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idare işleri telefonu: 20203 Fietı: • kuruş 

Sovyet - Japon Harbi 
Tehlikesi Yeniden 

Meydana Çıktı! 

Garo e Cenevre ko,mı·syonu Sovyet Rusya, Çinde~i Jap~n kuvvetlerine karşı 
V _ çeteler teşkıl etmıye başlamış 1 

sekreteri Anker azledildiler 
l'eni kumandan tatbikata geçiyor, 
kagıd muamelesi tekrar telıir edildi 
Dostluğun ilk Hidiselerin önü henüz 
şartı karşılıklı tamamile alınamadı 

Uzalışark Sovget orduau kumandanı Mareıal 
Blilher'ln Çan -Kay- Şek ile görilşmek ihere 

Hanllau'ga gideceği bildiriliyor 

Sovyet ordusu mevcudu 
fazlalaşhnlıyor 

:Varşova 3 (Husust) - Umumiyetle 
iyi haber alan Nova Jeçpoıpolita gaze
tesi şu sansasyonel haberi vernıelite • 
d.ir: 

-Sovyet - Japon harbi artık pek ya
kın bir istikbalin meselesidir. Yüksek 
askerl erkindan müteşekkil yeni Japon • 
kabinesi, Sovyet Rusyaya karşı hazır -
lanınakta olan yakın bir darbenin all
meti sayılmaktadır. hürmettir! 

Fransa, Türk milletinin 
"arlık haklarına tam 
~~rette riayet etmeyi 

Fransız Hariciye Nazın dün de ıefirimizle ve lnıiliz 
sefirile uzun bovlu görüştü. Amerikada alika u1Pd' Çinin, Milletler Cemiyeti nezdinde -

ki daimt mümessili Velington Ku on 
~-• gUndenberi Moskovada bulunmakta -

ılen bir memleket o· 
lıırsa biz Türklerin ken
disine karşı göstereceAi: 
"aiı mukabele yalnız 

dostluk ve teşekkür 
duygusudur 

~azan : Muhittin Birgen 
~rk efkarmdaki galeyan. bu ga
'l'\i anın tesiri altında hareket eden 
~ ~k hükı1metinin aldığı enerjik 
:;et, nihayet Pariste tesirini 
tt . rdi. Fransa hükılmeti, Berut
~ ~ komiserine, Türkler tarafın
~apılan şik.iyetlere mahal bı-

dır. . 
Diğer taraftan Uzakşark Sovyet or

dusunun kumandanı Mareşal Blüher, 
Kabarovskdaki karargahından hare -
ketle Mongolistanın merkezi olan U -
lan .. Batora vasıl olmuştur. 

(Dt11Gmı l1 inci .ıaufada) Mareıaı Blüher 

Eskişehirde üç gencin 
ölümüne sebeb olan 
öğretmen affedilmedi 

Dun mecliste hararetli münakaşalar oldu, 
Maarif Vekili Saffet Arıkan izahat verdi 

"· Yacak tedbirlerin alınması- f 
(~emretti ve bu tedbirler de a- Kont d6 Jfarteli,. mmbuldan geçerken alınan bir reımi Af talebine dair olan mazbataya muhtelif meb'uslar 
-·~. ikinci .. y1 .... Herıüa aitu.uacla) Ankara 3 (Humıd) - Hariciye UmwrJ 1 leden sonra Bqvekil c. Bayar tarafmdını : . iraz ettile~, neticede Ordu meb'usu Hamdi yalmanın 
~ KAUbt Numan Menemenci.otlu buıtln öl- (Devamı 11 h&d tayfada) 

takriri üzerine mazbata reddedildi 

lngiliz sermayedarları 
hükômetimize yeni 

tekliflerde bulundular ... 
'-ert şirketinin memleketimizde ağır sanayie mahsuı 

iki fabrika daha kurması muhtemeldir 

Atatürk dün 
akşam yatla bir 
gezinti yaptılar 

Atatürkle Şah Pehlevi ve 
Kral Faruk arasında 
telgraf/ar teati edildi Saldh Yargı Meliha Ulaı Hamdi Yalman 1stamat Özdamar 

Reiaicumhur Atatürk, dün .ıaaı on ye- (Kocaeli) Samıun. (Ordu) (Eıkif•1'ir) 
dide timi alSMn. uaıla Marmarada, Ada- Ankara, 3 (Hususi) - Bugün Büyük ı Aytufun cezasının affına dair Adliye en: 
Zar civannda ve Boltıziçi ile Karadeniz- Millet Meclisinde emekli binba§ı Şükrü (Devamı 11 inci ıaufada) 

(Devcımı 11 inal sayfada) 

Varşovadaki 
Müsabakalar 
Varşova 3 - Enternasyonal at ya -

rışlarmın binicilik müsabakasını Al -
rnan binbaşıaı Hasse kazanmıştır. Po -
lonyalı binbaşı Konorovski ikinci gel -
miştir. Türk yüzbaşısı Gürkan ile Po -
latkan dördüncü ve beşinciliği alınış -
lardır. (A.A.) .............................................................. 

Yazan: Muallim Nihad 
Bu kısa ve çok güzel yazı 

serisinin ilk parçası bugün 
iç sayfalarımızdadır. 

iki devirde iki hidise 
B ir yaz akşamı, Osmanlı mn-

liyesi, memurlarının iki üç 
aydır tediye edemediği aylıklarını 

vermek için, Düyunuumumiyeden 
150,000 liracık dileniyor, hakaretle 
kar§tlanıyor, red cevabı alıyordu. Bu 
1ıazin ve feci manzaraya şahid olan 
bu gözler, bugün dünyanın en çct ·u 
para piyasası olan (City) nin Cmn-
1ıuriyet hiikumeti mümessıllcrine 

memnuniyetle kapılarım açtırıını 

görüyor ... 

Yazan: Ercllmend Ekrem Ta1•• 
Meşrutiyetten iki yıl önce [Düyunu 

mwmyel Osmaniye. varidab aahs 
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2 Sayfa 

Her gün 
Dostlugun ilk şartı 
Karşılıklı hürmettir! 

SON POSTA 

Resim il Makale: Yaşayan ölüler .. = Sözün 
iki devirde 
iki hadise 

Haziran 4 

Kısası 

~-------- E. Talu 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lınmıya başladı. Bütün bunlar, bugünkü lunuyordum. Bu kalem, devlet makatıl' 
gaileli Avrupanın başına yenı gaileler larmdan idareye gelen ve idareden de.,.. 

Yazan: Muhittin Birı~n 

(Ba§tarafı l inci say/ada} 

çıkarmamak istiyen Türk hükfunetinin let makamlarına hitaben gönderilen ınii· 
eösterdiği sabır ve tahamnıüHi kuvvet- him tezkerelerin, evrakın tercümesiJll 

lendirmeğe, sarf ettiği mesaıyi müsmir yapardı. 
kılmıya bir hayli hizmet edebilir. Fakat, O vakitler, devlet kendi memurların• 
doğruyu açıkça söyliyebiliriz: Türk ef- muntazam aylık vermezdi. Maliyenii 
kanodaki galeyan henüz sükün bulmuş muntazam bir büdcesi yokıtu. Varidat ıı~ 
değildir: bulamaz ve bulmamalıdır. toplanabilirseden ibaret, masraf ta geli~I 

Paris, bütün bu davada, bize karşı, güzel israftan başka bir ~ey değildi. J:W 
ıimdiye kadar pek çok defa dostluk te- arada, memurları kim düşünecek? 1rt1• 
rninatı verdl Kaç defa Parıs Beruta ta- kAb edebilenler, rüşvet almağa seciyesi 
limat gönderdi Fakat, daima netice ay- rnüsaid olanlar geçimlerini o yolda t; 
ni şeye vardı; Hataydan başka türlü ha- min ederler, ötekiler de, zahir tevlkı.-u· 
herler aldık. Patis mi Beruta böyle söy- a...~~~s,~ı.......---•...ı liln miskinlik verici aleminde yaşaınağ' 
ledi, Berut mu Parisin sözünü dinlemedi? I katlanırlardı. 
Bu suallerin cevabı bizi alakadar etmez; Haksızlık ka11ısında mütevekkil, bir sefalet manzarası His ve sinir ifrat derecesini buldutu dakikada .ııanıblne Ltikin arada bir, bu maaş işinin d~ıı 
biz neticeye Qakanz. Netice ise şimdiye önünde de llkayd iııaanlar vardır. Cemiyeti teşkil eden ferd- zarar verir, fakat tamamen hissiz ve sinirsiz bir adamın da fazla ihmale tahammülü olmadığı diiş\l. 
kadar, her mühim meselede ayni ıey ol- ler ara~nda en lüzumsuzları bunlardır. Varlıkları ile yok- cansız bir vücudden farkı yoktur, dostlarınızı duyan ve bi- nülür, cülUs, viladeti hümayun, raın'' 
du: Pariste ne duyduk, ne işitlikse Ha- luklan tamamen müsavi sayılır. tenler arasında seçiniz, mezar taşından arkada§ olmaz. zan, bayram gibi sayılı günler ierefiıl' 
tayda aksinin yapıldığını gördük. ======::ıı::::s:::ac-====-=========================================:ıı=::== birer maaş tevziine karar verilirdi. :J3ı1' 

~}~i~#i~~;;~ ;I ~~~rf:~g~:,~:~:r; {~~:~;r.!~i~ 
dyetlıı son ciddiliğini anlamış olsun; fa
kat, mümkün demek, muhtemel demek 
değildir. 

lngilterenin en ihtiyar !'·-·-••oo••••H•H•nn••n••••H••··-·••nn•••n••••\ Hem bar artisti, diye düşerdi. Maliye o vakit paçaları~ 

D h 
: H Ü b • f k : U h I far.. sırasile: Osmanlı Bankasına, tü~ ans ocası: ~ erg n ır 1 ra ~ ıı em meı ur ayyarecl, rejisine, şimendiferlere, imtiyazlı şirket· 

(Güzel Harding) ~y ?i Hem itfaiye kumandanı lere, Düyunuumumiyeye baş vurur. ıııı 
Hatay meselesi çıktığı gli.ndenberi bu 1ngilterenin en : aşarken nasıl yaşıyordu : bir devletin kabul edemiycceği blr teze 

liitunlarda daima ayni fikri müdafaa et- ihtiyar dans hoca· Çok zengin fakat çok hasis bir ada- f Dünyanın en lü ile yalvarır .. abru döker .. 
* 

tik. Bizce Hatay meselesi ne bir safhada, 
11 

(Güzel Har • mın bir kahyası varmış. K8.lıyanın / me&hur kabare ar - Aman! Memurlara maaş vereceğitı1d 
ne de iki safhada halledilemez. Hatay ding) dir. 73 yaı • aylığı pek az otdunıı. için. çok güçlük- tlııtlerinden Harry ocağınıza düştüm! der. 
davası tam hal teklini buluncays. kadar larındadır. Buna le geçinebilirmi§. Gilnü.n birinde kah- Riçman meşhur Kimi, bu muacciz dilenciyı kapısınd~ 
mütemadiyen mücadele devam edecek- rağmen canlılığı • 1/4 o1mil§, kahyanın 04ıu cenaze pa- bir artist olduğu kovar, kimi de fırsatı ganimet bUere 
tir. Mücadele mütemadiyen devir ve ıe- nı, neş'esini daha raaını koparmak ümidı1e babasının kadar, Okyanusu istenilen cüz'i parayı vermek için al'' 
kil değiştirecektir. Fransa, Suriyede çok halA muhafaza et- cıki efendisine gitmı,: ıeçen muvaffak şartlar koşar, tefeci faizleri ister, irntii"' 
etraflı bir siyaset peşinde şimdiye kadar mektedir. Hill, - Babam öldü/ bir tayyareci, ayni zında devlet ve millet lehine mevcud 1'"' 
hayli enginlere açılmış bulunuyor. Bu a- gayet mevzun ba- Demiş, zefl9in ha.riı ~rakla t01'- samanda tanınmış yıdların kaldırılmasını ileri iiirer.. or 
çılıf onu sürükleyip götürmeğe çok mü- caklarıİıı 17 ya _ mıq: manlı maliyesi o anda her şeye raııdı~; t.tr itfaiye .kuman bv> 
aaldd!r. O sürüklenip gittikçe Hatayda ıındaİti bir eenq _ Ncuıl öldü, cmuın ıunu anlat! O, böyle zaruri vaziy~tlcrde neler Jca , 
da bunun akislerini görmemiz ururi idi. kız .kadar hava _ Çocuk boynunu bükmüı: ianıdır. Riçman, etmiştir, neleri Bununla beraber. gell 
Şimdiye kadar hep ve yalnıı bu akislere ya kaldırabilen ~erika tehir - hazan red cevabı alır .. - - Ya§arken, nasıl 11a.şıyor, diye da• 
ıahid olduk. Bundan sonra işlerin başka türlü türlli akro - •ordunuz mu da fimdi, nasıl öldüğü- feri itfaiyelerinin Bir ağustos akşamı, paydosa beş on i• 
türlil olabilmesi için Parisin bütün me- basi hareketleri yapan kadın Pariste, ıs: nü ıoruyorsunuz. lberislnln fahri kika kalarak, meclisi idare başkatib: •. b c1 
seleyi başka türlü görmesi ve işleri de koçyada dans hocalılı etmiştir. Şimdi \ kumandanı seçil- lahare beşinci Mehmede baş mabefill. 
başka türlü tutması lbımdır. Eğer, böy- beli bükülmüş bir çok kadın ve erkekler •• _,._ ............................ - ................... ,/ mi§ bulunmakta- olan - Halid Hurşid Bey merhum beni~ 
le yaparsa Hatay davası, yavaş yavaş ve onu görünce hayretten ağızlan bir kanş ~ırttı. Masasının üzerinden uzun b 
aükQn içinde tabii hal yolunu bulur. Ak- açılmakta: Kalbi açı/aralı dır. tezkereyi alıp bana uzatarak: 

ti takdirde daha yeni yeni buhran saf- - (Güzel Hardin&) daha halA .ır.ocama- Temizlenen Futbol seyretmek vücude - Bunu gayet acele ve dikkatle te; 
halan görmemiz de gayet tabii olur. mış .. demektedirler. cüme ediniz .. kumandan Bedje, be1' * Filvaki, dans hocuı obu yaşında yeni Genç kız faydalıdır yor .. dedi. 

Madem ki Paristen dostluk sesleri tek- bir dans icad etmif bulunmaktadır. Londrada toplanan doktorlar kongre- Bu, Düyunuumumiye komiserliğin~ 
rar yükseldi; madem ki iyi bir demok- ,·; k ıinde, doktor Dukes f(iyle demiştir: gelen cGayet müstaceldir> işaretli, ve 

UÇ ocası da yıldırım tün bir sayfayı kaplıyan bir tezkere icii 
rat ve geniş bir radikal olan yeni Fransız - Evvelce, elli kuru§ vererek, futbol '!' 
hariciye nazın, dost olarak Türkiyeye isabetile ölen kadın 

1 
maçı seyredenlere, başkalarının top pe- cMütekarribülhultil olan cüllısu Jll:tı$' 

yapacağı seyahatten bahsediyor; §U hal- Yugoslavyada Darlnka i!imli bir Yu - şinde koşmalarına bayılanlara kızardım. min menusu cenabı hilafetpenô.hi ~ı.J f' 
de, bizim için de bu dostluk ahengi için- goslav kadınına (Yıldırım meleği) laka- 1 Fakat yapılan tecrübelerle ıunu anla- sebeti mübaccelesile, Deriscadettek

1 ı11ıı' 
de falso yapan sert bir ses çıkarmamak bı takılmıştır. Sebebi de, kadının 3 sene 1 mış bulunuyorum ki, bir futbol maçı murini Devletialiyyeye birer maaş itll~ 
bir vazife oldu, Fransanın dostluk te""~- içinde üç defa evlenmesi, üç kocasınm ( iradei merhametade_yi hazreti pad» , ~... seyreden adam, futbolu oynıyan oyuncu d" · 
natını sened olarak elimize alrnıya ve bu da yıldırım isabetile ölmeleridir. şerefsunuhu sudur buyrulmuş ise ~· 
teminatın tat!bikatını beklemeğe mec- Filhakika Darinka, geçenlerde kocasile 1 kadar fizyolojik tahavvüllere maruz; kal- ibaresile başlıyarak, bu iradenin ye~ 
buruz. birlikte evinde otururken, birden fırtına 1 maktadır. O da futbolcu gibi hararetlen- getirilmesi için hazinei celilenin sıa~~· 
Eğer Fransa Türk milletinin en tabii kopmuş, ıimşekler çakmıya başlamış, 1 rnekte, heyecanlanmakta, kan tazyiki !iyesi ŞU anda bazı esbabdan nAşi ın~.f 

olan varlık haklarına tam ve ktımil bir derken müdh.iş bir gök gürültüsü olmuş, ~ {artmakta ve bol bol terlemekted.lr. olmadığı söyleniyor ve neticede: '~ııı-
ıurette riayet etmeği bilen bir memleke! etrafı aydınlık kaplamıı, biraz sonra da nuumumiyece cibayet edilegelen rU

5
de# 

olursa biz Türklerin kendisine karşı gös- üçüncü kocası, yıldırım isabetne ölerek 1 H a.tzzasını kaybeden genç ve varidattan devlet hissesine isabete &l' 
terece~mlz mukabele yalnız dostluk ve ayaklarının dibine yuvarlanmış, kendi - P mebaliğden atiyen mahsubu icra e 
teıekkür. duygusudur. Aksi halde, yani sine de bermutad hiç bir ıeycikler olma- ı Londra hastanelerinden birinde teda- mek üzere .. :t 150,000 lira isteniyor~\l~O' 
bugün bu teminatı veren Fransa, yarın rnıştır. I vi gören bir delikanlı hafızasını İdare reddetti. Maliye ısrar ett .. d,P 
orada tekrar Türk aleyhdarı bir cebhe kaybettiğinden anasının babasının kim miser arada pazarlığa girişti. KuJl'l~yl' 
yapmak için, açık veya gizli. çalışmakta Dünyanın en dotru saati olduklarını, nereden geldiğini batıt'lıya- Berje dayandı. Bundan önce gen: ~ 
devam ederse _ bizzat Paris bundan İngilterede Grlnviçde 5 yıl süren tec- rnamaktadır. Bir kaç dans havası ile bir istenilip te alınan bir avansın hala ~ıe~ 
meS'ul olsun veya olmasın - gene sesimi- rübe ve tedkiklerden sonra rasadhanenfn ' subuna maliyece ymıaşılrruıdığını Jlı 
_. -nts 1 . tinin. ır:;.,. .. .:ı • iki sinema yıldızı ismini söyliyebilen su·· rdu··. Yalvardılar, yakardılar. ....1s .• Jlltfl. 
ır.ı ,.... e teceğiz. Bu ses biıim kalemimi- yem saa .... ~ re.mu yapılmı§tır. Ge 1 d b -ıunıard kalb k ~~ 5 

çen er e u su a, ese- delikanlının kıyafetinden iyı· bir aileye ., 
zin çıkardığı aea değildir. Kendisine mü- Elektrikle iıliyen bu saat dünyanın en kumandan Berjeye gelip tc ayak or 

ff h d ğ d d 
sinde toplanan kireçler kazınmak sureti- mensub oldulh· anlaşılmaktadır. Kendi - dı"~ı· kaldı.. ·" 

re e ve mes'ud, müstakil ve şanlı bir o ru gi en saati ir. Filhakika 5 yıl sü- &"" 6 v 
istikbal yaratmıya ahdetnuş olan bir ren tedkik ve mil~ahede esnasında anla- le, büyük ve eşsiz bir ameliyat geçiren sine her gün muntazaman radyo dinle - Gece olmuştu. Boyuna teati edilefl ~ 
milletin, en knçilk bir Türk davası kar- şılmıştır ki bu saat 5 yılda yıldıza baka- on yaşlarındaki bir İngiliz kızından bah- tilınektedir. Bu suretle işiteceği dans ha- kerelerin tercümesi için ben de orad~~ 
fJSında hissettiği galeyanın sesidir. rak yapılan hesaba nazaran ancak bir sa- setmiştik. Kızcağız, iyileşmiş, şimdi ne- valannın birisinin sayesinde hafızasının rnıştım. Elimden geçen evrakta .. Jtll "ti 

Hürriyet ve istiklftl haklarınt rnüdıı- niyenin onda biri kadar geri kalmıştır. kahat devresinde bulunmaktadır. yerine geleceği umulmaktadır. lan ve bir. taraftan tezelHil, öbur ~Jet' 
faa etmek için her dakika ayaklanmıya r~===:============================~==~======~~===~ tan zımni hakaret ifade eden tAblr f1 hazır bir heyecan içinde yaşıyan millet- I S T E R . I S T E R den ben utanıyor, sıkılıyor, ıztırab dıJ 
lerin neler yapmıya kadir olduklannı 1 N A N ı İ N A N M A ! yordum. aet' 
Fransaya öğretecek biz değiliz. Bunu:ı Maliye parasını nihayet kopard•·. "" Diyarbakırcian yazılan bir mektubda ım satırları okuduk: kalınlığına ıağmen fazla d"kkat tmi nl bir t d ·rırı ,-. ne demek olduğunu bilen insanların ade- :ı- ' 

1 e ye er onu a m yansına doğru eve gittiğimde, nı,- '~ 
c- Yirmi yıldanberi Diyarbakırın Silvan kaz9sında ka- sanırlar ve aldanabı·1· 1 r t · ·b· k d. · d 'L-dın ..... P di Fransada hesabsızdır. Bunlara döne- ır e ·· şın garı 1 en 151 e .- cikmiş olduğumu babama anlattıw· 'f>~ 

dm kıyafetinde bit meczub dolaşıyor .. Bu adam 35 yaşın- ld ~ · ·b·d· Al dm d laJl rek, bugün bir kere daha şunları söyle- o uguna ınanmış gı ı ır... i a ı taşıyan bu adamın acı başını salladı ve birdenbire a ~el' 
meliyiz: dadır, kendini bildiği gündenberi bir kere bile erkek elbi- kendine göre bir de tuvalet tarzı vardır: zarlarının o anda nemlendiğini fat 

Hatay Türktu··r Tü k 1 kt b sesi giymemiştir. Bıyık ve sakallarını daha ayva tüyü halinde Başında daima bir baş örtüsü bulunur. Bunun bu ...__mı tim 
- , r o aca ır, u- iken yolmağa başlamış, bu itiyadını bir gün bile terketme- Aı::I • 

nu hiç kimse menedemez! miştir. Şimdi de Hkızlı koyu bir macunla yüzündeki erk~k- saçına sarılmış, bir kısmı da boynuna dolanmıştır. Bir er- * . ~ 
Ve buna şunları da ilave etmemiz ıa- lik tüylerini yolmakta devam etmektedir. Bu adam ayni kek gördüğü zaman sıkılır, utanır, kırıtır ve örtünün bir Türkiye Cumhuriyeti hükil~~tı,lif'~ 

anıdır: umanda ıaçlarını titiz bir kadın itinasiyle her gün tara _ kısmiyle yüzünü örter .. Belindeki süslü kemeri ve önündeki dra piyasasından 16,000,000 tngiliZ·ıy 41' 
- Fransa prkta rahat olmak isterse makta ve örmektedir. Bir kadın kadar süse, düşkündür, önlüğünü hiç eksik etmez .. Yaz günleri daha çok çıplak bir istikraz akdettL Londranın Ci çettP 

bunu ancak Türkiyeye ve Türk hakkına kadınlar arasında yaşamaktan, onlara birlikte dedikodu ayak dolaşır .. Doğunun bu garib tipi: nilen mali merkezi dünyanın en 9 ;t 
son zerresine kadar hürmet göstermekle yapmaktan ı:evk alır.. - 20 senedir kadınım ... Bundan hiç bir zarar görmedim, para piyasasıdır. Değme adam or~Y 0ef' 
temin edebilir. Omuzlarmm genişliğine, kalçasının darlığına ve sesinin hayatımdan memnunum!.. demektedir .. • kulup ta iş göremez ve İngiltereııitl ~" 
Dostluğun birinci şartı ancak karŞ'llık- 1 S T E R I N A N 

1 

I S T E R let kuvvetleri City üzerinde zerre 
lı bir hürmetle ifade edilir. 1 N A N M A 1 tesir icrasına kadir değillerdir. 

Muhittin Birgen (Devamı 11 inci ıayfadA 



4 Haziran 

Sübaylara mahsus terfi 
kanununda ·değişiklik 

Diin muhtelif kanun layihaları Meclis ruzna
mesine alındı, askeri memurlar hakkındaki 

kanuna da bir madde ilave ediliyor 
hnkara, 3 (Hususi) - Yüksek mekteb binde, kimyagerler askeri kimyahane

lnezunu olan askeri muallimlerin bare- lerde, d~çi ve eczacılar askeri tababet 
~ dördüncü derecesine, askeri t~myiz tatmikat mektebinde bir sene staja tfıbi 
lnüdıieiumumisinin de ikinci derecesine tutulurlar. Veterinerler kıt'a veya bak
ltadar terfi edebileceklerme dair layiha teriyolojihane, kimyagerler ki!nya labo
tuznanıeye alındı. ratuarlarında, dişçiler hastanelerde ay
ka Ordu zabitan heyetine mahsus terfi nca birer sene ve eczacılar ise hastnne
la ~ununda yapılcak değişikliklere dair lerde iki sene hizmet ettikten sonra sicH
d Yıha da ruznameye alındL Bu layihada len ehliyeti tasdik edilmek şartlle üsteğ-

eniz. sınıfında da teğmenlikten üsteğ- menliğe terfi edilirler. 
lnenliğe terfi müddeti kara ve hav~ sı- ihtiyat subaylar 
: 1nda olduğu gibi üç seneye çıkarıl- Ankara 3 (HususI) - Askeri me -

13ktadır. murlar hakkındaki kanuna bir madde 
ıiib Undan başka fakülte tahsiline tabi ile bir muvakkat madde eklenmesine 
l'\i :ıy ."e askeri memurlann üsteğmen dair olan layiha ruznameye alındı. Ek
ta tbl'sınde muharib subaylarla ayn. hi- lenmesi teklif edilen maddeler şun!ar
ı:a getirilmeleri leh veya aleyhtekı dır: Askeri hfıkim ve muallim vlmak 
liklkların izalesini temin ~decek şu deği- üzere fakültelerden neş'et edenler, ih-

l'ıkler teklif edilmektedir: tiyat sübay mektebi tahsilini muvaffa-
l ıh Fakültesi askeri kısmından çıkan- kiyetle bitirdikten sonra ihtiyat aste~
:r~ teğmenlik rütbesi verilir, askeri ta- menliğine terfi ettirilir ve yedinci s; -
b~ et tatbikat mekteb ve seririyatında nıf memurluğa naklolunurlar. 
~seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri Altıncı sınıfa terfileri de fakülteler
~e ik edilen tab~~ teğ.menler ü.steğmen- den sübay olarak ayni tarihte neş'et e
lt . ve orduya gonderılerek talımatı da- den dört sene tahsile tabi emsallerile 
ata.~~~ i~ sene kıt'a ve hastanelerde birlikte icra edilir. 
eq gordukten sonra, yüzbaşılığa terfi Muvakkat madde bu kanunun neş -
!tı ~ler. Tabib teğmenlerden tatbikat tinden evvel muvazzaf talebe o!ar:ık 
~.tebinde muvaffakiyetle imtihan ve- ordu nam ve hesabına fakültelerde ye
te .'Ye~r kıt'alarda ve hastanelerde tiştirilmi.ş askeri haklın ve muallimler 
:ın l'fi~ liyakat sicilli alıncıya kaciar üsteğ- de yukardaki madde hülanünden isti -
~hk rütbesine terfileri yapılamaz. !ade ettirilir ve ehliyetnameleri tas -

11 
etertner Fakültesinden çıkan veterl- dik edilenlerin terfileri yapılır. Yeni 

er "e Ü · 't · h lif •· !'Jııd nıversı. enın mu t.f? . fakültele- sınıfiarında da nasıblan emsallerinin 
taleben çıkan kimyager, dişçı ve eczacı terfi tarihine götürülür ve bu nastb 
h.- ~ye mektebden çıktıkları zaman teğ- ilerlemelerinden dolayı geçmiş zaman 
~nUk rütb · ·1· B l rd 

Sivil halkın 
bombardımanına 
karşı tedbirler 

Londra 3 (Husus!) - Hariciye nezare
ti müsteşan Butlerin Avam kamarasının 
bugünkü toplantwnda yaptığı beyanat
tan anl~şıldığına gare tngntere, tama
men bitaraf bazı devletlere müracaatta 
bulunarak, ttspanyada yapılan hnva 
bombardırnanlannın mahiyetini tahkik 
etmek üzere bir komisyonun teşkilini ve 
bu komisyona iştiraklerini ayni devletle
re teklif edecektir. 

Bu komisyon, İspanyada binlerce sivj} 

halkın ölümüne sebeb olan hava bom· 
barchmanlarınm yapıldığı mıntakalard:ı 

tahkikatta bulunarak, buralarda askeri 
hedefler olup, olmadığını tesbit edecek ve 
neticeyi dünya ef.kan umumiyesine bil
direcektir. 

Komisyon, her iki muharib tarafın şi· 

~ayetlerini nazarı itibara alacaktır. 

Diğer taraftan, Japon tayyarelerinin 
Çinde yaptıkları bombardımanlan da 
protesto etmek üzere, To!.cyodaki İngilız 
sefirine talimat verilmiştir. 

Amerika hariciye nezare!i müsteşan da 
bugün gazetecileri kabul ederek, hüklı· 
metin, İspanyada ve Çinde sivil halkın 
bombardımanını şiddetle ~kbih cttiğıni 

söylemiş, bu gibi hareketlerin barbarlıl< 
olduğunu ilave eylemiştir. 

Madrid 3 - Teruel eyaletinde askPıi 
harekata dün bütün gün devam edilmiş
tir. En şiddetli taarruzlar Temelin cenu
bu şarkisinde yapılmıştır. Franlm:tJerin 
bütün hücumları akiın kalmışhr. 

Türk - Yunan 
muahedesi 

tıe 
1 

esı verı ır. urua an veteıi- için kendilerine bir gOna tediyede bu-
r er askeri veteriner tatbikat mekte- ıunuırnaz. Yunan Kralı mrahedeyi 

J 1 Ç• d k tasdik etti 
apon ar ın e te rar Tü1!1~;:n~!~ahedı;:~:n::..vi~u!~~ 

zehirli gaz kullanıyorla ~~l~~~:!:ş:ı~dikine arzetmiştir. 
Atina 3 (A.A) - Yunan matbuatı. 

Japon. Harbiye Nazın değişti, yerine Çinde harbe Türk - Yunan muahedesinın Türkıve 
dd U t fd b• l • d B. M. Meclisinde tasdiki celsesinde d~k 

§1 e e ara ar ır genera tayın e ildi tor Rüşdü Arasın söylediği nutku ha. 

'l'e Londra 3 (Hususi) - Japon harbi - kat daha tiddetlenmiştir. raretle mevzuubahs etmektedir. 
~ n~zırı ~enera~ Sug~yarna istifa et- Behieyendeki Çin kuvvetleri mü _ Proya gazetesi, muahedenin başka 
lidd e yerme, Çmdekı muharebeye kemınel bir manevra yaparak Şimale bir kimse aleyhine müteveccih hiç bir 
laıı etle dev~ edilmesine tarafdar o- doğru ilerlemişler ve düşmanı arkasın- hükmü ihtiva etmediği hakkındaki te -

~eneral Itaşaki tayin edilmiştir. dan vurmuşlardır. minatı kaydederek diyor ki: 
teier· nton bugun tekrar Japon tayya- Japonlar enternasyonal ve insanl:k cBu sözler bütün Balkanlarda derin 
~t·ı tarafından bombardıman edil - kaideleri hilafına olarak bütün hatlar- bir makes bulmaktadır. Çünkü Yuna -
tidi ır. Ölü ve yaralıların sayısı 35 ki - da zehirli gazlar kullanmışlardır nistanın da fikir ve temayüllerini akset 

{· Son üç gün içerisinde düşma~ın yüz tiriyo~. _TW:k -. Yun~ sam~i anlaş -
1't U~ghay demiryolu boyunca Japon- tankı ve bir çok - zırhlı otomobili tah- ması ıki m~lletın katı azmıne tevafuk 
~ ıleri hareketi devam etmektedir. rib edilmijtir. eylcmekte._di_r_. ------

~Ult~za, Çin .. kuvvetleri . anudane bir • Tangşanda birkaç gün devam eden Sela" nı·kıe bı·rçok 
li ~ e.tnet gostermektedırler. şıddetli çarplfinalardan sonra düşnuı -
~ ankov 3 - Kveeitch etrafında ce- nın bir livası tamamile imha edilmiş- k • k ı ~itı a: etmekte olan kanlı muharebe tir. Bu livanın kumandanı da ölüler a- omünıst ya a andı 

ava kuvvetlerinin de iştiraklle bir rasındadır. 

