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Başvekil Sofıada 
Öğle yemeği Bulgar Kralı 

Boris'in sarayında yenilecek 
Tezahürat arasında Belgraddan ayrılan Başvekil 

Sof yada da büyük merasimle karşılanıyor 

Başvekilin Yugoslav 
gazetecilerine beyanatı 

Dr. Stoyadinoviç, Başvekil Celtil Bayar ve Rüşdü Aras bir arada 

· !! ~ofya, 13 (Hususi muhabirimizden) -ı kiye Başvekili CelAl Bayar, Hariciye Ve-
...;,graddan dün gece hareket eden Tür- (Devamı 11 inci sayfada) 

Hitler ile Mussolini 
nelere karar vermişler? 

Bir /ngiliz gazetesinin ifşaatı 
._.,---~-~---~---~----------~ t ~~h-~......n.-..x.••·4"A4P'74?~4,W.~ 

~ ondrada çıkan Deyli Telgraf gaze-ı Bitler ile Mussolini, İtalya ve Alman-
'-!azıyor: (Devamı 3 üncü ıayfada) 

' ·~ .. 

.............................................................. 

f Atatürk l 

Büyük Önder Ata.türkün mıııeıe hedi
ye ettikleri çif ttiklerinin bağışlama ııe
sikalannı imza ettıklerini, Partiye ve An
kara Belediyesine yeniden bazı mülkler 
teberrü buyurdu.kla{l"ını dün yazmıştık. 
Yukandaki resim Büyük Şefin Orman 
çi#liğinde bulundukla.n sırada alın-
mı§tır. .............................................................• 
Tayyare piyangosunda 

kimler kazandı ? 
Dün, herkesin başına devlet kuşu 

konarken, bize.. de şeytan çarptı. 

Piyangonun çekilişinden biraz son -
ra, kazananların isimlerini ve adresle
rini öğrenmek işden bile olmadı. Fakat 

(Devamı 5 inci sayfada) ............................................................•. 
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! Yarın başhyoruz 1 
''···············································" 

32 
İlkteşrin 

Yerli zabıta romanları 
içinde en güzeli 

Yazan: Cevad Fehmi 
", .............................................. , 
( Yarın başhyoruz j 
~ ................................................ -~ 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı: 5 kuruş 

Elektrik şirketi delegesi 
şirketin hükô.mete devrini 
ve satılmasını teklif etti 
Teklif üzerinde müzakereler cereyan ediyor 

Her iki taraf işin bir an evvel neticelenmesini arzu 
etmektedirler, bu günlerde kat'i netice alınacak 

Elektrik ve Tt"amııa11 şirketleri binan 
Ankaradan gelen haberlere göre Nafıa eden müzakereler önümüzdeki günlerde 

Vekaleti ile İstanbul Elektrik §irketinln kat'! bir neticeye iktiran edecektir. 
salahiyeUi delegeleri arasında devam (Devamı 5 inci sayfada) 

Şekspirin hayali bir 
şahsiyet olup olmadığı 
anlaşılmak üzere l 

Res$amla.ra. gitre Şekspir 
(Yazısı. 5 inci sayfada) 

Yaşh bir erkek genç 
karısını boğarken 
zabıtaca yakalandı 

Evvelki gece sabaha karşı Edirnekapı
da Salmatomruk mahallesi halkı, sabahın 
sessizliği içinde bir kadın feryadile uy
kularından uyanmışlardır. Beş on daki
ka sonra evlerinden fırlıyan kadınlı, er
kekli bir kalabalık sesin gelmekte oldu
ğu Salınatomruk mahallesinin Kuyubah
çe sokağında 13 numaralı evin önüne 
toplanmağa başlamıştır . 

Bu sırada kadının sesi boğulmak üzere 
olan bir insanın çıkardığı hırıltılara mü
şabih bir hal almıştır. Nihayet bitişik ev
de oturan Bayan Üftadenin ikazı üzerine 
erkeklerden birkaç kişi karakola koşa
rak hldiseyi polise haber vermişlerdir. 

Bu suretle kapı zorla açılıp içeri girilmiş
tir. İçeride görülen manzara şudur: 

Mefruşatsız, çıplak bir odanın zemini 
üzerinde üstü başı, yüzü gözü serapa 

(Devamı. 3 üncü sayfa.da) 

j Gunun Meseleleri I • ,ıııl 
Biz eşek damızlığı değil, 
motör damızlığı istiyoruz! 

Çok şükür, maşallah, Kıbrıstan damız
lık eşek aygırları geldi. Artık biitUn eşek
lerimiz ıslah edilecek ve köylerde uzun 
boylu, yüksek yapılı, toraman sıpacıklar 
görülmeğe başlanacak! Acaba Kıbrıslı 
delikanlı eşekler bizim köylerdeki zebun 
hayvanlara kur yapmak hevesini duya
caklar mı? Meselenin bu bakımdan ted
kik.ini hayvan psikolojisi ile ufraıan hay
van doktorlarına bırakalım, bizi işin baş
ka bir tarafı alAkadar ediyor. 

Dünyada, eşek nüfusunun fazla çoğal
dığını eören medeni memleketler, bu nü
fusu azaltmaya karar vereli çok oldu. He
men birçok Avrupa memleketlerinde e
şek hayvanat bahçelerinde nazlı nazlı 
büyütülen, çocuklara hayvan a!eminin 
nümunelerinden biri olarak gösterilen bir 
mahltik halini aldı. Garbi Avrupadan 
Şarki Asyaya doğru eşeğin nüfusça kcsıı
fet bakımından hareketlerini tedkik ede
cek olursak şunu görürüz: Hangi mem- ' 

(Devamı. 5 inci sayfa.da) 
.ıbrıstan geti1'ilen damızlık eşeklerde• 

biri 



2 Sayfa 

Her gün 

Hataydan gelen 
Şikayet sesleri 

- Yazan: Muhittin Birgen 

IL..JI atayda intihabat mücadelesi 
U--U başladı; arkasından da şikayet 

sesleri yükseldi. Halbuki, Hattyda ser
best ve mudahalesiz bir intihab mücade
lesi yapılabilmek için lazım gelen bütün 
hazırlıklar tamamlanmıştı. Cenevre ile 
anlaşmış, Fransa. ile anlaşmış, Suriye ile 
anlaşmış ve nihayet Bay Garo ile de an
laşmıştık. Hatayda Türkler, serbestce ha
reket edcbilecekle:r<li. Bu suretle de Ha
tay meselesi tabii yoluna girmi§ olacak 
ve ne Suriyenin, ne Türkiyenin, ne de 
Fransanın olmıyan bu memleket, bu üç 
memleketin arasında bir buırur ve sü
kfuı, bir medeniyet ve saadet yuvası ha
line gelecekti. 
Okuyuculanmız hatırlarlar ki biltün 

bu anlaşmalara rağmen, intihabat başlar
ken, biz Hataydan şikayetlerin gelmek
te, hiç olmazsa daha bir müddet için, de
vam edeceğini tahmin ettik ve bunu ya
zarken de, hadiselerin bizi tekzib etme
si temennisinde bulunmayı unutmadık. 

Maalesef, hadiseler bizi tekzib etmedi. 
İntihab mücadelesinin ilk günleri henüz 
geçip giderken Hataydan feryadlar yük
seldi; Hatayda Türklere karşı tazyik de
vam etti. 

Acaba bunun sebebi nedir? Neden do
layı Türkler şikayet ediyorlar? Neden 
dolayı Türkler tazyik altında bulunduk
larını söyliyerek sağa, sola baş vuruyor
lar? Bu, alelade bir manevra, intihab 
mücadeleleri içinde yapılması mutad o
lan bir yaygara, hakkından emin olmı
yanların ekseriya müracaat ettikleri bir 
•§İl'retlik> midir? 

* Hayır, ortada ne bir manevra, ne d~ 
bir yaygara, ne de bir şirretlik vardır. İş, 
kolay anlaşılabilecek kadar sadedir: Ha
tayda idare teşkilatının başında bulunan 
memurlar, ekseriyetle muhtelif sebebler
dcn dolayı Türkleri sevmiyenler ve bım
lara aleyhdar olanlardan mürekkebdir. 
Evvelce de üzerinde birkaç defa durdu
ğumuz bu vaziyet ıslah edilmedikçe, Ha
tay idare teşkilatı, Türk taraftarı, Türk 
dostu değil, Hatayın istiklali ve Hatı:ıyın 
kendi kendisini idare eder bir memleket 
olması fikrinin samimi taraftarları eline 
geçmedikçe o memleketteki gürültü de
vam edecektir. 

Bay Garonun Hatayda bir Türk gaze
tecisinin suallerine verdiği cevablardan, 
bir dereceye kadar anladığımıza göre An
kara ziyareti esnasında Manda idaresi
nin Hatay mümessili ile Türkiye arasın
da konuşulmuş olan meselelerin bir ta
nesi de bu imiş. Bay Garo bu ciheti sarih 
.olarak söylemiyorsa da sözlerinden ç-ıkan 
mnu:mı mana budur. O sözlerden çıkar
dığınıız ikinci mana da kendisinin bu va
ziyeti düzeltmeğe söz vermiş olduğu key
fiyetidir. Eğer bu manalan doğru ~ıkar
dıksa, eğer Bay Garo da verdiği sözü sa
mimt surette vermiş ise şu halde Hatay
daki şikayetlerin bugünle:rde alınacak 

tedbirlerle bertaraf edilmiş olduğunu gö
receğiz demektir. Ankaradan dönüp bir 
iki gün Halayda kaldıktan sonra Beru
ta kadar gidip gelmesi de belki bu me
sele ile, yani ııür'atle alınması elzem o
lan tedbirlerle alakadardır. Eğer bu ted
birler şu dakikada alınmış bulunuyorsa 
Hatayda intibah işleri sükunet içinde ce
reyan edebilir; aksi takdirde kardeşleri
mizin feryadı devam edip gidecek ve bu 
da Türk.iyede sinirleri yeniden gere

SON POSTA 

Amerikada her yıl bir defa tes'id edilen bir kardeşlik haf
tası vardır. O hafta içinde herkes bilhassa iki vazife ile mü
kelleftir. Bu vazifelerden birincisi dargın yaşadığınız ne ka
dar adam varsa onları bularak barışmaktır, ikincisi ise in
sanı insan yapanın tesamüh (tolerans) olduğunu düşün

mektir. 

Tesiı.mühsüzlük, şiddet, haksızlık, riya, kanuna aykırı ha
reket öyle birer hançerdir ki ilk hedef olarak demokrasiyi 
vururlar. Darbeden bilahare müteessir olacak olan bütün in· 
sanlıktır. Bunun içindir ki her millet gençlerini teslmüh
süzlük, şiddet, haksızlık, gurur, riya gjbi zehirler ile mücade
leye alıştırır, ve bunu mukaddes bir vazife bilir. 

Sovget Rusganın .. , ......................................................... ~.. Üç metre gükselılilıte 

Rn yaşlı şairi Hergün bir fıkra Lahana yetiştirildi 

Jambul. Rusyann en meşhur şairlerin
den biridir. 20 mı lSta, pirliğe başlayı
şının 75 incl seneı... kuUulanacaktır. Jam
bul §imdi 92 ya§lllda bulunmaktadır. 

Kocasını kaybetmemek. 
istigen genç gelinin 

başfJurdutu çare 
Kolorada bir genç gelin, dü!fin günü, 

kocasının arkadaşları ta.rafından kaçırı -
lacağmı her nasılsa haber almı~. Bunun 
üzerine hemen bir kelepçe tedarik ede
rek, kendi bileği ile kocasının bileğini 

kelepçelemiş. Fakat düğün bitince de, 
kelepçenin anahtarını bulamamış ve b!r 
çilirtgir çağırmak mecburiyeti hasıl ol -
muş. 

leri ifbi idare etmelerine müsaade ede
ceğini farzcylemek müşküldür. 
Şu halde, ümid edebiliriz ki Hatayda 

müstemleke bürokrasisi, yaşamak ve ha
k.im olmak için ıon gayretlerini sarfedi
yor ve şikayetler de bunun neticesi olu
yor. Türkiyenin bütün lruvvetile tuttuğu 

Hanginiz akrabası iseniz! 
lstatıbul sokaklannda köpeklerin 

bol olduğu bir zamanda, bunlardan 
biri bir adama hücum etmiş; o da e
lindeki bastonla köpeğin bCJ§ına wr
mtı§, öldürnıüş. 

Köpeğin öldüğünü gÖTenler toplan
mı§, köpeği öldiirenin etrafını almı§
tar: 

•.. Neye öldürdün? 
•.. Günah değil mi? 
... O sopayla senin de katana 1'Ur-

malı, seni de öldürmeli ki cezanı çe
kesin. 

Tarzında sözler söylüyOTZarmıJ. 
Adam: 
- Durun.uz, demiş, hepiniz karl§ma-: 

yın, hanginiz ölenin akrabası beniz; E 

o gelsin benden intikam alsın! ~ . 
"'······················································· ,,r 
Heykelle evlenen 
Bir lngiliz lordu 
İngilterede lordun biri, 17 senedenberi 

bir heykel ile evlidir. Ve hAdise şöyle ol

Londra köylülerinden biri bahçesinde 

3 metre yüksekliğinde bir lihana cinsi 

yetiştirmektedir. Yapraklaruu, türlü 
türlü yemeklerde kullanan köylü, lAha-

nanın &akından da dolma yapmaktadır. 
muştur: 

Bu fngilizin bahçıvanı, bahçeyi kazar _ Yukarıdaki resimde adam bir merdi-
venin de üstüne çıkmış olduğu halde ge-

ken bir nişan halkası bulmuş, efendis:nc 

vermiş. İngiliz yüzüğü ne yapayım, di -
ne lahananın boyuna yetişememektedir. 

ye düşünüp dururken, bahçenin ortasın- lngilterenin bir çok sırlarını 
da senelerdenberl duran bir heykele gö- bilen kadın öldü 
zil ilişmiş. Bu heykel, genç ve güzel bir 

kadını tasvir etmektedir. İngiliz hemen 

kararını vermiş, bahçıvanı da §ahid diye 
kullanarak, nişan halkasını, heykelin par

mağına geçirmiJ ve: 
- Seni kanlığa kabul ettim, demiştir. 

Adam hazırladığı vasiyetnamesinde de 
bütün servetini bu heykel kadına bırak

tığını ve bu para ile heykele iyi bakılma-
sını kaydetmiştir. 

Bir zamanlar İngiliz başvekili olan 
Gladstone'un aşçısı 94 ya~ında olarak, ve 
içinde bir çok devlet ıırları saklı bulun
duğu halde ölmüştür. 
Kadın, ecnebi casusların korkusundan 

30 sene rnilnzevt bir hayat geçirmiştir. 

Söylenenlere bakılacak olursa Gladsto -
ne'un mahremi esrarı olan ve yemek pi· 
§lrmede cidden mahir bulunan kadın, va
tanına hainlik ederek, bildiklerini başka 
bir devlete satmış olsaydı İngiltereyi fe
Iakete sürüklemesi işten bile değildL 

cektir. * bu davanın halledilmesi için lazım gelen 

T i ed 1. ki . 1 b tedbirler bu defa da alınacaktır. Fakat, 

Sokak ortasında doturan 
kadın 

Çeltenhamda, kocasile birlikte bir do
ğum evine gitmek üzere •ok.ağa çıkmış 

bulunan bir gebe kadının yolda sancısı 

tutmuş, ve kadıncağız imdadı sıhhi oto

mobili gelinciye kadar ahalinin arı gibi 

kaynaştığı caddede bir ojlan çocuk do -

Kızıl denizin altının 
haritası çıkarıldı 

Reading üniversitesi profesörlerinden 
biri Kızıldenizin altını haritaya almak 

. eınenn e mı ış er u mecraya b 1 . b. k ., H d 
· · b 1 Aksi . f t k 1 . unun a ış ıtecc mı. ayır, onu a a-

gırnu§ u unsun. nı arze me çın, .. . . . 
d da kul b b .. .. H çık soylıyelım: Dava devam edecektır; 

mey an ma se e gormuyoruz. a- ğ b .. kü fh d b " , .. ~ 
t · · h k·kt tam ·ı b. H ta e er ugun sa asın a ugun11.u adı-ay ışı a ı ı ve manası e ır a y 

·· d lin · k d Tü. k" . b" mını da atarsa memnun olmalıyu. Fa-vucu e ge cıye a ar r ıyenın u-
tü eh · ti b"t- k d ı· il t kat, alt tarafta atılacak daha çok adım ve 

n emmıye ve u un u re ı e a- 1 k h li b h 1 
kib · t ka · b 1 d v aşı aca ay · erza var. ve m aca r~r vermış u un ugu 

. ğurmuştur. 

' için 15 gün mütemadiyen denize dalmış, 
hususi surette yaptırdılı kiğı<ilara bir 
çok şeyler kaydetmeğe muvaffak olmuş
tur. Profesör her ıeferinde denizin al -
tında 20 dakika kadar durabilmiştir . bir davadır. Türkiye, Fransa ve Suriye Muhittin Birgen 

devletleri bu davanın bu tarzda halli üs- ~;::;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;::;;:;;;;:;;::~ 

tünde nihayet bir anlaşmaya varmış ol
<Iukları için üç taraftan tasvib edilen bir 
neticenin ara yerde tatbikata memur kü
çük unsurl~ tarafından bozulması se
bebsiz olduğu kadar da manasızdır. Böy
le bir vaziyetin devamına Türk.iye hükft
metinin razı olmıyacağı aşikar bulundu
ğu gibi Hatay işini makul ve tabü neti
cesine götürmek için iyi niyetlerle hare
ket etmek üzere söz vermiş olan Fransa
nın da işleri küçük memurların diledık-

iSTER İNAN, iSTER İNANMA! 
Dün hemen bütün gazetelerde olduğu gibi Son Postada da: 
cTrakya mıntakasında eşek neslinin ıslahı için Kıbrıstan 

satın alınmıı olan 11 eşeğin İstanbula geldiği> haberi vardı, 
Son Postaya fazla olarak bu eşeklerden iki tanesinin resim
leri de konulmuştu. Bu sabah 1stanbula yakın bir Anadolu 
ıehrinden ıöyle bir telgraf aldlk: 

•- Eşek fotograflarmın asıllarından birer kopyanın bana 
gönderilmesini rica ederim, masrafını bildiriniz, yollıyaca
fını.> 

Telgraf gözümüzün önünde durdufu için sinema yıldızla
rının fotografları gibi eşeklerin f otoçafiarına da merak edi-
lebileceline biz inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: • 

1 STER 1 NAN, iSTER iNANMA! 

Mayıs ~yıa 

~---------------------------
Sözün Kısası 

200 sene evvel yapılan 
Tecrübeleri 
Tekrarlamıy~lım I 

>f * 
V eni. yapılmış bir müesseseY.l 

gezıyoruz: 

Ripolen, parke, kesme cam ve siyahlı 
beyazlı mermer. 

Yol gösterenler izahat veriyorlar: 
- Planı genç bir mimarımız yaptı, elek· 

trik tesisatını kuran Almanyadan henÜZ 
gelmiş bir mühendisimizdir. İn§Gata gi
den para ise yarım milyondur. 

* Dışarıdan bakıyoruz: 

Yeşillik içinde kübik bir bina, yukarı· 
dan aşağıya pencereleşmiş cebhe, mermer 
merdiven, dönen kapı. 

Büyük bir eser karşısındasınız. Aydın
lık, ziya, güneş, rahatlık sizi karşılıya

caktır, sanıyorsunuz. 

İçine giriyoruz: 
Loş bir dehliz, ince uzun salon, dar od&, 

müşteri veya hasta ile müstahdemin için 
tek merdiven. Dışarıda duyduğunuz bü· 
~klük, güzellik, haşmet hissi sıkıntıya, 
kasvete yer vermiştir. 

Ve kulağınıza bir sır tevdi ediliyor: 
- Şimdi yemek kokusu ile asansör gü• 

rültüsünü kesmeye çalışıyoruz. 

* Yeni çağın taklid usulünü evvela Rus-
yanın büyük Petrosu keşfetti. Yirminci 
asrın Japonyasını İsveç tezgfilılaz:ında a· 
mele olarak çalıştıktan sonra gördüğü· 
nü ayn~n kopye etmekte Moskof impara· 
torunun izi üzerinde gördük. Tezgahla
rından çıkan ilk zırhlı Vickersin bir ko~ 
yesi idi. Ve küçük İtalyan ıehir]erinin 
tiyatroları meşhur Skalaru:n küçültül-

1 müş birer nümunesi sayılırlar. 
Uzakşark: 

- Şimdi gördüğümün aynini yapaca
ğun, modele kendi dehamdan bir eser ila· 
vesi istikbalin işidir, dedi . 

Biz en kıt zamana geldiği için en kıy· 
~etli paramızı 200 sene evvel yapılmış 
tecrübeleri tekrar etmek uğurunda har· 
cıyoruz. 

* A vrupanın İsviçresinde bir otel, Al· 
manyasında bir hastane, Parisinde bir 
apartıman, Nis sahilinde bir villa mima
risi vardır ki, asırların ve nesillerin bl• 
riktirdiği tecrübe süzgeçlerinden geçtiJc" 
ten sonra kerll31 derecesini bulmuşlardır, 
o dereceye o tecrübe devrelerini geçire
rek erişmeye ne sabrımız yetişir, ne de: 
paramız. 

Tiyatro mu yaptırtacağız Almanyada 
en beğendiğimizin eşini kurdurtmaııyız. 
hastane, otel, apartıman, köşk mü ıazırn, 
dünyada en muvaffak eser sayılanların 
bizim yerimize göre adapte edilmiş olan· 
lannı almalıyız. 

Tevazu kıymetten hiçbir ıey kaybet· 
mez, gururun mucib olacağı zararı öde
m~yc kesemiz kafi değildir. 

Akademiden yeni çıkmış mimar, .Al• 
man Tekni Kumunu henüz ikmal etrnif 
genç mühendis ilk adımda mesleğin p· 
hikasına yükselmek isterse uçuruma yıJ• 
varlanır. Onun vazifesi üstad tanılan teC'" 
rübe görmüşlerin eserleri üzerinde yürü• 
mektir ve ilkmektebde yazı ekzersizi bOŞ 
yere icad edilmiş değildir. Evveıa klasi1' 
yazıyı öğrenelim, çiçeklisini yaratrna1' 
zamanı olgunlaştığımız zaman gelir. 

* Sözün kısası: Memleketi imar eder· 
ken yeni istidadlara yol açmak vazif emil'" 
dir. Fakat o istidadlann omuzlarına ketı• 
dilerini birden çökertmiyecek ağır yü1'" 
leri yüklemekten çekinmek, ayni ZI" 
manda da kesemizi korumak daha bü~~ 
bir vazifemizdir. .......................................................... ..-
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Suriyeden gelen tahrik3tcılar 
Reyhaniyede hadise çıkardılar 
Türk mümessilleri tescil bürosunu terkettiler, Garo 

ve komisyon azaları Reyhanigege gittiler 
türklerin göstermekte oldukları vakar ve inzibat karşısında komisyon azaları 
takdir ve tebriklerini izhar ettiler, şimdiye kadar alınan netice Türklerin lehinedir 
l<ırıkhan 12 (Hususi) - Eski nazırlar

dan Adalı Hacı Mehmed, oğlu Rasihle 
hırJikte buraya gelerek doğruca Halke
\'ine giderek orada faal heyetten Sihirli 
Aiehmed ile ve Halkevi mensublarHe gö
liişrnustür. Adalının bu hareketi halk ü
~erinde iyi bir tesir yapmıştır. 

Rcyhaniyedc 

seçim işlerine müdahale e~erek Türkleri ı kadar yapılan kayıdda Türkler bütün 
rey vermekten men'e çalıştıklarından gayri müsaid şartlara rağmen diğer ce
Türk mümessilleri tescil bürosunu ter- maatlerin aldıkları reylerin yekünundan 
ket.mişlerdir. Bunun üzerine delege Ga- fazla rey kazanmışlardır. Henüz tescil sı
ro ile bir kısım komisyon azaları Reyha- rası daha büyük ekseriyeti Türklerle 
niyeye gittiler. Bu mıntakada bütün ka- meskün olan mıntakalara gelmemi~ ol
rışıklıklardan mes'ul olanların bertaraf duğuna göre, nihai ve umumi netice hu
edilmesi bekleniyor. Başkonsolosluk me- zur ile derpiş edilmektedir. 
seleyi ehemmiyetle takib etmektedir. 

