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Artık bu 
!s.adarı kô.fjl 

Avrup11, Avusturyanın Alm•ny•r• llh•k edlldlil gU~l•r~ekl 
•••blyet ve heyecanı tekr•r r•11ror 1 

· Fransanın Halayda 
ne işi var? 

• • * 

Çekoslovakyada dün kısmi 
seferberlik ilin -edildi ! .... 

Şimdiye lıatlar bana neden ta • 
honuniil ettik? Kuvvetimi2 mi 
)'oktu, ')lolua F ranaadan mı lıor· 
lttıyorduk? Hayır! Milletler C•· 
"1İyetine hi~ olmaua lilıir ve 

Alman ordusunun Çek lıududundaki lıareketleri 
Prenıip halinde hürmet etmek 
İated~lr. iki uneJir bana yap • 
l'l'loklcı artılı vailemizl ilrmtal 
ef1t1i1 ve ubramuı Ja tülıetmiı 

tekziblere rağmen dün de devam etti 

....... balunayoru.z. 
Fransa ve Sovyet Rusya ~~ ~ 

-vaziyeti görüşerek ~ Yazan: Muhittin Birgen 

kararlarını verdiler 
Fransızlar dün gece Almanyanın tecavüzü takdirinde 

Çekoslovakyaya yardıma ~oşacaklannı bildirdiler 

fil'kı11d4n çıkmak iBtemiyeııı F.ranıtumı. 
~ Türk 1/tiTdu.nda kullandığı inzibat . 

°UV1'etlen halk aras,n$fan geçerleı:ken 
(Yazısı 2 nci aaYfamızdailır) 

Atatürk Mersinde 
bir gezinti yaptılar 

Çekoslovak top~usu Almatı 1ıududunda trianevra yapıJlor 

Londta 21 (Hususi) - Avrupa, Avua· 
turyanın Almanyayı ilhakı günlertnliı a .. 
rifesindeki heyecan ve asabiyeti tekrar 
yaşamaktadır: Çek - Alman hududunun 

h"er iki tarafında da faaliyet devam et • 
mektedir. Çekoslovakya kısmt sefer -

berlik ilin etmiştir. IJ;;y .. k ö . ' J 
· .. ll nderı neş t! İçinae Prag hükumetile Südet Almanları ara· 

ioren Mersinliler emsalsiz sındaki ihtilAf had bir safhaya girmi§ ve 
lez h .. t · l Südetlerin şefi Henlayn, başvekil Hod • 

a ura yapıyor ar za tarafından müzakereye başlamak Ü -

.Atatij" k •• -d ğ ) zere yapılan daveti reddetmiştir. 
r un o um arının . . "lld •• . Südetlenn tefi Hıtlerin yanında ,;, on · ·· ·· b ·1 

ı umu munase eti e Bir k .. ıs.:--L-t · · B d ~ " ·ı aç gun uuu.ıa ıçm avyera a6-
~ gı tere kralının telgrafı !arına gittiği bildirilen Henlayn, Prag • 

tef ersııı 21 (A.A.) _Dün şehrimize şe- dan alman bazı haberlere göre halen, 

Çekoslovakya 70,000 
askeri silah altına aldı 

lngifterenin eerlinde yaptığı 
teşebbüsler neticesiz kaldı, 

Almanya yumuşamıyor 
Nevyork 21 (Hususi) - "Onay -

ted Pres muhabiri bildiriyor: Çe -
koslovak - Alman hududunun her 

iki tarafında askeri harekat devam 
etınekted!r. 

( D~amı 3 ncü sayfada) 
tam ~eren Büyuk Şefimiz Atatürk ak • (Devamı J1 inci sayfada) 
~lfl~~u denizde bir motör . gezintisi yap- ......... ,... ........... _ _. __ ~ .. _,...,_._..,......,. ...... _ ...... ,..,, ....... ,, ..... _,,.....,.._, ..... _.._~ 

deniz ır. AvdeUerinde idman Yurdu H d dd h Ad• ı 
\>ek kolu iskelesinden şehre çıkmışlar u u a a ıse er 
btıık e~disinı bekliyen püyük bir kala • 

Çekoslovak OTdusunun ıonı manevraıarından D:ır intıbcı 

lhtilif nasıl başladı, 
sonu neye varabilir? 

Yazan : Selim Ragıp Emeç 
Südet Almanları lideri B . • Henleln• in Çeklerle Almanlar arasında nadiren vu

Berlin ve. Londrayı ziyaretinden sonra ku bulan sokak hadiseleri sıklapnıya 
Çekoslovakyaya dönü§ilnü müteakib (Devamı 10 uncu sayfada) 

Bazı müesseselerin 
-idare meclisleri 

lağvedilecek 

Hamburgdaki 
spor münakaşası 
istanbulda bitti 

Anka'ra 22 (Hususi) - Sermayesinin Hamburgda iki Alman ticaret gemlai 
raliUlmı devlet tarafından verilmek sure- tayfaları arasında geçen ıiddetli bir spor 
tile t~is edilen iktısadi teşekküllerin teş- münakaşası, dün Taksim stadında bl.r 
kilitı ile idare ve mürakabeleri hakkın- futbol maçı ile halledildi. Maçın neüce
daki kanun projesi Mecliste kurulan mu- sini bildirmeden evvel, iki taraf arasında 

_(Devamı 10 uncu ıayfada) (Devamı 11 inci ıayfada) 

Kız enstitüleri ve Sanğat 
llrtt arafından har,aretle alkışlanmıı - Ç k. 1 k b" k h" J • d .. kk"' J 
cır. e os ova yanın ırço şe ır erınde u an ar . .... d ğ ı· l · h" d·1d· · 

..... ece saat 21 d f . k 1 S"d ti 1 1. k ti . Başvekıl Celal Bayar e er ı eser erın teş ır e ı ıfi .,,u, b~r e ener alayı tertıb olun- apa ı, u e ere po ıs uvve erı . . ah l""k • • 

okulları sergisi açıldı 
le, ;en~ un şehir baştan bap elektrikler- arasında çarpışmalar oldu Çekler nümayişler yaphlar sergının her tar nı a a a ıle gezdı 
•~ kıtacta fenerlerle donatılmış. denizde . ' · Ankara 21 (Hususi) - Bugün ~z 
~ (~rlak tezahürat yapılmıştır. ..,. - Enstitüleri ve Sanğat okulları sergı • 
t' ~mı 11 fnci ıayfa.da) 1-.ı '"'\ si Maarif Vekili tarafından bir nutuk-rran 1 H AL M A N'I A "- la açıldıktan sonra Başveki~ C~lll Ba· 

h 
SIZ arın, alayda ,-,.,., '; O.OLONV~ yar serginin her tarafını alaka ılı gez· 

alL. k k · k • • _ _./ ......._ · ~· miş ve tedkikler yapmıştır. Yanında 
1\1 or utma fÇIO , ... ·;_~ -~··;; -. ~7 bufünan meslekt tedri~at umum Mü -

Ylhbkl • ·~.'P' "Pta~ ""'ı..J . ..... _? ı' dürü RÜşdüye muhtelif sualler aora-L,, arı gösterışler \~"-. ... ~ , OflOd" .. "--, ı:ak tenevvür eden Cel81 Bayar serıt 
F \ ,.,..._ ., ~ }(. ro~uıu ., ·'""' _ ,. • .-. · evjnin üst katında teşhir edilen yata_k, 

r .... I •e l . ' · hdttt••C' _.. O 8 t., \., ,_. ._ ,.,.~. yemek ve çalışma odaları kısmında bil-
\'\ak • aaur arı bır harb '·, .' -·~. •"'"' Ov ~kYA - --..... haSi& durmuş, büyük .itina ile hazırla· 
c1•L Qq ihtimalini D&ZATI ~ I ·-"'vtY~MA ""'-. ._....., •• -·-~°"'~ '·~ nan bu mefru~t dairesinde gördüğü 
l~Jcat~ a}u k b J k · ..._ J\.t ..n ~~· ıs'*'i: ..... .---.,_,·1 

• .-·,~S .. ,.., · - ·' ,, değerli eserler önUnde takdirlerini e • 
.. .. • azır 1 ··- ~ ......, N y A (;·,. · ..... -· ~.: . . ~1$T~ .. Y.... slrgememiştir:Bu arada taş bir sütuna 

· '1nk ıoruyorlarmış · -:. . ! · . · ! . 'l>i gözü ilişen Başvekil bu taşın nerede 
it g·· ara 21 (A.A.) - Haber ld v - '·-·,.-. ·'·'·x-"' 141..,ı(c AR t .5'T N . , ~ R~~AN~ bulunduğunu so~muş, Maarif Vekili ore li ta a ıgımı ~ :• . 11 • . ld w .. 1 •şt• 
"1\Jrlall a Yda bulunan Fransız me • ·' _ · . Bilecl~ ~şı o Ugl;l,~U soy en:ı ır. . 
iti bt atoınobuıerıe iıudud .. . d _ - . · • • Celal Bayar yen! Meclis bınasının in 
~tht:~ ~:tay köyleri ile gene h:~~; üe _ Çek - Alman hud~t.ı~~ göst~r. ha~ita · . ~!~~ bu t!lşd~n .istifade edilebilece· ı ı enıeitülerinde y....aJs ve puta .,._.. 

. cn-~taya nü1cavlr binek ve ko- Prag 21 (A.A.) - Bu aabah ~ti tunde dti ki§ı bulu~ ve A'lmpyaya gını ışaret eyl~t?°.. J göriiliricen 
-•UCUJa& lJ Md •-uffMk) 3,30 &a Şeb'de bir hudud muhafızt, iıs- I (Deva• U ftsci •ılf•J (Dew"" U ınc. ıay/a.dt&) . 



Hergün 
--··--

Artık bu 
Katları "4/ i I 
~--Yam: MuhltU. 91rpn 

B ir çok milletlar Fransanm asır• 
lardanberi komşulujunu yap -

llllflardır. Onlar Fransızlan. belki fn : 
&Wzler kadar değil, fakat herkesten 171 
tanırlar. Bizden çok :iyi tanıdıltlan mu
bakkakUr. Biz Flranaayı, kitabdan, ve, 
en fenası, onların kendi kitahlanndan ta
nırız. Edlblerinin, tarihçilerinin, :filosof
larmın elleriDden plmut aerler)e, ~ni 
idealist bir Jlmrmin diDerile tanırız. 
Bunlar, bize bir buçuk asra yakın bir 
zamandanberi insani haklar ve yüksek 
prensipler na~na söz 16yliyen bir mil • 
Jetin en yumuşak ve parlak renkler içlll• 
de gÜiümsiyen çehresini tasvir etmişler
dir. Biz Fransayı, uzaktan ve kitabdan 
yalnız bu çıebresile tanırız. Onların içine 
.Pderdfltmlz ıençler de J'ran.sayı mek
tebtle, boca karşısında ve ayni zamanda 
aenç ve zahiri manzaraya kolay aldanır 
ıecriibesiz gözlerle ıörürler ve öyle ta
nırlar. 

Halbuki oııwı koJnfulan öyle değildir. 
OaJar, asırlardanberi Fransayı pek ıüze1 
tuurıar. Bunun için bu kolllfUlardan bi
rbalD bir halk IÖZÜ fÖyle der: cBir Fran· 
m a&nlellnln kirini bile veremez!• e • 
ve&, l'ramız vermeli 1evJ11ez; çünkü le

'VaDU. Eter her alan iman için bir verici 
bulunmak llzım gelleydi, belki de Fran• 
m JOlatlnde evermek• kelimesi bile ol· 
mudı. 

Resimli Makale : 

ve zevklnl temin· edecek bir vasıta diye bakardı, yeni nesil 

kadında eski neslin aradığını aramakla beraber üstelik bir 

de yardımc:ı aıfatuıı laılmaya lüzum gördü. 

Neglla'iln torunu 
Rekor · 
Peılnde 

• Eski kadın. geni kadın • 

ır.ki Delıltn tadın tahliUne elımmıiyet ftl'JIWJtUôln ... 

bebi onu sadece bir varta olarak i8nneafydl, buıünkfl nes
lin kadın tahsiline erkek tahsili dencealncle ehemmiyet ver
mesinin Mbebi ile onu milaa'tt bvtet olarak eörmeye baş
lamıJ olmUJdır. 

Sözün Kısası 
---

Çar,a/w 
Fransız edibleri 

~------ .. ,.. •• _J 



2Z MaJJS 

Türk 
o 

- lngiliz dostl ğu \ 
~ondra gazete'.eri dostane neşriyatta bulunuyorlar, 

aymis, Türkiyenin Balkanlarda ve Yakınşarkda bir 
sulh ve sükun amili olduğunu söyliyor 

huıLondra 21 (A.A.) - Anadolu ajansı - ve sükun amili olduğunu tebarüz ettir-
hususi muhabiri bildiriyor: dikten sonra Türkiye hükfunetine bu su-

c~!ı mayısta fırka içtimamda Başvekil retle mali bir ynrdımda bulunduğundan 
b~tü Bayar tarafından yapılan beyanat dolayı Büyük Britanya hükumetinin hah . n İngiliz gazeteleri tarafından ala - reketini takdir etmekte ve muvaffaki -
kı ile karşılanmıştır. Bu gazetelerin bir yetle neticelenmiş olan bu müzakerele
,..,::mı İngiliz - Türk dostluğu etrafında ~taı la rin İngiltere ile Türkiye arasındaki i,..i 

B e~ r ve tefsirler neşretmişlerdir. J 

Atatürl< Silifkeye 
hareket ettiler 

Mersinden bildirildiğine göre dün 
Mersinde bir deniz gezintisi yapan 

Büyük Şef gezintiyi müteakip saat 
on sekize kadar vali konağında meş
gul olmuşlar, sonra otomobille Silifke 
istikametine hareket buyurmuşlardır. 

( B<l§ tarafı l inci sayfada) 

Bu Sabahki Şı 
Gazetelerde 

GördUgUmUz Fikirler 
Cumhuriyet - Mürteci devlet başlıklı ma.

k fl~yl Nadir ,.adi yazmıştır. Makalede 
Fı-nnsada devlet adamı buhranı olduğunu 
bugünkü devleL ricalinin 1914 den evvel ye
tiştiklerini yazarak: 

- Kafası bozuk olan bir adamın hareket
lerinde muvazene aranr.ımı.yncnğı gibi bu 
§artlar a.ıtındn idare edilen Fransadnn da. 
mantıki hareket çıkması biraz güçtür, de
mektedir. 

• Kurun - Asım Us .zarnr görecek olan 
I<'ransadır. semamell başmakalcinde Hatay 
işini ve me'mul Fransız do.sUuğu ıs-

tlkb:ıllni mevzuu bahsetmekte, Hatay 
isinin rnızıkcılığında devam ederse 
F'ransaya yakın şarkta dost veya 

Sayfa 3 

\ 

E 
Fransa ile 
"Dostluğumuzun,, sathi 
bir tarihçesi 

Yazan: Selim Ragıp F..meç 

fLJ1 atay davasının hal ve faslında 
ır-lJ hakkaniyet esaslarından ayrıl • 
mıyacağını iddia ededuran Fransanın 
nihayet hakiki maksadı anlaşıldL Son 
posta ile Paristen gelen solcu cMarian
ne• gazetesi, bu maksadlan açıkça anla
tıyor. Diyor ki: 

bir u Cumleden olarak Taymis neşrettiği 
kan Inaknlede Türkiye hükumetinin Bal

larda ve bütün Yakınşarkta bir sulh 

münasebetleri bir kat daha kuvvetlen -
direceğinin muhakkak bulunduğunu ila

ve etmektedir. 

Bazı daireler büdcelerine munzam 
ve 1evkal8de tahsisat konuluyor 

Bugün Çekoslovakyada ilan edilen kıs
mi seferberlik neticesinde 70 bın ihtiyat 
silah altına alınmış bulunmaktadır. 

Hinıadı kalmamış bir Türl:tiyenln komşulu
ğu nrnsındnki farkı tebaruz ettirmekte ve 
iklncl şıkkın Fransa aleyhine olacağı ka.na
a tıni izhar etmektedir. 

• 

cBu zengin ve mümbit topraklan na
sıl Türklerin nüfuzınıa terkedcbiliriz. E· 
ğer, Türkler, haklarının verilmemesi 
karşısında zora müracaat edecek olurlar
sa bu işin müşkülatını pek çabuk anlı
yacaklardır. İskenderun mıntakasında 
otuz beş bin Ermeni çetecisi vardır. Bun
ları Türklere karşı çıkaracağız.~ 

Muhtelif kanun la}·ihaları birleştirilerek tek layiha 
halinde meclis umumi heyetine se\' kedildi 

tin Ankara 21 (Hususi) - Bazı dairele -
tn l937 büdcelerindc münakaleler yapıl
ın asına ve bazı daireler büdcelerinin 
ıa~ayyen fasıllarına munzam ve fevka -
tn ~· tahsisat konulmasına dair hüku -
~ ın Meclise vermiş olduğu muhtelif 
itik un layihaları büdce encümeninde ted
birı ed~lıniş ve bunlar tek layiha halinde 
l'et:ırilmek suretile Meclis umumi be-

e sevkolunmuşlardır. 
lluzn,,.._ . suıd ..... ~ye alınan bu kanun layıha -

tlıtuı a 7 milyon 315 bin 500 liraya varan 
lığı ıaın ve fevkalade tahsisatın karşı -
fa.2',J nın tahsilattan elde edilecek varirlat 
ltte]t~lar~e temin olunacağı tasrih edil -
latı edir. Munzam ve fevkalade tahsi -
lrn arın tevzi listesinde Ankara şehri 
tcı~r Plnnının tatbik edilmesi için yapı1-

•nda zaruret hasıl olacak istimlakler 

karşılığı 500 bin liralık, İstanbul b0 le· 
diyesinden satın alınacak binalarla müş
temilatı bedeli olarak 373 bin 800 liralılc. 
zelzelede zarar gören vatandaşlara ya -
pılan yardıma karşılık olarak Kızılaya 

verilmek üzere 500 bin liralık, cclbedile
cek yedek sübayların harcırah istihkak -
!arının tesviyesi için 5 bin liralık, Da -
rüşşafakaya yardım için 30 bin liralık, 
Balıklı hastanesinin masraflarını karşı -
lamak üzere Evkafa yardım olarak 35 
bin liralık, Heybeli sanatoryomunun ye
ni paviyonunun techizatının ikmali için 
3900 liralık, okul kitablarını vaktinde 
yetiştirebilmek üzere devlet Basımevine 
satın alınacak makineler için 10 bin li

ralık ve ayni Basımevinin mütedavil 
sermayesine ilave edilmek üzere (20) bin 
liralık tahsisat vardır. 

