bir hayvanın nebat, yakınından geçen ufat böcek ve 

5 - Yalnız bir mesele için parlamen
tonun ve hükumetin fikrini alma:Jan 
Fransaya ilanı harb edP.bilır : Fransanın 

Bretanya eyaletini geri almak için. 

Karagümrükte Hacı Şükft!e isminde 

bir genç kız evinde ölü bulunmuş, ailesi 

zabıtaya veremden öldüğünii bildirmiş

tir. 

Şoför Cevad tarafından idare edilen 2754 
numara.ll otomobil Kadıköyünde Telefon 
caddesinden geçerken o clvarda oturan 5 p 
şında Kece isimli kıza çarparak vücudünün 
muhtellf yerlerinden yaralamıştır. 

kemiklerinden yapılmıştır. sinekleri kapar ve onlarla beslenir. 
-···························································································································· 

Bir kadın nasıl 
Koca bulur? 
Bana .Fatih> ten .Meçhul kadın> 

imzasile rnektub jazan okuyucum 
Bulgaristanda doğmuş, orada büyü -
müş, tahsilini Bulgar lisesinde yapmış 

ve nihayet ana vatana yerleşmiş olan 
akrabasının daveti ile buray<.ı gelmiş -
tir. 7 aydanberi İstanbuldadır. 

Bu genç kadın kendisinı çağıran ak
rabasının yanında rahat edecektı, ken-

disine bir istikbal hazıriıyacaktı. Fa
kat akrabası olan erkeğin zevcesi or -

taya bir kıskançlık meselesi çıkarınca 
okuyucum evi bırakıp gitmek mecbu· 

riyetindEt kaldı. Şimdi bir fabrikada 
hayatını kazanmaktadır. Fakat bu ya .. 

şayış sonuna kadar böyle gitmez, son· 
ra fabrikada her gün iş te yoktur. 

24 yaşında genç, tahsil görmüş, gü. 

zel bir dul kadın için en iyi yol ev -
lenrnektir. Fakat kocayı nereden bul -
malı? Hele yabancı bir memlekette, 
yabancı bir muhitte, öost, akraba, ta
nıdıktan mahrum olunursa .. 

Ve bu genç kadın bana soruyor: 
- Ne yapmalı? 
Müsbet bir yol göst.erebiimenin güç

lüğü, hatta imkansızlığı meydandadır. 

Evlenecek çağda gençler arasında 

müstakbel rabıtalan kendi muhitleri 
hazırlar, kendi a'ileleri kolaylaştırır, 

ve bu arada görme ve görünme başlıca 
rol:i oynar. Fakat tesadüfün sevki ile 
muhitsiz kalmış bir gencin, hele kadın 
olursa yardımcısı gene tesadüf ola -
caktır. Görünmeyi, hiç yoktan muhit 
hazırlamayı, dost edinmeyi temin et -
mek kendi omuzların;,. düşecek bir 
yüktür. Bilirim, güçtür. Fakat cesareti 
kaybetmiyen için daima mümkündür. 

* Bir sual münaseb<;?tne geçenlerde 
Şişliden mektub yollıya~ okuyucumun 
uyandırdığı alaka devam etmektedir. 
Son günlerde tekrar birkaç sual kar • 
şısında kaldım. Bir defa daha söyliye.. 
yim: Ben bu okuyucumun adresini 
bilmiyorum, bilsem dahı söylemekte 
mazurum. Kendisi bu satırları görür 
de bana söylemek salihiyetini verirse 
o zaman mesele dejijir. TEYZE 

6 - Tek bir santim vergi ile miikellef 
değildir. 

7 - Londrada Sen Davın katedralinin 
hatibidir. Senede (40) lira aylığı vardır. 
İsterse on iki ayda bir bir vaz verebilir. 

8 - Mektubları pulsuz sevkolunur. 
Buna mukabil: 
9 - Kralın umumi bir yerde tek bir 

&igara dahi içmiye hakkı yoktur. 
10 - Şayed Athol •fikas~ idama mah

kum edilecek olursa, bu zatın idam seh
pasının masrafını kral ödemiyc mecbur
dur. 

11 - Tek bir kişi kralın karşısında şap
ka çıkarmaz. Bu adam Kinsal dükasıdır. 

Fakat Şükdfenin ceseaini muayene e- Otobtislerin maddei mubarrikeleri 
den belediye doktoru bir takım siyah le- tesbit ediliyor 

Bunun sebebi §Udur: Üçfmcü Jorj zama

nında kralın yanma kraliçe Şarlot gir -
diği zaman, orada hazır bulunan Kinsal 

dükası şapkasını çıkarmayı unutmuş ve 

kralın §U hitabına maruz kalmıştır: 

Aziz lordum! Kralın karşısında ppka

nızı çıkarrnıyabilirsiniz. Fakat bir cen -
tilmen, hiç bir zaman bir kadın karşı -

sında bulunduğunu unutamaz. 

İngiltere kralı 

İstanbul Belediyesi şehirde işletılmek 
üzere Avrupadan satın alınacak otobüs· 
lerin şartnamesini hazırlamaktadır. Bun
dan sonra şehirlerde işıetilecek oto~Üs· 
lerin benzin, mazot veya havagaZ! tazyi· 
ki ile mi işletilmesi doğru olacağı etra
fında tedkikat yapmak üzere İktısad Ve-· 
kaletinde bir komisyon kurulmuştur. Ko
misyon bu husustaki kararını iki ay son
ra vereceğinden İstanbul Belediyesi ta
rafından hazırlanmakta olan şartname
nin tamamlanması tehir edilmiştir. 

l __ Ba ___ c_a_k_s __ ız_ı_n ___ nı __ a_s_k_a_r_a_ı_ık __ la_r_ı_··--------------------~-e_dh_,_, __ I 
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f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp l.tanbulda i 
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Devlet kapısında elli yıl 
Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hlzım 

~ğdadda tanışhğım lran Sefiri lhtipmüssaİtana benim 
Darüşşafakada konferans vereceğimi duyunca: "Aman, 

sakın ! Bu konferansı sakın vermeyiniz ! ,, dedi. 

Beti bemii kül kesilen im4m birkaç temennadan sonra paşaya yakla§mış. .. 

Köyden çıkılır çıkılmaz, sadrazam dişisi.rli de göndereceği muhakkaktır. 
paşanın otağı ve otağın önünde duran Buna cümleniz emin, ve müsterih olu
sadrazam gözüküverdiği için, biçare i- r..uz! 
inam ardına bakamadan ilerlemiş. İmam, bu cevabı alınca, kırmızı kaf-
Pa~aya iyice yaklaşınca, birkaç te- tanının eteklerini, -sapmdan koparak 

nıennadan sonra durmuş, başını önüne yel önüne düşmüş gelincik çiçeği gibi-
eğıniş. Paşa sormuş: savurarak koşa koşa köye dönmüş. 

- Sen bu köyün imamı mısın? Köyün başında ~bırsızılıkla bekliyeıı 
- Efet efendim! köylüler imamı görür görmez, telaşla 
- Bir dileğin mi var? sormuşlar: . 1 
- E\•et efendim! - Hoca efendi... lnşaallah iyi ha -
- Söyle bakalım? berle döndün! 
İmam, yutkuna yutkuna söze başla- İmam gülmüş, ve: 

ınış: - Çok iyi... Demiş ... Pek yakında, 
- Efendim... Bizim köyde bir fil bu filin dişisi de gelecek! 

var. Bu fil için.. Tıbkı oğlu Ahmed Rıza bey gibi u-
Bu soıı kelimeyi söyler söylemez, ar- zun boylu bir zat olan Ali bey, emsali 

kasına bakan biçare imam, peşinde az bulunur bir komik ve mukalliddi. 
kimse bulunmadığını ürpererek gör- Onun bu hikayeyi, tam yerinde anla
ıniiş. l\Ieğer, imamın ardına bakmama- tı~ından, ve bu suretle de, sözlerinde 
sını fırsat sayan ve birbirlerini ürküten durmıyan azalara mükemmel bir ders 
köylüler birer birer sıvışmışlar, ve i- verişinden sonra, vali konağından çı
ınamı, sadrazamın huzurunda yapaya!- karken yanına sokuldum, ve: 
l'Uz bırakmışlar... - Ali beyefendi hazretleri.. dedim ... 

Bu vaziyeti kavrayınca, beti, benzi •Efendim> dediği için kızını tekdir e
kül kesilen imam, başladığı cümleyi şu den hayvan herif, Konyalı ve Türk ol
şekilde tamamlamış: masa gerek!. Hoca hanımı gorunce, 

- Allah, şevketli padişahımız efen- tahkik edeceğim. Konya ahalisi, tarak
dimize tükenmez ömürler versin. Bi- ki ve tekemınüle pek müstaid ve pek 
zim fakir köyümüze, iki sene evvel lUt- heveslidir. Bu hususta, Konya, başta 
fen, inayeten bir tane fil ihsan buyur- gelen mübarek şehirlerden biridir. 
dular ... Ne mübarek hayvanmış. Onun Ali bey gülerek: 
geldiği gündenberi, köyde bet, bereket - Ben de öyle bilirim ... dedi. .. Fa-
arttı. Karılarımız, hayvanlanmız hep i- kat sözüme şiddet vermek için, nasılsa 
kişer, i.içer doğurmıya başladılar. Mah- ağzımdan kaçırmış bulundum.! 
sullerimiz kat kat çoğalınıya başladı. Son senelerde Aristocratie de l'yslanı 
:Ve hala da öyle gidiyor. Fakat şimdi, adında bir eser okumuştum. Bu Fran
cümlemizin büyük bir endişemiz var: sız kitabda, fil hikayesine çok benziyen 
İhsan buyurulan bu uğurlu, hayırlı fil bir masal görmüştüm. Yalnız o masalda 
erkektir. Canlı hayvan, maazallah ölü- padişah filinin rolü, Tunus sultanının 
verirse, köyün hali harab olacak. Hay- katırına oynandırılıyordu. 
\·anın uğuruna·öyle inandık ki, öldüğü Ayni hikayenin, Timurlenkle Nas -
takdirde, topraklarımızda mahsul bit- reddin hoca arasında geçtiğini de işit
nıiyeceğine, köyümüzde neş'e kalm1ya- miştim. Fakat bu güzel ve meşhur fil 
cağına, hayvanlarımızın, kadınlaıımı- hikayesinin hiç bir devirde, hiç bir mü
zın kısırlaşacağına zahibizl.. Köylül('r, nasebetle bu derece yerinde anlatıldt
bu akıbetten kurtulmak istiyorlar. Be- ğmı zannetmiyorum! 
ni de, huzurunuza sırf bunun için gön- e 
derdiler: Arzeylediğim şekilde bir mu- HATIRALARIM 
sibete uğramamamız için, köyümüzde, 
daimi bir fil damızlığı bulunmasııu is
tiyoruz. Eğer, padişahımız, bize, bir de 
,dişi fil ihsan buyurursa, bu gayemize 
erişmiş olacağız! .. Bu ihsana delalet bu
yurursanız, köylülerin ebedi minnetini 
kazanmış olacaksınız... Biraz ev\'el 
hepsi peşimdeydiler. Fakat köylü aklı 
bu ya? Efendimizin mehabetlerinden 
korkarak, arkamdan dağılıvermişler ... 

Vaziyeti derhal kavrıyan zeki paşa, 
imamın böyle bir an içinde, maksadının 
aksini söyliyebilmek zekasını takdir e
derek, kendisine hil'at giydirmiş. Bol
ca para vermiş, ve: 

- Sen, demiş, bütün köylülere ben
den selam söyle. Padisahın fili hakkın
daki muhabbetlerinden mahzuz ol
dum! 

Ve: 
- Sen, diyor, bütün köylülere ben

den selam söyle!.. Padişahın fili hak
kmd4 gösterdilderi muhabbetten çok 
rnahzuz oldum. Bu muhabbet, bittabi, 
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YAHUD TUTUKLUK? 
Birinci defa valilik ettiğim Beruttan 

İstanbula dönüşümden sonra, Tasviri 
Efkar gaz~tesine bir çok makaleler yaz
mıştım. «idari, ictimai bir rnüsahabe• 
başlığını taşıyan bu rnakalelerL'n, o 
zaman, hayli nazarı dikkati celbetmiş
ti. 

Hatta, darülfünun, «Hukuku idare• 
müderrisi Mustafa Şeref bey, Yerdiği 
dersleri kitab halinde bastırmış, ve bu 
e:ıerinin bir yerinde, ta~ebelerine bu 
makalelerimi okumalarını tavsiye et -
mişti. 

O zamanki Darüşşafaka müdürü Sati 
bey de -ihtimal Mustafa Şeref beyin 
bu tavsiyesinden ilham alarak - bana 
bir mektub yazını~, cMezunini mülkiye 
İttihad ve taavun cemiyet~• namına 
ve idareye dair birkaç konferans verme 
mi rica etmişti. Ben, bu arzuyu yerine 

. tim. 

Kukla 
................................................... . . 
E Yazan: Falih Rıfkı Atay 5 . . .................................................. 

Falih Rıfkı Atay'ın eski harjtcrle ba
sılmış kitablarından birinin da1ıtı m<'vc1ıd 
nüshası tükendi. cZeytindağt> nı bırkaç 

gündenberi yeni harflerle basılmış olarak 
kitabcıların camekc?Tı1armda. görüyorsu.-
nuz. 
Tanınmış büyük bıir edibimiz bu eser 

1çın: • 
«- Bir muharrir bütün ömründe böyle 

bir kitab yazabilmiş ise, dü.11yaya beyhu
de gelmemiş demektir .. > demişti. 

Tavsiye ederiz: Okuyunuz, fakat da1ıa 
evvel biz size bu kitabda.ı alınmış bir 
parçayı takdim edelim: 

Tarihte bütün bir devlet ıktidarını tes
lim alıp da, hükıimeti eski devir adamla
rına bırakan başka bir inkılab fıkrası ol
muş mudur, bilmiyorum. İttihadı Terak
ki Büyük Harbin ortalarına kadar, bir 
türlü sadrazamlığı kendine layık görme
miştir. 

Kamil ve Said Paşalar, yüzd•? yüz eski 
adamlardı. İttihadı Terakki iki yeni adam 
buldu: Mahmud Şevket Paşa, Said Ha
lim Paşa. Bunlar dahi Osmanlı - İslam, 
vezirlerdi. Biri Bağdad'lı, bir1 l\fısır'lı idi. 

Mahmud Şevket Paşa öldürüld;_jkten 
sonra Talat Beyin hustı:>i kalemine g;r
miştim.. Bir gün, öğle üstii müdürden bir 
tebliğ aldım: c-Nazır Beyle hemen E
dimeye hareket edeceksinizi> 

Vak'a şu idi: Mahmud Şevket Paşayı 
öldüren Kavaklı J4ustafa memleketten 
kaçmıya muvaffak olmuıtu. Eceli mi aya
ğına dolaştı, nedir, bu katil bir Rus va
puruna binmiş, Romanyaya gitmek üze
re İstanbuldan geçiyordu. Osmanlı dev
letinin Rus sancağını taşıyan vapurdan 

Falih Rıfkı Atay 

hiç kimseyi almıya hakkı yoktu. tttihad
cılar polis müdürü Azmi Beyin cür'ctinE: 
müracaat ettiler. Azmi Bey bir kolayını 
bularak Kavak'lı Mustafayı vapurdan ka
çırdı ve hapsetti. Rus sefirinin .Babıaliye 
gelerek, Kavaklı Mustafayı geri istiye
ceğine şübhe yoktu. İşte ba kaygı ile Ta
lat Bey Ye Sadrazam Sail Halim Paşa. 
birlikte Edirneye gitmiye karar vermiş
lerdi. Sefir Babıalide kirr.seyi bulamıya
cak ve Kavaklı Mustafa hapishanede c 
gece boğulacaktı. 

Seyahat için bir de lıahan2 bulunmuş
tu: Talat Bey hududda Bulgar Hariciye 
Nazırı ile görüşecekti. 

Edirnede Sadrazamı hükumet konağına 
misafir ettiler. Kendisini ilk defa y:ıkın
dan akşam sofrasında görd;jm. Fek rnera
simsi olduğu için yemek sessiz geçiyordu. 
İttihadcıların halk nazırı, Pren!>'in yanı:l
da bir lalayt hatırlatıyordu: 

- Evet efendimiz ... 

- Ne buyuruldu efendimiz ... 
İçini görm.iye imkin var mı idi? Fakat 

bu hal, onu, ilk defa giyilen kat'ı gömlek 
gibi sıkıyordu. Bir aralık dayanamadı, 
hani şöyle yakasını fırla"ır, göğsı.inU açar 
gibi: 

- Getirin bakalım köf teıeri... dedi. 
Edirne'nin tadını unutmadığı köftele

rinden ısmarlamıştı. Bir kayık tabak do
lusu getirdiler. Bir çatalda ikisini birden 
avlıyordu. Mısır Prensi alt dudağını bı
yığının içine geçirmiş, gözleri fırlak, san
ki Nil kenarında bir tim~aha bakıyordu: 

- Ooh.. Paşam, bir tadmı bilseniz .. 
emsalsizdir, vesselam! 

Ve iki tanesini: 
- Buyurunuz, tecrübe buyurunuz. 
Diyerek, Sadrazamın tabağına sıymp 

bıraktı. 

Neden sonra, geç vakit, bize hazırla
nan eve dönmek üzere merdivenden iner
ken, üst sahanlıkta Sadrazamın, beli ku
şaklı bir entari, ve kısa alacalı bir hırka 

C EDEBIVAT=:I 
Edebiyatta münekkide 
lüzum var mı, yok mu ? 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 
Şu bizim geçenlerde bahsettiğim ede- türüne bu derin itimada nasıl sahih ol

bi mecmualara bakıyorum da başka bir muştur? Buna cevaben derim ki, vicdanlı 
cihetten de hayretler içinde kalıyorum. bir münekkid hiçbir zaman kendi zevk 
Halledemedikleri en b'.iyük dava nedir ve kültürünün bütün zevk ve kültürler 
biliyor musunuz? Münekkide lüzum var fevkinde olduğu iddiasında değildir. Dc
mı, yok mu? Münekkid nasıl olınalı? ğil ki böyle bir iddia, bilhassa bu ihtisas 
Tenkidsiz edebiyat yürür nıü, yürümez asrında (ihtisasın aleyhinde olan Nurul
mi? lalı Atacın düşüncelerine rağmen) tam 

Bilmem siz nasıl düşünürsünüz? Ben- manasile gülünç düşerdi. Eğer münekkid 
ce bu, Kristof Kolombun yumurtası gibi hiç değilse dünkü veya bugünkü edebi
bir hakikat... Kim bilir ne zaman birisi yatın bazı cebhelerinde ve bazı nevile
ortaya çıkmış, cMadem ki ortada s3.n'<4t rinde az çok bilgisini çoğaltmışsa pekfila 
diye insanlığın en yüksek kalitesini gös- o kısımlarda tenkid denemelerine kalka
teren bir şey var, o halde bunun iyisini bilir. Ötesini ise kendi zekası, anlayışı, 
kötüsünden tefrik etmek te lazım!> de- zevki tamamlıyacaklır ve bir de sadecer 
miş. Bunun arkasından bala bağırıp du- doğruya ve güzele olan cazibesi, düşkün
ranlar dünya gazete ve mecmua s:.itun- lüğü ... Fakat burada şu sual sorulabilir: 
larında eksik değil: evet, iyı eseri kötü İyi ama cgüzeh bir tek şek.ilde değildir 
eserden ayırmak ta lazımdır ve bu da ki ... Hakikat te öyle ... O halde? ... 
ayrıca bir san'attır, diye... O halde davanın bu cebhesi benim dü-
Hasıh işte bu teraneye biz de sesimizi şüncemi teyid ediyor demektir. O halde 

uydurmuş, bağırıyoruz: cEdebiya~ olan münekkid, bütün bitaraflığı ile doğru ve 
diyarda tenkid de olmalıdır!> güzel bulduğu fikirleri, doğru ve güzel 

Demek ki davanın buraya kadarı ma- bulduğu duygulan seçecektir. Yani en 
lı1mu ilam kabilinden... Fakat asıl mü- . çok edebi mahsulü olan, en çok edebi eser 
him olan cihet, bundan ötesidir. Halbu- neşrolunan bir memlekette bile etrafını 
ki, bazan münkirlere de, yani münekki- saran kitab yığınları arasında bu seçimi 
din lüzumsuzluğuna kani olanlara da yapabilecek bir nevi hadese malik ola
rastlanan bu noktada sesler bir türlü caktır. Fakat onda bu sezme ve bu koku 
akord edilemiyor. Herkes bir havadır alma hassası yoksa, ilk yapacağı iş, ten
tutturmuş gidiyor. Neticede ise, tenxi- kid kalemini bir yana atmak ve başka 

din de, münekkidin de hakikaten lüzumu şeylerle meşgul olmaktır. 

olup olmadığı keyfiyeti iyice anlaşılamı- İyi bir eser hazan ilk satır veya mısra 
yor, tam bir halk tabirile mesele güme larından belli olur, hazan da sabretmek, 
gidiyor. eserin sayfalarını dikkatle okuyarak biraz 

.Maamafih ben de, bu oldukça girift daha ilerlemek lazım gelir. Burada iyi 
davayı bir çırpıda halledenler gibı, y;.1- münekkidi lüzumsuz sayfalar okurnak
nız bir cebheden bıçak gibi kesip atacak tan koruyacak yegane kıymet ise eserin 
değilim. Zira biliyorum ki, tenkidin le- üslfıbudur. 
hinde olsun, aleyhinde olsun, hazan söy- Yaa .. demek ki üslub meselesi, tenkid 
lenen sözlerin, teşrih edilen fikirlerin edilecek eserin ilk vasfı olarak göze çar
düşündürücü tar,ifları vardı~. Ancak bu pacaktır. 