A 
Selanik 3 (A.A.) - Zabıta, komünıst 

lmanya, silah altına allnan askerlerı·n ~:ş~~:ıü::ı ll~aşl:~om~:~~~:~~~~: 
tevkif etmiştir. Bunların hepsi de ınc-

te rh l• s • 1 ç k si k d . t d. murlar tarafından vücude getirilmiş o-

l n 1 e o ova ya an 1 s e 1 !:~ı:ı~~ü~~s~l~~e~;ü~~~lil p~~~~~;;:e:~ 
~rag 3 (H f) Al · 1 öğretmenler, gümrük, posta memurları 

llitı ha . usus - man sefiri bu- Alman bükfunetl ikinci protestosundn, 
«! rlcıye nezaretine iki protesto tev- hududda cereyan e~ olan hadiselerin ve banka müstahdeminidir. Birçok vesa-
lh.e~btir. Bunlardan biri, Egerde Al- tahkikini va müaebbiblerin cezalandırıl- ik, elde edilmiştir. Mahkeme müttehim~ ~ 

1 
·d b' "k • leri hapis ve nefi cezalarına ~hkfun et-

~ lan asına aı ır 1 amctgiha çekil- masile ıeçim münaaebetile silAh altına 
~t 0 Alman bayrağının cebir ve fid- ıniştlr. 
\ot ~lnıali suretile kaldırılmış olmasına alınmıf olan ihtiyat efradını.il terhisini Hatırlardadır ki, bundan evvel Atina-

~rnft- b litemektedir. daki merkezi komite erkanından bazıları 
~ --u te aasından birinin daçar ol-
lltıı fena muameleye dairdir. Hariciye SalA.hiyettar mahfeller, ihtiyat askeorf- da tevkif _e_d_ilıni_·şı_ı. ___ _ 

'Gtli~u~~~ti~.idiseden dolayı tees? ::ıe~~~::ır:;~i• edilmekte olduğunu /zmirde de 9 defa 

M ~h~o~ 
uammer Eriş Edirnede ilk arpa İzmir 3 (Hususi) - Biri saat be§i or. 

Meclisde alkışlandı mahsulü ~:~~ dı~ie;~ :::k ~=. ~~d~~~çü~;:,~~ 
Anka olmuştur. Sabahki sarsıntı Bornovad<a 

\ısu v t~ 3 (Hususi) - Ankara Meb - Edirne, (Hususi) - Yeni sene arpa daha şiddetle hissedilmi§ ve halk korku 
~nı e ~ Bankası Umum Müdürü Mu- mahsulü idrak edilmiş ve bugün Edir - geçirmiştir. 
\'e is~ Eriş bu sabah şehrimize geldi ne zahire borsasına getirilen 300 ki!o Yunanistanda 
tarafı~7onda banka erkanı ve dostlan arpa kilosu dört buçuk kuruştan satıl- Atina 3 (Hususi) - Dün sabaha karşı 

tt an karşılanmıştır. mıştır. Serez civarında birbirini müteakib bir 
lia Iç~aınmer. E~ş öğleden sonra Mec - İlk mahsulü borsaya getiren Kara- çok yer sarsıntısı olmuştur. Ahali ardı 
rnunış~ ıştırak etmiş ve tahlifi ya- kasım köyünden Ali Sağcıdır. Borsa arası gelmiyen 1&l"S1Dtılardan paniğe tu
ltursud~· Muammer Eriş yemin edip idaresi bu çalışkan çiftçiye mükafat o- tularak evlerini terkedip kıri.ara çıkmış
l'llışt1r n ayrılırken şiddetle alkışlan - !arak bir ziraat Aleti hediye etmeğe ka- !ardır. Sarsıntı merkezinin Bulgaristan-

. rar vermiştir. ı da olduğu tahmin edilmektedir. 

Amerikada çocuk S 1 

kaçme1larm~ Ai!'E 
karşı kıy anı -.-Ç-~k-me-se-le-si-şı-.m-di-lik-, 

ilk hararetini 
Bir şehir halkı baştan 

başa silahlandı 

12 yaşındaki çocuğun 
da katilleri aranıyor 
Prlnceton (Florida) 3 (A.A.) - Pet

rol kralı Ceymis Kaşın beş yaşındaki oğ
lu Skigi Kaşı dağa kaldırmış olan cçocuk 
kaçıncılar> ı ele geçirmek içın hali ha
zırda Floridanm şimdiye kadar görme
miş olduğu çok büyük bir insan avcılığı 
yapılmaktadır. Donanmanın tayyareleri
le hususi tayyareler de araştırmalara iş
tirak etmektedir. 65 gemi 175 mil uzun
luğunda bir sahili tarassud etmekte ve 
buralarda araştırmalar yapmaktadır. İç
terinde bir de kadın bulunan birçok mi.!· 
sellfilı gönüllü mıntakanın dahilinde ve 
nehir boylarında ve ormanlarda dolaş

maktadırlar. 

Çocuğun kaçınlmı~ olduğu Prfnceton 
şehri, müsellfilı bir kampa benzemek
tedir. MüsellMı gönüllüler, o kadar çok
tur ki Kızılhaç bunlan iaşe için matbah
lar tesis etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

* Son postn ile gelen İngU1z gazeteler\ ço-
cuk knçırma hB.dJ.c:ıeleri hak.kında §U tafslUitı 

vermektedirler: 
. Uç ay evvel kaçırılıp da, Nevyorkda Long 
Island pliijına ölüsü YUran Peter Lenine is
mindeki 12 yaşlarındaki çocuğun cebinde en 
sevdiği, çakı ile, tayyare oyuncağı da bu -
lunmuştur. 

Taharri memurları De t1b mUtehaSSL!lan, 
bulunan oyuncakları mikroskopla muayene 
etmişler, tedklkler yapmışlardır. Çocuğu boğ 
mak içln kullanılan uzun balctr tel de mua
yene edilmiştir. Katil daha yakalanm&m11-
tır. 

Mahalli istasyonlardan birinde elde edl -
len sahlbslz bir vallz sayesinde, Levrln aıte
slnde çalı~mış olan bir hizmetçinin l934 den 
beri bir katil yüzünden taçat bulunan Per
rlngo isminde blrislle müna.sebatta bulundu
ğu anlaşılmıştır. 

Tahnrrl memurları bu ada.mı aramakta -
dırlnr. Ayni zamanda para ihtiyacına dllşcn 
blr kumarbaz grupu da aranmaktadır. Ço • 
cuğun kaçırıldıktan 15 gün sonra öldürüldll
~ü anlaşılmaktadır. 

Çocuğun en son mektubunda şu cümle -
ler vardır: 

- Sevglll babacığım. Mutlaka bu adam -
larıı para verlnlz, fena halde soğuk alını,, 

bulunuyorum. 
Peter 

2 Martta gelen bu mektubdan sonra hiç 
bir ses sada çıkmamıştır. 

Çocuğun cesedi yalolmıştır. 

Şeref Beşiktaş klübünden 

... çekildi 
Beşiktaş klübünden Şeref dün fs -

tanbul bölgesine ve Beşiktaş klübünc 
birer rnektub yazarak klübünden isti -
fasını bildirmiştir. ------

Ôlüm cezası 
Ankara, 2 (Hususi) - "Ba.franın. Dede

dağı köyünden Mehmedoğlu Çete namile 

kag betmiş tir 
Yazan: Selbn Ragıp EJMI 

r ekoslovakyanın Süde' At=. 
V !arına verebileceği müsaade

lerin çerçevesi apğı yukan belli olmuş, 
sayılabilir. Çekler, Alman lisanının res
mi Çek lisanile beraber muleber sayıl
masını kabul ettikleri gibi cıahalli maa
rif büdcelerinin kontrol hakkım da Al
manlara vermiye rıza göstermişlerdir. 
Bundan başka, Çek devlet teşkilitına da
ha büyük nisbette Alman memur alrnı
ya da muvafakatlannı bildiriyorlar. Bu 
nisbeti, bugünlerde ilan etmeleri de 
mümkündür. 

Bunun haricinde, Çekoslovak devleU
nin bütünlük ve istiklali için, teşkilatın· 
da tadilat yapmayı tehlikeli . gördükleri 
hariciye işlerile ordu kadrosu için her 
hangi bir taahhüd altına girmekten ka
çınmaktadır!~. Halbuki Südet Alman
larının istediği bu değildi Almanların 

kanaatince, vaktile Avusturya - Macar 
imparatorluğunun eczas.ı.ndan bulunan 
Çek ve Slovenler, mezkür idarenın bil· 
hassa merkeziyetci zihniyetine karşı mü
cadele bayrağını açmışlardı. Halbuki bu
günkü Çekoslovak devletinin muhtelif 
ekalliyetlere karşı tatbik ettiği politika, 
eski Avusturya - Macar merkeziyetcili
ğinin dar görüş ve düşünüşile tam bir 
ayniyet ifade ediyor. Bundan dolayı::lır 
ki Südet Almanları, her ne pahasına o
lursa olsun Çeklerin bu merkeziyetci i· 
darelerine bir son vermiye azmetmişler
dir. Fakat ilk günler bir hayli nazik biı 
durum ihdas eden iki taraf arasındaki lh
tl18.f mümkündür ki, bu defa, bir pamuk 
ipliğine bağlansın. Fakat ne Südetler el· 
de ettikleri kısmt muvaffakiyetle iktifa 
edecek, ne de Almanya, Çekoslovakyaya 
karşı tatbik ettiği siyasetin arkasını bı
rakmak istiyecektir. Harbden sonra on
da gördüğümüz şayanı hayret bır fikri 
sabit ve yorulmak bilmez bir inad ile bir 
taraftan davasını ilerletmeye ve Çekle
rin son mukavemetlerini de kırmaya ça· 
lışacağı gibi diğer taraftan karşılaştığı 

zorluklara cebheden hücum etmek gibi 
tehlikeli vaziyetler ihdas etmektense bu 
maniaları yandan çevirmenin çaresini 
bulacakır. Harb sonu Alman diplomast
sinin en büyük meziyeti, harbden evvel
ki Alman diplomasisine nisbetle vaziyet
lere daha ziyade intibak kabiliyetini hab 
bir elastikiyet arzetmekte bulunmasıdır. 
Bu itibarla Orta Avrupada cidal bitrnlt 
telikki edilemez. Biz bugün, bunun bir 
saflıasını yaşıyoruz. Önümüzde daha baş
ka, daha çetin diğer safhalar mevcud bu
lunduğu bir an hatırdan çıkarılmamalı
dır. - Selim Ragıp Emeç 

Göring'in bh· kız çocuğu 
dünyaya geldi 

maruf Çolak Hasanm ölüm cezasına Berlin 3 (AA) - Göring'in zevce
çarptınlmnsına dair mazbata tasdik için si 'bir kız çocuğu doğurmuştar. Çocuk 
Meclis ruznamesine alındı. ve validesi sıhhattedirler. 
····················-·····-········ ... ···········• .. ·········· ····························································-

Sabahtan Sabaha: 

Küçük mücrimler 
Adliye ve zabıta dosyalan son günlerde çocuklar tarafından iŞlenmiş ci

nayetlerle dolmağa başladı. Mekteb lerden başlıyarak .kaldırımlara kadar 
yayılan hAdiseler isbat ediyor ki ceza kanunlarımızın küçük yafta suçlulan 
aid maddelerini değiştirmek ihtıyacındayı.z. 

On sekizden aşağı yaşlarda işlenmiş suçlar kanunun birçok 'hafifletici madr 
delerine temas ederek cüriimle ceza arasındaki nisbeti geniş mikyasta açı· 
yor. B~ n~tice henüz ruh ve fikir ve hattı beden itibarile inklpf etmemlt 
ham bır msanın istikbalini kurtarsa bile cemiyetten müavi hak ve kanun
dan tam bir adalet istiyen mağdur vatandaşı tatmin edemez. Nihayet ortada 
bir can ve kan davası olduğuna göre cürümle ceza arasında nisbet aranmak 
lazımdır. Vhıı kanun küçük yaştaki mücrimlerin cezat ehliyetlerini noksan. 
bulduğu için onlan himaye eder. Fakat terbiyeciler ve doktorlar bugünün 
hayat şartlarına göre on beş yaşında bir çocuğun dünün yirmi yaşındaki de
likanlısından daha olgun bir insan telAkki edileceğinde müttefiktirler. 

Kanunlar ferd ve cemlyeti.n selameti için yapıldığına göre kanun vbıları
mn da değişen hayat prtlarına göre kanaatlerine yeni isti.kamet vermeleri 
lazımdır. 

Dünün dar çerçevesinde yetişen bir çocukla bugünün medeni hayatında 

y~tişcn bir çocuk arası~da çok fark vardır. Bugünün çocuğu iyi ile kötüyil 
dunkil çocuktan daha ıyi ayırd edebilecek vaziyettedir. Bunun içın çocuğun 
mes'uliyetinl azaltıp cezasını indirmek onu ıslah etmek değil, bilakis cürme 
teşvik etmek olur. Bir nokta daha var ki o da küçüklerin işledikleri suçla
rın cezasına babalarını da iştirak ettirmektir. Bu noktada miltehas~aslar 

münakaşaya kapılırlar. Fakat cemiyeti radikal bir çerçevede terbiye etmeyt 
doğru bulan yeı:ıi rejimler için bu hfç te aykın bir fikir sayılamaz. 

Qürhan Cahid 



4 Sayfa 

Sultanahmedde bir 
belediye sarayı yapılacak 
Bina yeni adliye sarayı ile şimdiki san'at mektebi ara
sında olacak inşaata gelecek yıl behemehal başlanacak 

lacaktır. HükCımetin Belediye)'e yapaca
ğı yardım temin edildiği ve Elektrik, Tü-

SON POSTA 

İngiltere ve F ransadan 
şehrimize bir ticaret 

heyeti gelecek 
Heyetler tütün ve tuz 
mübayaası için müzake

relere girişecekler İmar planına göre hükumet binaları 
Sultanahmed civarında toplanacaktır. 

Bu binalar adliye sarayının etı afında bi
rikmiş olacaktır. İstanbul Belediyesinin 
binası müsaid olmadığından birçok şu

beler başka binaları işgal etmiş bulun
maktadır. Belediye, bütün şubeleri bir 
araya toplıyacak yeni bina inşa edilme
sini kararlaştırmıştır. Yeni Belediye bi
nası inşa edilecek olan adliye saray! ile 
şimdiki Sultanahmed san'at mektebinin 
arasında ve adliye sarayının hizasında 

vücude getirilecektir. Yakında binanın 

projeleri hazırlanacak ve 1939 senesinde 
hemen inşa:ıta başlanması için lazım o
)an paranın temini çarelerine baş vuru-

nel, Tramvay ve diğer şirketler Beledi- İnhisarlar Umum Müdürü Mithat Ye
yeye verildiği takdirde şimdiki büdce ile nel Avrupada bulunduğu sırada tütün 
bu gibi işler yapılabilecektir. Belediye ve tuz satışı için Londra ve Pariste bazı 
tcşkihitının başka başka binalarda bulu- müzakerelere başlamıştı. Yarıda kalan 
nuşu, muamelfıtı güçleştirdiğinden ilk bu müzakereler tamamlanmak üzere 
fırsatta inşaata başlanacaktır. Belediye, şehrimize İngiltere ve Fransadan iki he
kendisine aid olacak binanın inşaatı!'\a yet gelecektir. Bu heyetlerin bugünlerde 
geçildikten sonra bu semtin bir an evvel gelmeleri beklenmektedir. Müzakerelerin 
imar planındaki şeklini alınası için diğer müsbet bir şekilde neticeleneceği ve her 
binaları yaptıracak olan vekaletlerin na- iki memleketin bizden mühim mikdarda 

tütün ve tuz alacakları ümid edilmek
zarı dikkati celbedecektir. Bu suretlP. en 
kısa zamanda bilumum hükumet bınaları tedir. 

Deniz işleri: 
Şirketi Hayriyenin yeni Yapurları 

Bacasına duman yakma cihazı ko -
nan Şirketi Hayriyenin 68 numaralı 
vapuru bu sabah havuzdan çıkarılmış
tır. Bu cihaz sayesinde, vapurun baca
iından duman ve kurum çıkmaması te
min edilmiştir. Cihazın tecrübesi bu -
gün saat 12 de Köprünün Boğaziçi is -

bir yerde toplanmış olacaktır. 

Şehir iş/Pri: 

Ap1rtıman kapıcıları 

İstanbuldaki apartıman kapıcıları -
nın sayısı iki bin beş yüzü bulmakl:ı -

dır. Bunlar patronları tarafından jste -
nildiği zaman işden çıkarılmakta ve is-

tenildiği zaman tekrar işe alınmakta -
dır. Bundan bir müddet evvel kapıcı -
lar cemiyetinin bu şeklin önüne geçil-

kelesinde Şirketi Hayriye Müdür ve . . . . . 
k A • 1 D . Ti t M""d"" 1 .. - .. f mesı ıçın Beledıye zabıtası talımatna -

er anı e enız care u ur ugu en . . h .. k .. 1 u· a·ı · 
h , . kıı. ö .. d 1 k b mesıne yenı u um er ave e ı mesı-ey etı er <anı nun e yapı aca , un- . 
dan sonra vapur seferlere başlıyacak- ni belediyeden istediklerim yazmıştık. 
tı Kapıcılar Cemiyetinin müracaatını ted 
rŞirketin yeni yapılmakta olan 76 kik eden belediye, talebi muvafık bul

numaralı vapurunun inşaatı bitmi~, u - muştur. Belediye zabıtası talimatname
/ak tefek bazı noksanlan ve boyası kal- sine bu hususa dair de hükümler ilave 
mıştır. edilınesi kararlaşmıştır. 

Bu vapur da ay sonuna doğru Has -
köydeki kızaktan merasimle denize in- içinde kızaktan indirilecek ve icabın -
dirilecektir. da kullanılmak üzere Şirketin mevcud 

Şirketi Hayriyenin Haliç Şirketin - iki araba vapuruna ilave edilecektir. 
den aldığı 12 numaralı vapurdaki ta - Şirketin biri sazlı, diğeri cazlı ola -
dilat da bitirilmek üzeredir. Araba va- rak Boğaziçi seferlerine tahsis edeceği 
puru haline getirilen bu vapurun boyu iki tenezzüh vapuru da Haziranın 25 in 
uzatılmış, eni genişletilmiş ve yüksel- ci Cumartesi gününden itibaren sefer
tilerek 7 - 8 otomobil taşıyabilecek bir lere başlıyacaklar, bu seferler her Cu
hale getirilmiştir. Bu vapur da bu ay rnartesi günü tekrar edilecektir. 

Türkiyede ne kadar otel var ? 
Vekalet belediyelerin hududları dahilindeki otelleri 

ıslah etmesi için alakadarlara emirler verdi 

Memleketimize gelen seyyahlann sa
yısının az.lığından ve gelenleı:in de pek 
az para bıraktıklarından bahisle bunun 
sebeblerini araştıran bir ecnebi mütehas
sıs otellerimizin pahalılığından ve kon
forsuzluğundan iikiyet etmiştır. Bilhas
sa birkaç büyük şehrimiz istisna edilirse 
diğer §chirlerimizde güzel bir otele ve 
mükemmel bir eğlence yerine rastlan
mamaktachr. Dahiliye Vekaleti memle
ketimize seyyah akınını temin için otel
lerin derhal ıslah edilmesini mahalli be
lediyelerden istemektedir. Son yapılan 

bir istatistiğe göre !stanbulda 173, İz
mirde 56, Bursada 43, Samsunda 8, Kars
ta 29, Elmalıda 1 Konyada 23, Keskinde 
16, Diyarbakırda

1 

15, İçelde 4, Bilecikte 
7, Salihlide 13, Artvinde 7, Ak.sarayda 7, 
Boğazlıyanda 2, Çorumda 18, Se~idgazi
de 3, Adapazarında 27, Antalyada 22, 
Şarki Karahisarda 26, Muşta 11, Kaşt.1 1, 
Erzurumda 4, Geliboluda 8, Malatyad.1 9, 

Muğlada 12, Eskişehirde 31, Bartında 12, 
Kastamonuda 27, İspartada 8 Sürüçtc 4, 

' Harranda 4, Urfada 21, Birecikte 10. Vi-

seyyahlar şehrimizde eğlence yapmak 
hevesine kapılmamaktadır. Gayet büyük 
ve güzel seyyah vapurları sık sık lima
nımızı ziyaret etmekte, bunlarla gelen 
yüı.lerce seyyah çıkıp şehrin temaşaya 

şayan yerlerini gezmektedir. Mühim bir 

navlun vermek suretile şehrimize gelen 
bu seyyahlar burada sadece pahalılıktan 
korkarak kalmamakta, şehirde kaldıkla
rı takdirde bile geceyi ekseriyetle vapur
da geçirmektedirler. 

Seyyah vapurlarının salonları gayet 
şık mobilya ile süslenmiş ve gönül alıcı 
yerlerdir, vapurda bütün eğlenti şeraiti 

mevcuddur. Bilfarz bir seyyah Boğazın 
serin sulan üzerinde eğlenmek istese, bu 

arada da biraz içki almak ihtiyacı hissc>t
se vapurda bütün arzularını tatmin ede-

bilmektedir. Seyyah vapurunda en nefis 
kokteylin kadehini bizim paramızla 30 

kuruşa içmek mümkündür. Ayni mikdar 
kokteyl şehirde 250 kuruştur. Diğer i\ki
ler de buna müşabih fiat farkı göster
mektedir. Seyyah vapurlarında cinin ka

dehi 50, bizim eğlence yerleıimizde 225 
kuruştur. Likörün kadehi vapurda 37,5, 

Garsonların 
yüzde onları 

Hava Kurumuna müracaat 
yapıldı, garsonlar 

tayyare almak istiyorlar 

Garsonlarla, lokantacılar atasında yüz
de onların kime aid olması lazım gelece
ği etrafındaki ihtilaf devam etmektedir. 
Her lokanta sahibi garsonunun kazanç 
vergisini kendi vermektedir. Bunun için 

de garsonlara birer aylık ücret mikdarı 
tesbit edilmiştir. Bu mikdar pek az tut
maktadır. Halbuki vasati olarak birinci 
sınıf bir lokantada bir garson ayda sek

sen lira almakta, bu parada yüzde onla
rın lokanta hissesi çıktıktan sonra geri 
ka1an kısmı teşkil etmektedir. Yüzde on
lann yüzde üçten yediye kadar mühim 
bir kısmını lokanta sahibi almakta ve di
ğer mikdarını garsona vermektedir. Bir 
garson ayda seksen lira yüzde on temin 
ettiğine göre her ay yaptığı satış mikda-

n sekiz yüz lira ve on garson çalıştıran 
bir müessesenin aylık kazancı da sekiz 
bin lira olmak iktiza eder. Halbuki hiçbir 
lokantadan kazanç vergisi bu esasa göre 
tarhedilmemektedir. 

Garsonlar hem hükumetin istifadesini 
temin ve hem de yüzde onlal'ına tesahub 
etmek ve ayni zamanda hayırlı bir iş 

görmek maksadile Türk Hava Kurumu
na müracaat etmişlerdir. Bu müracaatta 
garsonlar yüzde onlarının kendilerine 
verilmesi temin edildiği takdirc!e bu mık
darın yüzde üçünü Türk Hav:ı Kurumu
na tebcrrü edeceklerini bildirmişlerdir. 

Günde içki yerlerinde vasati olarak gaı
sonların yaptığı satış mikdarı İstanbul 
içinde kırk bin liradır. Her garson ak

pm olup ta yüzde onunu aldığı zaman 
hissesine isabet eden mikdarın yüzde ü
çünü makbuz veya pul Jnukabilinde 

Türk Havu Kurumu hesabına terkede
ccktir. Garsonlar bu paralarla tayy:ıre 

alınmasını istemektedirler. Bu müracaat 

ehemmiyetle nazarı itibara alınmıştır. 

Balkan şehirlerinin garsonluk işlen he
men hepsinde halledilmiştir. Yunanistan
da garsonlar üç sınıfa ayrılmıştır. Miiş
teriden yüzde on diye bir para alınma

makta, her garson sınıfının taayyün et

miş olduğu aylık ücreti patronundan ta
leb etmektedir. Garsonlar ya, yüzde on-

ların kaldırılıp maaş usulünün ikamesi
ni veya yüzde onlarının tamamen kendi
lerine verilmesini taleb etrnektedır. 

Müteferrik: ranşehirde 3, Siverekte 7, Yaylakta 8, 
Burdurda 12, Denizlide 23, Mersinde 14, 
Tarsusta 9, Maraşta 12, Balyada 4, Ban
dırmada 20, Modizide 3, Aydında 11, Mu
danyada 3, Afyonda 16, Orduda 23, Sl
nobda 29, Buldanda 5, Bigada 7 otel 
mevcuddur. 

şehirde 200 kuruş, viskinin bardağı 42,5, Mayi mahrukat antrepolannda 
şehirde 250 kuruştur. Keza şampanyanın tedkikat 

Fakat bu otellerden bir çoğu pek kon
forsuzdur. Belediyeler mıntakalarındaki 
otelleri en yakın zamanda ıslah edecek
lerdir. 

Memleketimizde eğlence yerleri mah
dud ve eğlence masrafları pek fahiştir. 

Mesela İstanbulda güzel bir gece geçir
mek için harcanacak parayı cözden çı

karmak biraz müşküldür. Bu yüzden 

kadehi 40-50 kuruşa verildiği halde şeb- İstanbul gümrükleri Başmüdürü 
rimizin hiçbir tarafında kadehle şampan-

Mustafa Nuri, Ankaradan gelen güm -
ya satışı yoktur. 

rük işleri antrepo ve ambarlar kısmı 
Eğlence yerlerimizin pek pahalı oluş-

larının muhtelif sebeblcri vardır. Bu iş- amiri Raik ve gümrük Başmüdür mua
de çalgıcı ücretinin fazlalığı, müskir&t vinleri, dün, yeni petrol talimatname
fiatlarının pahalılığı, kira bedelinin yük- sinin tatbik sureti öğretilmek üzere 
sekliği ve nihayet patronun ~.izde 300- gümrük memurları için açılan kurs ta-
500 kazanmak hevesi en mühim amiller- lebesile beraber petrol antreposuna git 
den addedilmektedir. Bu işlerin tanzimi mişlerdir. Antrepo kurs talebesine gez
için de İstanbulda şimdilik hiçbir çare dirilmiş, mahallinde talebeye bazı i2a -
bulunamamaktadır. hat da verilmiştir. 

Haziran 4 

fş Bankasından ikramiy; 
kazanan küçük talililer 

Ankarada let Ura ka· 100 Ura kazanan Ankarada kazanan- Ankarada kazanan· 
zanan Osman l\lustafa Mehmed lantan Nilüfer Eyüb lantan Ataullah 

Türkiye İş Ban
kasının tasarruf he 
sabları sahiblerl i
çin haztrladığı ikra 
miye planının ha
ziran keşidesinde 
1000 liralık ikra-
miyeyi İzmirde , 
10068 numaralı 
hesab sahibi Yu
suf; 500 liralık 

ikramiyeleri Bey
oğl unda 7792 A-
11 ve Ankarada 
7165 O ı m an 
Mustafa; 250 li- lıtanbutdan 500 lira kazanan Bcı yan Emsal 
ralık ikramiyeleri de Ankarada 25029 Yirmi beşer lira kazananlar _,.d 

Remzi; İstanbulda 7841 O Sami, 73395 Ankarada 1263 Sevim, "618 Ataullah,!!~ 
İb h . k 1 d Nureddin, 9534 Fuad, 27496 Muzaffer, 2 "' 

ra un y::;;m~ ~anlar Bedia, 26326 ZekJ, 27185 Ragıb, 2462 N"il" 
fer, 5448 Süheyll, 16672 Ahmed, 17986 Mf. 

Ankarada 29056 ArU, 15318 Mehmet; 1'- 28931 Hayati, 30467 Mehmed; istanbull 
tanbulda 48551 Dok- 53001 Şinasi, 73844 Akif, 40156 Salvator, 1.S~. 
tor Ahmed, 77832 Hhmı, 59530 Dimttrl, 4906 Nlha.d, 56401 D• 
Hafize, 57408 Ziya, mine, 59959 Gevher IJ3526 Zehra, 42311 5 ,. 
61245 Semahat, Bey heylt\, 56505 Neş'c, 33160 Letter, 38066 N:ıiJI, 
oğlunda 7371 Fatma, 63393 Süheyla, 59043 Şefika, 68284 Efil~ 
İzmlrdt 6912 Coya 71687 Ayda; Kadıköyünde 7606 Ömer, 'i oğ• 
Suhaml, 18005 Vey- Feriha, 1573 Fikriye, 2220 Mehmed; BeY -
si, Adanada 6961 Ah lunda 16688 Marl, 20300 İzzet; Oalatada tı· 
med, Akhlsarda 1013 Tuna Fehmi; Beyazıdda 751 Hüseyin: 1• İntepe, Ant&lyada mirde 8768 Fatma, 18160 Mehmed, 6170 Vb:O, 
1877 Nazime, Balı _ de, 6809 Turgud, 14372 Zişan; Afyonda 118' 

Pekcan.; IBafrada 1021; DiynrbaJurda \ıı: 
kesirde 182 Nac Ahmed Çetin; Edirnede 366 Mustafa sııl ~ 
Bursada 1435 Mes - lJazJantebde 974 Raif Başol; Mersinde 2~ı 
tan Halll, Giresun - Ankarada kazananlar· Zeki Kokgll; MllD.sta 613 Süreyya ve F'Snst' 
da 5778 Katerlna, dan Bedia N. All Sodra; Samsunda 1397 Cemal lJ dt' 
Karsda 1438 Fevzi, Manlsada 1110 Erol, Mer- yin; Trnbzonda 2215 VıUA Kart.al; İskeJl 
sinde 2708 Mehmed TaUı, Samsunda 4858 riyede 2542 Kler İsak Hayon. 
Hamdi Tecer, Sivasta 2027 Dervi§. Bayan Emsal ne diyor? ...u 

Ellişer lira kazananlar iş Bankası kumbara k~idesinde beş '1' 
Ankarada 12698 Selçuk; 78387 Osman, liralık ikramiyeyi kazanan Bayan EtnS:ıl,,,ıll 

18391 Sıılll.baddin, 77788 Rüşdü; btanbulda yaşındadır ve Cihangirde oturmaktadır. :;r 
78845 Qafer, 38439 Jat. 51457 Tahsin, 52717 diye kadar harçlığından ayırarak 60 " ıı• 
-r:ırhan; Kadıköyünde 4526 Mebrure, 6674 lira biriktlrnılştlr. ve bu para İş Banlt8~ı· 
Suleyman, Beyo~lunda 10169 Mart, lzmirde da mütemadiyen artmaktadır. Bu defald , 
14347 İhsan, 9670 Özdemlr; Ayvalıkta 1052 ramiye lle yekün altı yüz liraya yaklaşntlf 
Emine Nusret Coşan; Bergamada 1030 Fuad, tır. ıt' 
Edremidde 1363 Kemal Öz; Esldşehlrde 1607 Bu parayı ne yapacağı soruldu~u znn ıııJ 
Nuran; Kayserlde 3206 Nuri Dem.Jrsoy; R:on- Bayan Emsal biriktirmeye devam edeccl , 
yada 2957 Muhsine; Yenişeh1rde 479 Hasan ve bu paranın on parasına dokunnııyacıı 
nı1m1 Sunay. ğını söylemiştir. ~ 

t daıı Biıa cra l\Iemurhıfundan: Karablgada Necmi Ekine 200 lira, ve icra masrafın o 
borçlu Biga Bayramyerinde Bakkal Halid dükUnı ittisalinde Arnavud Ali yanınd~ ~ıı 
Alt karısı Hanife &aleten, küçük çocukları Fikret ve Peribanı velfıyeten l§bu borcu l~ 
1potekl1 olup paraya çevrllmesine karar verllip Biga tapusunun kll.nunuevvel 932 t~t 
ve 8 numarasında kayıdlı Karablga nahiyesinin Değirmenaltı mevkllnde CEhlivutu ed 
tarafından 150 lira . kıymet takdir edilmiş olan) şarkı Dudu veresesi, garbı Meh~,: 
ağa, flmall Zabtlye Ibrahlm ve cenubu yol ile mahdud bir dönüm 2 evlek mes=ıblldt~ 
İçinde bir bahçıvan kuyusu, 8 badem, ı tayısı, 2 erik, 1 şertall, ı ayva, 2 asma fi 
mevcud ve toprağı her nevi sebze yeUıtırmeğe elverisll tarla. 1,ıı 

Gene Biga tapusunun K. evvel 934 tarih ve f numarasında kayıdlı Karablganın sJJ 
mevkllnde (Ehlivukuf tarafından tamamına 250 lira kıymet takdir edllmlş olan) ııe 
Karantınncı evi, solu Ordulu Mehmed erendi, arkası Osman ağa evleri ve önü yol ,ı· 
mahdud 4:65 metre murabbaı mesahada cebhesi çinko kaplı olup tahta bir kapıdanıc ı 
rlldlkte solda zemini toprak ve cebhede tek penceresi mevcud bir oda, bir ınutf~ i,ıt 
helA, sağ tarafı sofa halinde bir boşlu~u havi dar, hnrab ve tftmlre mühtac JGlek 
cadde üzerinde bir n. ııt' 
Satış açık artırma auretlle yapılacağından ve artırma bedeli de peşin olduğund~Jl aJ• 

tırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nlsbetlnde p:Y etll' 
çası vermesi veya mUli bir bankadan temlnat mektubu getirmeler! lcab eder. Mi.1\eıı• 
kim vergi, tanzifat ve tenvirat ve vakıf borçlım borçluya aid olup ihale bedelındell 
zil olunur. dJ' 

Blrıncl artırma 617/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 13 den 15 e kndıırts1'' 
ıremizde icra edilecek, birinci artırmada muhammen kıymetin % de 75 1ni bulduğu ırııı• 
dlrde ihale olunacaktır. Aksi halde son artıranın taahhüdü baki kalmak üzere art J'' 
15 gün temdid edilerek 21-7-938 tarihine rastlnyan perşembe günü saat 13 den 15 e ıttıt· 
dar dairede yapılacak 1klnc1 artırma sonunda en 90rk artıranın üzerinde bıraıoıacllııııl' 

2004 numaralı kanunun 126 ncı maddesine tevfiknt hakları tapu siclli ile sabit 0 ıPı. 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer alAkadarların ve irtifak hakkı sahiblerinln bu halt1~r1· 
falı ve ma.<ırafa dair iddia ve itirazlarını UAn tarihinden ltlbaren 20 gün zarfında e 59• 
kı müsbitelerlle dairemize blldlrmelerl lAzımdır. Aksi takdirde hakları topu stclU U~O'JJ 
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla izahat fl ,rt' 
isteyenlerin 27-5-938 tarihinden itibaren dairemizde asılı bulunacak açık artırınıı ş ııtl' 
namesi ve 938/126 sayılı dosyada mevcud vaziyet ve takdiri kıymet raporunu görliP 
lıyacakları llll.n olunur. __,/ 

NOVOTNi 
Bahçe, lokanta ve birahane

ıinde ıevimli okuyucu 

KATOLESZAV 
ve Opera tenoru 

BAKEAS ve muganni YUNKA 

BALK OPEBl'l'I 
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başlıyor 



Antebin eğlence yerleri 
Allebende toplanıyor 

Paz k . A • •t • t arcı ıstasyonunun ntebın transı ıs asyonu 
Vaziyetine getirilmesi için de tedkikat yapılıyor 

Q Jılleben deresinden bir görünüş 
a~<.anteb (Hususi) - Fevzi paşa is- Gazianteb - Pazarcık şosesi tamamla
nı ~.kurulduğu vakit, Oaziaııtebin nırsa Narlıdan daha yakın olan Pazar
lu 1rn transit istasyonu olmuştu. cık Antebin transit istasyonu olacaktır 

a - Dıyarbakır hattı üzerinde ki, bütün halk bunu dört gözle bekle
~ tasyonunun tesisi, Fevzipaşa is- mektedir. 
b 'iu unutıturmuştur. Fevzipaşa, Şehrin ortasından geçen Alleben de
r e dahil olmak üzere muhtelif resi Gazianteba ayrı bir güzellik ver-
~ .nt iltisak noktası olmakla bera- mektedir. İki üç kilometre uzaktaki 

r beş saatlik bir mesafede bu- K aklık mesiresinden gelen bu suyun 
e 11 burayı, Gaziantebin istasyonu . ~v _ .. . . 

getirem · t" z· N 1 h ıki yanı agaçlarla suslenmış, muhtelit 
1" cmış ır. ıra. ar ı, şe -

'i 
1 
Yakındır. köprüler derenin iki kıyısını yekdiğe-

. ~~; ~arlıda doğru dürüst oturu- rine ba.ğlam~ştır. . ,. .. 
s ~er bulunmaması, yaz günle- Şehrın mustakbel ımar planına gore 
)(Yon~a da iri sivrisineklerden o- eğlence yerleri ibu iki kıyıda toplana

::ı nıumkün olamaması, buradan cak ve belediye tarafından bazı gazino
. Ç(>nleri daima azaba sokmakta lar yaptırılacaktır. 