Çinde Japonların ileri 
hareketleri akim kaldı 

Yugoslavya Harbiye 
"Nazırı Eskişehirde 

bty nkara 21 (A.A.) - Yugoslavya har-
bu ~'Ve bahriye nazın Orgeneral Mariç Hankov 21 (A.A.) - Cepheden ge-

.. kş len harb raporları, Japon ordusunun 
ı._ aın saat 21,30 da Kayseriden An - T d "'<ll'&ya angsun' en Lungai'ye ve Kiangsu -
f,_ -:.1 gelmiş ve saat 22 de Eskişehir ,ve ~e ·ı nun şimaline doğru yaptığı ileri hare -
~ır. gı ınek üzere şehrimizden ayrıl - ketler akim kalmış olduğunu teyid cy-
M·ı !emektedir. 

buy~~i ?ı.'fü.dafaa Vekili Kazını Özalp ile Tangşans'ın şarkında Lişvang is -
llera.ı erkanıharbiye ikinci reisi Orge - t 
l'<:fak J\sun Gündüz de General Mal'içe asyonuna kadar i1erleyen 2000 kişi _ 

b at eylemekte idL lik bir Japon kuvveti Çin müdafaası ile 
ost ve .. t . karşılaşmış ve yapılan kanlı bir mu -

llın .;~k mu tefik memleket nazırları - h Rı .... "" \tplarına tahsis edilmiş olan hu - arcbeden sonra düşman 700 ölü bıra-
-...,l tren karak geri çekilmiştir. 
~a§v ki Ankara garına girdiği zaman harb~ l Celal Bayar ile büyük erkanı - Tangşans'ı cenubdan tehdid eden 
\1 ıyc r . 

1 
Japon fırkası ise muharebe sahasında 

eJtui n eıs Mareşal Çakmak, Hariciye 600 ölü, ve 18 tank, 20 esir bıraktıktan 
dataa v r. Tevfik Rüşdü Aras, Milli Mü- sonra Hantasku'ya ric'at etmiştir. 
8efar t' ekfileti müsteşarları, Yugoslav 
d 

e ı erk" . Diğer taraftan Lungai mıntakasında 
lniı d anı, General Marıçe boş gel- K , h .. d d .. 

lla "el C!lnek ve seliimlamak için istasyo- at~şdung a - l~cbumd.el ~nt. uşman kuv -
(;) rnış bul 

1 
rd ve ı e mag u e ı mış ır. 

._,Ankara ga u~uyor a 1• _ Hankeu 21 (A.A.) - Çin karargahı mii-
U 'kkut estıasrında yBarımk~laaCt su

1
.r
1
en te - messili bugün gazetecilere öğleden son-

e ıt ın a aşve ı e a Bayar ~ . 

Bir taraftan bu askeri fanliyet devam 
ederken, diğer taraftan diplomatiar da, 
boş durmamaktadırlar. 

Berlindeki İngiliz sefirinin Fon Rib -
bentrop nezdinde yaptığı teşebbüslerden 
başka, Fransız hariciye nazırı Bone de 
bugün İngiliz ve Sovyet sefirlerile uzun 
boylu görüşmüştür. 

Bu görüşmelerden sonra Fransız hü-
' kfııneti namına söz söylemeğe salahiyet-

tar bir zat, demiştir ki: 
cFransa, SüdcUer meselesinin musli

hane bir surette ve her iki tarafın arzu
larının telifile halledilmesini ister. 

Fakat .Almanya, Südet meselesini oa
hane ittihaz ederek yeni bir ilhaka te -
vessül ettiği takdirde, Fransa, Çekoslo -
vakyaya karşı bütün taahhüdlerini ifa e
decektir.• 

Almanya yumuşamıyor 
Berlin 21 (A.A.) - Röyter ajansı bil -

diliyor: 
Vaziyet çok ciddi olmakla beraber ü -

midsiz addedilmiyor, şurası muhakkak 
ki, Almanya Südet Almanlarma yardım 
için azami derecede ileri gitmiye karar 
vermiştir. MaamaCih bir harbi göze ala
cağı zannedilmiyor. 

İngiliz büyük elçisinin bugün Alman 
hnriciyc nazırı ile yaptığı mülakatlar Pn
ternasyonnl endişeyi izale edecek neti -
celer vermemiştir. Alman siyasetinın 
maksadı, hariçte Almanyanın Südet Al
manlarını müdafaa için her şeye azmet
miş olduğu intıbaım yaratmak olduğu 
merkezinde gibi gözüküyor. 

Alman hariciye nazırı dün müsteşar 

tarafından verilen teminatı tekrarlamalt
tan başka bir şey yapmamıştır. Bu temi
nat şudur: 

Kış kamplarından yaz kamplarına ya
pılan nakliyat haricinde f(;'Vkalade hiç 
bir askeri hareket yoktur. 

İngiliz elçisi, bu teminatın tatmin edi
ci mahiyette olmadığını, çünkü kısa me
safelerde olsa bile askeri harekat yapıl
dığı muhakkak olduğunu ve çünkü Avus
turya hadisesinde de ayni mealde temı -
nat ve.rilmiş olduğunu Alman hariciye 
nazırına hatırlatmıştır. 

Hü1asa, Röyter ajansının aldığı malU
mata göre İngiliz büyük elçisi Alman ha
riciye nazırının yanından şu intıba ile 
ayrılmıştır. • dar areşaı F . Ç k k Milr M'" ra yaptıgı beyanatta Susov'un ışgali hak-

t..liaa Vekili Ke_;.zı ö~ ma ' . ~ u • kındaki Japon tebliğlerini kat'i o1arak 
·(\.J. 'l' uzım zalp Harıcıye Ve- k . . . cAlmo.nya azimkar hattı hareketini mu 
ne g~e~fik Rüşdü Aras General Mariç te zıb .etmış ve şehı;n halen Çin kıtaatı- hafaza etmekte ve mütcvassıt bir hol tar-

Oruşınüşlor<lir. • nı·ın elınde bulundugunu beyan eylemiş- zını kabul etmemektedir.• 
ır. A k Bükreş 21 (A.A.) - Çc>koslovakvada 

f
l"'\n._ arada tıb Düyunu umumiye dün ve bugün vuku bulan kanıı Mdıso-

k 
· } • . . .. • ler ve iki sınıf ihtiyatın silfıh altına ça _ 

"": U tesi binası Meclısı ıle muzakereler ğırııması burada derin bir ıesır hasıı eı-
01 ara 2l (H • İn Ankara 22 (Hususi) - Osmanlı im- miş olmasına rağmen siyasi mehafil Çe-
i~an .Ankara T b ususı~ . . şa edilecek parator1':1ğunun taksime uğramış Os - koslovakya hadiselerini sükunetle knrşı-
:rı et-ı hazırla ı Fakültesını~ avan pro- rnanlı duyunu umumiye meclisi ile ya- lamaktadır. 
ı: Ve Anıe iknmıştır. Bu proJeler Avru- kında Parisde görüşmelere başlana - Romanyanın, Çekoslovakya - Romanya 

Tan - Ahmed Emin cÇok ağır bir mes'u
liyet yüküa serlevhalı makalesinde Çekoslo
vak lşlnln bütün dünyaya yeni korkular ge
çirttiğini, dünyadaki JsUkrnrsızlığın en ağır 
mes'ullyetinln Fransa hariciye nezaretine 
ald olduğunu, bu nezaretin eski bir irtica 
kaynağı halinde bulundu~nu yazmakta, 
son Hatay işini mevzuu bahsederek: 

- Eğer Fransızlar entrikalı yollardo. ısrar 
ederlerse yakın şarkın sükün ve lsUkrarını 
kurtarmak vazifesi doğrudan doğruyo. bize 
geçecektir, demektedir. 

• Yeni Sabah - cHatayda Fransa• isimll 
başmakalesinde Hüseyin Cahid Yalçın Hatay 
Türk ekseriyetini ve Surlyenin lstlklhl arzu
sunu zikrettikten sonra MllJeUer Cemiyeti
nin umumi harbde gallb gelen devleUerln 
kendi kendilerine kurdukları bir sigorta şir
keti olduğunu ileri sürmekte ve emperyalist 
siyasetin behemehal batnlaıta mahküm ol
duğunu sözlerine ilnve etmektedir. İtalya ve 
Almanyanın müstemleke a~ulannın bir a
yıb glbl tellikkl edildiği .şu zam~mda Fransa
nın Hatay meselesindeki hattı harekeUnl 
takbih eden başmuharrir: cUzak kıt'a.lann 
mlllet.lerl Avrupanın tahakkümü altındıı esir 
yaşamıyacaklardır• demektedir. .............................................................. 

Adah Halilin mezarı 
yeniden yaptlrıhyor 

" Son Posta " nın neşriyatı 
nazarı diı<kate alındı 

Edirne 21 (Hususi) - Trakya umumi 
müfettişi General Kazım Dirik Adalı Ha
lil pehlivanın mezarı hakkında Son Pos
tnda Naci Sadullah imzasile çıkan yazı 
ile alakadar olmuş, filvaki koca Adalının 
mezarı bakımsız ve metruk bir halde bu
lunmuştur. General Kazım Diriğin te -
şebbüsile Adalının mezarı yaptırılacak

tır. 

Son Posta: 

Edirne muhabirimizin dün telefonla 
Vl ı .. ııt u1du5u bu haberi büyük bir mem
nuniyetle yukanya dercettik. Bu müna
sebetle, Kiızım Diriğe bütün Türk pehli
vanları namına candan teşekkür etmeyi 
borç biliriz. 

Yeni Bulgar meclisi 

Şimdiye kadar haktan bahseden ve 
muahedeleri tadil edebilmek için nncak 
iki tarafın rizasını tahsil etmek lüzumun
dan dem vuran Fransa, bütün dünyayı 
bu nevi teranelerle avuturken, öbür ta
raftan, Hataya çeteci yolluyormuş. Bun
lan silahlandırıyor ve Türkün hakkını 
gasbetmek için bir gün, bu haydudlardan 
istifade etmeyi düşünüyormuş. Şimdiye 
kadar Fransadan ve Fransayı temsa e
den pek çok insandan dostluk sözü işit
tik, durduk. Fakat münhasıran lakırdıya 
inhisar eden bu eflatuni dostluk teranele. 
rinin şimdi hakikati anla§ılmış olduğu 
içindir ki bugün Fransa ile olan münuse· 
batımızın revişine kısa bir ric'i bakış 

atmayı faydalı buluyoruz: Frans:ı ile 
Türkiye arasında en sıkı münasebet dev
resi Kırım harbi zamanına tesadüf eder. 
Bir çoklarının iddiası gibi Fransızları, 

Ruslara karşı yaptığımız bu harbde hak
kın ve faziletin bir müdafii olarak değil, 
sadece Filistinde gün geçtikçe yayılan 
ortodoks nüfuzuna karşı katolikliği mu • 
hafnza ve siyanet etmek maksadile bize 
iltihak etmiş olduğunu görürüz. 

Bu harbin kazanılmış olmasına rağmen 
Almanyaya karşı Rusyn ile anlaşmayı 

faydalı bulan Fransa, sırf bu ittifakınıh 
tesirile, bize, ancak ltıfzi dostluk yapa . 
bilmiş, fiili hiç bir lehte hareketi görül
memiştir. Bilakis, Türkiyede yerleşen 

Fransız sermayesi, münhasıran rnüstem· 
lekeci bir zihniyetle hareket etmiş, beş 

yatırmasına mukabil elli almayı dü~ün -
müştür. 

Balkan harbi sıralarında Fransız mat· 
buatının Osmanlı imparntorluğu hakkın

daki neşriyatı ise hatırlardan silinecek 
kadar uzak bir maziye aid değildir. Böy
le bir Fransadan biz her şeyi bekliycbi -
liriz. Onun için avutucu teranelere kulak· 
lanmızı kapıyalım ve hedefimize doğru 
yürüyelim. Bu hedefe behemehal varaca
ğız. - Selim Ragıp Emeç 

~~·~~--------------------------

Şaki Seyid Rızanın 
oğlu da cezasını buldu Sofya 21 - Kral milli meclisin dört se

nelik bir fasıladan sonra yeni içtima dev
resinin fevkalade celsesini yarın açacak-
tır. Geçen ytl Dersim harekatını rnucib o-

Meb'usla rın adedi 160 dır. Bunların lan şakavet hadiselerinin elebaşıların • 
100 ü hükumete taraftar olduklarını bil- dan Seyid Rızanın oğlu olup firar halin· 
dirmişlerdir. de bulunan oğlu Hasan itlaf edilmiştir. .............................................................................................................................. 

Sabnhtan Sabaha: 

Meşhur Fransa 
Silah arkadaşlığına kadar ilerliyen İngiliz dostluğunu kaybettikten :;onra 

Fransaya bir şaşkınlık geldi. Birdenbire her tarafından ateş alan evin sahibi 
gibi telaş içinde. Ne tarafı kurtaracağını, ne yana koşacağını kestiremiyor. 
Bazı ndamlar varclır. Her tarakta bezleri olduğu için her birile yakından 

Ve ha ,_ r anın büyük tıb fakülteleri- caktır. Hükumetimiz bu görüşme'.ere h d b 11 lıehn Sı.tınele i · . u udu oyunca karako arın takviye -
"'- ilel §Öhr t~ nı ınşa etmiş olan bey - teknik bir hey'et memur edecektir. Gö- sini emretmiş olduğu rivayeti dolaşmak
'4Slerine ~ e eki mimar ve mühen - rüşmeler taksitleri mukavele mucibin-ttıııştur gonderilmi..:, fikirleri sorul - tadır. 

meşgul olamazlar. İşte bugünkü Fransa .. 
Milyonlarca lira sarfedcrck yapılan Majino istihkfımları bugünün hücum 

siliıhları önünde tahtaperdedcn daha gülünç hale geldikten sonra Voge dağ
ları arkasından Alman miğferlerıni daha büyük görmeğe bnşlıyan Fransa 
bir gözünü de Afrikadaki can damarlarından ayıramıyor. Trablus ve Tunus 
hududu üzerinde devam eden italya n manevraları Fransızları da böyle bir 

A .. :ır ce dövizle ödenmesi lfızım gelen kıs -
k'· nkara Tıb mının da bundan sonra mal ile öden -
h~l.te ile alfilt Fakültesi binası ve bu fa- mesi esası üzerinde cerevan edPccktir. 
nı~ı için 8 5 al~ enstitülerin inşa ve tec- Düyunu umumiye biiclccsin•· ilave 

u Paranı~ . ~ılyon lira sarf edilecektir. Ankara 22 (Hususi) - 19 38 vadeli 
tası ~ü- ıçınden 3 milyon 300 bin li-

·------
Ele c rik şirk~ti 

Sahn alına ınukave:esi 
yar n i za rliliyor 

nümayişe mecbur etti. 
Bize aid olmadığı için Frnnsanın dış politikasını tahlil etmeğe lüzum yok. 

1000 •uune h ta . . bonolann 1937 mali yılı içinde yani 
ı2 Yatağa kn.as nesının 400 yataktan Hazirandan evvel ödenmec;ini temin i-

oo 1.alebeU~ı .rılmasına sarfedilecektir. çin 1937 düyunu umumiye büdcC'sine 
l>ılacaktır hır de pansiyon binası ya- bi r buçuk milyon lirahk tnbsisa' ilave-

Çakmağın 
/\tık teşekkürleri 

13 ara 21 (A Maşkanı M .A.) - Genel Kurmay 
ayıs genç~~şal Fevzi Çakmak, 19 

sine dair hükumetin teklifi Meclisin 
Pazartesi toplantısında görüşülecektir. 

sebetile yurdun her tarafından aldığı 
tebrik tel ve yazılarına karşı tesekkür
lerinin Anadolu ajansı vasıtasile iblfı -
ğını rica etmiştir. 

Nafıa Vekaleti ile Elektrik Şirketi ara
smd..ıki müzakerekr sona ermiştir. S, tın 
alma muka\•elesi yarın imzalanacak ır. 
Sirkct bir temmuza kadar hükumek 
devrcdilrr ış olaca~tır. Hükumet mü se
scyi b ş sene müddetle Nafıa Vekaletini!' 
emir ve milrakabcsi altında hükmi şah
siyeti haiz bir umum müdürlük halinde 
idare edecektir. 

Fakat son İtalyan - Fransız müzakereleri gösterdi ki Fransa Avrupanın gar
bında yapayalnız kalmıştır. Büyük harbden sonra Avrupayı, bilhassa Avru
panın küçük devletlerini saran Pransız sevgisi kalmamıştır. Lehistan, Çekos
lovakya varlıklarının temelini Fransaya borçlu oldukları halde bugün Frnn· 
sız politikasına bel bağlıyamıyorlar. 926 da Pragda bulunuyordum. Çekoslo -
vak ordusu Fransız erkfmıharbiyesinin idaresinde teşekkül ediyordu. Lehis -
tanı Rusyaya karşı kazandıran Fıansız erkanıharbiyesi olmuştu. Bugün her 
iki memlekette Frnnsanın ayni prestiji, sevgiyi muhafaza ettiğine inanmak 
gülünç olur. Zavallı Fransa en yakın dostlarını birer birer kaybediyor, ne ol-
du, nereye gidiyor?.. Bürhaın. Ca1ıid 

ve spor bayramı müna-
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Dün Balatta Tatlımemba 
sokağında iki ev yıkıldı 

Evlerin sakinleri olan 23 kişi birkaç dakika evvel 
sokağa çıkarıldıkları için nüfusca zayiat olmadı 

Yıkılan iki evin 

Dün Balatta ild ev yıkılmıştır. Yıkılan 
yerler TaUımemba sokağında Balat ha
mallar klhyası Ömere aid üç katlı ve bu

nun yanında bulunan Cumhuriyet mat -
bansı mürettiblerinden Niyaziye aid iki 
katlı ahşab evlerdir. 

Balat sabık mahalle mümessillerinden 
Sabri dün öğleden sonra Tatlımemba so
kağından geçerken 2 numaralı ev temel
lerinin gürlütü ile yerinden oynadığını 

görmüş ve derhal Balat karakoluna ma
lfuııat vermiştir. Balat birinci komiseri 
Sellin ve komiser Vehbi ile zabıta me -
murlan evde bulunan kiracıları hemen 
dışarı çıkarmışlar ve yol üzerinde ted
birler almışlardır. 

Ev, içindekller çıkarıldıktan bir kaç 
dakika sonra büyük bir gürültü ile yıkıl
mış ve enkazı bu evin bitişiğinde bulu -
nan mürcttib Niyaziye aid evin üzerine 

Yeni Adliye 
Sarayı inşaatı 
Umumi hapishanenin yıkılma işi ö -

nümüzdeki ayın 3 ünde yapılacak mü -
nakasayı müteakib, bir müteahhide iha
le edilecektir. 

Bu tarihe kadar hapishanedeki son ka
lan mahkumlar da icab eden yerlere nak
ledilecekler ve ihaleden bir kaç gün son
ra, yıktırılma ameliyesine başlanacak ve 
dört ay içinde ikmal edilecektir. · 

Adliye sarayının yapılması için, ha -

zırlanan proje de tasdik için Nafia Ve -
kfiletine gönderilmiştir. 