zıd fikirlerin bile ihtimal kaynaştıklaıı E\'et, öyledir. Bu üslUb klasik veya 
noktalarda iki karşı siperdekilerin bir modern olabilir, bu üslılb sade veya ol
türli.i biraz olsun birbirlerine yaklaşmak dukça karışık ve ivicaclı olabilir. Fakat 
istememeleridir ki iphamı, şübhe ve te- şu var ki, ifadesi her ne şekilde olursa 
reddüdü ve bütün bunların neticesinde olsun, iyi bir eserin sayfalarında, dalına, 
bu şahid olduğumuz hercümerci devam damarlardaki asil kan gibi bir sıcaklık 

ettiriyor. O halde benim de bu konsere kaynamaktadır. İşte münekkid o asil ka
karışmamdan bir fayda beklemiyenlere nı bilhassa orta okuyucuların hepsinden 
bir zarar da melhuz olmadığını açı;cça fazla hisseden adamdır. Orta okuyucula
söyliyebilirim. Öyle ya, bir ses eksik ve- ra üstünlüğü ve onlara san'at eserleri 
ya fazla ... Bundan ne çıkar? Değil mı:t'ki, karşısında mürşidliği de bundan ileri gel
hep ayni muammanın üstünde kafa pat- mektedir. 
latan zavallı san'at veya tenkii iddiacı- Münekkid, bir kelimede, tam insandır: 
ları, tezcileri, yahud - daha sert ve belki aşkını - adi zevklerini değil - seçen in
de hakikate daha uygun bir tabirle - fi- san .. halbuki hayvanlarda bu seçim has
kir oyuncularıyız. sası yoktur. Onlar, sadece, sevki tabiile-
Artık iddiasızlığımı ve başkalarına da rine uyarlar. İnsanda ise, kalbinin çar

bu meselede açık bir kapı bıraktığımı pıntısı ile müşterek olarak hararetini ve
ortaya sarahatle koyan bu mukaddeme- receği vücudü binlerce ve binlerce güzel 
den soııra tenkid ve münekkid mesele- vücud ve güzel çehre karşısında seçmesi, 
sindeki samimi düşüncelerimi ortaya ko- beğenmesi ve ancak ondan sonra onu cez
ya bilirim sanıyorum. betmeğe çalışması lazımdır. İşte öz mü-

Önce şunu söylemeliyim ki, münekki- nekkid de binlerce ve binlerce eser kar
din vazifesi, her şeyden ziyade bir seçi- şısında kendisini çekecek olan böyle bir 
cilik vazifesidir. Seçecek, temizliyecek eseri arar ve ancak böyle bir eser arıya
ve c:işte bu güzel veya bu sakat> diyebi- bilir ve böyle bir eser karşısında hayran 
lecektir. Diyebilecek ama bu hakkı kim- kalır. Neticede ortaya birkaç inci, birkaç 
den ve nasıl alıyor? Kendi zevk ve kül- (Devamı 13 üncü sayfada) 

İngiltere san'at aleminde bir dedikodu ) 

İngiltere san'at aleminde meraklı bir 
dedikodu çalkanmaktadır. Resim akade
misine verilen bir tablonun, bundan elli 
altı .sene evvel, Harper mecmuasında çı
kan 1881 Rainer imzalı tahta oyması bir 
resmin aynen kopyası olduğu meydana 
çıkmış, san'at mensubları bu hareket tar-

zuu üzerinde hara.retli münakaşalara gi

rişmişlerdir. Bazı taraftarlar: cBu, kop
yacılık değil, eskinin tercümesidir> de

mekte ve iddialarını isbata ç:alı3makla

dırlar. 

Resimlerimiz tabloyu ve 56 ser .c: ev· 

ektedir. 
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Saçların 
Saçlarının güzel olmasını isteyenler permananttan Claha 

evvel onları besliyecek, yaşatacak şeyleri bilmelidirler 
Permanant çıktı çıkalı kadınlar arasın

da, eskidenberi mevcud olan bir fikiyet, 
büsbütün arttı: Ekseriyet saçının kurulu
iundan, çatallaşan uçlarından dere yanı
yor. Nedense kimse, bunun sebebini saç
larını güzelleştir~ üzere benimsediği 
§Cylerde aramak istemiyor. 

Halbuki kuruluğun en başta gelen se
bebleri kadınların çoğunun seve seve yap
tırdığı altı aylık ondülelerle, boyalardır. 
Bilhassa başa tatbik edilen fazla sıcaklık 
saçın sağlığı bakımından çok zararlıdır. 

Buna uykusuzluk, fazla yorgunluk gi
bi vücudün umumt sağlığile alakadar 
meseleler de sebeb olabilir. Esasen gü
zellik için her şeyden önce sağlam olmak 
ilk şarttır. Bütün diğer §eylerin tesiri 
sağlıktan sonra gelir. 

Farzedelim ki elde olan veyn olmıyan 
saiklerle saçlar kurumıya, çatallaşmıya ve 
dökülmeye başladı. Buna karşı acaba na
sıl bir tedbir alabiliriz? 

1. Evvela saçları beslemeli. Zfıfa düşen 
her uzvumuzu hususi bir itin:ı füı besle
miyor muyuz? 

Saçın gıdası ucuz, basit, miltenevvidir. 
İçlerinde en tesirlisi hindyağıdır. Kötü 
kokusuna güzellik hatırı için katlanmak 
şartile saç için hindyağından daha iyi bir 
besleyici bulunamaz. 

Hindyağı nasıl sürülür? Gayet kolay. 
Saçlar yirmi kısma ayrıltr. Açılan bu 
yirmi (yiv) e bol hindyağı pamukla SÜ -

rülüp içirilir. Ve en az bir saat o halde 
bırakılır. Sonra yıkanır. Bir saat yerine 
bütün bir gece bırakanlar da yok değil • 
dir. Bu, şüphe yok ki daha müessir, fakat 
biraz sıkıcıdır. 

Ayni derecede tesirli bir ildç daha var: 
30 gram hindyağı, 
Bir yumurta sarısı ... 

İkisi birbirine karıştırılır. Saôe Hınd
yağının sürüldüğü şekilde sürülür. Bu 
iki ilacdan bazan birini, hazan ötekini 
tatbik etmek çok muvafık olur. 

Yarı yarıya karıştırılmış: 

Rhum, 
Eau de quinine ... 

Oksijen uzun zaman kullanılırsa sai· 
lan kırar. Alman papatyasını kaynar su

ya atarak alınan mahlulü ona tercih et
melidir. Çünkü tamamen zararsızdır. 

Kırılan saçların uçlarını kesmek onlara 
kuvvet verir. Bu iş bir mütehassıs eli is
temez. Sadece biraz sabır Hizımdır. 

Haziran 26 

Daima sade robları 
tercih ediniz 

İyi giyinmeyi, süslü giyinmek mana
sında almak büyük bir hatsdır. Bu sözün 
ifade ettiği mana yerine ve kendine uy· 
~n giyinmektir. Kendine uyanı giymelr 
.--...--· .. rıı bir maharettir. Bir kısım ka- · 
dınlar bunu tamamen para i§l sanıyor
lar. Halbuki hiç de öyle değildir. Yerine . 
göre giyinmenin pratik ve her keseye el
verl§li çaresi yok değildir. Şık kadının 

mutlak surette bildiği ve tatbik ettiği bu 
basit usul §Udur: 
Ağır tuvaletlerin yanı başında daima 

bir veya birkaç sade robu olmak. Ilntt~ 
büdce müsaade etmiyorsa ağıı· elbiseler
den vazgeçilir. İcab ederse sade robl&rın 
sayısı da bir ikiye indirilir. Fakat her 
halde bu bir iki tane tam manasile cSa
de glizeh denen neviden seçilir. 

Sade güzel rob nedir, neden, ne renk
te yapılır, nerelerde ve ne zaman kulla
nılır? 

Biçimi mümkün olduğu kadar basit, 
fakat bir yerinde bir şıklık, değişiklik ve 
orijinalite olan her rob bu nevidendir. 
Bu elbise abiyye değildir. Süslil denemez, 
fakat cAleladeı> de değildir, üstünde rast
gele elbiselerde bulamıyacağınız ince bir 
zevkin güzel buluşları va•:dır. Ya eşi:ıe 
rastlanmadık §ık bir yakası, ya gözü c;P- , 
ken bir eşarpı, yahud benzeri bulunrr. -
yan bir sentürü, hülasa kendine matisu.> 
orijinal bir süsü vardır, ama yalnız bir 
süsü ... Fazla olursa özenilmiş hissini ve
rir ve bütün o sade güzelliğini kaybeder. 

Bu roblara en fazla yaraşan kumaşlar: 
Düz veya ince çizgili ince yünlüler, be
nekli sürahlar, şantung, ma: krepler, jer
sey de, ufak desenli emprimelc: de pek 
güzel olur. Göze çarpan, külfetlı örnek
lerden sakınmalıdır. 

Renklerine gelince: Bütün açık, canlı 
ve pastel renklerden yapılabilir. Bunlar 
arasından herkes kendi zevkine uyanı, 
kendine yaraşanı seçer. Yalnız koyu renk
leri -bilhassa yazın- hiç hatıra getirme
meli. 

Bu ufak, sade.. roblar ne muayyen her 
hangi bir saat, ne de muayyen yerler f çin
dir. Onları günün her saatinde ve hemen 

.• t · yerde E?ivmek mümkündür. İş başın· 
da, !Vde, g._ .... ııede, sabahları olduğu gibi 
öğleden sonra da seve seve giyilebilir• 
Resmi olmıyan bir ziyarete giderken, ya· 
hud bir misafir kabul ederken, hatta dost
lar arasındaki hususi davetlerde pek ho
şa gidebilirler. 

Bütün bunlar haricinde kalan zamatı 
da bir kadının hayatında esasen büyük 
bir yer tutmaz. İşte bunun içindir ki gar• 
drobu zengin olanlar kadar, beliti onlar• 
dan da çok her şık kadının mutlak b\l 
cins bir iki robu bulwımalıöır. Abıyye 

elbiseleri büdcesi için bir külfet sayan .. 
lar bile bu roblardan yaptırabilirler. ve 
hemen her yerde, her zaman §Ik gör:jne
bilirler. S~ dökülmesine kar§ı: Saç dökülmesi

nin muhtelif sebebleri arasında havasız
lığı da unutmamalı. Uzun zaman kapaJı 
kalan saçlar açık bırakılan saçlardan he
men daima daha çabuk dök:ihir. Bunun 
için mümkün olduğu kadar şapkasız gez
melidir. 

Saçları güzel saklamak ıçın en esaslı 
bir çare de sık sık boyatmamakt1r. Hele 
kendi kendine boyaınıya kalkışmak büs
bütün zararlıdır. Acemilerin, saçlarım 

sarartmak veya kızıllaştırmak için kul
lanabilecekleri yegane şey kına veya ok
sijendir. 

Ve nihayet fırçalama meselesi ... M:ite- =:s=::==============================~ 

hassıslar cSaç ne kadar fırçalnnsa azdır> y Uzde ilk kırışıklar nasıl 
demektedirler. Akşamlan on beş dakika 

Kına eczaneden alınır. Kuru bir kapta 
kuru kuruya ateşe konulur. Kavrulur, u
falanır. Sonra ya ılık su ile karıştırılarak 
lapa gibi sürülür .. yahud su yerine içine 
20 gram (90) derece alkol, (50) gram gül
suyu, katıştırılır. 

fırçalanmayı asla ihmal etmemek lazım. başlar ve nasıl anıenı·r? 
Sert saçlara telleri madeni fırçalar yarar. ' U 

Dökülmeyi durdurmak için şu basit i
liicın büyük faydası val'dtl': 

Yumuşak ve ekseriyetle sarı saçlara kıl Yaşlılık deyince aklın1za hakiki yaş i-
fırçalar daha iyi gelir. Biraz da yağsız bri- lerlemesi gelmesin. Bu söyliyeceğimiz Arı
yantine batırılırsa daha iyi olur. zalar hazan yirmi yaşını bulmıyan körpe 

Yazlık kadın şapkaları Ekose ceket 
Ve düz etek Daha ziyade genç 

kızlarla pek genç ka
dınlara uyan bu ori
jinal şapkalar iyi ya
kıştırılırsa yepyent 
bir tarz olduğu için 
çok hoşa giderler. 
Gençlerde muhak
kak ki klasik ve ağır 
başlı şeylerden ziya
de şen, değişik şeyle
ri severiz. Yazlık 
ppkalann da çoğu 

bu· nevidendir. An
cak yüze ve elbiseye 
yak1ş1p yakışmadığı

nı uzun uzun tedkik 
etmeden seçmemek 
lAzım. Çünkü orijinal 
olan her şey insana 
biraz gUç yaraşır. 
Fakst bir kere de ya
kışu mı göz çekeceği, 
hoşa gideceği mu
hakkaktır. 

ler orgaud!den, saçları ve 
çeneyi tutan bağlar iki renk 

Modelimiz sıra ile: 
1 - Düz, yassı be

faz Lir şapka. Uçları 
yanlardan sarkan 
renk renk kordclfılar,. 

- {'.. kordelfıdand1r. 
c. -\· ~ • , • 5 - Ekose gibi görünüyor. 

örgü gibi örülüp çenenin altına geçen bir 
bağ olmuş. 

2 - Ayni şapkanın çiçeklerle süslü ar
kası. 

_ ,- Halbuki ajul'dur. Tepe ta • Aşağıda, düz eteğin parçasından ekose 
mamen açık. Yalnız saçlan tutan bir at - cekete nver ve ceb konulmuş. Ekosenin 

kısı var (B). renkleri: Yeşil • turuncu, kırmızı • sa-

6 - Güzel bir güneşlik. Bilhassa spor =r=ıdır=.======z======= 
3 ve 4 - Bir şapkamn ön ve yan görü- yapanların pek işine yarar. Vizier mavi pe beyazdan başlıyarak vizierin mavisi

nilşü. Kalkık ön parça kordeladan, çiçek- keten veya iire ketenden yapılabilir. Te- ne kadar mavinin bildin tonları. 

yüzlerde bile görünür. Ve yüzü sanıldı
ğından çok daha yaşlı gösterir. 

İlk izler, her yüzde §U koyduğumuz res
min beyaz dairelerle gösterilen yerlerin
de ba§lar. Her çehrenin kendine mahsus 
hususiyetleri olmakla beraber er geç ilk 
bozulan kısımlar bunlardır. Bunların da 
ekseriyetle en erken ba§lıyanı burwı ya
nından dudak ucuna inen çizgidir. 

Çaresi: 
a) Çizgiyi yapan bu rebebleri gidermi

ye, hiç olmazsa yüze aksetmemelerine 
çalışmak. Bunun için en yorgun, en mah
zun saatlerde bile tatlı, m~.itebessim ve 
sakin görünmiye gayret etmelidir. Bu 
hal bir kere yüzde itiyad halınl aldı mı 
çizgiler pek çok hafifler. 

b) Dişleri muhafazaya çahşmak. Kay
bedilen her diş bu çizgide açılmıı bir rah
nedir. Dikkat ediniz, kırkı elliyi aştıkları 
halde genç görünen kadınların hepsinde 
di§ler sapasağlamdır. 

c) Bundan başka mutlak hergün bu
raya besleyici bir krem sürmeli. Apğı
dan yukarıya ve dairevi §ekilde masaj 
yapmalıdır. 

İkinci iz çene altında başlar. Bu da pek 
erken, daha on sekizindeki k1zlarda bile 
görülebilir. Sebebi: Okurken, çalışırken 
ba§ı öne eğmek, çeneyi içeri çekmektir. 
Bazı çene kemiklerinin biçimi ve yağ bi
rikmesi de bu drızayı tacil eder. Fakat en 
mühim sebebi başı kötü tutmakta arama
lıdır. 

a) Çene altından çıkan çeneyi azalt
mak için gene masajdan istifade edebile-· 
ceğiz. Bol yağlı bir kremi sürdük
ten sonra çenenin ortasından iki elin par
mak uçlarile iki yanlara (yani kulak-

lara) doğru bütün çene altını hafi! hafif 
ve daima ayni istikamette oğmalıdır. K\l• 
laklardan çeneye doğru dönülmez. 

b) Ayni zamanda ayakta veya oturur• 
ken daima çeneyi ve başı dik tutmıya a-t 
lışmalıdır. Birçokları baş~annı göğüsle• 

rine doğru eğerek yatarlar. Çene çızgi .. 

sini bunun kadar bozan şey yoktur. BO" 

zulan bu çizgiyi düzeltmek istiyorsanıf 
muhakkak sırt üstü, ç~neniz havada "' 
başınız yastıksız yatmalısınız. Pek rahat• 
sız gibi görfoen bu yatış, bütün vücudil 
en iyi dinlendiren bir usuldür. 

Üçüncü arıza kaşlarııı ortasındaki çiz• 
giler ... Bunlar öbürleri kadar yaşlı gös• 
termez. Fakat çehreye sertlik verir. 

a) Dikknt ve can sıkıntısı zamanlaıırı" 
da kaşları çatmamıya dikka! etmelı. GÜ' 
ncş de gözleri kamaştırınca ayni şeye se
beb olabilir. Renkli gözlüklerin bu ba• 
kımdan büyük bir faydası vardır. 



Tarilıten ••11/alar: 1 DENiZ VE DENiZCiLIK 1 

E k . b . B .. ..k Osmanlı padişahlanna aid 
s ı ır muamma : uyu iki siyaset örneği . . k .... k . .? • * * 
gemı mı, uçu gemı mı Beyasu/ ,Syle tlemiftiı <<Sirlnin padifaldann iti-ine hrıpnaları 

ne wail.ı.ridir. Onlara lGun olan, aaltanat lıiııN nai6 olana onan 

Umumi barbden önce büyük harb gemilerine tarafdar 
olanlann adedi azdı. Fakat hata çabuk anlaşıldı ve 
milletler el birliği ile büyük gemi yapmıya avdet ettiler 

Deniz ıHAblan gerek iııplı ve gerekse 
kullanışı itibarile pek pahalıdır. Bunun
la beraber milletler, hiçbir zaman donan
ma yapmaktan vareste kalamazlar. Çün
kü donanma, her anında milletlerin de
niz menfaallerini korumasından başka, 
bir had dahilinde, harbi memleket sınır
larından 117.ak tutar. Bunun en son misali 
İtalyan donanmasıdır. Akıdenizde bulu
nan bu kuvvet, İngilizlerin İtalyaya kar-
11 harbe giri§melerine :mlni olmuş ve 
Habeşistanın ilhakında Amil olmuştur. O 
halde milletler, parUID& i..)akmadan, 
harb gemiai yapmak ve onu tam kifaye
t.ile muhafaza etmek mecburiyetinde
dirler. 

Bu mecburiyet, böylece, tahakkuk et
tikten sonra parayı bop 181'fetmemek 
meselesi meydana gelir. Her hükfunet 
kendi stratejik durumu, muhtemel düş
man ve kolllfUlan, coğrafi vaziyet ve 
büdcesine göre gemi yapar. Deniz asker
leri geminin harb klfayetini tesbit et
mekle mükelleftirler. İşte meselenin en 
:zor tarafı da budur. Nasıl gemi? Büyük 
gemi mi? Küçük gemi mi? 