İskenderw1 11 (A.A.) - Anadolu ajan
Sltıın hususi muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel komisyon genel sekreteri, Hüviyeti meçhul bir ccsed 

1-Iükümet memurları arasında yapıla
cagını bildirdiğim değişikliklerin latbi-

Türklerin şimdiye kadar göstermiş ol- Antakya 11 (A.A.) - Anadolu ajan-
dukları soğukkanlılık, sükun ve vekar sının hususi muhabiri bildiriyor: Sarıes
ve inzibatın hayranı olduğunu ve bun- ki mmtakasında ka.Msı vücudünden ay
dan dolayı Türklerin tebrike şayan bu- rılmış bir cesed bulunmuştur. Maktulün ~in~. başlanıp başlanmadığını öğrenmek 

b Ugun mümkün olmadı. Reyhaniyeden 
aşka mıntakalarda tescil muamelesi 

~or~al bir şekilde devam etmektedir. 
~eden gelen tahrikatçılar Reyhaniye 

lunduklarını söylemiştir. hüviyeti henüz teşhis edilemediğinden 
Ekseriyet Türklerde adi bir zabıta vak'ası mı, yoksa intihabla 

İskenderun 11 (A.A.) - Anadolu ajan- alakadar bir cinayetin mi mevzuu bahsol
sının hususi muhabiri bildiriyor: Bugüne duğu anlaşılamamaktadır. 

Dün Milletler Cemiyeti 
konseyi Habeşistan 
meselesini görüştü 

Sovyet, Çin, Yeni Zeland ve Peru murahhas
ları lngiliz teklifini kabul etmediler 

ı Cenevre 12 (Hususi) - Bu sabah saat 
03 ' O da toplanmış olan Milletler Cemi-
~tı konseyi, Habeşistan meselesinin mü
\' kerp ıne geçmiştir. Konsey reisinin da
~ etı uıerine Negüs konferans masasında 
er almıştır. 

t ?ı.ıuzakereyi açmış olan Lord Halifaks, 
~R•ltercınin Habeşistan ihtilafı hakkında 
ti~IIC'tler Cemiyeti tarafından evvelce it
is az. edilmiş kararların değiştirilmesini 
4-rnı~ eceğini söylemiştir. 

h liatib, İtalyanın Habeşistan arazisinin 
b e1eti mecmuası üzerindeki kontrolünün 
b ır emri vaki halini almış olduğunu ve 
b\\ernri vakiin tanınması lazım gelmekte 
u llnduğunu ilave etmiştir. 

rıu~Ord Halifakstan sonra Negüsiin arzu
lt\ ~e katibi, bir muhtıra okumuştur. Bu 
tr~ lırada büyük bir kısmı İtalyan kon
~l t .altında bulunmıyan Habcşistanda
~et ıı}ı vaziyet ileri sürülmektedir. Niha
lt\e Nccaşi, bu muhtırasında Habeşıstan 

Seles· · leb ~nın asambleye sevkedilmcsıni ta-
etrnış ve demiştir ki: 

c- Habeşistan için, Milletler Cemiye
tinden herhangi maddi veya manevi yar
dım istemiyoruz. 

Yegane talebimiz, Habeşistanın, çiğ
nenmiş haklarının canlı bir timsall ola
rak Milletler Cemiyetinde aza sıfatile 
kalmasıdır.:t 

Nccaşiden sonra, Fransız hariciye na
zırı Bone de söz almış ve İngiliz teklifine 
müzaheret etmiştir. 

Öğle tatilinden sonra saat 16.20 de 
tekrar toplanmış olan konseyde Roman
ya, Lehistan, Belçika, Sovyet Rusya, Çin, 
Yeni Zeland ve Peru murahhasları da 
söz alarak, Habeş meselesi hakkında 

noktai nazarlarını izah etmişlerdir. 

Sovyet, Çin, Yeni Zeland ve Peru mu
rahhasları İngiliz teklifine muhalif bu
lunmuşlardır. 

Neticede, reye müracaat edilmemiş ve 
konsey reisi Munsterin bir beyanatile, 
cemiyete aza devletlerin Habeşistan me
selesinde serbest hareket edebilecekleri 
anlaşılmıştır. 

Roma, Fransa ilO-italya arasmdaki 
bütün meselelerin birden hallini istiyor 
~Ussolini ve Kont Ciano'nun Ceneveye seyahatleri 

Üzerine müzakerelerin uzayacağı anlaşılıyor 
d llatıs 12 (A A ) linku .. · · -. ~ansız gazetelni ı Jur gazetesi İtalyanlann iki memle-
s ~ , l rnutaleaları hılafına olarak Fran- keti alakadar eden bütün meseleleri bir
lçıllde ta.I!.an müzakerelerinin bu hafta den halletmek istediklerini zannediyor. 
~ y rnusbet bir neticeve varamıyacağı- .... 

lli!:ıyorlar. · Epok gazetesi de Negusun Cenevreye 
~- lı.tnten gazet . l\ır 1. . • gelişinin Romada endişe uyandırmadığı-
'"l:Yah . . esı ıusso ınının Ceneveye 1 .. ~ . . 
llirat:lının bu müzakereleri teahhüre nı ve talyan hukumetının nasıl olsa İn-
ltcırıt ~~ğını, hususile haridiye nazın giliz ve Fransız delegelerinin Habeşistan 
~~·ah ıanonun da Mussolini ile biı likte meselesini kat'i olarak halledecekleri ka-

ölte çıkacağını kaydeylemektedir. naatinde bulunduğunu yazıyor. 
tt 

ansada iskonto haddi 
~--~~----------~···------------~-----

lran - Irak 
;ndiri:di Dostluk muahedesi 

Jl ris 12 (A 
~Otı .A.) - Fransa ban'<ası Tahran 12 (A.A.) - Geçen yaz İran ile 

huçu il haddmi yüzde üçten yüzde iki Irak arasında akdedilen hudud ihtilfıfla
tcı u ha, esham üzerin.o-a\•anslar iskon- rının sureti halli hakkındaki anlsşma ile 
L addini .. d d" . IJltçll yuz e ortten yüzde üç martta Iran parlcrnentosu tarafından kn-
ıı.. ,a ve 30 ··nı"k İ ·~ had . gu u avanslar iskonto- bul edilen ran - Irak dostluk muahede-
t,, ..... dını de yu''zde u''çten ·· d 'k · Ş h f d t d'k d'l · b ' IJ"~" yuz e ı i sı, a tara ın an as ı e ı mış ve ı-

Sekili köyü 
yeniden kurulacak 
Zelzelede mahvolan bu 
köyün yeni yeri şimdiki 

yerinden ilerde<lir 
Yozgad (Hususi) - İskan Umum Mü

dürü Cevdet refakatinde bazı mühendis 
ve profesörlerle buraya gelmiştir. Umum 
Müdür zelzele mıntakalarmda tedkikat 
yapmaktadır. Bilhassa Bumcuk, Sekıli, 

Arifoğlu, Köçcli köylerini gezmişlerdir. 

Zelzeleden tamamen harab olan Sekili 
köyünün üç kilometre ileride tekrar ku
rulması kararlaştırılmış ve köyün yeri 
tesbit edilmiştir. 

Ölenlerin kat'i sayısı 154 
olduğu anlaşıldı 

Ankara, 12 (Hususi) - Yer sarsıntısı 
münasebetile Kırşeltir havalisine gitmiş 
olan heyet şehrimize dönmüş, hazırladı
ğı raporu Sıhhiye Vekaletine vermiştir. 
Raporda Kırşelıirin 150 köyünde 2517 ev 
tamamen, 1705 evin iskan edilemiyecek 
derecede harab olduğu, 1500 evin de ta
mir edilecek derecede hasara uğradığı ve 
154 kişinin de öldüğü tesbit edilmiştir. 

On denizci 
mükafatlandırıldı 

Ankara 12 - Tirebolu açıklarında bü
yük bir tehlike geçirmekte olan Sela
met motörünü ve mürettebatını ha -
yatlarını istihkar ederek kurtaran on 
kahraman denizci Vekiller Heyeti kara 
rile yüzer lira para mükafatı verilerek 
taltif edilmişlerdir. Bu kahraman de
nizciler Tirebolu.de motörcü Mehmed 
usta ile Mehmed Odabaş oğlu, Osman 
Durmuş, Osman Züynen, Hüseyin Dur
muş, Besim reis, Mustafa Küçük Ali oğ
lu, Mehmed Yazıcı, İbrahim Yazıcı ve 
Mehmed Durmuştur. 

Yeniden 3 ~olcu 
tayyaresi alınıyor 
Ankara 12 - Devlet Hava yollarına 

bu yıl bir buçuk milyon lira tahsisat 
ayrılmaktadır. Hava yollnrı için 4 se
nelik bir porgram hazırlanmıştır. İlk 
sene olan 938 de Adana ve İzmir hat -
lan, 939 da Adana, Diyarbakır sefer -
leti başlıyacak, 940 da Diyarbakır-Van, 
941 de de Ankara-Sıvas-Erzurum hat -
lan a~.1 acaktır. Ankara ve Yeşilköy 
istasyonlarında gece tenviratı yapıla -
caktır. Havn yolları filo::;una bu yıl ye
niden 3 tayyare alınacaktır. 

Meşhud cürümler 
kanunu genişletiliyor 

938 bü~c.esi kat'i S4~ 
şeklım aldı At.:E ~, 

Ankara 12 - Büdce encümeni yeni 
yıl büdcesi tedkiklerini bitirmiştir. Va
ridat büdcesi yekunu olarak hük(lme
tin teklifi 248,320,000 lira iken büdce 
encümeni 1,729,000 lira fazlası ile 250 
milyon 49 bin lira olarak tesbit etmiş
tir. Masraf büdcesi de hükumetin tek
lifine nazaran 1,546,972 lira fazlasile 
249,954,020 lira olarak kabul edilmiş
tir. Yeni büdcenin son şekli şudur: 

e Milletler Cemiyeti 
Konseyinde 

v 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

üz birinci toplantısını dün ak

deden Milletler Cemiyeti kon-
seyinin ruzname~ine şöyle sathi bir göz 
atıldığı 7.aman, bunun bir hayli yüklü ve 
nazik meseleleri ihtiva etmekte oldugu 
derhal göze çarpar. Habeş meselesi, Çin
lilerin Japonya hakkındaki müracaatları, 
İspanyanın Almanya ve iıalyaya karşı 
cemiyetten istediği müzaheret karan ve 
nihayet Arjantin hükümetinin cemiyet 
misakında yapılmasını istediği tadilat bu 
cümledendir. 

Büyük Millet Meclisi 3,968,070 
Riyaseti Cumhur 406,280 
Divanı Muhasebat 601,830 
Başvekalet 1,298,620 
Şurayı Devlet 252,370 
İstatistik U. müdürlüğü 243,640 
Meteoroloji işler U. M. 646, 140 
Diyanet işleri reisliği 606, 100 
Maliye Vekaleti 21,418,600 
Düyunu umumiye 50,736,390 
Tapu ve kadastro U. M. 1, 4 71, 490 
Gümrük ve İnhisarlar Ve. 5,666,370 
Dahiliye Vekaleti 5,073, 190 
Matbuat U. M. 186,000 
Emniyet işleri U. M. 7,000, 160 
Jandarma Genel Komu. 10,613,470 
Hariciye Vekaleti 3,535,8 t O 
Sıhhiye Vekaleti 7,901,780 
Adliye Vekaleti 9,600,340 
Maarif Vekaleti 14,670, 130 
Nafıa Vekaleti 6,892,040 
Ziraat Vekaleti 7, 143,700 
Milli Müdafaa Ve. (kara) 61,361,030 
Milli Müdafaa Ve. (hava) 6,050, 140 
Milli Müdafaa Ve. (deniz) 6,583,880 
Askeri fabrikalar U. M. 5,755,330 
Harita U. M. 775,310 
Umumi yekun 249,954,020 

Yaşlı bir erkek genç 
Karısını boğarken 
Zabıtaca yakalandı 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
kanlar içinde baygın yatan genç bir ka
dın, üzerinde onun boğazını hala sıkma
ğa çalışan pos bıyıklı ve iri yarı bir adam 
ile odanın bir köşesinde korkudan göz
leri büyümüş ve birbirine sarılmış biri 
6, diğeri 3 yaşında iki yavru. 

Bunlar senclerdenberi bir arada yaşı
yan Mirza oğlu Veli ile karısı Ayşe ve 
çocuklarıdırlar. 32-33 yaşlannd:ı olan 
Ayşe ile 55 yaşındaki Veli on beş seneyi 
mütecaviz bir zamandanberi beraber ya
şıyan bir karı kocadırlar. Velinin karısı
na nisbeten fazlaca yaşlı olması arada bir 
kıskançlık vesilesi teşkil etmekte ve bu 
hal daimi bir geçimsizlik doğurmaktadır. 

Hadiseden birkaç gün evvel Veli her 
akşam eve gelişinde bir takım ev eşya
sının ortadan yok olduğunu görerek ka
rısına bunları sormuş, Ayşe: 

- Sen ne karışıyorsun, eşyalar bana 
aiddir. İstediğim yere götürebilirim! ce
vabını vermiştir. 

Kansının bu hareketlerinden onun gü
nün birinde kendisini bırakıp kaçacağına 
zahib olan Veli buna pek üzülmektedir. 
Nihayet evvelki gece geç vakit evine ge
len Veli sokak kapısını kap.alı bulmuş ve 
saatlerce karısına yalvarıp yakardığı hal
de Ayşe kocasını eve almamıştır. Artık 
sabrı tükenen Veli de pencerelerden bi
risini açarak içeri giril)iŞ ve evin eşyası
nın tamamen toplandığını görmüştür. 

Bermutad aralarında gene bir nğlz kav
gası başlamış ve kagva saba 'ıa kadar bi
lfıfasıla devam etmiştir. Bir ara iradesı
ne hakim olamıyacak bir hale gelen Veli 
karısının üzerine hücum ederek kuvvetli 
yumrukları ile onun vücudünü hurdehaş 
bir hale getirdikten sonra kadını boğup 
ortadan kaldırmak istemişse de polisler 
tam zamanında yetişerek biçareyi mu
hakkak bir ölümden kurtarmışlardır. Ha
diseyi müteakip kadın Haseki hast:ınesin
de tedavi altına alınmıştır. 

Hitler ile Mussollni 
Nelere karar vermişler 

(Baş tarafı 1 inci sayf<taa) 
yayı alakadar eden bütün Avrupa mese
lelerinde nnlaşmışlardır. Romada şu ne
ticeler elde edilmiştir: 

Balkanlar: Ticari ve siyasi menfaatleri 
taksim hususunda anlaşma. 

Çekoslovakya: Berlin, Südet Almanla
rı meselesinde istediği gibi serbest hare
ket edecektir. 

Cenubi Tirol: Alman ekalliyetleri me
selesi me\'Zuu bahsedilmiyecektir. Al
manların Triyestede imtiyazları olacak-

Konseyin açılmasile beraber ilk söz a
lan murahhas İngiliz hariciye nazırı Lord 
Halifaks olmuş ve onu Fransız haricıye 
nazın Bonne'nin hitabesi takib etmiştir. 
Bu arada Habeş necaşisi Haile Selasse de 
konsey salonunda yer almıştı ve gelen 
ajans tafsilatından anlaşılıyor ki kendi 
idam talebini dinliyen bir bedbahtın va· 
ziyetinden farklı bir halde bulunmuyor
du. Lord Halifaks söze başladığı zaman, 
Habeş - İtalyan ihtilafının başlangıcı ve 
bunun icab eylediği kararlar hakxında 

sarfettiği cümleler, muhakkak ki, gerek 
kendisi ve gerek cemiyet için yükseltici 
bir mahiyeti haiz bulunuyorlardı. Fakat 
fikrini daha ziyade izah etmiye başladığı ' 
zaman, Milletler Cemiyetinin ve onun! 
başında gelen milletlerin düştükleri ieci 
tenakusun mahiyeti kendini göstermeye 
başladı. İngiliz nazırına göre bugün İtal
ya, Habeşistanın en büyük bir kısmını 

kontrolü altında bulunduruyor. Bu dC'\'~ 
letin hareketini tasvib mevzuubahs de
ğildir. Fakat onu bundan vazgeçirmek 
için takib edilecek tek yol ise harbdir. 
Han>uki ne Milletler Cemiyetinin, ne fer
den ferda cemiyet azasının vaziyetleri, 
böyle bir son kararı almaya müsaid ol
mamıştır. Binaenaleyh realiteyi görmeli, 
İtalyan hakimiyetini tasdik etmeli ve ... 
bittabi Habeşi de cemiyetten hariç bırak
malıdır. 

Bu mantığı bu şekilde konsey azasına 
anlatmaya ve kabul ettirmeye çalışan İn
giliz hariciye nazırının medeni cesareti
ni takdir etmemek mümkün değildir. Fa
kat bazılarımız için bu cesareti anlamak 
mümkün olmazsa, bu hususta da mazur 
görülmeyiz. 

Fransa, bu şeklile İngiliz tezinin tas· 
vibkarıdır. Habeş ise, konseyin bu yolda 
bir karar verebileceği mütaleasında de
ğildir. Onun dileği cemiyet heyeti umu
miyesine gitmektir. Bu. öyle hukuki bir 
melicledir ki eğer Habeşin dediği yapılır
sa Milletler Cemiyeti bir çıkmaza girebi
lir. Bundan dölayı, büyük devletler ne 
yapıp yapıp meseleyi konseyde hallet
meye çalışacaklar ve nazik kıvrımlan, 

onu örten örtünün altından sırıtmakta 
olan bu davayı, kabuğu içinde boğacak
lardır. Bunu da, selameti umumiye na· 
mına yaptıklarını -söyliyeceklel'dir. Mil
letler Cemiyeti kuruldu kurulalı bu ka
dar acı bir vaziyet karşısında kalmamış
tı. Hatta Çin - Japon ihtilafı alevlendiği 
zamanlar da dahi. Bakalım, Cenevre, 
Habeşistan lüşcsini nasıl sürükliyecek ve 
onu, nasıl bir ıssızlığa götürüp gömecek! 

Selim Ragıp Emeç 

Franho k 11vvetleri 
ilerliyor lar 
Burgos 12 (A.A.) - Franko kuvvetler[ 

şark cebhesinde ilerliyerek düşmanın 
Teruel ile Albokaser arasındaki muvasa
lalarını kesmişlerdir. 

Barsclon bombardıman edildi 
Barselon 12 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra Bar:selona yapılan iki tayyare hü
cumu neticesinde 46 kisi ölmüş ve 50 den 
fazla kişi yaralanmıştır. 

Dün akşam Valansivaya yapılan tay
yare hücumu da 22 kışinin ölümünü ve 
10 kişinin yaralanmasını mucib olmuştur. 

Portekiz Franko hükümetini 
tanıyor 

ga ındimıiştir. naenalcyh mer'iyete girmiştir. 

Ankara 12 (Hususi)-Mcşhud cüriim
Jer kanununun sahasın• genişletmC'k mlk
sadilc Adliye VC'kalt ti bir kanun hazır
lamış ve Başvekalete vermiştir • tır. 

1 

Burgos 12 (A.A.) - Portekizin Franko 
nezdinde şimdiye kadar ajan olarak bu
lunan Tetoniopereira, dün hariciye na
zırı general J ordanaya hükumetinin bu: 
mektubunu tevdi ederek İspanyanın ye
gane meşru hükumeti olarak general 
Frankonun hükiımetini tanıdığını bildir
miştir. 



Gerş·güzel inşaata 
müsaade edil iyecek 

Bir Türk mimari tipi tesbit edilmesi kararlaştırıldı. 
lnşaah tedkik için de bir komisyon seçildi 

Şaraplanmız 
Avrupada 

Beğeniliyor 
İnhisarlar İdaresine son zamanlar -

Şehircilik mütehassısı Prost 1938 l\fimarJar Cemiyeti Dahiliye Vekaletine da şaraplarımız hakkında muhtelif 
yılında yapılacak asfalt yollar için fen müracaat etti. memleketlerden teklifler gelmekte -
hey'eti tarafından hazırlanan projeyi Mimarlar Cemiyeti bundan bir müd- d" ır. 
muvafık bulmuştur. 1938 yılında ya - det evvel belediyeye müracaat etmiş, İnhisarlar İdaresi birkaç yıldanbe _ 
pılacak tamiratı mütemadiye için 125 Eminönü meydanı açılırken şehri ga - ri devam eden fenni çalışmalar netice
bin lira ayrılmıştır. yet iyi bilen Türk mimarlarından da sinde şarapcılıkta beğenilen belli başlı 

Şehircilik mütehassısı Prost, şehrin istifade edilmesini istenmişti. Şehir pla- bir tip vücude getirmiştir. Avrupada 
imarı ile çok ilgili bulunan inşaat işle- nı. şe~ircilik mütehassısı Prosyun mes- şarap mütehassıslarmm çok beğendik
rinin de bundan sonra bir intizam da- ulıyetı altında tamamlanacagından ve leri şaraplarımızın, şarap yetiştirilen 
bilinde yapılmasını terviç etmiştir. belediye bu işlere başkalarının karış - memleketlerde bile istihlfik sahas' bu-
~undan sonraki inşaat :snasında. g.ay - mal~rın,;. arzu etmediğinden mim~rla - labileceği anlaşılmıştır. ' 
nmuntazam ve her yerı başka bıçım - rın ıstegıne muvafakat cevabı verılme- İnhisarlar İdaresi kalite bakımm _ 
de binalara; apa:tıman 1-'{!Sa?"eye. :ast- ~~ir. M~arl.ar Ce?.1iyeti bu kere Da- dan fcvkalfıde iyi ya~ılan Türk şarap
la~ıyaca.k~ır. Türk ta~ı .mımarısı te- hıliye Veka.letı~e muracaatta bul~n - larıru ucuz bir maliyetle Avrupa piya
bellur ettırılecek ve y~nı ınşaat bu e - muşlardır. 11.en memleketlerde ımar salarına sevkederek mümasil mamulfıt
sas üzerine olacaktır. Ileride açıhcak planları hazırlanıp tatbikata ge~Udiği la kuvvetli bir rekabete girişecektir 
meydanların etrafını kuşatacak olan sırada bir konkur yapılmakta, biltün · 

Ortaköydeki 
sarhoşluk vak'ası 

binalar o semtin inşaatı ile yakından yerli mimarlar bu konkura davet o -
alakaları bulunacaktır. Mesela Yenica- lunmaktadır. Arzu eden mimar t~n -
miin etTafında toplanacak bin&ların zim edilecek yerin projesini hazırhyıp 
pencere vesair tezyinatı Yenicamiin jüri hey'etine vermektedir. 
ıezyinatına benzetilecektir. Jüri hey'eti kendisine gelen proje -

Bu işlerle meşgul olmak üzere bir leri tedkik etmekte ve derece alanları 
komisyon teşkil edilmiştir. Belediye mükufatlandırmaktadır. Şehrin imarı 
Reis muavini Ekrcmin reisliği altında- ile meşgul olanlar da bu projelerden 
ki komisyonu fen hey'eti müdürü Hüs- mülhem olarak imar işine son şekil -
nü, fen hey'eti imar, inşaat, yollar. ha- lerini vermektedirler. 
rita dairesi müdürleri teşkil etmekte - Mimarlar Cemiyeti Dahiliye Vekfı -
dir. Komisyon yeni inşaat yerlerine gi- letine yaptığı müracaatta bu fikri ile
dip inşaatı gözden geçirecek, icab edEn ri sürmüştür. Prost, bu şekilde gön
tadilatı mal sahibine yaptıracaktır. Bu- derilen projelerden sonra imar planının 
nun için bir mimari tipi tesbit edl!e - detaylarını tamamlamağa davet olun -
cek ve adı Türk tipi olacak-tır. Bu tip maktadır. Vekalet mimarların müraca-
her tarafta taammüm ettirilecektir. atını tedkik etmektedir. 

T rak vapuru 18,9 mil 
yol yapıyor 

Denizyollan idaresinin Almanyada 
yaptırdığı Trak vapuru Cezayir ön -
lerine gelmiş bulunmaktadır. Vapur bir 
haftaya kadar limanımıza gelecektir. 

Trak vapurunun Almanyada ve fe
na havada yapılan tecrübelerinde çok 
iyi neticeler alınmıştır. Fena havada 
yapılan tecrübede geminin saatte 18.9 
mil yaptığı görülmüştür. Geminin iç tez 
yinatı da fevkaladedir. Bilhassa ön ta -
raftaki salon mobilyesi, nezareti ve fe -
rahlığı itibarile çok mükemmeldir. Bu 
mükemmeliyet geminin sür'at tecrübe
leri esnasında bulunan ecnebilerin de 
nazan dikkat ve takdirini celbetmiştlr. 
Almanyada Traktan sonra yapılmasına 
başlanan ve inşaatı ikmal edilen Et -
rüsk vapuru da biray sonra limanunı
za getirilecektir. 

Mersin - İstanbul hattında çalışa -
cak olan bu vapurun da Trak · kadar 
sür'ati vardır. 

Kültür işleri: 

Ekalliyet mekteblerinde de 
muallimlerin icilleri tutulacak 
Bundan sonra resmi mekteblerde 

olduğu gibi ekalliyet ve ecnebi mekteb-
Jerinde de direktörler mektebleriııde 

10 Hukukcu Avrupaya 
staja gönderiliyor 

Çanakkale müd
deiumumisi Ziya 
Balkuvvar Adlıye 
Vekaletince Fran. 
sız adliye müesse
seleri nezdinde 
staj yapmak üzere 
Parise gönderil .. 
mektedir. 