Eski mahalle göre hazırlanan ilk pro -
jeye göre, binanın 600 bin liraya kadar 
malolacağı talunin edilmiştl Yenisi için 
henüz kat'i bir rakam tesbit edilmemiş -
tir. Zira, projede bir çok tadiltıt yapıl -
mıştır. 

Türk Mimarlar Cemiyeti kongresi 
Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul Şube -

sinden: Şubemiz yıllık kongresi kat1 olarak 
24-5-938 Snlı günü saat 17.30 da, Alay kö§ -
künde toplanııcaRuıdan, Azanın t~rlfierl ri
ca olunur. 

peri§an manzarası 
düşmü~ burası da çökmüştür. Bundan 
sonra keyfiyet Fatih itfaiyesine bildiril
miş ve itfaiye grupu hadise yerine gele
rek çöken evin duvarlarını da halatla 
çekmek suretile yıkmıştır. Yıkılan ev -
lerden 2 numaralı evde şoför Kadri, ha
mallar kfihyası Ömer, Despina ve ek -
mekçi Süleymanın aile ve çocukları otur
maktadır. 

Diğer evde de mürettib Niyazi ve ba
bası Salih oturmaktadır. 2 numaralı ev
deki eşyaların bir kısmı kurtanlmıştır. 

Diğer evin eşyaları da tamamen enkaz 
altında kalmıştır. Her iki ev yıkılmadan 
evvel içlerinde bulunan kadın, erkek ve 
çocuk 23 kişi zabita marifetile bir kaç 
dakika evvel dışarı çıkarıldıkları için nü
fusça hiç bir zayiat olmamıştır. Balat 
mıntakasında maili inhidam olan evler 
yocın mühendislere kcşfettirilccek ve 
tehlikeli olanlar derhal boşalttırılacaktır. 

Maltepe - Kartal 
yolu ihale edildi 
Maltepe - Kartal asfalt yolunun inşası 

işi, müteahhide ihale edilmiş ve hazır -
lıklar ikmal edilerek, çalışılmıya baş -
lannuştır. 

40 bin küsur liraya ihale edilen bu ye
ni asfalt yol, .sonbahara kadar bitirilmiş 
olacaktır. 

Diğer taraftan gene Kadıköy cihetin -
de, Validebağmdaki maarif prevaııtor -

yomuna giden yolun da inşaatı bu ay SQ

nunda ikmal edilecektir. Acıbadem yolu 

da tamir edilmeğe başlanmıştır. Bu yolun 
tamirini müteakib Kadıköyünün bu gü

zel semtine rağbet artacaktır. Zira, Yo -
lun bozukluğu yüzünden gidip gelmekte 
yolcular çok müşkülat çekiyorlardı. Bu 
yüzden son zamanlarda, Acıbadem çok 

körleşmiş, ıssızlaşmıştı. 

Yolun tamirinden sonra, otobüs ser -
visleri başlıyacağı, hatta ileride tramvay 
hattının Acıbademe kadar uzatılması 

mümkün olabileceği tahmin edilmekte -
dir. 

Üçüncü ilk okulun •• • 
musameresı 

Üçüncü ilk okul talebeleri dün Istanb ul kız lisesinde bir milsamere verm.I§ -
lerdir. Çocuk velilerinin hazır bulundu klan bu müsamerede küçükler çok mu
vaffak olmuşlar, pek çok alkış toplamışlardır. Resimde bu müsamerede rol 
alan talebelerden bir grup görülmektedir. 

SON POSTA Mayıs 22 

Taksi ve otobüs ücretleri indirilecek 

Herkes Taşdelen 
suyu içebilecek 

Şehir dahilindeki otobüs servislerinin belediye tara
fından idare edilmesi için bir proje hazırlandı, yarın 

Dahiliy~ Vekaletine gönderilecek 

Vakıflar idaresi suyu şehre 
kadar getirecek ve her 

tarafta .sattıracak 

Şehir dahilindeki otobüs seferlerinin 1 otobüs ücretlerinde de tenzilfıt yapıl • 
sayısı çoğalınca taksi sahibleri §i.kiyet- masına lüzum hasıl olmaktadır. Tedl<i • 
lere başlamışlardı. Benzin fiatlarının ye- kat sonunda tenzilat mikdarı tesbit edl· 
niden bir mikdar indirilmi~ olması §O - lecek ve tatbikata geçilecektir. 

Vakıflar idaresine aid Taşdelen mem
baında yirmi dört 'Saat zarfında elli ton 
su elde edilmektedir. Elli ton suyun İs -
tanbulun içme suyuna olan günlük ihti-

förleri sevindirmiştir. Belediyeye bu hu- Şehir dahilindekilerle Yenimahalle • 
susta lazun gelen direktifler verilmiş Taksim arasındaki otobüs ücretıcrinlll 
bulunduğundan dünden itibaren her ta- pahalılığından şikayet olunmaktadır. J3e4 
rafta benzinin litresi 15,5 kuruştan satıl- "" 

lediye, otobüs ücretlerini bu son tedkıı>' 
mnğa başlamıştır. Benzin kumpanyaları 
ile hükfunet arasındaki temaslar devam le kat'i surette tesbit etmiş olacaktıt. 

etmekte, yakında yeniden brr mikdar Belediye, beş yüz bin lira harcaJll81' 

yaaını karşılıya.bileceği anlaşılmakta -
dır. 

daha benzin fiatlannda ucuzluk yapıla- suretile şehir dahilinde kendi nam ve ııe
cağı umulmaktadır. sabına otobüs işletilmesi için Şehir :ıneC' 
Yarından itibaren fen heyeti makine !isinden müsaade almıştı. Bu hususta hll' 

şubesi müdürlüğü taksi ve otobüs fiat - zırlanan proje yarın Dahiliye Vekatetı · 
larını yeniden tedkike başlıyacaktır. Ben ne yollanacaktır. Vekaletten cevab gelill' 
zin fiatlarında ucuzluk yapılınca taksi ve ce otobüs mübayaatına geçilecekt~ 

Almanyadan getirilen su makiııcleri 

yakında yerlerine konmuş bulunacağın
dan vakıflar idaresi su nakliyatına tah
sis etmek üzere iki yeni kamyon satın al
mıştır. Taşdelen membaında yeni inşaat 

Kültür işleri: yapılmakta ve memba civarı mesire hali
ne konulmaktadır. Membada bir de ga-
zino ve yemek salonu hazırlanmaktadır. Azlık ve ecnebi mekteblerin 
Taşdelen suyunu membadan şehre kndar büdceleri muntazam olacak 

vakıflar idaresi kendi vesaiti ile getire- Maarif Müdürlüğü Ekalliyet ve ec -
cek, şehirdeki su satışı pazarlıkla mü - nebi mekteblerine yaptığı son tamim -
teahhide ihale edilecektir. İstanbul, Bey- de muallimlerin ders ücretlerinin dört 
oğlu, Kadıköy, Üsküdar ve Adaların su hafta üzerinden almalarını bildirmiş -

satışı ayrı ayrı müteahhidlere verilecek- tir. 
tir. Bazı mektcb idareleri muallimlerin 

126 bin liralık mütedavil sermaye ile hakkı mükteseblerini göz önünde tut -
teşekkül ettirilmesini kararlaştıran va - madan otuz gün üzerinden maaş alan
kıf suları idaresi hazirandan itibaren ku- ların ücretlerinden tevkifat yapmağa 
rulmuş olacaktır. İdarenin müdürü, mu _ tevessül etmiştir. Muallimlerin Maarif 

h b · · 1 b 1 k m"r Müdürlüğüne yaptıkları müTacaat üze-ase ecısı ve memur arı u unaca , '° - . • . • . . • 
k · T d l · b d 1 c ktır rıne bu gıbı mekteb ıdarelerı ıkaz edıl-
ezı aş e enın mem aın a o a a . 

miştir. 

B d 
.
1 

Bu tamimde müdür ücretleri ilk ir eniz f 1 omuz mekteblerde asgari kırk, ortalarda as -

Yugoslavyaya gidecek ~~~i doksan lira olarak t•sbit edilmiı 
. . . .. . . . Bu mikdardan fazla ücret veren 

Sılıvrı onlerınde dcmırlı bulunan Ko- kt b ·a 1 . ··d·· l · · a . . . . . me e ı are erı mu ur erının m aş -
catepe torpıdomuz rnısafırımız bulunan 1 lt v k lk l d M k 

•• A • • _ arını aza maga a ışmış ar ır. e -
dost Yu.goslavya hukumet~_nın bahrı~e tcb mütevelli hey'etlerine hakkı mük
ve harbıye nazırını almak uzerc salı gu- t be in bak" ka1acag-ı ve binaenaleyh 

. d d k .. ese n ı 
niı Ban ırmaya gi ece tir. Kocatcpe eski maaşların tenziline lüzum olmadı-
torpidomuz nazırla mihmandarlarını v b"ld" ·ım· ı·r .. .. gı ı ırı ış ı . 
Bandırmadan ahp-Mudanyaya goturc - . . . . 
cek, bilahare, boş olarak Yalovayn gidip Ekalbyet ve ec~ebı mektebler~_nın 
bekliyecektir. büdcelere ~u sene ılk defa olmak uze

Yakında Türk donanmasına mensub 
bir filo dostumuz Yugoslav hükumetinin 
kara sularını ziyarete gidecektir. 

Polonya firmaları bizden 
tütün alacaklar 

Polonyada Türk tütünlerine rağbet 
gittikçe artmaktadır. Türk tütünleri -
nin renk ve koku itibarile diğer mem -
leketler tütünlerine faik olduğu ve hal
kın Türk tütünlerile yapılan sigarala -
ra daha ziyade rağbet ettiği görülmüş
tür. 

Bu sebeble Polonya tütün firmaları 
bu sene Türkiyeden daha geniş mik -
yasda tütün mübayaa edecektir. 

Ayni rnaksadl~ bu sene Türkiycye 
bir tütün eksperler hey'eti gelecek ve 
Türkiye tütün istihsal mınt::ıkalarında 
tedkikatta bulunacaktır. Bu hey'etin 
yapacağı tedkikattan sonra Polonyanın 
Türkiyeden ne mikdar tütün alacağı 
anlaşılacaktır. 

Boğaziçine rağbet fazla 

Sayfiyelere akın başlamıştır. Şirke
ti Hayriyenin geçen senedenberi bilet 
ücretlerinde yapmış olduğu tenzilat yü 
zünden bu sene Boğaza rağbet son se
nelere nazaran ziyadedir. Belediye, 
sayfiyelerdeki gazino, lokanta ve em -
sali yerlerdeki ücret tarif el erini bu se-

ne esaslı surette kontrol edecektir. Bu 
hususta lbım gelen hazırlıklar ta -
mamlanmıştır. Belediye iktısad işleri 
memurları belediye zabıtasının yaptı -
ğı teftişlerin haricinde sayfiye yerle -
rlni dolaşıp gazino ve emsali yerlerde
ki müşterilere yapılan muameleleri 
tedkik edeceklerdir. .............................................................. 

Bugün mevlud 
Vazife kurbanı olan İstanbul asliye blrln

cl ceza reisi Sadeddin Oilre'nln ruhuna ithaf 
edilmek üzere 22 mayıs 938 pazar günü (bu
cün> ö~le namazını milteaklb Sultanahmed 
Ftruzalta camllnde Hafız Fahri tarafından 

mevlQdü nebevi okunacaktır: Dost ve mes
lekdaglarının n arzu edenlerin bulunmaları 
rica olunur. 

llerhuı Sadeüin Oiire'nlD allell 

re Maarif Idaresi tarafından hazırla -
nacaktır. Bu suretle mekteblerin haya
li rakamlarla büdce yapıp, sene orta -
sında muallimlerin maaşlarını ver -
mekten aciz şekle sokulmaması temin 
olunacaktır. 

Ortamekteh muallimlik imtiham 
Orta mekteblerdeki muallim ihtiya

cını karşılamak üzere üniversitede açı -
lacak müsabaka imtihanlarına Hazira
nın on beşinde başlanacaktır. Hazira -
nın on beşinde Türkçe grupundan, on -
altısında tarih ve cografya grupundan, 
on yedisinde Matamatik ve on sekizin
de de fizik ve kimya grupundan imti -
han yapılacaktır. 

Köy mekteblerinde teftiı 

İstanbul Maarif Müdürü yanında 
müdür muavini İzzet olduğu halde Ba
kırköy ve Üsküdara bağlı köylerin mek 

teblerini gidip gezmiştir. Sene sonu 
münasebetile köy mekteblerindeki ted
ris vaziyetleri gözden geçirilmekte -

dir. Maarif Müdürü diğer kazaların 
köylerini de gezecek, mekteb ihtiyaçla
rını yakından görüp tesbit edecektir. 

Fatih halkevinde k onfera nı 
Fatih Balkevinden : Salı günü saat 20.30 

da evimizde Üniversite doçentlerinden Oallb 
Gültekin tarafından (Orta çağda Türk tecim 
ve san'nt hayatı - esnaf teşklltı.tı) mevzulu 
blr konferans verlleccktlr. Bu konferansa 
herkes gelebillr. .............................................................. 
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Müteferrik: 

Gayrimübadil bonoları hazine 
tahvilleri ile değiştirilecek ·si 

Maliye Vekaleti teftiş hey'eti rel .• 

Rüşdü Karay'ın başkanlığındaki t~~ 
hey'eti şehrimizdeki gayrimübadılld• 
takdiri kıymet ve satış komisyonıUl, $ 
teftişlerine devam etmektedir. HeY e 
birkaç güne kadar çalışmasını biti.re ' 
rek raporunu vekalete verecektir. ,, 

Maliye Vekaleti firari emlftkini g!lJ. 
rimübadiller komisyonuna devretrrıel' .. 
te ve bu emlak gayrimübadiller bO • 
nosu mukabilinde satılmakta idi. ~ıı)' r1 
rimübadiller ellerindeki bono ınıkdıı . 
az olduğu için satışa iştirak edertı~ • 
diklerinden şikayet etmişler ve gaS:

1 
• 

mübadiller komisyonunun 18ğvını .. l~ 
temişlerdir. Vekalet kadrosu bu} .. , 
masraflarla idame ettirilen gayrirrıu • 
badiller komLc;yonunun lağvı ve gııY , 
rimübadiller işinin tasfiyesi için b

9
)" 

zırlamakta olduğu layihayı tahkik ~e e
ctinin raporundan sonra meclise v~e
cektir. Vekalet ,gayrimübadillerin ~ .18 
rindeki bonoları da hazine tahvillerı l 
değiştirecektir. 

Valinin t edkikleri 

Vali ve Belediye Reisi Muhidd~ 
Üstündağ üç gündenbcri fen hey'etitı 
de meşgul o~akta idi. . pıil• 

Muhiddin Üstündağ bazı sanaY1 tel' 
esseselerinin yapacakları yeni ila":a1'' 
ve tevsi edilecek makine kısımları et 
kında yaptıkları müracaatları tedk~J111 
miş ve icab edenlere bu hususta 1 
gelen müsaadeyi vermiştir. ~ 

Boğaziçinde bir otel yapbrıla~tlt' 
Boğaziçinin güzel bir oteli yo~yil~ 

Yaz aylarında İstanbula gelen. b'1ıı " 
ziyaretcilere Tokatliyan otelinın 1et 
rabyadaki yazlık kısmından başka 

1
• 

gösterilememektedir. Vaktile balt~al' 
lık mektebine tahsis edilmiş bU.0:ıı91 
Baltalimanındaki binalarda Şirketı ııl'ı• 
riyenin yardımile büyük bir otel Y AtlS 
1acaktır. Binalarda küçük bir ta.:;;'}tetl 
otel meydana getirilecek'tir. raPı.ıt 
Hayriye bu otelde kalacakl?r~ ~eiıtf" 
ücretlerinde gidip gelme miıhırtı , 

.. k ,, •. 
lat yapaca tır. . ......... . ·············································· 

Yeni neşriyat 
azeteııl1' 

Gençlik - Bu siyasi, ilmi, edebi g 
llk sayısı intişar etmiştir. ıı çı• 

_,.,.,uııu cJ 
Ana - Çocuk Esirgeme Kuı ..,.. bCşııı , 

kardığı bu aylık nile mecmuasının ıeri ~e ~ 
sayısı renkli blr kapak içinde, anne o1' ~ t 
ile kadınlannı alfıkadnr eden bir ~r. jjt. 
yazılar, resimler, tnblolnrla çıkJll :t>ir der 
evde bulunması ltizım gelen güzel 
gldlr. -•aııı-ıt• 

Çıtar"' d' Kalem - Bu isim altında ,1ısı 11 
olan bu güzel mecmuanın üçUnc~ıştlt· 1J 
zengin bir münderecatln intişar e Jllll~ 
sayısındaki yazılar içinde: :Mustafİıı ~l 
Kudsi Tecer, llalll Fikret, Hasan ,,•• ... 
kıymetli makaleleri vardır. • ........... . 

....... iii·L·s···9···1·1 11_ ı 
pazartesı . .,.,d' 

sore~ J 

KadıköY kası 
Perde Ards: 
Salı Aza'IC 1t 

8 y 1 ıP ·l't'ş 
:aeşı 

Çnrşanıba, }{dil 
suad par ti 

Mııtiyadl, cuı11,, 
Perşembe Bakırköy "' 
Pan&alb Kurtuluş Perd• •' 

o..-r~ 



Kulada bir sağlık yurdu 
Yapılmasına karar verildi 
Bir Türk şirketi bu 1urda devamlı bir akar tahsis 

edecek, vali şirkete we Kula halkına teıekkir etti 

lzmir 
/tf aigesinde 
Tekamül 
İzmir itfaiyesi belediye reisi Beh -

cet Uz'un himayesinde ve itfaiye mü
dürü İbrahim Güneyin idaresinde bir 
asker disiplini ile muntazaman çalış • 
maktadır. 

İtfaiyenin ııhhl konforu havi ban
yoları, yatakhaneleri, istirahat salon -
lan, bahçesi, idman ve talim yerleri, o
kuma ve müzik salonları çok mükem
meldir. 

Şimdiye kadar gayrimuntazam ye
mek yiyen itfaiye efradı için güzel bir 
lokanta vücude getirilmiş ve toplu bir 
halde yemek yemeleri temin edilmiş -
tir. Ayrıca efradın müşterek sermaye
sile her ihtiyacı karşılayabilecek bir 
bakkaliye mağazası açılmıştır. 

İtfaiye neferlerine günün muayyen 
saatlerinde idman, tallın ve mesleğe a
id dersler öğretilmekte ve bilhassa ze
hirli gaz1ara ehemmiyet verilmekte -
dir. 