Bu münakqa son 1enelerin malı değil
dir. Tarihte böyle müııakaıalara çok te
ıadüf edilir. Bu fikir bvaaları muhtelif 
Jnemleketleri büyük gemi yapmağa, bazı 
memleketleri de küçük gemi inşa etmeğe 
sevketmiştir. Büyük lemi yapanların ba
ıında İngiltere, küçük gemi yapanların 
başında da Fransa gelir. Masa başında 
.halledilemlyen bu münakaplara, tarihin 
deniz muharebeleri pekAll nihayet vere- lngiliz donanmasının büyük gemileri Ingiltere lcralının geçenlerde 11aptığı 
bilirdi. Meseli İngiliz amirali (Nelson) teftiş esnasında 
!l'rafalgar muharebesini bllyilk gemfler- cinslerine karp en müessir lilAhtır, ceb- si denizalb tehlikesinden fazla olacaktır. 
le kazanmqtır. Japon amiralı (Togo) da he gerisinde ve sivil halk üzerinde deh- Büyük gemilerin, büyük harbde, ll
Rus - Japon harbinde büyük gemilerin, §et uyandırabilir. Donanma ve ordunun manda kapanmasına gelince; vak'a dol
en ziyade, faydalı olduklarını isbat et- sevk ve idaresinde mühim faydaları in- rudur. Fakat gemilerin limanda kalma
miştir. Fakat bu tecrübelere nazaran bil- kar edilemez. Hava silahı tarafından yar- sının makul aebebleri vardır. Alınan im
yük gemi - ldlçük temi davası bitme- dım gören bir donanma, tayyareden mah- paratorunun donanmayı siyaset masasm
miftir. rum donanmaya daima faiktir. Fakat biz- da kullanmak istemesi, İtalyan ve Fran-

Büyük harbden evvel deniz rekabeti zat hava kuvvetinin ordu ve donanma ü- sızların da kuvvetsiz gemilere malik ol
Almanya ve İniiltereye bıhisar ediyor- zerindeki tesiri öldürücü değildir. Bina- ması bu hatayı işletmiştir. 
du. İngiltere, Almanyayı mağlub ederek enaleyh donanma yapan bir millet, mu- Hülasa denizaltılar da nev'i şahsına 
onun muazzam &emilerbıe temellük ve hakkak surette, deniz ile beraber çalışa- münhasır bir silahtır. Bilhassa deniz kuv
böylelikle denlzler bAklmiyetini idame cak bir hava kuvveti yapmağı ihmal et- veileri az olan memleketlerde bu silaha 
edebilecelbıl umuyordu. Fakat Alman- miyecektir. Fakat donanma yapmadan, ehemmiyet vermek gerektir. Fakat yal
ların donanmalarını kendi ellerile batır- hava kuvvetlerile muzaffer olmağı dil- nız denizaltı yapmak ve denizaltılarla 
maları denb müvazenesinde .mühim de- şünmek, tashihi asla kabil olmıyan bir denizleri fethemnek tamamile vahi bir 
li§iklikler meydana ıetirdi. Çünkü bü- hata olur. Çünkü zararın yarısından dön- fikir addedilir. 
yük harbden evvel ilmi bile geçmiyen meğe imkan yoktur, en küçük bir donan- Seri kruvazör, muhrib ve hücum 
Amerika w Japonya, birer deniz devleti ma bile beş senede meydana gelir. botlan 
olarak meydana çıktılar. Bundan başka DeniZaltıcılar Bunlara taraftar olanlar da, denizaltı-
da Akdenizde bir İtalyan - Fransız ve bi- Bu grup, daha ziyade, büyük harbdeki cılar grupu gibi, büyük gemiler hakkın-
JAhare de İtalyan - İneillz davaları baş dezinaltı muvaffakiyetine istinad eden- da ayni kanaati taşırlar. Harbden evvel 
.gösterdt Ben bu davalann siyasi tarafı lerdir. Harb seneleri içinde batırılan mil- zırhlılar ile torpido ve kruvazörler ara
ne uğrqaaak değilim. Yalnız, bü),rük yonlarca ton harb malzemesi ve binlerce sında mühim sür'at farkı vardı. Fakat 
harbden IODl'a, deniz blkimiyeti hedefi- gemi bu gibi kimselerin gözlerini bo~- zaman geçtikçe bu nisbet birbirine pek 
ne doğru kopn raldblerin çoğaldığını maktadır. Bunların, hak kazanmak için yaklaşmaktadır. Bugünün (Vittorio) 1-
bydetmek isterim. Bu rakiblerden hiç serdettikleri sebebler meyanında, büyük talyan zırhlısı 31 mıl gidecektir. En mo
biri tek bir irade ile hareket etmiş değil- gemilerin harbde bir iş görmedikleri id- dern torpido ise ancak (40) mil yapmak
.dider. Atalı yukarı her millette, donan- diası da vardır. Diyorlar ki: tadır. Bu fark, bugünkü topçu terak.kisi
maların hangi cinı gemilerden yapılaca- cMilyonlar sarfedilerek yapılmış ge- ne göre, pek mühim değildir. Sonra bu
iı hakkında bir münakaşa görülmekte- miler, milyonlar sarfedilerek yetıştiril- günün torpidoları baştanbaşa makine ha
dir. Bu münalr•plann binlere baliğ olan miş personel limanlarda kapalı kaldı. İş- !indedir. Gemiye dü§ecek bir metmi 
açmalarını bir tarafa atarsak mantıki te Alman, Avusturya, !taylan, Fransız saçgmı bile, muhakkak surette geminin 
.fikirler dört kwna ayrılabilir: donanmaları ... Bu devletlere aid gemil! sür'atine tesir edecektir. 

1 - Hava ailAhı donanmaya faiktir. rin personeli kara cebhesinde kullanılmış Denizaltı düprıan karşısında dalarak 
.Tayyare filolan yapmalı. olsaydı, milletler cebhelerde hatırı sayı- izini kaybeder, tayyare de- fevkalade bir 

2 - Denlzalb gemlll yapmalı ve bun- lır kuvvete malik olmuş olurlardı!• sür'atle uçma kifayetine maliktir. Fakat 
lann tekimiilüne çalıpnah. Denizaltcılann bu iddiaları haklı bulu- hafif kuvvetler düşmana bir defa görün-

3 - Seri kruvazör, muhrib ve hücum namaz. Çünkü büyük harbde battığı söy- dü mü artık kendilerini yok addederler. 
.botlan yapmalı. Jenen teknelerin hepsi tüccar gemileridir. Bundan başka kruvazörler olsun, muh-

4 - Her feyden evvel büyük gemi - Malfun olduğu üzere büyük harbden ev- ribler olsun, fazla sür'at yapabilmeleri 
büyük top. vel denizaltı gemileri hakkında malQmat için pek narin olarak fnp edilirler. Bun-

Bu grup)udan birincisini teşkil eden- pek azdı. Bundan dolayı kıymetli harb lar hakkında şahsi kanaatim fUdur: Bil
.ler daha ziyade denizi tanımıyan ve de- malzemesile yükletilmiş ticaret gemileri, hassa 1926 senesinde yapılan London 
Dizlerden uzak olanlanm. Hava silAhı, hiçbir takayyüde lüzum görülmeden, tek (İngiliz), T.riyeste (İtalyan), Dugueane 
Jıiç §ilbhesiz milhim ve milletlerin mü- başına denizlere çıkarılıyordu. lşte de- (Fransız) tipi gemiler fimdiden intihaı:a 
dafaa kuvvetleri arasında ulunması la- nizaltıcıların gözlerini kamaştıran bu ka- hazırlanmış teknelerdir. Müstakbel harb
mn olan bir silAhıdır. Bununla beraber yıdsızlıktır. Ierinde bu gemilere düşecek birkaç mer
ona verilecek kıymet, kendi hududunu Denizaltılıfı', dünya har'binde.n sonra, mi, onlM'lll hayatlarına nihayet ·vere
ıeçmemelidir. Tayyareyi, kıymeti hudud- tekamül etmiş değildir. Buna mukabil ti- cektir. 
IUZ bir aiWı addetmek hata olur. Gerek caret gemilerinde mühim tekamüller gö- Büyük ıemller 
bilyük barbden sonra yapılan muazzam ze çarpar. Bunlardan bir tanesi gemile- Esas bu gruptadır. Deniz büdcelerinin 
manevra ve tecrübeler ve gerekse 1918 rin sür'atinin artmq olması, diğeri de ti- en büyük kısmını yuttuğu için, bidayet
den sonraki Habef, İspanya, Çin vak'a- caret gemilerine denizaltılarla mücadele te, büyük muharebe gemilerine taraftar 
lan hava sUAhınm hakiki kıymetini gös- edecek kadar top konması... Herhalde olanların adedi azdı. Büyük harbde bu 
termittfr. Netice fUdur: Bava silahı, hem- ticaret gemilerine br§ı tayyare tehlike- (Devcıma JO n.cu •ıdadtJJ 

6o~iana 60yanlannı oerrnelıtir. llıi aalfanld llCll'İ8İ "'"•a 
.1.ı.r.. ( ecnehi) ler onlara ... ,,.,,,,,,.,,,, 

Yazan: Kadircua Kafb 
Konya sarayında bir kaynqma vardı. mandanlar arasında Otranto Kefe fatihi 

Çok geçmeden bu hal tehir ballnna da olan me§lıur Gedik Ahmed Pqa da bu· 
geçti. Atlar ahırdan veya çayırdan alı- Iunacaktı. Bu vezir vaktlle Otlukbeli mu
myor, elerleniyordu. Kılıç kupnan, ok harebesinde Beyazıd henüz §ehzade iken 
ve yaylarını alan yijttler phzade Cemin yaptığı bir harb hatası üzerine: 
sarayı önünde toplanıyorlardı. - Sen bir gün padiph olursan kılıg 

O gün fU haber duyulmuştu: kuşanmıyacağım. 
- Fatih Sultan Mehmed ölmüş. Sadra- Demişti. Fakat Beyazıd o zamandan· 

zam Nişancı Mehmed Paşanın fehzade beri bu sözden dolayı beslediği intikam 
Ceme gönderdiği postacı yolda Anadolu hislerini fimdilik gizli tutuyor, unutmuf 
beylerbeyi Sinan Pap tarafından yaka- görünüyordu. 
lanmıı ve üzerindeki mektub alınarak Cem bu büyük kuvvet karşısında da
kendisi idam olunmUf. Yeniçeriler isyan yanamıyaca~ını biliyordu. Beyazıd bu
etmişler ve İstanbuldakl zenginlerin ev- nu sezmişti ve onu henüz zayıf olduğu 
}erini yağma ettikten sonra Nişancı Meh- sırada yakalayıp haklıyamıyacağını dü
med Papyı öldürmüşler. Büyük şehzade fiinerek üzülüyordu. Zira Karaman ta
Beyazıd Amasyadan lstanbula doğru yo- raflarına çekildiği takdirde şehzade Ce
la çıkınlf. Belki de fU sırada oraya var- min etrafına az zamanda büyük bır or-
Dll§ bulunuyor. dunun toplanacağı §ilbhesizdL 
Şehzade Cem yirmi iki yapnda, gür- Beyazıd, ,ehzade Cemi bır an önce ya. 

büz, yakışıklı, pir bir gençtL O zamana kalamak için bir kurn:ıılık düşündü. 

kadar Osmanlı tahtına çıkanların daima Cemin lalası Aştin oğlu Yakub beye, <>
küçük kardeşlerini öldürttüklleri görül- nun kendi yanında olan dostları agzın• 
müştü. Kendisinin başına da bu felake- dan bir mektub yazclırdı. Bu mektubda, 
tin geleceğine şübhe yoktu. Bunun için §ehzade Cemi Karamana kadar çekilme
Beyazıda karşı silah kullanmaktan baş- yip te Yenişehir ovasında beklemesi için 
ka çare ıöremedi. Zaten Karaman taraf- kandırırsa Yakub beyin Anadolu beyler
larında çok sevilmişü. beyi yapılacağı aynca yüz bin akçe geli-

Genç ıehzade çok geçmeden Konyadan ri olan köyler verileceği, yazılıyordu. 
fimale dolru Gedik Nasuh kumandasın- Yakub bunu kabul etti Şehzadeyi kan· 
da birkaç bin atlıyı gönderdi. Bunlar dırdı. Üstelik Cemin "Ordusundan bir kıs
Bursa üzerine gidiyorlardı. Ceme g&'e mı Gedik Nasuh kumandasında İzniğe 
Osmanlı imparatorluğunun bu eski mer- gönderildıği için büsbütün zayıf düştü. 
kezini elde etmek onu saltanata götüren İtalyadan henüz dönen Gedik Ahmed 
bir merhale olacaktı. Paşa Y enişehır ovasında Bey azıda ye-
Beyazıd, kardeşinin üstüne yürümek tişti. 20 haziran 1481 de harb başladı. Cem 

için en son hazırlıkları yapıyordu. Ulası ordusunun bır cenahı bozuldu ve buyuk 
Ayas Paşa kumandasında iki bin yeniçe- zarar gördü. 
riyi çabucak Mudanya yolu üzerine gön- Beyazıd ordusu nehri geçiyordu. Ya
derdi. İki taraf ta ayni zamanda Bursa kub bey ihanet için fırsat bekliyordu. Be
duvarları karpnnda ve aksi taraflarda yazıd ordusunun geçifine mini olacak
görüldüler. Her ikisi dilerinden evvel mış gibi o tarafa lftmek istediğini söy. 
,ehre girmek istiyorlardı. Fakat Bursa- ledi. Cem izin verince en seçme Hkerlerle 
War iki tarafa da kapılan açmadılar, birlikte ayrıldı. Beyazıda teslim oldu. 
çünkü henüz hangisinin galib geleceği Cemin ordusunda Anadolunun öz hal· 
belli delildi. kı vardı. Bozgunluk müdhi§ oldu. Cem o 

Bununla beraber Cem ordusuna gizli- sabah bqlayıp ta ölleye kadar devam 
ce erzak ve yardımcı kuvvetler verdiler. den harbin sonunda hemen kaçmağa 
Ayas Paşa ile şehzadenin askerleri kale ladı. O kadar hızlı gitti ki iki g;'.ınlük yol 
duvarlarının dibinde çarpıştılar. Pqa daki Ermeni geçidine güne§ batarken u 
mağliib olarak birçok yeniçerilerle bir- laştı. Burada 1ürk:menlerin bask:uı 
likte esir düştü. uğradı. Adamlarından bazıları vuruld 

Üç gün sonra §ehzade Cem yeti§ti ve ve e§yası yağına edildi. Köylüler Cemı 
şehrin kapıları açıldı. Genç phzade pa- yakalamak istediler, fakat muvaffak ola 
dişahlığını ilin etti ve kendi namına pa- madılar. Bu hareketlerile Beyazıda 
ra bastırdı. ranmış oluyorlardı. Bundan istifadeyi d 

Fakat Beyazıd büyük hazırlıklar yapı- fÜJldüler. Beyazıd oraya geldiğı za 
yordu. Devletin en tecrübeli vezirlei'i, en huzuruna çıktılar: 
miıhim kuvvetleri onun tarafında bulu- - Hizmetimize mükafat olarak bızd 
nuyordu. Şehzade Cem onunla çarpıpnak vergi alınmasın! 
istemiyordu. Bunu anlatmak üzere bir Dediler .• 
sefaret heyeti gönderdi. Heyet üç kişi- Beyazıd onları hot karıı1amış görun 
den ibaretti. En mühim phıs bir kadındı. dü. Halbuki hakikatte kızmı§tı. Çün 
En aşağı 70-80 yaşında ihtiyar bir kadın... sarayın gözünde halkın hiçbir değe 

Bu kadın Çelebi Sultan Mehmedin kızı yoktu: 
idi. Fatih Sultan Mehmedin halası olu- (Devamı 13 üncü ıayfadcı) 
yordu. Şehzade Cemln de büyük halası ••••••••••·-----·••n•••••••••••••••••••••••••• .. • 

demekti. Adı Selçuk Hatundu. 
İhtiyar kadın iki kardeşin kavgasını 

önlemek istiyordu. Kendisinden apJı 

yukarı kırk yaş küçük olan Beyazıdın 

huforuna çıktığı zaman onun elin1 6pttl. 
Şehzade Cemin de kavga iatemedilinl 
söyledi: 

- Can beraber birader kanını dökmek
ten ve islim arasında cenk çıkarmaktan 
ise Rumeli ile iktifa edlniz. Cem de bun· 
dan sonra size muhalefet etmez!• 

Dedi. 
Böylece Osmanlı imparatorlulu ikiye 

aynlacaktı. 

Beyazıd bunu kabul etmedi. Kua bir 
cevab verdi: 

-Ll erham beynelmülQk!. 
Yani: Hiikilmdarlar arasında ~eıtıa

met olmaz. 
Kadıncağız harab, gözleri yqlı, bitkin 

bir halde dışarı çıktı. 

GIJnde 9 llralılı 
Agalılıabı 
Ealılten lıadın 

Bu siyaset Oşınanlı hükümdarları ara
sında Yıldırımla başlamış, Beyazıd gibi 
(Veli) diye anılan bir padiph tarafından 
bile bırakılmamış, en mildhlf ve kanlı Rus balesi artistlerinden İrina Baro 
bir tekilde devam etml§tlr. va her oyununda 9 liralık oyun pabu * eskitir ve haftada '15 lira pabuç parası 

Beyazıdın ordusu çok kuvvetliydi. Ku- rir. 
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RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI ----
Deniz iş teri : 

Oturan vapurlar henilz 
kurtarılamadı 

Edirne turizm klübünün yaz gezintileri 
ISTANBUL 
26 Ha2iran 1938 Pa7.ar 

Öğle neşriyatı: 
12.30. Plfiklıı Türk musitis!. 1150: Han

dls. 13.05: PUikla Türk muslklsl. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 

Akş:lnı nşiyz.tı: 

18 30 · Plakla dans muslkW. 19.15: Nihal 
ve ıırkndnşlım tanı.tından Türk masfkisi ve 
halk şarkıları. 20: Saat ft.yan: Grenvlç ra
s.ıdhanesinden naklen. Şehir Bandosu: Bay 
Cemi! idaresinde. 20.45: HaTa raporu. :W.48: 
Ömer Rıza Doğrul tarafındıın aracba söylev. 
21: Kl:ı.slk Türk muslklsi: Nuri Halil ve ar
kııda,-ı!arı tanıfınctın. !1.45: Orkestra. 22.15: 
Aıans haberleri. 22.!0: P1itla sololar. opera 
ve operet p:ırçalan. 22..50: Son haberler ve 
cr\esi gunün programı. 

• 27 Haziran 1938 Pazartesi 
Öğ-Ie neşriyatı: 
12..30: Pliı.kla Türk musiklsL 12.50: Hava

dis. 13 05: PlAkla Türk muslkLsl. 13.!0: Muh
telif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Pldkla dnns musikisi. 19.15: Çocuk
lnrn masal: B:ıynn Nine. 19.40: Piy:uıo solo: 
Konserva.tuvann küçük. ynvrulanııdan yedi 
yaşında Gülseren Muhittin Sndn.k tarafın -
<lan. 19.55: Borsa haberleri. 20: Snat Ayan: 
Grenviç rnsadhanesinden naklen. Rıfat ve 
arkadaşı rı tıırafmd&n Türk masikW ~ 
halk s rkılan. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ö
mer Rıza Doğrul tarafından ıırabca söylev. 
21: Fasıl saz heyeti: İbrahim ve arkadaşları 
tarafından. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans ha
berleri. 22.30: Plakla sololar, opera ye operet 
parçalan. 22.50: Son haberler ve erte.si gü
nün programı. 

• 28 Hazinm 1938 Salı 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plakla 'Fark musikisi. 12.50~ Hava

dis. 13 05: Plakla Türk muslkisl. 13.30: Muh
telif plak ne§rl;rıı.tı. 
Akşam neşriyatı: 

18 30: Plii.kla dans musikisi. 19.15: Konfe
ı ans: Şişli Halkevl namına. Ali Rıza Koralp 
(Terbiye). 19.55: Borsıı hıı.berlerl 20~ Saat 
ayarı: Grenvlç rasadhaneslnden naklen. Ve
dia Rıza ve artadaşlıın tarafından Türk mtt
siti.sl le halk şarkıları. 20.45: Hıı.va raporu. 
20.48: Ömer Rıza Doğrul taratından arabc:ı 
soyle\'. 2ı... Cem!ll K8.ı:nll ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 21.45: 
Orke tra. 22.15: Ajans haberleri. %2.30: Pliik
l:ı so!ol:ır, opera ve operet parçalan. 22.50: 
Son haberler ve ertesi gunün programı. 

• 29 Haziran 1938 Çarşamba 
Öğle neşriyatı: 
12 30: Plikla Turk musUdsL 12.50: HD. va

dls. 13 05: Plllkla Turk muslldsl. 13.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
Akş:ım neşriyatı: 

18.30. Plllla dans musitisi. 18.50: KoJ.1-
fernns: Eınlnönü Halkevl namına. Dr. Sani 
Yaver lÇocuklarda boğaz hast.alı.kları ve t&
.Y.ııyyiıdat). 19.20: Nezihe Uyar ve arkadaşla
rı tara rındnn Türk muslt1s1 ve hal tş:ırkıta
n. 19 55: Borsa hııberlerl. 20: Saat ayan: 
Grenviç ras:ı.dhaneslnden nntıen Şehir 

Bandosu: Bay Cemil idaresinde. 20.45: Hava 
raporu. 20.48: Ömer Rıza Doğrul tarafından 
arab ·a soylev. 21: TaMin Karakuş ve arka
daşları tarnfmdıı.n Türt muslkisl ve hıılk 

şarkıları. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans ha
berlerı. 22.30: PlWa ııololar, opera ve ope
ı·et p:ırçıılarL 22.50: Son haberler ve ert61 
~Unun programı. 

30 Haziran 
Öğle neşriyatı: 

• 1938 Perşembe 

12 30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13 05: Plakla Turk muslkıst. 13.30: 11.ruh
telif plak neşriyatı. 

Ak.Ş2 m neşriyatı: 
18 30. Plfı.kla dııns musiklsl. 19.15: Spor 

müsııh:ıbeleri · Eşref Şefik tarafından. 19.55: 
Borsa haberleri. 20: Saat fıyarı: Grenvfç ra
.sadhaneslnden naklen. Sadi Ho~ ve nrkn
daşları tarafından Türk muslklsf ve halk 
.şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer 
Rıza Doğrul tıırafından ıırnbça söylev. 21: 
Semahat Özdenses ve arkadaşları tarafın
dan 'l'urk musikisi ve halk §arkıları. 21.45: 
Orkestra. 22.10: Novotnklen naklen konser: 
M Kemal ldııresinde orkestra. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 

• 1 Temmuz 1938 Cuma 
ötte nqriyatı: 
12.30: Pllkla Türt mu.slk1s1.. 12.50: Bava

dıs. 13 05: PlWa Türt musik1si. 13.30: Muh
telif plllk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Konferans: Kabotaj bayramı: 12 ne! 
yıldouumü, İstanbul Deniz ncaret Müdürü 
Mufıd Necdet tarafından. 19: PlAkla dans 
musikW. 19 15: Konferans: Ali KAml Ak:rüz 
(Çocuk terbiyesi). 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Sa3t ayarı: Grenviç rasadhanesinden nıık
len. Muzeyyen ve arkadaşlan tarafından 
Turk m~kisl ve halt şarkıları. 20.45: Hava 
raporu 20.48: ömer Rıza Doğrul tarafından 
::ırab soylev. 21: Mmıatfer İltar ve ark:ı
da~an tarafından Türt musiki.si ve hnlk 
şarkılan. 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans ha
berleri 22.30: Plltla sololar, opera ve operet 
parçaları. 22 50: Son haberler ve erıcsı günün 
programı. 