, ;ete ~evkctmektedir. Alleben deresinin bilhassa Halk Par-
~•k ıstasyonunun Gaziantebin tisi binası yanından Kavaklığa doğru 

gJ r transit istasyonu olması im-
• ~0nüne alınarak, sayhıv Ömer uzanan kısmı çok güzeldir. Yaz günle-

de Vali Ali Rıza Çevik burada ba- ri Alleben mesiresini vasati sekiz on 
ı:>r de yapmışlardır. bin kişi ziyaret etmektedir. 

Ed!rne meteoroloji 
d ıstasyonunda 
t:: (liususi) - 937 yılında Edir-1 
e ~s edilen ve bir yıldanberi fa-

~ \lttı Ul~n.~n meteoroloji müessese-
deva nıudur Ahmed Tevfik Köyme

~ el\ f rnıı alakası sayesinde Trakya
~ e g~alı müesseselerinden biri 

• içı ış bulunmaktadır. Bu mü-
~ le n Yakında yeni bir bina da in

Cekr 
r Utn ır.A Meteoroloji istasyonun· 
oı.llıl unıı, diğeri zirai iki nevi ra
·eı ~aktadır. Havai rasada t bey
a b~ı:e.Ierle günde üç defa An
lllarddınımekte, Avrupadan ve 

Arıcıhk tahsiline giden 
muallimler 

. r· 

hava an .alınan şifrelerle de yur
cn 1'\1azıyeti tesbit edilmektedir. 
~r takyanın Tunca, Arda, Me-

eıflr·g~ne gibi başlıca nehirlerinin Trakya umurcl müfettişliği tarafın-
d" nı de ölçmekte ve alakadar· dan ancılık ve diğer ziraat şubeleri et

{'l'\ l'ınektedir. Edirne rasad istas- rafında tahsil görmek üzere 6 m ualll
~on · t 

• e sıs em ve en mükemmel min Peşteye gönderildiğini yazmıştık. 
rı ~alışmaktadır. Müessese me-

ıt 0 •e \1azifelerine büyük bir bağ- Resimde Peşteye gönderilen 6 muallim 
Iınektedirler. - 1\1, Aktuğ görülmektedir. 
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Geredede dolu yağdı 
yıldırımlar düştü 

Bir kadın bacadan giren 
yıldırımla kömür haline 

geldi, 3 çocuk da yaralandı 

Gerede (Hususi) - İki gün üstüste 
yağan dolularla düşen yıldırımlar hal
ka korkulu ve heyecanlı saatler yaşat
mış ve birçok tahribat yapmıştır. 

Mengen nahiyesine bağlı Guzköl kö
yü muhtarı Hasanın evinin bacasına i
sabet eden bir yıldırım o sırada mut
fakta bulunan 28 yaşında Fehimeye 
rastlamış ve kadıncağızı bir anda kö
mür haline getirmiştir. Evdeki üç ço
cuk da yıldırımın tesirile yaralanmış
lardır. 

Şiddetli dolular ağaçlarda çiçek ve 
meyva namına bir şey bırakmadığı gibi 
yeni ekilen bahçeleri de harab etmiştir. 
Düşen yıldırımlarla birçok yerlerde 
büyük ağaçlar kökünden devrilmişler
dir. 

lneboluda hazin bir 
• • cenaze merasımı 

İneboluda 19 mayıs bayramı şenlik
leri yapılırken bandosunun başında 

merasim yerine gitmekte olan Şehir 

Bandosu muallimi Mehmed Ali birden
bire düşmüş ve ölmüştü. Muallimin bu 
hazin ölümü İneboluda çok derin bir 

teessür uyandırmış, cenaze ihtifalle 
debıedilmiştir. Resimde bu hazin ihti
halden bir safha ve m uallim, talebele
rinin çaldığı hüzünlü bir besteyle kab
rine götürülürken görülmektedir. 

lzmir münevverleri Trakyaya 
gidiyorlar 

Edirne (Hususi) - İzmir münevver
leri Trakyaya bir seyahat yapacaklar
dır. İzmir Halkevinin tertib ettiği bu 
seyahat 3 gün sürecektir. General Di
rik İzmir münevverlerinin bu üç gün 
zarfında Trakya.nın görülmeğe değer 
her tarafını görebilmelerini temin için 
programı bizzat tesbit etmektedir. 
İzmir münevverleri Trakyada çok 

şeyler görecekler ve İzmire yepyeni in
tı:balarla döneceklerdir. 

M ekteb 1 ilerin müsamere 1 eri 
Yurdun her tarafındaki mekteblerde imtihanlar 

büyük bir muvaffakiyetle neticeleniyor, ders 
kesimi dolayısile müsam,.reler veriliyor 

Eskişehir mekteblerinde okuyan talebeler imtihanlarını büyük bir muvaf!aki
yetle bitirml§ bulunmaktadırlar. Resiınd;C Eskişehir mekteblerinde okuyan tale
belerden bir grup görülmektedir. 

Silivri (Hususi) - Beyciler Silivriye ibeş saat mesafede 150 evli dokuz senelik 
şirin bir köydür. Şimdiye kadar üç dershaneli okulun bir öğretmeni varken 
talebe sayısının artması yüzünden bir öğretmen daha ilave edilmiştir. Resim 
talebeleri başöğretm"nleri Feridun vo Adile ile birlikte ~östermektedir. 

* Samsun (Hususi) 
- Samsunun Kama· 
sas köyünde üç ders
haneli köy okulunda
ki yavrular fikir ve 
beden hareketlerin .. 
len feyiz almakta .. 
dırlar. Öğretmenleri 
Sefer Aytelfin bu 
yurd parçasında bü • 
yük bir feragatle 

cumhuriyet çocuk • 
!arını yetiştirnıeğe 

çalışıyor. Resim ilk 
okul öğrenicilerini 

öğretmenlerile beraber bir gezinti esnası nda g~stermektedir, 

* 
Karaburun (Hu • 

susi) - Kazaya bağ
lı köy okulları im • 

tihanlnrını bitiren 
köy öğretmenleri ta
tillerini geçirmek Ü· 

zere hareket etmiş • 
lerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Bu sene imtihan · 
larda en çok muvaf. 

fakiyet gösteren ü • 
çüncü sınıf talt>bele

ri olmuştur. 25 kişi 

mevcudu olan bu sı· 
nıf tan yirmi dördü 
pek iyi derecede sını
fı geçmişlerdir. Res• 
mimiz bu çalışkan 

yavrulardan bir kıs· 
mını mualli.mlerile 

ırasa. 
r.. n Bey lahit i§itmiş- .. . yakında on dört yaşın

daki kızlarla .. 
. . . on beş yaşında çocukla

rın evlenmelerine müsaade 
edilecek .•• 

Hasan Bey - Oyuncakcı 

mağazaları sevinsin azizim?. 

bir arada göstermektedir. yapılmış olan köy mektebine bu ders yılı 
Ağlı köyü mektebi içinde 130 talebe devam etmiştir. Bura-

Geçen yıl Kürenin Ağlı köyünde bele- ya gelecek sene 100 kişilik bir de yatı 
diye reisi Ali Osman Özerin gayretilc kısmı il.O.ve edilecektir. 

Geredede bir çiftci fUc'eten öldü Tokadda bir kız havuzda bogu!du 
Gerede (Husus\) _ Yeniçağa nablyeslne Toknd (Hususi) - Tepe mahallesinde o

ba~ ören köyfınden yetmiş y~lanndn Ha- mer Glirsestn dört yaşında kızı Nebahat e
sıı.n tarlasında çift sürerken birdenbire dil- lektrlk santralinin su havuzunun üzerinde 

Hasan Bey - Öyle ya dü- şerek ölmüştür. Vak'a mahalline müddelu- oynarken kapak tahtalan arasından hnvun 
tün hediyelerini artık onlar muml veklll Mehmed Gökcesu n hükftmet düşmüştür. Kızını kuı·tarmak üzere annesl 
satacaklar demektir. doktoru Bahri gltmLt ve ihtiyarın aektelkalb- yetişinceye kadar çocuk çok feci bil" surette 

- Anlamadım .. . 

den öldüğü tesblt edllml~ttr. öl müştUr. 



1 Sayfa 

1 HAdinler Karııımda ] 

RADYOMU SATTUN 
B undan birkaç gün evvel rad

yomu sattım; radyomu sattı

ğım gün §U hesabı yapffil§tım: 

1 - Gerçi yarı parasına gitmişti ama 
o da kardı, hiç y-0ktan cebime yüz lira 
girmişti. 

2 - Aylık elektrik sarfiyatını hemen 
hemen yan yarıya azaltmıştmı. 

3 - Senelik ruhsatiye için or. lira ver
miyecektim. 
Sayın karüm şimdi sen ban:ı sor ve 

ben sana cevab vereyim: 
- Öyle ama, radyonu sattığın günün 

akşamı, radyonun boş kalan yerine bak
tığın zaman evinde bir eksikli~, içinde 
bir üzüntü hissetmedin mi? 

- Evet o an evimde bir eksiklik, içim
de bir üzüntü hissettim. 

- cŞimdi radyom olsaydı; açar, dinler
dim, demedin mi? 

- Dedim. 
- Peki sonra ne yaptın? 
- Oturdum, elime gazetemi aldım.. 
- Gazetende radyo programı yok 

muydu? 

- İstanbul radyosunun o akşamki 
programı vardı. 

- Keşki okumasaydm kim bilir onu • 
okuman seni ne kadar üzmiiştür. 

- Niçin? 

- Niçin olacak; cradyom yok, açıp 

- Müsaade et te kariiin onu da dinle
miyeyim .. komşuların dedikodusunu, yu
karı kattakilerin orta mektebe giden ço
cuklannın şu bu mesele hakkındaki fi
kirlerini dinlemekten o kadar bıktım ki! 

Gene programa devam edeyim: 

Şimdi sıra alaturkaya geldi: 

- Kim söyliyecek? 
- Müsaade et te ismini, cinsini tekrar-

lamıyayım, o bayın yahud o bayanın 
yirmiyi geçmiyen şarkılarının hem bes
teleri hem güfteleri hatınmda. Bu şar-

' . kılan yüzlerce defa dinledim, artık dın-
lemeye hiç niyetim yok. 

- E sonra. 
- Arabca söylev.. cArabcn değil mi 

uydur uydur söyle demişler:., fakat bu 
lisan uydurup uydurup dinlemiye gelmi
yor, nafile .. 

- Daha sonra? 
- IGene alaturka musı1ti.. bu sefer 

söylenip çalınacak şarkılar da bundan 
evvelkilerin söyleyip çaldıkları §arkıla

rın aynidir. 
- Ya daha sonra? 
- Hele programa bakayım: 
cOrkestra!, 

- Buna diyeceğin yoktur ya! 

- Olmaz olur mu? Dünya radyoları-

SON POSTA 

~ 
Çocuk giyimi Yumrukla bir adamm gözünü 

çıkaran kahveci mahkemede 
, 

Suçlu hadiseyi inkar ediyor, ''Bu adamın göı0 

eskidenberi kördü, ben kör etmedim,, diyor 
Bir tatili uzuv hadisesi etrafında müd- lu Halil, 12 sene müddetle hapse 1)1 

dciuınumllikçe tahkikat yapı~r. 
Sirkecide kahveci İranlı Ali, bir müd

det evvel seyyar satıcı Haçadora müra
caatla, bir kat elbise ı;atın alnuştır. Fa
kat biraz sonra elbiseyi sıkı bir muaye-

' -.neden geçirm~, kendi iddiasına gore, es-
vabın pantalon ağlarının tamam.ile ak
mış olduğunu görmüştür. 

Ali, bir ay sonra Haçadora rastlamış 

ve: 
- Senin sattığın elbisenin ağları ak

mış. Seni karakola davet ediyorum, de
miştir. 

Haçador da, cevaben: 
- Sen onu bir ayda eskitı:nipindir. 

~imdi de, bana iftira ediyorsun demiş, 
tahkir etmi§ ve aralarında münazaa çık
mıştır. Kavga sırasında fazla hiddete ka
pılan Ali, Haçadorun yüzüne bit yum
ruk atınış, yere yuvarlamıştır. 

kum edilmiştir. 
Çağışın N erkis köyünde, bir Jl1 

meselesi sonunda eniştesi Mustaf~ 
lu İsmaili bıçakla 1 1 yerinden ) 

6 
yarak öldüren Osman oğlu Fevıı 
ne, ve Balıkesirin Bağlıköse köyii d 
tan Ramazan da köy sandığına aı 
rayı zimmetine geçirmek suçund 
ay hapse, 1 sene memuriyetten JJl 
miyete mahkum edilmiştir. . 

Yeni adliye terfi listeterı 
Adliye Vekaletince, haziranın 15 ~ 

iki yeni terfi listesi neşredilecektif· 

Bunlar, 936 ve 937 seneleri list~~ 
Birçok hakimlerimizin isimlerin• 
etmektedir. 

Poliste: 
İşte bu darbeden müteessir olan Ha- iki yangın baılangıcı 

dinliyemiyorum, diye! 

Sayın kariim biraz müsaade et, güle
yim; radyo programını okudum: 

nın kervanına karışmış topal eşeği gözö
nünc getirmediğimi ben söylersem sen 
inanma! 

çadorun sal gözünün çeşmi bllJQ.rlsi ke- Feshane fabrikasında blr amele b 

' silmiş, hastanede yapılan ameliyatı mü- ıı ne Kızıltoprakta Rüşdlye soka.ğınd!l 
teakip, bu gö:z ama kalmıştır. mlye ald 28 numaralı evde iki yangıll 

c 18,30 plakla dans musikisi.., 

Hergün 18,30 da dans musikisi var .. di
ye hemen zıp zıp zıplamıya başlamı
yordum. 

- Dinlerdin! 
Diyorsun .. 

- Hayır, dinlemek te pek hO§ bir ıey 
olmazdı, ayni plflklan o kadar çok din-

lemiştim ki. artık bıkkınlık gelmişti. 
Programı okumaya devam ediyorum: 
cl9,15 konferans., 

- Bitti mi? 
- Hayır, ajans haberleri var. İsmini 

şimdiye kadar duymadığım, yerini dün
ya haritasında bulamadığım şeh~rlerden 
birinde bir kişi ölm~ onu söyliyecek
ler, bana ne? 

- Bitti mi? 
- Bitiyor. 
cErtesi günün programı?, 
- Ya ertesi gün. 
- Hiç zannetmem, perşembenin geli-

şi çarşambadan bellidir. 
f smet Hulusi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
Takma göz miladdan 3 asır 

evvel de kullanıhrdı 
MUrekkebli kalemi bir Fransız 

icad etmiştir 
Körleşen ıözün , 1 ı 111 Mürekkebli ka- • 

yerine sun'1 göz ..... ' "' lemin bir Ameıi - ~. -takmanın yeni bir kan icadı olmadı • 
keşif olmadığı id- :::. ğmı Fransızlar id-

Üstteki: Robanm altı iki yanda ikişer 
cpliııı li. İlik düğmelerine geniş bir band 
konulmuş, kollar kabarık, yaka yuvar
lak. Bolerosu beneklerinin rengind0 , önü 
yuvarlak. 

Sağda: Robun kumaşından bir bluz. he
men hemen ayni biçimde, ayni pliler, ro
ba ve ayni yuvarlak yaka. Yalnız ko1lar 
düz ve önü bütün açık Boleroda kızınki
nin tıpkısı. 

Her kadın bilmelidir ? 

Hadise de bu suretle müddelumumili- ıangıcı olmuş ikisi de ateş büyümedefl 
ğe intikal ederek, Ali hakkında tevkif dürülmüştür. 
karan verilmiştir. Yerleri değiftirilen polis koıni• 

Fakat, suçlu Ali: Taksim komiseri Nacı Eminönü, ııfl 
- Haçadorun sağ gözü, eskidenberi tomlserl Münir Beyoğlu, Beyoğlu ~o 

kördü. Bu vaziye yeni olmadı teklinde, Aglh Usküdar, Usküdar komiseri /lbd 
bir iddia ileri sürmÜ§, birkaç ıahld de hab Tak.sim komlserllklerlne naklen tıı 
bunu teyld edici ifade vermişlerdir. HA- dllmişlerdlr. d 
dise de, kafl§lk bir keyfiyet at'Zetmi§Ur. Bir bekçinin oğlu taraçadan 
Haçador ise, suçludan tazminat taleb et- Kuruçeşmede Orman sokıığmda 0 

mektcdir. Bekçi Hakkının çocuğu 2 yaşında ıııı, 
Müddeiumumilik suçu sabit bulmuş, üç met.re lrtifaındakl taraçadan sok11ğ 

Ali Ağırceza mahkemesine verilnılştir. terek başından tehlikeli surette yarııllı~ 
I:Iaçadorun gözünün eskidenberi mi, berayl tedavi Şlşll Çocuk hastanesine 

yahud bu vak'adan sonra mı k6r olduğu dınlmıştır. 

mahkemede aydınlanabilecektir. Bir çocuğun kolu kırıldı 1f 
Merhum Tahirin ailesi tazminat Ortaköyde oturan İbrnhlmln o~0toP 

şında Yıldız mahalledeki bir arsada 
istiyor narken düşmilş, sağ kolu kırılmVJtlf· 

0 
Maslak yolunda vukubulan ve gazete- Bir çocuk pencereden dütl ' 

ci arkadaşımız Tabirin hazin ölümlyle yaralandı 

neticelenen otomobil kazasının tahkikatı Balatta Simidci Veli sokağıntla S d: '.i 

dia ediliyor. Hat • :::- dia ediyorlar. On 
.A milAddan üç a- dördüncü Lui za-

müddeiumumllikçe devam etmektedir. ralı evde oturan S:ıllhln kızı 8 yaŞlll pır 
Belediye mühendisleri tarafından kaza- hure evin blrlnci kat penceresinden > 
nın sureti cereyanını tesbit eden rapor düşerek muhtelif yerlerinden attır~~ 

Soğan doğrarken boşuna yaş dökmez- müddeiumurnlllle verilmiştir. Diler ta- lanmış, Şlşll Çocuk hastanesine 
raftan merhum Tabirin ailesi adliyeye mıştır. ıJ siniz. Biraz suya kıyar, gözlerınizi kur -

sır evvel Habeş manmda Bior ad -
kabileleri kör 0 • lı bir Franaız için· tarırsınız. Musluğu açar, soğanı - doğ-
lan gözün yerine, de mürekkeb bu • radığınız müddetçe - altında tutarsını1" 

o gözün rengine lunan vidalı bir nevi kaz tüyünden kalem Acısı gözünüze tesir etmez. 

yakın ta~ koyup, yüzün tabiiliğini temin icad e~ ve o zaman bu kalem pekala * 
elmiye çalıştıkları anlaşılinıştır. işe yaramış. .............................................................................................................................• 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Orhangazide Bay (K. K.) a: 
- Elimde mevcud malumat ile ö -

nüme koyduğunuz muadelcnin halli 
mümkün değildir, hiç değilse biraz ko
nuşmadan muhatabının fikrini anla -
mıya muvaffak olmuş kahin de görül
memiştir. Bu vaziyette sadece farazi
yelerle iktifa etmek mecburiyetinde -
yiz, demektir. Bunların en makulu ise 
kızın cephe değiştirmiş olmasıdır. 

mediyorum. Tanımadığınız, fazla ola
rak ırkan da yabancı bir kızın arka -
sına düşmek kabahatini unutarak kız
manız da bu gençlikten ileri geliyor. 
Esasen kabahatiniz gibi mazeretiniz 
de bu noktadadır. 

Maamafih en ateşli hiddetler de ila
nihaye sürmezler, merak etmeyiniz, 
unutursunuz. 

* Bursada Bay (T. K.) a: 

Yırtılmasından korktuğunuz dantelle
ri yıkamadan önce temiz bir şişenin üs -
tüne sarar, öylece ılık, sabunlu suy.: ba
tırarak yıkarsınız ve şişeden çözmeden 
gene ılık suda çalkalarsınız. 

* 
Patatesler kaynarken kararmasın diye 

suyuna bir kaşık sirke katarsınız. Hem 
renkleri iştiha açacak kadar güzel kalır, 
hem tadlan bozulmaz. 

* Madeni eşya nasıl parlatılır: 
Bazan ne ehemmiyetsiz şeyler ne mü

him işlere yarar. Meseli sigara külü. Bir 
teneke kapta bunları toplayıp saklayınız. 

İnce bir kumaş parçasını nemleyiniz. Bu 

küle batırıp madeni eşyayı oğunuz. Pırıl 
pınl olurlar. 

bir istida ile müracaat etmişler ve ıuçl..ı al ı,ed"' 
şoförle, kazaya ıebebiyet verdiğini iddıa Paristeki hamiyetli bir t e 
ettikleri Osman Kemalden miljtereken felaketzedelere yardıaı• i1ıl' 
10 bin lira tazminat istemişlerdir. Pariste tahsilde bulunan Jt~ ıe 

Bu istidada Osman Kemalin de mes'u- Külüng adında bir genç Türk ~ffl 
liyette iştiraki olduğu iddia eclilm1t !se Kızılaya 20 lira göndermiitir: G "ti 
de, hadisenin maznunu fimdllill: ıoför- lehe Klfşehir zelzelesi felaketwd;ıı1 
dür. kalade müteessir olmuş ve v~~ 

H · h · k 1 imkan bulabildiği bu paranın fe 
apıs anenm yı 1 ması zedelere tahsisini rica etmiştir· 

ihale edildi 
İstanbul hasiphanesinin yıktınlma ışı, 

nafıa tarafından dün yapılan münakasa
yı müteakip, mimar Cemile, eskisine nis
betle yüzde 27 tenzilltla ihale edilmiştir. 
Vekalet tarafından taadlkten sonra, bi
nanın yıkılmasına başlanacaktır. 

, .... 
Bahkesir agır ceza mahkeme-

sindeki kararlar 
Balıkesir (Husust) - Balıkesir Ağır

ceza mahkemesinde görülen üç dava, 
neticeye varmıştır. 

Kebsutun Danahisar köyünden dos
tu Arzuyu çifte ile öldüren Mehmed oğ-

Toplantı lar: 
.,jı 

Yoksul çocuklara yardını 
kongreleri başlıyor 

. ·ıı }l '.:f 
Cumhuriyet Halk Partisını J1l P' 

yesindeki yoksul çocuklara ya~~i~ 
liği kaza kongreleri yarından 1t.dS~ 
başlıyacaktır. Yarın Sarıyer, d J<ı 
Yalova, Şile, Silivri ve Çatalca il 

greler yapılacaktır. -------

Umumi kaideyi unutmayınız. Göz -
den ırak olan gönülden de ırak olur, 
derler. Muhitten ayrılmamz, evlen -
meden evvel üç yıl nişanlı kalmak 
mecburiyetinde bulunmanız ailenin 
kararında mühim bir rol oynamış ola
bilir. 

- Bir erkeğin kendisini kadınlara 
beğendirebilmesi için riayet etmesi la
zım gelen hükmü değ~mcz kaide he
nüz icad edilmemiştir. Bununla bera
ber: 

iki a hba b çavuş lar : 

* Beyazıdda Bay Mustafaya: 
- Sizin kelimelerinizi kullanarak 

«bu vaziyette kalan erkek ne ölür, ne 
de öldürür:. diyeceğim, ynpacağı şeyi 
sadece başını çevirerek doğru yolda 
yürümekten ibarettir. 

Bir defa bile konuşmadığınız bir 
genç kız için tutuşmuş olmanız::ı b:ı -
karak yaşça pek genç olduğunuza hük-

Maddeten ve manen kendi seviye -
nizdckJlere bakınız ve her zaman için 
her yerde tabii olunuz, denilebilir. Bu
nun haricinde yapacağınız şey, şim ·
diye kadar talib olup da red cevabı al
dığınız kızlara hayalen bir geçid res
mi yaptırmak ve onlara ne şekilde 
müracaat ettiğinizi düşünerek hata -
nızı bulmaktır. 

Size cfazla güzelden çekinmeyi tav
siye eden:. arkadaşlarınız haklıdırlar. 

Güzelliği değil, şirinliği ve bilhassa 
anlaşma imkanını arayınız. 

TEYZE 



~ Pamuk 
, allinı sınıfta sordu: 
1' l> nuık neye yarar? 
~\'~k hastalıkları mütehassısının oğlu 

\'erdi· 
~ ~ulağa. koymıya! 
l§Çınin oğlu ccvab verdi: 
~ Çürük dişi kapamıya! 
~d~aş fabrikatörünün oğlu da cevab 

'Yun}ü kumaşlar yapmıyal 

• 
~ Nasıl oldu? 
..... n ~_annesine sordu: 

uyuk annem, Nuhun gemisine bin
tııiydi? ...... . 

...._ liaYlr çocuğum! 
~ ı1adern ki Nuhun gemisine binme -
la~ ::_Nasıl oldu da, tufanda boğulmadı; 

<\Clldı? 

"'D . ~ eli mi oldun, çekiçle duvarcı uu -
, 1 tı~~ ne gülüyorrun? 

lQ 'Pirtızmayla uğraşan bitişik kom
tıı.._ "• Napofyonun ruhu geldi diye ıe

"- 'll•ttotlar '-· da .•. ..................................................... 
t.t Vazgeç~im 

llaltinı sordu: 
'l>" 'l'aı llnya nasıldır? 
..._ ebe cevab vereli: 
, l'oparlaktır. 

>11ıo... l'oparlak olduğunu nereden bili -
-'Gtltı? 

'~~ç ~klıma öyle geldi, söylcdım. Bu 
~~it. asıt bir şey için münakaşaya gi -

~ti.lıt değ~lim ya •• Vazgeçtim. Dünya +'l-

degil, dört köşedir. 

b Nasıl İs' erseniz! 
.. ~~a . 

....._ 'i l'l hızmetçiyi çağırdı: 
~. 8.\'aş yavaş sana kızmıya başlıyo-

~tltet • , ~ çı cevab verdi: 

"'(!n aceleci değilim, bayan nasıl is-
.. ıı .. 

0Yle olsun! 

Bilmiyorum 
- Yanağın neye kırmızı? 
- Bir tokat yedim del 
- Kimden? 
- Bilmiyorum. 
- İnsan, kimden tokat yediğini bll -

mez mi! 
- Bir kere daha yüz yüze gelmiycceği

miz adamın adını soracak değildim ya! 

• 
Arıyorum 

Tüccar söyledi: 
- Kasadar arıyorum! 
Arkadaşı da söyledi: 
- İki ay evvel bir kasadar bulmuş

tun ya .. 
- işte ben de onu anyorum. Para· 

ları aldı, kaçtı. 

Piyanoyu taşıyan - Eğer sen de 
biraz altından tutup yardım etme -
seyd.in. taşıyamazdım, çok ağu·! .............................................................. 

Yalan 
Hakim sordu: 

- Bayın saatini sen çalmışsın? .. 

- Ben çalmadım .. 
- Sen evvelden de hırsızlık edip ha -

pishaneye girmişsin?. 

- Yalan ben ilk defa hırsızlık edıyo

rum. 

• 
F azıasını ne yapsın? 

Hakim, hükmünü teblil etti: 

- Mahkeme seni iki sene hapse rnah· 

kfun ediyor, iliive edecek bir şeyin var 

mı? 

- Ne münasebet bay hakim! 

- Bıı..radan Karaköye taksi ne ya
zar? 
- Yetmiş kuru§. 
- 'Tefekkür ederim. Karaya kadar 
otomobile binmeyip yaya gitmekte 
kaç kurttş tasarruf edeceğimi öğren
mek istiyordum da .. ...........................................•.................. 

Kusurlar 
Bir kadınla bir erkek yürüyorlardı. 

Karşılarına gelen erkek durdu. Kadının 

yanındaki erkeğe selfım verdi. 

- Merhaba dostum. 

- Merhaba. 
- Yanındaki kim? 

- Nişanlım! 

- Çirkin bir kadın. 

- Evet! 
- Saçları beyazlaşm~. 

- Evet! 
- Biraz topallıyor. 

- Evet ama, sen neye kulağıma eğfllp 

söylüyorsun, nişanlım anadan doğma sa

ğırdır. Bağıra baeıra söyle, o g ... ne duy

maz. 

SON POST• !;ayfa T 

Geçenlerde haydutlar t rafından dağ kaldmlmak istenen lngiliz 
F ordu, hayır işlerine 15,000,000 lngiliz lirası vermiş bir adamdır 

Lord Nuff.ld meteliks ·z 
olarak mı ölece ? 

/ngilterenin en büyük sanayicisi olan eski demirhane 
yamağı, çocukluğundan beri sevdiği işçi kızla 50 

yaşına geldikten sonra evlendi 
Geçen hafta Lord 

Nuffildin kendi yazı
hanesinde bir hay. 
dud taarruzuna uğ

tadığını işittiği za
man en basit nmele
sinden ıcn kudretll 

lorduna vanncıya 

kadar bütün Ingilte
re nefreti~ sarsılmış
tı. Zira Lord Nuffild 

İngilterenin sadece 
en büyük sanayıcisl 

değil, ayni zamanda 
en sevilen ndamıdır. 

* Her sabah kuvvetli 
bir otomobil Oksford 
semtinin fakir ma· 
hallelerinden geçe .. 
rek Jams sokağmuı 

147 numaralı evinin 
önünde dururdu. Za· 
rif giyinmiş bir a-

dam otomobilden !. 
nerek mütevazı bir 
amele evine girerdi . 

Bu, İngilterenin cİn· 
giliz Fordu• diye anı
lan Lord Nuifilddi. 

Dudaklarında te-
bcssüm eksik olmı· 
yan ihtiyar bir kadın 
onu koşarak karşı

lardı. Lord Nufflld 
kadını kucaklar, bir-

likte yemek salonuna geçerlerdi. Orada 
lezzetli, mukavvi bir kahvaltı hazır du· 
rurdu. 

On dakika sonra İngilterenin en zen· 
gin adamı içinde binlerce işci çalışan fab
rikasında masasının başına geçerdı. 

9 şubat 1934 tarihinde 90 Y8iındaki ih
tiyar annesi gözlerini kapadığı zama?U 
kadar bu sabah ziyaretleri yıllarca mun
tazaman bu şekilde devam etmişti. 