İtfaiyenin her ihtiyacını göz önünde 

),fa . 
Kuladan bi7' görünÜf tutan belediye reisi mevcud techizata 

ı. nısa (Hususi) - Manisa ve on ka-
" sı bayındırlık hususunda seferber bir 
lıiyetted· 

ıı:uıa ~sında göze çarpan bir eksik
Un · tanıaınıamak ve Kula halkıııın sthha
CU~ koru.yacak bir sağlık müess1.:sesi vü
l{ e getirmek üzere kaza kaymakamı 
it ~rtıeddin Soleın teşebbüse geçerek Ku
\'e balkının yardımına müracaat edilmiş 
lan u teşebbüs çok iyi bir şekilde karşı
n rnıştır. İzmir Halı Mensucatı Türk A-

Onirn ş· k 
~ ır eti kaymakamın bu hayırlı if 
Qı nda yaptığı teşebbüsü yerinde eör
~n ~e f~brika müdürleri. de bu mües
bin 

1 
~n Vücude gelmesi içın derhal altı 

hud ıra ~berrüde bulunacaklarını taab
te1r. etrnışlerdir. Anonim şirketin bu ha
"- etini haber alan Vali Dr. Lutfü Kır
'"llt • 
ini t~ırkete ve Kula halkına teşekkür et-

§ ır. 

1,~rnir halı ve mensucat Türk anonim 
tuı:tının gösterdiği yüksek hamiyet ve 
oı.n halkının alakasile vücude gelecek 
btr bu sağlık müessesesi takdire değer 
bıtietnahiyettedir. Aynca şirket bu sağlık 
d.ece~ses:sinin daimi masrafını temin e
Ceftr hır akarı da irad olarak tahsis ede
\r ır. 

~1~ıhhat Bakanlığınca takdir edildi 
de ç ~ Dr. Lıitfü Kırdar göçmen işlerile 
Şeıu; Yakından alakadar olmaktadır. 
.......... ve kazalarda göçmenler için yenl-

J'-1 •••••• ... 'i ........................................... _ 
t Zlpte üç katil 
aka landı · 

~iti 
~lla P (liususi) - Son zamanlarda vu-
her :'~.en üç katil hadisesi suçlularından 
huduJU de Suriye 
}' unun pek • 
akın 

lsUtade 0lınasır dan 
~Çıtı "deıek 
dudu tılardı. Hu
taf n glh öte ta-

tııa A 

taf ' gah bu ta
ına 

t~til &eçnıek su-
de e bir ti.irlü el

edilenı· ca ... l ıyen bu 
... ,1 er 

~... . nihayet 
- Ja d ' ~ca'nı n arına komut11n1 Rıza At -

&itıde h rı daldığı mahirane tertibat saye
)aJtaıan u Udumuzdan girdikleri esnada 
'ltıe:;ak adaletin pençesine tevdi e
tıı ~~ A lr. Resimde jandarma komuta-

tnıaca görülmektedir. 

den çok güzel evler inıa edilmiştir. Gös- ilAve edilmek üzere de motopomplu bir 
terilen kolaylıklar ve yapılan yardımlar- klavuz ile bir arazöz alınmak üzere tah 
la göçmenler az bir zamanda yerli halk sisat ayırtınış ve Alrnanyaya sipariş 

arasına karışmlf, it ve güçlerile meşgul etmiştir. 
·~----~~--~--~~ olmağa başlamışlardır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek!leti, Urfada yağ kooperatifi kurulacak 
vali Lütfü Kırdara göçmen işlerinde gös
terdiği gayretten dolayı te§ekkür etmi§-
tir. 

Halkevi faaliyeti 
Viliyetimiz Halkevinde her hafta mun

tazaman konferanslar verilmektedir. En 
son olarak Kız Enstitüsü Direktörü Ney
yire Hızalan tarafından Halkevi salo
nunda genç kızlarımızın görecekleri ~erbi 
ye ve okuyacaklan ahlakt eserler vesaire 
hakkında çok güzel ve alika uyandıran 
bir konferaruı vermiştir. 

Urfa (Hususi) - Bu yıl şehrimizden 

İstanbul Ankara, İzmir ve Mersine mü-, 
him mikdarda sade Urfayağı ihraç edil
miştir. Yağın kilosu birkaç gün evvel 95 
kuruşa kadar çıkmış, fakat şimdi 83 ku
ruşa inmiştir. Urfanın buğdaydan sonra 
en mühim istihsal ve ihraç maddesi sa
de yağdır. 

Her yerde tercih edilen sade Urfaya
ğınm daha iyi bir şekilde ihzar ve ihracı 
için bir Urfa yağı kooperatifi kurulması 
isten ilmektedir. 

Avcılar köyü bütün yurd için 
nümunelik bir köy haline geldi 

• 
Edremidden yazılıyor: Edremide l-ağlı 

Avcılar köyü, genç muhtarı Ahmed Al
tayın çalışması sa
yesinde günden 
güne ilerlemekte
dir. Son 5eneler i-

çinde köyde bir 
ilk okw, bir park, 
asrl bir mezbaha, 
asrl bir kabristan 
ve mükemmel bir 
okuma salonu ya
pılmıştır. önü
müzdeki Cumhu
riyet bayramında 
da Büyilk önder Avcda,. köyünün 
Atatürkün bir faal muhtan 
büstü dikilecektir. Ahmed Altav 

Köyde mevcud ilk okul günden güne 
artan talebe ihUyacına klfl gelmediğin
den köylü parasile mükemmel bet ıınıflı 
bir mekteb yapılması için malzeme ha
zırlığına başlanmıştır. 

Köyde gelecek yıl mükemmel bir si
nema binası ve konferans ıalonu yapıla
caktır. Sinemada köylülerin istifadesine 
yarıyacak filmler gösterilecek, konferans 
salonunda da Edremid orta mekteb mu
allimleri ve Edremid kaymakamına kon
f aranslar verdiıdlerek bu çalııkan köy 
bir nümune köyü haline getirilec.?ktlr. 

Köyün bir ebeye ihtiyacı vardır. Hal-

kın sıhhi su içmesi için köye son sistem 
bir filitre makinesi alınmıştır. Çok ya
kında yerine konacaktır. 
Yakında Büyük Öndere, Başvekil Ce

lal Bayara ve Maarif Vekili Saffet Arı
kana köyde yapılan yenilikleri gösterir 
kıymetli birer albüm hediye edilecektir. 
Köylüler Ba§Vekil Celil Bayan fahri 
hemşeri yapmak arzusunda bulwıdukla
nndan fahrl hemşerilik mazbatuını köy 
muhtarı Ahmed Altay yakında tanziın 

edecektir. 
Kazdağı eteklerinde yeşillikler arasın

da manzarası emsalsiz olan Avcılar kö
yünde gelecek sene bir aanatoryom bina
sı yapılacak, bu suretle birçok vatandaş
lar bu asri köyün havasından istifade e
deceklerdir. 

Köyde yakında bir elektrik fabrikası 
da yapılacaktır. 

Avcılar köyünün batlıca ıvaıridatını 

zeytinyağı te§kil eder. Edremidin meş
hur olan ballan ve zeytinyağlan b".lra
dan çıkmaktadır. 
Ayrıca Kazdağı ormanlarından miihim 

mikdarda çıra, deri aanayilnde kullanı

lan çam kabufu ve yılda 100 bin kilo 
armud istihsal edilmekte ve Mısıra gön
derilmektedir. Köy 80 bin kilo ayva ve 
25 bin kilo nar ihraç etmektedir. Zeytin
yaflarmdan da senevi bir milyon ilıra
cat yapılmaktadır. 

P•zar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... - liasan B 

..... hrin sok ey, beledıye 
aklaruıdaki ... 

... İntizamı bozan bicim
iiı binaları ..• 

... Yıktırmıya karar ver-
mif... 

Hasan Bey - De.sene ko
ca §ehirde bir tek bina 
kalınıyacakl 

Sa7f• • 

T rakyada köy kalkınması ..... 
Ovetmen karnı muallimleri lcöylerde tedlrilre çıktılar, 13 hıuirantla 
aad obaları a"1ıyor, Etlir11etle yeni bir miu te•İa ediliyor, bütiin 
Uta.yanlara yeni tlamwılılar ,,.,.ildi, mandıralar da birlqtiriliyor. 

. • r w ' w s * c, .,.., ' • 

Trakya klıylüleri tarlada şim4i böyle çarışıyor1 'r 
Edirne (Hususi) - Eğitmenler kursu olan böcekçilik Trakyanın her tarafı -. 

çalışmalarına büyük bir hızla devam et- na yayılacak olan Eğitmenlerimizin 
mektedir. Yirmi öğretmen ve direlttörle- bilgili ellerinin himmetlerile eskisin -
ri, umumi müfettişliğin nakil vasıtalari- den daha kuvvetli olarak d irilecektir. 
le bir tedklk gezisine çıkrnıflardır. Bu Edirnede gülyağcılık 
heyet Kırklareli, Vize, Edime, Ba'!:>aeskl u·· d be . İ tal 1 t f .. . ç sene en rı spar ı ar ara ın., 
kazaları koy kalkınmasını ve eğitmenle- d Ed" .. 1 · h d" edil 

k - . 1 '- an ırne goçmen erme e ıye • 
rin oylerdeki çalışmalannı ince eme-.- kt b 1 K 1 k · · .. 1 ı· 

• • A • me e u unan ızan ı cınsı gu ı 
tedırler. Bu sene Trakyanın iki vıhıyeü d 1 d Ecr E-·ım ı k 
için de sinema makinesi getirtilccektir. an arın ~n . . ırne .. ~1 en er ur • 
B 1 • ·· f tt• l"k ın· d il sunda yetıştınlen gulustanda bu sene-

un ar wnumı mu e ~ ı s yosu e .. 11 d h · tr "kd rd 
biırlikteo çalışacaktır. Öğretiıci filmlerin a~an gu er. en. e e~mı!e ı mı a _a 
alınmış negatifleri verilmek suretile is- g~l l~l-~~ ~dılmışdve ·ıinhK.ıısarlalrkBaş:'11uil-
tif d · · 1 n ktir dur ugunun yar ımı e zan ı gu c 

Kıa e .~:vrtesı genkış le ı ece · ...ı...: ustaları tarafından gülyağı çeki1mesine' 
z o6 re men o u unun arsa ve ara.c.~ı b 

1 
lm t 

Kültür Bakanlığının ernrile yeni istim- aş anı ış ır. .. .. .. _ .. 
IAkler yapılarak bir hayli genişletilmiJ- ~~akyada g~lc~lugun canlanma ve 
tir. İki aya kadar ayni şartlar altında ll- bu ıtıb~la ~em ~ır kazanç .kay!18~ -
senin arsa ve arazisi de genişletilecektir. nm belırme ışaretı sayılmağa degen o-

Azad obaları bu sene de Trakyanm lan bu fidanlık İsparta gülilstanlan -
muhtelif yerlerinde 13 haziranda açıla- nın Trakya bağrında doğmuş çok kıy-· 
caktır. Trakyada açılan muhtelif kurslar metli bir filizidir ki buradan salacağı• 
da faaliyetlerine devam etmektedirler. dal ve budaklar Trakyanın her tara -
İstanbulda Selimiyede açılan Trakyanm fında İspartalıları sevgi ve saygı ile 
ikinci devre nalband kursu da bitmi§tir. andıracak canlı anıtlar meydana geti • 
tl'çüncü devre 15 haziranda açılacak ve recektlr. 
40 kişi iştirak edecektir. 
Sağlık korucu kursu da bitmek flzere

dir. 
Edirnede bir de açık müze kuruluyor 

Evvelce açılan Etnografya müzesinden 
sonra bir de açık müze kurulmak üıerer. 
dir. 

~---------------------

AkBaragda zirai 
inkişaf 
Aksaray (Hususi) - Aksarayın :drat 

vaziyeti günden güne inkipf etmekte 

bu hususta da Ak-
Bu müzede büyük eserler, mezar tar- saray Ziraat Batı• 

ları, Yeniçeri sikke ve rUtbelerlni glSıte- kası çok çalışmas 
ren kıymetli eserler bulunacaktır. MOte- tadır. Ziraat Ban· 
hassıslar çalıpnalara başlamışlardır. Mü- kası Aksaray .:;u. 
ze üç asır evvel Osmanlı imparatorlulu besi muhtaç l 
maliye nazırlığını yapmıı olan Elanetci- lülerin tohum ' 
oğlu Hasan paşanın kervansarayında :tu- tiyaçlannı temin 
rulacaktır. Bu yer son sene içinde Maliye 

edebilmeleri için 
Vekaleti tarafından tamir edilmi§tlr. .k. 1 . d k k 

Mimar Sinanın eserlerinde Vezir Rüı- 1 ı ay çın e ır 
tem paşa büyük hanı da eski eserleri se· bin lira kadar ik· 
venler kurumu tarafından temlzlettiril- razatta bulunmuŞ: 
miştir. Esaslı bir tamire glrifllmek için tur. Aynca tarın 
eıhası hususiyeye ve hazineye aid olan kredi kooperatif- Aksa,.ay Ziraat Ba• 
kısımları tesbit edilmektedir. Meşhur A- lerinin inkişafı ve, kası madara 
li paşa bedestanının da tapu ve kadutro henüz biri faali- Hamid BqkarlUı 
fen heyeti tarafından harita ve kadas- yette olan kooperatif sayısının altıya çı
trosu büyük bir dikkat ve itina ile yapıl- karılması için uğraşılmaktadır. Yeni bet 
mıştır. kooperatif Ortaköy ve Gelveri nahlyele-

Trakyada aıım durakları rinde ve Eskil, Salmanlı ve Hanobası 

Sıfah mevsimi girdiği için 38 yerde a- köylerinde kurulacak ve kazanın 150 kö
§ıın durakları tarnamile fenne uygun o- yünün kredi vaziyeti bu ~retle ~anzim 
Jarak yapılmıştır. Yedi bUyük merkezde olunacaktır. Altı aydır faalıyette bulunan 
tavuk ve civciv makineleri çalıştırılmak- .merkez kooperatifi 60 ortakla faaliyetine 
tadır. Bu sene en güzel damızlıklar bQ- başladıfı halde bugün ortak sayısı 400 ü. 
tün vilayetler istasyonlarına verilmlf o- ~ul~uştur. Kooperatifin kısa blr zamana 
lacaktır. inh~sar ecten hesab vaziyetine göre faali-
Trakyada mandınllar tahdt• ediliyor yetı yüı ağartacak bir netice vermiftir. 

T k d .. t ilAyetinde mevcud Beş kooperatif iki ay zarfında faaliyete 
ra yanın or v ~ "b · b - kil k m1 " 

mandıraların teknik bir çal1Jmaya s~vkl- geçece5• gı ı u~n . ra a ara gore 

b 1 t Bir m"tehassısın raporu bu kooperatife gırmek ısteyen ortak sa-
ne aş anmış ır. u bini - . · Ger k z 
n . d al r daha toplu bir hal yısı tecavuz etmıştır. e traat 

zenne man ır a e B k k.. 1 .. 1 · · d da 
getirilmektedir. Altını§ mandıra bwunan an asının oy~ er~ıze yar ımın ve 

1 d b ikd r kırka kı k dı gerekse kooperatiflerın kurulu§ ve faall-
yler er el ud m ad ra ' yir mianlt ra yetinde bankanın değerli dlrektörii Hl· 
o an yer er e man ı sayısı rm a ıya .. .. . 
i d. ·1 · tir B tl kad n mid Beşkardeş buyuk bır gayretle çalıt-n ın mış . u sure e ro mura a- .. .. . . . . 

lt 1 1 b d b n-tab makta ve koylulerımızı cıdden memnun 
rı aza ı mıı o up un an em mu. - b km kt d 
sil ve hem de müstehlik: istifade göre- ıra a _a_ı_r_. - --- - -

cektir. Köylerin manevt şahsiyetleri adı- Urfanm su ihtiyaCI temin ediliyor 
na kurulan mandıralar da çoğaltılmakta 
ve köy sandıklarının istifadesi temin edU
mektedJr. 

Trakyada böcekçlllk 
Karaağaçta açılan Eğitmenler kur -

sunda ipek böcekçilik dersi ve tatbt -
katı eksiksiz bir surette gösterilmekte
dir. Bölgemizde sönmeğe y11z tutmuş 

Urfa (Hususi) - Urlanın 12 kilcme~ 
re şimalinde bulunan Aşık köyünden çı· 
kan Kehrlz suyu fenni vesaitle şehre ge
tirilecek ve şehrin su ihtiyacı temin edi
lecektir. Bu işe aid bütün hazırlıklar bl
tirilmiftir. Yakında faaliyete pçllecd
Ur. 



Hldiıeler Karıuıında J 1 

Ü 1F ~UL o 
at kat üstüne yijkselmi§ büyük 
bir apartımanın kapısında 1938 

modeli lüks bir otomobil duruyordu. A
partunanın kapısı açıldı. Dünyanın en 
iyi terzisine yaptırdığı yeni mantosu 
içinde genç bir kadın kapıdan çıktı. Oto
mobile bindi. Otomobil hareket etti. 

ÇQcuklar bu gölcüklerin etrafına biıik -
mişler. Gazete kağıdlanndan yaptıkları 

kayıklan bunların içlerinde yüzdürüyor
lar. 

* Belli ki şu ev en aşağı iki asırdan arta 
kalmış. Sokağa doğru eğik bir vaziyette 
duruyor. Ve daha eğilmemesi için uzun 
bir sırıkla desteğe alınmış, fakat bir mlid
det sonra bu destek te kMi gelıniyecek. 
Ömrü tabiisini çoktan bitirmiş olan ev 
taş ve toprak yığını halindeı: sokağın or
tasına devrilecek. 

* Köy evinin penceresinden bir köylü 
kadın başını uzattı. Açık kapıdan avlu
ya sarı bir inek girmişti. Köylü kadın 
elinde bakracı avluda göründü. İneğin 
yanıbaşına geldi, bakracı yere koydu. 
İneği sağınıya başladı. 

* Asfalt yaya kaldırımının üzerinde te-
* Snyın kariim, 

miz giydırilmiş sarışın bir çocuk üç te -
kerlekli bisikleti ıle ilerliyor. Yanıbaşın
da beyazlı mürebbiyesi var. 

Bütün bunları ben gördüm; ve gördü
ğüm gibi yazdım. Fakat bütün bunları 
görmek için şehir şehir, köy köy, dolaş
tığımı zannetmeyin! Hatta bir şehirde 
mahalle mahalle bile dolaşmış değıllm. 

İstanbul sokaklarından birine girdim. Ve 
o sokakta tam elli adım yürüdüm. 

* 
Sabahleyin ynğan yağmur, toprak so-

kağın ötesinde berisinde gölcükler husule 
getirmiş. Ayakları çıplak, elbiseleri eski 1smet Hulusi 

C Bu lan bi iyor m idiniz. ~ 

bi, insan ve hay -
van dişlerinde gö
rülen mikrosko • 

pik çizgiler de bu 

d4lerin, fizikt ta .. 
rihini anlatır. 