• 2 Temmuz 1938 Cmnartesi 
Öile neşriyatı: 
12 30: PUıkla Turk musikisi. 12.50: Hava

dtcı n 05: Plfıkla Türk musikisi. 13.lS: No-

votnlden naklen konser: M:. Kemal id:ıresin-
de orkestra. 
Akşam neşri,..tı: 

18.SO: Plikla dans mumtl<d. 19.15: Konfe
rans: Prof. Sallh Mutad (Radyo dersleri). 
19.55: Borsa haberler!. 20: Saat ayarı: Gren
viç ra.sadhanesinden naklen Belma ve ar
kada§lan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: ömer 
Rıza Dotnıl tarafından arabca söylev. ıt: 
Necmeddin Rıza ve arkadaşlan tarafmd:ın 
Turk musikisi ve halk. şarkıtm. 21.45: Orkes
tra. 22.15~ AJans haberlerL 22.30: Pıa.kla so
lolar, opera ve operet parçıılıırı. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı 

~ 

ANKARA 
26 Haziran 1938 Pazar 

İki gece evvcl Karadeniz boğazının U

muryeri ve Karaburun mevkilerinde ka
raya oturan Norveç bandıralı Torvanger 

ve İngiliz b:ındıralı Staholme vapurları 

henüz kurtulamamışlardır. Kendi vesaiil 
ile kurtulmağa çalışan Staholme vapuru 

buna muvaffak olamamış ve Gemi Km-

tarma şirketine müracaat etmiştir. Şir

ket, gemi kaptanile nçık loyd mukavelesi 

yapmış ve kaza yerine hir tahlisiye ge
misi göndererek kurtarma ameliyesine 
başlaımşbr. Umuryerinda karaµ otur:ın 

manganez ve rneyankökü yüklü bulunan 

Öğle o~riyatı: Norveç vapurunun bir kısım yükleri bo-
12 30: Karışık plA.t neşriyatı . .J!.50= Pllk: şaltılmıştır. 

Türk musikisi ve halk prk.ılarL ıs.ıs= Dahlll 
ve harlct haberler. 

A m n~aiı: 
18.30: Karışık plik neşriyatı. 18.50: Ço

cuklara masal CMıısal Dedel. 19.15: Türk 
:nusnwr ve hllk şarktlan Csnlahnddin ve ar
kadaşları). 20: &at fi.yan ve arabca neşri
yat. 20.15: Türk mu~lkfsi ve h:ılk şarkı!arı 

Fatih mmtakasındaki eğlence 
yerlerinde tenzillt yapıldı 

Hayatı ucuzlatmak için eğlence yerle
rinin tarifelerinde yapıbcak tenzilatı 

tesbit etmek üzere kaymakamların riya-
(Semahat ve arkadaşları>. ~ı: Edebi konuş- setinde ve müessese sahib!erinden mü-
ma (Behçet Kemal Çağlar). 21.15: SLüdyo ed 
salon orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: rekkeb toplantılar devam etmekt ir. 
Yarınki progrnm ve İstiklal marşı. Beyoğlu kazasından sonra Fatih kazası 

e kaymakamlığı kendi mıntakamıdaki eğ-
27 Haziran 1938 Pazartesi lence yerlerinde yapılacak tenzilat mik-

EdF..rne turizm klübii azaları 

Edime (Hususi) - Edirne turing klü-ı Bu komite ilk geziyi önümüzdeki pazar 
bü Trakya dahilindeki yaz sı;ıynhatlcrine günü Tekirdağına tertib etmiş ve gilzcl 
önümüzdeki pazar gününden itibaren bir otobüs kiralamıştır. 

Kafile sabah saat altıda Edimeden ha
başlıyacaktır. 

reket edece~ on buçukta Tekirdağına 
Trakya Umumi Müfettişi General Ki- varacak, orada 6-7 saat kalarak: şehri gc-

zırn Diriğin çalşnalarile bizzat alfilc.adar zecek ve deniz banyosu aldıktan sonra 
olduğu ve yardımlanm esirgemediği bu Edimcye dönecektir. 
teşekkül, idare heyeU arasından bir ko- Resim Edirne Turing klüb!i aza1ımnr 

Öfte BqriyatJ ! 
12.30: Karışık p!Ak DClJriyatL 12.50: Plı\k: 

mite seçerek gezi işini ele almıştır. bir arada gösteriyor. 
danın tesbit e~ vilayete bildirmiştir. ================================

Turt musiklsl ve halk p.rkıları. 13.15: Dabl
ll ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık plak neşrfyatL ıs.so= İngi
lizce ders (Azime İpet>. 19.15: Türk musW
si ve halk şartııan (Servet ve arkndaşbrı}. 
20: Saıı.~ ayan ve arabca neşriyat. 20J5~ Türk. 
musikisi ve luı.lk şarkılan (Semahat ve ar
kadaşları). 21: Konferans: (Şevket Süre)'ya 
Aydemfr). 21.15: Stüdyo salon ortestra.sı. 22= 
ı.Jııns haberleri. 22.15: Yannti program ve 

İstiklil marşı. e 
28 Ha:dran 1938 Salı 

Öile neşriyatı: 
12.30: Karı.şık pllk neşriyatı.. 12.50: Plilk: 

Turk. musikisi ve halk şa~ı. 13J5: Dahil\ 
ve haricl haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 
mu.siküi ve halk Ş3rkılan (Semahat ve ar
tadaş]arı). 20. SaaL lyan ve ıırabca neşri
yat 20.15: Türk muslklsi ve halk şarkılıı.rı 

<Güler ve ark.adaşları). 20.45: Keman solo: 
Viyolonist Necdet Remzi Atak. Piyanoda 
( 1 rtovfç) 21: Sıhhi konuşma (Dl'. Veilk 
Vassaf). 21.15: Studyo salon orkestro.sJ. 22: 
Ajans haberleri. :.i2..15: Yarınki prognı.m ve 
İstiklAl marşı. e 

29 Haziran 1938 Çarşamba 
Öflr neşriyatı: 
12.30: Karışık plAk neşriyatı, 12.50: PlAk: 

Turk musikisi ve halk şarkıları, 13.15: Dahllt 
ve harid haberler . 

A.qam neşri;fatJ: 
lS.30: Karl.1lk plik neşriyat.ı. 19.15: Türk 

musikisi ve hn.lk §llrkıları (Makbule \'.C ar
kad~Ian). 20: Saat Ayan ve arabca neşri-
yat. 20 15: Türk musikfsl ve halk ~arkılım 
<Mukadder Ye arkadaştan). 21: Şakir Ka
raçay tarafından bir konuşma. 21.15: Stüdyo 
Falon orktstrası. 22: Ajans haberleri. 2lJ5: 
Yarınki program ve isııklil marşı. 

• 30 Ha.z.iran 1938 Perşembe 
Öğle neşri.yatı: 
12.30: Karışık pldk n~yatı, 12.50: PlAk: 

Türk musfldsl ve halk şartılan, 13.15: Dahi
li Ye barlcl h berler. 

Akşam neşriyab: 

18.30: Plüla dans muslklsi. 19.15: Turk 
muslklsi ve halk ş:ırkıları (Hikmet Rıza ve 
ıırkadaşları>. 20: Saat Ayarı ve nrabca neş
riyat.. 20.15: RııdyoConlk tem.sn (Gcnçlcı gru
puı. 21: Havacılık hakkında konuşmıı: CŞ:ı

kir Hazım Ergökmen). 21.15: Stüdyo s-'"ılon 
orkestııısı. 22: Ajans haberleri. 22.15: Ynnn
ki program ve isııtıil lll8Ill-

• 1 Tcıunıuz 1938 Cwııa 
Öfte n~iy:ıtı ~ 
1%.30: Karı11tt plıit neşriyatı. 12.50: PtQk: 

I'iirt musikisi ve hallı: şarkıları. 13.15: Dahil) 
ve baricl tı:ıberler • 
Akşam nf'şriyatı: 

18.30: Plô.kla dans muslldsl. 19.15: Türk 
musfktsf ve halle: şartııan (Mnkbule Çakar 'le 
artadaşlan> 20: Saaı Ayan Ye arabca neşri
yat;. 20.15: Türk: mwdklsi n halk şarlnlnn 
(Handan ve arlmdqlan). 21: Ulusal ekono
mi kurumu namına konuşma. 21.15: SUidyo 
salon orkestrıısı. 22: Ajans haberlerl 22.15: 
Yarınki program ve İstlkllU marşı. 

• 2 Temmuz 1938 Cumartesi 
Öğle neşriyatı: 
13.30: Kıınşık plik n~b. 13.50: Pfiik: 

Türk musikisi ve halk prtııan. H.15: lhhili 
ve harici haberler. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Çocuklara Karagöz (Küçük Ali . 19. 
15: Türk muslklsi ve halk §arkılan (Servet 
Adnb ve arkadaşları>. ~:.Saat fıyan ve ıı
rabca n~y t. 20.15: Tiirk musiklsi ve h:ılk 
:u-k.ıları (Hitmet Rıza ve arlı:adaşları). 21: 

Ankara llkbahar at yarışlarının sekizinci 
haftasında koşuya iştirak edecek atlar ve ka
zanma lhtlmallerl hakkında konuşma (Ab
durrıı hmım Atcı). 21.15: Stüdyo salon orkes
trası. ZZ: AJans baberlert. 22.15: Yannkl 
program ve İstikUU marşL 

Fatih kazası dahilindeki sinemalarda ço-
c:uk ve çıraklara her cumartesi günü on 

kuruş mukabilinde terbiyevi filmler gös
terilecek, cuma günleri birden iki buçu-

ğa kadar halk matineleri yapılacaktır. 

Şenzadeba~ındaki tiyatrolarda mevki 

farkı vermeden haft· d:i b!r gün yirmi 

kuruş mukabilinde tiyatro seyredilcbile

cektir. Bu mıntakadalô eğlence yerlerin-

de meşrubat fiatlannda y>:izde on. meze, 
yemek vesaire yiyeceklerda yüzde yirrrJ 

beş tenzilat yapılmıştır. 

Ortamekteb muallimliği imtihanlan 
Orta mekteb muallimlı~i için Üniver

sitede açılan imtihanla:- bitmiş, imtihan 

evrakı Vekalete gönderilmiştir. Vekalet-

le bu iş için kurulan komısyon imtihan 

e\·.rakını tedkik edecek, en iyilere A de

recesini \'erecek ve bunlar doğrudan doğ

ruya orta mckteb muallimi olacaktır. 

İmtihanlarda ikinci de.recede muvaffak 

olanlare B derecesi verilecek ve bunlar 

iki sene enstitüde okuyacaktır. 
................ -.... ·-··· ........................ -·--··· 
Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk Mnh

kemcsinden: 
Aziz, Ahmed, ve milli 'Wllak müdürlü· 

ğünün müştereken mutasarrıf oldukları 

6075 lira muhammen kıymetli Beyoğlu 

Deniz ve denizcilik 
(BO§tanıfı 9 ncu sayfada) sözü geçen büyük gemilerle olur. 

gemilerin gözden düşmesine çok yardım >Peki, hücum botlan yüksek sür'atle-
etti. Fakat bereket versin ki hata çabuk ri sayesinde büyük gemileri batıramazlar 
anlaşıldı ve milletler elbirliği ile büyük mı?:t Bu sual her sivilin haklı olarak so
gemi yapmağa avdet ettiler. Bir darbı- racağı bir sualdir. Fakat düşünmelidir ki 
mesel vardır: cBüyük balık, küçük balı- bu hile sililbları ancak geceleyin iş görür. 
ğı yutar!> Bu tabii düstur, pek doğru o- Büyük gemiler ise geceleri, böyle hücum
larak, deniz tekniğine de teşmil edilcbi- lara b.rşı büyük bir emniyet altında 
lir. Büyük gemi. küçük vclsıtalan yiye- seyrederler. Bu emniyeti kim yapar? 
cektir. işte misaller: Kendi donanmamıza aid ufak gemiler, 
Eğer Alman açık deniz donanması büyük gem~~~ etra~, daU:~ madar 

mevcud bulunmasaydı, acaba Alınan de- alırlar ve 1>?.ylelikle duşman hucum bot
nizaltıları o muvaffakiyeü istihsal ede- ları daha hucumlannı yapmadan görü

lürler. 
bilirler mi idi? Deniz harbinde bir ablu-
ka vardır. Düşmanın büyük gemileri ne 
kadar çok olursa abloka mıntakası o ka
dar uzağa çekmelidir. Avusturya donan
ması neden Akdenize çıkamamıştır? 

Çünkü Fransa ve İtalyan büyük gemileri 
Adriyatik kapısında beklemişlerdir. 

Bu vak'alar bizi daha. sağlam düşün
meğe sevke.diyor. Demek oluyor ki bü1 
yük harbde zırhlılar bir faaliyet göster
memişlerdir; lfıkin onlar limanda kal
makla da kendilerinden beklenen vazife
leri yapmışlardır. Deniz kuvveti bazan 
limanda kalmakla da mühim vazifeler 
görür. Buna deniz lisanında dontmma 
varlığı denir. Donanma varlığı ise ancak 

Demek oluyor ki bir donanma yalnız 

başına büyük veya yalnız başına küçük 
gemilerden, denizaltılardan ve hava kuv
vetlerinden yapılmıyor. Donanma için 
bu silfilılarm hepsinden lazımdır. Nite
kim bütün müterakki memlekeUer do
nanrnalannı, muhtelif cinste gemiler ve 
tayyarelerden teşkil ediyorlar. Fakat 
ideal bir donanmanın belkemiğini daima 
zırhlılar teşkil eder. Zırhlısı olrnıyan bir 
donanma yok demektir. Fazla değil, ikJ 
modem zırhlı bir donanmanın en sağlam 
temelini kurmağa kafidir. Bundan sonra 
milleUer kendi siyasetlerine göre ~e
nizaltJ, kruvazör, hava kuvvetleri yapa· 
bilirler. 

Hil~y~ağa Ku~fu mah~~dnde Ağ• ·~==============================~ 

çeşme sokağında kfün a mükerrer 
10 

ve Köprüde iki iskelenin hı.lef gı·şelerı· soyuldu 
yeni 6 mükerrer 8 No. Ju ahır ve odalar 
tamamının izalei şuyu ~çın açık arttır -
maya konulduğundan 27.7.938 Çarşamba 
günü saat 11 den 12 ye kadar Beyoğlu 
sulh mahkemesi başkatibhğınce müza -
yede ile satılacaktır. 

1 - Arttırma bedeli tahmin edilen kıy
metin % 75 ini o gün iha!e edilecektir. 
Bulmadığı takdirde 15 incı güne gelen 
11.8.938 Perşembe günü saat 11 den 12 ye 
kadar icra olunacak ve en çok arttırana 
ihale edilecektir. 
İhaleye kadar birikmiş maliye, beledi· 

ye vergileri ve evkaf icaresile 20 senelik 
evkaf taviz bedeli ve dellaliyc müşteriye 
aiddir, mikdarları dosyasında yazılıdır. 

3 - Arttırmaya girmek istiyenler mu
hammen bedelinin 7o 7ı5 u nisbetinde te
minat akçesi veya ulusal bir bankanın te. 
minat mektubunu getirmeleri şarttır. 

4 - Arllırma bedeli ihaleien itibaren 
5 gün içinde mahkeme kasasın1 yatmla
caktır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı 
fiat ve zararı ziyan ve faiz bilahüküm a
lınacaktır. 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 
126 ncı maddesine tevfikan gayrimenkul 
üzerin ·i ipotek sahibi alacaklılar ile di· 
ğer aHi.kadarlar gayrimenkul üzerindeki 
haklarmı hususile fniz ve masarif e dair 
alım iddialarını isbat için ilan gün:indcn 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri 
ile birlikte satış memurunı müracaat et
melidir. Aksi takdirde haklan tapu kil -
tüğü ile sabit olınıyanla:: satış parasının 
paylaşmasından hariç kalırfar. 

6 - Şartname mahkeme divanhanesi
nin herkesin görebileceği yere asılmış -
tır, fazla malümat almak istiyenleı-in 
938/18 sayısile başyazanlığına müracaat-
ları ilan olunur. (I098j 1 

(Baştaı-a.fı 1 inci saytada) 
ve gerek Adalar iskelesi memurları işleri
nin başına geldikleri zaman oda ve gişe
lerin bir kısmının tavanının bır ktsmmm 
da döşemesinin delindiğini büyük bir 
hayretle görmüşlerdir. 

Haliç iskelesindeki bir ve ıki numaralı 
gişelerin tavanları bir kişı sığabilecek 

büyüklükte delinmiştir. Fakat gişeleıde 

hergünkü hasılat akşam üzeri ida:-e mer
kezine kaldırıldığı için hırsızlar bu gişe-

lerde pek az para bulabilmişlerdi:-. Hır
sızlar içinde para bulunması ihtimali olan 
bütün dolııb ve çekmeceleri kırmışlardır 

Haliç iskelesinde gişelerden başka mü
fettiş odasının da tavanı delinmtş ve bü
d1n masaların gözleri kırıtarak evrak ve 
dosyalar altüst edilmiştir. 

Diğer taraftan Adalar iskelesinin he
sab memurluğu odasının döşeme tahta
ları sökülınüş, keza buranın da her tarafı 
karı§tırılarak kasa yerine kullanılan bir 
çekmece kırılmı§, içersindeki 70 lira ça
lınmıştır. 

Vak'ayı haber alan emniyet ikinci şu
be memurları derhal :faaliyet~ geçmişler 

ve ilk defa Haliç şirketi müstahdemle
rinden Hüsnünün vaziyetini Ş:ibhelı gö
rerek kendisini zan altına aımışlaı· ise de 
akşama doğru Hüsnünün bigünah oldu

ğunu anlamışlar ve asıl hırsızlar ile yar
dımcısını yakalamağa muvafia'!.t olmuş
lardır. Bu cür'etk.ar hırsız sabıkalılardan 
ve korsan David namile maruf eskı bir 

deniz lursızıdır. Emniyet Mü.düdüğüne 
getirilen David suçunu itiraf etmiş ve 

Müiz isminde diğer bir adamla bu ~i 
müştereken yaptıklarını söylemiştir • 

Biraz sonra Müiz de yakalıınmıştır. Za
bıta bunların başka suç ortakları olup ol~ 
madığı hakkında tahkikata devam et
mektedir. 