Adliye Vekaleti 
muhtelif vilayet
lerden on hakim 
ve milddeiumumf~ 

yi İngiltere, Fran- Çanakkale müdde!
sa ve İtalya adli- umumisi Bay Ziya 

yelerinde staj yapmak için göndermeğe 

karar vermiştir. Adliyecilerimiz gönde
rildikleri yerlerde bir sene staj görecek
lerdir. 

Müteferrik: 

Gtimrük memurlarının 
felaketzedelere tebt:rrüleri 

Kırşehir felaketzedelerine gönderil
mek üzere İstanbul Gümrük Başmü -
dürlüğü memurları Mayıs maaşların -
dan yüzde iki teberrüde bulunmuşlar
dır. 

bulunan muallimler hakkında bir sicil 
defteri tutacaklardır. Sene sonunda 
her direktör muallim hakkındaki ka -

.Memurların bu yüzde ikilerinden 
toplanılan 660 lira dün Kızılay şube -

naatini kültür direktörlüğüne bildire - sine teslim edilmiştir. 

cektir. Fabrikalardan tedrisat vergisi 
Ekalliyet mekteblerinin imtihan 

miimeyizleri 

Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinin 
mümeyizleri mekteblere dün bildiril -
mişUr. Mümeyizler, her mektebin ci -
varında mevcud olan mekteblerdeıı se
çilmiştir. Bu mekteblerin ilk kısımla -

~ nnda ders kesimi 31 Mayısda başlıya-

isteniyor 
İstanbuldaki maliye şubeleri, fab -

rikalardan, 92 7 yılında lağvedilen ted
risat vergisi bakiyelerini istemektedir
ler. Fabrika sahibleri, bu mülga vergi -
nin müruru zamana uğradığını, maliye 
~ubeleri ise, bu ayın sonunda uğraya -
cağını idd1 etmektedirler. Bir taraf -
tan fabrikatörler bu işe itiraz ederler

cak ve imtihanlara üç haziranda başla- ken, diğer taraftan, maliye şubeleri de 
nacaktır. icraya baş vurmuşlardır. Hatta, bazı 

Zehirli gaz dersleri fabrikalardan icraen tahsilat da ya -

M 11. 1 • . b ıl pılmıştır. 
ua ım er ıçın u sene aç an ze - M .. 1 t dr" t · . b k . . u ga e ısa vergısı a ayası ye-

hırlı ga~ kursl~rına gelecek sene de de- kiınu 20.000 lira kadar tutmaktadır. 
vam edılecektır. Talebelere gelecek yıl Bunun mühim bir kısmı, bilhassa Kaz
dan itibaren zehirli gaz dersleri biz - Iıçeşme civarındaki deri fabrikaların -
zat mekteblerinde verilmeğe başlana - dan istenmektedir. Bu itirazlar, itiraz
cağından ilerde tekrar halk kursları n- ları tedkik komisyonunca tedkik edil -
çılmasına lüzum kalmıyacaktır. mektedir. 

Yaralılardan mahalle bek
çisi Mehm ed öldü, biri de 

ümidsiz bir halde 
Evvelki gece Ortaköyde bir sarho -

şun, biri bekçı olmak üzere dört kişiyi 
yaraladığını yazmıştık. Yaralılardan 

Bahçeiçi bekçisi Mehmed, Beyoğlu has
tanesinde ölmüştür. Anastasın yarası da 
çok ağır ve tehlıke!idir. Dığer iki kişi
nin yarası o kadar ağır değildir. 

Takas işlerinin 
Yeni bir usule 
Bağlanacağı söyleniyor 

Dün Sanayi Birliğinde bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda son defa hüku
metin trikotaj, çuval, bakır, pamuk ip
liği, kalay, ham deri, kauçuk, jüt ipliği 
ve mensucatı, kobra, kebrako gi -
bi ham maddelerin muayyen bir müd
det zarfında gümrükten çıkanlmasına 
dair neşrettiği kararnamenin tatbikin -
den çıkan tecrübeler üzerinde görü -
şülm~tür. 

Alakadarlar takas suretile girecek 
ham maddelerin ffatlarında takas fark
larından dolayı herhalde yüzde 25-30 
nisbetinde bir artış olacağı fikrinde -
dirler. 

Ferdleri takas vesair işlerle meşgul 
etmemek için bu işlerin Merkez Ban
kasınca daha şümullü olarak tedviri 
etrafında hir cereyan mevcuddur. 

Prens Bibesko şehrimizde 

Beynelmilel havacılık kurumu baş
kanı Romanyalı Prens Bibesko dün Yu -
nanistandan şehrimize gelmiş ve Pera
palas oteline inmiştir. 

Prens Bibesko, bugün hava rnüsaid 
olduğu takdirde husus1 tayyaresile 
Bükreşe gidecektir. 

Fındık yükseliyor 

Fındık fiatları yükselmekte devam 
etmektedir. Birkaç gün içerisinde, iç 
fındığın kilosunda sekiz on kuıuş ka -
dar bir yükseliş kaydedilmiştir. Yeni -
den gelen haberlerden, Almanya kon -
trol ve permi dairelerinin Ordu ve Gi
resun fındıkları için 46, levant fındık
ları için de kiloda 45 kuruş fiat tesbit 
ettiği anlaşılmaktadır. 

······························································ 
Devredilecek 

ap rtıman 
Yazlığa gidileceğinden Mnçknda, Maçka 

palas apartımanının bl.rlııcl kapısındaki t5• 
numaralı dairesi eşyalı nya eşyasız olarn}\ 
kiraya verilecektir. İsteyenlere konturat dn 
devredllcb1llr. 

Görmek Te ıörfişmet tçın lçlndek.llere 
müracaat edllmelldlr. .............................................................. 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Madam Dorrat'ıa 
Talebeleri tarafından bocalan şere
fine tertib edilen bedii ve klAsik 

danslllr 
14 M•r•• Cu111arteal aaıu 17 de 

1 Harici Askeri Kıtaah ilanları J 
Diyarbakır Garnizonunda bulunan birlik için bir milyon dört yüz doksan altı 

bin kilo odunun 2/Haziran/938 tarihinde saat 11 de kapalı zarfla ihalesi yapılıı• 
caktır. Muhammen bedeli 20944 lira olup ilk teminatı 1570 lira 80 kuruştur. MU· 
nakasa Diyarbakır Levazım Amirliği Sa tınalma Komisyonunda ynpılacaktır· 

İstekliler Münakasa gün ve saatten bir saat evvel teminatlariyle birlikte r.arflıı• 
rını Komisyona vermeleri. c854> c2750• 

NtıNW 

14880 çift dahili ve 766!5 çüt harici kundura kapalı zarf usuliyle rnünakasaY' 
konulmuştur. Harici kunduranın beher çüti 450 ve- dahili kunduranın beber 
çiftine 550 kuruş tahmin edilmi§tir. İhalesi 27/Mayıs/938 Cuma günü saat 11 de-
dir. İlk teminatı 7066 lira 63 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 582 kuruş mukabilinde 
Ankarada M. M. Vekaleti Satmalına Komisyonundan alınabilir. Eksiltme)re 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle 
teminat ve teklif mektublarını birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. c837• c2495> 

~ 

Demirköy Birlikleri için 105 ton Sığıre tinin kapalı zarfla 28/Mayıs/938 Cu -
martesi günü saat 12 de Vizede Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığıre-

tinin tahmin edilen bedeli 36750 liradır. İlk teminatı 2875 liradır. Şartnaınes:i 
hergün Satınalma komisyonunda görüle bilir. isteklilerin tcmifint mektublJrıJll 

saat 11 e kadar Vize Satınalma Komisyonu Riyasetine teslim etmeleri ve jl:ıale 
saatinde komisyonda bulunmaları. c85 8> c2798> 

Malkaranın 70000 kilo Sığıretl pazarı ıkla satın alınacaktır. Tutarı 18200 UrBı 
ilk teminatı 1360 liradır. İhalesi 16/May ıs/938 Pazartesi günü saat 15 de Tekir
dağında Satınalma Komisyonunda bulun malan. c856> c2796> 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Hanları 
1 - Evsaf ve şeraiti komisyondan öğrenilebilecek olan c5000• kilo Sadeyağı 

14/Mayıs/938 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla alınacnJttd 
2 - İsteklilerin belli gün ve s:ıatte Kasımpaşada bulunan komisyona mürtı• 

caatları. c2794> 

1 İstanbul Askeri Levazım 
..... 
Amirliği lıanları 

İdareleri İstanbul Levazım hnirliğine bağlı müessesat için İ50 ton arpa 'l/C 

150 ton yulaf 30/Mayıs/938 Pazartesi günü saat 15 de Tophanede Levazım arnil" 
liği Satınalına Komisyonunca kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın tah
min bedeli 7500 lira teminatı 562 buçuk liradır. Yulafın tahmin edilen bedeli 
9000 lira teminatı 675 liradır. Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülcbir· 
1steklilerin kanuni vesikalariyle beraberteklif mektublarını Arpa için ayrı, yulnf 
için ayrı olarak ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. c518> 2803' 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Iıanları 

502,50 lira muhammen bedel ile 600 kilo soğan, 480 kilo sakız kabağı, 1260 ki1° 
ayşe kadın fasulye, 600 kilo patates, 810 kilo domates, 270 kilo lahana, 810 kilO• 

bamya, 1800 adet patlıcan, 270 kilo pırasa, 270 kilo ıspanak, 480 kilo semizotll 
3/6/938 Cuma günü saat 14 de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaıd 
Satınalma Komisyonunda açık eksiltmeye konulacaktır. Muvnkkat teminatı olaJ1 
38 lirayı her hangi bir Mal d. ne yatırılarak alınacak makbuzla 2490 No. lu kanıl' 
nun istediği vesaikle birlikte mezkUr gün ve saatte komisyonda · bulunmalıır1• 
Şartnameler her gün komisyonda eörüle bilir. c2787> 

l~tanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fatma Şadiye varislerine ilan 

yolile tebliğ 

Bay Ahmed kızı Bayan Fatma Şadiye Aksaray Horhor Gurebahüseyinağa 
mahallesi Aksaray sokağında eski 8, 10, yeni 12, 14, 16 nuamaralı dükkiını 011111 

bir kagir evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 11.11.935 tarihinde 
22578 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (1130) lita borcu 3.2.938 tarihi11e 
kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber borç (1444) lira (02) 
kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icrn tıı
kibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelen!lnledC 
gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Fatma Şadiye yuk.ır1• 
da yazılı Sandığa merhun hanede öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır· 
Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılrtııı-
sını amirdir. Borçlu Bayan Fatına Şadiye mirasçıları işbu ilan tarihinden jtib:t ~ 
ren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödernelcr 
veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri lazımdır. Mirasçılar i~; 
teği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipote 
gayri menkul mezkilr kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alfıkndar· 
larca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tclr 
liği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (2776) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__..,.... 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
J·ıntl Emniyet Sandığına borçlu öUl Pakize, Zehra, ve Ömer Azmi varislerin 

yolile tebligat , 
Bayan Pakize ve Zehra ile Bay Ömer Azmi Kasımpaşada Seyitaliçelebi 111ıı p 

hallesinde Dutdibi sokağında eski 276, yeni 84, 86 numaralı maabahçe bir nh~ıı. 
evin tamamını birinci derecede ipotek göstererek 15.7.928 tarihinde 2143 hesab ıııı_ 
marasile Sandığımızdan aldıkları (168) lira borcu 17.2:938 tarihine kadar ödC 

mediğinden faiz, kumisyon ve masarifi ile beraber borç (150) lira (18) ktırtı~ 
varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi bll i 

!anmak üzere tanziın olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede göste:dı;r 
ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bayan Pakize ve Zehra ile Bay örtı 
Azminin yukarıda yazılı adresde öldükleri anlaşılmış ve tebliğ yapılamarıı1"u:: 
Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın ilan surctile yapıl~ _ 
sını amirdir. Borçlu Pakize ve Zehra ile Ömer Azmi mirasçıları işbu ilan ıaflıı
hinden itibaren bir buçuk ay içinde $andığımıza müracnatla murislerinin borcıtı• 
nu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri ıa~tlr
dır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahud başlıyan takibi usul dairesind•' .tJf. 
durmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satıınca1' ;1'l 

Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ı;ı) 
ayn ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet nan olunur. 7r:) 

' (27 :1 
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hri taştı Genç bir Türk 
mühendisi Bursanın 

planını yapı or 

• 
iZ eşek 

da 
amızl ğı değ~I, 

ğı istiyoruz! 

•• o or 

16 köyün arazisini su bash, Erzincan şehrinin içinden 
seller aktı, felaketzedelerin vergilerinin affı için 

hükumete müracaat edildi 

-

Bursa (Hususi) 
- Memleketin u
mumi imar ham -
leleri meyanında 

ışehırimi;c verilen 
hususi ehemmi -
yet maltimdur. Bu 
sebeble geçen se -
ne, şehrin imal' 
planının tanzlmi 
şehirci Vanden -
berge vcrilmiştL 

Son gelen haber-

lere göre Nafia Hu?ild Karadayı 
Vekaleti bunu mü 

·(Bat tarafı 1 inci sayfada} 
leke't medeniyette Uerlemişse orad1 eşek. 
ya insana iş arkadnşlığı yapmaktan çıkıp 
yalnız hayvan bahçelerine girmiş, yahud 
da derece derece bu arkadaşlık nisbeti a
~lmış veya çoğalmıştır. Bu suretle eşek, 
insanlığın bugünkü devrinde bir nevi 
medeniyet derecesınin ölçiısü oluyor: Ne
rede eşek nüfusu fazla ise o memleket 
bugünkü medeniyet şeklinde geriye kal
mış bir memleket olur. Almanyada, 1n
gilterede mC!dcniyetin yegane hareket 
kuvveti makine ve motördür; halbuki 
merkezi Asyada yegane hareket kuvveil 
eşektir ! 

Hatta, medeniyet talihinin ne garib is
tihzasıdır ki bizim memleketten daha 
şarka doğru gittikçe büyük şehirlerin so
kaklarında otomobil komaları yerine, 
merkeblcrin kulaklarının dibine yerleş

tirilmi~ eşek kornalarının sesler~ni du
yarsınız. Zavallı t:ark milletleri, Avrupa
nın çok eski bir icadı olan kornayı oto
mobillerde değil, eşeklerde kullanıyorlar! 

Eski bir Türk d:ırbımeseli şöyle söylen 
Topal eşekle kervana karışılmaz. Haki
katen o zamanki eşek kervanlanna karı
şabilmek için ins:ınlann altındaki eşek
lerin topal olmamaları lanmdL Acaba. 
bugünkü medeniyet dünyasının geceli 
gündüzlü .kervanlarına sağlam bacaklı 

iri yapılı Kıbrıs döli. eşeklerle karışıla

bilir mi? Zannetmiyoruz. 
Kıbrıslı eşek aygırları hoş geldiler, sa

fa geldiler: fakat, gönül istiyor ki bizim 
memleketteki eşek nesli çok üremesin. 
Hareket dıınuzlığını Klbnstan gE-tiren 
milletler, ilerleme temposunu Avrupanın 
gidişine ayar edemezler. Memlekete gir
mesi lbım olan damızlık motördür. 
Eşek ve motör, birbirlerine hangi ta

raftan bakılsa zıd mefhumlardır: MeselA, 
eşeği insanlar terbi~ e ettikleri halde rno
törün medeni insan yetiştirmek bakımın· 
dan sahib olduğu terbiye kudreti ne ka
dar büyüktür! 

Allahım, bu memlekete eşek damızlığı 

değil, motör damızlığı veri * * 
Su altında ka.lan tarla Zardan bir görünilf 

nasib görmemiştir. Kabul ettiği takdir -
de, bu işi şehirci Prosta vermeyi tensib 
etmiştir. Böyle olduğu halde Bursa bele
diye mühendisi Bay Hulusi Karadayı ta
rafından şehrin başı kısımlarının plan -
lannın yapılması muvafık görülmüştür. 

_____ .... __... 

Erz.incan (Hususi) - Nisanın sonları
na doğru dağlardaki karlar erimeğe baş
lanıış ve Fırat nehri coşmağa başlamıştı. 
liehrin mecrasına yakın olan büyük ve 
küçük Kndaganlar Küpe.si, Hancı çiftli-

Her sene bu mevstmlerde Fıratm taş- Bay HulOsi tarafından tanzim edilen A· 
ması yüzünden bu köyler zarar görmek- tatürk caddesine ve anıdına ald tnnzim 
tedirler. Çok eski zamanlardan buna ma- plfinı, Nafia VekAletince :tasdik edilerek 

Tayyare piyangosunda kimler kazandı ? 

"· ' -gt, Denizdamı, Karadigin, Balıbeyl, Ku-
liiçe, Kerküze, Mahmudlu köylerinin a· 
t:ızisi tamamen ve Karakilise, Semizali. 
Suleymanlı, Şıhlı, ÇolhaS"a, Ganifend! 
Çiftliği köylerinin arazisi kısmen sular 
altında kalmıştır. Büyük ve küçük Ka
<iagnnlar köylerinin evlerini de sular 
basnuşsa da insanca zayiat olmamış ve 
~alıuz birkaç hayvan ölmüştür. Vilayet 
Jandarma komutanı ve ziraat müdürü 
tcdkikatta bulunmak üzere su basan sa
haya gönderilmiştir. Ayni zamanda vila
Yet defterdarlığa hayvan sayımının ev
\'ela bu köylerde yapılmasına emir ver
tniştir. 

Öğrendiğimize göre vilflyet felAket 
'1~ny:ın köylerin arazi vergilerinin alın
lnarnasını Dahiliye ve Maliye Vekliletlc
l'ine teklif etmiştir. 
~ 

Elmalıda fersude 
Paralar 
değiştirilemiyor 
'.Elrnalıdan yazılıyor: 
}(azamızda Ziraat Bankasının şube.sin

den başka bir banka yoktur. On liralık -
tan Ylıksek paraların ortasından bükillen 

ltısınııarında bir santimden fazla bir yır
tık bulunacak olursa banka kabul etmi

l'or. Bu p~ları vilayet merkezine sev

'ketnıek lazım geliyor. Bu ise külfetı mu

Clb olduğu için bu gibi paralar, bazı iş 
&ahiblerı tarafından yarım veya bir lira 
eksJğ· 
1 

ıne bozuluyor. Bu yüzden ticari a-

ış, Veriş te zarar görmektedir. Fersude 
\>Q 
1 nz Yu tık paraların kolayca ve mahal-

:.r. d giştirilmesi için hükumetin bir ted-
ır alınasını halkın menfaati namına ri

ca edıyoruz. 

SögUdde bir kaçakçı yakalandı 
~~ğud (Hususi) - Küre köyünden 
<la.tın nıecı Osman adında bir kaçakçı jan
d(i§rn a "!! takib memurlarının pususuna 
()~ ü~tur. Kısa bir müsademeden sonra 

U an kaçmış ise de yapılan takibat ne
ees· 

tesı· ınde Yakalanmıştır. Osman adliyeye 
ltı~ ırn edilmiş, beygirine yüklli elli se -
der ...... ket kıyılmış kaçak tütün müsa -

e Cdilrn:-tir 
~~-

l 1 k .. ılmı l be dl şehrimize gönderilmt~-nr. Aynı' ıNhen • (Baş tarafı 1 ind sayfada) 
n o ma uzere yap § 0 an n eı .. LOoj.... biz nsıl vartayı, Qdreslnl ö~rendlğlmlz tallh-
kısmcn yıkılmıştır. Bu bendler yeniden dis tarafından yapılarak Nafia Vekaleti- lllerdcn b1r1s1n1 o.rnrken atlattık. 
yapıldığı takdirde devamlı fel!iketlerin ne gönderilen ticart bir mıntaka olı:ın Çı- 40.000 llrayı knz:ınan talihlilerden blrlsl, 
önune geçileceği anlaşılmaktadır. Karakoyde Ahen Munlh hanında, Türk ma-

rapazarı semtinin plAnı da Nafia Veka -
Vilayet su idaresine emir vererek ova- adin şirketı memurlanndan Bay Adnanclı. 

Jetinin tasdikına iktiran ettiği haber a - Onu işinin b ındn bulmak kısmet olma-
nın bugünkü vaziyetini gösterir fotog- dı. çünkü genç memur, bizden atik davra -
raflar alınmasını ve planların tesbitini lınmıştır. Yakında inşaata başlanncaktıT. nem gişe sahibinden paralan aıır"almaz çı-
i.stemiştir. Gerek su idaresi, gerekse şl- Yeni plana göre arabn gidiş ve gt>liŞ kıp gitmiş. 
mendifer idaresi mühendisleri vali Fab- yollan ayrı tretuvar ve rekor kısımlarını 40.000 llta knzan:ın diğer t:lllhll, Bakır -
· ö · b i köyünde, Filiz sokağında, 6 numaralı evde 

rı zenın u emr ni ifa için geceli gün- ihtiva ederek 30 metre genişlikte ola - oturan Beklrdl. 
düzlil çalışmaktadırlar. VilAyet ayni za- caktır. Bu adresi bulur bulmu, gişe sahibi ve 
manda bu harab bendlerin tamiri 15.zım . N f' V kfil H b ;ırı d b ufak dört meslckdaş, bir taksiye tıklım tıklım dol-
geldiğini de alakadar makamata bildir- 3 ıa e ew. u P n a azı dnk. Ve son snr•ntıe B:\lnrkOyunün yolunu 
miştir. tefek tadilat yapmıştır. Bilhassa geçen tuttuk. 

1 Z. B k ı.. • kı To.llhllnin evını bulmakta zorluk çckme-
Hallt hükfunetin gösterdiği yakın alli- sene yapı an ıraat an asının '.}ır s - dik. Fakat bize upıyı açan orta yaşlı ba -

ka ve alınması gereken tertibattan bü- mını, mühendis yola almak istediği hnl - ynn: 
yük memnuniyet duymaktadır. de Nafia VekAleti bunu kabul etmemiş - - Bay Beklr, bu saatte evde bulunmaz! 

dedi.. 
Fıratta iki köylü boğuldu tir. Planın esasında Ulucamiden Yeşil Nerede bule.blleceğlmlz1 öğrenmek ısıe _ 

Sansa boğazının DeğiilJlendere mev- cami ve türbesinin görünmesi istihdaf e- dik: 
kiinde dokuzuncu kısım taşaranonu ta- dilmektedir. Bankanın ufak köşesi yola - İşinin başında! dedi. Ve U:.ve etti: 
r f d Fı t ·· · ku l k" - Kendisi, ıBahçekapıda, Emlnoğlu hıı. -a ın an ra uzenne ru an oprü- alınmadığı takdirde bu esas, az bile olsa 
den geçmekte olan Ali ve Hızır adında nında, 2 uuma.rada çalı§lrJ 

rencide edilmiş olacaktır. Bu adresi alınca, ayni otomobllle. ve ay-
iki kişi muvazenelerini kaybederek Fı- Mühendis Hultisi Karadayı yüksek mü- ni sür'atle Bahçekapıya dOndük. Fakat, ak
rata düşmüşlerdir. Bugüne kadar yapı- hend's kt b' in t ı: be . . 

1937 
sı tesadüf, .hA.lll. peştmlzl bırakmıyordu. O -

lan araştırmalara rağmen bu iki zavallı 1 me e 1 şaa vU sının rne- rada kurşımıza çıkan ut: 
köylünün cesedleri bulunamamıştır. Müd- zunudur. Bu kadar genç bir mühendisin -- VakıO., dedi, Bekir buradn çalışır"" Fa
deiumumilik tahkikata devam etmekte- böyle muvaffakiyetli bir plan tanzim e- kat şu anda, Yeşllköyde bulunuyor. Onıdn, 

. bize nid bazı eşyayı teslim alıyor. dir. debılmesi takdire şayan görülmüştür. Vakit kaybetmemek ıçın, konuşmayı u -

------1~.-n-o.-.-n-u·-~---h-.-d~.-l----d-------------~~~~~~~h~~~ 
Şe ) ig"' in e ihtifal ye hareket ettik. Yoldn, sabnnı tüketmeye 

başlıycm Nlmet gişesi sahtbl, şoföre miltc -

Söğüd (Hususi) -

Her yıl mayısın ilk 

haftasında yapılan 

İnönü şehidler abi • 

desindeki tören bu 

yıl da büyük mera • 

simle yapılmıştır. 

Törene kolordu er -

kanı, Eskişehir, Kü ·" 
tabya, Bozöyük, Sö -
ğüd ve İnönil Hava 

kuşu ve talebeleri ve 

civar köylerden ge • 

len şehid ana ve ba

balarile asker! bando 

ve bir müfreze ile büyük bir halk kütlesi 
iştirak etmişlerdir. Abideye çelenkler ko
nulduktan sonra İstiklal marşı çalınmış 
ve bir sUbay İnönU harbinin safahatı hak
kında bir söylev vermiştir. Bu sırada altı 
uçağımız da şehldlerin mezarları üstilnde 
dolaşmışlardır. Bilecik. Eskişehir, Bozö-

mndlyen, dnha sfir'aUl gitmek cnır1n1 tek -
rnrlıyordu. 