Yapılan araştırmalara göre, bir dişte 
bir çizgi, dört günde vücud bulmakta, 
renkleri ve kalınlıkları da, diş sahibinin 
Y<l61 ilerledikçe değişmektedir 

Pirinç üzerine mektub yazan 
Hindli 

Dostlarından bi
rine orijinal bir 
rnektub yollamak 
istiyen bir Hindli 
bu mektubunu bir • ,,, ,, 
pırınç tanesinin 
üzerine yamııı -
tır. Mektub 886 
harfli dokuz cüm
leden mfirekkeb 
bulunuyordu. 

Amerıkahlar va manzara 
seyretmek ihtiyacı 

Amerikan ga • 
zetelerl şu hadise
yi kaydediyorlar: 

Bostan ile N ev· 
york arasında bir-
birini takib eden 
Jki kuvvetli hu -
susi otomobilden 

~-~lf-,.-,= 

biri, bir ara durur. Y:ol vardır. Arkadaki 
otomobilin sahibi arabasından mer ve 
birinci otomobili idare eden araba .sa -
hibine sorar: 

- Lastiğiniz mı pa Uadı? 
- Hayır. 

- Benzininiz mi kalmadı? 
- Hayır. 

- Motörünüz mü bozuldu? 
- Hayır, her şey yolunda. 
- Öyleyse neye duruyorsunuz1 

- Manzarayı seyrediyorum. 

Yol genişleyip de ikinci otomobil bi -
rinciyi arkada bıraktıktan sonra, ilk po
lis karakoluna şu müracaatta bulunmuş
tur: 

cArkadaki otomobilde bir deli vardır. 
Nazarı dikkatinizi celbederim.• Meğer 

bu Amerikalı manzara seyretmek için bir 
tek dakikanın dahi sarf edilemiyeceği ka
naatinde bulunan bir kimse imiş. 

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

Memurlarına papaz 
Hayatı yaşatmalı 
isteyen miiessese! 
(Üç nokta) rümuzile mektub gön

deren bir okuyucum; bir bayanla ev
lenmek niyetinde imiş. Fakat: 
· - Şimdi, diyor, çalıştığım müesse
se, bugün için evlerunemc m~nidir. 

Bu itibarla, evlenebilmek için, beş, al
tı sene beklemem lazım. Halbuki, o 
zamana kadar çağım geçecek, izdivaç 
hayatında beklediğim, umduğum, ta
hayyül ettiğim saadeti, zevki, keyfi 
bulamıyacağun. 

Siz ne dersiniz? İ§imden, gücümden 
atılmayı göze alıp evleneyim mi? 

* Okuyucularıma daima, bir kahin 
olmadığımı yazarım ve onlardan, va
ziyetlerini, bir hüküm verebilmemi 
kolaylaştırabilecek bir sarahatle bil
dirmclerini isterim. 

Fakat buna rağmen, içlerinden bir 
çokları, bana halledilmez mua -, 
deleleri andıran mektublar gönder
mekten maalesef vazgeçmezler. 

(Üç nokta) rümuzile mektub gilnde
rcn okuyucum da bunlardan birisidir. 
Düşünün bir kere: 

c- Çalıştığım cmüessese., bugün 
için izdivacıma manidir. Halbuki, beş 
alb sene sonra evlenirsem çağım ge
çecek!. 

Diyor. 
Bu satırları okuyunca, insanın aklı

na şu sual tabii olarak gelmiyor mu? 
- Bu delikanlının çalıştığı miiesse

se nedir? 

Sonra, bu delikanlı kaç yaşındadır 

ki, bugün yarın, gençlik ve izdivaç ça· 
ğmın geçmesinden korkar? 

Benim, bu suallere cevab alamadan 
evvel, bu okuyucuma bir çare gösterc
bilmeme, faydalı olabilmeme imkAn 
var mı? 

Bir doktor anlatıyordu: 
Bazı kimselerde, doktorlar hakkın

da acaib bir zihniyet varmış: Hastalı
ğa teşhis koyabilmek Jçin sualler so
ran hekimleri cahil sayarlarmış. Ve: 

- Sorup soruşturunca herkes an
lar. Marifet, hastallğı, hiç sual sorma
dan şıp diye anlamak.tadır! derle.mı.iş. 

Bu zihniyetten mil§teki olan hekim: 
- Halbuki, diyordu, bir hastaya hiç 

sual sormadan teşhis koyabilmek, an
cak baytarların başarabilecekleri bir 
marifettir. 

Gönill işlerinde teşhis koyabilmek 
te, ayni derecede güçtür. Bu itibarla, 
naçiz tecrübelerimden istifade e!mek 
isteyen teveccühkfır okuyucularımın, 

çare düşünebilmemi kolaylaştırmala
rını ye derdlerini anlaşılabilecek bir 
sarahatle izah etmelerini ist't_l'iml 

TEYZE 

Londrada büyük bir mali 
müesseseyi soyan hırsızlar 
yalr.ız 10 lira ele geçirdiler 

(Cite) den bir man,zara 

Londra, (Mayıs) - Londra §ehrlnin 
Cite denilen ticarethaneler semtinin or
ta yerinde muazzam bir bina vardır ki 
cumartesi gününün öğle zamanından pa
zartesi sabahına kadar bomboştur. He
nüz hüviyeti anlaşılamıyan hırsızlar bu 
fırsattan istifade ederek bimıya girmiş
ler, ve hayrete -şayan bir meharetle iki 
üç tanesi müstesna olmak üzere bütün 
kasaları kırmışlar, bütün yazıhaneleri 

açmışlardır, fakat bütün bu emek neti
cesinde hırsızların ellerine geçen para 
sadece 10 liradan ibarettir. 

• 
ıse 

Karısını öldürmekten suçlu bir genç maznunlara 
mahsus mevkiden fırladı ve hakimlere izahat veren 

şahidi tokatlamıya başladı 

Dün Ağırceza mahkemesinde bir ha lardı. Ben, onlarla birlikte, yaralıyı 
dise olmuştur. Nümune hastanesine götürdüm. 

Hadiseyi yapan Kadıköy iskelesin - Hastanede ilk tedavi yapıldı. :Bil' 
de kansı Behiceyi öldüren, bu yüzden yandan da ifadelenni aldım. Yaralı :Be 
muhakeme altına alınan sabık Cadde - hice, ifadesinde: 
bostan iskelesi memuru Rıfattır. c- Kocamla aramızda bir bo~anın• 

Mahkemede suçlunun bacanağı şa- davası var. Bunun için, beni \:urdU' 
hid olarak dinlenilmiş, hadise etrafın- dedi. 
da şunlan anlatmıştır: Sonradan kız kardeşi olduğunu 811' 

- Rıfat, ailemiz içine, para ümid e- ladığım, diğer kadın da, ifadesinde ŞU' 
derek girmişti. Umduğunu elde edeme- lan söyledi: 
yince, kansı ile geçimsizliğe başladı. «- İstanbuldan dönüyorduk. fsk~ 
Hergün karısını dövmeğe kalkar, ta _ lede tramvaya binerken, kardeşimin kO 
banca ile tehdid ederdi. Esasen kendi- cası Laz Rıfat geldi. Kardeşimi kolUJl' 
si ailemize bir bavul eşya ile gelmişti. dan çekti. O da: 

- Seninle benim bir alakam yolfı 
Hadise günü 11145 vapuru ile ailece dedi. Sonra, Rıfat tabancasını çekt! ,re 

istanbula bayramlaşmağa gitmiştik. 
Dönüşte ben Haydarpaşada indim. Ha- kardeşimin arkasından üç el attı.> _, 

Şahidlerden sonra, müddeiumUJJl' 
diseyi sonra haber aldım. Sadettin mütaleasuıı serdederek, suç " 

Suçlu, şahid ailevi bahislerden hah- lunun mahkeme huzurunda yaptığı çit
settiği sırada, birdenbire heyecana ka- kin ve cür'etkar hareketten dolayı. bD1< 
pılmış, bir hamlede maznun mevkiin - kında icab eden takibatın icrasını iste
den ileri atılarak, şahidi tokailamağa miştir. 
ve 'küfretıneğe başlamıştır. Suçlu vekili ise, müvekkilinde zihtıi 

Deı·hal jandarmalar yetişerek, suç- bir gayritabiilik olduğunu iddia iJe, 
Hırsızlar uğradıkları hayal sukutunun ]uyu yakalamışlar, mahkeme salonun- müşahede altına alınması için, karat 

acısını çıkarmak için kasaların içinde d k" h~ a· · d ğurd v k ku b a 1 a ısenın o ugu ·or ve e- verilmesini taleb etmiştir. , 
buldukları bütün vesikaları yakmışlar, d "k"'· t d t et dlr yecan a yatışmış, su une av e - Mahkeme bu hususun tabibi a 
yazıhaneleri de tahrib etmişlerdir. . t' uP. 

mış ır. marifetile sorulmasına ve suçlun 
1f.. Bu hadiseyi müteakib, duruşma tek- mahkeme huzurundaki hareketindeıt 

rar sükunetle devam etmiştir. dolayı takibat icrası için rnüddeiumu ' 
Londrada bir hırsız nasıl Bilahare dinlenen şahidlerden polis miliğe verilme'3ine karar vermiş. diğ~ 

meydana çıkar ? memuru Mehmed de vak'ayı şöyle an- şahidlerin celbi için duruşmayı talı 
Londra (Mayıs) - Mıstr Hill isminde }atmıştır: etmiştir. 

yirmi beş yaşında bir genç dere kena _ - Karakolda yazı yazıyordum. Üç el Suçlu gerek mahkemede, gerekse 
rından geçiyordu. Bir otomobilin Som _ tab~nca sesi duydum. Dışarı koştum. koridorda yeni bir hadise çıkarrnarnası 
merest civarında suya düşmüş olduğunu ~o~ıs Muhta.r, ~aznunu .yakalamış, ge- için, üç jandarma ve adliye jandarın9-
gördü. Bir kadın ile iki erkek boğulmak tırıyo~du. Bır subayla, ~ır kadın ?a ya- kumandanı Kamber onbaşı tarafındall 
üzereydiler. Mistr Hill tereddüd etme _ ralı bır kadını, otomobıle bindlnyor - muhafaza altında bulundurulmuştur. 

_..._ ....... -... -- .. ·-----den atlıyarak kadını kurtardı. Biçare so-
ğuktan tirtir titriyordu. Mistr Hill ken- Polisle : j Şehir işleri: 
di paltosunu kadının omuzlanna örttü, l 
diğ r yolcular .seı·besı. knlınca kendi k n- 40 bin kaçak köylli sigaran 1 Hamallar, sandalcılar, arnbacı st 
dilerine sahile çıkmaya muvaffak oldu _ yakalandı 1 bir örnek elbise giyecekler 
lar. Hadisenin önüne geçilmiş görünü - Bursada oturan Tirilyalı Hüseyin ta Belediye İktısad Müdürlüğüne ıta~ 
yordu. Fakat mesele polis komiserliğinde rafından Kasımpaşada bakkal Niyazi yıdlı bilfımum hamallara başlar.ında 
çatallaştı. Zira Mistr Hill tarafından ka- namına birkaç sandık yumurta gönde- göğüslerinde numaralan yazılı yek : 
dının omuzuna atılmış olan paltonun rilmiştir. Bu sandıkları dükk!nın giz - nasak elbise!er yaptırılacaktır. Bu btl, 
ceplerinde bir kaç tane mücevher bu - li bir yerinde açmağa çalışan Niyazi _ susta tedkikler yapılmaktadır. Y'aklll • 
lunmuştu ve ~!~r :ım .. bu .. m~cevherle:in nin bu hareketini şüpheli gören komşu da ayni mecburiyet sandalcı ve ara~ 
nereden geldı~ını bır türlu soylcrnek ıs. - )arından birisi meseleden zabıtayı ha _ cılara da teşmil olunacaktır. 
temiyardu. Zıra kadını kurtararak bır b d t •şt· B .. . dlikk" Et fiatları 
kahraman haline gelmeden on dakika er~ a: be. mbı ırkı. unuılının uzerıne .:: 

1 1 lm na 1:1nı ır as n yap ş ve yumuı w Nisan ve Mayıs aylarında İstan.btlb.: 
evve on arı ça ıştı. d kl ist:.- ,.,:ı;1....,;., "'- ri .. k "' san ı arına u. ~~ ve ·ıue or - la koyun müvari.datı geçen sene ı * tülmüş 40.000 kaçak köylü sigarası aylara nazaran yirmi bin baş fazladll'~ 

A 
. . meydana çıkarilmıştır. Niyazi evraki - Aybaşma kadar etler toptan ve pera 

vusturyadan kaçanların vazıyetı le beraber Asliye beşinci ceza mahke - kende bugünkü fiat üzerinden satııafo: 
Nevyo.:k (~'intr.:Do) :-- General Morc- mesine gönderilmiş sandık1arm mürse- gelecek ay içinde toplanacak tarife , 

le~. bugun soy:e~ıg.~ bı: nut~kta Hitler linin bulunması için Bursa zabıtası da misyonu lüzum görürse fiatlarda tll 
reJiminin teessusunu muteakıp Avustur- meseleden haberdar edilmiştir. dilnt yapacaktır. 
yadan kaçan mültecilerin vaziyetine te- B' tr b' b al d -------
mas ederek: ır amvay ır ara ayı parç a ı Ashe, .. ı:ı.. işle,:ıııei.• 

Vatman İsınailin idaresindeki 24 nu- ~ · LH ı 
- Amerikanın insani sebeb1crden do

layı, bu mültecilerden bir kısmına ken
di topraklarında yer vermeyi rcddedemi
yeceğini söylemiş, bu mukaddemeyi mü
teakip te şunu söylemiştir: 

- Fakat biliyoruz ki bu mültecilerin 
çoğu maddeten ve manen bitkin, alil, 
mariz insanlardır. Bunlar Amerikadn 
yerleşecek olurlarsa kendilerinden do
ğacak çocuklar da kendileri gibi olacak
tır. Amerika için iyi asker yetiştiremez
ler. Şu halde bunlara muhaceret vizesi 
vermeden evvel akiınle§tirme ameliyesi 
tatbik edilmelidir. 

maralı tramvay arabası Kadıköyüne Yedek Sübaylar yokl ması 
giderken önden giden ve sürücü Kema- stl " 
lin idaresinde bulunan 23 numaralı Banyer Askerlik Şubesinden: Yedek "1-

baylann senelik yoklaınalan Haziranın ıt•' 
tek atlı yük arabasına çarpmış, araba rlncl gününden 30 uncu günü ak§arnınn 
tamamen parçalanmış ve beygir de a- dar yapılacaktır. ~ 
ğır surette yaralanmıştır. Bu müddetten evvel veya sonra btız:nt el' 

yııhud yazı ile müracaııt edenlerin ıni1rllııc!8 
Beyoğlunda bir hırsız yakalandı atları muteber olmadığından bq gtbııer~oıl 
Beyoğlunda Nane sokağında Mari _ 1076 sayılı"kanunun tayin ettiği yukarı 

kaya aid 18 numaralı evin kapısını müddet zarfında müracaatları ı&zım~ 

maymuncukla açmak SUI1etile içeri gi- dan görülmüştür. Yakayı ele verece : 
ren sabıkahlardan İsmail evdeki •§ya- ğini hisseden hırsız eşyalan atıp }to.Ç 

11
• 

Yl toplayıp sırtına yüklenmiş ve tam mak istemişse de bekçi peşini bırnıatl 
dışarı çıkacağı sırada bekçi tarafın - mış ve hırsızı yakalamıştır. .-&' 

===:=::=:===========~~==~======~====~====~===~==~ 

Bacaksızın maskaralıkları : Güvercinlerin hücumu ] 

• • "<,: 



ION POS'IA 

Sinema yıldızları ve ticaret 
Birçok yıldızl-a-r,-haricde muhtelif ticaretlerle iştigal 
ederler. Bunların arasında bakkallık yapan da var 

t!inerna yıldız ve san'atkarlanndan ço
lrıa.k un Yalnız film kumpanyalarından al
llln ta Oldukları paralar ile geçindikleri 
,~lrnasın. Birçok sınema san'atkarlan 
& 2atnanda ticaret yapmakt:ıd!rl:ır. 
~.~tı okuyucularımıza bildireceğiz: 

~U·uze1 Yıldız Constance Bennett bir gü
fa ik kremi yapmaktadır. Terkibinde 
Ço~P~nyanın büyuk yer tuttuğu bu krem 
r ŞOhret kazanmıştır. 
~~erde muvaffakıyetli bir surette 
la Y rollerini yapan Richard Di>.: piya
da.'ia Yeni bir çay sıirmüştür. California 
te:;tında yetişen bu çay şimdiye 'cadar 
idi, ~er tarafından istimal edilmekte 
ltıı u san'atkar bunu piyasaya çılr.ar
._:, Ve hayli para kazanmıştır. Bu çay 
1tıaJc atkara film kumpanyalarından al
~ ta olduğu paradan daha faz.la kir te-

C edecektir. 
~ğonrad Nagel bir bakkaliye, yemişçi 
~azası işletmekte ve bir hayli para 
ltaı IUnaktadır. 

~le Ph Bellamy ile Charles Farrdl bir
Jatı tek liollywoodda büyük tenis kod
lek !esis etmişlerdir. Bu kordları yük-

Ch Ucretıerle kiraya vermektedirler. 
bıa arıes Pikford kadın çamaşırları ma-

lte sı. açmıştır. 
~ ~ald Denny çocuklar için oyun
~er ~areler yapmaktadır. Bu tayya
lliırıı.ı ~dden mükemmel surette imal e-
Jo:ır. Motörleri, telsizleri bile vnrdır. 

bı a 1111Y Weisınüller bir yüzme melcte
.l Çn\ıştır. 

)ı'Pohrı Boles tavuk besleyip ticaretini 
Q llıaktadır. 

bibe ~tad' Garbo hatırı sayılır emlak sa-
sı ır 

tdın . 
l>auı Unct Lowe ba~cılık yapmaktadır. 
Clor· Muni limonculuk yapmaktadır. 
~ıa Stuart'ın bir gazetesi vardıt'. 
~ West'in bir elmas ekspertiz ma

t-...31 \'ardır 
4'4ld' • 
~ıe Cantor'un asan atika mağaza11 

l:) • 

>'etı.t ilıieUe Darrieux henüz Hollywooda 
1ıtt lti~ltniş olmakla beraber kendisine iyi 
~Ultabu~u!tur. Çok yüksek bir ücrete 
'~ buYtik bir terzihaneye modellik 

e, terzihanenin diktiği elbiselerle 

.Dcıniel~ Darrieu:r 11e Duglasın ogıu bir filmde 
resminin çıkanlıp dağıtllmasma müsaa- servesi fabrikasında. bir müzik notalan 

de etmektedir. matbaasında, blr gramofon plakları fab-

İçlerinde en fazla girişk.ln genç san'at- rikası, bir at harası ve bir yanş mcyda
kAr Bing Crosby'dir. Bir ton balığı l·on- nında hissedardır. 