···································--········· .... ·······-·· 
Gemlikte zehirli gazlar kursu 
GemJik (Hususi) - Gaz kursu hazira· 

nın yirmisinde açılmıştır. On gün devam 
edecek ve rnuvaffakiyet gösterenlere ve

sika verilecektir. Devam edenler halk ve 
memurlardır. Halkevi salonunda devam 
etmekte olan kursları jandarm:ı komuta· 
nı Salim Özmen ve maarif nıemuru Srd· 
kı Erintrnen idare etmektedir. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (66190) Jiradan ibaret bulunan Ankara - Kızılcaharnom yolunun 

33+34 ile 43+ooo inci kilometreleri arasında blokajlı şose inşaatı kapalı zarf 
ndulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27/6/938 Pazarte~i günü saat 15 de Ankara vilayeti daiıni encüme
ninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları; ticaret odası vesikası ve (4964) lira 25 kuruşluk 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa Vekaletinden 938 takvim 
yılma mahsus olarak aldıktan müteahhitlik vesikalarilc birlikte sözü geçen gün
de saat 14 de kadar encümen reisliğine vermeleri. İstekliler keşif ve sartname-
yi nafıa müdürlüğünde hergün görebilirler. (1775) (3484) :. 



ugünkü güreşler ttatay a 
(Baft4Nfl J iftd ıaıdtJda) kendin.den emin hallerinden. ve azame- anıaıma oldu 

Tekirdağlı Hüseyin ile Mülayim ara- tinden de ~lliydi. Yalnız, oldukta yqlı y 

Adliye kadro armda 
değişiklikler yapılacak 

yapılacak müsabakayı Amerika g6rünüyordu. Bu görünüşflne babnk (B fı ı . . vftıda) 
tamplıonla!rıııdan Amerikalı Oek Şeri~ tahmin ediyorum ki, - üç buçuk, dört sa- Türk ir tanı a=. ıa ku tleriD. (Bartanı/ı J iftd •fifa.da.) tarar verebilecektir. İWfK halll oım.,.. 
~ idare edecejini yazmJ§tık. Tekirdailı at silimü§ sıkı gir8fler yapblmı atma- ve ~tabnilr -e m Mecllıdn puartesl toplmmanda &örilfi· iller mec1111n MWn AwUe mllabre oba • 

8üseytn diin Amerikalının hakemliğine sına rağmen - nefesi hayli eksilmiştir. ~ 1ca1::1'' d h 1 tatbik mevktine kon- lecek olan bu lAyiha esaslarına göre nam- nh~= ==-=-
Jtiru etmiştir. Ne ben, ne Milliyim, ne de Kara Ali, ~ mdler, hAJdmtilr ve miidcleiummnllik il- llJtbada t6J'le telbl~ GIUllDUlfS· 

Hüseyin bir ay sonra Amerikalı ile - gönilmemif kudrette bt: .,miivRıım ması ' mf ve deıa:eJaJne dahil oJmıyaca)dardır. Jnzibat meclial ararıarma, aMadar M-
lllaç yapacağı için bu maçta hakem dur- karpsında ~ - on, on bet dakikada C-ıre • "8 ihtlllıf We.. Ranmedlere baremin cm birinci clereeesl time tebliltnden itibaren otu lln içinde 
llaasma razı olmadılmı söylemektedir. haklanabilecek gil.retçller delfliz. Cenevre 25 - Anadolu ajansının hu- berinden maq verilecektir. iUraz olunablllr. ttırU. TeDlJ'll Birinci .,. 
Güreş komitesi bu meseleyi nazarı dik- On beg, yirıni dakika süren sıkı bir gil- swd muhabiri bildiriyor: Hataydaki ilk Tiirldye Hukuk f.aldllteleriniıı birin· ttlnct Relllertnden miltqetldl beJ'et tara • 

kate almakla bera~r kimin hakem du- reş te, bu Amerfkahnm nefesinin dibine seçimler için onya gönderilen :Milletler den doktora diplomam •J.nlann nımzed- =~en ed:d!:'e:.!'':'.!,:'89 
-.1mı henüz tesbıt edememiştir. dan ekecektir. Ondan aoma, 111'& elbet CemiJeti JmmiQOnu ile 'l'ilrkiye bükU- likte geçirdikleri müddet blr 9l!De ola- tanıır. Kararlar mörett.eb adedlıı ilt.e m: 

Tekirt!aih w Mill8yimle mlWaat bize &elecelt- O vakit te ben, bu pmpi- metl anmada bandm bir miidclet evvel caktlr. 11rtyet11e verlllr. <Vep Jedl k1f1DJn btr rq 
Bugün, Tabfm stadyomunda, Milli- yondan, abp tuttuklarmuı beahm• lal- çakan lhtiW lııiDmvve llaDedilmiftlr. Bu Bir Türk Hukuk fakilltesindeıı çık- de toplaıunaalle verillr.> 

)im pehlivanla Tekirdağlı Hüseyin peh- zile soıımmn blliriaıl babdaki mGptlllbn dıolmdan dolnıya makla beraber lngUizce, ıhnana, fran- Meslekten 9ıtantma:vı latllum eden it • 
livan, aylardanberi merakla beklenen * miil'abrelerde bulunarak dostane bir şe- ma veya italyanca 1isanllrmdan biri ıerın ttıruen tedtltlnde milddelumumlllk 
-VUlf güreşlerini yapacaklar. Emin6nü 14illlytm pebJivan 18e, düfilncell ~ kilde haW hlllUSWlda Tlirk ve l'raıısız ile ders okunulan bir memleket hukuk ::1ıe': =:ı~:a::::t ~ 
Baıkevhıin mürakabesi altında yapıla- bilMds memnun &i>rinüyordu: hükOmetleri ansmda enlapna hllll ol- fakültesinden lisans veya doktora tahsi- m bulunarak vep veldl göndererek yapar. 
eak olan bu müsabakanın ciddiyetinden - l!en. ~ aylardanberi bagiinil masa iizerine komisyonun. hikmeti vilcu- lini ikmal etmi§ 91anlar bir sene nam- Adliye VeJdli, inzibat mecllsl kararını bl
tlibhe etmiyoruz. Zaten, iki pehlivanı da bekledim. Çünkü geçen gürette haksız- dü bJmaırnp. Bunun içindir ki Kil- zedlik yaptıktan aonra muavinlik sınıf. rlnci fıkrada JaZlh milddet içinde umuml 
)akından tanıdıjımız için, - böy\e ciddi lığa ulrachium herkes biliyor. Gü1'e§ bir Jetler Cemi,etinin doiradan cJalnıya larma yabıız filahl imbüanlan yapılarak !:{:r_~ ~· Meslekten 9ıtp • 
1dr milrakebe olmasa dahi - danl§lklı bjr saat sürmil§ ve ben hükmen Jmlltlb ad- müm ut olan nıeUtır lmmisJOIUlll p- kabul ohmacak'Jfnbr. durmas:ı taranrı lnfumı dur -
dret yapmayı kat'iyen kabul etmiye- dedilmiflbn. Halbuki, profe8yonel1er ara- nel aekreterine wzl,.._ nllıayet ft1'- Ba prtları haiz o1mı nanmııdlere barem Hlkimllk ve miiddelumumlllk meslelln -
eeklerlnden de eminiz. amda yapılan aemest lflrelleıde, hük- mesi teblil edihnlfllr. bmmunda yulh dereeelerden 9 ncu de- den Vekllet himıetıerlne ve ceza ve tevkif 

Bu münasebetle dün, iki pehlivanımız- men malldblyet yoktur. B6yle bir' mul, Bm.at komiısJmun da dıeıbal &JDl m- ı,ceye, doktor diplomam abmf oianlıra evleri mildilrltlklerhıe alınanıann ıtlncl 11 • 

la da gfiriipnek, ve bu güreı hakkındaki dünyanın. h1çblr JKinde, dibıJUlll luçhlr retle hareket ederek m r ı isini tatil ede- ime bir mıelik namzed mtlddeUnde a nei Dlfa aynlabUmelerl ~ bel lene tııDftll hl • . tim VQa mtiddelumumDUt •tmlf _.tan 
diltOncelt!rbıi ~enmek istedik. Pefiıı- gClrepnde kabul edUmemtp, celi aDJMdlllyor. dm:eceye, tahma olana mut ftl'llecekUr. bülnnda 1'11bada bir hlküm nrdlr. Ancak 
den tO§tulumuz teadül, bizi evvelA Hü · O zamandanberi, baa birçok kbmPJer, GWlıw 'Bllrtmllt w •Wil" =DUr ••delin - ba hiitthn. neUceai hilen bef aene ımı b& • 
leyin pehlivanla br§1laştırdı. Büseyinle tekrar tutupwm 116yledBer. :- WJa iRi IQllaa """ılı= wdlet tim ve mtlddelumumUlklerde hbmıetı ol -

Tekirdağlı Hüseyin: Jl'akat ben, her tıeklif bqlamc1a bJdık,.. Antalr:Ja M (AA) - Amıdohı ajall- r 1 1 "'8rlııe. eea 19 '9tldf midir - maklızın iiçüncii 81Dlfın son iti derecesine 
. • _ ._, mu humd mpJwllbi bilıiliriJ'or: Emim- lll&llırlDe ılrnenlenn w -8dıtUerde ae- plmlf olanJan 1MJt aene 1fb1 1ll1ID 1J1r mild .. 

- Bence, diyor, Milliyim pehlivan, yelll§lllciye kadar lfirepDet prtUe IÜN- yan amel lebeterl Ammr Cenevıe,e Jaa.;. ........ alddetllr hM1mlDrte 111'811 a- det; tel1l •ttmdu mahram etmek te dol-
ballbıJdi halde, Tlirkiyede meveud peh- ,ebileceliml söyledim. Jm.,m. ba tek· reket etmlftk Jd••lmr. ra eöriUm1ıerek ba libUerllı ı.et aeaeye mln 
livanlarm en iyisidir. İdmanı, nefesi, lifime yanıpnadı. l'akat bu sefer, umı. · ' 1 .. ...,...: bam olmak illere tem ettlrlleblleceltne q.. 
bvvetı yerindedir. Fakat buna rağmen, kabul etti. Onun lıa teklifi kabul eclqi s.ı. '1'lddwlala paC.t- fmu.& ....... '19DJliı mab.....,.. llrla· lr adliye enc6men1 tarafından llylbaya mu .. 
1*ı Milliyim pehlivanı, kendim için. teh- benim için bir nimettir ve J'U'lll (bugiln) AntakJa M (A.A.) - Anadolu ajana- el relllerlndeD 80 .,. "l9iiQlıi ••mtı!!u Ud vattat bir madde Ul-.e olunmqtur. 
~- · .. - be bütün h .. n... b1JIU.ll mu1ııal:ıirl blldlripr• m 118 'l'eftll BllJ"8'l Bellıl 19 a.a l'1ed U- BdUye llnclmeııl, mubatumda VeW.C 
~ıı bır rakib saymıyorum. Çünkü, o- n, --. geçen aefer ulradalım nm. ... Kldlılnde& tııı"• 111-*Uı'. Bun. t•l&tmda öUb ll!l•frnda baJgn nıır:ıa. 
J1Dı)umı gayet iyi biltUlim lCWAyim haksızlılın b\iyilkliilfbıil lsbat edecelbn. Hatay ~ başk1m 've ~ b6ro- dan bafka, lilsum11 'ballnde hey'• tamam - nrak ve levazım tubelertııde çaJ'IA-"1!; ba .. 
»ehllvan, bana kat'iyen oyun tutturun&- Çünkü, Hüseyin, iyi bir pehlivan olabi- lanndaki 'l'iirk cemaati mibnessilleri ta- ıam.t illere Temyiz MJdmJerlncten 1kl 1h - rlO olmak tllere Vetalettn diler blmnetıe • 
lbıfbr. Diyebllirlm ki; beiı, kendisinden lir, fakat gerek tecrübesi, gerek bilgisi rafından Benıtta fevkaUde komiserliğe, tl1lr ba da ~anaeattır. rinde oaltlaıt memurların eau meaietlerlnJn 
tlaha zayıf pehlivanları yenerken bile, henüz benden üstün mevkie çıkmasına Antakyüa ~ komiQUllu. rel8Jillne, ~ :":ır ~*;e~ w!':a: :::n::ea=u~ olmasını "" 
Jlüliyim pehlivanla güreşirken duydu· mAnidir. Yann {bugtin) bana liz de lna- Cene~e Milletler Cemiyeti ge~el ~- c1an lntlhab oıunacattır. Mlddetlnl doldu - hl.t6metten temenni etmettedtr. ahnmumı 
1um yorgunlulun fazlasını duymU§lUJl- nacaksmız. Atıp tutmaktan boflanmadı- reterlillne, Orgıaeral Amm GiindiUe, ran banın Jeniden lnWıabı caiz olacaktıl'. Bu Ji11ha kanun oklukıan llODI'&, AdllJe 
tur. Bu itibarla, yarm (bugün) kendisi- jım için, fazla söz s6ylemeyi aanam bu- kolonel Koleye ve Antakyada TiirJd.ye ııecu.e, TemJts Relalerlnden en mdemllsl tadrolarmda yapıJmaaı lArmı ıeıen deliflt
lli gene mukadder Akıbetine uğratmakta luyoram. başkonsolosluğuna aptıdaki protestolar Rellllk -*ettir. lltlerl iki JJl f§fnde tedricen yapmala AdUJe 
aorhık çekmiyecejim! - Ya Cek Şeri? Onu nasıl buluyorau- türkçe w franmr.ca olank verllmlf ve imlba~ mec11

•l, bet tilbdn tGplamnaalle Veklll aaWılJetıl olacaktır. 
Hazır konuşm~ken, T~kirdajlı Hüsc- nuz? gönderilmiştir: ffAk' J9 ' • ıfl 

Jbıin, memleketlinizde bulunan cıhan - Bakın ona diyecelfm yok. Şen, ha- cManda idaresi birkaç gün evveline r-----ı CI fm rın J80f $10 8fl ----...... 
tamplyonu Cek Şeri hakklnda ne du§Ün- kikaten nefesli, kuvvetli, tearübeli, çe- kadar Türklere her türlil mezaliml reva Liyihada hAkim1erin yeni IUnlfları, dereceleri ve maa§lan fÖYle teablt olun-
dfl~ü de öğrenmek istedik. vik, ağır ve bilgili bir pehlivandır. Bu gördülü, ölülerimiz, yarahlarımız ve dö- mU§hır: 

Tekirdağlı: itibarla, eğer içimizden birimiz, onun vülenlerimiz ve adedi ayılamıyan teb- Smıfı 
- Ben, dedi, onu tamnm. Ben Fransa- hakkından gelebilirsek, Tnrk pehlivanlı- did gCirenlerlmlz ve müerimlenn hele bir Muaviıılik 

il iken o da oraya gelmi§ ve Deglana tının göfsii, haJddle kabarabillr ve ben ceza gCirmek şöyle dursun tevkif bile E

lbeyduı okumuştu. Fakat Deglan, ne- kendimi, bilhassa onun güreşi için hazır- dilmeylşleri bu hakı'kati açık göstermek- .,.,-'~-eii mut 
dense, Şerin1n bu dentiai ..... .,..... tedlr. ~--
lmfti. Bu yüzden, ben de bµ pehlivanın Seim Tevfik Miralay Ko1enin l§leri biraz yoluna bAkimlik 

ctlrepıi seyretmek fırsatını bulamadım Tekirdallı, Kara Ali ve Müliyim peh- koymak için çatıpnağa baf1aması bile Ce-
hkat işlttilime göre, iyi bir pehlivan- llvanlara: miyett Akvam komisyonunun Türkler a
lnlf. Bunu zaten, Deglana meydan oku- Matbaamız vasıtasile namınıı.a ~de- leyhindekl faaliyetini açlla vurmasma 
,blmdan ve Deglunn kaçmasından da an rllmiş olan mektublan pazartesi &ünü, sebeb oldu. Tahıikl\çılarm hükamet ko-
lıyoıdum. Kuvvetli bir pehlivan oldulu. öğleden sonra aldırtmanız rtea olunur. nalına hilcum edenlerin başında her va-

Derecesi 

10 

8 

• 
'I 

• kit komisyon azası Te bilhassa reisi gö-

AYrupa gene umumi bır harb tehlikesi karşısında ==~ım;::etür:=,,=:;: ı.- _ < :. 
(Ba, ta.nJfı l inci 111JlfadaJ .. \ açık şehirl•rinin bombaıdımanma mu- ~yoır, ve~kalan alm~ıyor, alanlar hAktmlik ( 4 

l'ransa hiltdmeti, derhal Barselon hu- kabele.ibilmisil olmak bere. cumhuriyet- ıçm kayıd ~ vaktinde~ evvel ka- ( ı 
kiımetine en kat'l tekilde ifade edilen çt tayyarelerin de İtalyan ve Alınan ge- patılıyordu. tık gunden bugune kadar hWmUk ( 2 
ihtiyat nasihatleri vermi§tir. Bu gibi mu- milerile §ehirlerini bombarchman tmek muhtelif tekiller altında devam eden bu Birinci sınıf ( 1 

l4e muriyeti N.aqı 

Büim muavinlilf, icra memurluğu, sorgu hAklm
Jiği, aza muavın liği 
Scqu Mkinılill, sWh bAlrimlili, icra memurluğu, 
fen auavm hil:fmlilf, icra hAkfmlfll, mahkeme 
uahilt bikimlik 

35 

40 
Sorgu hhimlil i, sulh blkimlili, icra muavin ha
kimlili, icra hltbJılili, mahkeme azalılı, hlkimut 45 
Sorgu hitjmliğ i, sulh bikimlllt, icra muavin hl
kimll~, ıera hildmliği, hAkim1ik, mahkeme reis
~ Temyiz mahkemesi raportörlülii 
İcra hAkımlilJ. hAltimlik, mahkeme reisliği. Tem-
11Z mabitemesi raportörlülü 
icra blkimlill, blkimlilc, mahkeme reialill 
HAJrfmlik, mahkeme reislili 
Temyn mahkemesi azalığı 
Temviz ~'ıbmesi ikin.el reialill 
Temyiz mahkemesi birinci refs1ill 
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bbeleibibntatJJer, toptan bir mukabeleye tasavvurunda olduklarıba ve bu h:.U. yolsuzlukların cihan etkin önünde ia
•beblyet vermek tehlikesini arzedecek Barselon hükCime&ıin. Londra ve Paris batı için icabm<Ja ne§?'edebileceğimiz pek 

"'9 İapaayol cumhuriyetinin maruz bu- kabinelerini istimzaç ettiifae dair veri- çok delilleıı ve vesikalara malik bulun- K ed k' kK d la d b' • lmıduju mü§ldllltı arttır!lcaktır. Ayni len haberleri mevzuu bahseden Sinyor maktayız. Hergiin salAh ümidile katlan - uruçeşm 8 1 umur apo fi avasa ıttı 
ll:manda bu mukabeleibilınisillerin bey- Gayda, Jio1'l8}e d1talia gazetesinde yaz- dığımız bu ahvali iyileşecek yerde Cemi
nelmilel vaziyetler ilzerinde tesirleri ola- dığı bir makalede Banelon hütem ti ta- yeti Akvam komisyonunun artık abirl (Baf fllN/I l i11ei •llfoMJ fevkaııiden itibaren bet metre yüksek. 
aktır. . . ~ rafından bu kabllden yapılacak 0ıa: her ko~~-~ düşiin.m_i~ il aleyhtarane muhtelif safhalar ~zederek devam eden, liğind-:_ du~ar ~ edecek ve- .bu duvar

Londrada da müma~ teşebbUslerae hangi bir hareketin doğuracağı vahim ne- faaliy~!i .. onunde d~ zıyade sabır ve ta- muhtelif kereler hukme iktiran edip nak- lann ~me ~e doltu iki metre u
balunulnıU§ olduğu tahmin olunmaktadır. ticeleri izah ettikten aonra İtalyan ve hammülün milletimize ve adalete tarp 7.edilen bu dava nihayet Kuruçeşmeliler zunlugunda markiz yaptıracaktır. Bu in• 

(A A.) . ' affolunmaz bir eüriim tepil edeceğini gö- • • pat içbı her deponun qap yUkan beter 
Londra 25 (A.A.) _ İspanyanın Lon- Alman ta~arel~rinin derhal faaliyete rüyanız. Bu endişe içinde mevcud tomis- lehine netıce~ VUJDJ§ bulunmaktadır. bin lira aartetmeai icab etmektedir. Ay· 

ira lefiri B. d6 Azcarate'in dün Lord Ha- =k bütün h~tçi teh!r ve liman- yanda vazifelerimize devam tmktnı bı- Temyiz mahkemesi asliye mahkemesitıin nca köınilrler tahmil ve tahliye esnasm-
lfab ile yaptıjı bir müllkat esnasında .amansız bir surette bombardıman rakılmaınıştı.r kararını kat't olarak tasdik etmi§tir. Tas- da ıslatılacak,. toz vermesine mini olu-
Banelan. hiikQmetinin açık tehirlerin edeceklerini ve taş tq üzerine bırak.mı- .. •• • . elik edilen hükme nazaran her depo sathı nacaktır. 
bambardmıaıı Diba k maksa yacaklannı açıkça aöylemektedir. }Jugunden ıtibaren kayıd ışlerhıde ·--===----====-==-=-====--====---...---------ına yet verme • emniyetin tesis edileceii zamana bdar · 
dile derhal ve pddetle mukabeleibilmtsil llub vu17eti tescil lltına • . edilmi eder ve komısyona karşı protestoları • J tesise muvaffak olmuş ve mevkuflaı 
tedb~e müraeaat niyetinde olduğu- Barselo,ıı 25 (A.A.) _ Müdafaa neza-~ =cak sta:e ~~ mızı ilan ederiz.• bu suretle Antakyaya sevkedilebllmi~ 
•u teblil eyled.ill söylenmektedir. reti şu teblfii neşretmiftir: ve her türlü intihabatın istilzam ettiği Sen hidilrlm Bir teeavlis 

TJmejl gazetesinin verdiği malümata Dün aJqam geç vakit vma Hermosa art sük6n emniyet rtla . . Antakya 24 (A.A.} - Anadolu a • 
&6re,·&ı mukabeleibilınisiller Burgos ve mmtakasmda 3 tepeyi geri aJdık. DOı- :g 8 ılmı veku dat : mu:O~~ . Antakya 2S (AA.) 7 ~~lu .• - jans~ hususi muhabiri bildiriye: 
Sütınankayı delil, fakat miitı!arrızlann man bu tepeleri istirdad tçın beyhude ça· k~!:n e= ~ettilfmizi beyan Jaıun~.n hususi m~~ bildiriyor~ ~rtayak mahallesinde bir Alevi bir. 
seldiii mıntakalan istihdaf edecek.til'. bfmıştır. Y l3ırkaç ~ usbecinin tevkifi uze- polıs memurunu yaralamıştır. Mute • 

Mu-Mai ve tn,ilis ıemU.eıiain Puella ~ö Valverde mmtabsmda Fran- r.anmıık azmile anudane çarpışmakta- rine u&beci ı&briki~ ge~ 200 ka - caviz kaçmağa muvaffak olmuştur • 
....,_........_ kistlerin Valbona ve Ond8)a brp yap- d lu ar kadın W ~ önlenne katarak f cb1 

Londra 25 (A.A.) - tspanyadaki fn- tıklan bütün hücnmlan tardettik. ır • mevkufları jandai'maların ellerinden 
llUs' semllerinin bombardımanı münase- laıma7a ..adain fehllii almaja teşebbüs etmişlercfır. İki jan • GamllflluaklJda Hnar faaliyeti 
1-tlle Deyll Meyi gazeteainiıı Romadan Kanlı ...... .._ Paıis ZS (A.A.) - İspanya büyük darma taşla başlarından yaralanınca zabı- Gümiifh•cıköyclen Jalllı70r: Kazada 
llıp ıaetrettili mal1lmata pre, Masaolinl, Londra 25 (Hususi) - Frank~ tay- elçisi tarafından neşredilen bir teblii ta 8iWı istimaline mecbur blmıı ve nü .. bnar faaliyetine biyilk bir hızla devam 
Jtnmkist tayyarelerin hücumlarile teh- yareleri bugün tekrar Allkante lima - ezcümle di;yor ki: mayişcilerden bir kiŞi ölımüştiir. Jan • olunmaktadır. Yelmeak bir pkHde ,.. 
iid eclilmif olan tn,ruz menfaatlerini mm bo~~ e~. Netice- İspanyadan gelen haberlere a&e. si- darmalar bu suretle yollarma devam pılan matazalar, cadd81ere verilen. tatfr 
Wklafaaya karar vermi§tir. l>lçe, muha· ele altı kili ölmüş ve 40 kip de yara • vil ballan sistematik bir surette bom .. ederek mevkuf1an karakola solmıağa zam ve Yeıai faPllacaJr .nihmme mabalW 

lanmıştır t--- . bu k•_.,..Jl pek plnnda tanınmıyamk 
._tta doğrudan doii'uya menfaati ol- • bardımanı karşısında, .&lll"'llyol mille - muvaffak olmuşlarsa da mütecavizler bir hal kO ktırM'tk 1 bVUlla-
~ İngiliz vasair tebeayı mutuarnr Diğer taraftan Tenıel cephesinde tinin heyecan ve nefreti o derecede bu sefer de karakola hücum ettikle - . e pea • 'emme 
tclecek olan her türlfi yeni ht~ler ika- kanlı bir muharebenin cereyan ettiği yıikııehniştir ki, İspanJOI Cumluıdyeti .rindeJl jandarma tekrar at.eş etmeğe rile ve büyük ihtimamı.• vü~ ~ 
mdan çekinmesini Frankoya tavsiye et- bildirilmektedir •. Kırk bet kilometre hükOmeti, mubalrbk olarak, Asiler mecbur kalmış ve Antakyadan asker len park hAli çayır ~edir. Bu pam 
8aiftir. uzunluiundaki bu cephede karşılaşan emrindeki yabancı tayyue kuvvetleri- istemiştir. Bu defa1d ateşte mütecaviz- muntuam pare.r- taksım edilecek, P 

halJ81UD aulmlaeW muhasım kuvvet!lerin sayısı 250 bini ııin devamlı bir surette yaptıklan kat- lerden bir kişi daha öJmüş ve bir ka - :ıe:..e .. :, ~:. dö§e:ktir· ~ 
'Roma 25 {Hususi) - Franko tayyare- bulmaktadJr. liimlara karşı mukabele etmedm bt - cim yaralammfbr. Yetişen asker müte- . uag. yata bir otel• 

Jeri tarafmdaa cumhuriyetçi İspanyanın Her iki taraf da bu mabuebeyi b· gine blamıyacakbr. ctvizleri dağıtmap w Asayip tekrar =~~ta da yapılmasa tasavva: 



Son Posta'nın hikayesi 

Zehirli cam kırıkları 
Çeviren: lbrahim Hoyi 

1923 yılındayız. Neş'eden çılgın bir 
hale gelm~ olan Berlin tehrinde bulu -
nuyoruz. Sokaklar seslerle dolu.. Bol 
ışıklarla aydınlanmış binalardan cazband 
guri.ıltülerı geliyor. Her tara[ büyük bir 
şetaret içınde ... 