Hayır işlerine verilen 15 
milyon lngiliz lirası 

Bir yıl oluyor ki Lord Nuffild matbuat 
mümessillerini yazıhanesine çağırmıştı, 

kendilerine cFenni araştırmalar~ cemi· 
yetine yarım milyon İngiliz lirası, (tak·\ 
riben 3 milyon Türk liraSl) vermeyi ka- 11 
rarlaştıı dığını söyliyecekti. Hazır bulu
nan gazetecilerden biri: 

- Affinizi rica ederim Lord Nuffild, 
dedi. Sizin için hazırladığım şu listeye ' 
bir göz atar mısınız? Bu listede son on 1 
yıl içinde hayır işlerine vermiş olduğu-
nuz paraların müfredatını göreceksiniz. ' 
Ok.sford hastanesinin yapılması için 
300,000 İngiliz lirası vermi~tiniz, bilaha
re bu hastaneye bir laboratuar yapılma-

sı için ilk meb1ağa 150,000 lira dnhn ek
lediniz. Bilahare on defa dahn hastane 
yaptınız, bunlar size iki milyon lngilizl' 

maloldular. FakMere verdiginiz para
nın mikdan ise 4 milyon İngilizdir. Fen 
araştırmaları cemiyetine de ayrıca 2 mil
yon tahsis ettiniz. Bütün bunlar ile 

son 10 yıl içinde hayır işlerine saı-

fettiğiniz paranın yekunu 15 milyon İn
giliz lirasına baliğ olmuştur. 

Yoksa meteliksiz olarak ölmiyc mi ni
yet ettiniz? 

Bu latifeye kahkahalarla gülen Lord 
Nuffild şu cevabı verdi: 

- Zavallı anneciğim kendisini ziyare
te gittiğim zamanlarda bana öbür dün
yaya götürülemiyeceğine göre bu kadar 
para toplamanın akılsızlık olduğunu söy
lerdi, efendiler unutmayınız ki çocuğum 
da yoktur. 

Lord Nuffild bisiklet yarışlarma 
girerken ... 

Lord Nuff(ld 

bir maden işclsi ile zevcesinden ve kü· 
çük çocukları Vilyamdan mürekkeb kü· 
çük bir aile sakindl 

Fred Morris'in işi blr f abrlkadaydı. 
oğlu da orada çıraklık yapardı. Uyanı1' 
yüzlü. bir çapkındı ve bütün hevesi ka
zandığı bütün parayı bir kenara koya
rak o vakit yeni çıkmlf olan bislkletler
den bir tane almaktı. Nihayet arzusun!& 

da muvaffak olarak bisikleti aldı ve he
men o gün makinenin bütün parçalarını 
l.; r e r birer söktü, dikkatle gözden geçir-

Lord ve 50 11Cl§ında iken evlen.diğı 
zevcesi 

di. Her birinin üzerinde uzun uzadıya 

düşündü. 

Birkaç gün sonra 147 numaralı evin ö

nünden geçenler kapısının önünde şöyle 

bir levha gördüler: 

Bhiklet tamirhanesi ... 
lı çabuk görülür, ucuza yapılır. 
Garanti mukabilinde kira ile 

makine verilir 

Vilyam kendi hesabına bir dükkan aç

tığı zaman on yedi yaşında idi, fakat bir 

yer tutacak kadar parası yoktu. Bereket 
versin annesi imdadına yetişti. Evlerinin 

önünde küçük bir bahçe vardL Kadınca

ğız burada yelken bezi ile birka~ kalas
tan küçük bir dükkan yapn. Bu dükka-

nın adını delikanlı koymuş, lcvhasım 

kendi clile yazmıştır: c Viliam MoıTis bi-• 
Jams sokağının 147 numaralı evinde siklet fabrika ve tamir evi.> 

Sabahtan. akşama 

kadar caıtşarak bil· 
tün parçalan kendi 
cli~en Çtkmış bit' bi
sıklet yapmıya çalı

§ıyordu. Nihayet ona 
da muvaffak oldu Ye 
makinenin onu ne 
(The Monis) marka
sını koydu. Fakat 
rekl!m yapmak la
zımdı. Bu da par.aya 
mütevnkk\ftt. Deli
kanlı müŞ'kü!Atı yen
mek •~tn en !kestirme 
~ueyt ~ ndi marka
sını taşı.yan bisikletle 
yarışlara girmekte 
buldu. Zayıf, çelim-

siz bir gen~. güçlü, 
kuvvetli sp•Jrcular a· 
Tasında şansı azdL 
Buna rağmen gayre· 
ti sayesmde birçok 
muvaffakiyetler ka
ıandL 

Aradan seneler 
geçti, küçük atölye 
büyüdü. Evvela iki, 
sonra dört ışdye sa· 
hib oldu. Çok geçme
den motosıklet yap· 
mıya da başlad •. 

Bir lngitiz F ordu 
O zamanlar Fordun 

hafif kıiçük oto:no· 
bil ile Amerika.da 

milyonlar kazandığı günlerdL Herkes gı· 
bi Viliam da bır Ford aldı. Önünde mu· 
vaffakiyet vermiş bir tecrübe vardı. Bi
sikleU yaptığı gibi otomobili de söküp 
taktı ve çok geçmeden ilk Morris oto
mobilini yaptı ve bu küçük otomobil İn· 
gilterede derhal büyük bir şöhret ka• 
zandL 
Artık gencin amelelerinin sayısı 20 yl 

bulmuştu. Zeki, ticari anlayış kabiliye
tine malik bir genç olduğu için sür'atle 
kredi buldu ve 35 yaşında büyük bir fab
rikanın sahibi oldu. Otomobillerini altın 
devrinde 10 İngiliz altınına satıyor ve bu 
para herkesin harcı olduğu için ot.omo
bil satş arttıkça artıyordu. 

Derken muharebe başladı, hükumetirı 
siparişleri sökün etti ve fabrikanın amele 
mikdarı da 10 bine çıktı. 

Bir aşk romam 
Herkes Morris'in neden evlenmediğini. 

merak ediyordu. Fakat onun sırrını p"k 
yakınındakilerden başka bilen kimse 
yoktu. Hakikatte Elizabet Aıısley ic:min· 
de bir çocukluk arkadaşını seviyordu. llk 
bisıkletini satın alıp söktüğü zaman ya-
1Ullda bulunan bir kızdı, fakat delikanlı· 
nın yıldızı parlamıya başladığ: zaman 
yolunda engel olmamak içın çekiliver· 
mişti. 

Ve işte Elizabet 43, Villam 50 yaşında .. 
her ikisi de bekar kalmışlardı. 

Bir akşam Jams sokağındaki evde Ba
yan Morris oğlunun 50 inci yıldönümiinü 
tes'ide hazırlanıyordu. Elizabet te orada 
idi. Davetliler 50 mum ile süslenen pas· 
tanın etrafına geçtikleri zamon ihtiyar 
anne: 

- Viliam, benim için evlenmcdiğıni bi
liyorum.. fakat şimdi benı memnun et
mek istersen sevdiğim al, dedL. 

Ve aşk romanlarında olduğu gibi 35 
yıldır sevişenlerin ellerini kendi a vuçla
rmda birleştirdi. 

Bir hafta sonra İngilterenin en zengin 
adamı çocukluğundanbcd sevdiğı jşc,t 

kızla evleniyordu. 

* Uç yıl evvel kral İngiltercnin en bil· 
yük sanayicisi haline gelen sabık amele
ye Lord ünYanını verdi ve son E.ınlcrde 
Lord Nuffild İngiltere hav .. , nezaretine 
fen müşaviri tayin edildiği z:ımnr. bu ta
yini bütün ingiltere alkışladı. 



8 Sayfa 

Karagözle Hacivad 
Hacivad - (Perdeye gelir) gene ben 

perdeyi kurdum, buraya geldiıa durdum, 
kim bilir belki de 
Karagözü.mü bu .. 
lurum. 
. Karagöz - Vay 
Hacivadtm, sen 
geldin öyle mi? 

· Hacivad - Val
lahi onu bilmemi 
Karagö.ı - Ne .. 

yi bilmezsin? 
Hacivad - Ya -

ni öğle mi, yoksa 
ikindi mi, yoksa 
yatsı mı? 

Karagöz - O -
nu demek isteme
dim, yanl. 

Hacivad - Han 
fi Yani, bizim a
yakkabıcı Yani mı, yoksa bakkal Apus -
tolun yanıbaşmdaki dükkAnda tuhafiye
cilik eden Yani mi? 
· Hacivad - Her ne ise Karagöz, §imdi 
ben sa.na bazı sualler soracağım, baka -
hm bilebilecek misin? 

Karagöz - Benim btlmediğim ne var
Gır ki! .. Hele sen sor, ben tıkır tıkır ce
vab vereyim! 
: Haclvad - Seni bir imtihan edeceğim! 
1 

Karagöz - İmtihan da et .. Ben Napol
yon Bonapart değilim ki imtihandan 
korkayım.. Sor sorabildiğin kadar. 

Haclvad - Mevsim meyvalarını ıay 

bakayım. 

Karagöz - Sayayım: Muşmula! 

' Hacivad - Muşmula bu mevs1mde bu
lunur mu? 

Karagöz - Neye bulunmasın. 
' Hacivad - Hele bir yemişçilım! sor ba
kalım! 

Karagöz - Sordum. 
• Haclvad - Ne dediler? 
' Karagöz - Yüzüme baktılar da bu 
lunmaı: olur mu, sen bir kere aynaya bak 
dediler. 

Haclvad - Güleyim bari Karagöz. .. 
Canım onlar seninle alay etntlşler. Muş
mulanın yüzü buruşuktur ya. Senin de 
buruşuk, ihtiyar yüzünü görünce muş -
mu1aya benzetml§ler. 

Karagöz - Peki o olmadı diyelim, mev
lim meyvalarıru ıen hele tarif eı bak ben 
nasıl bilirim. 

Hacivad - Kırmızı! 

Karagöz - Bildim bildim. 
• Haclvad - Bildinse söyle? 

Karagöz - Bilmez olur muyum, gelin
cik çfçelf! 

Hacivad - Gelincik çiçeği meyva o -
lur mu, dur biraz daha açık anlatayım. 
Sapı var. 

Karagöz - İşte §imdi bildim. Zenbilt 
Hacivad - Ne, ne? 
Karagöz - Zenbil canını, hani ıu pa

zarlardan öteberi aldıkları zaman i~ine 

koydukları sepetten örme ıeyler... Sap
ları da vardır. 

Hacivad - Cnnım Karagöz ama da saç
malıyorsun, ben meyvadan bahsediyo 
rum. 

Karagöz - Sahi ben unutmuştumf 
Hacivad - Sen bilemedin bari ben söy

llyeyim. Demin sana bahsettiğim kirazöı. 

Karagöz - Bak hiç aklıma gelmedi. 
Hele sen bir başkasını sor, onu bileyim. 

Hacivad - Peki öyleyse gene mevsim 
meyvalarından birini soracağım. 

Karagöz - Sor, cevab vereyim! 

Hacivad - Mis gibi kokar. 
Karagöz - Bunu bilmiyecek ne var, 

sarımsak! 

Hacivad - Sus ki sözümü bitlreyjm .. 
Şeker konur. 

Karagöz - İşte timdi anladım. 

Hacivad - Haydi söyle! 
Karagöz - Çay! 
Hacivad - A -

man Karagöz bu 
nasıl söz:, çay hiç 
meyva olur mu? 

Karagöz - Ya 
senin söylediğin 

neydi? 

Hacivad - Çi
lek! 

Karagöz - İşte 
bu aklıma gelme
di. 

Hacivad - Se
nin aklına da ne 
gelir ld! 

Karagöz - Vay 
Haclvad sen be-
nim aklımı beğenmedin mi? 

Haclvad - Beğenmedim tabü! 
Karagöz - Senin aklın sanki benim -

kinden daha mı iyi? 
Hacivad - Tabii iyi! 

Karagöz - Haydi oradan. 
Hacivad - Haydi oradan. 

Karagöz - Eh artık kafam kızdı. 
(Hacivada tokat vurur.) 

Hacivad - Benim de kafam kızdı . 

(0 da bir tokat vurur. Onlar çat pat 
dövü§ürlerken perde iner!) 

Hayvanlarda his 
ve hafıza 

Hayvanların hayatlarını tedkik edt>n 
filiınlere göre hayvanlarda da, tıpkı Jn-
aanlarda olduğu • -

gibi, sevgi, dost -~~ 
luk, annelik mu • "4!>i • ,;. ~ 

habbeti çok kuv .. ...1'~ .... :... -

vetliymiş. Bilhas- ~ 
sa dostluk hissinin çok kuvvetli olduğu
nü söylüyorlar; hem de bu dostluğu, yal
nız kendi cinslerine karşı değil, başka 
cins hayvanlara karşı da duyuyorlar -
mış. Köpeklerin sahiblerine gösterdikleri 
dostluk ve sadakati hepimiz biliriz. Da
ha buna benzer bir çok misaller var: 

Paris hayvanat bahçesine getirilen bir , 
aslanın yanına bir buldok köpe~i koy
muşlar, bir zaman sonra her ikisinin çok 
iyi ahbap olduğunu görmtlşler. 

Resmini gördüğünüz kedi de sahibi ta
rafından yanına verilen bu küçücük kir
pi yavrularına hakiki bir ann~ muhab -
beti gösterip, onlara bakıyormuş. 

Hayvanat alimlerinden biri de bahk -
larda hafıza olup olmadığını anla:rrıak 

için bir tecrübe yapmış. 

Büyükçe bir kabın içine bir tatlı su ba
lığı koymuş. Bu balık, yalnız gümüş 

renginde ufak bir cins balıkla karnını 

doyururmuş. .... 

Alim bu balığa verdiği gümüş rengin
deki balıkların bir kaçını maviye boya -
mış. Balık önce gümüş rengindekileri ye
miş. Ötekilere' bakmamış. Fakat az z.:ı -
man sonra tekrar acıkmış, bu sefer mR -
vileri de yemiş. 

İkinci bir seferde alim gene gümü' 
rengindekilerle ma-Jiye boyanmı' b'.l -
lıkları atınca bu sefer renk~erinı ayırd 
etmeden yemiye başlamış. Bu da bahğm 
mavi balıkların lezzetçe diğerlerinden 

farklı olmadığını anlamış. Ve unutma -
mış olduğuna delalet eder. 

HAPŞU HAPŞU 

- Bak kardeşim, ben çok ifizel blr 
eğlence buldum. 
- Nedir söyle bakayım? .. 
- Bir toz var. Onu alıp birinin bur-
nuna doğru üfler üflemez, o hemen 
hapşırmıya başlıyor. 

- Üflüyorum: 
cPüf, pü!, püf..• 

- Ne Jyi §ey .. Şimdi birini bulur 
üfleriz. Kutu nerede? 
- Cebimde! 
- Haydi çabuk ol bir an evvel fU işi 
yapalım da bol bol gülüp eğlenelim! 

- Hapşu, haP§UI 
- Ay ba&ım kırıldı, ay, aman! 

.. - İşte en iyisi bu, sırtında bir ilan 
tahtası taşıyan adamın kar~ısına ge
çer üfleriz. Adam kim bilir hapşıra 
haosıra ne hale eelecektir? .. 

- HapfU, hap§U! 
- Eyvah tahta benim de bqıma 
Wrdu. Beniııi de b&fllll kırıldı. 

Kesilen halı 

- Gazetede bir illin 
var, patron deniltn elbi
ıe kalıbı alınır. ona göre 
kuma§ biçiliTsc herkes el· 
bise dikermi~. 

- lıt• patron! 

- Şimdi de biçiyorum. 

- Oldu, mükemmeli 

·~ ' '\. 

- Bayan, siz elbise 
patronle»n satıyormuş-

sunuz?.. Beni:m için 
de bir patron verin, ken
dime elbise dikeceğim.. 

- Patronu ald~71'· ıf'. 
di onu eve gntiiriiP ; , 
?lemin bana aldığı 

Tna§ı biçer, d.i1"""'" 

- 1,ıc kumaş. Kumaşı Onun. da 
'alının üıberin• 11avanm. patronu koyanın. 

- Meğer ne kolay i§mi§. ---=--, 

- Eyvah ha1ı:1ı da ku- · - Of, annemdttı ~ 

a 

VENO 

m41la beraber kesmi1im! ğim dayağın acııın• 
nutamıyacağım. ....,/. 

BİLMlECEMI~ 
Küçük Tekin ine -

ğini otlatırken bir a
ralık bir ağacın al -
tında yatmış, uyuyup 
kalmıştı. Uyandığı 

zaman ineği göreme
di. 

Eyvah ineli 
kaybettim. Şimdi e
ve cineği kaybettim:. 
diye nasıl dönerim! 

Dedi ve hüngür 
hüngür ağlamıya 

başladı. Kücük Te • 
kin her yan~ koşu • 
yor, her tarafa bakı- ~. 

yor, fakat ineği gö • 
remiyordu. \'4,, 

Siz ona yardım e
diniz.. ResmP. bakın, 

ineği görebilirseniz, 
bulundu~ yer~ işa
ret edin ve resmi ke
sip bize gönderin, bir 
kişı'ye bir kol saati, " . dijer yüz kişiye de Jfl' ..._-..; 
Son Postanın küçük /- · - . ..J 
okuyucuları için yap '-_.;. ______________ __.. cJ'll 

tırdığı güzel ve kıymetli hediyelerden min bir ayni yapılır. Bu iki oY'l~ 
vereceğiz.. Bu hafta eene hediyelerimiz başka geçen haftaki sayımızda iJJI 1' 

1 k el. · res arasına yeni şey er atacağız. Bunlardan ğımız oyuncaklardan, ve ışı, ' 
biri cM&lcano, denilen fennt oyuncaklar- terlerinden de verilecektir. ..dcJeti -" 
dır. Parçaları birbirine birleştirmek su- Bilmeceye cevab verme rnu J JI', 
retile merdivenler, kuleler, arabalar, ma- beş gündür. Bilmece cevablaf~~ 
klneler yapılır. Diğeri elfıi oyuncağıdır. gönderdiğiniz zarfın ilzerine b~'1 '~ 
Knilınif renkli resimleri modeline ba- nin gazetede çıktığı tarihi yaztlllı 
kıp yaııyana yap11tırarak modeldeki res- mayınız. 
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4 Haziran 

<heta Garbo Rober Tcı11Iorl4 cL<idam o Kamelya> filminin bir ~k sahrıesinde 

GRETA GARBO 
Kalbini kaybeden kadın 
Maruf san'atkar makyajcısına: " Bana yeni bir kalb 
Vermezseniz, biç bir ıey yapamazsınız. Bu kalbi 

veremiyeceğiniz de muhakkak,. demiş 
liollywoodun belli bqlı ıimalarmdan 

b.iri de makyajcıbaşı Emillodur. Meşhur 
linerna yıldız ve aan'atklrlannın iç yüzle· 
tini bu adam tadar i1J ve açık olarak 
bilen insan pek azdır. 

Ernilio, (Greta Garbo) hakkmda çıka
lı.lan haberleri büyük bir alAka ile ta -
\ıb eder, bir dedikoduyu en ufak nokta
•ına kadar inceler. Ve bu esrarlı kadının 
bir çok yanlış haberlerle dile düştüğünü 
&Ördükçe ıztırab duyar. 

Ernilio kendisile göıilfen bir gazeteci 
dostuna diyor ki: 

c- Greta Garbo birlikte çalıştığı a -
damlar için emsalsiz bir arkadaştır. Kim
ıeYi incitme~ Cildi çok düzgün ve sene -
leroe taze kalacak kadar dayanıklıdı;r. 
Gretanın O.zerinde durulacak tarafı bu 
b~ • 

ll:Yük san'atk!rm dalma mağmum bu-
lunmasıdır. Bir gün makyajını yaparken 
dayanamadım ve kendJsine ıunu söyle -
diın: 

- Madam, niçin bu kadar mağmum -
~Uz? •. Sizi görenler, erişemiyeceğiniz 
it saadetin peşinde hayal kurduğunuzu 

•anırlar. 
Bana şu cevabı verdi: 
- Ernilio, s6yledijinlz belki doğrudur. 

Hotıyvodun en sevimli 
yıldızı 

Ruby Keller ıon. filminde 

bas;neına münekkidleri, gösterilmeğe 
)a §tnan Yeni bir filmin tenkidlerini ya-
41; arken, Bollywoodun en sevimli yıl -
l'o 

1~1 da sinema prestişkarlarına tanıtı -
bı r kar. Bu yeni yıldız Ruby Kellerdlr. 
Ço~ l>o.wel ile çevirdiği filmde gerçekten 
liıiıc:e~unli bir tib yaratrmş ve c-sevim -

Unvanına hak kazanmıştır. 

Greta Garba hususi hayatında t>asit bir 
kadındır. Hafif giyinir ve az nıakyaj 

yapar 

Saadet benden o kadar uzakta ki ... Ben 
artık ona erişmekten ümidimi kestim.> 

Greta cümlesini bitirir bitirmez hüngür 
hüngür ağlamağa başladı. 

Bu ağlama üzerine makyajı bcrbad ol
du. Kendisine dedim ki: 

- Madam, bu haleti ruhiyeyi bir yana 
bırakınız. Bu halde hiç bir makyaj size 
tesir etmeZ. Size Hollywooda ilk gelişi -

1 nizdeki neş'eyi iade edecek şey nedir 
acaba? Bunu söyleyiniz. 

İçini derin derin çekti ve kmk bir ses
le mırıldandı: 

- Bana yeni kalb vermezseniz hiç hır 
şey yapamazsınız. Bu, aradığım kalbi de 
veremiyeceğiniz muhakkak ... O halde ben 
kalbsiz bir insanım. Doğrusu bu: Kalbimi 
kaybettim .. 

İkimiz de sustuk ve makyajı bitene 
kadar hiç konuşmadık. Ondan sonra, o
nun hislerine }litab edecek bir mevzu 
açmadım. Fakat söylediği son cümleyi 
bütün hayatımca unutamıyacağım. 

Bu cümlenin üade eylediği manayı ben 
iyi bilirim. Çünkü makyajlarını yaptı -
ğım kadınların kalbi benim için hiç bir 
sır saklıyamaz. 

Greta Garbo Amerikaya geldiği sırada 
çok hassas bir kadındı. -Bir çok zaman 
oldu ki, onun bir genç kız kadar aşık hal
lerini gördüm. Maurice Stilleri seviyor
du. İçten gelen bir sevgi idi bu. Sonra a
raya ayrılık girdi. İşte o günden sonra 
(Greta Garbo), tabiri mahsusla kalbini 
kaybetti. Kendilerine yeniden ve sür'at
le aşk bulanları bilirim. Fakat Greta bu 
tabiatte bir kadın değildir .. > 

Onun, Stokovsky ile evleneceğini hiç 
sanmam. O kendini avutmağa çalışıyor. 
O adamı cidden kalbden sevecek olur ise, 
muhakkak ki yeni bir Greta Garbo kar
şısında bulunacağız. 
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Üsküdarda Bir Aşk Macerası 
Yazan: Muallim Nihad 

(Bulgurlu) ya sayfiyeye geldikçe an -
nem rahmetli mutlaka (Sığıreleği) deni
len mahallede ev kiralardı. Buradaki ev
lerin manzarası cidden güzeldir. Man -
zarası Adalara kadar uzanır, önde bu -
lunan büyük, yemyeşil, Galibpa§a çayırı 
en melilli kalbe ferah vermekte gecik -
mez. 

O sene (Numan ağa) nın evini kirala
mııtık. Kutu gibi iki odalı, geniş sofalı 
bir evceğizdi. Pencerenin önüne oturdu
nuz mu, (Maltepe) sahilleri, (Adalar) fe
rah ferah seyredilebilirdi. 

Bizim önümüzden (Namazgah) a giden 
caddenin sağ tarafında bahçe içinde bü
yük bir köşk vardı ki o sene o da kiraya 
verilmişti. Evin bir örnek yeldirme gi -
yen üç kızı her akşanı (Sığıreleği) ne na
zır duvar yanına ıelirler, geleni geçeni, 
çayırda akşam sefası eden sayfiyecileri 
seyrederlerdi Bir bebek gibi hareketsiz 
duran bu üç güzel kıza boşbo~az mahal
leli (Taş bebekler) lakabını vermişler -
di. ' 

İlk görüşte bu hanım kızlar benim üs
tümde lazım gelen tesiri yapmakta ge -
cikmediler. O zamanın (kur) ları şimdiki 
serbestiye malik değildi. Ancak göz, kaş 
işmarı, mektub teatisile meram anlatıla
bilirdi. Ben bunu yapmakta gecikmedim. 
İlk işmarlarıma mukabele görmedim, fa
kat bundan.meyus da olmadım. 

Sabahları şafakla beraber benim gibi 
meraklılar gelir, kisbetlerini giyerek Ga
lippaşa çayırında güreş idmanları ya -
pardık. Muhacir köyünden bir Adem ad
lı delikanlı vardı. Alelekser ben onunla 
elense ederdim. Birbirimizin tam dengi 
olduğumuz için çetin bir savaş yapardık. 
(Geçen gün çamaşır değişirken şimdiki 
hırtlambası çıkmış vücudümü seyredin
ce o günler hatırıma geldi de bilaihtiyar 
gözlerim sulandı) bir sabah Ademle ge
ne böyle bir idmana tutuşmuştuk. Altal
ta, üstüste birbirimizi hırpalay~p, didik
liyorduk. Bir aralık soluklanmak için a
yağa kalkıp çalım gezintisi yaparken taş 
bebekler gözüme ilişmez mi? Onların 

böyle gün doğmadan duvar ôııüne gel -
dikleri hiç de vaki değildi. Beni bir halc
candır aldı. Rahmetli Adem, benim on -
lara temayülümü bilirdi. Gördüğümü an
layınca: 

- Artık s~ninle güreş tutulmaz. Me -
IAikeleri gördün, ateşlendin, ağu gibi ya
kıcı hamleler edersin! dedi. 

- Yooo! Yanlış düşünüyorsun, bilAkis 
elim, ayağım kesildi, ha!iafa, turşuya 
döndüm. YapıŞsan alt ettiğinin resmidir! 
cevabını verdim. 

Bir iki oyun daha yaptıktan sonra ay
rıldık. Ben salına salına yan gözümle 
ta§ bebeklere bakarak eve geldim. 

İki gün sonra bir mektub daha uçur -
dum. Oh! Allaha ifikür bu cevabsız kal
madı. O gece mehtabda bahçelerindeki 
duvarın Namazgaha giden semtindeki yı
kık yere yatsıyı müteakib gelmekliğ~m 
emrolunuyordu. Hey gidi gençlik hey. Az 
kalsın deli olacaktım. O gün ne Darülfü
nunda ders kulağıma girdi, ne öğleden 
sonra (Ravzai Terakki) de çocuklara is-

tediğim gibi ders verebildim. İçimde 
peyda olan bir arayıcı fişeği beni bir 
yerlerde durduramıyordu. Elhasıl ak -
şaını dar ettim. Mahud düldüle atladım. 
Çok zaman hayvanı ezmez, aheste beste 
revan oluşuna aldırış etmezdim. Bugün .. 
Hayır! Mütemadiyen çomaktaki zincir
leri şakırdatarak hayvanı huylandırıyor, 
bir taraftan da üvendire iğnesinı durma
dan zavallı merkebin ense köküne batı
nyordum. Sanki çabuk gidersem ne ola
caktı? Emir ve vldolunan miıllkat za -
ten yatsıdan sonra idi Şimdiki telAJ ne 
oluyordu?. Onu sen ıel de deli gönle an
lat! Kısıklıya geldiğimiz zaman biçare 
merkebin küskünü iyiden iyiye düşmüş, 
bitab bir bale gelmiştl (Demirçeşmesi) ni 
geçip de Galip paşa merhumun köşkü hi
zalarına gelince gözüm karşıdaki bahçe 
duvarında (Tq bebek) leri aradı. Orada 
idiler. 

Eve celdim. Soyunup, dökündüm, yı -
kandım, kendime çeki düzen verip dışa
rı fırladım. Annem rahmetli, evladlığile 
beraber Galip paşa çayırında konu kom
şu ile akşam safası ediyorlardı. Ben (Na
mazgah) yolunu tuttum. Onların bulun
duğu duvarın önünden geçerken kalbim 
halecandan çathyacak gibi atıyordu. Ya 
gece bunların dizi dibine ulaşırsam o za
man hallın ne olacaktı? Şu gücüme kuv
vetime rağmen sinirli kadınlar gibi dfi
şüp bayılacak mıydım? Vaki davet do -
layısile g6zlerimle teıekkür ettim ve ge
leceğimi ifmarladım. Mahalli mültkat o
larak tayin edilen duvarın dlbinden ıe
çerken ıece ters bir lJ yapmamak için 
vaziyeti iyice tedkik ettim. 
NamazgMıta bir kahve içtikten ıonra 

döndüm. Güneş gurup etmiş, kavuniçi 
bir renk İstanbul Afakını kaplamıştı. Ak
şam yemeğindeki neı'emi görmeliydiniz. 
Validemle ne latifeler ediyordum. Ye -
meği rnüteakib ben (Demirçeşmesi) kah
vesine gidiyorum diye fırladım. 

Annem arkamdan seslendi: 
- Ayol! Her zaman soyunur, dökünür 

öyle giderdin, bu akşam ne olun böyle? 
Kolalı yakanı bile çıkarmadan grand tu-

valet (Demirçeşmeai) kahvesine gidıllıı 

mi? 
- Anne! Bu akşam canım böyle isti • 

yor, zararlı bir it mi yapıyorum? 
- Y oo ... Her eünkü mu tadının çok hl· 

lafına da .... Beni şaşırttı. 
(Demlrçeşmesi) ittisalindeki bahçeli kan 

ve ehli zevkin telakigahıydı. Entarisini, 
Şam hırkasını giyen soluğu oı·ada alırdı. 
yerlere serilmiş hasırlara bağdaş kurar, 
koltuğumuzun altına verilen ot yastık • 
lara yanlardık. Bu akşam ben bu zevk • 
ten mahrumdum. Ütülü pantalonum bu 
keyfe elverişli değildi. Katiboğlunun, 

yorgancı Emin Efendinin, mütekaid def• 
terdar beyin latüelerine isteksiz muka • 
bele ediyor, dört gözle yatsının okun • 
masını bekliyordum. Nihayet yatsı okun
du. Yarım saat daha bekledikten sonra 
kalktım, yola düzüldüm. (Kayışdağı) 

sırtlarından yükselen mehtab etrafı da
ha iyice aydınlatmamıştı. Tarü edilen 
duvar yığınının önüne gelince göğsümü 
çarpıntıdan patlıyacak zannettim. Du • 
varın §U yıkığından bahçeye gireyim mi, 
girmiyeyim mi derken (Taş bebek) ler• 
den biri göründü: 

- Buyurun! Giriniz! 
Dedi. (Bütün atiklik ve çevikliğimle 

bir sıçrayışta yıkık yeri geçtim. Beni kar
şılıyan (Taş bebek) lerin en küçüğü 

imiş. Derhal elini tuttum. Aman Yarab
bi! Nasıl titriyordum, boğazım kurumuş, 
lAkırdılarım fırında kavrulmuş talaş gibi 
küçük dilime, boğazıma sarılmışlardı. 

Hani o anda gık! diyecek kudretten mah
rumdum. Kalbim çarpıyor, zangır zangııı 
titriyerek yalnız elini sıkmakfa meftun• 
luğumu anlatmıya çalışıyordum. O ser
semlikle kızcağızın elini bir hayli acıt• 

mış olacağım ki: 
- Ay! Canım acıdı. Ben sizin gibi gür. 

büz pehlivan mıyım? 
Buyurmazlar mı? 
Kendimi toparladım. Bahçenin diğer ta 

rafındaki kameriyeye yollandık, abla • 
ları, orada idi. O zamanın usul :ve ada • 
bına uygun kandilli birer temennadan 

(Devamı 13 üncü sayfada) 

( Sultanhk bar artistine uğur getirmedi ) 

Bundan blrtao ıtın enet, Yohore Sultanı, Suttan İbrahlmln vaJt• 
We inıuteredt bar art1aWl1 yapmlf olan 2• yaşlarında. hnrlkulAdt 
ıtızellllll• meşhur Lydia H1ll lle evleneceiini, kendisine 6 bnı lira d•· 
lerindı blr nlfan halkan hediye ett1fin1, blrl1kte tayyare ile Slngl\pura 
ıeldlkler1n1 7azmı,ftık. J'akat, timdl Sultanın baş mabeylnclsl, 64 lük 
Sult&run M1a Lydia lle nlenmlyeceflni söylemektedir. İnglllz gazete • 
~r1 bu teltzlb D.rıwnda: cFakat Sultanın son İskoçyalı karısını bo • 
ıadılttan aonra, sa.rayının bomboı kaldığını, bir eşe ihtiyacı uldu
tunu blldlrdiltnl hatırlatınat, bat mabeyincinin bu sözlerını ihtiyat 
b7dlle kartılamamız 1cab eder,• demektedirler. Diler taraftan bu iz-
4haç flörttı LJdiaJ& uturıu gelmemiş, rüzeı artistin son zamanlarda 
oturmakta old11lu löttünden 8 bin tnınız llrası kıymetinde mücev • 
hırlerl pıınmııur. 
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SATIŞ il.ANI 
lstanbul Dördüncü icra Me qrJuğund n: 

Ahmed tarafından Vektf Parnlıır ld resinden 2t964 tkraı numaraslle borç 
alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden 
memesinden dolayı saWmasuııt kar r verilen ve tam mına ehlivukuf tar ~fııı
dan 6408 lire kıym t t.kdlr edllmi olan Bakır1':0yUncte Deı:uirb no lstosyon 
ve Demirhane mevkiinde (Zeytinburnu istasyonunun g1trb kısmında) Mıthat 
Paşa Maltepe perakendesi eski ve yenJ. ~. 29 nuurnrııb fOrlc n demıcyolu, 
şimalen BezmiAfem tarlaları, garben Dlmltrl \'6 Yanko Angali ve bazım Bez. 
mıaıem tarlaları, cenuben demiryolu Utt ~vıW maa ta:la mufrez bir köşknn 
vsnf ve mcs tl8 ı aşağıda yaz Ildır. 