Fakat Yeşllköye yaklaşırken, menhus te
sadüf, son ve tecl marltetını de gösterdi: 

Son sür'atle gl6erken, karşımıza çıkan bir 
yük nrabasının beyg1rlertn1 tlrküttük. Yolun 
ortasına gelen ve hablrc 4ahlannn korkak 

1 
beygirleri çiğnemekten sakınmaya çabalayan 

!
şoför, altıınızdakl arabayı hendeğe yuvar -
lcmmnktan kurtaramadı 1 

O sür'atle, lkt tekerlC'ğl hende~e giren tıık 
sının korkunç sarsıntısından sade ben za -

1 rarsız kurtuldum: 
1 Kırılan r:ı.rnlar, Nimet gişt's1 sahibi İs -
1 mallln ellcrln1, şoförün ytlzunil, ve meslek -
ı daşl:lrdan blr1S1n1n de ens ini yaralnmı'itı. 
I Fakat buna raıtmen, ben bu kazayı, çok 
hnflt s:ı.vuşturulmuş saydım. Çilnki\, eğl'r 
şoför tam zamanında fren yapmasaydı, kelle 
götürür gibi müjde yetl~rmeğe ç:ılışan bu 
knfileden §ehre gelecek .kara haber, çok da
ha feci olab111rdl. 

yük, ve Pazarcıktan gelen heyeUer na - on dakika. sonra, tarif olunan mahalde 
mına da birer söylev veFilmiştir. Mera - bize tallhll Beldri gösterdiler: Adamcn~ız. o
simden sonra tertib heyeti Akpınar kö - radak1 vaz1fes1nl b1t1rmlş. otobüse blnmek, 

·· · ve İstnnbula dönmek üzereydi. Yanı bir da-
yunde davetlilere ve heyetlere yemek klk d h e taımış olsaydık. onu tekrar 
vermiştir. Resimde Söğüdlülerden bir ele a geç~e~ ~çln, k.lmblllr daha ne kadar 
grup İnönü abidesi önünde görülmekte - dolaşacaktık? 
dir. ııNimetı> glşe!I sahlbl, talthli ve de\•nmlı 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 
müşterisini derhal tanımııtı. Bay Bekir, kar
şısında, camlan. çamurlukları parçalanmış 
blr taksl, 'Ve elleri, yuzlerl kanlı üç insan 
görünce, neye uğradığını şaşırmı;tı. Bay is -
mail. kanlı cllle, müşterisinin ellni sıktı ve: 

ı~-;-b~a..;an Bey turizm mese
litt· ır türlü halledilemedi 

ı. 

... Harici turizmden vaz
geçtik, bari dahilisini yay• 
sak... Hiçbir hareket yok. 

Hasan Bey - Hareket mi 
yok? •. Yanlışın vnr azizim. 

- Neden Hasan Bey? 

Hasan Bey - Bir sayfiyeye 
taşın da, e~ dostun hücumunu 
gör! 

- Mu1de ... dedi.- Büyük lkramlyeyi ka -
zandınız? 

Bay Beklrln şaşkınlığı. bir an içinde, bils
büt\ln artmıştı. Sevinçle kekeledi: 

- Bana mı çıkimş? 
- Evet." Otomobile buyurun ve hemen 

gldclim. 
Bay Bekir, blzlm kazazede a.rnbayı be -

~crunedl: 
- şunun bir tyt.~nl bulalım .. dedi 1 
Belliydi 'Jd müjdesini hen z nldığı servet. 

onun canının tıymetınt de arttırmıştı: 

- Ben, ded1, canımı ısokatd bulmadım. 

Camı, çerçevesi yerinde b1r otomobll bula -
lmıl 

İstedlğl blçlmde bir araba bulup hare -

ket ettllttmlz zaman, Nimet glşesl sahlbl fo
töre hflUI.: 

- Sürı diyordu. 
Fakat, talihli Beklr, her defasında, eof(). 

ril lhtlyata dnvet. et.mesinl unutmuyor, m -
tem:ıdlyen: 

- Yavaş ... diyordu. 
Bu emirlerden birtsl sayesinde fazla va -

kit knybetmekten, diğeri .sayesinde de rnzıa 

kan knybetmekten kurtuldu!t: Ve Emlnonü· 
ne sağ salim döneblldlk. 

Gişe sahibesi Bayan Nimet, parnlan ha
zırlnmış, dört gözle bizi bekliyordu. 

Bny Bekir, onun uza tığı paralan alır -
ken sordum: 

- Ne yapmak niyetindesiniz? 
Fa kir tallhll: 

- mç... dcdl. İki çocuğumu okutaca~ım. 
Her keş!dede, blletımı alırdım. Ve tnllhln 
günün birinde blze Cle gülece~lnden emin -
dlm: Devlet kuşunun gözü kör değU y 1 
Benim 1lt1 yeUmımı de gö!'1!cektl elbet! 

Naci Sadullah 

Gene dünkü 1teşldede Ankarada Çanka ~ 
yada, Bay Abdi 15.000 lira it.azanrnlŞtır Bey
kozda, deri fabrikası muhasebecisi Huseylo 
Tüzenin nldıtı bilete 10.000 lira isabet et -
mlştlr. FnUhde, Tuna apartımanının ! m.1 -
marasında oturan b y LQt.tünün Nimet gi
şesinden aldığı bilet d~ 12.000 lira kazan -ı 
mıştır. 

Elektrik şirketi delegesi 
şirketin hükumete devrini 
ve satllmasım teklif elti 

(iBClf tarafı 1 ind sayfa.da.) 

Şirket delegeleri Nafıa Vekaletine 
şirketin hüklımete veyahud hükUmetin 
münnsib göreceği milli bir teşekküle sa
tılmasını ve devrini teklif etmiŞlerdlr. 

Müzakere bu teklif üzerinde cereyan et
mektedir. Her iki taraf işin bir an evvel 
neticelendirilmesini arzu ettiklerinden 
müznkerenin tamamlanması kısa bir za
man meselesi addolunmaktadır. 

Şekspirin hayali bir şahsiyet 
olup olmadığı anlaşılmak Uzere t 

I..ondra gazeteler! yazıyorlar: 

İngiliz büyüklerinin gömüldüğü West
minster mezarlığının müdürü, Bacon ce
miyeti azasının bir teklifine müzaheret 
göstererek Spenserin mezarını açtıra

caktır. 

17 nci asrın başlangıçlarında, İngiliz 
müver:rihlerinden biri, Spenser öldüğil 

vakit devrin büyük şairlerinin yazdıkla
rı mersiyeler Ue bunun için !kullandıkları 
tüy kalemleri mezara attıklanm iddia 
etmiştir. 

Şimdi ortada ~öyle bir fikir vardır: 

İddia edildiği gibi, eğer Şekspir haki
katte mevcud idi ise ve zannolunduğu gi
bi Bacondan ayn bir şahsiyet ise, bu mer
siyelerden bir tanesi de onun imza ını 
taşı.malıdır. Zira, o da o devrin meshur
larındandı. 

Bakalım, netice ne olacak? 

Südet Alnı n1arı şefi tayyara 
U Londraya gitti 

(B14 tarafı 1 inci sayfada) 
ve Slovaklara imtisalcn tam muhtariyet 
istediğini bugün hükumete bildirmiştir. 

Çekoslovakyad2kl Leh ekalliyeti 60 bin 
kişiden ibarettir. 



8 Sayfn 

1 Htdiıeler Kar nnda 1 

GIE:ÇIE:N ~A AN 
eşrlyat müdürü beni çağır- sokakta yürilyor, haclvad kar§ısma çık-
dı: mış soruyor: 

_ İsmet, dedi, yazdığın yazı tam ma- - Canım birader ... Bu aaat camını ba-

aıasile günUn hMiselerlnden aiınmıı ol- ıma niçin geçirdin? 
IUD. - Çamur bitil, to:ı çıktı... Bazı ıokak-

- Peki! !arımız gözlilkle filln &ezilir gibi deJil 

Dedim. Dedim ama ben dah evvel ki! .. > 
7azımı hazırlamıştım. Bu yazı otuz sene 
evvelki Karagöz koleksiyonundan çıka
rılını§ bazı parçalardı ve yenisini yazmı
ya da vaktim yoktu. İstediği yazılar diye 
neşriyat müdürüne uzattım ve o dakika
dan itibaren de henüz kendlsin.i tekrar 
görmedim. Acaba yazımın bugüne aid 
olmadığını farkedecek mi? Bakın baka
lım, siz ne diyeceksiniz? 

* . 4 kanunusani 324 tarihli cKaragöz, fin 
3 üncü sayfasında bir resim var. 

cResimde Boğaz görünüyor. Denizde 

batını§ gemiler var. Sahilde hiqbir bina 

yok, vah§! hayvanlar dolaşıyorlar.> 

Resmin altındaki yazıyı da aynen kop
ye ediyorum: 

cŞirketihayriye fimdiki gibi harekette 
devam eylediği takdirde Anadolu sahili
nin beş sene sonraki hali.> 

* 15 mayıs 826 tarihli cKaragÖZ> den bir 

ıikAyet mektubu kopye ediyorum: 
cNüfus tezkeremi tecdid ettirmek için 

haftalardanberi müracaat etmekten, gel 
git tahtası gibi iki günde bir gidip gel

mekten artık usandım. HB.la mı bu niha
yetsiz tasibatlar altında dilgir kalacağım? 

Bu babda mercünin nazarı dikkatini cel
betmenizi hamlyetinizden beklerim. 

Fahreddin> 

* 13 eyltil 326 tarihli cKaragöz> den: 
cÇıktım ıokağa etrafa baktım> 
cGörmek ne mümkün kibriti çaktım> 
cHem pis sokaklar, hem çok karanlık> 
cSorıan emanet, der, lamba 11aktım.• 

* 29 kAnunuevvel 326 tarihli cKaragöz>
den: * cTiyatro san'atı nefisi yalnız dramdan 

6 nisan 32~ tarlhll cKaragöz, Qn birin- ibaret değildir. Operet kısmına da heves 
cl sayfasındaki resim: edenler zuhur etse ne olur.> 

cKaragöz başına bir fanus geçirmiş, 1mıct Hulflsl 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Kor haline gelmiş ateşte 

yuruyen insanlar 
Fici adalarının 

yerli halkı, dl· 
nt merasimlerinin 
bir icabı olarak ~ 

1ekiz, on saat ya- ~ 
ıııp da kor haline~ l,4 
gelmiş olan ateşin ~ 
ilzerinde yalına -~ 
rak yürüyebil -
mektedirler. Bu müdhiş tecrübeye ta -
hammül edebilen bu adamların ayak
lan ateoten hiç müteessir olmamakta 
ise de ayaklarına iğne batırılmasına 

tahammül edemedikleri gibi ellerile de 
bu ateşe dokunamamaktadırlar. 

·* Veremin en çok verasetle 
geçtiğini gösteren deliller 

Veremin, vera • 
1>et yolile intikal 
ettiğine aşağıda -

Ameri~a Alaskayı kaça 
satın aldı 

Amerika, Alas· 
kayı 1867 yılında 

Ruslardan 
1,480,000 İngiliz li· 
rasma satın aldı. 

O zamandanberi 
de bu araziden 146 
milyon İngiliz li -
rnlık altın çıkanı. 

mı§, civardaki ne
hirlerden, deni .. 
zinden de 200 mil -

yon İngiliz liralık balık tutulmuştur. 
Balık ticareti yüzünden 17,500 kiıl tı 

bulmuştur. Alaska milll ormanları 20 
milyon dönüm yer tutmaktadır. Burada 
kömür ticareti gittikçe ilerlemekte, ve 
Bakır nehri civarında da çok kıymetli 
bakır madenleri bulunmuştur. Bakır 
nehri ile Seward civarında da plAtin el • 
de edilmiştir. 

ki istatistik bir babası verem olan ailelerde çocukların 
misaldir: yüzde ( 14) nisbetinin, yalnız anası ve-

Muayene olu - rem olanlarda çocukların yüzde 13 Ü-
nan (3608) kişi - nün verem oldukları tesbit edilmiştir. 
den, ana ve baba- Ne anası ve ne babasında verem olını-
ıı veremli olan yanlarda ise verem nisbeti yüzde 
çocukların yüzde (35,7) sinin, yalnız (8,3) ü bulmakta imiş. .............................................................................................................................. 

Kadın elbise 
Değildir 

Ç.Orumdan H. D. Kaya lmzasile 
mektub yazan okuyucu, bundan iki 
ıene evvel babası tanımadığı ve yü
zünü evlendikten sonra gördüğü bir 
kızla evlendirmiştir. Okuyucum ka· 
nsını o zaman da sevmemiş ve el'an 
da sevmiyor. Fakat kadın ona karşı 
IOk bağlıdır. Okuyucum diyor ki: 

- Ayrılmak istemiyorum. Fakat 
bu tarzda yaşamak da pek i\iç .. ben 
ne yapayını? 

• 
Ona cevab vermeden evvel umu-

m! bir şekilde söz söylemek isterim. 

İnsan bir kere evlenir, kadın mu
hayyer mal değildir. Birisi olmazsa 
o atılıp yerine bir başkası alınmaz, 

Bunun için evlenmeden evvel insa
nın alacağı kadını yalnız başkaları

nın tavıiyesile değil, kendi göriişile 
ıeçmesi icab eder. Ve evlendi'ktel\ 
sonra: 

- Olmadı: 

Demektense evlenmeden evvel iyi
ce düşünmek lAzundır. 

Okuyucwn bunları yapmamış, 
Şimdi şikayetçi. Onun yapacağı bir 
tek şey var: Kansına kendisini yak· 
!aştırmak ve onun iyi taraflarını gö
rüp o iyi taraftan beğenip sevmeğe 
çalışmaktır .. 

Ve bu mümkündür. Zamanla o -
kuyucwn, kendisine çok bağlı olan, 
kendisine karşı fedakar davranan ka 
nsını sevecektir. Ayrılmayı düşün , 
mek hiç doğru bir şey olmaz. 

• Merih imzasile bana mektub ya-
zan okuyucwna: 

Kızını, 

Bu sevgi, başlangıcı ve şimdiki 
vaziyeti itibarile senin için bir f eHl
keti mucib olabilir. Seni sever gibi 
görünen erkek senden bıkar, seni 
başından atar ve sen o zaman orta • 
da kalacaksın. Ve bütün istikbalin 
mahvolmuş olacak. 

Sen beni dinle, bu sevgiden bir 
an evvel vazgeç ve ailenin sana mü
ııasib bulacağı ve senin de beğene -
ceğin bir erkekle evlenip kendine 
mes'ud bir yuva kurmaya bak! 

l'EfZB 

SON fOSTA 

~ 
Şapka modelleri 
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Kuru çeşme • c ayeti 
Katil Zeki babasını öldürmeden evvel Beşiktaş sulh 

mahkemesine müracaat etmiş 
ve kendisinin babasına müşavir tayin edilmesini istemiş 

Baba ve brdef katill Zekinin muhakeme- Müteakiben söz alan maznun, asabıyet 
l1ne A#ırcezada dün de devam edllmlgtır. içinde: 

Dün Japılan celsede Beşiktat ıulh hukuk - Ben mutlaka beni müşavir tayin edi ,. 
h&khnl ıahld olarak d1nlenllmif n ıu tııabat.ı n1z demedim. Zaten, o vakit babamın elinde 
Termift1r: blr kulübe ile, bir parça araziden başka bit 

- Maznun zeki 12 Haziran 93'1 tarihinde oey kalmamıştı. Bu ihtiyarla aramızda h!Ç 
bir istida ll• mahkememize müracaat et - bir husumet yoktu, demiştir. 
mlft.1, Babasında akıl zayıflığı ve müzmln id- Suçlu, mahkemeye verdiği bir lstıda ilC 
rar haataıığı olduğunu 1ddln ederelı:, kendl· de, Bursadan vak'a şahidi olarak ifa.desi ge· 
llne blr mü,avir tayin1ni istiyor Te en bil • tırtllerek, geçen celsede dinlenen dayısı Mch 
yfik evlldı olmak dolayıslle kendls1n1n mü - med Şevketin akli malftllyettnden bab.~te. 
pvir olarak seçilmesini taleb ediyordu. ta- şahadet1nin kabul edllemlyeceğini beyan et
tldaya raptedilmiş adliye tabibinin blr de ra mlştlr. Gelmiyen ş:ıhidlerln celbi için du • 
poru vardı. Fakat raporun tarihi altı ay ev- ruşma talik edllmtştlr. 
Teline alddl. Raporda maznunun babaıı Ha- Hapishanede ve tevkif hanede 
cı Şevketin melektitı akllyesinln yerinde ol-
dulu. ancak ihtiyar olması dolayıslle ebll - firar teşebbüsü olmadı 
yetı hukuklyeslnln tahdidi k:endi31ne bir ın 
müşa.vir taylninln muvafık olabileceği ba _ Bir gazete veznedarın kaWl Abdullah ı·ı 
1ıuı edilmişti. Babası Hacı Şevket ıse, ırte31 hapishanede duvarı delmek suretlle dıı:: 
celsede mahkemeye geldi: çıkıp firara teşebbüs ettiğini yazmıştı. 

- Benim aklun yerinde akıl myınığına Dün kendlslle görüşen blr muharrlrirr c 
müptelA olan kendi31dir. ~en zetı ile kar müddeium~1 Hikmet Onat, bunun bir k ıÇ: 
deş! Sıddık bir noter senedile nraset hak - ma teşebbusu olmayıp, muayyen saat h:ır. 
ıanndan feragat etmf'Jlerdlr, dedi. zeki ıse, cinde izinsiz bahçeye çıkmaktan ibaret ol -
böyle blr noter senedinin yapıldıRını. fakat duğunu söylemiştir. U 
p&derlertnln bu feragate mukabil bir klsım Müddelumuml, katil suçlusu Anta~a., 
arazi ile Kuruçeşmedekl evi vereceğini, bu - Tevflğin de tevkifhaneden firara. teşebb 
nu yapmadığı cihetle, noter senedinin bllk· aüne dair rivayeti tekzib etmiştir. 
mtı kalmadığını söyledi. Emvaunı bir takım Hapishanenin yıkılması yakında 
ıahıslara kaçıracağını iddia lle, buna dair • 
vesaik ibraz edeceğini blldlrdi. B1z de, bu - müteahhide ihale edılecek 
nun lçln, duruşmayı 28 Ağustosa talik et -
tık. Halbuki, muhakeme günü kimse ıeı -
medl. Bllft.hare bu hldlsenin TUkuunu aı -
rendik. 

Beyazıd maliye ıubesi tahakkuk memu -
ru ıahid Cevdet de mahkemede, Zekinin ba
n bina muamelelerini taklb için muhtelif 
defalar daireye geld1tln1, fazla blr ıey bll -
medillnl aöylemittlr . 

Poliste: 

Umumi hapishanenin yıktırılma işi ya " 
Janda Nafia tarafından bir müteahhide bl>" 

vale edilecektir. ır 
Bütün tahsisat hazır olduğu halde, b 

takını muamelelerin uzamnsı, adliye sarafl" 
nın inşasını geciktirmektedir. 

Hapishanenin yık.ılmasile, ilk merhale B-" 

ııımış olacaktır. ~ 

Şehir işleri: 
... ı. . ., • 

../ ; , .. }"' · K .x... 
1 

Yeni tip el arabaları 
--·------- azaya u5 aayan ar b' ı ca" 

Balatta oturan Yak<> oğlu Molz Beykoz- Belediye .~l arabalarl;11ın ~ 1 0 :ıne 
Yaz ve bahar giyilebilirler. da bir evin ikinci kat balkonunu tamir eder- ğı şartları gosteren bır talimatn .. 
Yukarıda: Çok genç ve taze gösteren ken balkon korkuluğun~ kopmuı netl~ - hazırlamıştır. Bundan .. son~a .:ı. araba ,, 

b d d Be az pa- alnde sokata düşerek vücudünün muhtellf 1arı talimatnamede gosterılcligı tarz . 
bu ıapka eyaz panama an ır. y . yerlerinden ağırca yaralanmış, Ntımune bas da in a edilecektir. Mayısın yirm\nCl 
:muk pike blr bandlo. saçlara raptedili - tanealnde t.edııvi altına alınmilJtır. .. şd •t•b k"' .. un" u" tündetl 

· · · ... · k d t b J.kasmda ııcı gün un en ı ı aren oprun s yor. Tepesinde bir demet ıncı çıçegı var. * Beykozda un ura a r . d .. ~- 'leli"'' kilde i " 
. . . ... .. . Mehmed o{tlu Bayram marangozhanede ca- talimatname e gos1.erı gı şe • 

Ortada: Bıçımı çok orıJınal. Önu ensız lışırken sağ elini makineye kaptırmlf, par - mal edilmemiş el arabalarının geçıne 
ve eğik, arkası çok yüksek bir bor ve si- maldan doğranmıştır. leri yasak edilmiştir. .. • 
yah tülden kocaman bir gül. * Taksim Bırasehiler caddesinde oturan Yeni talimatname alakadarlara goll 

9 yaşında Vahan arkad~ı Al~ tedarik . . . y· i M tan itibarell 
Altta: Bu hasır şapkanın yanlan biraz ettikleri ko.rpiti bir teneke kutu ıoine koyup derılmışt~.r .. ~rm ayı~ 

1 
balafl 

inikt' Tepesindeki nar kırmızısı ve be _ yakmağa çal:ı.şırlarken kutu birdenbire pat- on beş gun ıçınde tekmıl e ara 
ır. ıamıt vahan başından mühlıncı yaralan - yeni şekle çevrilmiş olacaktır. • 

yaz tüyleri ıiyah, dar bir kordela tutu - mıı, .Aıetoya bir şey olmamıştır. Gilmrllkler Başmildürü lzmite gitti 
yor. * Kasımpaşada Mescld sokağında oturan G" "kl B üdürü Mustafa rııı· 

~ yaşlarında Haydar, Beyoğlunda Bıraber - umru er aşın .. .. tı· 

Her kadın bilmelidir: 

Bozuk ampuller neye 
yarar? 

Bozulan ampülleri ne yaparsınız? diye 
sormıya bile lüzum yok. Elbette atarsı -
ruz. Halbuki hemen her gün işinize ya -
rıyabilirler. Çok değil, yalnız bir tanesi-

ni saklayınız. Dikiş kutunuzda kalsın. Ço

rabların sökük yerlerini dikerken ampülü 

içlerine sokunuz. Her zamandan daha ra

hat ve iyi dikersiniz. 

* Lahanayı seven çoktur. Çok sevilmese 

bile pişmiyen ev yoktur. Bir fena tarafı 

vardır: Pişerken çıkardığı koku.. Ufak 

bir amerikan parçasının içini ekmekle 

doldurunuz. LAhananın piştiği tencereye 

koyunuz. Şikayet ettiğiniz kokudan eser 
kalmaz. 

bcrler caddesinden geçerken sar'uı tutarak ri dün İzmite gitmiştir. Başmudur. .. 
yere düşmüş, başının arka klsmından a.tırca mit ve Derince gümrüklerinde teftıŞ 
yaralanmıştır. ler yaptıktan sonra .şehrimize döne -* Knsımpaşada oturan 15 yafl.Dda Muıı- kf 
tara bahriyelilerin tallmlerinl seyretmek fi - ce ır. 
zere çıktığı bahriye hastanesinin dtnan tts- Askerlik /fi:.leri: 
tünden düşerek muhtelit yerlerinden yara - V 
lanmıştır. 

iki eroinci yakalandı 
Zabıta sabıkalı eroin satıcılarından Oa -

man ve BMan ismindeki şahısları suç ~ -
tünde yııkalıyaro.k üzerlerinde zuhur eden 
eroinlerle Asllye Beşinci ceza mahkemesine 
tesllm etmiştir. 
Bir kamyonla bir tramvay çarpııb 
Şoför Bazımın 1dare.5indek1 36'13 numa -

ralı kamyon İstlkl~l caddesinden geçerken 
vatman Mehmed tarafından idare edilen 6U 
numaralı tramvayla çarpışmış, her iklsl de 
hasara uğramıştır, 

Toplantılar: 

Şubeye davet uı 
Eminönü Askerllk şubesinden: istnn~ .. 

naflasında mühendis iken hfılen nerede 0 _ 
duğu blllnmtyen piyade yarsübnyı 826 dO tJ 
ğumlu Ahmed Halidin ııubemize müracaıı 
llln olunur. 

Eskrim müsabakaları a· 
İstanbul eskrim birinclllklerlnln son ~111 

nn flöre olarak kndınlo.r arasında. BeY0 rJ 
Balkevi salonlarında yapıldı. .Müsabat~ı;1 
sekiz genç bayan iştirak etti, müsab:ı~I\ .. 
ftç buçuk saat sürdü. Neticede birinci ıfıı.cil 
kat, ikinci Bella, üçüncü Nesibe, dördilfl 
ismet, beşinci Perihan oldular. 