Boyle bir ilkteşrin gecesinde Hansa 
klubıi de coşmuştu. Zengin ve hakiki bir 
kumarbaz olan Baron von Leiden, güzel 
ve cazib Rosa Peters ile dansediyordu. 
Rosa beynelmilel bir macerapereste ben
zıyoı du. Gerçekten de böyle bir kadındı. 
Bıttabi polis te onu gözünden kaçırmı -
yordu. 

O gece iki taharri memuru Alexderp
Ja tz memureforinden inciler takmmıı, a
gır kokular sürünmüş, gayet güzel ve ;ık 
iki yoldaşile orada bulunuyor ve belli et
m den Rosayı göz.lüyorlardı. 

Ro a ıle baron dansettiler ve bol bol 
da şampanya içtiler. Yarattığı tehlikeli 
havadan dolayı Rosayı herkes tanırdı. Ve 
bu tehlıkenin ne kadar müdhiş olduğu
nu. düşünmiyen Barondan maada, kimse 
o u sevmezdi. 

Balonun drtalarına doğru Rosa, Ba
ronun Schmargendotf ormanı cıvarında
kı e\ ıne kadar uzanmayı reddedince, Von 
Leıden fena halde üzüldü, ve bunu da 
dup duz belli etti. Bununla beraber, tek 
b ına otomobıli ile uzaklaşırken, tanı -
dıklarını ahbabca cAuf Wiedersehen:> di
~ e elamladı. 

S at iıçu on geçiyordu. Otomobilin pro
j ktorlerı yolu aydınlatıyor \ e ~an cam 
kalkık bulunuyordu. Baron, motöru dur
duı mak içın eğildiği vakit, kara bır ha
) aletın otomobiline doğru gölge gibi iler
ledığini ve pencereden içeriye bir §"Y at
tığını farketmedi. 

Uzaktan bir köpek havladı, bir horoz 
da abahın başladığını haber verdı. Bu 
sırada baron birdenbire otomobilinin di
reksiyonu üzerine, sızmış g.bi yığıldı ve 
hareketsiz kaldı. 

* Biı saat sonra bir köylü hadiseyi u -
b taya haber verdi. 
Cınayet masasından bir komiser, bir 

parmak izi mtitehassısı ve zabıta dokto
ru geldi, bil' müddet uğraşıp işlerim bı
tirdıler ve gittiler. Memurlar geldiği za
man, kat'ı surette ölmüş bulunan baro • 
nun cPsedi de morga kaldırıldı. 

* Baronun kAtibi Panesko, cndişelıycii. 

ukadaşlarından asabi asabi bahsetti. Ro
sa Peters için de, pek iyi lakırdılar söy -
l mc-di Kadının, arkadaşlığının altında 

m hakkak surette bir çapanoğlu bulun -
duguna inanıyordu: 

- Bu kadın tehlikeli bir mahllıktur. 

Baronun ölümü tabii sayılama1.. Ama,~ 
fendim, baron da pek gürültülü bir ö -
mtir süriıyordu. Daima zevk ve sefasın -
da idı! dedi. Ortaya atılan sözler, deliller 
bırbirini tutmuyordu. Adam şaşırmış, gö
rünüyordu. Aleyhinde de, Henriette Flau 

Soo Poıta'nın edebt tefrikaıı :. 2 1 

Baron otomobilinin direksiyonu üzerine yığıldı ve nzmış g'i bi 1ıareketsiz kaldı. 

bert adındaki bir Fransız kadmila mü - Şef geniş bir sükunetle, sözünü tamam- - Ne demek istediğimi ben de bilrni -
nasebetinden başka bir zan noktası yok- ladı: yorum Herr Komiser. Bundan 18 ay ev-
tu. - Bu ihbar doğru ise, elimize bir çok vel tıpkı bu vak'aya benzer bir vak'a ol-

İstintak başlamadan evvel, baronu:ı ipuçları geçmiı olacak, demektir. muştu. Sabaha karşı zengin bir kadm hır 
hususi doktorile, zabıta tabibi arasında * otomobilde ölü olarak bulunmuştu. Müte-
bir müşavere oldu. Ölünün muntazam bır İhbar doğru idi ve şayanı dikkat ipuç- hassısların raporunda da, kadının manto-
surette tutulmuı olan sıhhat dosyası or- ları da meydana çıktı. Ertesi sabah saat sunda cam parçalan bulunduğu kayde -
taya kondu. Baronun hususi doktoru: üç sularında, polislerden biri, projektör- dilmiştl O zamanlar, buna ehemmiyet 

c- O kadar da ihtar ettik, dinlemedi, leri yanan bir otomobile rastladı .. Polisin vermedik, ha! .. Baronun kltibi, efendi -
nefes darlığı çekiyordu!> diye ağır acır dikkatini çeken, ışıklar değil, yan kapısı sinin ceketinde cam kırıklarına rastgel
söylendi. açılmış, otomobilde adeta pejmürde bir diğini söylemişti. Ben bu cam kırıklarını 

Cesedde hiç bir zorlama, şiddet, müca- yığın haline gelmiş olan bir genç kız ce- gördüm. Fakat o eski hadiseyi bırdenbire 
dele eseri yoktu. Görünürde işt.J hırsız - sedinin, yarısı arabanın içinde, yarısı, ba- hatırlıyamadım. Bu cam parçalan Hansa 
lık ta mevzuu bahsolamazdı. Zira para samakta, ve bir kolu da sokağa sarkmış klübünde gala geceleri kullanılan billur 
çantasında 500 mark bulunmuştu. Karar bir vaziyette duruşu oldu. Kadın ölmüş- kaselerin kırıklarına benziyordu. Bu kıza 
§U oldu: Mev'ud eceli ile ölüm... tü. gelince ... 

Komiser muavini Hauptmann, apaı;ık Şef Schultz, daha ilk andan tasalandl. Şef, memurunun sözünü keserek: 
delıller karşısında hildiseyi bu zaviyeden Bu sefer iş meyadnda idi. Genç kızı soy- - Aklına mühim bir şey mi geldi'! de-
gördü ve kabul etti. muşlardı. Geceleri takındığı mücevherler di. 

Bir hafta sonra §efi kendisıni çağırttı. ve klübde her hangi bir sebPble kazana- - Evet, garib ve tesadtift bir tedai. 
Granitten yapılmıı zeki yüzü, her za - rak daima yanında taşıdığı paralar aşırıl- Bu billur cam parçalarından bardak, bar
mankinden daha buruşmuf, kırı§ kırış ol- mıştı. Schultz'u en fazla üzen nokta, şi- daktan zehir, zehirden de cinayet ihti -
muştu. rin yüzlü, bedbaht ölü kızın Henriette mali aklıma geldi Herr Komiser. 

- Hauptmann, dedi. Bu Leiden işi se- Flaubert olması idi. - Tahminleriniz ala, fakat bize delil 
ni haylı üzecek, al bakalım, şunu oku'.. Hauptmann da şefi kadar üzüldü. lazım. Bunları toplayınız ... Ha, baronun 
Ne diyeceksin?.. Schultz raporları okurken, o da odayı kntibi Panesko nerelerde?. 

Hauptmann gayet kaba ve acemi bir arşınlamıya koyuldu ve zihninde bir şey- - Meydanlarda görünmüyor. Onu iz-
el ile yazılmış olan tezkerede şunları o - ler vardı ve bu iki hadiseyi bırbirine ek- lemeğe de hacet yok. 
kudu: liyecek bir şeyi hatırlamak istiyordu. - Arayınız, bulunuz. İşin bu safhaya 

c- Baron von Leiden'in, öldüğü gece Birden olduğu yerde duruvr>rdi. Kafa - dökülmesi hiç te hoş gö{ilnmüyor! .. 
Hansa klübünden ayrılırken cebınde 10 sında beliren bir noktayı açığa vurdu, ve Polisi arama külfetinden kurtaran ge
bin marktan faz.la para bulunduğunu bil- cKadının saçındaki cam kırıklan! ne Panesko oldu. Bu da Rosa Petersin 
mek sizi her halde alakadar eder .. • Ka - Cam kırıkları!• diye haykırdı. işi tehdide dökmesinden ileri geldi. Zira 
ğıdda imza yoktu. Schultz, cAch So.!> diye mırıldandı. Rosa, Hansa klübünden geceleri otomo-

v 

kalmışlar ... Mevzuları, alakaları çok 
sathi şeyler üzerinde ... 

dada «İhtiyar hortlıyacak!• diye sabah
lamıştık. 

BABA -OGUL 
1 YAZAN: SUAD DERViŞ 

Güzel giyinmesini ve giyinip kuşan
masını hangi kadın sevmez? ... Bize bi
le orada iken İstanbuldan veya Avru
padan bir moda gazetesı gelse sevinç 
delisi olurduk. 

Briç O) nuyorlar, poker oynuyorlar, 
davetler .) apıyorlar, dedikodu yapı
yorlar .. ve hiçbiri, hatta mektebde ol
duğumuz zaman benden yaşlı olanlar 
da illa ki şu kırkı kabul edemiyorlar. 
Ve benim de yaşımın otuz beşten daha 
genç olduğunu bana zorla kabul ettir
meğe çabalıyorlar. 

Bir kere de Adadan İstanbula in~yor
dum. Denizden bir adam ölüsü çıkar
mışlar, rıhtımın üzerine yatırmışlardl. 
Tesadüfen ölüyü ben de gördüm. Te
fessüh etmeğe başlamıştı. Hatta bir eli 
de kopmuştu. Gözüm ona ilişir ilişmez 
o kadar fena olmuştum ki benimle be
raber olan dadım koluma girmeseydi, 
muhakkak oraya yıkılıverecektim. Da 
dım beni geri çevirtti. Eczaneye gırip 
lokman ruhu içirdi bana! 

DünkU kısmm hülAsası 1 tum, Bergama değil, selamet kıyısı asıl 
o lki senedir aUeslndcn ayrı ol:ırak benim kırk iki yaşım ... 

Ber amada yaşamış bulunan Feriha ko- Normal bir tekamül ile kırk iki yaşı
ca ı Leminin ölümünden sonra Istnnbula, na gelmek ve kırk iki yaşına gelmenin 
babasının evine dönüyor. Bu evde kencıi- tadını anlıya bilmek ... 
.sinden altı yedi yaş büyük uvey anası, bir 

e ç erkek kardeşi, blr de tıb talebesi o· 
1 ı kı kardeşi Güler var. 

Guler tam sportif ve modern bir kızdır. 
F ı lha U yaşında olmasına rağmen e!'an 
v r dunun ve yüzünun gençliğini tama

ı muhafaza eden bir kadındır. 
V Bergamada bulunan blr arkadaşına 

L; a ıbulu yadırgadığından b:ıhseden bir 
• b yazmaktadır. 

[Roman devam ediyor] 

ap anın nasıl gemisıne, bir pilo
ıl avyare ıne hakim olması icab 

• ın anm da benlik makan zması
e hakım olması lazım. 

bır tekamüle erişmemiş olan bi 
çaı anların hayatta bocalayışları 
ne kadar büyük bir felaket... 
Ş mdi hayattan ürkmüyorum. Hayat 

bana artık ne yapabilir? ... Hayır dos-

Arkama gözümü çeviriyorum. Tıbkı 
Sırat köprüsünün ötesine geçmiş bir ö
lü gibı rahat içerisindeyim ve bu rahat 
içerisinde arkamdan o yirmi ile kırk 
yaş arasına konulmuş olan Sırat köp
rüsü üstünden geçenlere eğlenerek ba
kıyorum. 

Onların hatalarını görüyorum, düşe
ceklerını görüyorum .. yanlış adımları
r.ı görüyorum. 

Gene sana İstanbulu anlatamadım. 
Hep kendimden bahsedıyorum ... Çün
kü böyle konuşmağa ihtiyacım var. 

Taşrada münevver, daha içli ol~·or, 
daha derin oluyor. 

Burada sana şu yazdığım şeyleri ko
nuşmağa imkan bulamıyoı um. 

Sana da söyledim ya .. buraya intıbak 
edemedim. Eski arkadaşlarım çok genç 

Üvey annem çok kuru bir kadın, ha
yatta hiçbir şey vermesini bilmiyen, 
her şeyi almak, almak, almak isteyen 
tabiatlar vardır .. ondan ... 

Anne olacak, evlıid yetiştirecek bir 
) aşta olduğum için küçük Güler beni 
çok aiakadar ediyor ... 

Küçük Giller diyorum. Ben onu en 
son gördüğüm zaman daha on ~aşın
d~dı. Şımdi yirmi yaşında bir kız ... 
Tıb tahsil edi) or ... 

Eve ölli kolları getirip, gece sabah
lara kadar üstünde meşgul oluyor. 

Onu göıdiiğüm zaman kendi genç 
kızlığımızı df.işünilyorum. Bizim semt
te bir köşkte bir gece ihtiyar bir adam 
ölmü~tü. Bütün gece evdeki kızlar kor
kudan uyuyamamıştık. Hepimiz bir o-

Fakat sonra ... Sonra İzmirin işgali 
üstüne ne oldu? .. . 

Biz, komşu evindeki ölüden korkan 
nazlı küçük hanımlar .. biz bile darillfü
nun konferans salonu ve Sultanahrncd 
meydanı mitinginden sonra bambaşka 
birer insan olmadık mı?, 

Büyük babamın padişah füsanı olan 
yalısını hatırlı) orum. Orada ben, minl 
mini Feriha silah kaçakçılığı yaptım. 
Yalnız itilaf ku\ \•etlerinin ve sarayın 
polisinden değil, evde bulunan en ya
kınlarımdan b le glzliyerek. 

Ah evet! Ne güzel, ne dolu, ne hari
kulade günlerdi o günler .. 

Teyzezadem Vefik beni mitinge gö
türmüştü. Canım Vefik!.. Ne ateşti on
da!. 

Ne ateş, ne heyecan ne fedakarlıktı. 
O beni icbar etmişti. 

billeri ile ayrılan paralı kumarbazlan ha· 
her verdiği ve mukabilinde bolC3 ücret 
aldığı bir adamla çalışıyordu. Haber ver· 
diği adamlardan bazıları ölüyordu ama, 
onun ne umurunda. Fakat Panesko bu 
çeşid adamlardan değildi. Baron mese • 
lesini didiklemiş, polise bildirmifti. Onun 
için de Rosa Paneskoya haber salarak: 

- Ayağını denk al, böyle işlere karış· 
ma, gümbürtüye gidersin, demişti. Han • 
rlette'in ölümü ise kaza idi. Okun hedefe 
yanlış atılmasından leri gelmişti. Dola· 
yısile, Rosa, ortağına naneskonun şüp • 
helendiğini, üstelik kızı la sevdiğim bil· 
dirdi. Moobit'te saklanan kctibln yerıni 

bularak, bir daha ihtarda bulundu. 
Katib az ürkmedi değil, fakat sevgilısi· 

nin resmine bir kere daha bakınca, kan 
beynine sıçradı ve tek bir fikir bütan 
varlığını sardı: İntikam almak ... 

Esasen baronun parası olduğuna daır 
o imzasız mektubu kendisi yazmı§b. Gön· 
derdiği şu ik mektub da, cinayet ma • 
sası şefini ol ... ukça büyiik gailelerden 
kurtardı; şef mektubu okurken: 

- Şimdiye kadar hep nazariye ve fa· 
raziye üzerinde yürüyorduk. Fakat bu, 
bir hakikat dedi, bak ne diyor: 

cHenriette Flaubert öldürülmüştür. Dı· 
ğerleri de hakeza. Bu, gece Moobitle 10 
Marktstrasso'a geliniz .... 

Bunu yazan muhakkak ki Panesko -
dur. Herif belki delidir. Am~, bir şeyler 
bildiği de şüphesiz.. Haydi Hauptmann, 
koş, kuşu kafesinden yakala ve buraya 
getir ... 

* Schultz, insanı çileden çıkaran bir sa· 
hırsızlıkla bekledi. Cam, arsenik izleri, 
korkan bir adamın yazdığı mektublar .. 
Bütün bunlar bilinmiyen bir çok ,eyleri 
üade ediyordıı. Hayali görünmesine rsğ
men, bütün bunların üstünde tehlikenin, 
korkunç bir gölgenin dolaştığını sezer 
gibi oluyordu. 
Hauptmann'ıı;ı getirdiği Paneskonun 

soluk, bitkin yüzünde bu tehlik-. apa~ık 
okunuyordu. Adamcağız teessürden Ade· 
ta tanınmıyacak bir hale gelmiştı. İşinin 
ehli olan Schultz hiç acele etmeden ve 
gayet sakin bir eda ile: 

- Söyleyiniz, bakalım, dedi ne isti • 
' yorsunuz, derdiniz nedir? .. 

Panesko adeta patlarcasına: 
- Onu öldürdüler, baronu da!. diye 

ce\•ab verdi. 

- Ala, fakat sebeb? .. 
- Dinleyiniz. Siz Rosa Petersi tanır 

mısınız?. 

Komiserle muavini birbirlerine bakı§ -
tılar. Elbette ki biliyorlardı. 

- Bu vak'a sadece cinayet ve hırsızlık· 
tan başka bir şey değildir. Bu ifi arada 
sırada \'e büyük voliler olduğu zaman 
yapıyorlar. Hansa klübünde geceleri ku· 
marda çokça kazanan kumarbazlan ca • 
suslıyan Rosadır. Ortağı haberi bekler, 

( DevaD11 13 üncü aayfada ) 

Vefiği bizim soyda seven bulunmaz· 
dı. Annesi asil olmıyan bir gençle ev· 
lenmiş.ıniş. Babası bır tren makasdarı 
olan bir doktorla .. 

Doktor zengin değildi. Teyzem sev
miş.. büyük babam teyzemi mirasın
dan mahrum etmiş ... Ama genç doktor 
çok kısa bir zaman içinde kendini ta
nıtmış. çok itibar bulmuş bir insandı. 

Zengin değildiler ama çok me.s'ud
dular ve doğrusunu söylemek Iimn ge
lirse Vefik bizim soyun içinde bir tane 
çıkmıştı. 

Zekiydi, çalışkandı, sınıfları munta
zam surette geçiyoı du. 

Ve o sene, İzmirin işgali senes'i tam 
hukukun son sınıfına geçecekti. 

Halfı onun iri boynunu, geniş omuz
larını, sarı saçlarını, güneşte bakırla· 
::ın güzel \ uzünü hatırlarım. Bana· 

- Gel, demi ti. Ne duruyorsun? Top
raklarımızda hiç bir hak iddia edemı
yccek insanlar, toplarile, tilfeklerile 
topra w ımıza sald rı) orlar. Bir milletı 
bir b· şka rnilletın idare edebileceğıne 
aklın eriyor mu? Başka bir toprakta bu 
haks zlık olsa ahlaklı her insanın ora· 
ya koşması, o mağdur milletin imdadı
na yetişmesi 18.zım. Hele böyle bir hak· 
sızlık bizim kendi toprağımızda Qlursa 
nasıl tahammül ederiz?. 