Valt Disney'in yarattığı şapka modelleri 

bı.:_l.tiltj. le . Lucine Bazı yeni yaptırdını §apkasile Ann Miller'e bu şapko tok pr~-mıycw mu? 
~""lhur san~n babası ismini almış olan Çok şirin, güzel, zarif bir küçük kızı nnı küçücük bir hale koymağa, kirpik
)(1~ Sultan atkar V~lt Disney'in (Pa- canlandıran Valt Disney'in kahramanı lerini rimel ile uzatıp gözlerini yuvarlak 
tııt bir filın ve 'Yedı Cüce) adında bü- Pamuk Sultan sadece çocuklar üzerind~ bir şekle sokmağa başlamışlardır. Ame
)ıld nu reslınlYapnıış .. ~~duğunu yazmış- değil, genç kızlar ve genç kadınlarda da rikada hemen herkeste mevcud olan bu 
~lll}ı~ıarından ~de go~ulen Radio TIKO büyük bir sempati uyandırmıştır. Küçük taklid hastalığının }'ılkarıdaki iki artist 
~ıa' ~l'anı.uk S nn Mılle- ile Lucille kahramanın vücudündeki örmeli elbise - üzerinde de tesiri görülüyor: Pamuk Sul
~1 hlatdan nf·~~tanın. giymiş olrluğu ler bile taklid edilmeğe başlanmıştır. tanın külahları şeklindeki şapkalarile 

'tdır. u enı şapkalar yaptır- Hele Amerikalı kızlar, Pamuk Sultan gi- onlar da birer masal kahramanına ben -
bi makyaj yapmağa, onun gibi dudakla- zemiyorlar mı! 

Sayfa 7 

Bir muallimin umumi harb hatıraları 

Evlerimin yanışı 
Yazan : Muallim lVihad 

334 seut:aı klnunusanisinde ıaı. Yer
lerde, damlarda elli santimden fazla kar 
vardL O gece güneşin batmasile beraber 
ortalığı altüst eden blr karayel rüzgan 
çıkmıştL Evimizin büyük tarafını kiraya 
vermiş, biz ilci odaya sığınmıştık. Titri
ye, titriye geldim. Bahçe üstündeki ufak 
odamızda refikam mangalı hürmetlice 
doldurmuş, yavrularını yanına alınış, 

beni bekliyordu. Tarif edilmez bir neş'e
sizlik içinde olduğumu, üşüdüğüme ham
lederek soyunup mangalın başına geç
tim. Çocuklarıma pek sevdikleri Arabis
tan fıstığı getirmiştim. Onlar cümbüşle
nirken ben de demlenecektim. O akşam
ki yemeğimiz hoşlanılacak gibiydl No
hudlu işkembe yapmışlardı, bir de bul
gur pilavımız vardı. 

Sinir rahatsızhklan bana on dört sene 
eza vermekle beraber rahmetli karım 

bana karşı pek uysal, pek itaatkardı. Ta
hammül edemediği bir şey beni neş'esiz 
görmekti. İşretime bir gün bile ağzını 
açtığını görmedim. Çünkü ben bazı 

bedtıynetler gibi içip kadını hırpalamaz, 
bilakis şefkat ve muhabbetim kat kat ar
tarch. İçmede devam etmekle beraber o 
akşam semtime yanaşmakta fındıkçılık 

eden neş'eyi bir türlü ele g~iremiyor
dum. Meğer bu hal tahteşşuurumun bir 
presantimanı imiş. O gece uğrıyacağım1z 
eşsiz felaketi ihsas etmek istermiş. Bız 
evdeki udumuza, kemanımıza kaCiar sat-

mıştık. Fakat kiracılarda ud vardı. Ka
rım bir aralık onlann bölüğüne geçti ve 
elinde udla avdet etti. Tuhaf değil mi? 
Bu akşamki sıkıntım, bana udu bile is
tetmiyordu. Halimi kadıncağıza da sira
yet ettirmemek için çalmasına muvafa
kat ettim. Bir iki şarkı çaldı. Dinletebi
lecek bir taksim yapamaz, sazına haki
miyetle teller üzerinde pek uslu akıllı 

gezinemezdi. Şişem yarıyı geçmişti. Ka
rıma döndüm: 

- Bırak şu sazı! Ne sen çal! Ne de ba
na çaldır! Bu akşam da benim sinirim 
var. Saza bile tahammül edemiyorum. 

Sofrada biraz neş'elendim. Çocukları
mın şetareti bana da sirayet etmişti. 

Kahveyi çoktan unutmuştuk. Kiracının 
oğlu kapıyı vurup davet etti Geçtim o
nun anası, kız kardeşi de bizim tarafa 
geçtiler. Ağız tadıle bir kahve içip blr 

iki saat ticaretten, şundan, bundan bah
settik. Garibi şurası ki bu genç ad:ını da 
bu geceki neş'esizliğinden bahsediyordu. 

Yataklara çekildiğimiz zaman gece e
peyce ilerlemiş, karayel fırtınası da hı
zını o nisbette artırmıştı. 
Çocuklarımı bermutad koynuma al

mış, derin bir uykuya dalmıştım. Gece 
yansını geçmişti. Kiracıların orta kapısı 
kırılasıya vuruluyordu. Yataktan f!r!a
dım. Sürgüyü dar açtım: 

c- Yangın var! Hem pek yakın o!a
cak ki kızıllık evin üstünü kapladı':t 

Fazla izahata lüzum kalmadı. Sokak üs
ıündeki odaya geçtim. Oda göğün kızıl
lığile yan aydınlanmıştı. Durulacak ı"ra 
değildi. Uyanan refikama telaşa k:ıpılmı
yarak eşyayı toplamasını söyledim. E~n 
de sür'atle giyinmeğe tiaşladım. Aman' 
Bu ne kasırgarnsı rüzgardı yarabhl! 
Damlardaki karlan savuruyor, yerlerde
kini havalandırıyordu. Sokağımızın kö
şesini döndüm. Camie doğru ilerlemde 
başladım. Eczane sokağına geldiğim za
man işin fecaati anlaşıldı. 
Yangın, Sinanpaşa mahallesinde bir 

evaen çıkmış, son derece dar ve hepsi 
ahşab ve harab olan evleri bir rbumn 
leblebi yuvarlaması sühulet ve sür'atile 
yalayıp ilerliyordu. Maahaza bize ~ok u
zaktı denilebilir. Arada yüzlerce ev. ca
mi, türbe meydana yakın, çok geniş cad
de filan vardı. Ama bu deli rüzgar her 
hesabı altüst edebilir, her ümidi balta • 
lamaya yeterdi. Dizlerime kadar karla-
ra bulanmış, ellerim, ayaklarım donmuş 
bir halde avdet ettim. Çocukları ııyaıı

dırdım. Giydirdim, sardım, sarmaladım. 
Evvela bunları aradan çıkarmak lfızımdı. 
Kelce mahallesinde Ahmediyeye yakın 
bir yerde oturan kainvalideye götltr<'
cektim. 

Çocuklan kucağıma alıp çıktım. Biri 
iki buçuk, öteki üç buçuk yaşında olan 
bu iki yavru oldukça ağırdılar. Selma, 
kızım zaten büyük annesinde kalırdı. 
Kefçe mahallesini inerken üç dört dda 
kapaklanıyordum. Dondurucu ve sert 

havaya rağmen eziyetten kan ter içinde 
kalmıştım. Bin müşkülat ile çocuY.ları 

götürüp bıraktım. Üvey kainpeder Nec
meddin bey merhum da giyinmiş, bizr 
yardıma gelmeğe hazırlanmıştı. Ben onu 
beklemeden koşa koşa avdet ettim. Bir 

de ne göreyim uçan tahta parçalarından 
biri bizim evin yan saçağını tutuşturmuş, 
bütün mahalleli bizim dama üşüşmüş, 

söndürmeğe çalışıyorlar. Pek zorJu!da 
söndürülebildi. Fakat bu işin telaşır.c!an 

eşya toplama keyfiyeti bir kenara kal -
mıştı. O zamanlarda mahalle tulumba
lan vardı. İki üç tanesi bizim sokağı kur
tarmaya gelmişlerdL Zengin bir müte
ahhid bunların ikisini kendi evinin da-

mına almış, giıya bu suretle tehlikeden 
masun kalmıştı. O aralık bizim evin tam 
karşısındaki ev birdenbire alev aldı. 

Zengine müracaatla tulumbacılar:ı mü
saade etmesini, bu ev söndürülmezse hiç 
birimizin kurtularnıyacağımızı söyledik: 

c- Ben onların bahşişlerini, paralaıı
nı peşin verdim. İtfaiyeye haber verin!:t 

Buyurdular. Ruhumun bu andaki ısya
nını imkanı yok tarif edemem. itfaiyenin 
bize imdad criştirmesi mümkün değildi. 
Yangının merkezi ccbhcsindc biricik va
sıtasile nafile yere didinip duruyordu. 

Karşı sıramızdaki evler çatır çatır ho
murdana homurdana yanmaya başladı

lar. İki gün evvel bir dostun yardımile 
bir iki yüz okka kışlık kömür alm1~tım. 
Hele bunu bu patırtı arasında kurtar
manın çaresi yoktu, yalnız o esnada ge
len Necmeddin bey bir çuvalcağız dol
durabilmiş, sırtlayıp evin yolunu tut
muştu. Bir zamanlar müdürlüğünde bu
lunduğum İttihad mektebinin hademesi 
gelmişlerdi. 

Bu çocuklar yatak, yorgan, mutfak 
takımı, çamaşır sandığını Doğa:lcılar 
parkının üstü karlı çemenliklerine h~r.üz 
taşımışlardı ki bizim evin de üst katı kı
zıl kollarını gökyüzüne uzattı, kiracının 
tarafındaki üç sandık kitabım. bizim bö
lüğe sığdıramayıp tavan arasına c;a!da
dığımız bütün sandıklar, eşya, bakır ta
kımlarından ümidi kesmek icab etti. 
Parkta eşyanın başında refikam bulu
nuyor, hademe ellerine ne geçirirlerse o
nun yanına taşıyorlardı, çeyrek sa::ıt si:r
medi, l}_izim evin kapısından girilmez ol
du. Taşlıkta giydiğimiz bir çift ~a ımı 
cAcaba! Çıkarmaya değer mi, değmez 

mi?!:t düşünccsile elimde bir i.ki dakika 
(Devamı 13 üıtcu ıayf :.ı.da) 
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Ahbaplanmdan bir memurun genç ve 
çok güzel bir karısı vardı. Kadın tiyat
ro aktörlerinden birine aşık oldu. Aktör, 
dram ve komedi artisti idi .. 

Meselenin nasıl cereyan ettiğini pek 
bilmiyorum. Fakat galiba kadın, artisti 
sahnede görmüş ve onun harikulade o
yunlarına hayran olarak kendisini sev
miştir. Veynhud da artistin oyununa de
ğil de, asil ve kibar tavırlarına meftun 
olarak ona aşık olmuştur. Neyse .. bunlar 
ikinci derecede kalan meselelerdir. Asıl 
mühim olanı kadının artisti sevmesi, hat
ta ona çıldırasıya aşık olmasıdır. 

Memurun karısı artisti sevdikten son
ra uzunca bir müddet tereddüd içinde 
kaldı.. gfilı kocasından aynlarak artiste 
varmağı, gfilı kocasile yaşamağa devam 
ederek bir raf tan da artistle gönül eğ
lendirmeği düşündü .. 

Fakat en nihayet, dram artistinin belli 
başlı bir sosyal mevkü bulunmadığını 
görerek kocasından aynlmamağa karar 
verdi Diğer taraftan artist de, kalabalık
ca bir aile geçindirmek mecburiyetinde 
olduğu için, kadınla evlenmek arzusunu 
göstermiyordu. 

Ama kadın da artist de birbirlerini J , 

sevdikleri için zaman zaman buluşmağa 
ve görüşmeğe devam ettiler .. 

Bazan artist kadına telefon eder, onu 
çağırırdı. Bazan da kadın kendiliğinden, 
artistin güzel oyunlarını daha yakından 
seyredebilmek için, ona koşar, provala
rında bulunurdu. Kadın bu oyun prova
larını gördükce artisti daha kuvvetle sev
meğe, onunla daha sık buluşmağa başla
dı. 

Fakat ne artistin, ne de kadının birbır
lerile buluşacak husust yerleri olmadı
ğı için, tıbkı Romeo ve Jülyet gibi, so
kaklarda, sinemalarda, pastahanelerde 
buluşur ve görü§ilrlerdL 

LAkin bu kısa görüşmeler, tabiatile on
ları tatmin etmiyordu. İki Aşık bundan 
ötürü mütemadiyen birbirlerine derd ya
nıyor, çılgın sevgilerini bile birbirlerine 
anlatmağa imkfuı bulamadıklarına üzü
lüyorlardı .. 
Kadın, artistin evine gidemezdi. Çün

kü artistin kalabalıkca bir ailesi vardı .. 
buna karşılık, kocası işde iken, artist! 
birkaç defa kendi evine çağırmıştı .. fakat 
artist iki defa kadının evine gittikten 
sonra kat'l olarak bir daha gelemiyeceği
ni söyledi. Çünkü artist sinirli bir adam
dı. Bundan mtıda bir san'atkir olmak i
tibarile de muhayyelesi fevkalade kuv
vetli ve genişti Kadının evine gitmekten 
açıkca korkuyordu. Kadının kocasile kar
ıılaşmak, tantuna gitmek ihtimali de 
vardı .. kim bilir, belki herifin sili.h taşı
mak adeti de vardı. 

İ§te bu ve buna benzer ııebeblerden ö
türü artist, kadına gittikce iğne üzerinde 
oturuyormuş gibi bir huzursuzluk duyar, 
bir kelime ile korkudan ödü patlardı. 

Tabil artistin bu hali kadının da gö
zünden kaçmadığı için artık o da artist j 
evine davet etmez olmuştu .. 

Artistin aşkından deli gibi olan kadın 
nihayet bir gün artiste: 

- Bana bak sevgilim, dedi, ben görüş
memiz için başka bir çare buldum. İster
sen gelecek iz.in gününde arkadaşıma gel, 
orada görüşelim. 

Dram artisti bu teklifi sevinçle karşıla
dı: 

- Mükemmel bir fikir dedi. San'atim 
1 

icabı sinirlerim çok bozuktur. Bunun i-
çin, açıkca söylemeliyim ki, senin evine 
geldikce içimde daimi bir korku duyu
yorum .. 

Kadının, artistle buluşmak için teklif 
ettiği ev, Soneçka isminde bir arkadaşı
nın evi idi. Soneçka da genç ve güzel bir 
kadındı.. üstelik de iyi bir tahsili vardı. 
Galiba o da bale artistlerinden biri idi. 
Kadının kocası da, karısının Soneçka 

ile olan bu arkadaşlığını pek muvafık 
görüyor: .Karıcığım, diyordu, Soneçka 
senin için biçilmiş bir kaftandır. Bundan 
iyi bir arkadaş bulamazsın!.> 

Uzun ricalardan sonra Soneçka, arka
daşının kendi evine gelip artistle buluş
masına razı oldu. 

Nihayet beklenilen izin günü geldı. Ar
tist kendine çeki düzen vererek sevgill
sile buluşmak üzere yola çıktı.. tramvay
da sinirlerini bozacak ufak bir Mdise ol
du. Dikkatsizlikle yanında oturmakta o
lan birisi ayağına bastı.. tabll lleri ge
ri söylenmek lcab etti. Sinirleri adama-

• 
ır gönül macerası 

1111111111UI11111111111111 Hl il il il lllllllJlllllll llt.. Çeviren: H. Alaz 
tadsız §eylerin bulunmadıfını 
tist özür dileyen bir sesle: 

- Ah, pardon, dedi. Ben §imdi 
Hiç üzülmeyin!. Ben buraya şöyle 
dakika istirahat etmek için gel~ 
bu karyolanın size aid olduğuDU 
yordum. Bir gün içind".! ıeçir · 
bir hadiseden bqım döndü. 

Bu defa öfkesi pşkınlıtma galtb 
odanın sahibi bağırıp çağırmap 

- Ulan, sende hiç arlanma, hl 
ma yok mu?. Bak bir de le§ gibi 
kablarile yatağıma uunmış .. 
senin gibilere, dostlarıma bile 
le karyolamda yatmafa Wn ver 
Odanın sahibi bunlan söy1 ........... _. 

ra artiste doğru koştu. Onu kol 
kaladığı gibi karyoladan apğı 
Ancak bu dakikada artist!, ve 
bahki tramvay hldisesini hatır 
Odanın içinde ufak blr se•ıııısız.u.oı 

Odanın sahibi, hlll hiçbir 
maksızın: 

- Nihayet elline geçtin!. 
Diye gürledi ve artistin boııtazJJISı 

mak istedi. Fakat bu esnada od 
pısı hafifce vuruldu. 
Odanın sahibi, niyeUnden vaz 

, - uıan, dedi, IU gelen kadına 
Sabahtanberi üf'kek olan artist birdenbi f'e astan kesildi. Bağınp çağırmağa, bu ziyarenn. neye cktalet edebaeceı7in yoksa ben senin fimdi ada~kılh 

karısından. ıormağa ba§ladı 

kıllı bozuldu. Küfrederek tramvaydan a- Ben geldim, ben. Beni gelip arıyan oldu 
şağı indi. Fakat tramvaydan inerken he- mu? 
rifin suratına tükürmeği de unutmadı. Bu sözleri duyar duymaz Nikolayın 
Tramvay acele hareket ettiği için adamın karısı gene hıçkırmağa başladı. Gözyaş
bu tükürüie karşılık vermesine vakit lan içinde kapıyı açtı ve hemen arkada-
kalmadı. şına koca.sının tezkeresini uzattı. 

Bu vak'adan sinirleri bozulmuş olan Soneçka tezkereyi okuduktan sonra 
artist, sinirli bir halde sevgilisinin rande- biraz büzüldü. Fakat çabucak kendini 
vusuna gitti. Neyse, kadını buldu.. kol toplıyarak: 

kola girerek Soneçkanın evine yollandı- - Hayret edilecek hiçbir nokta görmü
lar.. kadın önceden Soneçkadan odanın yorum, dedi. Madem ki her ıeyi öğrendi
anahtarını aldığı için müşkülat çekmeden niz, inkara kalkmıyacağım .. timdi tıizden 
odaya girdiler ve kapıyı kilidliyerek bir ricam: Derhal buradan çıkıp gitmenizdir. 
kanapenin üzerine oturdular .. müstakbel Çünkü yakında misafirim gelecek.. 
hayatlarından bahsetmeğe başladılar. Nikolayın karısı sinirli bir sesle: 

İki sevgili tatlı tatlı konuşurlarker .. bir- - Ne dernek .Misafirim gelecek?> de
denbire kapı çalındı. Kadın, artiste göz di.. gelecek cMisafir> in kocam olduğunu 
ederek hiç ses çıkarmamasını temblh et- tezkereden hepimiz öğrendik. Mükemmel 
ti. Zavallı artist korkudan sapsan kesil- bir iş doğrusu. Ben gideyim o gelsin! Oh, 
di. Ufak bir fasıladan sonra kapıııın dı- ne ala!. Ben belki onun buraya nasıl gi-
ş-ından bir ses duyuldu: • ııeceğini görmeği merak ediyorumdur. 