Voleybol müsabakaları ., 
Matbaa lıçilerinin kongreıl Galatasaray klübünden: 14 Mayıs oıı " 

l\lürettibler CemJyetJnden: Cemly&timi - martesi günü salonumuzda yapılacak "~rı 
ztn tehir edilen kongresi 15 Mayıs Pazar 111- ıeybol müsabakaları aşağıda. gösternrnl§ at * nü saat H de Cağaloğlunda Eminöntl Bal - Bant 15: Bakırköy - Galatasaray, sn _ 

Burgu bazan yerine güç girer. Oygulu keTi salonunda yapılacaktır. Müretttb, mrı - 15,46: Adalnrspor - Davudpaşa, 16,SO: çcn 
' .. kln18t, mücellld, çinkograf n bll1).mum mat- gellcöy - Çellkkol. ıı .. 

yerini sabuna bulayıp tecrube ediniz. Ko- baa tşcllerlnin kongreye gelmeleri rica olu - Bu maçlnr dömifinal maçlarıdır. oUb 
}ayca girdiğini göreceksiniz. nur. llye serbesttir. ~ 

1 Bacaksızın maskaralıkları : Muziblik ( 
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Çanakkale tarihinden altm bir yaprak 

(Muaveneti Milliye), (Golyat)ı 
bugün batırmıştı! 

'rarfhi.nıizi yaldızlı yazılarla süsliyen 
~nakkaıe müdafaasının gururla yade -

~cek, iftiharla yazılacak vak'aları pek 
~ tur. Çanakkale boğazını geçen her 
rn tk, ınuhayyelesinde bu vak'aları he -
mı en canlandırır ve pek yakın bir geç -
l.i ~e. bu terefli tarihi bize bahşeden 
h ehnıedciti anar ve onun ruhuna mu -
~ akkak bir fatiha okur. İtte bize şeref 
ltı~en Vak'aların bir tanesinin yıldönü • 
Ç de taın bugüne tesadüf etmektedir. 
ıu llı~kkaıe müdafauında bugün bahriye
ı. erinıiz, ufacık bir tekne ile Çanakkale 
!tı atruzunda mühim bir vazife almış olan 
~zzanı Golyat zırhlısını batırmışlardı. 

rn nakkale taarruzunda İngilizler pek 
... Uazzaın 1ilolar kullanmışlardır. Bilhas
d.a.t~lk. ~arda, karşılarında bir mü -
Ço 1 gorenıiyeceklerini zannettikleri için 
.... t aerbest hareket etmek istediler. Fa-ta: ~~mda Türk vücudünden bir 
ler e, '!'ürk cesaretinden bir sed gördük
b ~ lanıan meselenin ciddiyetini pek ç.:ı
h ~ anlaını§la.r ve esaslı tedbirlerin mu
ı:r ak lhıın olduğu kanaatine varmış -

dır. 
lngu· rn ız - Fransız müşterek filoları ku-

ltı andanı Dörubek, attığı adımı bilir, 
~~~ğinde çok değerli bir amiral idi. O 
l>tlanıye ~kadar denizden ve karadan ya
leb hucumıarın akamete uğramasının 
bit e:ıerini araştırarak Çanakkaleye kat'i 
tın arbe vurmağı tasarlıyordu. Hareka-
1..lrn son iilnlerinde amirale, Akdenizde 
tilin an denizaltılarının görüldüğü bildi -
IÖtd:: 0 Canakkale işlerini pek vahim 
taıe u. lier halde bu denizaltılar Çanak
tan ~e beyhude yere gelmiyorlardı. Üç 
!tıil e .en ibaret olan bu hile ve pusu ge -

erı İn..ıt:-1 
l"ebUır &UUere pek fazla zayiat verdi-
ı.n d dl Bu ınaksadla amiral bir taraf
diğe enlzaıtılara karşı tertibat alırken, 
lkıut r taraftan da müttefik orduları ko -
l\lr•:ı ?~eral Hamiltondan vaziyetin 
!tıesinıe ~kişaf etmesine dair karar ver-

130 
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l'ica ediyordu. 
aa~ y e nıU§kül bir zamanda, cephenin 

e1 cenah 
l"e"izd ını işgal eden Fransızlar, Ke -
lerı b:r~e i§gal e~ oldukları mevzi -
lark Yük bir gayretle tutmağa çalışır -
letin~ ~ahraınan Mehmedcikler de, kalb-

e vatan duygusu ile, çok mükem-

mel taarruzlar yapıyorlardı. Türkler 
düşmanı buradan sürıneğe azmetmişler
di. Vaziyetin ciddiliğini gören cenah ko
mutanı sinesinde memleket duygusu, da
marlarında asil Türk kanı olan Mehmed
ciği ancak bir tek vasıta ile durdurabile
ceğini ümid etti. Zırhlıları bu sahile yak
laştırıp Türk kuvvetleri üzerine ateş aç
tırmak. Bu maksadla, Golyat ve Kor -
nolis zırhlıları Morto limanına gelip de
mirlemişlerdi. Bir kaç gün devam eden 
düşman ateşi, askerimize büyük zarar
lar verdiriyordu. 

Kardeşlerinin yok yere kırıldıklarını 

gören bahriyelilerimiz için bundan daha 
büyük bir kahramanlık fırsatı vlamazdı. 
Bir lahze bile benliklerini düşünmiyerek 
vatan için ölmeği tercih ettiler ve sela -
meti günlcrdenberi cephemizi iz'aç eden 
bu kurdları ortadan kaldırmakta bul -
dular. Yüzbaşı Ahmed Bey (halen İstan
bul saylavı) komutasındaki Muaveneti 
Milliye torpidosu gidip Golyatı torpilli
yecekti. İşte Muaveneti Milliyenin şe -
refli komutanı ve şanlı askerleri bu duy
gu ile hareket ettiler: Muhakkak ölecek
lerdi. Fakat bu ölüm, tarihe canlı bir mu
zafferiyet kaydettikten sonra vukua ge
lecekti. 

İngilizlerin haDrlığı 
O gece her zamankinden daha fazla 

karanlık ve sisli idi. Bu vaziyet İngiliz -
leri ikaz edebilirdi Nitekim İngiliz ami
rali gemilere müteyakkız bulunmalarını 
emretmiş ve mutad hilafına olmak üzere 
zırhlıların etrafında karakol hizmetleri 
tesis etmişti; dört tane torpido, zırhlıların 
etrafında daimi surette dolaşacak ve 
Türklerin ani bir hücumuna meydan ver
miyecekti. 

İşin fenalığı her zaman yanan Boğaz 
projektörleri, o gün Muaveneti Milliye
nin görünmeden çıkması için yakılma -
mıştı. İşte bu hal, İngilizler tarafından 
farkedilmiş ve bir hücum yapılacağı an
laşılmıştı. Demek oluyor ki bütün iş, 
Muaveneti Milliyenin kıymetli süvari ve 
mürettebatının fedakarlık ve cesaretine 
kalmıştı. 

İngilizlerin tasavvurları gibi Ahmed 
Bey Rumelinin karanlıklarından istifa -
deyi düşündü ve mürelteba ta pek kısa ve 

o derece canlı bir tarzda vazifenin bil -
yüklüğünü anlattıktan sonra bu yolu ta
kiben Boğazdan geçti. 

Saat üç... Artık insanlar otomatikleş -
mişti. Eller ağzın, dimağlar makinelerin 
vazifesini görüyordu. Gemiden çıt ~ıkını
yor, bütün emirler, anlaşmalar el işa -
retlerilc yapılıyordu. İşte buna rağmen 
düşman Muaveneti Milliyeyi görmüştü. 

Birdenbire Golyatın işaret fenerlerinin 
yandığı görüldü. O, Muaveneti Milliye
nin dost veya düşman olduğunu farke -
dememiş, ismini soruyordu. Bu ufak tek
nenin ismi ne idi? Sadece kahraman Türk 
denizcisi, ebedi bir memleket aşkile ça -
lışan Türk bahriyesinin bir uzvu. 
Beklemeğe lüzum yo~tu. Bu anda asıl 

vazife saatinin geldiğin. anlıyan Ahmed 
Bey: 

- Her iki makine tam yol ileri! Tor • 
pilleri atışa hazırlayın! 

Emirlerini verdi. Bir torpil Golyatı ba
tırmağa kafiydi. Lakin gemide üç torpil 
kovanı var. İşte bu anda mürettebat, her 
hangi bir tehlikenin vukuunu değil, bu 
ejderi batırmak için yarışmayı düşünü -
yordu. Herkes kendi torpilinin atılmasını 
istiyordu. 

Muavenetten cevab alamıyan Golyatın 
projektörleri ile Muaveneti aydınlatması, 
onu mermiden bir yağmur seli altına al
ması bir oldu. Türk bir defa karar ver -
mişti. Hıç geri döner mi idi? 

Muavenet gene yoluna devam etli ve 
bu güzel yağmur altında her üç torpili
ni birden Golyata attı. Baş cephaneliğe, 
baş baca altına ve geminin arkasına isa
bet eden bu torpiller gemiyi hemen bir 
tarafa yatırdı. Vazife görülmüştü. Şim
di Türk denizcisi ölmeği değil! Vatana 
gene bunun gibi bir muza!f eri yet kazan
dırmak için yaşamağı düşünüyordu. İşte 
burada Ahmed Bey mahirane bir ma -
nevra ile hem zırhlıların atışından ve 
hem de İngiliz torpidolannın takibinden 
sıyrıldı. 

Gemi askeri, memlekete yaptıkları hiz
metin sevincile bayram yaparken Mua -
veneti Milliyenin telsizi şu işareti veri • 
yordu: 

cÜç torpil isabeti! Gark! Gark! Bir İn-
giliz zırhlısı battı!, A. Tuğrul 

11111~ ~~~a~rib~H~a~b~er~le~r ~I 1111 
75 dakika süren bir izdivaç 

Sotya CM · 
tlan bi ayıs) - Mesleki lokantacılık 
lenç kır Bulgar Eidoucba isminde bir 
~eled· 21 seviyordu. Nihayet evlendiler. 
Jtın d ıye dairesinden çıkar çıkmaz da ya
•ıtun ostıan lle birlikte bir ziyafet masa
d~ece e:~fında t?planclılar. Genç kız o 
da eı· teheyyıcti ki daha ilk dakika
~l'd.ı ~ •Inuı olduğu kadehi devirerek 
trlteİt 

0 
ulgarlarda bu, teamet işaretidir. 

bit tokat de.rece kızmıştı ki yeni karısına 
~etıiycıı, aşketti, genç kız erkekten kuv
dt ~ nıukabelede gecikmedi Adam 
ı._ Yafet sal · 
~~k onunun arka kapısından 
hti llat hecburiyctinde kıldı. İlk işi der-

t&~ Hemen henüz mü-

rekkebi bile kurumamış olan izdivaç mu
kavelesini alarak hakime koştu, vaziyeti 
anlattı. Hfıkim de talak hükmünü verdi. 
İzdivaç tamam 75 dakika sürmüştü. 

* Seyyahları seyahatin eğlenceli 
geçmemesi ihtimaline karşı sigorta! 
Londra, (L'intran) - Eğer. bütün dün

ya turizmin mühim bir ticaret şubesi ol
duğunu unutacak olsa hatayı tamir ede
cek olan İngilizlerdir. Bu sahada son i
cadları da turizm rizikosuna karşı sigor
tadır. Bu sigorta bilhassa yağmurun açık 
hava lokantalarına, şenliklerine, su §e

hirlerine verebileceji .zaran temiııat al-

tına almaktadır. 

Kumpanyaya verilecek prim sigorta 
edilen meblağın yüzde 12 sidir ve sigorta 
müddeti de bir aydır. • 

Umumi kanaate göre bu yeni sigorta 
usulü evvelce önüne geçilmez sanılan ri
zikoları karşılamak suretile turizm tica
retinin inkişafına yardım edecektir, fa
kat bu bir ıey değil, §imdi temin edildi
ğine göre sigorta kumpanyaları elde et
tikleri ilk muvaffaklyetten sonra yolcu
yu da seyahatten beklediğini göreme
mekten mütevellid hayal sukutuna karıı 
ıigorta etmenin 1ollarını aramakla met
gulpürler. 

etj·i 
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Sayfa 7 

Türk lıakanına esir 
düşen Çinli prens 

Yazan: H. Hancıoğlu 
Ta§lı dağlarda, at nallarının çıkardık-

ları §im§ekler çakıyordu. Çe-0 Türkleri
nin dehşetli taarruzlan karşısında kor -
karak kaçan düşman, yeşil sahranın ot
larını kanlarile kırmızıya boyuyordu. 
Düşman prensinin idare ettiği ordu, mal
lCıb ve perişan çil yavrusu aibi da
lılmış; prensin muhteşem süslü karar -
gfillı, en güzide, en dilber gözdelerile, ca
riyelerlle ÇE-0 Türkleri hakanının eline 
düşmüştü. 

Prens de esirdi. 
Hakanın karşısında, ağlıyan gözlerini 

bir türlü ona çeviremiyor, bakamıyor, 

mabçup ve utangaç başını önüne eğmiş 
düşünüyordu. Cesur hakan yanına yanat
mış, harbin bu mağlfib ve hllekAr insa -
nına merhametle bakarak: 

\ 

Ve sonra prense dönmüş ve sormuştu: 
- Kadın seni seviyor mu? 
- Elbette! 
Bu sırada kardeşi içeriye girmişti: 
- Esir prensi seven bir Çin kadınını 

- Korkma, demlştL Türklere yaptığın 
zulümlerin hesabını soracak değilim. Bu
nu seninle harb meydanında kar§! kar -
şıya bulunduğum zaman, ancak kılıçla so
rar, ve cevabını da gene kılıçla verirdim. 
Ne yapayını ki sen bu kadar merd ve ce
sur çıkmadın. Parlıyan kılıcımın saçtığı 
şerarelerden korktun ve kaçtın. Senin benden izinsiz ne diye aldın? 
yerinde bir Türk kadını olsaydı, bana ce- Biraderi, bu muharib, cesur aslan da 
vab verir, benimle dövüşür, belki yara - 'çekinmek.sizin cevab verdi: . 
}andıktan sonra bir aslan gibi karşımda - Ben bir Çin kadınım değil, fakat ha· 
dururdu. Sen ise şimdi ancak bir düşman yatında esir olmıyacak bir Türk kadınını 
kadını gibi ağlamayı tercih ediyorsun. aldım. 

Prens hala ağlamasında devam edi - Hakan şaşırdı, prense döndü: 
yordu. O bu sözlerden kat'iyyen mütees- - Sevdiğin kadın Türk mü idi? dedi. 
sir değildL Teslim olduktan sonra merd Prens korku içinde, gözünü yere eğ • 
insanların elinde başının bir bıçak dar- mişti. 

besile uçurÜlmıyacafına emindi. Hattt Titrek sesile: 
harbden sağ olarak kurtulduğuna da - Evet! diyebildt 
memnundu. Nitekim bu memnuniyetini Hakan bunda da bir beis görmemişti: 
şu sözlerle isbat etti: _ Olabilir a. Belki de prensi sevmiştir. 

- Semaya şükrolsun ki beni sizin eli- _ Hayır sevmemi§! Onun derdlerini 
nize sağ olarak esir düşürdü! dedi kendisinden dinleyiniz! 

Demek, o esaretinden mahçup değildi. Hemen kapıdan dışarıya çıkmış ve o· 
Hakan bu söz karşısında şaşırmı§ bir da- rada beklemekte olan Türk kızını alaralt 
ha hayretle prensin yüzüne bakmıştı: içeriye girmişti. Bu altın sansı dilber, 

- Nasıl, dedi. Sağ kurtulduğuna mem- hiddetli adımlarla prense doğru ilerledi 
nun musun? 

O bilafütur cevab verdi: 
- Esir de olsam, sağ değil miyim? Bun

dan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir 
mi? 

- O halde neye ağlıyorsun? 
- Hakan, harbde mağlub olduğuma 

kat'iyyen müteessir değilim. Fakat ... 
Burada susmuş, tekrar ağlamağa ba§ -

lamıştı. Bir kadın gibi, bir çocuk gibi ağ
lıyordu. Hakan bu mühim sırnn sebebini 
öğrenebilmek için biraz sükfuıet bulma -
sını bekledi. Sonra sordu: 

- Söyle! Devam et! 
- Fakat, aşkımdan, kadınımdan ıyn-

lacağım için müteessirim. 
Hakan kendisini tutamamış, kahkaha

larla gülmeğe başlamıştı. O, hiç sıkılmak
sızın ayaklarına kapanıyor, hakanın ~ek

mesine rağmen onları sımsıkı tutmu§ ö
püyor, mütemadiyen yalvanyordu: 

- Sema hakkı için onu benden alma
yınız. Esiriniz de olsam beni de onun ya
nına koyunuz. 

Bu kadar yalvarmıya, merd ve cesur 
hakan nasıl tahammül edebilirdi: 

- Peki, dedi. Fakat eğer o kadın razı 
olursa .. 

Hemen esir edilen kadın kafilesinin ge
tirilmesini emretti. Hakanın huzuruna 
yüzlerce kadın getiriliverdi. Birer birer 
öne sürülen esir kadınlan hem prense 
gösteriyor, hem de kahkahalarla gülerek: 

- Bu mu? diye soruyordu. 
Sevinçle gülümsiyen prens: 
- Hayır, daha gelmedi? cevabını ve -

riyordu. 
Bütün kadınlar, hakanın huzuruna ge

tirilerek prense gösterilmişti. Fakat 
prens, ıztırab içinde kıvranıyordu. Xa -
file bitmiş, kadın görülmemişti. Boynunu 
büktü. Yalvaran seslle: 

- Hakan! dedi, kaçırmışlar. 
Hakan da hayret içinde kalmıftı: 
- Korkma, dedi, buldururum. HiddeUe 

maiyetine bağırdı. 
- Burada eksilt bir kadın var, nerede

dir? 
Yanındaki zabit bllltereddüd cevab 

verdi: 
- Biraderiniz aldı. 
- ÇabUk brdepıi çalımml 

ve: 
- Zorla kendine itaat ett.iremediğin 

bir Türk kadınını bir Türk hakanının 
' emrile mi kendine esir ettirmek istiyor· 

ıun? diye sordu. 
Hakan hayretler içinde idi. Türk dil

beri daha sonra onun yanına kadar gel
di: 

- Hakan, dedi. Bu adam, Türkistana 
geldiği zaman beni orada gördü. Ve gü
zel nişanlımdan ayırtarak kaçırttı. Ha -
yat ve saadetimi yıktı. Şimdi de sizin 
merhametinizi celbederek bunu idame 
ettirmek istiyor. Fakat ben esir olmıyan 
!lir Türk kızıyım. Gönlüm kime isterse 
ona gideceğim. 

Hakan prensin yüzüne baktı: 
- Buna, dedi. Bir hakanın karışabil· 

mesine imkan yoktur. 
Kıza döndü: 
- Kimi istiyorsun? dedi. 
O hemen cevab verdi: 
- Hiç birinizi! Vatanımda 

nişanlıma gideceğimi 

bıraktığım 

Hakanın emrile biraz sonra: kızın yol 
hazırlığı yapılmıştı. Kız hareket etmek 
üzere iken, hakan hala onun aşkile ağlı • 
yan esir prense yanaştı. Omuzuna do • 
kundu. Ve gülerek: 

- Sevdiğin kızın ülkesinde onun bir 
esiri, bir hizmetkArı olarak yaşama~ is· 
tersen beraberce gidebilirsin! dedi. 

Prens miltereddiddi. Fakat gittiği yer· 
de hile ve zulümlerinin hesabını vermek, 
bu suretle sevgili hayatını yok etmeli 
korkusu, onu aşkından da vazgeçirtmiş, 

ne de olsa sağ olarak hakanın yanında 
kalmağa karar verdirtmişti. Tekrar ayak
larına kapandı ve onu öperek: 

- Burada, sizin yanınızda kalmak is
tiyorum! dedi. 
-···························································· 

Ev kadınlan! 

Türkiye, tekeri en acm ;riyen memleket
lerden biri otda. 
Türkiye, ayni samanda Çetldll )'enti1 
memleketidir. 
Şeker n remlfln lldlncmdan reçel Te 
•11l'llb 4otv. 
Tue ;ranlt me'nlmlDI kaçırmayınız! 
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Miltonlar, fakir insanlardı. Büyük bir 

şehrin dışındn, yıllann sillesini yj,ye yiye 
kadidleşmiş bir evde otururlardı. Kan 
ile koca arasında dirlik düzenlik yoktu. 
Evlendiklerinden beş alU sene sonra, bu-
raya taşınmışlardı. • 

Koca neci idi, ne iş yapardı?. Muamma 
id'. B zılnn gündelik ile çalışan bir oför 
olduğunu .söyler, diğerlen de ne müna
sebet, .. oförliık onun nesine?. O, dübedüz 
eşkis nm biridir. Daha bilemedin\%, hır
sız yat ğıdır •• derlerdi. Hakikati, doğruyu 
kim e bilmiyordu. Karısının da bildiğin
den .. üpheliyim. 

* Yalnız, herkesin bildiği bir ş y varsa. 
o da Miltonların her gun kavga ettlkle -
riydi. Herif kaba kaba söylenir,_ küfürler Milton tam evden çıkcıcaDı sıTada 
eder, kadın da -..Ucudünden et k.opanlıyor kansının 4rı.ğı ,geliverdi ve hemen 
muş gibi çığlıklar basardı. kavga11a tutuştular 

Ko~ular, hiç şüphe yok ki, daima er - (haydi söyletmeylniz beni) herifin ıisırii
keği kabahaili bulurlardı, lboynu devril - ni s'öylüyordu. O zaman, kan tepeme :fır
sin, zeb:ınl herif gene kadına işkence edi- lıyor, sarhoşlukla ne yaptığımı bilmiyor, 
yor!. derlerdi. Ama, bu kavgalara ıSebeb pataklıyordum. 
ne idi? Kimse bilmezdi. o gece, mlldhiş 'bir 'kavga ettik. Sonra 

Nihayet bir gece, iş çığırından çıktı, yattık, sabahleyin bir baktım, kaçmış. 
kan koca her zamankinden daha şiddetle Bütün bildiklerim' bu benim .. Onu 'ben 
kavga ettiler. Kadın çığlıklar kopardık - öldürmedim, dedi. 
ça kopardı. Adam da en kaba küfürleri Miltonun suyuna doğru gittiler. Tat -
savurdu. Pencereden fırlıyan bir iskem- lılıkla ağzından lakırdı almak istediler. 
le, camı ŞJ.ngırtı He ıindirerek sokağa Öteki aönmın nerede olduğunu sordular. 
düştü .. Kom ular~n bazıları, komşuluk Milton, hep bilmem, diye mukabele etti. 
gnyrctıle eve girıp, ~al~şan kan kocayı cKarıyı ben öldürmedim, masusum!:t te
ayırmak sevdasına duştuler. Tam bu sı - ranesini ağzından düşürmedi. 
rada, Madam Milton bır feryad daha ko- Fakat bütün deliller, aleyhinde idi. 
pardı. Ondan sonra derin bir sessizlik ol- Komşuların her gece kavga ettiklerine 
du. Derken ışıklar söndü. Komşular da dair ettikleri şahadet, kendisinin karışık 
yataklarına çekildiler. mazisi, kan lekeleri, kadının ortadan * kayboluşu. Son çığlıktan sonra, bir daha 

Aradan nice günler geçtikten sonradır sesi çıkmaması ... '.Evet 'bütün bunlar Mil
ki, komşular Madam Miltonun, ortalarda tonun 'karısını öldürdüğünü isbat eden 
görünmediğini farkettiler. Daha doğrusu- en kuvvetli suç delilleriydi: 1yi ama .. Ka
nu isterseniz, her gece alıştık.lan feryad- dının cesedi ne olmuştu?. 
ları, küfürleri duymadı1',lan için, bu ka - * 
dına ne oldu böyle?.. diye birbirlerine Miltonu bir müddet tevkif ettiler. Son-
sordular. Ve on beş gün kadından bir ses ra serbest bırakarak peşine adam koy -
çıkmayınca karakola koştular. dular. Bir yandan da cesedi aradı1aT. Ni-

Ertesi günü, polisler eve geldiler. He- hayet h§diseden dört ay sonra Miltonla -
rif kim bilir nereye cehennem olup git- nn oturduğu kohne evin arkasına düşen, 
mişti. Memurlar içeriye girince, son vah- metruk bir garajda lblr !kadın cesedi bul
şi kavganın <?Serlerlne rastladılar. Yerge- dular ve Miltonu da yeniden yakaladılar. 
ki seccadenin üstünde kan lekeleri var - Cesedi, balta ile parça parça doğramış
dı. Bir köşede yırtılmış bluzlar, eteklik - lardL Teşhis etmek imlı:anı yoktu. Fa -
ler duruyordu. Kaldırılıp fırlatıldığına ve kat polis yılmadı. Kadının uzak bir ak -
duvard kocaman bir delik açtığına şüp- rabasını buldu. Kadın parçalanmış cese
he olmıyan bacağı kınk bir masa bir ta- de J:>aktı, baktı .. 
rafa devrilmişti .. vesaire, vesaire .. Milton c- Evet, dedi. Tanıdım. Bu Susit!dir. 
eve dönünce yakalandı ve sorguya çekil- işte bakınız.. Sol parmağındn böyle bir 
di. işaret vardı, yüzde yüz eminim, odur .. > 
Adamın verdiği ifade pek kısa oldu, ho- Mllton, karısını öldürmek suçile muha-

murdanurak: keme edildi Mahkeme, kendisine vic -
- Kadını benim öldürdüğümil sanı - danlı bir avükat tayin etmişti de, onun 

yorsanız, gülerim size .. Şaşarım aklınıza.. talftkati~ ve delillerin tam manasile mü
Evet bakın itiraf ediyorum. Karıyı döv- şahhas olmaması yüzün'den elektrikli 
düm, kıyarcasına dövdüm. Hemen her za- sandalyeye gitmekten kurtuldu. 15 sene 
ırum pataklıyordum .. Zira ba~kasını sevi- ağır hapis cezası yedl Ve İllinois hapis -
yordu. Şoyle çakır keyif olup ta eve gel- hanesine gönderildi. 
diğim zamanlar, karşıma geçiyor, bana * 
nisbet ·erirmi c sine, inadın3 o Milton tam on dört sene hapiste yattı. 

Artık uslandı diye, son senesıni affede
rek onu dünyaya yeniden salıverrlfler. 

İpiğri, sipsivri külah kalan Milton. büyük 
şehirden kaçarak, daha ufak kasabalar -
da :1§ aramıya çıktı. Bir gün, bir kahvede 
pineklerken sokaktan mahud karısının 

geçtiğini gördü. Evet karısını ... Zira ka
dın, haedl zatında öldürülmemişti. Bü -
tün muhakeme safhaları esnasında, mah
kemeye gidip te görünmüş olsaydı, irJer 
düzelecek, ve kocası da 15 seneve roah -
k~m olmaktan kurtulmuş olacaktı. Yil -
ton hemen sokaıta fırladı ve kansını taki
be koyuldu. Hıd~Ptten bastı~ veri P.nre
nüyorau. Tırnaklarını :avuclarma batı -
rarak, dudaklarını lrnnanrcasına kem1 ~ 

rerek kadını adım adım izledi. 'Kadın loş 
bir eve girdi ve birinci kata çıktı. Tam 
kapıyı açarken Milton: 

- Dur! .. dlve ,!!ilrJ,,.df. Avucunu knn -
sının ağzına tı~adı. Öbür eıne de vücu
dilnn yakalıvarıık içeriye çekti. Onu bir 
is1temlenin 'Üzerine oturtarak kapıyı ka
padıktan sonra. karşısına geçti. 

- Senf .knhne seni!.. Dünvada senden 
daha Tezll mahlfık olamaz. S{'Tlin yürun
den, i§lemediğim bir cinayPtln cc>zasını 

çe1ctlm. 14 Vll crhl'nnf'mlPrdP çürüdüm. 
Simdi sıra benim .. Onlar 1tanm st>n öl -
dürdiln, demişlerdi. 'Halbuki mıı!';tımdnm. 
Ama. asıl simdi. simrH öldüreceğim, diye
rek bir kah1rnha fırlattı. 

* Ve eski karısını bir yumrukta ve.re Vlk 
tı. Mutfapa sürüvPrek, eknıPk btf'a/İile 

işini bitirdi. Tam evden sıvısa -
cağı sırada da. öbürü, ıı~runs karısmın 
kendisini terk('tti[i. :l:l vıl hapisle>rde yat
masına ses çıkarmadı(rı adam geliverdi. 
Hemen kavgava tutuştular. Polis piirijl
tüvü duyarak yetisti. Miltonu yakaladı. 
Cesedi de meydana çıkardı. 

Bövlelikle Milton ikinci dPfa ofarak 
tevkif edildi ve karısını öldürmek suçile 
mahkemeye verildi...> 

* 
ıBun1an bana anlatan adam, buqün -

!erde ortadan kayboldu. Gazetelerde de 
fazla tafsilat bulmadım. Ben de. :fazla bir 
şey bilmiyorum. Onun için Miltonun hi
kayesini burada bitmiş sayabiliriz. 
Yalnız 'bir mesele var. Eminim k1 siz <le 

ayni şeyi düşünüyorsunuzdur: 

- Bir insan ayni cinayet suçu ile iki 
defa mahktlm edilebilir mi? 

Danıştığım avukatlara bakacak olur -
sanız, Miltonun, bu sefer bnaet etmesi 
icab ediyormuş. Fakat Miltonun jilediği 
bu cinayet, bakalım ayni cinayet midir?. 
Yani ayni tesirler, sebebler altında mı 

vukua gelmiştir, yoksa daha başka t.mil
ler mi aramak lazım?. Öyle ya. 15 sene 
sonra işlendiğine göre ayni cinayet sa -
yılamaz gibi geliyor, bana. 

Her ne hal ise, ortada olan hakikat şu
dur: 

- Bir adam işlemediği bir cinayet için 

n strıni Ôğre enler Baş. 
Ada e Ağrılarını Unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATl7 ~A. GRİP ~E EMSALİ 
HAST AUKLARA KARŞI BlLl . SSA MÜESSİROİR 

Terkibi ıve temindeki sür' t itibarile emsalsiz olan O RiPiN'in 
10 tanelik yeni mbalajlannı tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara karşı ihtiyatlı bulunmu~ olursunuz. 

icabı günde 3 kaşe a ınab lir. 
lamine dikkat Taklidlerlnden s kınınız ve GRIPJN yerine başka blt 

mnrka l"erfrlerse .şiddetle reddediniz 

lstanbul İnhisarlar Baş üdürlüğünden: 
Hükmü Mayıs 1938 sonunda bitecek olan müskirat satıcılannın ruhsat tezlCt" 

relerinin yenileme muamelesine 16/5/1938 .tarihinde başlanarak 6/6/1938 iPa:;; 
tesi .akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdid etmek 
yen satıcıların, tayin olunan günlerde eSld teike.ne ve kunturatlariyle ber•bt: 
birer de fotogra!larını .alarak Kabata~taki İnhisarlar Başmüdürlüğüne rnür•c" 
etmeleri ve '7 Haziran 1938 tan'hinden son~ tezkerelerini yenilemiyerek içki ,,.. 
tanlar hakkında kanunt takibat yapılacağı ilan olunur. (2595) 

lstanbul Defterdarlığından : t 

Beyoğ1unda Meşrutiyet caddesinde l'e rapalas yanında kain Akşam Kız Sııtt~e 
mektebi 'bakkaliyesinin yılda yüz elli lıra kira üzeıinden on yedi ay müddet 
kiraya verilmesi, bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin ve tedıye şt' 

ıc· 
raiti ile diğer şartlarını öğrenmek ıstiy enlerin hüsnü ablak eshabından oıdı\.e 
lanna, sarf hastalık ve mahkômlyetleri bulunmadığına dair zabıta, sıhhiye • 
adliyeden alacakları resimli vesikalar ve yüzde '7,5 pey akçelerile 9/6/938 l'~I'. 
şembe günü saat on dörde kadar Millt Emlak müdürlüğünde toplannn Koı:niS 
yona gelınelerl c2772> ~ 

=================================~ 
15 sene yemiştir. Vıe bu cezasını da çek
miştir. Yani borcunu ödemiştir. Bu ıti

bnrla (cemiyet Un onu iki defa olarak 
mahkfun etmeğe hakkı var mıdır0 yok 
mudur? .. 
Doğrusu, pek kanşık bir mesele .. Ben 

bir türlü izin içinde çıkamıyorum. .. 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

Sayfiye ihtiyacı 

ıı: 
İstnnbul Birinci iflas Memurı~ıı~ 

Müflis Kom.on Dinğer masası iŞı ..,ere' 
safhaya gelmiştir. İdare azasının et' 
c~ği malumat alacaklıları al kadar rôP 
mesine binaen bu malumattan hsbt \j.ıt' 
olmak ve icab eden kararları l~ 61,ı re alacaklılaruı 17/5/938 Sah giınıJ oJıY 
14 de dairede toplanmaları ilin 
nur. (7706) ~ 

01"' 
KATIP: Tıb F.akilltesınden nldı~uıı D t1fl' 

yetimi kaybe t :n. Yenisini çıkartacıı~111 

Yazan~ Saldhaddinı Enis esk1slnln hukmu yottur. 0067l at.ıf 
Sekizinci 6omestr talebeS'O 

1876 Uasnü il ldU 

. eııl 
~ "Son Posta• nın edebJ roınan1: 9 ~~ bilenlerin pek hoşuna giden bu sözle- de iş var. Hepsıni oraya aldık. Erken lŞe giızel kızıdır derler. Onun içın ısıe> 1' ~ 

rim uzun uzun alkışlandı. Kendimı in- çıkarlar. çok oldu. Hatta bu yüzden geçeıı ıf'( 
tihab dairesinde halka bol boı vadler- - Köye bir de; İstanbullu ~isafir birkaç delikanlı vuruştular. Mahl<~t' 
de bulunan bir meb'us namzedi gıbi gelmiş galiba. Kalabalık arasında lstan- lik oldular. Nihayet Zehir Alı or e# 
gördüm. Artık benim için bundan fazla bulluya benzer beyaz yüzlü bir genç çıkınca ötekiler ellerini çektiler. Z 