(.ATkan .,.,., 
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Saat iki. cBarklay• ın 6nündeyim. BoDuk bir İa, cmun aeıi: • Firtı1'Unun kızı!, diye inledi. 
Ansızın Hindli bU: muhab~~ selim larmda çok samimi bir gülümsemenin dakikalardanberi taş kesilen kanımı 
'Vermesile ~palı bır o~bılın kapı~~- izlerini farkettim: harekete getirdi. Dudaklarımı kımılda-
Ilı açması bır oldu. ~ ~tlad~ .. Bu- - Tuhafınıza gidiyor şübhesiz!... ta bildim: 
ti1n bunlar yarım dalrib surmedı bile. Om lladun E di ek kudr N di b ldik' PrenSi bqımda buldum. Gözünde . uz. sa . v~t yec .. . e- --:. ~ ye uraya ge ...• 
Dk Iarak . ah b" .. lük ö .. tını dahı yoktu. Geldi, masa uzennde- Guldu: 

defa 0 sıy _ U' goz g ru- ki kadehlerden ikisine likör koymakla - Konuşmamız lazımdı! ..• 
)'ardum. Ha:fifce gülerek: be be · v- k' N da" ' r .. ,,_ 

dımz 1 • Da- ra r. .n.onuşma .... eye ır ...... ~'iım-
- ~tsız 0~. ya ... dedı. - İçmez misiniz?.. claki alelade bir genç olsaydı, bu söz 

\'etim bıraz gan·b ı~ lllllll .. • Dedi. Ayni şaşkınlıkla omuz salla- bana belki de gayet ta bil görünebilir-
- Ooo~··· B~!.·: . . dım, kadehi aldım. di. Ama karşınıda oturanın şahsiyeti? .• 
Otomobil, Parısın ~ğinde ~e~~' - Sağlığınıza!... Mesele bu yüzden de~şiyordu!. .. Ayni 

~le: ara~ tenha bır pede ~ş gı- Cevab vermeden içtim. Harikulide masa başında, hem de hücra bir orma
'bi butun hızile yol aiıyoM:u. Bu bır çıl- bir manzara önünde sersemlemiş in- nın kimsesiz bi~ kulübesinde şu dakika 
~L. ~dan, devrılmeden nasıl sanlar gibi ona sadece bakıyor, bakı- başbaşa bulunduğum insan, bütün 
böyle gı~~b~yorduk,. ~ ~e anlıy~a- yor, bakıyordum. Fransanın, belki de bütün Avrupanın 
dım. ~for ıçm d~, hızım ı~in de boy le Karşıma oturdu: meşgul olduğ\ı bir şöhretti. Kaç bin ki-
bir g;ıdiş, tehlikelı b~ şeydi. . . - Konuşmuyorsunuz?... şi, kim bilir ne kadınlar onunla konuş-

İstikamet? ·.. ~~uz ~ de bılmı- Gülümsediğimi hatırlıyorum. Elimi mağa can atıyordu da muvaffak olamı-
)'ordum. Prens, ~ bır pardon de: tuttu. Mfuıis bir okşayışla: yordu! .. O, bütün bunlar arasında, hem 
dikten so~ cebinden bir not deft~rı - Haydi canım ... Biraz hareket! ..• de başbaşa konuşmak için beni, Paris 
~~ bir şeyler araşt~ıyo~du. S?z- Şuracıkta iki samimi dost, başbaşa bir ortasında kaybolmuş bir kızcağızı mı 
leştiği .bır bdm, o~ bıner ~- ild saat geçirmek emelile oturuyor. bulmuştu? ... 
lllez mı prens, defterini araştırmak lu- Bunda bir fevkaladelik var mı bil- - Bir likör daha? ..• 
zumunu ~~!~? ·: · Bu, hiç kuşkusuz, mem?... - Hayır, Prens! .. 
nereye gıttigımızı sormama fırsat bı- Bazan tek kelime bütün bir varlığı - İçiniz!... 
ra~ak ~in nazikine bir ~ta:dı. uyandırıyor. - Başıma dokunuyor! ... 
Kendi kendime bir kere daha güldum. İki samimi dost!.. ... Yalnız bu tAbir, (Arka.n 1'47') 
Sergüzeşt ruhunun bana nasıl cesaret-
ler verdiğini anlıyordum. Nizım Abad 
libi esrarengiz bir adam olarak tanınan 
bir prensin yanma git... Otomobiline 
kurul... Nereye gidildiğini sorma bile!.. 
lık önce: 

- Budala ... dedim ... Beni yutacak 
dejil a!. .. 

Fakat dıfan bakar bakmaz titredim. 
Parisin kenarındaki ormnlan yarıp 
ıeçiyordut. Şehirden çıkmışız da far
kma. varmamışım! .. Kencftmi tutama
dun, haykırdım: 

- Nereye gidiyoruz, prens? ... 
Pl'ens, heyetanımı yatı{tırmak isti

)'ormuş gibi kolumu tuttu: 
- Misafirimsiniz! ... Korkmayınız!... 
Bu ses, keskin bir emir kadar ciddiy

Cli. Bakışında fazla sormamamı ihtar e
tlen bir kıvılcım sezdim. 

Eminim, Paristen en aşağı bir saatlik 
bir mesafeye uzaklaşmıştık. 
Ansızın otomobil durdu. Prensin se

lini işittim: 
- İnelim, Bayan! ... 
Bir orman ortasındaydık. İlerideki 

~ulübeciğin kapısından yaşlı bir adam 
fırladı, prensin eteklerine doğru kapan
dı: 

- Altes!. 
Şaşkınlığımdan ne bir söz söyleye

biliyordum, ne de bir inJakeme yürü
tebiliyordum. 

- Giriniz! ••• 
Dedi. Girdim. Bu küçücük kulübe

nin içi, dışarıdan görünüşile nisbet ka
bul edemiyecek bdar zevkle döşen
mişti. Şık bile diyeceğim. Ortadaki kil
elik masanın üzerinde en nadide likör 
takımları pırıldıyordu. 
Beş dakika sonra prensle başba§a i

-dik. 
- Ceketinizi çıkarmaz mısınız? ... 
Dedi. İtiraz etmek aklıma bile gel

lnedi. Ceketi büyük bir nezaketle aldı 
\Ye portmantoya asb. Fazla şaşkınlık 
hısanı dilsiz ediyor. 

Prens kapı yanında durdu. Dudak-

Edebiyat : Edebiyatta münekkide tuzum 
var mı, yok mu ? 

Son Posta'nın hiki.yesi 
Zehirli cam kırıklan 

TARDIKI KOn•vnma: 

Veda sahnesi 



14 ·~ SON POSTA 

POYRAZ Ali 
Yaua: &. .. 

A ntuvan, bütün zeki ve dikkatine rağmen, o gece Hilal ve Zambak lokantasının 
civannda cereyan eden gizli hareketleri hissetmemişti 

Dedi. Antuvan, en küçük bir tered- - Hayır, kardeşim .. hadisata müda-
düd göstermeden cevab verdi: hale etrniyelim... Cenabihak nasıl js-

- A.. bilmez olur mu, hiç şövalyem? terse, öyle olsun. 
Sizin, Şeri şatosu önünde, kont Be!as e 
Şeri ile yaptığınız düelloyu görür gör- Akşam geç vakit Antuvan şövalye-
mez düşmüş bayılmış .. müdhiş bir buh- den izin alarak şehre indi. Doğruca 
ı·an geçirmiş .. hastalığı, günlerce de - Hilal ve Zambak lokantasına gelerek 
vam etmiş ... Yaralandığınızdan, ancak Madmazel Civannaya meseleyi olduğu 
günlerce sonra haberdar olabilmiş. gibi nakletti. 
Fondiye. sureti mahsusada gizlice a- Civanna, derin bir heyecan jçinde 
dam göndererek ne şekilde tedavi edii- bunları dinledikten sonra: 
(iiğinizi öğrenmiş. Hatta bir aralık, ka- - Ah Madonna!.. Sen bana kuvvet 
çıp oraya gelmek istemiş .. fakat şatoda ver. Yarın, onun karşısına nasıl çıkaca-
bulunan rahib Löyola... ğım. Ona hitab etmiye nasıl kadir ola-
Şövalye bağırdı: cağım? .. 
- Rabih Löyola mı? .. Ay, o adam Uiye inledi. 

olan Civanna derhal kapıyı açarak: 
- Ben, esasen hazırını Antuvan. 
Diye cevab verdi. 
Beraberce aşağı indiler. 
Antuvan, Civannayı arabaya bindir

di. On Türk gemicisi arabanın ctrab
nı ihata etti. Antuvan da bir ata bine
rek arabanın önüne geçti. Bu küçük 
kafile, ağır ağır, şatoya doğru hareket 
etti. 

• 
Antuvan, bütün zeka ve dikkatine 

rağmen, o gece Hilal ve Zambak lokan
tasının civarında cereyan eden gizli ha
reketleri hissetmemişti. 

o zaman şatoda mı imiş?.. e Gece yarısından sonra, lokantanın 

- Poyraz Ali Reis ile Fondiyi bas- Gece: gerek HilAl ve Zambak lokan- etrafmda bir takım hayaller belirmişti. 
tığım z zaman, Madmazel Civannayı o- tasında, \•e gerek ~atoda, derin bir sü- Bu hayaller, bazan etrafa dağılıyor-
radan kaçıran, rahib Löyola imiş ... Si- kimet içinde geçti. lar, lokantanın civarında dolaşıyorlar, 
zin şatoya gidip de, kendilerine mey- Ertesi gün, saf ve berrak bir ilkba- duvar diplerinden yürüyerek sokak 

Yunan karışık takımı dü 
G. S. ile berabere kaldı 

Birinci devrede San-Kırmızılılar 2- O mağlub waziyett 
idiler. ikinci devrede arka arkaya 3 gol atarak 

beraberliği temin ettiler 

'dan okuduğunuz zaman, Kont Şeriyi har günü idi. Tultmun tatlı ve ı11k se- başlarında birleşiyorlar ve sonra, bir- Galaf'!'saıray kale.ri önünde bir gol tehlikesi atlatılırken 
sizinle düelloya gönderen de rahib Lö- masında, güneşin ilk şafak renkleri be- birlerine mechul birer emir verir gibi Dün Yunanistarun karışık takımı ü- b. Sağa doğru kaçarak önü bomboş d 
yola imiş. lirmişti. fısı~tılarla konuştuktan sonra, tekrar çüncü maçını Galatasaraya karşı oy - ran Yunan merkez mühacimine bir p 

- Hayret!.. Hilal ve Zambak lokantasının kap!sı gazınonun arka tarafında dolaşıyor~ar .. 1 nadı. Misafirler bu kere formalarını verdi ve ikinci gol de Galatasaray k 
- Cidden hayret edilecek şey ... Ma- önüne, her tarafı meşin örtülerle kapa- içeri girmek istiyorlar .. fa~at, gazıno- değiştirmişlerdi. Her iki maçta da lesine girdi. Birinci devrede Galata~ 

amaf"h. bunları size, bizzat Madmazel 1ı bir araba gelmişti. nun ortasınd~, tunçt~~ ~ır:r .he~kel Panatinaikos'un yeşil gömleğini kulla- saraylıların birbiri arkasına kaçırdı 
Civanna anlatacak. Antuvan, Madmazel Civannanın ka- gihi oturan Turk gemıcılennı bırbırle- nan oyuncular dün san fanila ile sııha- iki güzel gol fırsatından sonra bitti. 

- .!'Je? .. Madmazel Civanna mı?.. pısına giderek: • rine göstererek tekrar geri çekiliyor - ya çıkmışlardı. İkinci devrede Galatasaraylılar rü 
- Evet. - Madmazel!.. Eger hazırsanız, ya- lardı. Galatasaraylılar rüzgara karşı oyna- gan arkalarına aldıktan sonra hlk\ro· 
- Beni nerede görüp anlatacak?.. vaş yavaş gidelim. Şövalye uykudan Bu hareket, ortalık aydın~~ıya mağa başladılar. Aralarına Ankara Ga yeti elde ettiler. İşte Basri güzel bi 
- Madmazel Civanna, sizinle görüş- uyanmadan evvel şatoya girersek çok başlayıncaya kadar d~vam etmış:ı. Fa- latasaray oyuncularından İzmirli Bas- şütle bir gol attı. 

mek için buraya gelecek. iyi olur. ~~t, ~a~ıya araba gelir gelmez, ış de- ri ile Cemili de almışlardı. Dünkü o - Geılatasaray müdafilerinin bir hata 
- Bu .. mümkün mü, Antuvan?.. Dedi. gışmıştı. yunda da gördük ki Basri bütün arka- Yunanlılara. 3 üncü golünü hanrlam 
- Niçin mümkün olmasın, şöval- O geceyi tamamile uykusuz geçirmiş (Arkası var) daşları arasında en çok çalışanı ve hem oldu. Sacid sol açığın çektiği şütü an 

yem?.. de en verimlisi idi. cak karşılayabildi. Fakat bloke etme 
- Civarına, artık Kont Şerinin zev- Necdet oynayamadı. Yerine genç - sine imkan yoktu. Bunun üzerine sa 

cesi olmuştur. Gonu··n Bulmacası eı·r doktorun günlük lerden Sabri getirilmişti. Bu genç ve iç de üçüncü golü içeri attı. 
- Hayır şövalyem. . dikkat buyur- tecrübesiz oyuncu muvaffak olamadı Artık Galatasaraylılar hakim:ye 

muyor musunuz?... Daha hfila onu, notlarından ama tecrübeli sayilan Bülendden bir elden bırakmadan sonuna kadar oyn 
Madmaze1 Civanna diye yadediyorum. / derece daha üstündü. yarlar. Bunun neticesi olarak l3asrini 

- Ay, kont ile izdivac etmemiş- Rüzgarın tesirinden istifade eden güzel bir pasını Eşfak ustaca kulland 
ler mi?.. ' Raşitizm: Kemik Yunanlılar biraz daha üstün oyun tut- İkinci golü attı. 

- Ne münasebet, şövalyem? .. O da ı. Hastalığının tedavisi turdular. işte bunun semeresini de San - Kırmızılılar mağHlbiyette 
.rahib Löyolanın bir dalaveresi imiş... _ 1 _ 21 inci dakikada aldılar. 20 pastan Ga- kurtulmak için uğraşırlarken Bülen 
Bugüne kadar sizin ~kınızı büyük bir ~ Net•ünemuı geç kalıntı olan çocuklarda latasaray aleyhine bir frikik cezası ve- sağdan gelen bir pasa kafa çıkardı. Ka 
hararetle kalbinde saklıyan Madmazel "' Jr:emik huta!ıtı bqlar. Bunun en mühim !ildi. Nedense San _ Kırmızılıların şan leci yakalayamadı. Sol müdafi topu i 
Civannanın, b~kasile izdivac etmesi- ·~ sebebl çocuklara midelerinin kabul ede- sına hemen hemen her frikikle gol 0 - çeriden çıkardı. Bu suretle Galatasa 
ne imkan var mı, hiç?... bilecetı gıdaların Terllmemeaicllr. Gayri ıur. Bu da tabii bir şekilde Sacidin ok rayın beraberlik golü oldu. Top orta .6 muntazam yemek verilmesidir . Mide ve 

- Antuvan! .. Neler söylüyorsun? barsaklar fazla yoruluyor Ye bu .ebeb- gibi fırlıyarak plonjon yapmasına rağ- geldi. 
- \Muhterem ~ÖV'alyem!.. Sire; bü- '7 den ekseri raşitik çocuklarm :tannlan men gol oldu. 24 üncü dcrkikada Ad - Oyun bu şekilde bir müddet dah 

tün ciddiyetimle en bariz bir hakikat- ~ büyük ve gergin olur . Sebebi budur. nan hayret edilecek bir şekilde orta - devam ettikten sonra 3-3 berabere n 
ten bahsediyorum. Böyle çocuklar ~k terlerler. Dttleı1 de lardan aldığı topla kendi kalesine doğ- ticelendi. 
Şövalyenin kirpiklerinin ucunda bi- 9 geç çıkar, çünkü dişler de aiızdakl. gı- ru mükemmel bir forvet gibi akın yap- Galatasaray: Sacid - Cemil. Adnan 

şayi m uhatiyi yırtacak derecede sertle- 'Pah 
rer damla yaş belirdi. Başını, tekrar 'o şememiştlr. Tıbkı kemiklerdeki vaziyet Musa, Salim, Mustafa - Sabri, ...,. .... 
pencereden tarafa çevirdi. Hafif bir gibi. •ki b k •• Gündüz, Basri, Bülend. 
sesle: SOLDAN SAÖA: İfte böylece ra,yltlznı yerleşince teda.tye 1 genç o sor Yunan muhteliti: Lklambos • Gupl 

- Gelir de beni bu halde görürse, ı - hi k1'1llk kol.tut - ördetın benzen,. kotmak llzımdır. C'dı·rneıı· bokso··rıe ris, Papadopulos - Eftimiyadis, Kondi 
z _ H~ • klmaentıı buzuna muh tel o - Teda v1nl.n en belli baflı esası lldalarm 1:. L k Mil ak" Balta · Cane 

derhal benden nefret edecektir. mamak _ oeıecet uman . tanzimidir. Çocuğa emıaau madeniye, d .., h lis, ir os - Y ıs, cıs, 
Antuvan, kuvvetli bir .sesle cevab ı - Yalı••lr mudanlldall amrl mtu • bl&tJOOl ve profostatıı yemekler yedir - o··voşmege azır trs, Triyandafilos, Hirilto. 

verdi: red ii.çüncü f&hıa - Komtu ve D.rdet met. Yom.urta sansı, mahallebt, sebze- Hakem: Ahmed Adem (Kasımpa.p) 
bir deYlet. im', .mqnJar bqbca gıdafl 'teftll eder. 

- Böyle mi zannediyorsunuz, şöval- t _ Yangında görünen. Fakat uu tedavi (Ultraviyole) tedavlsl-
yem ? .. Ben kendisine her şeyi anlattım. 5 - zam.an - Merhamet. dlr. Yani sun'i günef, Yazda pliJlarda 
Bilseniz, o kadar müteessir oldu ki... 8 - Vlllyet - Bımz. ultravl7oleyi bel'etmlş bulunan kwn-
«Demek ki, onun bu felaketine ben se- 'l - Batılan yer. tarda yapılan güneş ve deniz banyoları 
beb olmuşum.. benim yüzümden bu 8 - Hedef - Evkafa verilen vergi. kışın da sun1 güneş ziyası tedavisine 

9 - Cild - Müteferrika. çocuklan maruz bırakarak, temlklerlnt 
hale gelen bir sevgiliyi, artık kendi ha- ıo _ Damen _ Hızlı bağırmak. kuvvetlendirerek, ritaminlt gıdalara faz-
line terkedemem. Ona gitmeliyim. E- TUl[AIWAM AŞAÖI: la ehemmiyet vererek r8,fit1zml az za-
limde olmıyan sebeblerle bu felaketle- ı - Taş - Ev bulup yerleştirme. manda tedavi etmek mümkündür. 
rin vuku buldug~unu isbat etmeliyim. 2 - Uzun buton - İşaret. 

Ceftb t.Ae1ea H DTllCalanlBwa peda 
Kendimi ona affettirmeliyim. Artık; 3 - İnleyen - Aded. p ula J'Oliaınalanıu rica edarJs. Alllll tü-
b .. t.. ha t h" tl . 4 - Aileler - Başta olan. dlrtt• lııtelderl mıakabelMb kalabilir. u un ya ımı, ona ızme e geçırme- 5 - Geceleri insanları rahatsız eden ve 
]iyim .. • dedi. 21p zıp zıplayan böcek - Beyaz. 
Şövalyenin gözlerinden taşan yaşlar, 11 _ Ayni • o:Yok• ım zıddı - Yapma~ r 

pembe yanaklarından süzülüyor, güç- ıı.Cürlimlerden babsedllirken kul.lanılır•. No··betcı· " eczaneler fükle zaptettiği hıçkırıklardan, omuz- ., _ Tuuk yumurt8$1Ddan çıkan. 
ları hafif hafif titriyordu. e _ su sotutmı,.a mahsus kasa - Çok tyt. 

Antuvan, şövalyenin yanına kadar 9 - Ced - Bn1ııe ÖO)'llJl&. 

"d k ll . ld n· "k 10 - Karanlık ~er - İ1ive. gı ere e erme san ı. ız ço c?rek, 
başını dizine dayadı: r--' --;;;......-.....-._~...._ 

- Muhterem efendim!.. Aziz Şöval- ı · 
yem'. .. Affedin beni. Sizi müteessir e- ~....__...~ 
'deceğimi bilseydim, kat'iyen, bundan 
bahsetmezdim... Halbuki.. ben, Mad
mazel Civannadan bahsetmekle, sizi 
memnun edeceğimi sanmıştım. 

Diye mırıldandı. 
O zamana kadar derin bir sükunet i

çinde bulunan Poyraz Ali de söze ka-
rıştı: 1 

- Şövalye! .. Eğer Civannanın bura
ya gelmesi seni müteessir edecekse, 
söyle .. şimdi, bir gemi çıkarayım. Ha
ber yollıyayım. Buraya gelmesin. 