- Rica ederim söyleyiniz, acaba çabuk Bütün bu hadiselerden sinirleri fevka-
dönecek mi?. iade bozulan facia artisti kalkıp gitmeğe 
Kadın sesi duyar duymaz, kireç gibi davrandı. Fakat öfkesinden ve kıskanç

oldu. Artistin kulağına eğilerek, gelenin lığından tir tir titreyen kadın onu kolun
kocası olduğunu, büyük bir ihtimalle yol- dan yakaladı: 
da kendilerini gördüğünü, ve takib ettiği- - Dur, gitme, dedi! Şimdi nerdcyse 
ni fısladı. kocam gelir. Biz de buracıkta §U kör diı-

Dram artisti bunları işitir işitmez tit- ğümü çözmüş oluruz. 
remeğe başladı. Nefes bile almaksızın ka- Fakat rakibinin bir !amanlar orduda 
napenin üzerine uzandı. Korkudan bü- hizmet ettiğini hatırlıyan artist tekrar 
yümüş gözlerile şaşkın şaşkın sevgilisine gitmeğe davrandı. Şapkasını giyeıek ve
bakmağa başladı. dalaşmak istedi. Fakat bu sırada, artistin 
Kapının dışındaki ses bir defa daha du- gitmesinin muvafık olup olmıyacağı hak-

yuldu: kında kadınlar arasında bir münakaşa 

- Bir tezkere yazıyorum. Lutfen gel- başladı. 
diğimi haber veriniz!. İlkönce her iki kadın da artistin kal-
Kadının kocası (Gelen hakikaten kadı- ması taraCdarı idiler .. Nikolay'Jn karısı, 

nın kocası idi) tezkereyi yazdıktan son- Soneçkanm ne mata olduğunu kocasır.a 
ra kapının altından odanın içine soktu. göstermek için artistin kalmasını istiyor
Ve uzaklaştı. du. Diğer taraftan Soneçka ise, kransının 

Hem korkan, hem de hayrete kapılan da kendisini aldattığını aşığına göstermek 
kadın hemen tezkerenin üzerine atıldı ve için artistin kalmasını istiyordu. 
onu bir hamlede okudu. Fakat okumasile Fakat sonradan her iki kadının da ka
bc.raber hıçkırmağa, ağla.mağa, bağır:.p naatleri değişti. Soneçka, kendisiııi Aşı
çağırmağa başladı. ğının gözünden düşürmemek için art:stin 
Kadın hıçkırıklarından, kadın feryad- bir an evvel gitmesinde ısrar etti. Kadın 

!arından biraz kendine gelen artist de da ne olur ne olmaz, kocasının kendi i-
' tezkereyi aldı ve okudu. Tezkerede şun- hanetini öğrenmesini arzu etmediği için 

lar yazılı idi: ayni fikre iştirak etti .. bunun neticesin-
.Benim minnacık Soneçkam! Bugün de her iki kadın da müştereken, hemen 

bir tesadüf eseri olarak erken km·tuldum. çıkıp gitmesini artistten istediler .. 
Ve hemen sana koştum. Fakat - heyhat!. Meselenin böyle bir renk alışından fev
Seni bulamadım. Saat üçte gene gelece- kalade sevinen artist, kadınlarla yeniden 
ğim. Binlerce öpücük .• Nikolay.. vedalaşın.ağa başladığı slt'ada bir daha 
Kadın, gözyaşları arasında artiste sor- kapı çalındı. Ve Nikolayın sesi duyuldu: 

du: - Sevgili Sonya ben gddim; aç kapıyı. 
- Sen bu tezkereye ne mana veriyor- Bu esnada Soneçkanın odasında bir fır-

sun?. Çabuk fikrini söyle!. tına esmeğe başladı. Facia artisti korku-
- Bence mesele açık: Kocan arkada- dan buz gibi oldu. Kanapenln üzerine u

şına aşık. Buraya vakit geçirmeğe, eğlen- zanarak hasta veyahud ölilm halinde bir 
meğe gelmiş.. artık kocamı aldatıyorum insan rolü oynamağı düşündü. Fakat bu 
diye senin de vicdan azabı çekmene hiç- vaziyette daha iyi ve daha müsaid bfr ta
bir sebeb yok .. elinizi müsaade eder mi- arruz hedefi teşkil edeceğini hatırına ge
siniz?. tirince yatmaktan vazgeçti. Fakat korku-

Artist, kadının güzel ve beyaz elini sunu da bir türlü yenemediği için, tsnUne 
korkudan çatlamış dudaklarına götür- gelen şeyi devirerek müdhl.ş bir gürültü 
mek üzere iken gene kapı çalındL Kapı- çıkararak odanın içinde deli fibl dolaş
nın dışından Soneçka'nın telaşlı sesi du- mağa başladı. 

yuldu: Kapının dıflilda durmakta ve kapının 
- Rica ederim kapıyı çabuk açınız!. açılmaaını beklemekte olaıı Nilr:ola7, bu 

.manı çıkarırdım. 

gecikmeden ve odanın içindeki gürültü- Artisti y&Jrrsından tuttu ve 
den §ilbhelenerek daha ıiddetle kapıyı çıkarmak için kapıya dojru 
yumruklamağa başladı. ğe başladı. 

Bu sırada Soneçka artiste dönerek o- Artis\ böyle ucuz kurtuldupna 
danın diğer bir kapısını göstererek: nun bir halde, bir koyun gibi 

- Bu kapıdan gidiniz, dedi. Bu kapı Fakat kapıya gelmele vakit 
komşularımdan birinin odasına açılır .. o- kapı açıldı. İçeriye, ev aahibiniıa 
radan da koridora çıkarsınız! dili ve artistln cKurtancı. U'!.ll-~ 
Kadın bir taraf tan artiste bir an evvel fi güzel bir kadın glrdL 

çıkıp gitmesini söylerken diğer taraftan Artist kadını aörilr ıörmes 
da kapının sürgüsünü açmağa ko§tu.. 'den dona kaldı. Geri gen çekildi. 
çünkü odanın içindeki gürültüden fevka- sallandL Çiiokü bu gelen kadm, 
iade pirelenen Nikolay, kapının menteşe- karısı idi. 
lerini sökmeğe girişmişti. Vaziyet hem feci, hem komikti 

Artist, yıldırım hızile kODlfU odaya Sa bahtllbbeıt f*Yet ..ız w 
geçtl 'Koridora çıkmak için girdiği oda- lan artist, birdenbire ulan ~ 
nın diğer kapısına geldiği zaman ka9ının iırıp çağırmafa; bu ilyaretin 
dışarıdan, galiba asma kilidlt, kilidll ol- lilet edebilecelfnj, tehdidUr b)ı'. 
duğu~u farketti . .. _ . karısından IOl'IDala bifladı. 

Artıst hemen gerı donup, korıdor ka- Arti tin karım llad Oda 
pısının kilidli ~lduğunu, bir yabancı o- ayni ~üessesede ~§tı~ bir ar 
dada fena vazıyette kaldığını kadınlara d ~ '- ..;,_._. ı.x..ıe _ .. _ 
.. . . u5unıı. a.enllll.IWU .,.,3 ara DU .. 

soylemek ıstedı .. fakat artılr. ıeç kalınıı- ettiğini; bugiln de habnnı aormik 

tı.ç·· k'" b d s ka k bardak çayını içmek için buraY' 
un u tam u esna ~ ~neç nın a- ğini anlattL 

pısı açılmış ve Nikolay ıçerı gir~ti. 
Çaresizlik içinde kalan artist Ustüste Fevkallde mahcub oWı octaıua-

gelen bu bir yığın bldisenin te~irile ta- ise, artiste dönerek, artık fit ol 
mamen iradesini kaybetti. kendini em- b~rıştıklan~, hep beraber otunıl 
niyette f arzederek bulundufu odanın i- bır çay içebıleceklerlnl IÖyledL 
çindeki karyolaya uzandı. Fakat arUstin öfkesi blr türUl 

Artist hem karyolada yatıyor, hem de dı .. öyle yakan açık ldlfllrler 18 
binbir §ey: Bilhassa aşk ve sevdanın bir başladı ki kansı utancından 
delilik olduğunu düşünüyordu. ranları aeçirmele bqladı. Bu 

Artist bu düşüncelerde iken birdenbi- tükürme hldiselinl unuanak 
re koridordan bir ayak sesi duydo .. ayak oda sahibi de yeniden öfkelendL 
sesleri tam kapının önünde durdular.. karıısındaldne aövmefe, 18~ 
kapının kilidi kurcalandı. Her halde blrl· ti. 
si içeri girmek üzere idi. Gürültil o kadar bOyildü ti bil 

Hakikaten de kapı açıldı. Kapının eıi- nu kom§U kapuıuı lnilne biriktL 
ğinde, bir elinde bir sepet, diler el!nde arasında Nilr:olay ile bnll ve 
de bir fişe şarap olduğu halde bir adam da vardı. 
göründü. Bütün olan bitenleri qrenen 

Gelen adam, kendi yatağında koskoca kişi, bundan sonraki vazıyeUetbll 
bir insanın yatmakta olduğunu görünce mak üzere odaya toplandılar. 
evvela derin bir şaşkınlığa uğradı. Kapı- Bale artisti Soneçka arka 
nın eşiğinde biraz durakladı. Sonra ka- bir teklifte bulundu: 
pıyı kapayıp birkaç ıöz söylemek istedi. _ Bence mesele çok basit. ~ 

Fakat daha ağzını açmağa meydan lay ile evlenirim. Sen de se 
kalmadan artist yerinden doğruldu, özür dram artlst1 ile evlenirsin!. a;d 
dilemeğe ve manasız bir takım sözler ıöy- ve ayni dairede çalıfUl QJ'tlstlD 
lemeğe başladı .. bu esnada birdenbire, ge- şu odanın sahibi de pyet ınerJ 
len adamın sabahleyin tramvayda kavga rı koca olurlar .. her halde bu f///A 
ettiği ve suratına tükürerek kaçtığı adam bir hal çaresidir. 
olduğunu farketti.. korkudan dizlerinin İlk ·~ı- f dını '- para!lı 
b 1h ıtzüld.. ı ı.u:az erya ao 8

&& Çv u. bi oldu: 
Bütün bu gördüklerinin fena bir ki- _ Mapllah dec:U, buldunUI 

bus, bir rüya olduğunu düşünerek ve ye- cek enayiyi.. ;.hu kannın bir aJdl 
ni, kaygısız bir hayatın başlıyacajı o ğu var. Ben onunla nuıl evlene 
mes'ud uyanış Anını beklemeğe baflıya- Dram artisti derhal müda~ 
rak tekrar yatağa yattı. _Rica ederim, dedi, ı.an111_1 _ _. 

Şaşkınlığı öfkesinden fazla olan ve bil- meyiniz!. EHien onu sana vwa-:r 
tün bu işlerden hiçbir iey anlamıyan oda- Senin gibi salozlara karunı ·-•Dl"!! 
nın sahibi hayretle ıordu: de niyetim yok.. benim kanDI 

- Bu ne demek?. Bu vaziyette?'. ben sana mı kaldı?. 
hiçbir teY anlamıyorum?. Hem bu nasıl Artistin karısı da ifa karJJO: 
olur?. Şimdi buraya bir kadın misafirim -Ben de ona varmala razı olut 
ıelecek.. sen benim bütün iıleriml altüst zannediyorsun?. Baksaua be~ 
edecebin!. Hem aen bu kapalı odaya na- na bir odası var!. Ben dört 
•ıl atrdin?. odaya nasıl 111ıf8bWrlm'? 

İfiıı içinde aopa, ;rwnruk, tabanca lfbl ( J1 ad 



Her mevsimde örgü Genç kızlar makgaj 
gapmalımıdırlar? ..... ·····---

Yakaya dikkat ediniz Güllerle süslenmiş bluz Genç kızların boyanmalan aleyhinde bulunanlar 
iddialarında haklı mıdırlar? 

Genç kızların 

boyanmalarına a • 
leyhtar olanlar 
taptaze bir yüzün 
boyasızken bin ke
re daha güzel, da .. 
ha sevimli oldu • 
ğunu, makyajın, 

körpe yüzleri yaş· 
lı gösterdiğini, 

genç Qtr insanın 

makyaja ihtiyacı 

olmadığını iddia 
ediyorlar. 

Bu iddiada bu • 
lunanlar hem hak· 
lı, hem haksız • 
dırlar. Haklıdır ~ 

lar, çünkü kadın 

gibi boyanan bir 
genç yüz hakika • 
ten korpeliğin • 
den çok şeyler 

kaybeder. Haksız· 

dırlar, çünkü bu iddia ancak Genç kız fon dö ten diye krem sür
kendinden büyükler gibi boyanan memelidir. Yaşının cildine verdiği şef· 
genç kızlar için doğrudur. Yoksa yaşına !afiyeti elinden kaçırır. 

:a.u bluz beyu u!malı, siyah veya 1acıverd eıek tlstuncıen 
~Yil~eli örgüyü taklid etmek şart değildir. Bu biçime fantezi 
t ur orgülerin hemen hep.si gider. Şıklık, örgüsünden ziyade 
tersyuz örülmüJ yakanın ve ilik düğme bandının - örgüde az 

1
88tlanan • ieklindcdlr. Bu yuvarlak yakanın etrafına geçin· 

b;n. (bluzla bir orgüden yapılmış) ensiz kırma, tıpkı kumaş 
t4 Uziarın garnitürlerini andırıyor. Değil bir örgü bluzda, hal
ı oldukça süslü sayılabilen ipekli bluzlarda bile bundan faz
a değişiklik ve itina pek aranmaz. 

) :Eteğin rengide genif süed kemer yakanın şıklığını tamamh
'ttıor. ~ollann - bu sene birçok roblarda rastladığımız gibi - o
-.;:ııarı bol, ağızlan dar. 

göre boyanmak bir genç kızı ne çirkin- Pudrasının yağlı ve yapışkan olması 
letir, ne de yaşlı gösterir. Bilakis taze- lazım gelmez. Bilakis hemen uçuverCJ\ 

Açık gri, açık bej veya oeyaz etek üstünden biraz d,l ... ko- liğini ve cazibesini artırır. ve yüzünde bir tabaka halini almıyan 
yuca bir renk yapıJırsa ne kadar tık görünür. Kroşe ile l;angi Şu halde acaba genç kızlar nasıl bo- en ince bir pudra kullanmalıdır. Deri .. 
ajur örgü yapılsa olur. yanmalı? sinin tabii nesci bu pudranın altın • 
Mod~~ örgü~ çok basittir. A_Itışar zinc~den birer kafes. Körpe bir )tiiz için boyayı fuzull, hat- dan sezilınemelidir. 

Sonra ık.işer sık ığne. Sık iğnelen yapmak ıçin daima zincirle- ta biraz da zararlı sayanların bu iddiası K . 
rin yerine bu zincirlerden hasıl olan kafeslere batılır. doğru değildir. Gerçi pek genç insanın oy~ pudral~n. da~a ~eyaz pudra..-

Güller bütün bluz bu ıekilde örüldükten sonra örgünün üs- i b" k d d h ya tercih etrnelıdır. Çünku beyaz pud-
tüne ge~e kroşe ile örülür: Kafeslerden birinin üstüne önce tenff oflgud nh ır ... ~ 1

!.1a dnahzarannklida. a ra çizgileri tebarüz ettirir. Yaşlı hali 
şe a , a a puruzsuz, a a re ır. verir 

her biri beş sıkı zincirden ibaret altı ufak delik yapılır. Bun- Dudakları ekseriyetle daha pembedir. · 

Çizgili kumaşlardan 
Yapılan elbiseler 

Çiıgili 
ctlıeıı . kumaşlar çok moda, ç6k da 
ttnpr·erı var. İyi seçilirlerse bunlar da 
taı ~?neler gibi düz kumaşlardan daha 
lıe.rık aha genç gösterirler. Birbirile a
llıeier Ya~an türlü renkleri - tıpkı empri
liistu gibi - dir. Kendierine yeten bir 
düı 0~· Bunun için biçimleri ne kadar 

l.f ursa o kadar hoş görünürler. 
Odelde ~ d" -

'it renk} gor uğünüz san - brik - ma-
Barı _ b e~dendir. Garnitür olarak yalnız 
Susun brik geniş bir sentür konulmuş. 
ıelli~· . u kadarcıkla kalışı kumaşın gü
fk gını dah -
-.na k a goz alan bir şekilde mey-
,., çı anyor ç· · 
-.ıoJtta · ızgili kumaşlarda bu 
"·- Ya çok eh . 
'"ll'. Ak . eınmıyet vermek Hi.zım-
L S1 takdirde ·· ·· ·· uıse k'ba sus, susu ılizler. El-

ı r a .. .. 
11°ruıunez. 

ların içi beşer sık ilmikle doldurulur. Bu sık iğnelerden birjn- G .. zle . daha parlaktır. Senelerin eli bu Genç kıza kaşlannı inceltmek de ya .. 
c~i ~.e i~inclsi i~Jik atmad.an~ üçüncü ipli~ atarak iki ~c.rede, y;zü ~ıpratmıya vakit bulamamıştır. raşır. Ama yaıı:ız inc:ıtmek.. kalemle 
dorduncu ve beşme! gene ıplık atmadan bır defada çekılır. Fakat bütün genç kızların arzu edildi- kaş uzatmak korpe yuzlere asla yaraş~ 

Dudak boyası 
ği kadar pembe yanaklı, gül dudaklı, maz. · 
kadife cildli olduğu iddia edilebilir mi? Yanak.lan gibi dudaklarını da - eğer 
ÇoğUnun ufak tefek ve telA&i pek. pek soluksa - en tabii ;renkte bir ruj -
kolay noksanları yok mudur? Soluk la hoyamalıdır. Umumiyetle turuncu-

1 • b d d ki • k• ·· - ·· 11 t• • f beniz yaşlılara mı aiddir? Kalın kaş ya bakan renkler pembe ve kırmızıdan 
yı oyanmış U a ar çır ın yuzu guze eş ınr, ena mutlaka otuz yaşını aşanlarda mı bulu- daha sun'idir. Genç kızlar dudak boya-
boyanmış dudaklar da en giizel yüzü çirkinleştirirler nur? Cildin pürüzlenmesi için muhak- tarını ikinciler arasında aramalıdırlar. 
Bazı kadınlar dudaklarını bir kere bo- kak yirmi beşi aşmış olmak mı lbım- Yaradılıştan kırmızı dudakları boya ile 

yadıktan sonra yar.ım saat geçer geçmez dır? Bütün bu ufacık kusurlara en genç sun~leştirmeye hiç lüzum yoktur. 
tekrar tekrar ruj sürünmek mecburiyeti- yüzlerde de rastlanmaz mı? Şu halde Ne göz kapaklannı boyamak, ne de 
ni duyarlar. Bazılarının da daha yarım neden iyi bir makyajla bunları gider - sürme çekmek genç kızın makyajına 
saat geçmeden rujları dudaklarının dışı- memeli, gizlememeli? dahil değildir. Yalnız kirpiklerini - o 
na taşar, ağızlarının hududu silinir. Yalnız bir şey var: Hiç boyanmamak da belli belirsiz - rimel1eyebilir. 