Z mi k t ı K pıd8n ı irilınc karo im n b1r p pucluk vo abşab sof 
Ozerlndo nç odtt, bir helA, bir kUor, mini çim nto bir mutbak 'f'O routbtık• 
tan kapı olan zemini çim nto, alb sar019 v termoıltonlu bir banyo ma• 
halli. 

odru"' k t ı Topr 
kOmarlDk. 

iri el bet ı Bir ıofı Oç.erlnd • od , bir b v bir dOUJ}! 
Çatı keta ı Bır ofa Oz rinde tavanJan b k oo od Y bir ofadan ib -

rettir. Blmmııı z mini ç.nko, a~ b korkuluklu v o tn Ortnın iki balkon\l 
v rdır. . 

Bahçenin etrntı tel ile çovrllldlr. içinde ıoo tıded nmhteJıf elnsde meyyıt. 
ağecı 000 kadar bağ kntOğO, tulumbalı bir kuyu ve o.hır ve bahçıvan ods ı 
vardır. 

Me ah eı ı Hey'eti umumiye l topuya. göre ( 18840) metro murabb • 
olup 110 metre murnbbaı bina, 29 metre murabb ı tur, 12 metre murabtJ ı 
bahçıvan odası vo bıskiyo 1 tarJııdır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesah ı 1uuı g yrimenkulnn t mamı açık arttır
maya konmuş olup 14/1/938 rih!ne rasthyım Per~ mb«: günü ı;aat 14 den 10 )'a 
:kadar Adliye blnasınd ki dairemizde açık artt1rma ile atıla~ktır. Aft .. 
tırma bed<::U muhammen kıymetin % 'l~ lnl bulduğu. takdirde gayrimenkul en 
çok arttır nın üzerine ihale edilecek, ek.&1 tekdirde en. son arttırımm ıt ahhU!lü 
baki kalmak ü~cre arttırma on beı gün mll.ddetle temdld edil r k 2»/7/93Ş Wri
hine rastlıyan Cuma günü saat U den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok ıırttır nm 

üzerine ihale edilecektir. 
Satış pe§tndir. Taliblerln arttırmaya girmezd~ evvel muhamm~ kıymetin 

% 7,5 u nisbetinde pey ai:cçesı vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek· 
tubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle be1ediyeye ald ten viriye, tanziflye ve dellAliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir, 20 senelik taviz bedeli mlişteriye 
aiddir. 

2004 numaralı icra ve iflAs kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu ırayrımenktıl üzerinde ipotekli alaca khlar ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala-

rını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün ıçinde evrakı müsbitelerile bil
wrındel'i icab eder. Aksi halde haklı:ırı tapu sicilile sabit olmadıkça satış bede
lınin payiaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla maliımat almak isteyenle
rin 14/6/938 tarihinden itibaren herkesln görebilmesi için açık bulundurulacdk 
olan arttırma şartnamesile 937/289 numaralı dosyasına müracaatları ilan olu-
nur. (3311) 

Beyoğlu Vaktflar Direktörlüğü i1Anlar1 

Kiralık emlak 
Mahallesi 

Beyoğlu Kuloğlu 

» • 
Ferlköy 

Tophane Ftruzağa 
Şişli Meşrutiyet 

Beşiktaş Sinanpttşa 
Galata Yenlcami ,. 
Beyoğlu Pangaltı 

• 
• ,, 
• 

Sokağı 

Ağnhamam 

vakıf han 
3 UncQ 

Sakı zağ acı 

Beyoğlu 

Ebe kız 

Vapur iskelesi 
avlusu iki odadan 
han dahili 
Çttylf 
Eskl_frenk yeni satırcı 

• 
• 

1 

1 • 
• 
• 

Kasımpaşa Knçnk Zincirli kuyu 

No. Cinsi 

ı dairesi 

3 • 
13- 15 ev, dQkkAn 
75.77 

1 
26·28 

21- 29 

65 
93 
14 
16 
12 

286 

• 
aparbman 1 el 
daire 
maa oda dükkan 
kn,nk od.ı& 

oda 
ev 

• 
• 
• 
• 

Aylık 
k ı rfllıtrı 

~6 
11 

51 
18 

5 
4 

18 
10 
15 
12 

• 12 
6 

piyale 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31-5 -939 gnnn sonuna kadar k1rayrı verilmeleri 

bir ay mnddeLe pı·zar.ığa bırakılmıştır. lsteldilerin bergtın Beyoğlu Vakıfllll' 
mOdOrlagu akıırat şubesıne gelmeleri. (3816) 

PPl'IA 

~ 
BugUnkü program 

ISTANBUL 
' Haziran 1931 Cumarled 

Ötl~ D~ntı; 
ıa.Jo: rıtıüa Tnrıç mwıikl.si. ll~Q: Jiuı

dl.!. ıs.o~: Pl~tır.ıa Türk muslkls,. ı3.s9: Muh
telit pillt neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 
I 

18.30: Plllda danış musikisi. 18.45: Kızılay 
Haftası: KonfeFaru: pr, Şükrü Hacım fBa
vaıta Kızı.tayl. ıt: Pl6.lda dana ırıusl!ılai , ıt. 
15: Konferans: Üniversite namına Do9en~ 
Nu.ş.rııt <Ko~mlk ~u~l»r >. J&&6: fk>r~ı ıııı.t>er
lerı. 20: Necme~<Un Rııa ve ar~a(j3şlnp ta
rahndan Tiirk musikisi ve halk ı.arkıları. 
20.4Jı Hava raporu. 20.48! Ömer tııza tara .. 
fınd~n arııbca AÖYl!;lY. U! J3elmft V§ ~rka,, 
daşları tarafından lf\)rk mqslltlııl ;ye l)allç 
garkıları, (H~~ Ayım), 21.fŞ: Or)!e.strJ. jl2.15: 
JY ans haberleri. 22.30: Pliikla .sololar. Qpera 
ve operet parçaları. ~2.50: Bon haberler ve 
erte.si günün programı. 

• 
ANKARA 

' Kadran 1938 Cumartesi 

ötte neşriyatı: 
n:so: Karışık pl6.k rıeşrtntı. ıun: Pllk: 

TürJs. mıınıusı H a tarMan. J3.&6; Pıill!ll 
ve harlcl haberler. 

üpııı n~ı: 
18.30: Çoctı~ .Karagöz OtüçOt AlB. 

lU5: :rürk zv.u.şik1s1 ve halk ıarlnlar1 cse.ı
vet Adnan ve arkads§].arı>. 20: Saat Ayarı ve 
orabca neşriyat. 20.15: Türk muslklsl ve halk 
J&rktlan (ffikmet Rıza ve arkadr.şlarıl. 21~ 
Ankara İlkbnbar at yan3}annın dördilncfi 
haftasında koşuya iştirak .edecek 8t.1ar ve 
kazanma ihtimalleri hakkında konu~ma Ab
durrahman Atcl tarafından. 21:15: Stüdyo 
salon orke$tra.sı. 22: Ajans haberleri. 22.15: 
Yarınki program ~e İstlklM marşı. .............................................................. 

1000 sene ~on" a dünya ne 
hale girec:k? 

Nevyork (Mayıs) - Profesör Hanri 
Olerich dünyanın bin sene sonra ne hale 
gireeeğini tesbit etmiştir. Bu zatın var

dığı kanaate göre o zaman bütün kömür 
ve petrol madenleri tükenmiş olacağı ıçin 
teshin işinde sadece dalganın, rüzgarın 
ve güne§in tesirlerinden istifade edile -
cektir. 

İnşaatta taa kullanılmıyacak, bütün 
evler camdan veya madenden yapılacak
tır. Mesken buhranı tamamen meçhul o
lacaktır. Zira evler seri usulü ile db1cnc 
~eklinde yapılacağından pek ucuza ge -
leceklerdir. 

Gıda bahsinde insanlar tamamen .seb
zeci olacaklardır • 

General Dirik köylüler arasmda 
Tekirdağ (Hususi) - Trakya umu

mi müfettişi General K. Dirik MisinU 
köyüne giderek köylüler arasında 'bir 
saat kadar kalarak köylü1erımizle çok 
samimi hasbiha1de, bu arada değerli ö
ğüdlerde bulunmuştur. 

Umumi müfettişin direktiflerile her 
gün bir varlık kazanan Trakya köyleri 
hızla ilerlemektedir. 

Erzincanda Kızılay kongresi 
.:!Jllll1111111ll11111DllllllllllllllllJlllllllllllDllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmlllllllllllll1UllllllJll~ Erzincan (Hususi) - Kızılay Kuru

mu yıllık toplantısı müddciwnumi Tu
ranın reisliği altında yapılmış, bir se-~ Türk Hava Kurumu 2 

E p • §!§ nelik mesai programı okunmuş ve 
~ 1 E§ memnuniyetle kabul edilmiştir. Az bir 
5 ;;; büdce ile çok işler başaran 'kurumun i-s :::: dare heyeti takdir edilmiş, yeni seçim-
§ S de eski idare heyeti ibka olunmuştur. 
§ 2. ci keşide 11IHaziran/1938 dedir. E§ Kızılay kurumunun bu seneki kıı· eğ-
~ Büyülı ikramiye: 45.000 Li~adır •• • ~-- lencesi hazırlıklar~ başlamıştır. 
._ Gere4e k:ra memurla.ta 
~ B d D başka: 15.000, 12.000, rn.ooo liralık ikramiyeler:le ~ Gerede ı(Hu.sast) - Kaza.mu:ıcra memur-= ( 10.000 e 20.0JJ) liralık iki det üka.fat Yardır... = !uğuna Edirne 1cn :memur muavini Şevki 
§ Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyangoya ~ Dlmitota tay:lıı edllmlJ '" vazifesine llaşıa-
S iştirak etmek auretile siz de taliinizi deneyiniz... E ~~!~ ............... -..... -........... .-............. _ 
~11111111111nnımmım 1111111111111111111mnm1111n111111111111111111n111111111111111111111111111111111111W T 

lslanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları HAZİRAN -tık lhale gUnn Cinsi mıkdıın Muhammen Rumi ııoa. 4 Arabi -
bedeli temin ah lSM ıın - -

Yumurta 65,00J adet: 1- kur. 60 '78 Lira : 13-6-938 Pazar- Mayd Rcsa:ı1 eeu Hı:ıar 

:santim-: tesı saat 11).,de 22 1933 .so 

Patates 12,000 kilo : '7- kuruş 63 • 1 i:I 'a CUMARTES 
Kuru nznm 2, .ıOO 1 . 22· .kUrll§ 41 • 25kr: • D • . 

.. kaysı .: 500 1 ' 45- kuruş 17 • • • • GONEŞ Rebiülahir 
Toz şekc.r 12,UOO • . 27- kuruş 243 » • ,. .. :;. D. D. .. 
Tere~· ağı . 1,000 • . 12()- • ~o • • • • 8 M 5 6 38 . . 
Kaşar peyniri : 250 • 65- • 13 • .. • • t. 29 :ı 13 

Bera-ı peynir 750 • -45- • 25 • 50 kr :» • • Grıte 4kindi A'lcpm Yauı 

Gureba hasta1ıanesine ıozumu olan yukanda cinıl ve mikdlrl yazılı s ~kiz s. D. s. D. s. D. s. o. 
kalem ·yiy~cek r:çık eksiltmeye konulmuştur. Jhalelert yulttırıda yazılı glln ve &. 4 ~ 6 :36 ııa 2 00 

saRtte lsta.ıbul Va'<ıriar BaşmUdUrlOğO binasında toplanan komisyonda ya- 1.. ı:l 12 16 12 19 36 :.!1 ,6 
pı \Jı<: ıktır. Şartnnme~eri hergtln Levazım kaleminde görlllebllir. (3100) 

Piy ngo Genci Direktörlü~ündcn ı 
Direktöıfüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak üzere c Yüzı- lira ücretle iınti· 

hanla iki memur alınacakt1r1 
Bu memurların: 

1 l!lij_ksek fi('Jlret m~ktebi .meıunu olmaşı. 

2 ...... Ya~arıfilll azami otv.z ~şt miitecaviı ı0IDıaıwısı. 
3 - Hüsnühal sahibi olması. 

4 - Bir hastalıkla malul bulunmaması. 
ö -- Ask rliğini bitirtniı olmıuı lAZJmdır. 
Vukando. yazılı şeraite uygun o1dukluı ehadetname 'H ta!diknamelerle te4f 

sik edecek talihlerin 9/Harlran/938 günü ak;şamma kadar İstanbulda Bahçeka. 
pıcla Piyango Genel Direktörlüğü muamelat servisine müracaatta bulunmalan. 

c3197' 

uevlet Uemiryolları ve lımanları işletmesi Umum idaresı ilAnları 
Muhammen bedeli 40387 iiu olan 18 kalem muhtelif kriko ve verenler 19/7/ 

1938 Salı günü saat 15)30 da kapalı zarf uı;illü ile An.karada İdare binasmdJ 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3029 liralık muvakkat teminat ile kanunua ınyiD 
ıe1tiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve teklülerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisllginc vermeleri liızımdır. 
Şartnameler 202 kuruşa Ankara ve Hay.darpa§a veznelerinde satılmaktacW'· 

(3309) 

~ 

15/Mayıs/938 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı ıı.ra· 
smda gezinti trenleri seyrüsefere oa.şlamıştır. Gezinti trenlerine Köprü gişesi ııe 
Haydarpaşa ve İzmit istasyonlarından :katarların hareket gününden bir gün e'/" 
vcline kadar bilet satılacağını ve trenin hareket günü bilet satı§ının yapılm1ya· 
cağını sayın halka bir kere daha bildiririz. c3257• 

ÜSKÜDAft İCRA MDtURLUilUNDAN: 
Devlet Dem1ryollan Haydarpaşa işletme müdiirlülilne borçlu Kadıköyde Rasim p•" 

p mahnllesi Azlzlye sokak 37 numara.da Ahmed Alinin Kadıköyünde Rasim paş..ı ını" 
hallesinde eski Knrakolhane yeni Az1ıtye ıoka~ında eslc1 1 mükerrer yenl 127 saplı ~ 
tarafı Sami hanesi. bir tarafı 'Yalılw.-ter bahçesi, bir tarafı Yaser hanesi, tarafı ra 
fol ile mahdud 54,147 M. 2 ve tamamı 21300 lira 1cıymeti mılha.mm.ineU evin borçluya ~ .. 
ld yarı hissesinin açık artırma lle satılmasına karar verllmJştlr. 

:\'aziyetJ hazuası: 127 aJ nuınaxasıu1 taşıyan medb1Uden glrlldikte mermer bir pa" 
buçluk {burada merdiven altı bGdruma giren bir kapı vardır> müteaklb yedi ı:nernıer 
bruıamakla camlı kapı sahanlığına çıkılır. camek(ından ahşab döşemeli .sofaya geç1·11 
Ur. Ba sofada blrl cebhe diğerl bahçeye naur bir.er .oda ile blr heli\ .-e bodrwna ı:-ıe 
ah§ab merdiven ve yukarıya çıkılan .merdiven mevcuddur. · 

BODRUl\I KATI: Blrinci kat so!asındaıı merdivenle inilerek aokak tarafına oduntııı 
ve kömürlük ve bahçe tarafında blr mutrat vardır . .Mutfaktan bahçeye çakıl döşeli ııf• 
~udan -geçllerck merdivenle bahçeye çıkılır. Bahçede sağda duvarla tahdid edllmiJ oıuJ' 
bir kümes ile me:vvaıı meyvasız on be~ ağ1.ç vardır. 
iKi:~ci KAT: Ahşab merdivenle ç.ı.kl!arak ıtı1r sofa lizerlnde biri cebhede ıaluılşle di• 

ğerl bahçeye nazır iki oda lle bir helli vardır. 
ÇATI KATI: Gene ahşab merdivenle çıkılarak blr .sofa ile bir oda ıvardır. Sofada tıi 

dalab bulunmakta.dır. 
ETs:ıfı amıımiyesi: 'Mezk.Ckr gayrl m~kulün bodrum katı ve harici beden duvarın~. 

k.fı.rglr olup .dahili bölmeleri ahşab ve tahta ve tahta döşeme ve tavanlıdır. Doğrarr.ıı J 
samUe tavanlar yağlı boyalıdır. Elektrlk ye BU tesisatı mevcuddur. Yalnız ınutfnıtıı 
havagazı tesisatı vardır. Çatı yanındaki evle beraber tesis edllmi§Ur- üzeri MarsU1' 
kiremidi döşelidir. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi 1 - 6 - 938 tarihinde Pazartesi gürılW 
den itibaren 937/ 38(:1 dosya ııe Usktidnr icra dairesinin muayyen numarasında hetl'~ 
ısin .görebilmesi lçln açıktır. İl8.nda yıızllı olanlardan fazla malumat almak !steyeııl'
tşbu ıartruımeyl 93713841 lle memuriyetimize müracaat et.melidir. 

2 - Gayri menkul 617/ 038 tarlhlnde _çarpmba günü saat 16 da Usküda.rda ~· 
yede Şerlf bey çeşmesi sokağında 16 No.11 adllyc blna.sında Usküdar icra meın_~~ 
tu -Odasında bç defa baR'trtldıktan l!onrıı en çok artırana lha.le edilir. Ancak aruı......

bedcli muhammen kıymetin % 15 1nl 1bu1maz ve_ya ntış isteyenin alacağına rllctuını O: 
lan diğer alacaklılar bulunuua bedeli bunların o gayri menkul De temin edllmi§ al&~ 
caklarının ınecmuwıdan fazlaya çıkmazsa en çok .artıranın ıta.ahhüdü baki kalmak 06 
r.ere artırma 15 gün daha temdld edltcrek 2117/038 t&r1h1nde per§Cmbe günll saat 1 

da Uslı::üt1arda ihsarıtye Şerif bey çeşınest ııotağlnda 18 Nolı ıadllye binasında icra ~ 
ımurluğu odasında ra.pılacak artırmada bec!ell satıt isteyeni.il alacağına rilchanı oıarı • 
ğer alacaklıların bu gayJ'l menkul lle temin edllml.j alaca.klan mecmuundan ta.zıaya ~ıJ 
mak §arUle ve yeminli 3 ebllvutuf .tarafından takdir edilen muhammen .tıyıne~ 
% '75 lnl geçmek şartlle ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde edilmezse 2280 No. it. ıe 
filı::an sntış geri bırakılacaktır. '1~ 

.a - Artırma bedeli peşindir. Artınnaya iştirak iç.in yukanda yazılı kıymetin "11. 1'' 
buçuk nisbetinde pey akça.sı veya mllll bir bankanın teminat mektubu tevdi edUec:t 

~ -4 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimseye derhnl veya verllen mühlet ıçttlııı~ 
pnrnyt 'Vl!rmeı.se ihale kararı fesholunnrat kendlslnden evvel en yüksek teklifte bU 11, 
nan kimseye o.rzetmlş olduğu bedelle a!mağa razı olursa ona, razı olmazsn veya bu111 ,,~ 
mar.sa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edlllr. :hd lll Ji 
le ar.ıuıındaki fark ve geçen günler için '1'· 5 den hesab olunacak faiz ve diğer m~ 
ayrıca .hükme haeftt kalmaksızın memurlyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. ı.1' 

5 - İpotek sahibi alacaklllnrla diğer alacaklıların ve irtifak hakkı sablblerlnirı g • 
l1 menkUI iizer1ndeld hnltlannın hususu ile faiz ve masrafa dahll olan lddialarınıı ~11~, 
ı1 menkul üzer1ndeld haklarının uan tnrlhlndan itibaren 20 gün tçlnde evrakı ın~.~10' 
teıerlle ibirllkte memuriyeUmize blld.lrmelerl tcab eder. Aksi halde haklan topu sic-
rlle sabit olmadıkca satq bedelinin paylaşmıısından hariç kalırlar. 111 

6 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak Ihale karar pullarını tapu ferağ barc~ıı 
ve 20 senelik vakıf tnvlz bedellni vermeğe mecburdur. Gayri menkulün nefsinden dO~ 
müteraldm vergller, tanzifat ve tenvlriye ve deUaıtye rüsumu, vakıf lcaresi bOrÇ! 
a~~ ~ 

7 - Gösterilen gtinde artırmaya !§tırak edenler art.ınna §8.rLuameslni okuınuş. &' 
zumlu malumatı alını§ ve bunlan t.amamen kabul etml§ ad ve itibar olunur. vuıcnrıl!J• 
gösterilen gayri menkul işbu lllin ve g5sterılen artırma şartnamesi dairesinde saıl 
caiD llfm olunur. 
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Hatayda örfi idare 
ilinına karar verildi 

Ataturk don .... Esk" h. d • . .. ,.. n b b 
yatla bir gezinti yapblar ışe ır e .. uç nenem o u~une .se e 
.. bir =" ..!..:-~-:!ı u .. • olan oQretmen aff edllmedı 

(B"f tarafı 1 inci sayfada) rinci sayfalarında bah8ed~n gazeteler, dolnı a1'det btıyuırm.u§im'dır. 
~ edildi. Yanında uzun müddet kal- Paristeki """\-kiye ~ .... _. Bo d' Atatirk'tba telcnfluı CBaftaNfı ı tad •Jdaclı&) c- Bu cezaDJll bilt6n hukakl netiala 
.., .a.ı.u .~1&1~ ~e nez ~- Aııtan. 3 <AA.) - İran Vellahtı ne Mı - ciimeni tarafından hazırlanan mazbata sinden kendisinin kurtulmam demektir. 
lana ~ekile Hatay vaziyetinin ink.işa: de yaptığı kuvvetli tefebbuslen ehemmı- m JCıa1muı tıs brdetlnin n1p.nıan mtina .M~..nı-- - ak ...t "b 1 laı.-~ alınan 80ll raporlan arzettiği yetle tebarüz etUrmektedirler. .sebeWe Relalcambur Atatlrk, Bna IJah peh: ·-~Uf ve mun •.-an mu~ o - Ceza kanunu böyle yazar •• 
~ediliyor. • ıevı Te Kral Jl'anıt araamda aeatıdakl &el _ IDUflur. Bu mün11ebetle ilk sözü alan Hamdi Yalman (Ordu), tekrar söz .. 

Gare uledilcli , Son hidUeler gratıar teau olanmQftur: Hamdi Yalman (Ordu), teklife itiraz e- larak demiştir ki: 
. • Antakya 3 (A.A.) - Anadolu ajansı- A1l Buretl DmaJUD 1111& lü PlblnS derek ezcümle demiftir ki: - Uç çocuk ölmüş, ortada bir suçlo 

Aatakya 3 - Anadolu a33nsmın hususı nın husuai muhabiri bildiriyor: 2t saat feh'Dfll"' İran -Tabna- - Bu hAdile çok feddir. Bir öiret- var velev hata olsun, Ziya Gevherin sor-
~biri bildiriyor: Şehir bugün dahi zarfında fU hldileler kaydedilmiştir. Sü- ah:t tıJmetll lıantetlmln cıll• ban Veli· mm dtkkataizlill yüırlndmı 3 gencin ö- duğu gibi onu bütün hukuku ile mi affet
~ umumJ hayat daha nor~ldir. De~ veydiye köyü ikinci defa olarak yağma ret~~~ 1:z: llmDne •bebiJel ftl'lyor, 80Dl'a mahke- mek istiyoruz. Yann Meclisiniz bu üç ço-

Garo tarafından almacagı evvelka edilmiftir. Dörtayakta büyük bir bahçe şanlandıklan _._ habeıSDI ölnDJDetle me kendisini mahtam ediyor. Şimdi mü- cuğun ailesinin karşısına ne diye çıta-
ilin bildirilen tedbirler henüz tatbik c- fU dakikada yağma edilmektedır. Kıtaat çok bahttJU oldam. racaat etmif, af taleb edlyOI": cBen bata caktır? (Çok doğru sesleri). 
dilınemiştir. Garonun bunları da tatbik çapulcuları cürmü meşhud hal~de yaka- Şartın blJlt bir dnıet.lnln bapna aa- ettim. Eaa1m bana verilen fifekler ma- Sonra bu adam daha bu suçu işleme
ttını,eceği artık kat'i olarak anlaşılmış lamak üzeredir. Ordu nahiyesine tabi :;~:!' ::e::. ı:r=~•n ile diler nevra fişeği olmul lAzınub, Halbuki de- den evvel hakkında tabib raporu var
Olclufundan Fransa hükUmeti Garon:.ın Çandırda bir çiftlik pkiler tarafından raauıda ba nretle huulıt ...!ı'":~;.: podan harb fileli göndermifler• diyor, mış. Bir hafta evvel nevresteniye müp-
1-aıinden itibaren vazifesinden kaldın)- yıkılmıştır. 'Oç gün evvel Dörtayak!a Şart lleml lçin ,...ı blr 1t1ıa1 deTl'ellD1 müJ- yani bunun farkına varmadım elemek is- teladır diye rapor verilmiş. Buna rağmen 
~ ve delege vazifesinin kumanc:!an Türk yazılmak istiyenlere avenesiyle deledlllne tanıtm tiyor. Nasıl olur, brpsmda biTçok ·insan- nasıl oluyor da hocalık yapıyor. Bunu 
qoıeye verilmesine karar vermiştir. Bu birlikte hücum ettiği için tevkif edilen Bu haJll'lı ftll1e ile dertn •JIJ)anmı Jar bulunan bir adam eline alm1f oldutu da anlamak isterim. 
llbab beni kabul ederek yeni vaziyet Yusuf Garib ve evvelki gün Zeytuniye ~ ft=::'!;ı~datl lltı filelin manevra veya barb fileli oldu- Meliha Ulaş (Samsun) - Bır sual ao-
bakJonda beyanatta bulunacaktır. hıristiyan köyünde tepeden tırnağa ka- A .. IM tunu anlamamam kabil midir? Ben as- racağım. Burada söylenenlerden anlap-
'tlar Gara tarahndan evvelce bildirilen ted- dar silihlı olarak tutulan iki Ermeni Ga- Relalcamhar A&atlrt 8-eUerlne: ker olmadıiım halde hünu benim elmıe lıyor ki bu adam hasta imiş. Böyle bir 

ler,. kumandan Kole tarafından he- ro tarafından aerbest bırakılmıştır. V•haMm ~ l'etll)e hannnJa nl - veneler dahi farteclerim. Demek. ki çok hasta adamın eline tüfek nasıl veriliyor, 
.._ tatbik edilecek ve bunların tama- Yeniden aiWa mı ıevıd edili ., ~~~~- dolaJUlle Ebe1aDalannm tebrik büyük bir kayıdsızlık ve dikkatsizlik bunun izahını isterim. (Bu başka bir me-
llaen tatb"k" · temin · · ·· fi "da "ıı.- J•· -~-lertDi alarak - elence .... - _ _... __ Sonr ı.; ·.ıw- " -ledir l ") ı mı ıçm er ı re uau nun oldum. ibra buJuru1an amıınt " me- Ytlrn.U". a .,-tti5.uuıı; gore o gün hava .... ses en • 
tdlleeektir. Gene bu maksadJa kayıd mu- Antakya 3 (A.~) -:- ~adolu ajansı- YeddetAmJz thUluata kalbi ıtfettilrlerlml p,et fena imif. Dıprıda ders verilmi- Meliha Ulaş (devamla) - Başka me-
~eri evvelce ilan edilen beş güne nın hususi muhabiri bildırı~or: . ıuııarten arad&t1 doltlut w meftdde& ram. JOl'IDlll, bodruma lirJnlller, orada ders aele delildir. Maldı adamın eliııe niçbı 

~eten üç gün daha tehir edilrnistir. Delege Garo bu Ermenıleri kendısi ta1annm Şart milletleri lll8JUUDdü1 mti _ vermi§. Hava fena i8e bodruma 80kup ta- silA~ verilmi§tlr. · 
ır.,.· aekreteri uı.iw· teslih ettiği için skandalın önüne geçmek nasebet .,.. lhensl teJld e,UJeceli lmld 'te !ebeye den vermenin manam var mıdır' Maarif Vekili Saffet Ankan _ A~ 

ISYOIUlll 1 üzere serbest bırakmıf ve l.-u hususta be- ::u: ane;rlertm. Fınaıtan blllstUade Gene ifittijime göre fevkalade ka · lik dersleri mualllmlerini Milli Müdafaa 
llmetler Cemiyetli komisyonu genel yanatta bulunmaJcıan .istinkif etmi§tir. aade .. _. TCU~ .,.. m D11D tardellmlD dikkatsiz bir adannn• V-''---' büyı~k VeklleU, kolordu marifetile ta · u.IL ~ri Ank . -·· . niha n·v taraftan Cü" di k- - . wua .,.. __., ft kaıdet memlebUD te- .... ~ yu yın e-erın vauıesıne . yet ve- ıger vey ye v'>yu cıvarında AUa1n1 m candan dilerim. bir hata iflenllftk .AdJiıy - ni rir. Bu sualin daha ziyade Mllll M .. dafaa 
~- Anker Berut üzerinc!en Cenev- yeniden silah tevziine b3şlattığı musır- a- fala ......,. mazbatasında af · · • -'--b e'--~~N Veklletine tevcih edilm si i b u -..:ı-
-·" hareket tmi t• ·· 1 ktedir llaJ ıçm - 0~· • ev- e ca ~""· e ş ır. ran soy enme . ate Paruk ı. -Mıım Kralı- !'Htsıiktir hastadır b~'- dl Yalnız bildiğime göre bu zat h kkı ..:ı.L.l Kablre- ' • asa uun yor. a nuaaa 

Tezvirat Çerlus jandarmalar HelD41relert Altea Prema ~euerı:e bt- Her cürüm i§liyen adam nevreateııik o- rapor bir hafta evvel alınmıştır. Rapo-
Antakya 3 (A.A.) - Anadolu ajan~·- Antakya 3 (A.A.) - Anadolu ajansı· ~ertmla !Jehlntah BureUertn1D otla .6}\ea lur, hasta olur, asabi olur, müteessir o- run muamele görmesi ve yerine ba§kaa-
~ hUllUBi muhabiri bildiriyor: Millet- nın hususi muhabiri bildiriyor: Kolenin Iran Vellahdi BuretıerinJll ntpnlandıtlan lur. Ben bunun affını dolnı bulmuyo- n~ tayini zamana mütevakkıftır. Buna 
.__.Cemiyeti komisyonunun Garo tara- elli Çerkes jandarma kaydına tevessül mes'ud haberiDl ölrenmetJe bahtlJU ol - rum. Bu gibi adamlar cezalarmı çekme- bmaen Milli Müdafaa Veklletinin bu a-
-..n aleyhimize tahrik edildiği malfım- ettiği öğrenilmektedir. dum~ iti mlhlm dnlettnın taeldarlan lidir. Mazbatanın ftddini f'ek.ltf ediyo- tın delfftlrilmemesinde bir hatası olma-
t.r. J'.ıı iyi Tasıtası olan Ankerın Cenev- E lk" U kU • I arumda ba lareUe aıhrtJe& teeerisbl l&rk rum. (Dofru Beri). sa ıerektir. Bunu tebarüz ettirmek ...._ 
~ •anr varmaz müdhi§ tezviratta b\.1- YY8 I g n YIZIJI llemı tçtn yem bir ıtbal mutac1c1emem ad- 1stamat özc:1amar (J'.alri,eh'°>· bu e- rlm. . 
........_kuvvetle muhtemeldir. Antakya 2 (A.A.) - Anadolu ajansı- dederlm. Um hAdiseııin Eskişehir muhitinde bü- Bundan 80J1l'a Hamdi Yalman (Qr. 