Şövalye, derhal cevab verdi: 

Ba pıce .. ""Wel elaa eezantıler tanlarclır: 
İttanlnıl elbeliatleidls: 
Aksarayda: (Şeref). Alemd&rda: CAbdill
kadir). Beyazıdda: CBelkıs). Samatya
da: (Rıdvan). Eminönii.nde: (Benaason). 
Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Fenerde: CE
mUyadl). Şehremininde: <Hamdi). Şeh
zadebaşında: (Asaf). Karagü.mrükte: 
CArlf). Küçiikpazarda: (Hu16.ll), Bakır
köfii.nde: ( İstepan). 
Be7ofla clbetiodekiler: 
İstiklAl caddesinde: (Kanzuk). Dairede; 
(Güneş). Topçularda: (Sporldts). Tak-

.simde: CNizameddln). Tarlabafmda: <Ni
had). Şlflide: (Halk). Beşl.k.tqta: (Nall 
Halid). 

Bofaziçi, Kadıkö)' ve AdaJardaldJer: 
ÜSkUdarda: (İttihad). Sarıyerde: (Nıır1>. 
Kacbk~de: (Büyük - tTçler). BüyUk
adada: <Şlnul Rıza). 'Heybelide: (Ta· 
naş> . 

f zmir'I4 Muzaffer ~nkaralı Fıuıcf 
Geçenlerde spor sütunlarımızın bi -

rinde Edirneli Sabahaddin isminde 
genç bir boksörün kendi sıkletindeki 
boksörlere meydan okuduğunu yaz -
mı~tık. Dün biri İzmirden, diğeri de 
Ankarad.an iki mektub aldık. İzmir ho
roz ve hafif sıklet boksörlerinden :M:u
zaffer bu meydan okuyuşa karşılık ve
riyor ve diyor ki: 

«- Boksör arkadaşunın bu arzusu
nu memnuniyetle kabul ediyorum. İs -
terse ben İstanbula gidebilirim. İsterse 
kendisi İzmire gelir. 1 O ravundluk bir 
maça daima hazırını.• 

Ankara Galatasaray klübü boksör
lerinden Fuad Yücel de ayni şekilde E
dirneli boksörle karşilaşmağa hazır ol
duğunu, Ankara Ga1atasarayı vasıta -
sile muhabere ve anla~ma yapılabile -
ce ... ini azmakta dır. 

Anlıarada şlld 
Final maçı 

Ankara 2S (A.A.) - Şild final ma 
bugün Ankaragücii sahasında olduk 
kalabalık bir meraklı kütlesi huzurun• 
da yapılmıştır. 

Ankaragücü ile Gcnçlerbirliği ara .. 
sındaki bu karşılaşma, geçen hafta ol .. 
duğu gibi bu hafta da 4-3 Ankarı · ·1 .. 
cünün galibiyetile neticelendi. 

BarutgUcü maçları 
26/ 6/938 Pazar günü Bar\ltgilcünfln Jap&'" 

cağı maçlar: 
Barutgücü genç - Turan Oençlerblrlll! 

(Barutgücii sahasında). 
.Barutcücti - Karagtimrtlk B. 
Barutgüeü A - Karagümrük A, (Kara .. 

gümrük sahasında.) 

Bugünkü spor -
har ek etleri 

Kadıköy ıtcıdında: 

1 - Fenerbahçe (B) - Kasımpa,a 

(A) saat 15.30 
2 - Fenerbahçe - Beşiktaş saat 17.30 
3 - Türkiye maraton şampiyonası, 

saat 14 
Taksim stadında: 
ı - Tekirdağlı - Mül~yim giıre§i. 

2 - Kara Ali - Corc Mödrin güreşi, 
saat 16. 
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latanbul Asken Le.anm Amirliği binıan 1 
( 

• matm bir yüzlll, 500 metre iki ,.Wii ım1pmma n. &OO top ..,_. alma
eaktu'. Açık eksiltmesi 26/Temmuz/938 Sah günü saat 11 de Topbaııede lata,nbul 
Lenmn lmirliji- satu>aJma komisJonunda yapılacaktır. Şartnamul komisyoncl& 
&WWebilir. Hepsinin tahmin bedeli 2175 lira, ilk tA?mfn•tı 183 lira 12 lmruftur, 
ı.tekliıerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komiqona plmeleri. 

el• cM'f 4-

Gümriik Muhafaza Genel Komutanhjı lstanbul 
am•lma Komis1oeoııdan : 

....... 
=~ için tu1iiDl 10 tarie 

•'bek muJıafaq bl
.. ,..., noD*ılan
-. lkmaıt. 

1IO •• 

00 ft/e/918 Pazartesi 11 

J - Yutanda yazıh alım ve l)ina ik~bıUi' ~rlletl '81' w wıt1ettndt 
flZl.rhlı yapılacaktJr. 
ı - Tuluma aid bez önıeji ve bbıa ikmaline ald pı1name ve keıfl kcmdsyon

tlldıt. Görtue'bl11r. 
ı - Weklllerln a&a ve aatinde ilk.~ _....,. Wrltkte Oalata 

eeki itbal&t a6mrillil binasındaki komisyanr~•h!fL cll3h 
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Galata - Ltabal • lmtr 
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Dr. HAFIZ CEIAL 

(Lokm• SKlm} 
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1011 Posta 

Ymnl. 8lrUI. 8aftdll ... Balk lllll&tlt --Yeıebatan, Çatalfelme ..... 
11'1' AlfBUL 

Guetemlzde çıbu yazı ve 
ıadmJerin Wltilıı llakJarı 
mahfuz ve pzetemlze aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 • a t 

AJ Ar AJ 
..... ltr. ltr. 

T01UCtn '1BO 400 llO 
YUBANİSTAJI .. 12IO ftO .. 
BCN:ul 2'1UO 1400 M 

Abone bedeli pefia!clm Mrea 
delltUrmek • nrUf*. 

Gıl• -- .-1 .,.,..... ,,,,,, ..... f//ftllil.ıq., ............ 
Cevab için meJdqbl•a lf kurillhık 

Pul Jllvesl ı•zrmdır. 

POltaı 1cutunı : 7'1 İmDIMU 
Telf#fof : Sem P9lla ,....,..: .. 

... 
eJDll ,..n K Bec1eB t. ~ Ek. pkli 

2'm Lira 1.ft Ku. 

Kuru ot • l300 m &O Kapah zarf 5/Temmuz/938 ıit 
• 880 .,., 540 • • 1' 
• 111 .. l'IO • • 17: 
• • IMO '138 • 8/Temmuz/938 1ll 
• - 9000 8'75 • • 11 
• 240 4808 380 • • 17 

2. SV. 'l'iimen BtrBtlerlııln DıUyaca olan yukanda yuılı altı ka1ea karu ot 
ayrı ayn llıale edilecektir. Şartnameyi okumak itisyenler hergün münakasayw 
gireceklerin 938 senesine aıd Ticaret Odası vesikalarile birlikte ihaledeıl bir saat 
evvel Lfileburgazda Tüm Satmalma Komisyonuna müraeuıJarı. c22• c3'1281 

MMf 

22000 kilo 1adeyalı bpa1ı zarfla eksiltmeys konulmuştur. Tahmin bedeli 24200 
liradır. bt Wninatı 1815 llrad.ıt. Ekailtne 11/Temmuz/838 Puartesl ginü saat 
15 de Erzincan Askeri Satınalına Komisyonunda yapılaeakbr. Şartnamenın her· 
gün komisyonumuzda görebilirler. Teklif mektublan bent gtln w saatten bJı 

saat evveline kadar komisyon başkanlıjına veya posta ile ~ buluna
caklardır. İstekliler ihale güu ve saatte komisyon başkanlılma tecim ve endüstri 
odasında kayıdlı bulunduklann!l dalr vesika ibraz edeceklerdir. c24> c3'l2b 

Bursa pnıtzonu ~ IO bia kile byun eU kapJlr lal'f Jolu Ut 13/Tenuauz• 
Çarpm,lta gtiı\ii ... t l' dt Buna Atkefi 8atmalmı ltotnilJtnunda eıuumı.ıe 
konacaktlr. tık tu.tan l2SOO lira. Uk teminatı 1888 lil'adQı. fartu!Mli pıar ... 
Bursa .Aüeıl latınıhaı KomlayOllu ile AUar1a S.URl ~ ~ 
Satmalma Komisyonunda ~lel'. lksUUnQe ,ırecetıertrı kanunun la 
3 üncü maddelerindeki istenilen vesaik ile teklif ve teminat mektublannı belli 
gihı saat 16 ya tadar Bursa Askeri Satmalma Komisyonuna vermeleri. 

clh c3'112• 
1/1111!11111 

Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 15 tQa l&deyalı kapalı arfJa abna~ 
lhaleai 8/7 /938 Çarpmba libıiı saat 16 ela Çgfhıda !tor ~arjAhmda yapıla .. 
caktır. tık pey parası 1035 llradıt'. Şartaame ft ewıftm l&"mek fltl,.ıer b gill 
!ıtanbul, Ankara Levazım .. bıirınderl Satml!lba K~ ft Çorliıda 
Kor S.tmalma Komtsyominda g8rebtlt!'ler. lali1>1ertn. ~ t ve 3 lnatl 
maddelerindeki belgelerle blrlitte belli fin ve saaıtmı bir .. t ewel tekUt 
mektublmnı komisyona wrmeled. 

Kor Merkez BirlWerl ihtiyacı itin 80110 kiloJlilır.U kapalı .ea almaoakbr, 
!Jıaıesl 1171• Çarpmba güni saat 15 de Çoifada Ki>r --gAlmıda 7RPılaaJiı. 
tır. tık pey paraa laG liradır. Şutıaama ve evsıdmı a&oaek ~ heqüıı 
!stanbtıı, Ankara Levamn Amirlikleri ve Çorluda Kor Satınalnıa &mıtsyon11D-
4a görebilirler. Tah'blerin tanunuu 2 ve 3 Gncü maddelerindeki belgelerle bir. 
ilkte belli giliı ve saatten bir saat evvel teklif me&tu'hlarım komisyona verme
Jeıi. c28> c3'123• 

"""""' Cinsi Mikdan M. Bedeli İlk teminau Ek. gekll Ek. taTihl 
Ton Lira Lira 

™ Hl .. - ...... wı 7/Tf/ı!Jımu/8 
• - 18800 1950 • • 
• 360 1'8000 l:35G • 8/ • 
• - 28t08 1980 • 8/ • 
• 480 24000 1800 • 1/ • 
• '128 .,. 2'00 • 11/ • 11 
TQırien Birlikleri ihtiyacı olan yukarıda yuıh alb blem YuDf ayrı ayn ~ 

edilecektir. Şartname)'i okumak latiyenler hergüıı münakasaya fftlrak ~ 
1eıin 838 seneaine akl Ticare~ Odası vesikalarile birlikte ihaleden blr aat ene! 
Löleburgisda Sat1n81iııa Koıiı!syon~ müracaatlan. .Uııı c~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüfü ilanları 

Ali ten ı.._m ldfmfiril afmaak. 
Tahmln edilen bedeli 83395 lira olan 8U5 ton Lavamaıin kömi1ri1 Aabrt l'tbd, 
bJar Ummll Mildürlülü Aüara Satmalma ~unca 9/7/938 c:mnartal 
libıtİ saat 11 4e kapalı zarf ile ihale edileCektir • 

fjutDame 4 lira 17 kuruş mubblltn4e Komlaycm.duı verilir. Tal1bler1n mımal6e 
bt teminat olan 5419 lira 7D kurufu havi teklif mektUlarmı mezkar a&nde aad 
ıo a kadar komisyma v.aıeleri ve kend.iılerinia de ll80 auım.rab lrıummm 1 
ve 3 üncü maddelerlndeJd nsaikle mezldlr &0a " _...1rimliiJaiı IDlne• 
lan. c3880t --1077 ..... kok u.G'8 -~ 

Tahmin edilen bedeli 257&2 lira olan lO'l'I ton adi kok k&nüril Aakerl l'amt. 
blar Umum MtlcHlrllltl Ankara Satmalma Lnb,anunea 111'/938 Pazaıtell 
aünü saat 11 de kapalı zarf ile ihale edileeektlr. 
Şutnamıe 1 Ura. kamt .......... .....,... verlltr. Tali ............ 

kat teminat olan 19.11 lira 40 kunJfU bavl teklif mektublanm 'D(8llrtr &ünde •t 
ıo a kadar tomisyalla vermelen ve kendilerinin de HIO numaralı.__... 2 • 
ı ilncii maddelerincleld vesaikle mezktı IÜJ1 ve saatte ırmu.,ona ~ 
lan. .... 



Yazın insan kendini daha 
ko aylıkla OşDtDrl 

Nezle 

Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz. 

la 1111 tehlike aıameuerıaı glrlr girmez derbal 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına mani olmakla 
beraber bOtun ıztırabları da dindirir. icabında gOnde 3 kaşe alınabilir. 

lamlne dlkk•t, taklldlerlnden •akınınız, ve Nevrozln yerl11e 
batk• bir marka verlrler•• ,ıddetle reddedhlla. 

Kan çıbanları ve parmaklarının 
aranndaki kaşıntılar için VİROZA 

Dolama, meme iltihabı ve çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
traı yaralan, ergenlikler, ve 
koltuk alb çıbanları için 

En çabuk ve 

........................ 
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA 
Bermayest Liret '100.000,000 

thtıyat akçesi Liret HS,769,154,50 
Merkezi İda.ro: MİLANO 

İtalyanın ba.şlıca tehirlerln<lt 

ŞUBEI.ml 
tngııtere, İsriçre, Anıaturya, Maca
rlatan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerita Cemablrl 
Müttehldest, Brezllya. ŞW. tTruııua1, 

ArJantın, Peru, ~atör "' 
Kolumblyada 
Attlyaayonl&r 

tSTANBUL ŞUBE MERKEzt 
Galata Voyvoda. cad<leal Karakö7 
Pal~ (Telef: 44841 /2/3/V5> 
Şehir dahilindeki acenteler: 

istanbulda: AlAlemctyan hanında 

Telel 22900 13/11/11/15; Beyotıwı
da: istlklll caddesi Telef. 410ff 

izMtRDE ŞUBE 

Nazilli S1'lh Hukuk Mahkemesin
den: 

Nazilli Sümerbank basma fabrikası 

müdüriyetine izafeten vekili avukat Sami 

Kutluğ tarafından Nazillı Sümer ma • 

hallesinde fabrika Kantin lokantası ki -

racısı Abdullah Hersek aleyhine açılan 

R 

Y~N i Tt:SliMAT 
ILMüJ.l A BE RLEl2i Mi Z 

' 

kullanınız 

PATI 
kullanınız 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kiraak~ninfu~iwb~~ica~ana~-1 cak davasının muhakemesinde: DENiZBANK 

SAÇ KOM OJEN 
Saçlara besler, köklerlnl kuvvetlendlrlr, dökUlmealnl 

önler, kepeklerl giderir. 
INGILIZ KANZUK ECZANe&I 

Beroaıu • lstanbul 

Devlet DemiryoJları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
9 ncu ltletme MUdfJrlUGUnden ı 

27 haziran 1938 Pazartesı gününden iti haren 16 ve 21 numaralı katarların iti
rıererleri aşağıda tasrih ediluiği \•eçhile tadil edilecektir: 

16 No. lı katar 21 No. lı katar 

İsi.an bul 
Kum kapı 
Yeni kapı 

Samatya 
Yedikule 

Balıklı 

Zeytinburnu 

Yenimahalle 

:Sakırköy 

k.ılkı~: 7120 
> 7,28 
> 7,31 

> 7,35 
> 7,39 

> 7,42 
> 7,46 
> 7,50 

> 7,53 
Yeşilköy Varış: 8,00 

Kalkıı 8,01 

Florya » 8,08 
K. ÇEKMECE Variıf: 8,10 

K. Çekmece 
Florya 
Yeşilköy 

Bakırköy 

Yenimahalle 
Zeytinburnu 

Yedikule 

Samatya 

Yenikapı 

Kumkapı 

İstanbul 

Kai!<tş: 

> 

Varıı: 

Kalkıı: 

> 

• 
> 

> 

• 
> , 

Varış: 

8,15 
8,18 
8,24 

8,2ıJ 

8,33 

8.36 
8,40 

8,45 
8,48 

8,52 
8,55 
9,02 

Ayni tarihtt?n itibaren 24 v~ 31 numaralı katarlar da hergiln aşağıki itinereri 
takiben Km. 24 e kadar uzatıfacaklardır: 

24 No. lı katar 31 No. lı katar 

K. Çekmece Kalkış: 11,33 Km. 24 Kalkış: 11,39 
Km. 24 Varış: 11,36 K. Çekmeğe Varış 11,42 

Yeni cep tarifesi bastırılmıyucağından bu tashihlerin el ile yapılması r1ca olu-
nur. (3859) 

tç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her tarın iltihablarıııda, 

cerahatlenmiş fistnllerde, kruıa] an basur 
mflmelMlnln tedavisinde 

REK daıma muv, tlo 
ŞiF AYI TEMİN EDER 

ADEMi İKTiDAR 
Ve BEL GEVŞEKLIGİNE KARŞI 

a • iN 
( Posta kutuau 1255 Hormobln ) Galata, 

Müddeialeyhin yeri belirsiz olduğun .. 

dan ilanen tebliğat icras1na ve muhake · 

menin 4/7 /938 pazartesi saat 9 a bırakıl • 

masınn karar verilmiştir. O gün mumai· 

leyhin mahkemeye gelmesı veya kanuni 

bir vekil göndermesi, aksi takdirde mu· 

hakemenin gıyaben bakılacağı dvvetiye 

makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

EN GÜZEL 
Bıfzıssıbha noktai nazarın· 

dan hor hususta iyi imnl 
edilmiş ÇOCUK ARABALARI, 
en iyi şerait ve en ucuz 

fiatlarla yalnız. 

Baker Matazaıarıada 
satılmaktadır. 

Dr. Ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ktzamık öksürükleri için pek 
tesirli ııaçtır. Her eczanede ve ecza 

depolıınnda bulunur. • .. 

- lstanbul • lzmir • Pire seferleri 
27 Haziran tarihinden itibaren İzmir hattına ilAve blr posta kaldırila· 

caktır. Bu postayı yapacak olan (Konya) vapuru her Pazartesi gttnO Js
tanbuldan doğru 1zmire hareket edecektir. Postanın seyir programı şudur: 

-aıoış-
Jstcmbuldan hareket Pazartesi 16,00 lzmJre varış Salı 18,00 
lzmirden » Çarşamba 14,00 Pireye > Perşembe 10,00 

-DÖNO•-
Pircden laareket Perşembe 16,00 tznılm varış Cuma 11,SO 
1zmirden » Cumartesi 10,00 lstanbula » Pazar 12,00 
Navlun Ucretl•rl ve•alr• hakkında tef•llAt almak için 

Karaköy acentahtına 111Uracaet edllm••I 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize kolayllk 
iş yerleri fstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar yo

rulmamaları için tahsile verecekleri sen edlerden başka bütün şube ve ajansları
mız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren Mmr • 
Çarşısı civarında Tahmis sokağındaki em tea depomuz bürosunda idi günlerde 
saat dokuz buçuktan on beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuktan on bir 
buçuğa kadar kabul ederek emirlerini sür'atle yapacağımızı arzederiz. cM.98• 
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; Türk Hava Kurumu 

~ e·u·v·u·K Pı.YANGOSU istanbul Beşinci icra Memarlufundan: 5 

3 üncü keşide 11/Temmuz/1938 dedir. 

Bügiih ikramiye: 50.000 ·Liradır ••• 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 10.000 ve 20.000 ) liralık iki adet mllkAf at vardır ... 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyan~oya 

iıtirak etmek ıuretile ıiz de taliinizi deneyiniz •.. 

B:iyükadada Topuz sokağında 15 nu - E§ 
marada Andon Fotyadise, Sofiyaya 500 E 
lira borcunuzun temini istifası zımnında 5 
İstanbul asliye rnahkemesı beşinci hu • = 
kuk dairesinden gayri menkulünüzün E= 
haczi ihtiyati suretile haczine dair veri - E] 
len karar tatbik edilmış ve İstanbul be - § 
şinci icra memurluğunun 938/2072 nu - 2 
mara altında gönderilen haczi ihtıyati ;;;; 
kararı Jkametgiihınızın belli olmamasın - g 
dan dolayı tebliğ. ~dil.me~sizin geri gel.mi~ ~llllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUll 
ve bu kere haczı ıhtıyatı karar suretmın I 
20 gün müddetle ilanen tebliğınc icra hiı- • • • 

kimliğince ~ar~r veriın:.ı~ti:·. . . ilan T arıfemız 
Karar daıresınde tarını ılandan ıtıba-

ren 20 gün içinde haczin sebebleri hak
kında bir itirazınız varsa aıd olduğu İs -
tanbul beşinci icra memurluğunun 938/ 
2072 numaralı dosyası üzerinden bildir
meniz tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
olunur. (1099) 

A>•-•• DIŞ T ABIBI ~--.;. 

RATIP TÜRKOÖLV 

.............................................................. 
Son Posta l\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ . 
A. Ekrem UŞAKLlGlL 

Birinci sahile 
ikinci Bahile 
O çüncü sahile 
Dördüncü •ahile 
iç •ahi/eler 
Son sahile 

400 kurııı 
250 )) 
200 
100 
60 
4Q 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca rnikdarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

iıancıJık Kollektil Şirketi 
Kabramanzade Han 

Ankara caddesi 