~~~~ Bürhan Cahid ~ göz hapsinde kalmıya lüzum yoktu. kadın vardı. Aliyi bilirsiniz, çiftlik korucusu. 
Bütün bu kalabalık arasında güzel titremeden, yüzünün hatlan hareket Hasan dayıya işaret ettim .. 0 muhtara Hasan dayının cevabını heyecanla - 'Malum! ld'ıtl' 

kadın seçmekte mütehassıs olan gözle- etmeden, .göz bebekleri oynamadan bir fısıldadı. Ben de muallime artık gide _ bekliyordwn. Zehir Alinin nişanlısı Sıdıka hS j)if 
rim başörtüsünü gelişi güzel bıraktığı heykel gibi kalabalık arasında duran ceğimi söyledim. Mekteb çocuklarınm o, bu beyaz yüzlü kadını keşfetmek da aldığım izahat kM:i idi. Yatnıı 
için gö~ başlarına . kadar ~fis ~~: kadın öte~Ieı:den ne kadar. d~ ayrıl~ - 1.'e kadınların alkışları arasında geldi- için ıbiraz düşündü. Sonra birdenbire nokta kalmıştı. Onu da sordum ırıi1 
Hanı_ g~ru~~ kendınden su~elı nı Y?rdu? Kimdi bu kadın? Kiının nesıy- ğimiz gibi merasimle köyden ç:ktık. sesi yükseldi: - Oturdukları ev kendilerinin. [lc91 
mavı g?zlu bı_r ~~nç kadın üzennde du- eli? Muallim ve muhtar bizi köprü başına - Anladım Bey. O İstanbullu değil, - Hayır, .çiftliğin malıdır. Veh i;tJ. 
ruv~rdL Mavı gozl~r, y~uşak bakışlı, İstanbu1 kadmlan arasında olsay - kadar geçirmek istediler. Geri çevir- köylüdür. Bizim korucu Zehir Alinin tan Tahrnetli amcanızdan ric~. e:şı11' 
sakın ~ıu: _de;l~r. Öyledir de. F~ıt:t bu .clım, hazırlanacak manevra ı>:o~~ı diın. nişanlısı Sıdıkadır. O zamandanberi otururlar. K.öY ıftll' 
ayva ç. ~gı gıbı ~mbe ~!az ~uzlu .. ka- malfımd_u. ~buki burada .. ibusbutun Yalnız kaldığımız zaman Hasan dayı- _Ya! daki bahçeli evler var ya, onlar ç d~ 
t:hnın ırı .bebeklı mavi gozlermde oyle başka bır taktik kullanmak lazımdı. ya çıkıştım. Buraya başımı dinlemek i- Ve tabii görünmek için hemen il~ve ğin malıdır. İşte o evlerin yol ağııP 
bir di.5i kaplan bakışı var ki! Zihnimden şimşek gibi bir plan geç- ettim: söğüdlü evde otururlar. ,.-(\t' 

v · ı. d t· çin geldiğim halde böyle etrafıma ka- h"sse""' 
n.öy ~a ınları güneş altında toprak- ı. 1 b lık to 1 d • lm d _ - Ben şehirli sanmıştım. Hasan dayının maksadUill 1 d r ti' 

da çalıştıkları için en güzelleri bile es- Muallimin nokta koyduğu bir elim - ~. ~ d' P amasının ogru 0 a ıgmı Ve artık 'Qu bahst kapatacaktım. Ha- den verdiği malumat ne zarnaJl ;bifl1' 
merleşir ve kavruk1aşır .. bu kadın nasıl lesinden ötekine geçmesine meydar.. soy _c .. ım. . . .. . . w. • san dayı biraz evvel işittiği azardan yuşmuş, dorun~ gibi katılaşan }es 
olmuş da böyle bahar gibi kalm.ış.? vermeden dedim ki: Şıkayetimin. onu ~u!_ee_ssır ettı~ı~ı sonra bana ho.ş .görünmek ihtiyacı ile de hafü ürperişler yaptı. 8.,.:ı· 

Muallimin beceriksize devam eden - Köye geldiğimden çok memnu- anl~mşıt~. Bı.ı:az gonlunü almak lÇın tafsilat verdi İçimden kopan bir heyecanla }l tis'1' 

konferansı, köy ağalannın birbirine num. Hepinizin ayn ayrı misafrri ol- dedım ki. - Veli kaptanın k1zıdır. Babası ya- mmı mahmuzladım. Şimdi Hac;a~ dol' 
taş çıkartan, sieara, nargile. kahve, şer- mak isterim. İnşallah bundan sonra sık · - Köy çok hoşuma gitti. Sık s k gel- talak oldu. Vaktile Varnada denizci i- nın şaştığı bir dört nala ile çiftlıge 
ibet ıkram1anna kulağımm arkasını ve- sık köyünüze geleceğırn. Aranızda kal- mek ister~. Yalnız kin:senin haberi ol- miş. Onlar Varna1ıdır. ru uçuyordum. 
rcrek gözlerimi bu hareketsiz, fakat se- mak için duyduğum sevinci ancak he- masın e mı Hasan dayı· - Anası yok mu? ~ 
vim.li, S"Vİmli de değil, cazibeli çehre- pinizin ayn ayn misafıri olmakla daha Kırık, yumuşak bir sesle cevab ver- - Dört yı1 evvel öldü. Bir ihtiy'lr Kendimi çok iyi hissediyorı1_?1,0,.ı.ıı11' 
ye dıkmiştim. ziyade tadacağım. Yalnız benım köye di: babası var. Bu bahar Zehir Ali ile ni - halsizliğim kalmadı. ÖksiirJllU' ııtııl~! 

Bu ert, çiğ bakışlı mavi gözler, o gelişimle rahatınızı bozmıyacak, işinizi - Emredersin Bey. şanlandı. Kasımda düğünleri olacak! Gözlerimin etrafını saran mor )ltı r11 ,rt 
elma çiçeği rengindeki büyük çehrede ıbıra1onıyacaksımz. Ben hepinizi ayrı Sonra birdenbire sordum: Onu susturmak için müdahale etmek yavaş yava~. sil~niyor. Uykuln~ pifşf 
ıne şahnne duruyordu. En güzel köy ayn evlerinizde gelip göreceğim ve bir - Bugün köyde erkekten çok kadın lazımdı. Faka~ bunu yapmad1m. O da lunda.. bugun ilk defa yeınek 
kadınıfıın .ç.ebr.csi bir şehirliye ibelki d- soğuk ayranınızı !çece_ğim. vardı. Erkekler nerdelerdi kuzum? bildiğini anlatmakta devam etti .şarab içtim. , tıaf} 
f.adc.siz görünür. Fakat ıbu ddrpikleri Muallimin, muhtarın e ~sim11şite- - İşe çılanışlar. Şimdi Kekikli :tepe- - Sıdıka köyün, hatta bu civarın en (Arka51 
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1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 ~ 

• 
ın e 

Kaptan Naşmit: .ı Dinle Hil, dedi. Bu gece Haydarpaşa önlerinde bir süt damlası 
beyazlığı ile suya yaslanan Türk gemisine sokulmayı, onu batırmayı tasarladım. 

Bebek
Yolu nşası 

25/5/938 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Vilayeti ve Belediyesi Daimi En
cümeninde 400,000 lira muhammen bedeli Bebek - İstinye arasında yapılacak 
beton asfalt kaplamalı yol ve teferrüatı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur, Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel şartnamesi, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasi yle buna müteferri diğer evrak 1000 
kuruş mukabilinde Nafia dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 19750 lira
dır. İsteklilerin teklif mektubları ve en az 150,000 liralık asfalt kaplamalı Y'>l 
yaptığına dair vesika ve Nafia Vekaletinden almış olduğu 938 yılına aid müteah
hidlik vesikasiyle 938 yılma aid Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarflannı 
25/5/938 günü saat 14 de kadar İstanbul Vilayeti ve Belediyesi Daim~ Encüme -
nine vermeleri. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. el., '2610> 

Bu bizim için son cür'et hamlemiz olacak 1,, 
. Sandal, ayni sessiz, korsan kürekle

tıle sahile yanaştı; içınden çevik bir ha
reketle sıçrıyan bir adam kayalıkların 
atasında gızlendı; sandalın ipini bir ye
~e bağladı, sonra, yürüdü; iki kaptanın 
Ulunduğu noktaya yaklaştı. , 

1 l{aptan Naşmit ile teğmen Hil, bu
~nduklan vaziyeti muhafaza ediyor
l r, hiç kıpırdanmıyorlar, donmuş, taş 

0 ınuş gibi duruyorlardı. Yeni gelen, 
~nla:a. ~aklaştı. O da, birdenbire önün
e dıkılıveren bu bir çift insanın karşı-
~da birdenbire durdu, irkildi. Sonra, 
s Çlnak için hazır bir vaziyet aldı ve 
eslendi: 

l ~ello! Kim var orada? 
ltı ~gı:izce sorulan bu sual, Naşmit ile 
t ~? uzerinde ferahlatıcı bir tesir yap-
ı. '~aşmit düşünmeden mukabele etti: 
- Yabancı değil! 
- Riınsiniz? 
- E 12 süvarisi yüzbaşı Naşmit! 

l' }vıeçhul gölge iki adımda kaptanların 
anına yakl~tı: 
- Merhaba yüzbaşı! 
- Merhaba yardımcı! 
- ~izi arıyordum . 
- Ala; ben de sizi bek1ivordum! 
l; N'~sı1, kapitcn ne var; ne yok? 
aşmıt gülümsedi ve ilave etti: 

ha -
1 

Oo, bizim yapacağımız sorguya sen 
ş adın! 

- Sizin işlerden bahsedecektim ! 
ta - Bizim işler malfım! Fakat, l\farma

artık barınılamıyacak bir hal aldı. 
- ııayrola kapiten, neden? 

tıı} :Neden olacak; bir destroyer filo
di ~sını takibimize memur ettiler; şim-
811 uç Osmanlı muhribi vızır vızır bizi 
geı~or! .. Tabi~ karşılaşmak, hiç işimize 

lJnez! 

-. Ne yapmak fikrindesiniz, kapiten? 
,.0~ Son bir iş daha yaptıktan sonra 
haku tutup boğaza dönmek, filoya ilti-
İk~tmek! Şimdılik di.işündüğüm l)u! 

hab 1 taraf da susmuştu. Yabancının bu 
tu ere canı sıkılır gibi olmuştu. Olmuş
\laf~rn~ ne yapılabilirdi? Bu kadar mu
du~kı!etin üzerine artık Marmarada 
'1ard agı faydasız bulan Naşmitin hakkı 
aııe ı. O, kendisinden istenileni fazla
baş/aPmış, omuzlarına aldığı vazifeyi 
\le k rrnıştı. Marmaraya saldığı dehşet 

s··Orkuyu kafi görüyordu ... 
uvar· b dönd·· _ .. 1 ya ancıdan ayrılıp gemiye 

llıar ugu zaman ikincisini de kendi ka
~nd asına götürdü. Büyük bir sükut i
de be 

1
"e haıa ada~aki sahnenin tesirin

lini u Unan genç Ingiliz denizcisinin e-
_ 0~Uzuna koydu: 

başk 1~le, dedi. Bir aylık yepyeni, bam 
tiren a hır deniz harb tarihi meydana ge
ilıere ~aceraınıza artık nihayet vermek 
ne k :Yıı. Şimdi son bir cür'et hamlesi-
Sü~a~ ~erdun. Ne dersin? 

doıu ~.rının bu suali ikincisinin hayret 
1ll sal~~zlerinde istifhamlaştı. O da, ay· 

_ N Vırla mukabele etti: 
_heye ne derim kapiten? .ou .. , 
_ }) cur et hamlesine! 

lanı aha bir şey bilmiyorum ki kap-

~aŞın · ~ 
gözıeli ~t agır ağır başını salladı. Sonra 
dikere:ı .. arkadaşının gözbebeklerinc 

_ B. saze başladı : 

leı-jlldeır~.z e::veı sana, Haydarpaşa ön
)a Yas ır sut damlası beyazlığile su

- 'E::nan bir gemi göstermiştim. 
_ B et kapitenı 

ltlayı 1~ gece ona ~okulmayı, onu batır
~~ karars~ıa.dıın. Bu tasarlayışım, ş!m
"4lk k· b' alıne geldi. Ve bu iş muhakd ı ır .. , 
ersin b cur et hamlesıdir. Nasıl, ne 
İk· una? 

ınci d .... 
- ti·~ u~unmeden cevab verdi: 
_ ... , U?nkünse, pekfüB! 

J~eden ,...., .. k .. 
- Va . •••Um un olmasın? 

t'1\Pe1; zıyet dolayısile kapiten· Gemi 
\ " Çok ~ · ' 
1 bu d b sıg bir noktada bulunuyor 

ll'ıarnızı a ızim ona su altından sokul
tlı~ta o}Zorlaştırır! Sonra hamule alf tt göıe an sefinede hummalı bir faali
~erce gö Çarpıyor. Yani her saniye yüz-
aı de ~.açı~ ve uyanık bulunuyor. Bu 

ll'ıe"d ıncı mahzuru g·· ··ı · 
k " ana •k , oru memız, 
t>Uruv0 ç. arılmaınız mahzurunu do-
~aş~i~emektir. Maamafih ... 

' dudak1arında ~rıgiliz itida-

Kaptan NC1§mit: cHaydi, vazife bCl§ına!> diye emir veıcıı 

linin "sembolü olan soğuk bir tebessüm hızlı adımlarla kamaradan çıktı. Efrad 
çerçevelenirken yarıda kalan ikincisi- kamaralarının yolunu tuttu. 
nin sözüne devamını istedi: Tayfalar da, uyumuworlar; ufacık 

- Evet, maamafih? gruplar halinde konuşuyorlardı. Zabit-
- Maamafih; madem ki siz muvafık !erinin içeri girdiğini görünce hep bir-

görüyorsunuz. Derhal yapılmasına baş- den ayağa kalktılar. İkinci, tek kelime-
lamak için bir emriniz kilidir. li bir emir verdi: 

- O halde dostum, haydi ıiş başına! - Haydi, vazife başına! 
İkinci, Naşmiti selamladıktan sonra (ATkası vaT) 

ı-_in_h_is_a_r_Ia_r_U_._M_ü_d_ü_rl_ü_ğ_ün_d_e_n_:_I 
I - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasın da şartname ve projesi mucibince yaptı

rılacak kurgir ve betonarme istinad duva rlariylc Filitrc dairesi inşaatı 9/V /938 
tarihinde ihale edileceğinden yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

lI - Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254,78 liradır. 
III - Eksiltme 30/V /938 tarihine rastı ayan Pazartesi günü saat 15 de Kaba -

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek, istiyenl erin fenni evrak ve vesaikini İnhisarlar 

İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lazımdır. 
· VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile inşaat §Ubesinden alınacak 

ehliyet vesikası ve % 7,5 muvakkat güvenme parası veya mektubunu ihtiva 

edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de. kadar yukarıda adı 
geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiı olması lAzun. 
dır. c2714> 

I - Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve mikdarı gösterilen 60,000 adet niha
yetsiz ıerit pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 27/5/938 tarihine rastlayan Cuma günil saat H de Kabata~a 
levazım ve mübayaat §Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ur - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen fUbeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. c2024> 

ı - Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet h: -:agraf pazar -
lıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 2/Vl/938 tarihine rasUıyan Perşembe günü saat 14 de Kabata§
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloglarını mü

nakasa gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mu tazammın vesika almaları lazımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edile gün ve saatte % 7,5 güvenme para
lariyle birikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c2790, 

Senelik ınuham !Ik 
men kirası teminatı . 