Kat dö Martel'in '--·anatı nın hususi muhabiri bildiriyor: Vaziyet- Bu haJll'lı milııaaebetle tebrttıerimln w yük bir heyecan uyanc:lırdıtuu '-ret ed du) nun Adliye encümeninin teklifinin ~3 saadet temennllertmın takdlminl amıml ..,.. e- reddine dair takriri L--d 
Antakya 

3 
(A.A.) _ Yüksek komiser te dünküne nazaran daha büyük bir sü- hörmeUertmln beyanına "fe memletetıerlmlz rek mazbataya itiraz etmif ve böyle bir . OAwı u ve takrir b-

~ ajamınm muhabirine beyanatta kfuıet vardır. Antakyada it hayatı bqla- aruında ~- tardefllt nbataıanmn te karara vanJacak oluna fena bir yol a- bul edıldi. 
--..uuıarak demi§tir ki: mış ve karşı mahallelerden Türk mahal- yidlne Tlllle 1\tabu ederim. çılacajuıı söylemiftir. Mecmde bhal edilen bnun!ar 

- Sivil makamlar saWıiyetlerlnl bu lesine ve çarpaına gelenler görülme~e Ata&M Adliye encilmeni mazbata muh ·rı . Ankara 3 (Husust) - Bugün Mec • 
llbaıı askeri makamalra devretmış· ler- başlamışlarsa da Tflrkler henüz karşı Kemal Atatürk Cumh'arreial Salih Yargı (Kocaeli) encüme . arrı lısde Ordunun Nanelü köyünden HO • tir- mahall hükftmete -Anbra- ' nın maz- seyin oğlu Mehmed Ka ahar 'lı...~ Şimdiki delege Garonun yerine bin- eye, ve po.taneye git- Kız tardetlm Pemye lle Altes İran ven- batuı etrafında geni§ izahat vererek af· ·· r zan'm Ö • 
.....,. Koıe tayin edilmiştir. Bu zat idari mek cesaretini gösteremiyorlar. Şehir abdı Hazretlerlnln nişanlanmalan mbaae- fın nihayet bir atıf@t oldufunu ve affet- lum . cezasına. çarptırılmasına, Ankara 
~le ordu kumandanlığını ayni zaman- dışında ufaktefek asayişsizlik ve çapul- betile ntı olan Jatuftir tebrttlerlnbe re•- menin Meclisin hukuku hoto . . şehrı otomatık telefon kanununun Wr 
• tedYir edecektir. Bu k.ırar, yübek ko- culuk vak'aları kaJdedilmektedir. talade mütehulla olarak barare&M •t - cim bulundulunu ~ mranısın- maddesinin değiştirilmesine aid kaııJll\ 
llıdierı:a.:_ ,_..n...:..ıı kir ederim. Ziya Gevher -.aıı ır-~!~:~· ıtythalarile resmt dairelerde ele 
.. .oaguı, Türklerle Fransızlar arasın- T.,...,..-ıer l!Jart mınetıertnl blrblrlertne ballıyan . .c.wu '~CIAA.91e), endi- tenviratının tahdidi dai ,_ __ 

~ltbkliğl temini ve bütün cemaatlerin - . . .. tardetlll\n dalma daha ztyade tUTiet bııldu menm teklifinde geçen cbiitün hukukil · ne r AADUn 11 • 
Dün olduju gıbi bugün ele zabıta ve tunu &önnet hasu.a d ti •- - t4birind L.--dın e, yıhasının reddi hakkındaki büdce •· 

._.. - .aerbestçe kullanır.alarma im- --'- ~ kıta • ..c..ı.. •-mini U.&.. bü" .• k un a -.ennDırtntt.e en ma-. :ne olduğunu sor ·· • .._ --.erı a. asa,,.,... - ~ yu bütün talhlmle iftlrat ey1er "-,eaneıen 1n11• Salih y . - cumenı mazbatası müzakere ve kabal 

....... ~elli hususundaki arzusunun bir faaliyet gÖ9tenllekte w her tarafta Y1ncle lltlfade ecleret umtmt dodhllmn: ___. argı cevab vemüftir: edilmiştir. 
iL.sa. . devriyeler göze çarpmaktadlr. Gece Türk lfadeıdle blrlltt.e fl'hanımn aadeU ft '" - So J 
-.ruyettar ınahleller, bu kararın mıntakalı ve korwoloshanenin etrafında snı mflletlme mlll"ad blr tetllde balb t.\h - vyet - apon harbi İngiliz sermayedarlan 

hUkOmetimize yeni 
tekliflerde bulundular 

llllhaw badillelerin azalmasına raA- nonnalin üstünde muh•faz• tedbirler& ~~;aı-dUet ~ i1Dlll buaaundatl 
• Türk hük<imetine teraftarlannm mahsOs bir tekilde töse çupllUf ve Mı ~--- ·---.& teJld ---~·-.. tehlikesı· yenı·den 
~ h··---·-..:ı- her tü"rlu·· teınina•· ·--~ wtUllWKNl u hal Türkler aruuıda yerli veya yersiz 
"'- kte ve Türk - Fransız itiJifmı tak- bazı tahmin ve enctifelere meydan wr- Af kanunu meydana çıktıl. 

Qlemektedir. miştir. Bmıunla beraber ne gece ne de 
Puiılteld tem der gündüz bir hAclUe bJdedibnemlltlr. G " •• "l" (Baf taralı ı illet ...,.,,., 

, 

ı..._. Delege Garonun cl6n ba~t:ouoba ı,il- OrUŞll. UgOr Mareşal Blüher, burada_. .. t-ki -
.;,,.___-. 3 (A.A.) - Havas ajansı teblil s Y""- -., ·~ Harici d- - ed dirdiği ..e dOntil teJcrafunda emlarını Ankara, 3 (BUIUlll) - Adliye me1me- lAtı vücude getirecektir. Maııçuko hu-

8. Suad n::.:8:1buı :~n:u.e;::: haber verdilim tedbirler benih tatbike- ni af liyihua hakkındaki mazbatumı dudunda faaliyete geçecek olan bu çe
lııll1iik elçisi fakenderun Sancağında dilmemiftir. Bununla bera?Jer bu tedbir- hazırladı. UJihayı umumi heyete an- teler, Çin kıt'alanna brp .evkedilen 
ilk vukua gelen ve 1\lrkler tarafın- lerin nakıs bir tekilde !le ola azması kettL Gelecek hlfta ~- Japon kuvayi külliyesinin bir kısmınt 

...._da karışılan hidiseler hakkında n:ı- halk arasında çok milsaid bir telılr blol bu hududda işgal ederek. Çin kuvvet -

. ~ etmiftir. Kömür ocaklanndan terine yapılan tazyikin aıaımasına yar-
1eruc1en nazarı dikkatini celbe gt-ı-
B. Bone, bugün tekrar lefiri ita- Milleder ~ k ' s ••• alınan reE~~ler dım edecektir. 

ldeeek ve kendislle birlikte naziklet- Milletler Cemiyeti komilycna cAtayo- Ankara 3 (Hususi) İmal "ha Mareşal Blüherin, pek 19'kında tay-
Wılikesini --..:ı- vaziye•i, btt va· ' - ru t tez- yare ile Hankau'ya ıriderek Mar..., .. 1 ~ı " lu• 1Rzetesinden dördündi ayfua fran- brelerile ifletüen kömür ocaklannd - "']Q& 

Türk matbuat ve --'-afilinde tev- an Şan - Kay - Şet ile görlifeceği. de ayn-11~ sızca olarak çıkmala bafladılı tarihten nisbl resimlerin 1938 yıh bqından mute- a· ., ... ,.... •. Sov,et __ ,___, h 
M-ı. o'd .. .a.• a'--"\1A--U bebil "tiba . t• .-.a- .::t.-L.-ı--..1-- - ber - ' - - '- n zd ca grenı......., .. ır. ır ...en 8• 
--..., ı ""&'6 aıHıumn: er R '-"• ı ren m ıpr - n~ u~r ~ uzere JÜ e ilç olaark alınma- fil Mar-·• Bln.'---'- . 
'111 amik tedkik edecektir. tane ist-~..t-ho Bu ta1eb Tlrkler lehine a B-ett Velı::t!eee kar ı.-.... va osu ~ u.ucnıı tayyaresıne 

~~· -J ar-,...., .. r. refakat edecektir. 
._ BariciJe Nuanma kararlap.n tedbirler ladne Jr.ombyo-

.bbn •1ahati nun lebde veya aleyhde bir faaliyete ha- llıl deolrtle Sovyet devlet benbm daha timdi -
-. a1qam ldlrin de beyan ettili veç- zırlanmakta oldulmm g&termettedir. J den Çine yüz milyon Çin dolan kredi 
.._ bu aöriifmeleri eanıamda iki İpin ucu Franaızlahla o1c1u1m 16re ba 'Jıl h~dl8e açmıp. Çin hükOmetl ba pua Be Rus 

~~ .... • arumda meıvcwi olan d09tluk faaliyetin aleybtmbııhı olmam mntıe (Bcftarral& z illd ...... ) yadan tank, bombardmıan tayyaresi, 
~;~ .... -~. •bebile pek nmiınt U2'· muhtemeldir. Böyle !Un, a&Yı CeW Be mhlı otc>mGbll w hava dlft toplan ala-
~.,._ , • .,._, 'Ye anlapna armR izhar eUni§ w .._.... ... , .. bulundulu 111...,;,_am ,..;:,=~·tık olarak 115 bombardıman ~y 

....._u birkaç aydanberi hazırlan- Kırı1dwı 2 (AA) - :t'••clala ajana- bpdanm ÇDll, aalan bbal ...., din- Jarel1 Çin umumi braqlhma teslım 
;ı..._:- olan J'raw - Türkiye mi•kını da nın hususi muhabiri lildirl.Jw: Kınkhaıı lemif ve .tmdilerlDe YAii mitJ..aa bir eclDmiftir. 
~~ üaen önümüadeki eyhU ayın- Ermmileri aramda çatan '* thUW iki kredi açmıp. Çine papılan ba yardmı1ara müvazi 
~ya yapac.lı resmi slJH~tıe ErmenJııin öliimiDe _._ e'9M1Pu. Bu, CamlıwlJ9* Jdm ..... ipn kqmeti olarak, Sovyetler aynca kendileri de 

.... ~ teftik etmü temenni- Nwl Wuif iMı..tlıırt öJçwiJemez bir aferdir w IRı zaferdla P- hazırlanmaktadırlar. 
buımumıpur. Antak.Ja 1 (AA). - Anadalll ajanla- kan birçok mauler ..,anmda • .._.. Valadivoatok, Kabuvnk ft Nikola-

Dtbaldi wMMW nm hUIUlll nmbabid büdirl,.: Bu,mı lili, ..a ltibanmmı tulhıe ep a&'ll- yevak'de ukeı: için bü~ ~darda 
1 (H111U1d) _ Hariciye nazın buraya .ıen Kromk ..-- lliWıJı bir memif bk •11-'ıla qlal 1 o1c1......-. erzak depo edilmektedir. Mühimmat 

..:_- '-liln Tllrldye büyflk e~ Suad Türk çetesinin Am1kta bir Arab U,be Bunu Japuı nftlA, J1ll'llmmma .ıa fabrikaları. geceli IÜJlCIOZlÜ çalışmak -
~kabul ederek kendisile uzun ınüd hücum ettilini ft ,_.alılar o.lchllu an- Jmrtanaa Atatlrktür. s.ra ba badi- tadırlar. SıTil halk hwlDd m.uıtabJa -
~. ' nedildilinl, fakat taflıllat .ıwemadapı .mı teıeli, &-c T6ıtiJ9 ~ .. rında_n ~ ~- Aateıi . kı~~ar 

lng&n .ıtrile ı&rfltme İskenderun haberi olarak ,...,.,,. ıra- konomillni kudretli eıı.me aJdJia Sin- kendılerme taym edilen mevkileri ış -
f1ft 'ftoe., 'lbÜteakiben İngiliz büyüt elçisi 16nı oldulu tlıen Amikta ,.m. ftrk denberl .ıaferdlll aten aıMürea CeMl pi etmişlerdir. 

trtk Fipsi kabul etmiştir. kliyler Arab çeteı.1 tarafmdaa ı..ı- BaJU& aiddir. lloıtkova - Valadivostok treni hergün 
Amerikada alika llllfbr. Memm1anDa qllk , • ..., lcia lll,000 tank, tayyare ve cephane taşım•kta -

~ Garo Baruta gitti lira haJemıJlla Plri1k. mAftil. PriMkktr dlr. Valadiw.tok ve Nfltolayevsk deniz 
ork 3 (Hususi) - Matbuat, Hıı- 0.-nh idaralDden ne tadar matm iD1erinde de büytik bir faaliyet göze 

~lesile yakından nlikadar olına- Adana, 3 (HUIWll) - Azledilen Garo Bile bugünlai IÖlteftB biJÜ)dedmi- ~aktadır. Bw-ada denizaltı gemi -
~§tır. b - ta .,_ -n-·· '---....._. -ı---• '--,-a_._, uaun nare - -ta _._.. et- ze, 6&Wl&ICt. wm••mı nalll ödiyelJIUriz?. 1ıert monte edtlmektedlr. 
"~ vaziyet ve hAdiselerden Oi- -:-•:-. ~ & r.111 Sovyetler, Japoıılaruı Ani bir hücu-

Temsil ettiği Brasert Şirketi nama -
na hükametimize beş senelik iktıld 
~linımızı allkadar eden bazı yeni tek· 
li~e~de bulunmq olduğunu öğrendi • 
ğimiz B. Makenzi, Ankaradaki temas • 
larınm neticesini Londra merkezine 
bildirdikten sonra tekrar memleketi • 
mize gelerek, yeni angajemanlar ı...
calrtır. 

w Brasert. şirketinin, memleketimizde, 
agır sanayıe mahsus daha iki fabqa 
kurması çok muhtemeldir. 

Bir aydanberi Ankarada Başvekl • 
Jet ve İktısad Veklletinin alikadar da
irelerile temaslarda bulunan ve Kara
bükdeki çelik fabrika11nm inpsuıı -. 
uhte eden İngiliz Brasert firketinin u • 
mum müdürü B. Makenzi. beraberinde 
hususi kitibi olduğu halde, şehrindm 
gelmiş ve dün Triyeste yolu ile Lem • 
draya dönmüştür. 

Başvekil 
An karada 

Ankara 3 (AA) - Bqvekil Celil 
Bayar bugün İstanbuldan fe}ırimim 
dönmüş ve istasyonda B. M. Mecltsl. 
Reisi Abdülhalik Renda, Dahiliye Ve -
kili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, Vekiller, meb'uslar ve veki!et -
ler ileri gelenleri tarafından karşıla 
mıştır. 

mundan korktukları gibi, Japonl:ır da 
ayni şeyden endişe etmektedirler. 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: Sov,et 
Rusya Harbiye Nazın Voroşilof 1 mn. 
yon 300 bin kişilik Rus orduswıun ~ 
tınlması için bir teklif yaptığ ndan, 
Stalin, halk komiserlerini top an~ 
pıiımu&tır. 
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1 İHTİYAR BEKÇİ iLE KÖPEGi 1 
PARFOMLER 

EN SON 

ŞAiRİNiN 

1CAO1 

~1111 .. 111111111111 .. llllllllllllmllll~ Yazan: Muazzez Tahsin Berkand .dUIU-llliffi 
Üç gündür Ali ağa gene ortalıkta gö -

rünmemişti ... Yirmi senedenberi mahal
lenin bekçisi olan bu emektar ihtiyarın 

vakit vakit meydandan kaybolması, bir 
iki gün görünmemesi hiç te iyi bir alamet 
değildi. 

Ali ağayı mahallede tanımıyan ve sev· 
miyen bir tek fcrd yoktu. Yirmi senedir 
o, vücudünü ve bütün ömrünü bu ma -
halleye vakfetmişti. 

Ali ağanın her vesileye göre değişen 
sevimli bir yüzü vardı: DüğiinJerde, ce -
nazelerde, doğumlarda., ramazanlarda, 
bayramlarda, asker toplamakta, intihab 
zamanlarında hep başka bir yüz takınırdı. 
Fakat o gene her zaman herkesin sev -
diği, herkesin kendisine güveııdiği Ali O· 

larak kalırdı. 

a suına 
Şarkın gizli ve sehlıar cazibesi, 

Parisin şıklığı ve iuce/iği, 

Baharın bütün tazeliği ... .,. Mahalleye ne zaman gelmişti? Bunu 
hatırlıyan pek yoktu. Fakat yirmi yıldan
beri onun bu sokaklarda en çok dolaşan, 
evlere en çok girip çıkan adam olduğu 

herkesçe malumdu. Hatta bazı zengin -
ler onu kendi adamlarından biri imiş gi
bi kullanırlar, yazın sayfiyeye gidecekle
ri zaman eşyaları onunla yollarlar, kışın 
odun ve kömürü ona aldırırlar, evdeki u
fak tefek tamirleri ona yaptırırlardı. 

Bu yetmi§lik 8htiyamı l>i1' taı üstüne oturup köpeğin! ok§a.d.ığını görenler, 
onun yavCl§ yavaş §Uurunu kaybettiğine hükmediyorlardı 

işte sizin için, COTY'nin hazırladıOı erı 

son parfömü " A S U M A ,, 

Beş sene evveline kadar Ali ağa ma -
hallenin en güçlü kuvvetli ve neş'eli a -
damı idi. Altmış yaşına rağmen değme 
delikanlılarla boy ölçüşür, en ağır yük
leri kolayca kaldırır, gecelen bir saniye 
durup dinlenmeden sokakları dolaşırdı. 
Eskıdcn onun sopasının kaldırımlar -

da çıkardığı tok sesi duyan çocuklar yas
tıklarına daha rahatça gömülürler, ken
dilerini emniyette bilerek korkusuzca uy
kuya d:ılarlardı. 
Beş sene evvel Ali ağanın karısı öldü .. 

Yıllardanberi mahallenin cenazelerine 
kosan; kazan ve teneşir taşıyan zavallı a
dam, bu sefer kendi karısına son hizmeti 
yapmak için çabnlamağa mecbur kalmış
tı. İ~te o gün, ihtiyar bekçinin dünya neş'e 
sine ve saadetine veda ettiği günün baş
langıcı oldu. 

Karısı öldükten sonra Ali bir kaç gün 
ortalıkta görünmedi. Bu, onun seneler -
denb"rı ilk defo evinde kapanıp kalışıy
dı. Bu bir iki gün içinde, ihtiyar bekçi ile 
biricik kızı, on yedi yaşındak Emine, ku
Iubelerinde ne yapmışlardı? Bunu kimse 
bilmedi. Genç kız, cenazeden sonra eve 
gelen konu koşmuyn, kapının aralığından 
başını uzatarak, babasının yatağına u -
zanıp yattığını ve kimseyi görmek iste -
mediğini söylemişti. 

Tam bir hafta bekçinin kuli.ibesinin ka
pısı kapalı kaldı ve bir haftanın sonun
da Ali ağa beş sene ihtiyarlamış olduğu 
halde meydana çıktı. Fakat zavallı adam
da değişen şey yalnız bu birdenb!re ihti
yarlamaktan ibaret kalmamıştı. Karısı 

tle beraber adamcağızın keyfi de kaçmış
tı. Artık onu kahvede harb masalları an
latırken, çeşme başında sakalarla şaka
la;;ırkcn gören olmuyordu. Hsttiı bir iki 
defa, kuvvetsizJiğini ve yaşım bahane e-

derek,göç taşımayı, odun kömür almayı 
da reddetti. 

Bu, böylece bir iki sene kadar sürdük
ten sonra bir gün gene bekçinin evinden 
bir cenaze çıktığı görüldü. Bu sefer ölen 
Emine idi ve kızının ölmünden sonra ih
tiyar Ali tam on beş gün ortalıktan kay
boldu. 

Kulübenin kapısı sallanıp durduğu için 
konu komşu arada bir geliyor, ona bir sı
cak çorba, bir kahve, bir bardak su verip 
gidiyorlardı. Biricik kızını toprağa bıra
kıp döndükten sonra Ali ağa etrafına bak
madan, kimseyi görmeden kulübesine dö
nerek yatağına girmiş ve on beş gün, 
gözleri tavana dikili kalmıştı .. Etrafında 
olup bitenden haberi yoktu. Bitişik kom
şunun kızı Hacer, cenaze gittikten sonra 
hemen gelmiş, Eminenin nesi var, nesi 
yoksa ortadan kaldırmış, Alinin yatağını 
kerevetin üzerine yaymış, karışıkhğı dü
zeltmişti. 

işte Ali ağa kendisine yabancı gelen 
bu yatakta, birdenbire boşalan, ıssızJa -
şan bu kuhibede tam on beıı gün, cansız 
bir vücud gibi kalmıştı. 

Sonra bir gece, kulübenin kapısı gene 
sallanıp dururken, yerlerde sürünen bir 
gölge yavaş yavaş içeriye girip yatağa 
yaklaşmış, ihtiyarın kerevetten sarkan 
zayıf elini yalaınağa başlamıştı. 

Bu, bir sokak köpeği idi. Zavallı hay -
vanın açlıktan kemikleri fırlamış, gözle
ri dönmüş, boynu incelmişti. Iztırab çe
ken bir insan gözlerile Aliye bakıyor, on
dan meded bekliyordu. 

~n beş gündenberi kupkuru gözlerle 
etrafına bakan ihtiyar bekçi, bu sokak 
köpeğinin acısını birdenbire kendi yüre
ğinde duydu ve kızının ölümündenberi 
ilk defa olarak gözlerinden iki damla yaş 
fulıyarak beyaz sakalının üstüne yuvar
landı. 

Köpeğin göğsünden çıkan iniltiler o 
kadar acı ve tahanunül edilmez derece· 
de yakıcı idi ki kendisinden başka bir 
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ÇINARALTI 
~ Bürhan Cahid ~ 

Ba~ıma bir balyöz vurulmuş gibi ol- göz bebeklerindeki mana o kadar açık
du. Jalcnin bu davet teklifini ne mak- tı ki teklifini reddetmenin imkanı ol
sadla yaptığını pek iyi anlamıştım. O madığını anlatıyordu. Bu tesadüflerin, 
misaf rlerımi merak ediyordu. Asıl teb- bu karşılaşmaların ıgetireoeği meçhul 
like onlaın bir araya geldikleri zaman tehlikeler Jalenin bu keskin, ısrarlı ba-
basgo terecekti. k1şları önünde büsbütün silindi. Mut-

Derhal reddettim: lak bir hükmü kabul etmekten başka 
- İmkanı yok. Misafirlerim gitsin- çaresi kalmamış suçlu gibi başımı eğ-

ler, sonra! dim: 
Başını salladı: - Peki efendim. Yarın için ıizi de 
- Hayır efendim. Yarın bizi davet davet edeceğim. 

edeceksın. Bu kıymetli misafirlerini Jale elini bir daha uzattı. Dudakları-
ben de görmek isterim. ma götürdüm ve bileğinden öptüm. 

- Peki, buna neden lüzum görüyor- O şimdi arzuları yerine getirilmiş 
sun? bir bayram çocuğu gibi seviniyordu. 

- Orası bana aid bir mesele .. şimdi - Haydi marş! dedi. Mektub akşam-
çiftliğc gider gitmez bize bir tezkere dan (Filiboz) a gelmeli. 
yazacak ve yarın için bizi yemeğe ça- - Hayhay! 
~.racaksın. Çapkın bir dudak hareketile beni blr 

- Peki, daha dün ben sizde idim. Bi- daha sel8mladı: 
raz ara~ı geçmesi Iazım değil mi? - Aurevoir .. 

- Hayır efendim, misafirler bu da- - Aurevoir .. 
vete bahane olabilirler. Yazacağın da- Ve al kısrağını bir dişi aslan çevik-
\•et mektubunda onlardan bahseder, liği ile sürdü. Bayırdan aşağı, süzüldü, 
hep betabcr bir gün geçirmemizi ister- gitti. 
ıin. Yalnız kalan kır atım benden hare-

Bir şahin bakışı ile gözlerime dikilen ket görmeyince yavq adımlarla iler-

mahlukun bu ıztırabı karşısında Ali a
ğa içinin ateşini biraz unutarak sürükle
ne sürüklene yatağından aşağıya inip 
tahta masaya yaklaştL COTY 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 
Akşam Hacer bir tas içerisinde çorba 

getirmiş ve ihtiyarın başınm duvara dö
nük olmasından onun uyuduğuna hük -
mederek tepsiyi masa üzeı-ine Lırakıp git-

mişti. 1 1 
Ali ağa on beş gündenberı ilk defa şuu- lsü nbul Belediyesi ilanları 

rlb~ha~kcl~~rakd~~~nb~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ko tabak aldı ve çorbayı ikiye bölerek l/Haziran/1938 tarihinden itibaren Eminönü Kaymakamlık ve BelediY' 
ekmekleri içine doğradı, sonra yere çöke- şubesi çevresindeki belediyenin Alemdar ve Kumkapı tahakkuk ve tahsil fUbe
rek köpekle karşı karşıya bu soğuk ye • leri tevhid edilerek Şehsuvarbey mahallesinde Gedikpaşa caddesindo 145 nuına• 
meği yedi. raya nakledildiği ve Beyoğlu Kaymakamlık ve Belediye şubesi dahilinde.ki 

İkisi de kalblerinde ayni acıyı duyu _ Kasımpaşa ve Hasköy şubeleri de keza birleştirilerek Kasımpaşada Caıniikebit 
yorlar, ikisi de ayni hayvani ihtiyaçla mahallesi Bahriye caddesinde 69 numaralı binaya taşındığı ilan olunur. 

cB.t c3263• 
kaı ınlarını doyuruyorlardı. 

O günden sonra ihtiyar bekçi ile kôpe
ği her tarafta beraber görü!meğe başla -
mıştı. Geceleri mahalleyi beıaber dolnşı
yorlar, gündüzleri kulübede beraber u
yuyorlar, yemeklerini karşı karşıya yi
yorlardı. 

Eskiden kızının arkadaşı diye çok sev
diği komşu kızı Hacere bile bir tek söz 
söylemiyen, onun yemeğini pişirmesine, 
odayı toplamasına, yatağını yapmasına, 

çamaşırım yıkamasına lakayd gözlerle 
bakacak kadar insanlarla alakasını kesen 
bu yetmişlik ihtiyarın, sokaktD bir taş üs
tüne oturup köpeğini okşadığını ve hay
vanın da sevinçle kuyruğunu sallıyarak 
iri başını ihtiyarın dizine dayayıp kur -
şuni gözlerile ona tatlı tatlı bakmasını gö
renler Ali ağanın yavaş yava~ şuunınu 
kaybetmekte olduğuna hükmediyorlardı. 
Hele geceleri onun boğuk ve titrek bir 
sesle köpeğe bir şeyler anlattığmı duyan
lar zavallı bekçinin büsbütün çıldırdığı
nı zannediyorlardı. Hacer bile l\una inan
mış, ancak onun dışarıda olduğu zaman
lar aleHicele gelip işini görme~e ve onun
la karşılaşmadan kaçmağa başlamıştı. 

* Ali ağa üç gün ortalıkta görünmedı. Bu 

lcmiye başladı. Hayvan yolunu bilm~ 
se olduğum yerde kalacağım. Kafam 
yerinde değil.. hadiselerin irademe ve 
arzularıma bu kadar şiddetle galebe 
çaldıkları bir devir yaşamadım. İs~an
bul kibar aleminin en dedikodulu kö
şelerinde bu kadar tehlikeli tesadüfler
le karşılaşmadım. 

Zayıf düşen ciğerlerimi, bozulan si
nirlerimi kuvvetlendirmek için geldi
ğim bu salonlardan, balolardan, dans
lardan ve binbir teşrüatlı İstanbul ha
yatından uzak yerde bu kadar tehlikeli 
ve heyecanlı vak'alara karışacağımı 
nasıl düşünebilirdim?. 

Kendime çiftlik hayatına uygun ma
sum bir macera yaratmak için alakadar 
olduğum Sıdıka bile daha ikinci görüş
mede bana bir ıztırab oluverdi. 

Fakat Jale, bu iki çiftlik arasında bir
denbire peyda oluveren salon kadını 
beni büsbütün şaşırttı. 
Bayrakdaroğlu bu ihtiraslı ve zeki 

kadını çiftliğe getirmekle kendisile be
raber bana da fenalık elmiş oldu. Bu 
kadına İstanbulun her hangi bir salo
nunda tesadüf etseydim ahbablığımız 
belki birkaç hafta devam ederdi. Fakat 
bu dağ başında o ve ben birbirimize o 
kadar yakınız ki ayrılmamız müşkül.. 
vaziyet çok nazik.. Jalenin hareketle
r! glttikce fırsat hududlarını aşıyor .. on
da bir hadise .kahramanı olmak istidadı 

• -------- .... 

Baş, diı, nezle, grip romatizma, nevralji, kırıklık ve bütiia 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

-----------· iyi alamet değildi; fakat mahallede kim
se kulübeden içeriye girmeğe cesaret e -
demiyordu: Kimisi deli bekçiden, kimi -
si de kuduz köpekten korktucunu söyli
yerek başkasından cesaret bekliyordu. 

Bu deli ve kuduz dedikodusunu ortaya 
atan Hacerin annesi idi. Biitün bir gece 
bekçinjn kendi kendine konuştuğunu, 

sonra seslerin kesilerek boğuşmıya ben
ziyen gürültüler ve hırıltılar duyulduğu
nu söylüyordu. 

Nihayet polise haber vermekten ba~ka 
çare kalmamıştı. 

Ellerinde tabancalarla yavaş yavaş ka
pıyı açıp içeri giren polisler bir şey gö -

var. Dağ başlarında, kuytu ormanlarda 
adeta bir melike rolü oynamak istiyor .. 
bu maceranın jön prömiyesi zavallı 

Bayrakdaroğlu. Fakat şimdi bunlardan 
fazla beni düşündüren yarınki davet. 
Bu daveti yapmıya söz verdim. Fakat 
bizim serseri alayına bir kere bahset
mek, komşu çiftliğin beyi ile karısını 
davet edeceğimi söylemek lazım. Ya is
temezlerse... Çünkü onlar bu serbest 
yerde arzuladıkları kepazeliği yapmak 
istiyecekler. Bunu bir emrivaki olarak 
yapmak lazım. Bu da pek güç değil. 
Çünkü ben onların çiftliğe geldiklerini 
bilmemiş bulunuyorum. Onların gele
ceğini bilmeden komşulanmı bugün i
çin yemeğe davet etmiş olabilirim. Her 
halde çiftliğe gider gitmez bir fırsat 
bulup mektubu gizlice yazmalı. 

Ooof yarabbi .. kadın entrikası bu dağ 
başında da beni gelip buldu. Daha ne
relere kaçayım? 

• Daha Beş çınarlara varan yokuşu çı
karken Sunanın sesini tanıdım. Yuka
rıda kıyamet kopuyordu. Hayvanı sür
düm. Bir anda içlerine glrivermiştim. 
Kopan çığlık arasında etrafımı sarclı
lar. Hepsi bir tarafımdan çekiyor, beni 
attan indirmeğe çalışıyorlardı. Kendi
mi iradem haricinde yerde buldum. 

Artık ne söylenen, ne anlatılan bel
liydi. Her kafadan bir au çıkıyordu. 

remediler. Ne deli vardı, ne de köpek." 
Bir tanesi yatağa yaklaştı .. Ali ağa uyıl" 
yordu. Yavaşça omuzuna dokundu .. Sef 
yok... Yorganı ucundan tutarak açtıl' 
znman odada bulunanların hepsi blrd-
hayretle dona kaldılar: Ali ağa 6lınn .. 
Köpeği de başını efendisinin ayakların' 
dayıyarak can vermişti. 

y ARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Hoş bir otomobil kazası· 
Çeviren: H. Aloı 

Gelenler tahmin ettiğim baı beWarı t' 
di. Yalmz ikinci erkeği tanımıyordutll' 
Nevin bana tanıttı: 

- Kuzenim Sezai Bey. . 
İnce, solucan gibi bir Adolf MonJ1" 

kaytan bıyıkları sümüklüböcek izı gıbi 
dudaklnrmın üstünde .. yılışık bir şef' 
benziyor. Nevini dört beş yıldır tan; 
rım. Şimdiye kadar böyle bir kuzend 
ne bahsetmiş ne göstermişti. Her bB~ 
yeni tutkunlardan olacak. Ben ~!t .. 
bekar bir adamım ama evime bu f""'" 
de tanımadığım bir monşerln girtn~~ 
ni hiç doğı u bulmadım. Fakat sog';f 
durmanın imkanı yok: Yakın bir Y 
olsa biraz alay ederim, çeker, gider._~ 
dağ başında monşere yolu göste";if 
kurda, kuşa yem olur. Buna rağmen .. 
biçimini getirip bu kepazelijt yutJYll 
dığımı Nevine anlattım. . tJJJ 

Gürülti.l, heyecan geçince Ferıdtf' 
vaziyeti izah etti: Sunanın koc8S1 ıeCt 
mire gitmiş. Nevinle Nazlının za ir' 
kocalarınm izni ile oturup kalka!' tf 
)nmdan olmadıkları için bu seyaha 1 ... 
karar veı·mış:er. Niyetleri bir hafta k• 
mak ve beni eğlendırmekmlt. ~ 

Bu karara teşekkür etmekten t>BŞ ,, 
çare olmadığı için lyl yaptıklarını ~~ 
ledim. Üç kadın ellerinde allı ınorıet 
çiçekli jorjetler harıl harıl bir teY 
dikiyorlar. 

(Ark411 _,, 

l'ara• 
duıı 
dere 

o 
ba (' 
diltt~ 
1lan 
\tire 

-

.. 
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<Her haktı mahfuzdur> 

Selma isticvab ediliyor 
tiz ~ayin edilen sah; ya gelince dizleri 

111 
erıne çöktü, aşağıdaki odanın tava

et~ teşkil eden tahta aksamı muayene 
eye başladı. 

'ie- Osman Bey şu elektrik fenerini 
rsene .... 

l'a Serkoıniser elektrik fenerini çıka -
l'ak k• duıı ırişlere basa basa Rıdvan Sa 

de ~hın peşinden gitti. Onu taklid e -
re: dizleri üzerine çöktü. 

ba ?dan~ tavanını teşkil eden murab
diktsaha uzerinde bir müddet ernekle
Va en sonra bir noktada durdular. Rıd 
Virn Sadullah başını bizden tarafa çe-

erek: 

- Gelin! dedi... Hakkın varmış .. 
lar Biz de ihtiyatla yürüye yürüye yan
teı tna ~ittik ve Rıdvan Sadullahın işa
ki t ettıgi noktada iki kirişin arasında
ltıe ozıu kaplama üzerinde birblrlerine 

lıle~feleri bir santim kadar olan bu Rıdvan Sadullah: cEl azlerindeki 
lçı}d ~ ortasında burgu veya çakı ile 
2aın ıg~ anlaşılan küçük fakat munta- .. . . . 

hususi yet nazarı dikkatinizi ceıbetmiyor mu?11 
diye sordu 

ten bır delik bulunuyordu. Bu delik- nı soyledı. İkı dakıka sonra 
tltn bakılınca aşağısını, doktor Baha - karşımızda bulunuyordu. 

>'Ord~dasın~ kıs:rn.en görm~~. kabil. olu- _ 4 _ 

genç kız sabahında bir genç kız Rıdvan Sadullah 
beyin evine telefon ederek yardım iste
miş ... Telefon eden siz m iydiniz? 

titıd · E.l _ı~I~nnın ve de~ıg~. v::ı~e - Çalınan mektup 
lşa•en bırısının burada dız çoktugu ve do/1 odayı gözetlemek üzere ellerini Selma 24 saat içinde inanılmıyacak 
dur~ın:ye dayayarak gözünü deliğe uy kadar değişmiş ve bozulmuştu. Yüzü 
~ Ugu anlaşılıyordu. sapsarı idi. Hareketleri ağırlaşmış, ba -

l'irni .. ı·dvan Sadullah bakışlarile gözle - kışları garib bir şekilde durgunlaş -
c.t aradıktan sonra: mıştı. Serkomiserin bir sandalyaya 0 -

- E:ı ·zı . d d'k t ' . . 1 turması hakkındaki teklifini ancak i -
bed ı enn e nazarı ı a mızı ce - k' . d f k . . en bı·r h . k ? d a· ıncı e a tc -rar edılınce anladı . Otur-

b.. •• ususıyet yo mu. e ı. 
0 du Ye dalgın dalgın yüzümüze baktı. 
S Utun gözler izlere dikildi. Serkomiser: 

Çtnd:rko~iser hayret ve şaşkınlık i - - i•adenize müracaat mec'buriyeti 
bag1rd1: ile sizi rahatsız ettik, dedi. Duçar ol 

rn;-. .E:ı izlerinden birisinin küçük par- duğunuz felaketin büyüklüğünü tak -
f5l elP..:L n ~ut.... dir ediyoruz. Konuşmanızı mümkün 

lllis en de dikkatle baktım ve Serko - mertebe kısaltacağız. Siz de lfıtfen a -
haı ere ~ak verdim. Bu müşahede der- çık ve kat'i ccvab verin. 
derk"'alıdenin bize ilk kocasını tarif e- · ·· ... . ...... · .. .. 

- Evet, bendim efendim ... 
- Rıdvan Sadullah beyi tanır mıy -

dınız? 
- Hayır, kendilerinden 

bir kitab okumuştum. 
bahseden 

- Yardım istemek için neden öyle 
dolambaçlı bir yol takib ettiniz? 

- Korkuyordum, efendim. 
- Neden korkuyordunuz? 
- Bana tehdid mektubları gönderen 

şahıstan ... 
- Size de tehdid rnektubları gönde

riliyor muydu? Ne vasıta ile? ... 
- Bir aydanberi her sabah uyanınca 

yatak odamın kapısı altından içeri atıl
mış bir rnektub bulurdum. 

- Bu mektublarda neden bahsedili -
yordu? 

(Arkası var) l!iıı e~ söylediği sözleri hatırlattı. Bü- - Kenan Beyin katledildiği gerenin 

hisseVUcudümün dehşetle ürperdiğini Es K la G u·· N LE R bıı ~tiın. Fakat bu kabil mi idi? 30 
)&let·d~r yıl evvel menfada ölen ve ha-
tltıı ~~ın ev dahilinde dolaştığı söyle -
İils ır adam sağ olabilir mi idi? De -

ll'a~ Ve hakikaten bu korkunç tavan 
rıull nı mesken yapan bir hayaletse bu 
lerdec~nlı insanlar gibi dokunduğu yer 
ha~ ız bırakması kabil mi idi? Fakat 

d~~ ... :Neden bir çıkmaz yola sapıyor
~dehiı·liayaletin mevcudiyetini kabul 
~ ır tniydim? 

le ha~rak ve heyecan içinde birbiriıni

Itıa 
ıştık. 

....._ van Sadullah: 

l'aı>ıı~aydi aşağı inelim, dedi. Burada 
,... Cak işimiz kalmad.L 

d ~eıd·~. iilt. ~ ıg~ yoldan tekrar geri dön-
le huı erdıvenin başında elbiselerimi
tşağı .aşan tozlan silkeledikten sonra, 

t1tdilt Inerek Doktor Bahanın odasına 
l:>·· 

~a.ı>ıa%diiınüzü de derin bir düşünce 
ltıdva ıştı. Bu düşünceden ilk sıyrılan 

....._ 
11 Sadullah oldu: 

teltaı Şimdilik bu şeyleri bir tarafa bı
te~ sı:, dedi! isticvablara devam ede

daha hna Hanımı dinleyebiliriz. Fakat 
lta.ıaır~"'-'el ınaktulün cesedini buradan 
l'&dan ?nalıyız. Genç kızın bu manza -

tl'ıeıdir f~zıa nıüteessir olması muhtc -

'~ u takdirde sükilnetle konu -z. 
Serk . 

....._ F' oınıser sordu: 

l'ı~?.. akat cesedi nereye kaldırtrnalı -

....._ A ~ 

~r J'o~agı salona naklinde hiç bir mah 
dall 'k. Osınan bey Nasıl olsa biraz -

~vıor . ....... n· gdan gelip alacaklar. 
ız aşağı 1 ·ı k nıdv sa ona gı se ... 

\iell 18"":11 Sadullah sebebini söyleme -
• <l.l- ettı· · ....... li . 

ltıan ~ayır, burası daha münasib Os -
ey. 

....._ lleki h 
S ocaın 

lı er.kom· · · 
~lelin ıserın aşağıdan çağırttığı po-

~llciu. ::~dı~il.e cescd salona naklo -
l'de ... b· ış bıtınce Serkomiser oolis -

•l Ui • 
ne Selma hanımı çağırması-

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 1 dafaa ettim. En iyi bir kafanın mutlaka 
sonra abla hanımların ellerim sıktım. O- en iyi bir vücudde bulunacağım muk
turduk, biraz aklım başıma gelir gibi ol- ni delillerle anlattım. Üçü de alaka 
muştu. Lakırdıya güreşten başladılar, ile dinlemekle beraber benun en fazla 
nasıl olup da benim gibi bir Darülfünun nazarı dikkatimi celbeden 17 yaşındaki 
müdaviminin, bir mekteb muallıminin küçük (Taş bebek) ti. Lakırdılarımı i -
güreş gibi adi bir şeye meraK ettiğimi deta yutarcasına dinliyordu. 
sordular? Bu sual o zamanın zihniyetini Söz çok vadilere atladı. Onların benim 
ve spor tcliikkisini anlatmyıa kifayet e- hakkımda oldukça etraflı malumatlar ... ol
der. Var kuvvetimle sporu, güreşi mü - duğunu öğrenince afalladım. Bunu nere

. ~~ .. . . . 
ı·' . •. 1 

Bütün neş' esile gülüyor 

ÇUnkü ağzında şiir kııdar 
Güzel dişleri var ! 

En kıstt zamanda size de aynı 

parlak neticeyi kazandırabilir. 

Sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 

RADYOLiN 

den öğrenmişlerdi? Ben de onları ufak 
yollu iskandil ettim. Büyük abla bir bah
riye yüzbaşısına nişanlı imiş, ortanca 
(Taş bebek) nişanlanmak üzere imiş. Şu 
halde bize benim de bayılıp, yandığım 

küçük kalıyordu. 
İki saat geçince üç gece sonrası için rl· 

yaretime müsaade alarak ayrıldım. Ab
la hanımlar kameriyede kaldılar. Küçük 
beni duvara kadar teşyie geldi. Mehtab 
bütün şaşaasını göstermeğe başlamış, 

bülbüller taraf taraf hılkatin aşk ve mu
habbet neşidelerini terennüm ediyorlar
dı. Yok! Neme tazım! Bu kada:- coşkun -
luğuma rağmen çok uslu oturmuştum, fa" 
kat şimdi şu teşyi sırasında tahammülüm 
kasırgaya karşı tutulmuş bir atlas şem
siye gibi çatır çatır ayrıldı. Kuvvetli kol
larımla küçüğü kucakladım, uzun, ateşli 
bir buse... Birden silkindi. (Çağırıyor -
lar, çabuk atlayıp gidin) dedi. Caddeye 
çıktığım zaman Galatadaki depocu Ya
hudinin meyhanesinde yarım okka us
tura tertibi rakı içmişim de dışarı fırla
mış gibiydim. Yarabbi! Bu ne tatlı aşk 

sarhoşluğu idi. Ne bastığım yeri farke -
diyor, ne gideceğim tarafı tayin edebi
liyordum. Hayır! Eve gitmiyecektim. 

(NamazgAh) a gidip bir kahve içecek, o 
tatlı anı hülyamda, nazanmua bir daha 
yaşatacaktım. Süründüğü koku, her ta • 
rafıma sinmişti. Kendi kendimi kokla -
rnak arzusuna kapılıyordum . 

Eve çok geç döndüm. Meraklı anneci -
ğim uyumamış, pencere önünde beni 
bekliyordu. Onu teselli ettim, b!r şey ol
madığına, tavlaya daldığıma inandırdım. 
Ah! Nefis kokul Temin ederim ki bu 

Sayfa 13 

Üsküdar İcra memurluğundan: 
Taksimde Abdülhak H!\mld C. Kundura apartımanında 4 No. da Hakkı Mnrmarnya 

borçlu Kadıköy Fener yolu Çlftehavuzlar 6 . 3/ 5 No. da Abdurrahman Merzuk'un (ltn
metgahı meçhuldür.) Kadıköyünde Zühtü paşa M. eski Hacı Mchmed efendi yeni Çifte 
havuzlar sokağında eski 6 mükerrer yeni 3/5 kapı No. lu Cblr tarafı Dildi b:ığı ve bir tn
rarı hlnl lfrazında bayil evvellsl Emir!n uhdesinde kalan mahal ve bir tarafı MuJ mmr-

rin maa köşk bahçesi ve tarafı rabti Ç1ftehavuzlar tarikiyle çevrlll lkl dönüm bir ev!ck 
260 .zira tahvllen 2216, 29 metre murabbaı mikdannda muhtesatı mülk zemini Sellml 
evvel vakfından tasarrufu kanun neşrinden evvel muhtez ve tamamı 6500 altı bin beş 
yüz lira kıymeti muhamminell bahçell köşkün 4 hisse itibarile borçluya aid bir hisse-

sinin açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 
Vaziyeti hazırnsı: 

3 ve 5 No. yu taşıyan kapıdan glrildikte bahçe tçerlslnde 8 basamak mermer merdi -
venle zemini karasimen döşeli ufak mahalde cameklln maa tnhdld edilmiş zemini mu -
şamb:ı döşeli tavanı yağlı boya ve karton plyerli duvarları yağlı boya tırma ve camlı 
cnmeklinlı bölünmüş bir hol mezkftr holden bölme tarata geçlllr çitte kapısı ve oıta so
faya geçllen bir kapısı mevcuttur. Bölme tarafta aynca bir kapı ve bir oda mevcuddur. 

Orta sofada sağ tarafında bir yemek odası n yemek odasından geçilme ufak bir antre 
üzerine bir hela ve bir küçük oda. Sofanın cepheye tesadüf eden kısmında binanın ar
ka tnrafındnn açılan bir kapı mahalll zemfnl ve beş kademe merdivenleri mermerdir. 
Bu merdiven mahallinden beton ~ kademe merdivenle bodrum katına inlllr. Bodrum -
da zemini muşamba döşeli bir koridor üzerine bir yer odası ve buna muttasıl zemini top
rak ve kömürlük mahalli. Orta sofanın cephe soluna tesadüf eden bir küçük oda ve o
nun ittisalinde alaturka bir helA bu katın oda ve sofaları muşamba kaplıdır. ahşab nk
samı doğrama pencereler yağlı ):>oyadır. Orta sofanın sol tarafından bahçeye çıkılan ve 
beş kadem merdivenle inilen zemini karostmen döşell camlı kapı meycud olup blr de 
merdiven altı mevcuddur. Ayni mahalden üst kata çıkılan ahşab merdivenle mezkQr 
koridor üzerine kapıları bulunan ön ve arka cephede birer oda mezkür ufak koridor 
üzerine açılan salon §eklinde kullanılan mahalde üç oda mevcud olup bu salo
nun arka bahçe tarafından methal üzerinde ufak bir balkonu vardır. Etrafı tahta kor -
kulukludur. 

Bu katın doğrama aksamı k.ısnıen yallı boyadır. Ayni merdivenden çatı arasma çı
kılır Çatı odası mevcuddur. üzeri alafranga tlrem!tıe mestur etrafında tahta korkuluk 

olup çatı tattan maada pencereleri pancorlu ve haricen yağlı boyadır. Bina bodrunı 

katı ltbilr olup üst ltaUarı ahşabdır. Bah~ede inşa edilmiş bir kat üzerine bir koridor 
bir oda ve bir hnricl heH\ mevcud olup bu odanın pencereleri demir parmaklıklı dahl-
11 ve harici ahşab aksamı kfunllen yallı boyadır. üzeri Marsllya klrenıldl ve küçük ku
le şeklindeki medhal üzeri çinko lle mesturdur. Mezkftr gayrimenkulün bahçenin arka 

k.ısnıında Urgir bir tattan ibaret bir arabalık ve 4ı hayvanı lstlab edecek şekilde bulun
muş zemini toprak tavanları ahşab çerçeveleri kısmen harab ve camsız bir aarbnlık 

ve ahır mahalli ile ahırın üstllne tesadüf eden kısma ı:emlnl çimento şaplı ve ah~ab 
merdivenli bir sora üzerine iki oda mevcud olup biri büyük yüklü ve dolablıdır. Bunun 
medhallnde zemini karosimen döşeli ufak b!.r gusülhane mevcuddur. Bu odalar zemlnl 
tahta döşeli tavanıan ahşab dahili bölmeleriyle bağdadi sJvadır. Merdiven altında bir 
hclAsı mevcuddur. Mezkur mahallln ittLsallnde zemini çimento döşell ve ahşab tavanlı 

duvarları kArglr beton bir davlunbazı bulunan ve dökme bir kuzlnoyu havi genlş bir 
mutfak bunun bir tarafında tahta set mevcud olup altları dolap §eklinde kullanılmak
tadır. Tarafeyninde ahşab rafları mevcuddur. Mutfaıtın 1tt1salinde zemini kırmızı çini 
döşeli beton davlunbazı ve kazan ocaklı bir çamaşırlık mevcud olup üzeri tahta çerçeve
li altı beton kanallı bir çamaşır yıkama mahalli bunun bltlşlğlnde bir kömürlük vardır. 
Bu çamaşırlıkla kömürlüğün önünde bir buçuk metre arzında tıretuvar çinisi döşenml§ 
üzeri çatı lle mestur blr koridoru mevcuddur. İşbu müştemilAt üzerlerine Marsllya kiremi
di ile mestur olup yalnız elektrl.k tesisatını muhtevidir. Arka cephede müteaddid mey -
vah meyvasız ağaçlar vardır. Ve binadan ahır ve mutfak kısmına giden yol üzerinde 
köşebendlerle yapılmış asma çardağı ınevcud olup binanın tarafeynlnde ve arkasında 
mUteaddld mazı alaçları ve Jtötlte muttasıl bir kuyu ve .sökülmü§ tulumba mahalli ön ta
rafından keza meyvalı meyvasıı muhtelif ağaçlar Cmuı ve çam ağaçları bir kesket bir 
havuz ve camekAnla çevrllmlş t.amer1e> vardır. 

Bu bahçe duvarla mahdud JOl kısım ilzerl demir parmaklıklıdır. Binada elektrik te
ılsatı mevcuddur. Hey'eti mecmuası deruir parmaklıklıdır. 

ı - işbu gayri.menkulün arttırma §artnamesi ı Temmuz 938 tarihinden itibaren 
3717100 No. Ue Usküdar icra dairesinde muayyen No. ııunda herkesin görebilmesi için a -
çıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malQmat almak isteyenler işbu şartnameye ve 
37/'7100 dosya No. slle memuriyetl.mlze müracaat etmelidirler. Gayrimenkul '1 Eylül tl38 

Çarşamba rünü saat 14 de Uskiidarda thsanlyede Şeritbey çeşmesi sokağında 16 No. ıu 
Adliye binasında Usküdar icra M. odn,,ında üç defa batırıldıktan sonra en çok arttırana 
ıhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şlnl bul • 
maz veya sat~ 1stiyenin aıaca~a rüchanl olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bun 
ların bu gayrimenkul ile temin edllmlş aıacaklannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa. 
en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdld edilerek 
22 Eylül 938 Perşembe günü saat 14 de Usküdar icra M. odasında yapılacak arttıma
da bedeli satış isteyenin alacağına riichnı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ıartlle en çok arttırana 1hsles1 
icra kılınacaktır. 

2 - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukanda yazılı kıymetin % '1 bu· 
çuk nlsbetlnde pey akçesi veya mllll blr b:ınkanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet l~fnde 
parayı verme?.Se ihale karan tesholun:ı.rak kendlslnden evvel en yilksek teklifte bulunan 
kJ.mse arzetmlş olduğu bedelle almala razı olursa ona razı olmazsa, veya buluum:ızsa 
hemen 15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale a· 
rasındaki fark ve geçen günler için % ı den hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrı
ca hükme hacet kalmaksızın memurlyettmlıce alıcıdan tahsil olunur. 

4 _ İpotek sahlbl alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak hakkı sahiblcrinlıı gay

rimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını l§bU ilrm 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mü.sbltelerlle birlikte memuriyetlmlze bildirme -
lerl fcab eder. Aksl halde tapu sicllll ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın .. 
dan baric kalırlar. 

5 _ Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak karar pullan, tapu ferağ harcı, 20 senelik 
vakıf taviz bedelini vermeğe mecburdur. Gayrlmenkulün nefsinden do~an müterakim 
vergi, tanzifat tenviriye ve dellAUye resmi ve vakıf lcare.si borçluya alddir. Gösterilen 
günde arttırmaya iştirak edenler arttırma fartnameslnl otumuv ve lilzumlu malumntı 

almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad le itibar olunur. Yukarıda gösterilen gnyrJ -

menkul işbu UAn ve ıösterllen arttırma ıartnamesl dalrealnde satılcağı ilfm olunur .. Yu
karıda adresi yazılı borçlu Abdürrahman Merzuk'un ikametgAbı meçhul bulundu~un
dan 90 gün müddetle llAnen tebllfat icrasına karar verllmlş oldulundan gayrlnıeııkul 
ıırın varakasının borçluya tebllll makamına kaim olmak üzere ll~n olımur. (8205) 

müskir kokuyu bir hafta genzimde duy

dum. 

* Aradan üç gün geçti. Üçüncü akşam 
yollarda eğlcnmiyerek erkence eve gel
dim. Maliima ... Bu gece için gene davetli 
idim .. Annem romatizması rahatsız ettiği 
için çayıra çıkmamıştı. Yanına girdim, 
halini, hatırını sordum: 

- İyiyim! O kadar ıztırabım yok. Sa
na bir havadisim var, dedi. 

- Hayrola! 
- Senin tavırlarını, hallerini pek öv-

düğün (Taş bebek) ler bugün apansız 
göç edip gittiler. 

- Allah Allah, haziran başında göç e
dilir mi imiş? .. 

- Ben ne bileyim? Kim bilir nasıl bh.ı 
zaruret hbıl oldu da taşındılar. 

Beynimden vurulmuşa döndüm. O ge
ce sofradaki somurtkanlığım görülmeğe 
değerdi. Sonradan ne kadar araştırmala11 
yaptımsa da o nazenlni bir daha görmek 
nasib olmadı. 
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Beşiktaşlıları yendi 
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~- Yazar. A. K. 

Manastırın kuytu köşelerinde dedikodular devam edip giderken, başrahib 
de ölüm kulesinin anahtarlannı almış, kimseye görünmeden kuleye çıkarak 

sessiz sadasız kapıdan girmişti 

Beşiktaş en kıymetli birkaç oyuncusundan mabrulll 
olarak sahaya çıktı, 1 - O mağlfıb oldu 

- Ölüm kulesindekı adam. elbise
sini değiştirmiş!.. 

- Anlamadl.ll1r. naS"l değiştirmiş? .. 
- Şimdi, doğruca oradan geliyorum. 

Onun sırtında, yepyenı bır rahib elbi
sesi \·ar. Başı da; tıpkı tarıkatımirin ra
hibleri gibi traş edilmış! 

- Çıldırdın mı? .. 
- Hayır muhterem p"der .. bütün a-

kıl kuvvetlerime mal k m İnanmazsa
nız, hakikati görmek içın bızzat Ölüm 
kulesine teşrif edin. 

- Fakat, bu nasıl mi.tmkı.in olur? .. 
On~ rahib elbisesin k nı erebilir? 

- Hiç kimse vere ez Çimkü, demir 
kapı sımsıkı kilidlidir. Ve anahtar da 
bendedir. 

Mesele, cidden rniih•rrıdi. İki gece, 
üstüste geçen hadisevı. Sent Ogüstenin 
kerametine atfederC'k ısı geçiştiren 
başrahib, şimdi bu had•<:e hakkında ve
rilecek hükmü, düşünmek mecburiye
tini hissetmişti. 

O, bunu düşünürken, rahib sözüne 

Sabn tükenen bir çılekeş rahib ba
ğırdı: 

- Kıskanıyor. Vaktile, bana da böy
le yapmamış mı idi?" Sent Ogiıstenı rü
yamda gördüğümü söylediğim zaman: 
<Çileden kurtulmak için yalan soylu
yorsun .. » diye yüzüme bağırmam1ş mı 
idi! ... 

Tam on sekiz senedenberi domuz a
hırlarını temizleyen ihtiyar bir çiieke ?, 
başını semaya kaldırarak homurdan
Inl'iiı: 

- İşte, Allah .. işte ben ... deyip :~it
medik demeyiniz~ .. Ölüm kulesi saki
nine bida~et erişmiştir. İşaretler, bu
nu göstermektedir. Manevi bir kuvvet 
bana ilham ediyor. Biz, bu adamın yü
zünden çok büyük bir iyilik göreceğiz. 

salibin önünde diz çökmiye lüzum gör
meden söze girişmişti: 

- O .. bonjuuur, muhterem peder .•• 
Emin olunuz ki, sabırsızlıkla sizi bekli
yordum. Buna isterseniz, keramet ae
yinız.. isterseniz, böyle d~nmeye lü
zum görmeyiniz. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa, şu saatlerde ya beni ziya- 1 
rete geleceğinizden, veyahud da odanı
za celbederck sevimli çehrenizi göste
receğinizden çok emin bulunuyordum. 
Başrahib, çok ciddi idi. Bu sözlere, 

askın bir çehre ile cevalıl vermişti: 
- Mösyö Antuvan! .. Size, ilk söz o

larak şunu sormıya mecbur oluyorum. 
Bu, arkanızdaki rahib elbisesini size 
kim verdi? ... 

- Kim mi, verdi? Ah muhterem pe
der!... Siz ki, böyle muazzam bir ma
nastırın riyaset makamında bulunu-
J<orsunuz. Bu makamı. işgal edebilmek Dünkü maçta" bir fntıba ~ 
icin. her halde çok büyük kemal eseri Romanyanm Tamşvar takımı dün ı lerledikçe Beşiktaş takımı cant•nı:ıA 
göstermek. tazım. Ben öyle tahmin e- üçüncü maçını Beşiktaşla yaptı. Gün - mağlfıbiyetten kurtulmak için ~ 

Manastırın kuytu köSeierinde bu de- diyorum ki; siz_ her şeyi bilirsiniz.. !erden Cuma olduğu için sahada talı - başla oynamağa başladılar. Fakat ~ 

Bu sözler, o kadar derin bir iman i'e 
söylenmiŞti ki; herkesi tesiri altında 
ezmiş, hiç kimse buna bir fazla söz 
katnuya cesaret edememişti. 

• 
Cievam eyl~ti: 

- Mübarek adam. 
ediyor. Yemeğine. 
durmamış. Yaln!z,uç 
rab içmiş-... \--aziyetı, 
Daha hau, büyük 
Rahib kıyafeti kenrl 
raşmış ki... Tıbkı, ki: 
reğinin arkasındaki 

dikodular cereyan ederken, basrahib hatt~ duvarlann arkasında cereyan e- minen bin kişi kadar bir meraklı küt- tıklan bütün akınlar üç ortanın 
0

, 
orucuna devam de Ölüm kulesinin anahtarını almış, den gizli hadiseleri bile görecek kadar lesi toplawıuştı. Beşiktaşlılar bu oyu - mütemadiyen havaya dikmesi yfi~", 

el dokun- kimseye görünmeden kuleye çıkarak manevi kudret gösterirsiniz. Müsaade- na en kıymetli birkaç oyun,.ulanndan den heder oldu. Rumenler kazaıt"I 
sessiz sadasız kapıdan gjrmişti. nizle ben size bir sual sarayım: Yetmiş mahrum olarak şu şekilde çıktılar: lan galibiyeti elden kaçırmamak .. 

Antuvan, birdenbire karşısında baş- basamak merdivenle çıkılan ve üstüne Mehmed Ali - Faruk, Hristo - Rifat, iki içlerini geriye çekerek Ueri<f! . .d 
onünde ... rahibi gpı:ünce, hiç telaş etmeden, bat- koca bir demir kapı kilidlenen bir ku- Feyz4 Zeki - Hayati, Muzaffer, Nazım, for bırakmak suretile (\V} tfP', 

ne 0 kadar ya- ta,. diğer rahiblerin ayak seslerini ic;it- l~ye, k~ ~ar gelir de bana ou elbise- Hakkı, Eşr~ tatbik etrneğe başladılar. Vakit ~r 
n üçüncü di- tikleri zaman yaptığı gjbl. mukaddPS vı verebılı.r!.. (Arkası V(17) Rumenler iki maçda da oyn.adıklan dikçe Beşıırtaşın sayı çıkarmak ~ 

(Sen Liızar) a kadroyu muhafaza ediyorlardı.. ri kuvvetleştiyse de netice Ü~df 
benziyor. 

Rahib, tehlikeli bir m vzua girmişti. B
• Oyuna Beşiktaşlılar başladı. Fakat müessir olamadı ve oyunun bi~lf 
ır doktorun gün( ük bu hücum bugün mükemmel surette ikinci devresi çok zevksiz bir ,ıııt 

iş_leyen Rumen müda!aasında kesildi cereyan etti. Onun bu sözleri, başrntı bın hoşuna 

gitmemişti. Derhal kaşlanm çatarak; 

' 

notlarından ve sağdan derhal Beşiktaş kalesine ka- ----- • ~ 
•============' dar indiler. YUzme müsabakaları gerı 

Sol içlerinin çok kuvveili bir şütü- İstanbul su sporlan ajanlığı tar'f~ 6.öz nezleleri .. 
- Hikmeti, esrar ıle kanştk olan 

şeyler hakkında fik r \'e mutalea beyan 
ebnck. kimsenin haddı deı!lldır. Bövle 
bir i~e karışarak hı<:<:İ\ a 1 ınıza kapıldı- 2 J-.+-4--ll-+---l'ıd-~wt--t-1 

nü Mehmed Ali güçlükle kornere ata - dan hazırlanan zengin progra:rnıJl 
Güneşin o kadar faydaları meyanında rak kurtarabildi. . " müsabakaları bu hafta başlıy~c~ 
~: :~~e ~~~~:~r1 ;;;!: Bt!:::ı~ Rum~ takımı cıdden ~ oynu - İstanbulda şimdiye kadar eşine ~ 
oldukca mühimdir. Tabakal şebekiye ü- yor. Üstu~~ Y~~~ı~la~ı but~ ~1?1ar edilmemiş bir şekilde tan:zlın e ıôİ 
zerinde ve gözün diğer tnbaknları üzerl- Beşiktaş esı on~n e mu ema ıyen programın aksamaması lazım ge bl 
ne menfi ve muzır tesirler yapmakta• gol vaziyetleri şeklini alıyordu. Buna halde dakikada · mübit1l -" 

ğınız için size bir av oruç ıre bu müd- 3 
det zarfında hergün l:ırc.. vuz kere Sent 't
Ogüsten duası oku..,...anızı emrediyo
rum. Bu hadiseden hıç kim-.:e"~ bah<='..e.t- 5 .._ ..... ~-
memek lazım. Aitc;i ak ırde, cezanız 6 t---t--< 

dır. mukabil Beşiktaş takımının müdafaası .. kü"sonl ık.mı b yeı:ı ~e me\'SiıP'" 
Bu sebeble şlddetıı ziyaya kar"ı ~erln k bo k b" ı Fa muş ç ş ve u yuz en M üç misline ibJağ 0Junac2ktır. 

Rahib başmı eğerek odayı terketmiş
ti. 

Fakat, hücresine gıd nceve kadaT, bu 
vak'ayı tam beş rahıb bıradere naklet
ıt.ikten sonra: 

- Bu kadar safiya11e bir mütaleaya 
karşı, ceı;a vermek... Bilmem ki. din
darlıkla nasıl uygun gelebılirL 

Diye de ayrıca mütalea beyan et-
mekten çekinmemişti. 

Esasen başrahibin böyle hergün her
kese, en küçük bahanelerle oruç ceza
sı vermesinden. hiç kimse memnun de
ğildL Zavallı rahibler, f ı;atlannı mü
temadiym oruç tutmnk a g~irdikteri 

için, ekserisi~ duvarlara tutunmadan 
yüriiyemiyecek hale yel.ın4lerdL 
Beş rahibin kulaöı.na fısıldanan. ou 

sözler, derhal mana...:ıtı!"lll her tarafına 
yayılımya kiıfi gelm · c:t · Ve. bu da. her 
rahibin kaUrinde, az çok biı: heyecan 
husule getirmişti. 

Bu heyecana apılan rahibler, başr:a
hibin bu mesele hakk n a ta\·siye ettiği 
ketumiyete hiçbir mana veremiyorlar
d;. Adeta, kalblerhıde ~ infial hisse
derek: 

,, 
8 
9 

., .u... ço zu ır oyun oynuyor, ya nız ilk .. bak lan d d-C!TTtÜ"tv•' 
mtthafazast için gözlük takmak mecbn• . .. - d h 1 1 1 1 musa a a suya U"··· 'I" -IJ 
rly.et.l vardır. Yapılan tedkiklerde anfa- ruk vaziyeti fedakar mu a a e er e go Seb b d B ikt .. h vuzıll"'". 

tehlikelerini atlatmag·a uğraşıyorlar. e e eş aş yuzın. e aedA~ ti 
gılmı~tır ki ıöz üzerine en muvafık ge- daha ld I b Ç>' 

• k Bu arada Rınnenler mu-teaddı"d korner . evve en yapı ması ıca .l ... ıtırı ren san renktir. Hattd birçok mü- ~ 
emner tttabların. defterlerin tamamen ve ceza vuruşlan kazandıklan halde übatın hazırlanmamış olması ·U ~ 
san lttiğıd Uz.erine basılmasını. tanlye e- bir netice alamadılar. Beşiktaş sol mu- Beş~ ha~~un uzunluz~S 1' 

BOLDAN SAÖA.: derler. Ban rengin göz tiz:erihd• çoıc mes• avininin yerini iyice muhafaza etme • metredir. Halb. uki. nızamt haVU ,' .llJ 
ı - Ma1l senenin llk ayı _ Aynl ud tesirleri vardır. Sıcakların ve güneşin SO t likt Ot be Ill ~ 
l - Bir geminin rüzgllrda altüst olup bat- kuvveuı olmab başladığı bugünlerde mesi yüzünden Rmnen sağ açığı çok ya me re ır. uz ş cfileJY 

ması - f!ıünleri sıfıı.t yapmak ıçtrr ı - deniz ve gilne§ banyoları yapanlara bu rahat bir oyun oynıyarak mütemadi - havuza atlama tahtalan ilave e ;J. 
slınlerln aonuna rettrllen edat. renkten göZlük tavsiye ederi~ yen tehlikeler ya:ratryor. nizami bir şekle girmesi için ~ap~ 

ı - Mlireffeh - btambl.tdeki dört:. çeştd - Bu vazıy~ et 0,,,ınun m,...,,,ı b•"''~"ci da tertibata karşılık beş •.ltı y\1% JJ~ 
den b1r:L. Cnab bteJmı oku1*Ularımwa pos&. J - 3 M.~ ~:•.u __ ;., ~İ 

, _ irade sahibi. pulıı 1oliamalanaı ne& eder.h. Aksi tak· kikasına kadar devam etti. Bundan sonı masraf federasyondan ıstenı!P'i' ~ 
D _ Bir nota _ Çok IJL dlrde rstelderı mabbeles& bl&bDir. ra Beşiktaş takımı yavaş yavaş canlır bugüne kadar da bu hususta h~ ~ 
ı - Krallçe - msae mnedt e:ınr:ın §f:'ket. nır gibi ~ Fak.at Hakkı.dan başkaı bir yardnn yapılmamıştır. Mu!f._"Jj 
' - Sbnunda ~ .z. ol8& keskin aes - A- •• .. ----·--··-.. ····---~·····--· .. ···--· bütün forved hattının berbad oyunuı lara ancak tertibat tamamı•' 

cele e.d&nı - Sonwıda h1ı: cR• olsa kı- f tl karmasına sebeb oluyordu~ sonra başlanacaktır. 
llll yağan. N 0 .. b t . .. .u..l!A ırsa ann 'ı •.• 

a - Nehirlerin deniz kenarlarına getli" - e CI eczcu~r Rumen takunının uzun boylu mudafa- ...,,,,,,,_~ 
cıı1uerr topraıttan hastl1 oran a:rnzt --·· .. -- asına nisbetıe çok çelimsiz vaziyette Trakya gflreşciferi Ankııı .. r 

9 _ fşftm11 hlsm _ Kamer. Bu rece nöbetcf ota11 eczaneler fllnlanhT: bulunan Beşiktaş mühacimleri topu ye 
10 - isıtamı:w<nt 1>1rn - ırn: küçült raımm. - i '1anhl ciMtiudeli.ilu: re indirerek oynayacakları hatde: bili - gidiyorlar J.~ 

Uzun: bas~ Bo!;ıı.içh K.adlkif .e Aclatıldakll~: S }/iP' ıJ 
IUKARIDAN AŞAlid: Akiiaıtıyda: <.ıŞere!l. Alemdarda: CAt>-- nemez hangi sebeb:e. :nütem.acliyen ha- Edime (Hususi) - 4 ve li'.. 