Büyükadada Yalı mahallesinde Kumsal sokağında gazino 
~ri M 6 
Heybeliadada Abbaspaşa iskelesi sokağın da deniz banyo yeri. 70 5,25 
Kınalıadada Yalı caddesinde deniz banyo yeri. 20 1,50 
Burgaz adasında Yalı mahallesinde deniz banyo yeri. 40 3 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller kiraya veril

mek üzere ayrı ayn açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 27/5/938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. (B.) {2810) 

EYVA 
En hoş ve taze meyvalann usarelerinden istihsal 

edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

Emsalsiz bir fen harikası 

hayatın intizam ızlıklannı en emin 

ıurette ıılah ve insana hayat v 

canlılık bahıeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU • ISTANBUL 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bayan Fitnat varislerine ilan yolile tebliğ 
Bayan Fitnat Fethiye Katipmuslahattin mahallesinde Fethiyekapısı sokağın

da eski 32, yeni 4, S numaralı iki ahşab evin tamamını birinci derecede ipotek 
eöstererek 27.8.930 tarihinde 9292 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (200) 

lira borcu 1.2.938 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile 
beraber borç (407) lira (33) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun 
mucibince hakkında icra tabiki başlanmak üzere tanzim olunan ihb:ımame 

borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu 
Bayan Fitnatm yukarıda yazılı Sandığa merhun hanede öldüğü anlaşılmış ve 
tebliğ yapılamamıştır. Mezk1lr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliga
tın ilan suretile yapılmasını tımirdir. Borçlu ölü Bayan Fitnat mirasçılan işbu 

ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murisle
rinin borcunu ödemeleri eya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildir· 
rneleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurt armazlar veyahud başlıynn takibi usul 

dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça 
satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve lıer 
birine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kalın olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. (2774) 

•. - ·' . 't İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

BiLEN KAZANIR 
~ayın Bayanı nrırnızdao samlmt ricamız; ıağlıklarmı yuvalarının 

ıaadetini ( aylık temizlik) lerinde daima 

Müflis Osman Paşa oğlu ölü Abdülka

dirin Kasımpaşadaki arsa ve baraka his

seleri satılamadığından alacaklılar ekse· 

riyeti bu hisselerin masa mevcudundan 
terkinini istemişlerdir. Masa memuru bu 
hususta alacaklılar hey'eti umumiye.sin
ce karar verilmek üzere 20/5/938 saat 
13,30 da alacaklıların toplanmaya dave-

ve Bağı kullanarak sigorta etmelidir. Medeniyetin dev adımları kar
şısında eski usullere bağlanmak, terakkiye yoz çevirmek, gelecek 
tehlikelere nza göstermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafından şük

ranlarla karşılanan ( FEMIL) sizleri nzucn meşakkatlerden kurtarır, 
rahim hastahklanndan korur. Cildinizin taravetini artınr. Vocudc 
tam bir serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altında sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, yazlıkta seve seve kullana
cağınız bu gayet sıbbf, pratik F.f..'M1L ve BAÖLARI her eczane ve 
bllyOk ticarethanelerde hizmetinize amadedir. 

tine karar vermiştir. Alacaklıların tayin 
olunan günde dairede hazır bulunmaları 
ilan olunur. (7704) 

İstanbul Birinci İflas l\teınurluğuudan: 
Müflis Limoncu Cemil masası alacaklıla

nnı alitkadar eden meselelerin tedk1k1 ve 1 -
dare hey'etinden birinin ihmali hakkınd:ıki 
şikayetin tedkiki dolayıslle olbnbdaki nizam
name ahkamına göre kararlar ittihazı için 
alacaklıların 19/ 5/ 938 perşembe günü saıı.t 
13 de dairede toplanmaları ehemmıyetıo 
llCı.n olunur. • l7705) 
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Arsenal nasıl lngilte 
şampiyonu oldu? Yazan: A. R . . 

Şövaly~ Cem, temiz havayı ciğerlerine doldurmak istiyormuş gibi geniş geniş 
nefes aldı: "iyileşeceğimi söylüyorsun Antuvan, artık kimin için? Düşünecek 

kimim kaldı? Sen galiba Civanna'dan bahsetmek istiyorsun? .. 

42000 kişinin çevrelediği muazzam stadda, top o kadar 
biiyük bir sür'atle sağdan sola kayıyordu ki gözle 

takib etmek bile güç oluyordu 

- Ah.. anlıyorum .. kimlerin desise
sine kurban olduğunuzu anlıyorum. 

Halbuki bana, başka şeyler söylemiş -
lerdi. Sizin birdenbire ortadan kaybol
duğunuzu, bana büsbütün başka türlü 
bildirmiş1erdi. E\'et böyledir. Luvr sa
rayının bir tarafından neş'e taşarken; 
öbi.ir tarafından da fesad ve entrikalar 
kaynar. 
Kralın jantiyomları, kıpkırmızı ke -

silmişler, başlarını önlerine eğmişlerdi. 
Antuvan, müstehzi gözlerini bunla -

rın çehrelerinde gezdirmiş. 
- Hiç müteessif olmayınız, haşmet

penah.. vak tile Madridde felsefe ders
leri verirken, aklıma şöyle bir vecıze 
ge!mişti. Saraylara, hiç bir zaman ha -
kikat girmez. İşte onun içindir ki; ge
rek muhterem şöva1ye Cem hazre~leri; 
ve gerek bu aciz ve sadık kulları, her 
ikimiz de bütün dostlukları saray kapı
larının haricinde arıyoruz. 

Kral, başını eğmişti: 
- Ne ise .. bu meseleyi daha müsaid 

zamanda hallederiz. Şimdi, Şövalye 

Ccmin macerasını öğrenmek istiyorum, 
demL~ti. 

• 
tKURBUVA) ŞATOSU 

Antuvan, geniş bir balkonun kapısı
nı açtı. Elile karşıdaki manzarayı gös
tererek: 

- Bakınız, pek muhterem şövalyem, 
şu manzaranın letafetine bakınız. Ka
nunuc;ani ayında bulunmamıza rağmen 
yemyeşil ağaçlar, zümrüd gibi çayırlar, 
aralarında gümüş bir yılan gibi kıvrı
lan dereler.. ve sonra, parlak güneşin 
altında harelenen şu sakin deniz ve ni
hayet, saf ve berrak sema ... Öyle tah
min ediyorum ki, burası size pek hoş 
gelecek. Az zamanda sıhhatiniz tebed
dül edecek. Doğrusu, bu şatoda ikame
tinize müsaade ettiğinden dolayı haş
metlü Fransa kralı Birinci Fransuva 
hazretlerinin otuz beş yıllık güna mı 
affettirmek istiyorum. Fakat ne. çare 
ki: insanların günah ve sevab işlerini 
idare eden azizlerle aram iyi değil. 
Müsaade !buyurursanız, şuraya bir u
zun sandalye getirteyim. Onun üstüne 
uzamnız. Şairane hayalata dalınız. Fa
kat gene müsaade buyurursanız, bu şa
irane hayalatınızın pek uzaklara git
memesini, hatta, Tulon ufuklarını geç
memesini rica edeceğim. Çünkü doktor
lar, en küçük bir üzi.intünün bile Uzeri
nizde fena bir tesir husule getireceği
ni söylüyorlar ... diye bağırdı. 

Şö,·alye Cem, sanki o temiz havayı 
ciğerlerine doldurmak istiyormuş gibi, 
geni~ geniş nefes aldı. 

- Şairane hayalfit.. artık, kimin için? 
Düşünecek, kimim kaldı? Civannadan 
bahsetmek istediğini anlıyorum. Fakat 
o artık benim için hiçbir şey değildir. 
Beni terkeden .• baskasile evlenen, hat
ta beni kocasına öldürtmek isteyen bir 
kadını düşünmekten ne çıkar? Emret. 
Şura\ a bir sandalye getirsinler. Biraz 
istirahat edeyim. Şehirden buraya gel
mek beni epeyce yordu... diye mırıl
dandı. 

Antuvan, şatonun uşaklarından biri
ne seslendi. Bir uzun sandalye getirtti. 
Ilık bir hararet neşreden parlak giine
şin altına Şövalye Cemi yerleştirdi. 

- Siz, istirahat ediniz, aziz ~öval
yem. Ben de yatak odanızı gözden ge
çireyım ... dedi. 

Fakat tam balkon kapısından girip 
de şövalyenin yatak odasına gidecek 
ko: idora sapar sapmaz arkasından bir 
uşak vetişti: 

- Mösyö A,ntuvan .. Poyraz Ali Reis 
geldi. Salonda sizi bekliyor ... dedi. 

Antuvan, derhal yolunu değiştirdi. 

Birkaç koridor geçerek, leylak rengi 
dtn-arları ve e.şyalarile hayali bir sah
neve benziyen salona girdi. Poyraz A
li, burada beklemekte idL • 

Londra (Hususi surette giden arkadaşı -
- Ah, muhterem reisim .. hoş geldi- - Evet, aziz reisim.. sizinle derhal mızdan) - 1937 - 38 senesi İngiltere lig şam 

niz ... diye seslendi. görüşmek istedim. Çünkü sizden mü- plyonası Arsenalln zaferlle bitti. 
Poyraz Ali, Antuvanın bu neş'eli is- him bir şey rica edecektim. Ligde bir sayı farkile en başta bulunan 

Wolverhampton takımının Sunderland'a ı-o 
tikba1ine, gülümsemekle iktifa etti. Ve - Ne gibi?.. mağlübiyeti haberi geldiği zaman Hlghbury 
derhal konuşmıya girişti: - Ricamın birincisi, şu: Acaba mu- stadını dolduran Arsenal tarafdarlarının 

- Şövalye nerede?.. vakkat bir zaman için bu şatoya nakle- coşkun tezahüratı dakikalarca devam et -
- Onu, tarasaya çıkardım. Uzun bir debilir misiniz?.. ti durdu. Sağ muavinleri Cryston He merkez 

sandal"·eye yatırdım. Bol bol hava Ye :_ Niçin?... muhacbnleri Drak gibi iki .beynelmilel oyun-
" cusundan mahrum olarak sahaya çıkan Ar-

güneş alıyor. - Şövalye ile beraberce ikamet et- senal'e doğrusunu söylemek ıhını gelirse bu 
- Nasıl? Yerleşebildiniz mi? rnek için. kadar parlak bir oyundan sonra şampiyon-
- Eh. muhterem reisim, yerleşm~ye - Buna, ne lüzum var·~ Sen, şövalye- luk hakikaten layıktı. 

gayret ediyoruz. nin yanındasın. Ben de, sık sık gelebi- Maç sabahı Londra sokaklarında, yaka -
sında beyaz kırmızı kordelalı, başlarında ay-

- Şövalye nasıl?.. lirim. ni renkde kepler giymiş kadın, erkek, çoluk 
- Hiçbir fark yok. Zahiren, sükCıne- - Sizin, sık sık gelmeniz kafi değil, çocuk ortalığı bir panayır yerine çevirmişti. 

tini muhafaza ediyor. Fakat, içindeki muhterem reisim. Bw·ada, daimi suret- Bu kadar ciddi bir memlekette güpegündüz 
o mel'un kurd, onu için için yiyor. Gü- tc ikametiniz lazım. Çünkü şövalyenin karnavalı hatırlatanlara tesadüf etmek cid
nün birinde, içi boşalmış bir ağaç göv- yalnız kalmasını istemiyorum. den tuhaf oluyor. Birkaç sene evveline ka -

dar Hlghbury tepesi denen mahallenin adı 
desi gibi, bir anda onun devriliverece- - E, sen buradasın ya?.. şimdi Arscnal'd!r. İngllterede büyük bir §Öh-

ğinden o kadar korkuyorum ki.. - İşte, asıl mesele orada... Çünkü rete sahib olan Arsenal nihayet kırk yıllık 
Kısa bir süklıt geçti. İkisi de mütees- ben, muvakkaten şövalyeyi terketmek mahallenin ismini değlştirtmeğe muvaffak 

sirdi. ve tm·avvur ettiğiın bir vo!culu2:a çık- olmuştur. 

d Vaktlle tersane topçulan tarafından l"U-
SükUtu, Poyraz Ali ihlal etti: mak fikrin eyim. rulan Arsenaı bugün Londralılann bir sem-
- Şövalyeyi buraya naklederken, - Yolculuk mu?.. bolüdür. Büyük Brltanya futbolünde oelll 

en kısa 'bir zamanda beni görmek ic;te- - Evet. ballı rol oynıynn Arsenal bu çok nazik vazl-
diğinden bahsetmişsin. Ne söyliyecek- - Bu da. nereden çıktı?.. yetini hüsnü idare ettiği içindir kl tşgal et-
tin? (Arkası var) tiğl yerde koca bir mahalle kurmuş. 
=================================== Dört tarafı muazzam binalarla süslü olan 
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SOLDAN SAÖA: 
ı - Başvekllimlzln ziyaret ettiği son mem· 

le ket. 
2 - iıbe, nota, çalışan. 
3 - Blr lslm, işaret etmek. 
4 - Mahkemeden alınan, komşu 'l'e öost 

bir Türk lll. 
5 - Çekovlovakyanın merkezi. 
6 - Nota, lüzumlu. 
7 - Bir emir. 
8 - Düşürmek, zeki. 
9 - Eskiden Mkirnlik vaziresl yapan a

damlar, nota. 
10 - Bir nevi kayık, evin kısımları, eski bir 

slHi.h. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
1 - Eski olmıyan, bir böcek. 
2 - Kendisini beğenmiş adam, kışın ya-

pılan bir spor. 
3 - Su, yol. 
4 - Sporcuların en büyük imtihanı. 
5 - &ıymaktan emri hflzır, saatln çıkar-

dığı ses. 
6 - Halk. 

1
- _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. klübün ortasında .futbol oynanabileceğine 1-:: ~ A (r) y (Ô) :

1

: ~~~~~~ancak içeri girdikten sonra müm -

Fenerbahçeli olmasına rağmen bana bu
~ - _ - _ - - _ - _ - _ - _ - _ - _ - -_ -_ _ - _ • rnda büyük bir dostluk gösteren antrenör 

k 
• Cimy Elyot ile stadın önünde buluştuk. is-B u g Un ü program tanbulda hemen hergün golf elblseslle dola-

şan Elyot burada tam bir Londralı centll -

lSTANBUL 
13 Mayıs 1938 Cuma 

Ö~le neşriyatı: 
12.30: Pllı.kla Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Pl!ikla Türk musikisi. 13.30: Muh
telif plfı.k. ncşrlyo.Cı. 

Akşam n~.riyatı: 

18.30: Spor ve gençllk bayramı: Konfe
rans: Reşad Tanberk. Tıb Fnkülte.'lindeıı. 18. 
45: Beyoğlu Halkevt gösterit kolu tarafmdan 
bir temsil. 19 15: Konferans: Ali Kanıl Ak
yüz (Çocuk tetblyesl). 19.55: Borsa haberle
ri, 20: Muzarter İlknr ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şa.rkıları, 20.45: 
Hava roporu, 20.48: Ömer Rıza tarafından a
rabca soylev. 21: Nihal ve ukadaşlan tarafın 
dan Türk musikisi ve halk şarkılan, (saat d
yarı), 21.45: Orkestra, 22.15: Ajans haberlert, 
22.30: Plfıkla sololar, opera ve operet parça -
lıırı. 22.50: Son haberler ve ertesi günün prög 
ramı. • 

ANKARA 
13 ~Iayıs 1938 Cuma 

Öğle neşriyatı: 

12.30: Kanşık plak neşriyatı. 12.50: Pldk: 
Türk musikisi ve halk şarkıları. 13.15: Dahi
li ve harici haberler. 17.30: Halkevinden 
naklen inkılab dersi. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Karışık plak neşriyatı, 19.15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları: (Makbule Çakar 
ve arkadaşları>, 20: Saat ayarı ve Arabca 
neşriyat, 21.15: Türk muslklsl ve halk ııar -
kılal'l: (Hikmet Rıza ve arkadaşları), 21: 

men gibi laclverd elbise, melon şapka ve 
muntazam sarılmış şeınslycsile dolaşmak -
tadır. Randevusuna üç buçuk daklktı gecik
tiğinden dolayı özür diledi. 

Şehrin bol vesaitıne rağmen saniyede blr 
ynnıp sönen kırmızı, sarı ve yeşil lfımbala
rm lşnreUnden kurtulup muayyen bir yere 
gitmek mümkün olmadığını blldlğim için e
sasen on beş dakika beklemeğl göze almış -
tım. İstanbulda Elyota çoban diyenler onu 
burada görseler yanlış kanaatlerini çoktan 
değiştirmiş olacaklanna eminim .. 

Tedarik ettiği da vetıyelerle stadın en gü
zel yerine oturduk. Maçtan blr saat evvel 
ylnni binden fazla seyirci tahmin ettim. 

Arsenal klübil küçük çapta devlet glbl blr 
şey. Vlktorya garında blr lokanta ve bir ya
taklı olmak üzere iki muhteşem vagonu var. 

Stadda yatakhanesi, kabul ve parti sa
lonları, 'hastanesi, kendi renklerini glyen 
yirmi yedi klşlllk bandosu ve bütün bu 1~ -
leri idare eden büyük bir kadrosu var. Maç 
saatine kadar ağır parçalardan tutun da 
Londra radyosunda dinlediğiniz en oynıık 
hııvaları hiç llOluksuz dinledik .. 

stadın 'büyük saati iklyi yinnl beş ;;eçU 
geçmedi, beyaz pantnlon, kollan ve yakala
rı beyaz, bedeni kırmızı gömlekli Arsenal o
yuncuları büyük nlkışlnrı susturan kaynana 
zml tıları arasında sahaya geldiler .. 

Düz beyaz pantalon ve gömlek giymiş 
Boıton Vandrerz takımı bir tarafda, Arse -
n:ı.l oyuncuları diğer taratda şüt çekerler -
ken kaptanlar el sıkmış, hakem parayı at -
mış, oyun da stadın kocrunnn saatlle tam üç 
buçukta başlamıştı. 

Bastın verdi, West Wood topu sürdü, hü -
lllsa o vurdu, bu vurdu, derken llk devre 3-0, 
lklncl devre nihayet Bolton takımı sağ mU
dafllnln kendilerine yaptığı beşinci gol ile 
5-0 ArsenaUn gallblyetlle bitti deyivermek 

Arsenalln sol müdatil Hapgood otuz ~ 
kırk yardadan birkaç şüt çekiyor. 

Muavinler ikinci bir hücum hattı vaz W 
slnl defaatle görüyor. Bu kadar ileri, geri 
çalı.şma, oyuncuların nefes ve .sür'at tabı!t• 
yetlerlni göstermeğe kUidir. 

Arsenal takımında büyülı: bir anlaşma vJr· 
Topu mekik dokur gibi ayaktan ayağa o ı.: ,. 
dar kolay ve rahat geçiriyorlar ki bu sb~ 'rn 
oyunun zevki daha büyük oluyor. Üç :ı3 

bir gol diyen İngiliz antrenörlerinin ldd -a· 
ları doğrudur amma, blç değilse bir lrı:wıı 
boyunca topu sürmedikten sonra da bun ıı:ı 

Ligde sekizinci vaziyette olan Bolton van· 
drerz takımına bu kadar bol sayı at.mı'I< 
fırsatını bulan Arsenaı hilcum battı, müdll' 
!'aa·nnın bu kadar bol 
faasının parlak oyununa müteşekkir olduğtı• 
nu da unutmıyacaktır. 

Kaleciler müdafaa hat.ıannın nAhat: yere 
müşkül vaziyette kalmamaları içln toPU 
mümkün olduğu ktıdar sür'aUe ellerinJcıt 
çıkarıyorlar. _.... 

Müdafaa hatlarının vazifesi topu derı.tJ1 

uzaklaştırmaktır. Gideceği yeri değil, tehti • 
kenin uzaklnşmış olması esasını kabul :t • 
mişler. İki hat arasında trUbab temine ıncc· 
bur olan muavinler bu patırdıda en çok kuf· 
vet sarfına mecbur olan oyunculardır. 

Müdafaa kadar hücuma da iştirak .tmclC 
zarureti onların durup dinlenmeden çalış • 
malarını lcab ettiriyor. 

Oyun tarzları mütemadiyen depıasııııın 
yapmağı emrettiği için saha içinde tribunde 
oturur gibi oyuna seyirci kalmak imkıitl1 

yoktur. 
Daima hareket halinde bulunan oyuncıı· 

lar kısa ve uzun pas, yerden, havadan. ı.:a· 
ta lle, kaleyi görünce her fırsatta şüt çek • 
mek mecburiyeti dolayıslle futbolil bı; kil • 
dar zevkli bir hale sokmağa muvaffnk ol • 
muşlardır. 

1 Arsenal hücum hattının pek mükenırnc 
bir şekilde topu blrblrlerlne vermesi t.art! e· 
dllir gibi dcğlldir. Stekaya çok hl'lk!.n bl • 
lardocular gibi çimen sahada topu o kndn' 
hüsnü. idare ediyorlar ki tutbolü bu itndıı' 
mükemmel bir hale sokmak için orıın kuf• 
vetll bir nazariyata lstlnad ettiğine inııııt 
etmek lazımdır. 

Zevkine doyulmıyan bu maçda Ar~enııllı'I 
gallbiyetınl illln eden hakemin düdü~u öt ; 
tüğü zaman binlerce halk sahaya iı~ıı,cre 
meşhur oyuncuları omuzlarına alrlı;11:-. J{or • 
ner bayraklarını hatıra olarak yerinden sö· 
küp götüren seyirciler var. • 

Daha takımlar sahadan çekllmeden baıı• 
do ortaya gelerek Arsenalln marşını çnıdı. 
Hemen bütün seyirciler hep birden uzun ıJ • 

zun şarkıyı söylcdller.. 1' 
Horalar arasında Arsenalin şampiyonlU 

hikayesi de böylece bitti.. 
11 Arsenal takımı 42 lig maçındtı (21) def, 

gallb (10) defa berabere ve (11) defa d 

ma~lüp olmuştur. 
(77) gol atmış, (4.4) gol yemiş, 1ktncfd~ 

bir sayı farkla (52) puvanla sekiz sene zar 
fında beşinci dera İngiltere şampiyonıd0 -

nu kazanmıştır. 0 
Geçen senenin birinci lig şamplfOP _ 

Manchester City fena bir tesadüf bu ıne" 
sim ikinci Uge düşmüştür. Ast.on Villa t.at;ı 
mı da lklnci llg blrtnclsi olduğu için biri~) 
lige terfi etmiştir. Arsenalin bu nıııçıll 
42,000 kişi vnrdı. Ömer IJeSi!!~ •..• ........................................................ 

So Pos 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 7 - Göz yummak, eski bir Unvan, aşağı 

8 - Söz verme, akıl. 
9 - Eklenmiş. 

Konferans: Adnan Menderes; (Aydın Say -
lavı), 21.15: Pliı.kla dans muslklsl, 22: Ajans 
haberleri, 22.15: Yarınki program. bütün oyunu anlatmak demek olur... Yerebatan, çatalçeşme soknk, 25 

10 - Şaka, iyilik sembolü. 

8 '9:'" 10 
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Evvelkı bulm.acanı.n haZledilmi§ ıekli .............................................................. 
ERTDÖRUL SADi TEK 

Bu gece 
Tekirdağ Halk 

sinemasında 

······························································ İngiltere futbolünün büyük hususiyeti i S T A N B U L 
Arsennl takımının oyunu içindedir. Sükiınet 1---------------

~ ve her hareketi bilerek yapmak en büyük Gazetemizde çıkan yazı ve 
meziyetleridir. resimlerin bütün hakları Nöbetci eczaneler Bir oyuncunun topu on metre sürdüğünü mahfuz ve gazetemize aittir· 
görmedim. Meşin topun zümrüd gibi çimen 
sahada kendilerinden evvel yuvarlanıp iste
nildiği yere kadar gideceğini keşfetmişler. 

Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul clhetindekiler: 
Aksarııyda: (Pertev>. Alemdarda: (Eş

ref Neşet>. Beyazıdda: (CemUI. Samat
yada: (Erotllos). Eminönünde: (Mehmed 
Kazım>. Eyübde: (Hikmet Atlamaz). Ka
ragümrükte: (Arın. Fenerde: (Hüsamed
din). Şehremininde: <Hamdi>. Şehzade
başında: (Üniversite>. Küçükpazarda: 

• (IIlkmet Cemil). Bakırköyünde: CHUIU>. 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstlklftl caddesinde: (Galata.saray>. Tü
nelbaşında: CMalkoviç>. Galatnda: Cİkl
yol). Fındıklıda: (Mustafa Nail). Cum
huriyet caddesinde: (Kürkciyan). Kal
yoncuda: CZafiropulos>. Firuzağada: (Er
tuğrul). Şişlide: (Asını). Beşiktaşta: (A-
11 Rıza). 

Botaziçi, Kadıköy 'ftl AdalardaJdleT: 
Üsküdarda: CSell.oUye). Sarıycrde: CA~ 
saf). Kadıköyünde: <Büyük - Öçler.> 
Bü.yükadada: (Hallı:). Heybelide: CHolk). 

İsimleri dillere destan olan oyuncuları, 
bilhassa Bastını doksan dakika şöyle zevkle 
seyredemedim. Atlet gözü ile söylüyorum, to 
pu almasile vermesi birkaç saniye içinde o-
1 up bitiyor. 

Muavinler için bir oyuncuya balta olma
ı:;a lüzum yok, şap glbl yanar. Oyuncuyu de
ğil, ayaktan ayağa durmadan dolaşan topu 
takib etmek oyunun birinci şartıdır. 

Bayıla bayıla alkışladığımız, süzüle süzü
le topu sürmek, kıvır dedikçe bir daha kı -
vırmağı ya burada bilmiyorlar veyahud da 
yasak edilmiş olmalı, yapmıyorlar. Çat bu -
radtı, çat orada dolaşan top yirmi iki oyun
cunun nazarlarını olduğu gibi il7JCr1ne çcltl -
yor. 

Santyenln onda biri hücum hattına ne 
kadar yardım ediyorsa, müdafaa için de o 
kadar musibet oluyor. 

Kale sıkıştığı zaman bütün t.akım möda
faaya yardıma koşuyor, hücum fırsatı ııeı -
dlğl zaman müdafilerin vazifesi kollan bö -

,..._ ______________ ,..,,...ı1 ğüt11nde seyirden ibareı kalmıyoı. 

ABONE-·FIATLARI 
~· ::;::::==;:::=:::::::;=::::-::= t 

1 6 :• 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

'. 
' 

TÜRKİYE 1400 750 4- •• ~ .ıt
YUNANİSTAN 2340 1220 7 ıü 1 fT' 

ECNEBİ 2i00 t400 ~ııP ! rD 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme~ 
ilanlardan me•'uliyet alın111""· 

ı. .,duk 
Cevab için mektublara 10 ,.lir • 

Pul ilavesi Hizımdu. .......... ,....................................... . 
! Posta kutusu : 741 İstcml•tı! ~ . . 
E Telgraf ; Son Posta i 
! Telefon : 20203 .! 
'-·············································· 
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i ADETA BiR MUCıZEI ~ kil.· (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
fi 1• Tevfik Rüşdü Aras ve maiyetlerin
b· k.i zevatı istikbal için bu sabah 6.50 de 
nr heyet Dragman hududuna gitmiştir Resmi tebliğ 

eyette hariciye nezareti erkanı, emni-'Y t Belgrad 12 (A.A.) - Türkiye Başveki-
le umum müdürü ve protokol şefi bu- 11 ceıa.1 Bayar ile Hariciye Vekili Rüşdü 

B. Yankovlç'ln nutkuna cevab veren Baş
vekil CelfLl Bayar, Türk mUletlnln selAmını 
getirdi~! Yugoslavyada bu nzife ile bulun -
maktan ne derece sevinç duyduğunu teba
rüz ettirmiş ve bundan sonra Yugoslavya -
nın büyük terakkllerlnden bahsederek, B. 
Stoyadlnovlç'in şahsiyeti, Yugoslavya mllll 
kalkınma ve yenileşme eserinin muvaffak1-
yetl için en emln bir seneddlr, dem~tlr. 

i Diye Bayan inci itiraf etti. 
Unınaktadırlar. Heyet hududda Celal Ba- Arasın ziyaretleri hakkında aşağıdaki 

Yar ve Rüşdü Arası Bulgar hükUıneti na- tebllğ neşredilmiştir: 
=~~ selamlamış ve cHoş geldiniz> de- Türkiye Başveklll Ekselaru Cem Ba -
~tır. yar ve Hariciye Vekili Ekselans Rüşdü 

Sözü Baltan Antantına intikal ettiren 
B. CelfLJ. Bayar bu hususta ezcümle demi§ -
Ur kl: M Arasın Belgradı ziyaretleri. münasebeti.-

. üteakiben heyet Türkiye Başvekili- le, Türk devlet adamları ile Başvekil ve ııın hu • Bu Antant, ayni zamanda her iki mem-
So susı trenine geçmiş, hep beraber hariciye nazırı Ekselans Dr. Mllan Sto- leketln sarsılmaı bir surette b~lı bulundu _ 

f:aya hareket edilmiştir. yndlnovlç arasında görüş teati.si yapıl - ğu umumi sulha da yardun eylemektedir. 
t ~rkiye Başvekili Sofynda parlak mc- mıştır. • Başvekll, Yugoslav Radikal blrllğt genç-
nsırnı ka İ Çok snmlml blr hava 1çl.nde yapılan bu ll~nden Türk gençllğtne .selAm götürme _ 

,,.
1 

•• e rşılanmaktadır. stasyon bina- göruşmelerde !.ki memlekette oldul'.u .. '.Iürk B & sini. rica ederim, dediği zaman bu taıeb da-
ti İ - ulgar bayraklarile süslenmiş- gibi biıtun Balkan Antantını alakadar kikalarca süren heyeunlı alkışlarla tar§llnn 
h r, stasyonda bir askeri kıt'a, başta eden meseleler mevzuubahs edil - mıştır. 
~ndo bulunmak üzere, selam resmim ifa mlş ve görüşmeler, Türk ve Yugoslav Türkiye Başvekili nutkunu Sırp - Bırvat-

ccektir, devlet adamlarının görüşlerinde muta -1ü k" bakatı gostermlştlr. ça ıyaş:ısın Yugoslavya. diyerek bltlrmlf ve tren :_::e Başw:!kili Ccliıl Bayan hamil Bundan b:ışkn, ayni tes:müd ve kar- bu nutku mütcaklb Yugoslavya milli mtır§ı 
L<ı.,., t 9 50 d s f dinlenmiştir. dah· saa , e o ya istasyonuna şılıklı anlayış zihniyetinin bütün Bal -

= ---------------------------------= ----------İ ıl olacaktır. kan Antantı devletleri.ne de llham ver- Başvekil CelA.l Bayar, Yugoslav Radikal 
sta t ld ğu birliğinin Üniversite klübll lle bilhassa aıa. _ 

"of syond. a Bulgar Başvekili Köseiva- mek e o u müşahede edl.lmlştir. Bu _ 
., Ve ref k G sayede, bu enternasyonal teşekkül, ma - kadar olmuş ve burada bir çok üniversite = 
ltral ı ası, saray müsteşarı umef, zlde olduğu gibi, bütün Balkan devlet _ talebesi kendilerine hararetli blr hüsnü :ıı:a- :E 
lla ın Yaveri, harbiye nazırı general lerl.nln meşru menfaatlerini ve umumt bul göstererek Türkçe cboş geldiniz. dem!ş- = 
ge ska}of, Sofya garnizonu kumandanı sulhün 1dames1nl naznn dikkate alarak lerdlr. =: 
~ n~raı Lukaş ve Türk elçisi Şevki semereli politik ve ekonomik faaliyetini. Belgradda son giin §§ 
d~ er, sefaret erkanı, Türk - Bulg3r inkişaf ettlrmeğe devam eyllyecektlr. Belgrad 12 - Bu sabah saat 11 de Tür- § 
Sto uk cemiyeti reisi Profesör Petka ""----------------'~ kiye Başvekili Celal Bayar, refakatinde § 
letiYanof, Balk.an Antantı devletleri elçi- d Dr. Tevfik Rüşdü Aras olduğu halde ha- = 
lu

" Ve matbuat mu·· messı"llerı· hazır bu- zifc, ost milletin bize karşı gösterdiği . := ., rıciye nezaretine giderek orada uzun -
~Caklardır. iyi kabulün ne derece yüksek ve heye- müddet Yugoslavya başvekili ve harici- = 

"'-.. :z~iye .. Bacıvekili trenden iner inmez canlı olduğunu Tiirk milletine söyle - B =-.,ı..ı..,l\q "$ • k . ye nazırı . Stoyadinoviç ile görüşmüş-
Cak Türk ve Bulgar marşlarını çala- me tır. t"" := 

°S Ve asker teftiş edilecektir. Kraliyet hükfımeti, bize en geniş bir ur. §§ 
ile ~~~kil Celal Bayar Bulgar başvekili misafirperverlik bezletti. Büyük kiyn - Saat 13 de Türkiye elçiğinde husust bir § 
fa.tetıhrlıkte. istasy. ondan doğruca Türk se- set sahibi bir Prens olan Altes Ruvay- öğle yemeği verilmiş ve bunu müteakip := 

ane yal naib Prens Paul'e t · l · · · Türk devlet adamları Belgrad §ehrinde :E 
tlıüdd . sıne gıdecekler ve orada • bir azım erımızı b = 
l'ar et ıstirahat edilecektir. Celfil Ba- takdim etmek ve hatırası memleketle- ir gezinti yapmıştır. := 
gide Ve Rüşdü Aras saat 10,30 da saraya rimiz arasındaki münasebetler tarihin- Bu akşam saat 21 de Yugoslavya baş- = 
h~ek hususi defteri imzalıyacaklar ve de ölmez bir surette kalacak olan bü- vekili ve hariciye nazırı B. Stoyadinoviç -
llotu ~e hariciye nezaretinde Köseiva:- yük Şövalye Kralın sayıp eşi Valide hariciye nezaretinde Türk vekilleri şe- := 
~İ:Yar ~Yaret edeceklerdir. Köseivanof bu Kraliçeye hürmetlerimizi arzeylemek refine bir hususi akşam ziyafeti veI"- = 
~dece~i· Türkiye sefarethanesinde iade şerefine nail olduk. rniştir. = "cJan tır. Bundan sonra şehirde bir cc- Memleketinizdeki fkaınetimiz es- .............................................................. ~ 

'l\ı Yapılacaktır. nasında, her tarafta tipik bir manzara, := 
Ciğıfl rkıye Başvekili ve Hariciye Vekili sükCın ve nizam havası, devamlı bir ça- := 
l'a ~eıneğini kralın misafiri olarak Sof- lışmanın ve.diği refah manzarası kuv- = 
cekı:d~rındaki Vranya sarayında yiye- vetle hayranlığımızı celbetti. Başvekil = 
bac k ır. Kraliçe yemekte hazır bulu- Stoyadinoviç .gibi büyük kıymette bir 

l~i ~r. zatın riyaset ettiği hükfunetinizin iyi - = 
lrıu~ aşvekil arasında cereyan edecek lik getirir idaresi sayesinde memleke - § 

Bir hafta zarfında tamamen değittim. Şimdi on 
genç görünfiyorum. Bütün arkadqlanm beyaz 
cildime gıpta ediyorlar. 

sene daha 

ve nermın 

Bayan incinin tedavi 
görmeden evvelki ha· 

kiki fotografı 

Yalnız 7 gün kadar 
bu tecriibeyi yııpınız. 
Siz de ıayanı hayret 
bir ten temin ile daha 

genç görfinmüş 
olursunuz. 

cBeniın için hakikaten bir 
mucize oldu.» diye Bayan 
İnci beyan ediyor. Hafta 
zarfında bu derece şayanı 
hayret bir tarzda değişece
ğimi zan ve ümid etmiyor
dum. Bütün arkadaşlarım 
daha genç ve daha sehhar 
göründüğümü söylüyorlar. 

Bayan inci kullandıgı 
bfttün güzellik leva• 
zımabnı arkadaşlanna 

tavaiye ediyor. 

Bayan İnci'nin güzel
lik levazımah kullan· 
dıktan 7 gün sonraki 

hakiki fotografı 

Cidden bu cazib tenime 
gıpt.ı etmekle beraber na
sıl temin ettiğimi de bil
mek istiyorlar. Bu da gayet 
basittir. Cildin hakiki un
suru olan Tokalon kremini 
ku1!anınız. Siz de benim gi
lbi gençleşip cazib bir ten 
ıtemin ediniz.> 

BAYANLARI AZARI Di~KATi 
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~İlşdu C>t(>leri müte:ıkip Celal Bayar ve tinizde muhteşem başarılar elde edil - -
tasiını Aras akşam saat 16,20 de ayni rne- miş ve refah hüküm sürmekte bulun - ~lflllff 

e İstaiıbula hareket edeceklerdir. muştur. 

Sahn aldığınız Tokalan kremi vazolannın 
yfik bir kıymeti vardır. Onları bayiinize iade etti-
ğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükafatlan bulunan Tokalon müsaba-ll Beigraddan hareket Bütün intibalarımı şöyle hülasa ede-

la1 ~lgrad, 12 (Hususi) - Başvekil Ce- bilirim: 
br, Sayar ve Hariciye Vekili Rüşdü Aras Birleştirici Kralın eserinin sadık 
t 

toyad· muakkiblcrl yüksek varisi Kral Pier'e 
ıtıde b ınoviçin hususi akşam ziyafe-
23,ıs d ulunduktan sonra bu gece saat gıpta edilecek bir saltanat devresi ha -

e ku zırlamaktadır. 
1'1181 ... d coş n tezahürat ve""alkışlar a-h '' a s f Baylar, efkarı umumiyenin tercüma 

Her banyodan sonra saçımz 

Bu şekle girerse 

BRİYANTİN PERTEV 
onları dQzeltmeyi temin eder. 

arek t 0 yaya müteveccihen buradan nı olan sizler vasıtasile, dost ve mütte
l'r e etrnişlerdir \> enin )ı · fik asil millete en samimi selamlarımı Lüıeburgaz Sulh Hukuk MabkemesindC"ıı: 
Ugosı areketinden evvel Türk ve ve refah ve saadeti hakkında en hara - LüJeburgaz kazasının Koca Sinan mahnl-

~~8Yon;: :~1·raklarile donanmış olan is- retli temennilerimi bildiriri:Ql. lesinden serer oğlu Receb l'e Ömer kızları 
.ıı;ıye 

13 
ın erce halk toplanmıştı. Tür- Mukaddes, Fatma, Ynşar ve Şahiver nkll-

)adina:.Ş\'ekili istasyonda Başvekil Sto- Yugoslav radikal birliğinde lerl. Hakkı Özkan tarafından Oklağlı köyün-
\tali b lıç, nazırlar, Belgrad kumandanı Bclgrad 12 - Başvekil Celfil Bayar ve den Ömer oğlu Basan, İY.zet ve Ahmed aleyh-
k ' e ediy .. R ' Hariciye Vekili Rüşdü Aras yanlarında lerine ikame edilen 1zaleı'şüyu dtıvnsının ya
~. :Sul _e reısı, omanya, Yunanis- pılan duruşmasında müddelaleyhlerden ö-
gcnçlilc garıstmı elçileri, resmi :zevatı, Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç ve mer oğlu Ahmedln ikametgfıhı meçhul ol _ 
Renç ta teşekküllerine mensub yüzlerce diğer zevat olduğu halde bugün öğleden duğundan hakkındıı. llflnen tebllgat yapıldı
"lı~rlantafından çok samimi bir surette sonra saat 19 da Yugoslav radikal birli- ğı halde mumaileyhln duruşma günü icabet 
Sn~t lllıştır. ğinin merkezini gezmişlerdir. etmediğinden hakkında hukuk usulü muha-

)' - 23 ·· kemeleri kanununun 398 inci maddesine tev-
\t ar, l'efak u beş geçe Başvekil Celal Ba- Parti merkezine geldiklerinde, sayın fikan gıyab kararı ıttlhaz edilerek duruşma 
'h.: refik afuıde Yugoslavya başvekili Türk misafirler Başvekil Stoyadinoviçin yirmi altı :mnyuı 1938 tarihine müsadlf per
"Urltıye :;ı·. ~r. Tevfik Rüşdü Aras ve reisi bulunduğu Yugoslav radikal birliği şembe günü saat ona tAllk ve keyfiyetin mı-
dl e alkı"l çısı Haydar Aktay olduğu hal- mahalli komitesi birinci reis vekili Yan- nen tebllğtne karar verllmt,, olduğundan 
erdı"r. " ar arasında istasyona gelm·ı~- k . t f d k 1 Tü k müddeialeyh ömer oğlu Ahmedln nanın neş-

"$ ovıç ara ın an arşı anmış ve r ve rl. tarihinden itibaren be§ gün içinde 1tlrnz 
bı-/J.· Celftı l3a Yugoslav bayrakları ile süslenmiş bulu- etmediği ve gününde muhakemeye gelme-
'ıı~ ?le.tın ~Yar, Dr. Stoyadlnoviç ve harı - nan merasim salonuna alınmışlardır. dlğl takdirde gıyabında duruşmaya devamla 
°t'ılr~ı tertı neraı Mariç lle birlikte ihUram B. Yankoviç, bu münasebetle bir nu- hliküm verileceği tebliğ makamına kaim ol-
~ le l' ş etınış ve bu esnada mlizlka, mnk üzere hukuk usulil muhakemeleri ~a-

, llgOSJav tnllll marşlarını çalmış - tuk söyliyerek B. Celal Bayar ve Rüşdü nununun Hl lncl maddesine tevfikan key-
~· Ot1AJ Arasa hararetli bir surette hoş geldinizde flyet illin olunur. 
~ dJ.e Kelen ~ar, bundan sonra, kendls1nl bulunmuş, iki memleketi birbirine bağ- --------------
bı- «er ıe~at Uküınet Azasının, generallerin Iıyan dostluk hissiyatını tebarüz ~ttirmiş 
tır;.~toyat11n ın birer birer ellerini sıkmış ve ve Büyük Şef Atatürkün hökim idaresi f 
~~ trıUs:fvlç lle de blr kere daha samımı 

"-ttıı•~- n...
1

,..8.h.
1 

adan sonra trene blnmi"Ur. altında Türkiyede kaydedilen terakki- v 
"ij, ""'ll "I: <l B " Magazasının sattığı elbiseler 
C1e. f1e buı ayar lle Türk hey'etl refa- leri hatırlatmıştır. 1 - PEK MÜKEIUMEL 

~Ilı buk:;an diğer bayanlara isto.syon - B. Yankoviç, Balkan Antantından bab- 2 _ PRATİK 
( ~l tre erı takdim edllmiştlr. sederken demiştir ki: 
~ ı~1t1 trılizı1tn:ınhalk:n ılddetli alkışları ve cİki memlekeUn Balkan Antantına 3 

- GAYET ŞIK 
Jı e l3eı.gradd na eleri arasında saat mutlak bir itirnadları vardır.• 4 - ÇOK UCUZ 

a ekil an hnreket etmiştir. Bu nutku mütealtlb derin blr sfiküt ı - Kostümlerin zengin çeşitleri 
\o l3e~ Celal Bayann beyanatı çlnde Türk mllıt marşı dlnlenmlıt ve bunu her yerden iyi ve ucuz fiat-
l e~Ui Ceıaı ~ (A.A.) - Türkiye Baş- müteakib, Türk mısaflrlerl gözükür tarzdn larla satılmaktadır. 
t~ aşa - d ayar, Yugoslav gazeteci _ mütehassis eden alkış tufanı yeniden baş- ıı... _____________ _J 

l': gı ak,i beyanatta bulunmuş- lamıştır. 
'~ ============================= 

sın1 \lgoslavy d ç u B u K L u t.... sa'ku _ a a unutulmaz hatıra - M h · ~ sonraYacagun bu üç günü geçirdik- ,~-~ 8Ş Ur gaztnOSU 
"Le bu ~karkadaşım Dr. Aras ile bir - Mil 15 • i n •• •• l ~~ek!~?1. Ankaraya dönüyoruz. ı,.ıagtSID ınc razar gunu 8Çl ıyor. 
~etıne 'lU ı~e .gelirken Yugoslav K MANi e Y SADi idaresinde memleketimizin tanınmış ynksek san'at-
~ l'llıı ger rkiyenın samimi selam _ k!rlanndan mnrekkeb Fev1<alld• bir saz heyeti icrayı alıenk edecek-
bır llet-k~ 7e~ vazifesini taşıyordum. tir. 118.veten: Anadolu Saz lıeyeti ve milli oyunlar. MU~terilere meşhur 

\'~lifA'\,/~ıı d.erecede zevkli diğer Çubuklu suyu parasız "·erilir. 

-.J, UZerıme alıyorum: Bu va_ '-~-----~ ltlnah aervt• • Mutedll flatlar .. -----' 

BAKER 

• 

kasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim 
""~~....._._.....~~~""" edecektir. ~~~~.-.ııııı._....~~~ 

Devlet Demiryolları ve Hmanları işletmesi Umum idaresi ilanları 

H. Paşa - Adapazar tenezzüh trenleri 
15/5/938 tarihinden 15/8/938 tarihine kadnr Haydarpaşa - Adap:ızar arasın

da iki ve İzmit - Adapazar arasında bir tenezzüh treni seyrüsefere konulmuştur. 

Haydarpaşadan saat c6,55> ve Adapazardan saat cl8,56> da hareket edecek olan 

trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan ve Haydarpaşadan saat c7,30• Adapa
:zardan cl8• de hareket edecek olan trenler de birinci, ikinci mevki arabalardan 
teşkil edilecek, İzmitten tahrik edilen trende her üç mevki bulunacaktır. Gezin· 
ti trenlerimizin istasyonlara varış ve kal kış saatlerini gösterir cedvel aşağıya 

dercedilmiştir. c2805> 

İstasyonlar 

Haydarpaşa Saat 
İzmit :> 

Sapanca :> 

A<lapazar • 

Ada pazar Saat 
Sapanca J 

İzmit • 
Haydarpaşa 't 

İzmit Saat 

Sapanca > 

Ada pazar • 
Adapazar Saat 
Sapanca » 

lzmit :> 

Bir inci Tren 
Varış Kalkış 

6,55 
9,24 9,30 

10,12 10,20 
10,53 

Avdet 
18,-

18,36 18,50 
Durmaz 

22,20 

8,05 
8,-48 8,53 
9,25 

19,35 
20,12 20,22 
21.03 

llıl'tıAN 

İkinci Tren 
Vanş Kalk1ş 

7,30 
Durmaz 

10,46 10,54 
11,26 

18,.56 
19,28 19,33 
20,21 20,26 
23,10 

Muhaınİnen bedeli 7200 lira olan 6000 adet 0,5Xl800X700 m/m eb'adında d 
mir levha 2.6.1938 Perşembe günü sa:ıt 15,30 on beş buçukta Haydarpaş3 ı 
gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usuli ile sat ı 

alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, resmi gazetenin 1 1

• 

1937 tarih 3645 No.lu nüshasında intişar eden talimatname dairesinde alınmış C' -

liyet vesi~ ve 540 liraılk muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarfları ı 

<>ksiltme günü saat 14,30 on dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermek i 

lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komis-

yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (2807} 
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2 - Divrik'de Tnccar Bay Tahir 2929 numarah biletle 

ız.ooo Lira 
8 - Amavudköy'Unde Kilise sokağında 18 No. ıu hrında amele Bar Ahmed 34531 No. lu biletle 
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25 ince sigara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
1ÇiYORUM .. 

8 Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on· 
lann uzun zamandan· 
beri bekledikleri si2a-

. radır. 

e Tiryakinin harman 
her zaman aynı olduğl 
gibi içimi ve nefaset' 
de hiç değişmez. 

Her zamar 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M i 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

NEZLE 

DINDIAIR 

,,. Egzema ve en maannit cild yaralarından kurtulm1k için Son Posta Matbaası 

EKZAMi .N ································ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

-- kullıtnınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden lateyiniz. 
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KURU SİSTEM 
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Yeni Kontr - Plak Ltd. Şirketi 
Fabrikasında 

KURU SiSTEMU 
Yapılan KELEBEK m~' 

K0NTR -PLAKlAH 
.... ~ 

'ı· ~ ~k;yE.\S'1~~ 

Çarpılma, çatlam•, lrabarma .,~ 
ire gibi hiçbir aıza gösteruıd-

Kontr-Plaklar bu gibi anzalara karşı garanti ile ••tılır. 

KJZIL, KAYIN, KARAAGAÇ'dan mamul 
Kootr-Pliklar stok olarak her zaman mevcuddur . 

lstanbulda : RÜŞDÜ 
No 28 

Satıt yerleri : 
MURAD OGLU, Mahmud Paıa KürkçD ba• 

lSAK PlLAFIDls. Galata, Mahmudiye cad. No 21 
Ankarada : VEHBi KOÇ Ticarethanesi 
lzmirdc : KARL HORNFELD 

İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keruteciler 
YUSUF Ye KADRİ İŞMAN 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER 

Samsunda : GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER 
Umumi ••lif yeri ı İstanbul, Sirkeci, MllhOrdnr Zade Han No 3 i 

YENi KONTR·PLAK Ctd. Şirketi. Tel. 224~ 

• 
Cildinizin tahriş edilmemesiıı• 

isterseniz ? 
Dünyanın her tarafında ıeve -fi 
kullanılan, ve cildi hraştan .aot' 

pamuk gibi yumuşatan 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullan.-. 
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DENiZBANK 

Yalova kaplıcaları müdürlüğünden: 
Yalovadaki cÇınar> büfesile tütüncü ve tuhafiye dükkanı ve cÜçkard~ 
ler> gazinosu müzayede ile kiraya verilecektir. Talib olanlann 14 ın• 'il 
1938 cumartesi günü öğleye kadar Denizbank İstanbul şubesinde Ya1° 

Kaplıcaları Müdürlüğüne müracaatları. 

Saç bakımı, rüzelliiin en birinci ~artıdır. 

PETROL NiZANI 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ~ 