ı _ Sıcaklık._ Bir nota. dülkacilr). Beyazıdda: CAsador>. Samıı.t- vaya dikerek kale onunde bır çak fır - günlerinde Ankarada yapılac8~ :.ti 
2 - Çok iyi - Perl gibi mevhum bir şey. yede: CTeofilosl. Emlnonünde: CHüseytn satlann kolayca kesilmesine sebeb olu- Atatürk serbest güreş müsabeıcsıP;tl 
J - Ambarda saklanıllın erzak: Hlisnü). EYfibde: CHlkmet Atlamaz). Fe- yorlardı:. Bu vaziyet karşısında bugün Edime grupumuzu temsil ede~.~d 
t - Cümle - B"dlbirr cem11. neme: Mta.lll. Şehremlnlnde: (Hamdi).. başka bir hücum şekli kullanan Rumen 7 kişiden ibaret gu""rpc;:cl kafilesi!' 
5 Gemiye rll , ... , __ At 0..._. } ŞehzaA...S....o• ... da: (t HPlil). Karagilm.- -ı 

- ve en ....... ...wuıı;; - ""'"' 0 - ......... _ takmıı .:ı:...un· a a-•1 ........ vasıtasile ko - raya hareket ettiler. mıyan. rük.t.e: (Fuad)_ Küçütpazarda: <.Necat.l: Ud ~~.u.a ~ ..ti 
e _ san"at' _ Denllinet" masdnnndtm mü- Ahmed). Balorköyünde: (Mı!rt:ez>. layca Beşiktaş nısıf sahasına sokulu - MuaJh pehlivanlar u ~ 

arf fi.çtlncü falna. Beyoğlu cı"hetindekiler: yorlardı. Nihayet 33 ünciiı dakikada sağ ....:u:.ı- ~ 
,.. - Melıttub - Baht" tine& İst1klill cırddeBin~ (Galııt:ısatırJ). ~ açıklan ila yaptıkları: bir akında Ru - ,.,..._ ..a.. ,-_, 
ı - Sah&. nelbaşmde.: CMatJmv1l;). oaıatada: dJw.. men sol ıçı· eline: gelen mükemmel bir Maraş _(Hususi) - A.mk~au--l~F.ıJ 
g - Sefirlik - isıı:ambllde blrll yoll. Fmdık1ıda: CMuata!a Nam. Cum- k Atat k altın. kupası güreŞ .,rr.. 

10 - Ziya büzmeleri - Anadolu<fa elmas:ıe l:uıı:l:ıııet caddesinde: CKür.ltclyan>. Kal- fırsaü güzel: kullimal'ak ııkı bir: vuruş- ca ur bli~..J: 
me§hur bir vtıAyetlmiz. yoncuda; <Zaflropul.Osl. Flruzatada· la oyunun yeglne golünil yaptı. tirak etmek üzere seçilen pe~:;/I 

<Erturruu. şışnde: <Asını>. BeJikta§ta Bu 1 - Be11iktaşlılar daha mız Adanada yaptıkları bir 
ı ıo csııı ..,,h eb) go e ragınen ~ d l"b ... t ..... ı 01 Ankaray• 

eyman ..... c · düzgün bir .;:ekilde oynayacakları yer - a ~a 1 ~~>ü'j er ve 
1 t Wıkiidarda:: <İmrahor). Sanyeı:de: (OS- ._. etmışlerdır 

man> Kadıköyünde: (Moda - Merkez). de büsbütün gevşediler. Tamşvarlılar · ... ~ 

- İşte, çil~ rahib1erin haklan da 
böylece hiç olup gidiyoı:.. Senelerce, 
kuru taşlar üzerinde yata.tak kendile
rini rahat bir döşckte.n. mahrum eden
ler, bütün ömüxleırini, rr.:hnet ve: mah
rum~yet içinde geçirt'rek enelerce ız
fuab ile inim inim inle enler, hiçbir 
mükafata, hatta hıçbır takdıre mazhar 2 ..._-+---+- Bürükadada: e.şlnaal Rıza>. &eybellde: ise sayı adedini arttırmak için ıniite - F f-"L .ı ... f 1 labf8r..,. 

(Tana§). madiyen canla başla çalışmağa başladı- e .aetleua ere psa 
olmuyorlar. Başrahib tarafından, tak- 3 
dis edilmiyorlar, işte, en büyük mi- "" 
sal... Ölüm kulesine kapanan şu nda~ 
giinlerdenben yemiyor, ıçmiy01".. mu
kaddes salibin önündE"n bir an bile ay
rılmıyor .. ve sonra .. kTnı b lir nasıl ma
n~ıi bir kuvvetle, kendisine tarikati~ 

mizin bir elbisesi \.-en1h-or .. hatta, ba~ 
bile traş ediliyor:. artık tamamile (A
ziz) ler sırasına karıştı~ı açıktan aÇtğa 
görülüyor da .. başrahib bunu herkesten 
gizlemek istiyor!. 

ıar. Birinci devre bu şekifüe R~men - yardımları ~ .1 ................ -...................................... 
1
~ !erin daimi tazyiki altında gl!Çti. İpsala (Hususi) - Zelzele ! ''I 

_ Yeni neşriyat _ ikinci .tevl'* zedelerine yardım için ~~~ 
İkinci devreye Beşiktaş takımda küı- misyon teşkil edilmiş ve taaUyet ~ 

Kn: l'.:nstftfilerf ve Sanpt Otııflan -- An-
karada açılan Kız Enstıtülerl ~• SanR:ıt. o- ~ük bir tadilat yaparak çrktı. Hakkı mişlerdi. Bu komisyonların . 
kullan Berg181 münuebet.ı.ıe çot liizel bfr santrhaf, Feyzi sol hafa ve Zekiyi de neticesinde 122 tane koyun, 1'e9'zı& I 
brofilr çıkarılıru§tır. İçinde rakamlara ıstu- sol insayde almışlardı. Oyun başlar baş- oğlak ve sığır topla~, buı1la1 r/' f 
nad eden bir.çok yazılardan balka müteaddld lamaz Rumenler derhal hakimiyeti ele ra 66 kuruşa satılmış, para ol9 ~ 
resimler n ırafikler vardır. aldılar. Bu arada yaptıklan tehlikeli 490 lira 34 kuruş toplanmış, ~1'e9' 

Arfi:tteld - BU J1llık deqtn1n 18 ıncı akınlar Hakkı ve Faruğun yerinde mü- olan 719 lira Kızılay umumi nıe 
ıayıa ZeDl1A blr milDderecatıa ÇJtı:ıutm dahaleleri 119 aemeresiz kaldı. Vakit i- gönderilmiştir. 
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·- lstan bul Askeri Leva2ım 

,... 
Amirliği ilanları 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak 118260 

ldet liınon 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede leT&Zllll amir
~i aatınalma komisyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 3074 

lb-a 76 kuruştur. İlk teminatı 230 lira 61 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 

IÖriilebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komiiyoııa gel

~rı. ·524> ·2978> 

~ 

İdareıen İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için alınacak 387900 

&det YUırıurta 6/Haziran/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede levazım imir

Jiti ııatınalma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 

~lira dört kuruştur. İlk teminatı 512 lira 3 kuruştur. Şartnamesi komiiyonda 

löriilebUir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektublarını ihale 
laatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. e525> c2979> 

""""""' lsta.nbul Levazım Amirliğine bağlı müessesattan Anadolu ciheti ile Istanbul 
l6r haricinin 53019 kilo Süde kapalı zarfında talib çıkmadığından pazarlıkla ek
llll~ 6/Haziran/938 Pazartesı günü saat 14,30 da Tophanede Levazım amirliği 
~baalına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 11 kuruştur. 
8tır teJninatı 437 lira 41 kuruştur. Şartnnme komisyonda görülebilir. Anadolu ve 

harici ayrı ayrı verilebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 
·537> .3230> 

,,,,.,,,,,., 

.llefterdarda bir numaralı Dikimevinde 500 bin ve Tophanede iki No.lu dikime
~e 150 bin adet boş makara tahtası 20/Haziran/938 Pazartesi günü saat 11 
'ltt.'rophanede levazım amirliği satınal~a Ko~isyon~nda ~çı~ arttırmA ~le sa~ı
llrt ktır. Makaraların beherinin tahmm . bedelı. yedı san:ı~dır: . İlk tem.ına~ı 34 

la 1~ kuruştur. Şartname ve nümunesı Komısyon~a gorulebilı~ .. Hepsı ~ırd~n 
.::;abıleceği gibi bir No. daki ayn iki. numaradaki ayn satıl~bılır. İsteklılerm 
~ Vesikalariyle beraber belli saatte Komisyona gelınelerı. c2> e3322> 

t~ Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

~ıırur Müstahkem mevki kıtaatının 16920 kilo sade yağı ihtiyacı kapalı zarfla 
~t~eye konulmuştur. İhalesi 8/Haziran/938 Çarşamba günü saat 16 buçukta 
""1 da İzmir Levazım amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
a._. ~ nıecmu tutarı 15566 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 1167 lira 48 kuruştur. 
~rrıesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin Ticaret odasında kayıt-

aldUklanna dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak 
;:::kler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yaz1lı 
L._-:'8larla teminat ve teklif mektublannı ihale saatinden en az bir saatt evvel 
-.ıirde kışlada levazım amirliği satınalma komisyonuna vermeleri. 

1 

e869> c2981~ 

~ 

~~her nıetresine tahmin edilen fiyatı 30 kuruş olan 300000 metre yatak kılıf 
il .~apaJı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 13/Haziran/938 Pazarte
~ lünu saat 15 dedir. İlk teminat 5750 liradır. Evsaf ve şartnamesi 450 kuruşa 
~At V. Satınalma Komisyonundan alınır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı 
~'Unun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesikalarla teminat 'ft teklif 

tubıarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermeleri. 
c872> c3030> 

~ 

~~ Jrıilyon kilo çam odunu kapalı zarfla e.ksiltm.eye kon~lmuştur. Tahmin .. be_~ 
"- 25ooo lira ilk teminatı 1875 liradır. Eksiltmesı 10/Hazıran/938 Cuma gunu 
il t lO da Erzurumda Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname-
"'-~rgün Komisyonda görülebilir. Teklif mektublan belli gün ve saatten bir 
~bir saat evveline kadar Erzurumda Satınalma Komiayonuııa Yerilmış 

aları. c876> e3048> 

llWW 

il 
8

lirtteki birlikler ihtiyacı için bir milyon iki yüz bin kilo odun 20/Haziran/938 
ı~si günü saat 9 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 

'tbı lira ilk teminatı 1350 liradır. Şartnameyi görmek istiyenlerin hergün iş sa
'a ~e .eksiltmeye gireceklerin mezkur günde saat 8 e kadar teklif mektubları-

rnısyana vermeleri. c877> e3049> 

'-t~ra Garnizon Birli~ ve müess~ri ihtiyacı için 92000 kilo sade ya~ ~
Jltı da talip çıkınadıgından 10/Hazır an/938 saat 15 de Ankara Levazım amır
ftıı latınalnıa komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Muhammen be-

~~16() lira, ilk teminatı 5758 lıradır. Şartnamesi 45~ kuruş mukab~de Ko
~~ndan alınır. Kanuni Ticaret odası ve şartnamesınde yazılı ve.sıkalarla 
--.ıııayOnda bulunulması. eh ~253• 

~rnak Hastanesinde yeniden yapı=k gunez pavyonu ile koridoru kapalı 
aıte ~ eksiltmeye konulmuştur. Keşü he deli 28651 lira altı klll'Uf ilk teminatı 
~ta seksen üç kuruştur. 
~rnesi 23/Haziran/938 Perşembe günü saat P de Erzurum.da Askeri sa
S Komisyonunda yapılacaktır. Şartname keşif ve resimleri her &ün lr.o
~a görülebilir. Teklü mektublan belli günde belli saatten bir ıaat evvel 
~ da Komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile gönderilm.İf buluna-

~· 
~ ~rin bu gibi inşaat işlerinde ehliyetleri olduğuna dair vesika ibraz etme-
~r. •3> c3319> 

1heuız Lisesi Mfidürlflğtlnden: 
'e ~ - l.isenuzın birinci sınıfına orta okulu bitirmiş ve ya§l 1Eyltll19.18 de 15-17 
't~Ci sınıfa da Lise biri bitirmiş ve yaşı 16-19 arasında bulunan okurlar mü-

2 _ Ue alınacaktır. 
3 _ ~e'kçe ile 1 Haziran: 25 Temmuz arasında müracaat edilmesi. 

~iraı ~lekçeye efotoğraflı nüfus kağıdı veya müsaddak sureti, 9 bap açık fo
lıudir~ en~isinin ve annesi ile babası ve ailesinin milli ve ahlild durumunu 
~ııı~ Polıs tahkikat kağıdı, orta okula bitirdiğine dair diploma nya tasdik-

' ~erlik öğretmeninin gizli rapou ve aşı kağıdl> iliştirilınelidir. c2626> 

lstanb 1 D · T. M-d·· ı--- - d ltu u enız ıcaret u ur ugun en : 
~. u:~~Pı limanının taranarak temizlenmesi ve bu meyanda :mevcud döküntil
~li :e Mendirek inşası kapalı zarf usulile ekiiltmeye konmU§tur. Tahmin 
libıelin' b 75> liradır. %7,5 teminatı muvakkate c747> lira el2> kurUjtur. Ta
; '1,s t ~ gibi işlerle iştigal ettiğine dair c50> bin liralık vesaik ibrazı ve 

.-. .. ~r~atı nıuvakkate makbuz veya Banka mektublarile eksiltme günü olan 
::._~aaıı 93

8 Pazartesi günü "Saat cl5> de Galata'da Deniz TicareU Küdürlü
.. ~~a nıüt~~~kil .komisyona. §artname izahname ve resimleri ıörmek »-

e Müdurıyet ıdare tube.uıe müracaatları ilAn olunur. .aooe. 

Ankara borsası 
Açılıı- kapanq fiatlan 3 - 6- 938 

ÇEKLER 

Londra 
Nev-York 
Parb 
MllA.no 
Cennre 
A?Mterdam 
Berlln 
Brübel 
Attna 
Bofya 
Prag 
Madrld 
Var§OT& 
Budapeşte • 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış 
6,25 

126,0276 
3,49li0 
6,63.215 
28,686 
69,4976 
fi0,l)i7f) 

21,3025 
1,14 
1.5375 
4,!1625 
7,5975 

:l.3°70625 
24.92 
0,936 
2,86 

]6.2926 
32,1236 
23,7770 

ESHAM 

Anadolu om. ._. 80 
peşin 

A. Şm. % 60 Y&'i~ll 

Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez Bankuı 

1 Bankuı 

·relefon 
İttihat ve netır. 
Şark DeQirmenl 
Terkoe 

91 liO 
1'. tiO 
8 611 

ı:.ı ,,. 

1 10 

' 

Kapanı, 
6,23 

126,0275 
3,4950 
6,6321> 

21,686 
'9,4976 
li0,5fi7ri 
21,S026 

1,14 
1.M75 
4.3625 
7,5971> 

23.7()625 
24.92 
0,9'36 
2,86 

S6 2925 
32,1226 
23 7776 

Kapaaıı 

91 liO 
10 öa 

İSTİKRAZLAR 

1 

A9Ü•I 
Tür it borcu ı P8fl!1 -

> • I Y&.ie:l 19 
> • D n.dell -

. ..... ·················---······----····-··-----

• 

ANNELER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçınlatan ıebebler

den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 
çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pud_ralayınız. Ne idi tuvalet 

pudraları n ne de çok itina ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhu
sa yavruların cildleri ve ifra-

' 
zatı nazan itibara alınarak ya -

pılmıftır. 

letanbul ikinci lflla memur
ıuıundan ı Mllrtis Osman Paşa Za
de AbdOlkadirln tasfiye muamelesi 
biterek Mahkemece trıasın kapanma
ıına 26-5-938 tarihinde karar verilmiş 
olduau ılAn olwıur. (8213) 

........... --·--··-------·····-· --·-··-·· 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

700 Ton Kükürt alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 72,000 lira olan 700 ton kükürt ve Askeri Fabrikalaıı 

Umum Müdürlüğü Ankara Satınalına Komisyonunca 26/Temmuz/938 Salı günü 
11.at 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira 60 kuruş mukabilinde 

Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 4850 lirayı havi teklif 
mektublarını mezktir günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün vı 
saatte Komiayona müracaatları. e3245> 

100000 metre torbalık bez alınacak. 
Tahmin edilen bedeli c28,000> lira olan 100000 metre torbalık bez Askeri Fal). 

rikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonunca 21/Haziran/1938 
Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname eh lira e40> ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan c2100> 
lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. c3246> 

Üsküdar mıntakası tapu sicil muhafızlığından 
Ulu derenin büyük Çamlıca caddesile birleştiği nokta 'b~lang1ç noktası tu

tularak garb ciheti, §imale doğru Yusuf İzzettin veresesine ait kasrın kapısına 
kadar Çamlıca caddesi ve buradan şarka doğru kasrın su hazinesi binası köşe
sine ve bu köşeden §imale doğru (A) jşaretine kadar imtidad ederek oradan gar
bi pmaliye kıvrılarak büyük Çamlıca ile Beylerbeyine giden yolun iltisak nok
tasına kadar devam eden kasır duvarı ve oradan tekrar .şimal noktasındaki Tom· 
ru.k çeşmesine giden bir numaralı kazık ile tesbit edilen kuru dereye kadar de
vam eden Beylerbeyine giden yol ve bu birinci kazıktan büyük ceviz ağacı mev

kilne dikilen ikinci kazığa kadar şimalen kuru dere ve cenubundaki çınarba
§lnda caddeye birleşen kuru dereden de kar kuyusuna kadar keza diğer bir de
l'e ve kar kuyusundan daha cenubdaki kızıl bayır ve buradan şimale doğru 

prk hududunda bulunan kaya, Bayır başı. Taş kaya ve "Oç bayır başı ve bu 
mevkiden fimal hududunun diğer kısmı olan ceviz ağacına kadar hududda mev· 
cud çıkıntı noktalanna on beş aded demir kazık dikilmek suretile hududlan 
gösterilen mahallerle Yusuf İzzettin vereseleri tarafından tecavüz suretile ka
sır duvarı içine alınmış olan mahallin (Büyük Çamlıca tepesi) arazisi diye ve 
mülga (Hazinei Hassadan) d~vredilmiş olarak (maliye hazinesi adına tescili) 
İstanbul Defterdarlığından istenilmiştir. 

Bu sahaya yerinde demir kazıklarla işaret edilmiş olduğu gibi hudud ve va· 
ziyeti gösteren bir haritası da muhafızlığımıza verilmiştir. 17/6/938 cuma günii 
saat (10) da yerinde ke§if ve inceleme ve tesbit ve tahdidi yapılacaktır. (Bü
yük Çamlıca tepesi) diye anılan bu saha içindeki yerlerde mülkiyet veya sair 
suretle alakası bulunduğunu iddia eeeceklerin keşif gününe kadar evrakı müs
bitelerile birlikte ve lSŞS/167 dosya No sile muhafızlığımıza ve keşif gününde 
y~de iş gören memurlara müracaat etmeleri ilan olunur. (3112) 

ÜSKÜDAR İCRA MEMURLUGUNDAN: 
Devlet Demlryolları Te Limanları i3}etme umum müdürlüğüne borçlu sabık eski te-

- bir §lmendlfer mektebi mualllmlerhıden Kadıköyde Azizlye sokak 127 No. hanede Hay
r1n1n Kadıköyünde Ra.<ıimpaşa mah:ıUes1nde eski Karakolhane yeni Azizıye sokıltın
da eski 7 mükerrer yeni 127 numaralı blr tarafı Samı hanesi blr tarafı Poli Bister bah
çe.,i, blr tarafı Yasef hanesi, tarafı rabli ta:-lkiA.m ile mahdud 147.54 metre murabbaı 
ve tamamı 2600 iki bin altı yüz 11ra kıymeti muhamminesi evin borçluya ald nısıf hta
ı.eatnJn açık artırma ile satılmasına karar verllml§tlr. 

Gayrimenkulün medhallnden cıruınco mermer bir sahanhğı mütea~ib beş adet m"rmer 
basamaktan binanın blrlncl katına çıkılmaktadır. Burada biri cebhede, diğeri geride ol
mak üzere iki oda ile bir hell vardır. Bu katta hissedarlardan Ahmed All oturmakta
dır. Mutfak binanın bodrum katındadır. Bu katta kömürlük ve odunluk olarak kulla
nılan iki oda nrdır. Bahçeye mutfaktan çıkılmaktadır. Mutfak kapısı önünde çakJi 
döşeli bir avludan karelajlı blr merdiTenle aedll bir bahçeye geçllmette olup bahçenin 
&:ll taraf duvarları binaya alddlr. Bahçede telle tesis edllm1§ blr kümes lle meyvah 
meyvasız 15 kadar ağaç ft fidan nrdır. Binanın ikinci katında bir IOfa üzerinde bi
ri ceblıede olmak üzere ıtı oda n bir heJA vardır. Cebhedekl oda tahnlllldlr. Binanın 
son katında yalnız bir •fa lle blr oda vardlr· Sofada iki dolab bulunmaktadır. İkin· 
el kat ile birlikte bu kat \a borçlu tarafından işgal edllmektec:llr. Binanın dahili ak
samı ahşab olup doğrama kirile tannları yağlı boyalıdır. Elektrik ve su tesisatı var
dır. Mutfakta hava.gazı tesisatı mevcuddur. 

1 - İşbu gayri menkulün artırma §artnamesl 1/8/938 tarihinde pazartesi gününden 
ıtıtaren 937/1819 dosya lle Usküdar icra dairesinin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. iıA.naa yazılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler ifbu 
prtnameyi 937/1819 lle memurlyetimlze müracaat etmelldir. 

2 - Gayri menkul 6 - 7 - 938 tarihinde Çarşamba günü saat 18 da Uaküdarda İb· 
saniyede Şerif bey çe§mesl sokağında 16 NoJı adliye binasında Usküdar icra memurlu· 
tu odasında üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedel1 muhhamen ltıymeUn "' 75 ini bulmaz Teya satı§ isteyenin alacağına rüchanı o .. 
lan diğer alacaklılar bulunursa bedell bunların o gayri menkul ile temin edllmlş alacak
larının mecmuunda.n fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak Ü7A111 
artırma 15 gün daha temdid edilerek 21 - '1 - 938 tarihinde per§embe günü saat l6 da 
UııkUdarda İhsaniJe Şerif bey çefmes\ &'>katında 16 NoJı adliye binasında lcra mcmur
ıutu odasında yapılacak artırmada bedeli satış isteyenin alacatına rücham olan diğer 
alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya Çlk· 

Son Posta 
mak 4artlle en çok artırana ihale icra .tılıııncaktır. 

' 3 - Artırma bedeli pefindlr. Artırmaya iştirak için JUkarıda yazılı kıymetin % 7,5 

Yevmi, Styul, Han.ci11 ff Halk ıueteat 

Yeretıatan. Çatalçeıpne 10tak. 21 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz w gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
'I 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE HOO 760 '°° YUNANİSTAN 23~ 1220 710 
EOOBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği.ftirmek 25 kuru§tur. 

'I 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gel.n .oralı gm oerilma. 
ilanlardan me•'aliyd al11111UG. 

Cevab için mektublara 10 kurufluk 
• Pul llivesi llzımdır. 

~··············································-ı. 

I
• Po.ta kutv.ıu: 7411.tanbul l 
: Telgraf : Son Posta 1 
1 Telefon : 20303 • 
'-- 1111 ··---· .... ·--·" 

buçuk nisbetlnde pey akıçaaı veya mWi bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecek· 
tlr. 

t - Gayri menkul Uııdlslne ihale olunan kimseye derhal veya Terllen mühlet lç!nde 
parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden enel en yüksek teklifte bulu
nan kimseye arzetmlf olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya bulun· 
mazııa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edlllr. İki iha-
le arasındaki fark Te geçen sünler için % 5 den heaab olunacak faiz ve dlter masraflar 
aynca hükme hacet kalmabızın memurlyetlmlzce alıcıdan tah.sll olunur. 

5 _ İpotek aahibi alacaklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hakin aa~lerinln ıa,. 
rJ menkul üzerindeki haklannın hususu ile faiz Te masraf dahil olan iddialarına gay
ri menkul üzerindeki haklarının illn tarihlndan 1tıbaren 20 gün içinde evrakı müsbl
teıerlle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksı halde haklan topu slcllle· 
ı1le aablt olmadıkca satıe bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

ı - Alıcı arW"ma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını tapu ferağ harcuu 
Te 20 senelik ntıf ta'rlz ~delini vermeğe mecburdur. Gayri menkulün nefalnden dol'an 
müterakim verıuer, tanzifat n tenvirlye ve dellallye rüsumu, nkıf icarest borçluya 
alddlr. 

7 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini otumuş, lü
ıumlu malQmatı almıı n bunları tamamen kabul etmiş ad ve Jtibar olunur. Yukarıda 
gösterilen gayrı menkul işbu il~n ve ~östJıilen artırma şartnamesi dairesinde satıla
catı 11~ olunur. · 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Elde mevcud nümunesine ve şartnamede yazılı vasıfları dairesinde zabı

ta memurlan için azı 4000, çoğu 5000 metre gri renkte kumaş kapalı zarf usu
liyle 22/6/1938 Çarşamba günii saat 15 te münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine 450 kuruş fiat biçilen kumaşa aid şartnameyi almak n 
nüınunesini görmek istiyenlerin Umum Müdürlük satınalma komisyonuna mü -
racaatlan . 

3 - Eksiltmeye girmek iltiyenlerin 1687 lira 50 kuruşluk teminat makbuz 
veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı 
2-3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birl' te eksiltme günü saat H 
Komllyona teslim etmeleri. (lm) ( 
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Bütün dünyanın en nefis yağı Türkiyede Ayvalıkta çıkar. 
Ayvalıvın en leziz ve en sıhhi yağı da §Üphesiz 

Şerbet gibi tatlı olduğundan tababette içmek suretile müstameldir. Kum, böbrek ve bilhassa karac : ğer, safra, 
sarılık hastalıklarında, zaarı umumide, inkıbazda, tereyat yerine yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pil avda, 

HASAN ZEYTiN Yağı kullanınız. 

1/4 şişe 40 • 112 şişe 50 - 1 litre şişe 80 - 2 litre şişe 160 kr. 
T enek el erde 1 kilo 70 - 3 kilo 190 - 5 kilo 300 - 7 kilo 400 kr. 

Mutlaka HASAN markası na dikkat. Hasan deposu. 

F L 1 T daima ÖLDüRUR , 
• 

u. ......... : , ., .. ,... •sr~-----· , .fıtaalltı\ Gııı11, Vor,.•• Hu ı ........._, 

SUT MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulihndandır 

ıutELB Ekremözlerln ımıo kudreti 1."üzde 
Yüzdür. 

MİELE Ekremözlerln otomatik yağlama 
tertibatı vardır. 

l\IİELE Ekremozıerln bütün aksamı 
paslanmaz nevindendir. 

l\ılELE Ekremözlerl bllümum Ziraat 
Metteblerl kabul ve tavsiye etmektedirler. 

l\IİELE Ekremözlerı en asrı ve dl~er 
markalardan daha ucuzdur. 

Saltş deposu: Tahtakaıe, 51 No. lu Poker traş bıçakları 
depoıunda 

Garet modern biçimde, 
Gri ve beyaz fanila. pantalonlar, 
Fantezi fanil! pantalonlar, 
Palmbeacb (sJnye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantıılonların 

Zeng n şık çeşitleri 
Reklam fiatma Beyoğlunda 

B AK ER Mağazalarında 

TORK ÇOCUKLARININ 
Biricik gueteai 

YAVRUTÜRK 
110 uncu sayısı bugün çıktı. 

20 uyfa a kuruı 
Çocuklara müjdeleyiniz. 

Adrea; latanbu1 YavrutUrk 

.............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci aahüe 250 )) 

Vçüncü aahile 200 )) 

Dördüncü ıahil• 100 )) 

lç aahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarfında faz· 
laca mikdarda ilan yaptıracaklar ay
rıca tenzilatlı tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve ÇE>yrek 
sayfa ilıinlar için ayn bir tarife der
piş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari UAnlarına aid 
i§ler için şu adrese müracaat edil· 
melidir: 

Dincılık KollektU ıjltketl 
Kahramanude Han 

Ankara caddm 

······························································ 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

, S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLlGIL 

KOMOJEN 
SAÇ EKSiRI 

&açlara elzem ola• 
ltlr gıdadar. 

Saçların köklerini kunetleadlrlf. 
DOkOlıneslnl keser. Kepekleri ta· 
mamen giderir ve büyQme tabiD

yelinl arbrarak saçlara yenidlll 

bayat verir. Kokusu ıaur, kullaıUfl 
kolay bir saç eksiridlr. 

INGILiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

ROMATiZMA LUMBAGO SiYATIH 

s • 
1 LKO 

ile teskin ve izale edilir. 
HER ECZANl!DI! SATILIR • HER EVDE BULUNDURMALI 

Lokanta ve Gazinocuların 
Nazarı Dikkatine ! 

Fabrikamızın BAŞKURT marka"' 
lı yerli mamu!Abmın görmeden ÇAT AL 
KAŞIK· ve BIÇAK takımlannızı .ııua • 
yımz. 

Blitnn mallanm1z hem kalite itibarile A.
rupamnkinden daha yüksek ve hem de fial
ça yllzde OTUZ daha ucuzdur. 

Toptan satış yeri: Tahtakale caddesi No. 51 

Liseler Alım Satım KomtsyonundaJJ1 

Cinsi Mikdarı Berer kilo İlk te-
kilo tahmin B. minetı Eksiltmenin yapılacağı :KkJll,;r 

Kuruş Lira Kr. gün ve saat ~ 

Sabun 10400 33 257 40 7 /6/938 Salı G. saat 14 de ~ 
Zeytin 10 750 32 258 00 7 /6/938 Salı G. saat 14.30 da ~ 

Reçel 7150 40 224 50 7/6/938 Salı G. saat 15 de ./ 
Soğan 32000 ' ) 355 88 7/6/938 Salı G. saat 15.30 ela ' Patates 49 500 7 ) ./ 
Mangal Kö. 34000 ~ 127 50 7 /6/938 Salı G. saat 15.~ de ,_/ 

Odun (Gürgen) 1 400 çeki 250 ) 352 50 7/6/938 S 1 G 16 da ' 
Odun (Meşe) 400 > 300 ) a ı · saat ./ 

Komisyonumuza bağlı yatılı liaelerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaÇlarl ~ 
yiyecek ve yakacaklan eksiltmeye konmuştur. Bu hususta gerekli dunun Y-
rıya yazılmıştır. .. _,J'i 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler MuhaleDC""" 
ğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ve 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle ı,elU I' 
ve yanlarında gösterilen saatte komisyona gelmeleri. ı>' 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeclliğine yatırılacaktır ve ıartnameJe' 
seler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğinden görülüp öğrenilir. (291~ 

tecrübe ediniz. MIDa ve busak· 
ları yormadan ve alışbrmadan 

ishal eder ve temizler. 

HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞi
LiK, ŞiŞKiNLiK ve YANMA· 

LARINI GiDERiR. 
lştiba vo ııbhatioizi diizeltir. içilmesi 

gayet latif; tesiri lcolay ve müleyylıadlr. 

Son derece tclcııif edilmiş bir tuz olmakla 
mümaııil hiçbir müatahzarla lcıyaa lcabul 
etmez. Maıon isim, Horoz markHına dikkat. 

Sayın Baylar 1 
Yorulmayınız; 

Nafile aramayınız; 
cALTIN ÇiÇEK• tıraf bl~ 

dan ve sabunundan 

Daha iyisi yoktur. tJ. 
Her yerde ısrarla ALTIN cJC 
tuaş bıçakları ve satıunıarıfll 

,.. ___________ _, ~---• isteyiniz. 

s, 