Çünkü: Birinciler yetecek kadar bo- nasıl gizlenmesi mümkün olan kusur- Bu şekilde boyanan taze bir yüz mu-
yanmarnışlardır, ikinciler lüzumundan lan ortaya atmak demekse fazla boyan- hakkak ki boyasız yüzden daha güzel, 
fazla boyanmışlardır. En güzel yüzü çir- mak da mevcud olmıyan kusurları, -bu- daha alıcı görünür. Genç kızların bo-
kinleştirebilecek bu yanlışlığın önünü al- ruşukluk, çizgi vesaire- vaktinden ~ - yanmamalarını değil, kendilerine uyar 
mak için boyanırken şu mühim noktala- vel gizlemiye kalkışmak demektir. Vak şekilde boyanmalannı istemeliyiz. 
ra beş on dakikalık bir dikkat ve vakit tinden evvel de yüzü yaşlı gibi göste- ............................................................. . 

ayırmak kafidir. rir. Ev elbiseleri 
Ne fazla, ne az boyanmamak için önce Genç kız yanağını boyayabilir. Fakat 

üst dudak boyanır. Alt dudağa ruj sürül- ne giydiği tuvaletine uymak için, ne 
mez Yalnız iki dudak sıkı sıkı birbiri üs- orijinal bir tip yaratmak için... O, 
tüne kapanır. Üstün kırmızılığı alta da yalnız yüzünün solukluğunu en tabii 
geçer. Bu suretle hem ilk boyanan du- şekilde maske etmek üzere yanaklan-
dakta fazla ruj kalmaz. Hem de ikincisi zel görünebilir. Bu şekle heves etmek ru pembeleştirebilir. Bunun için boya-
en iyı" c::ekilde boyanmıc:: olur. sını kendi tabii rengine mümkün o1du-

'li ,. için bir sebeb yok. 
Ruj sürmeden önceden dudaklar iyice Bazıları da boyayı dudaklarının dışına ğu kadar yaklaştırmalıdır. Bunun en 

temizlenmelidir. Eski boyanın izleri ta- taşırıp kalın dudaklar yapıyorlar. Bu da kolay çaTesi allığı seçerken bir yana
mamen silinmiş olmalıdır. Aksi takdir- nadir insanlara yaraşan bir tarzdır. Be- ğını bir parça örseleyip kızartmak, bu
de ağzın kenar çizgileri silik bir hal, du· nimsemeden önce çok düşünmek, tedkik na en çok benziyen allığı almaktan iba-
dakla yüz rengi arasındaki hudud müb- etmek lazımdır. Ekseriyeti çirkinleştire- ;,;re;;t;;;ti;r~·=============== 1 
hernleşir. Böyle bir ağızda ne tazelik, ne bilir. ' plAnda kalır soluk taraflara nazaran 
de güzellik bulunamaz. Rujla ağmn biçimini az çok değiştir- göze daha z{yade çarpar. Ağız bu koyu ' 

Ruju sürer sürmez küçük parmakla mek imkansız değildir. Ancak yeni bir yerden ibaretmiş gibi görünilr. 
iyice yaymalı. Dudağın içe yakın kısmi· ağız çizmek göze hoş görünmiyen bir Ağızın irfüğini gizlemek için ruju ta· 
le, dış kısmı arasında renk farkı bırak- mübaldğa olur. ~ırarak dudakları kalınlaştırmak büyük 
mamalıdır. Zaten iyice yayılmıyan ruj Rujun gizliyebileceği ufaktefek ku- bir hatadır. Böyle bir ağız oldutundan 
çabucak çıkar. Yayılan rujsa uzun müd- surların başında, uçları aşağı inik a~ız- daha iri, çirkin bir hal alır. 
det kalır. Ruju iyi yaymak bu bakımdan lar gelir. Bu düşük çizgiler yüzü on yaş Rujla lüzumundan fazla kalın alt du
da ehe.mmi'yetlidir. ihtiyarlatır. Bereket boya! ile kolayca dak ta tashih edilebilir. Bunda da ayni 

Bazıları dudaklarının yalnız ortasını düzeltilebilir: İki dudağın ortasına faz- kurnazlığa baş vurulur. Ust dudak koyu 
kalb şeklinde boyuyorlar. Kenarlnrmı la ruj sürülür. Yanlan hafif boyanır. En boyanır ve çizgisi biraz taşırılır, alt du
tamamile soluk bırakıyorlar. Böylece a- uçları hemen hemen boyasız bırakılır. dak bilAkis pek hafif kırmızıla§tınlır. 
ğızlannı küçücük gösterdiklerini sanı- Böylece göz en kırmızı yere takılır. Nis· Gene ayni tesirle bu sefer :fazla boyanan 
yorlar. Bu, çok yanlış bir düşüncedir. beten soluk yerleri unutur. dudak göz alır, öbilrii gölgede kalır. 
Minimini, yuvarlak bir ağız ancak tabii Pek iri bir ağ11.ı küçük göstermek içf n Bunun aksi de yapılabilir. Fazla kalın 
şekli öyle ise güzel görünür. Sun'i olursa, de rujdan istifade edilir. Fakat bazıları- üst dudak alt dudaktan daha az boyana
yanlarındaki soluk yerlerin çerçevesi i- nın yaptığı gibi dudağın yan taraflarını rak ince gösterilir. 
çinde hiç te hoşa gitmez. Güzel olmak boyasız bırakarak değil, orta daha koyu, Bütün bu tashihler dikkatle yapılusa 
için mutlaka küçücük ağızlı olmak şart yanlar daha hafif boyanır. Daha evvel pek güzel görünür. Tablt bir dudak boya
değildir. Maharetle boyanan her ağız gü· söylediğimiz gibi koyu yerler bi.rinci nışından hiçbir farkı olmaz. 

Solda: J.dlllOn rengi rob dö §ambr. 
Sentürü, cebleri, düğmeleri, yaka kol 
kenarları kahverengi. 

Sağda: Bu limon rengi rob dö şam
brın şal yakasile kol kapakları ve sen
türü pijama ile bir renkte yani mavi· 
dir. 
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Hataları meydana çıkan ( KA vıPLAR) 
güreş organizatörleri, işi Kızımdan haber alamıyorum 

933 aeneat E,,klşe - .---------..,...._,,,_........., 
hlr hava mektebi 
tumandamna hlz • 
metcl olarak emir • 
beri tarafından gö -
türfilen lazım Fat • 
manın fimdlye ta • 
dar hayatına aıo 

bir haber alamadım. 
Bilenlerin lruıanlyet 

namına aşağıdakJ 

adrese blldlrmelerl -
nl rica ederim. 

iftiraya döktüler 
Yazan : Naci Sadullah 

Bir kaç gundenb~~i. Tekirdağlı Hüse
yin pehlivanın üç pehlivana bırden mey
dan okuduğunu duyuyoruz. Dün, Tc -
kirdağlı Hüseyin, matbaaya kadar gele
rek beni bulmuş, ve bu hususta şu söz
leri söylemişti: 

c- Bazı gazetelerde, bazı kimseler 
benim tarafımdan ortalığa meydan oku
mekten korkum yok. Fakat hiç kimseye 
meköten korkum yok. Fakat hiç kimseye 
de meydan okumadım. Çünkü ben bugün 
cbaşpchlivan• ünvanına resmen sahih 

bulunuyorum. Ve bu ünvanı, memleke -
tin bütün pehlivanlarından üstün oldu
ğumu isbat ederek kazandım. Binaena
leyh, hiç kimseye meydan okumıya ih -
tiyncım yok. Daha doğrusu, bir pehli -
vana meydan okumak. benim için küçük 
görülebilecek bır harekettir. Benim ün
vanırnda gözü olanlar varsa, bana mey • 
dan okurlar. Sizden. bu noktaların ıe • 
barüz ettirilmesini istiyorum!• 

* Tekirdağlının bu sözleri söyleyip gidi-
§inden pek az sonra. elime bir telgraf ver
diler. Mülayim pehlivan imzasile An -
karadan çekilen bu telgrafta §U satırlar 

yazılıydı: 
c- 18 mayıs tarihli .cumhuriyet. ga-

zetesinde benim İstanbulda güreşeceği • 
me dair çıkan uydurma haberin, gazete
niz vnsıtasile tekzibini rica ederim!• 

Ben, bu haklı ricalan yerine getirmek 
maksadile, Tekirdağhnın sözlerini de, 
Mülayimin telgafını da, Son Posta say -
falarına geçirmiş. ve altına da §U cüm
leleri ilave etmiştim: 
cGüreş müsnbakalarını tertib edenler, 

ortalıkta şamata koparmak isterlerken, 
pehlivanların haysiyetlerini kırabilecek 
hafifiiklerden kaçınmalıdırlar. Şerefli 
bir pehlivanın lekesiz şöhretini, müşteri 
toplamak gayesile, sahibsiz bir sermaye 
gibi işletmek hakkı hıç kimseye verilmiş 
değıldir. Bu itibarladır ki, bu işleri ya
panlar, Tekirdağlının ve Mülayimin birer 
ihtar mahiyetinde olan bu haklı şikayet 
ve tckziblerini ehemmiyetle nazarı dik -
kate almalı, ve ona göre davranmalıdtr
lar.• 

Gene ay'ni yazımda, yapılan hatanın 

mahiyetini kısaca anlattıktan sonra, şu 

sualleri ilnve etmistim: 
c- Bİr başpehlivanın, mağlOb ettiği 

pehlivanlara mevdan okuduğu, dünyanın 
neresinde görülmüstür? Hiç bir şeyden 
haberdar olmıvnn bir pehlivanın güreşe
ceğini ilan etmek, hem o pehlivanın şöh
retinden, hem de bu yalana kanacak 
kimselerin aJnkalanndan nameşru bir 
§ekilde çöplenmek sayılmaz mı?• 

* Ben bu sahrlorı. hu suallerime muha-
tnb bulunan kimt:0 1Prin çarpık hareket -
lerine bir çeki düzen vermek gayesile 
yazmıştım. 

Fakat onlar. harelt'Ptıf:'rini düzeltecek
lerine .. son Poc:ta .. ya gelip; şu iftirayı 
yumurtlamı~lar: 

c- Naci Sadullah. kendisine para ver
mediğimiz için, alevhimizde yazıyorh 

Bu iftira bende kücük ve geçici bir hid
det bile uyandıramadı. Çünkü tenkidimi
ze uğrıyan ve bir _günahının ortaya Ç1 -

knnlmasındnn muj?ber olan hemen her 
vatandaşın, ayni çürük iftira silahına sa
rılmasına çoktan alışkınız. Eğer bu küf
lü, ve paslı iftira silahı, her attığını isa
bet ettirebilseydi, Tiirk matbuatında, al
nı lekelenmemiş tek vatandaş bulmak 
mümkün olamazdı! 

Dün öğle yemel!ini benimle beraber yi
yen Tekirdağlı Hüsevin, kim bilir ka -
çıncı defa yaka silkmiş, bir çocuk ma -
sumiyeti ve samimlyetile, güreş müsa -
bakalannı or~anize etmemi istemişti. 

Kara Ali ve Mülayim pehlivanlar da, bir 
çok defalar benden ayni ricada bulun -
duklarını tekzib etmiyecek derecede dü
rüsttürler kanaatindeyim. 

Bu itibarla, eğer ben, güreş çöplüğün
de otlamak hevesine düşseydim, bu ifti
ray savuranları, gündelikli birer çığırt
kan gibi, ayak hizmetlerinde kullanabi -
lirdim. 

Bu itibarla, bu hususta fazla söz isra -
fını, lüzumsuz sayıyorum! 

* Bu~n bu bahse avdet edi§im, evvelki 

ihtanmı bir fazlasile tekrarlamak için
dir. Vakıa, güreş tertib etmek istiyen -
ler. müsaade almak için güçlük çekmez
ler. 

Fakat verilen müsaade c60ı. lık pln -
ponlan piyasaya Hindistan şampiyonu 

markasile sürmek. Komar gibi koyıın -

Adapazan Akyıızı Ömercik mahallesinde 
ölü (ltlustafacık) eşi anası BaUce 

lan, boğa diye yutturmak, ve Şerman gi- * 
bi cambazları, meydana pehlivan diye Dramanın Rasulova mübadillerinden 
çıkarmak için değildir. knrdeşlm Uzun oğullarından Mehmed oğlu 

Verilen müsaade, bir başpehlivanın şe- Mustafa alb senedir knyıptır. Adresini bl -
refile, bir başka pehlivanın şöhretile, ö- lenlerln lnssnlyet namına aşağıdaki adrese 
tekinin berikinin baysiyetile, ve nihayet bildirmelerini rtcn ederim: 
halkın alakasile oynamak için değildir. Bafranın Gazipaşa mahallesinde bakkal 

Fakat bu zevat, bu noktaları nazarı iti- Ililmi Birer nezdinde Mehmed otlu Osman 

bara almamakta o derece ileri gitmişler- * 
dir ki, geçen müsabakada, yapılacak cşi-
ke• yi sezen Beyoğlu nahiye müdürü, ne- Ana kucağında küçük iken Vldln'den b3-

d bam Yahya, anam Havva ve benden iki yaş 
re eyse güreşleri menedecek, ve güreş büyük kardeşim Hediye Ue Balkan harbin -
minderini sirk sahnesi gibi kullanmak is- de hlcret ederek Ankaraya gelmiştik. Müte
tiyenlerln tezgahım alt ve üst edecekti. nklben anam babam öldüğünden blıleri ay-
Eğer ayni yolda yürümekte devam e- :rı ayn birer hlıml almıştı. Hediyeyi hlmn -

derlerse, kendilerini çok yakından tcb- yesine alan kahveci Abdullahın ölümü üze
did eden bu akıbett k t l k _ rlne Ankaranın Hacıbayram mahall~den 

en ur u aınıyaca ismlnl bilmediğim bir zat tarafından Istan-
lan muhakkaktır. bula götürülduğunil blllyorum. o günden -

Bana gelince ... Bu yazımla onları, hem beri kendisinden hiç bir haber alamadım. 
ıslahı hale, hem suallerime cevab ver • Kardeşimden b:ışkn bugün hJç blr kimsem 
miye, hem de iftiralarını isbat etmiye yoktur. Bllenlertn aşağıdakl adrese lnsanl -

Çağırıyo B d ti d 
yet namına bUdlrmelerlnl rica ederim. 

rum: u sonuncu ave m en 
k 1 Adapazarında, Uzunçarşıda, Aslan mafa-
açınır arsa onlan, birer haysiyet istis- za &&bibi Rü:c;l'vin Kulalı vasıtasıle Büyük 

marcısı gibi adalete teslim etmek zahme- Sötudlü kovunde oturan Yahya otlu 
tinden de kaçınmıyacağım. İbrııhim Ankara 

Naci Sadullah 

ihtilaf nasıl başladı, 
sonu neye varabilir? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
başladı. Bu sırada Alman topraklarında 
bazı askeri harekat yapıldığı şayi olun
ca Çeklerin telaş ve endişesi arttı. Muh
temcl bir tehlikeye karşı Londranın na
zarı dikkatini celbettiler. Londra, Ber
lin nezdinde teşebbüste bulundu ve or -
taya çıkan caskeri hareket. şayiasının 

mahiyeti hakkında izahat istedi. Lon -
draya ve Praga, Berlin tarafından veri -
len cevabda, bu harekatın mutad garni
zon tebcddülünden başka bir şey olmadı
ğı bildirildi. Anlaşılan bu cevab Çekos
lovak hükumetini tatmin etmemiş ola -
cak ki, hadiselerin seyri kilrşısında gafil 
avlanmamak için derhal bir sınıf ihtiyat 
efradını silah altına çağırdı. Bu kuvveti 
kafi görmiyerek bir ikinci sınıfı daha da-
vet etU. Çekoslovakyadan gelen haberler 
bütün binaların askeri muhafaza altına, 

motörlü nakil vasıtalannın keza askeri 
hizmete alındıklarını bildirdiğine göre 
Çekoslovakyanın aldığı bu ihtiyat ted -
birlerine, tam değilse dahi kısmi bir se -
ferberlik adını vermek mümkündür. 

Nazari olarak Çekoslovakyanın hazeri 
kuvveti takriben (11) bin sübay, (120 ila 
150} bin askerden mürekkcbdir. Avus -
turyanın Almanya tarafından ilhakına 

takaddüm eden zamanlardaki Alman si
lahlanması ve A vusturyanın jşgali kar -
şısında Çek hükumeti, hazeri kuvvetini 
(200) bine çıkarmıştır. Son hadiselerin 
ilcasile silıih altına çağınlan kuvvetlerin 
inzimamile bugün, icabında ilk Alman 
sademesini karşılıyabilmek üzere yanm 

* 
Romanynnın Hacıoğlu Pazarcığt kazası -

nın Omurfakı köyünden oğlum Köroğlu İs
mail kayıptır. Sekiz sene evvel anavntana 
hicret ederek Erdek, Bandırma taronann -
da ikamet etmiş, Bandırmada hastalanmış. 
o gündenberl nerede olduğunu bilen yoktur. 
Bilenlerin aşa~ıdakl adrese blldlrmcsinl 1n -
sanlyct namına rica ederim: 
Kocaeli vilay«"tinin Akmeşe nahiyesinin Ka
rapınar kövündc Romanya göcnıeıılerlnden 

babası l\lchmed Köroğlu 

* 
Adana Eytam mektebi talebesinden iken 

mektebin lliğvı ilzerıne Aydın San'aUar mek 
teblne gonderflen ve blJAhare 936 - 937 se -
nelerine kadar İzmir fabrikalarında çalışan 
Adananın Derunikale mahnlleslnden Musta
fa oğlu All Gündüzü ihtiyar halası KAmlle 
arıyor. Bilenlerin aşağıdaki adrese insaniyet. 
namına blldlrmelcrı rica olunur. 
Adanada KaJekapısında Abdülpnl Kerimi 

nsıtasile halası Ki.mile 

Kelkit kazaSlnın Bulak köyünden, Aksa
kal oğull:ınndan oğlum İsmo.U o~lu Halil 
ka)'lptır. Harbl umumide Kelkitin Ruslar ta
rafından lşgnll üzerine Zlleye gttmlş, sulhü 
müteaklb memleketimize dönmüştük. Oğlum 
İsmall çalışmak maksadlle Zilede kalmıştı. 
Uzun senelerclenberi kendisinden bir haber 
alamadım. Bilenlerin aşağıdaki adrese in -
sa.niyet namına blldirmelerfni rica ederim. 
Annesi Kelkit knza~ının Bulak köyünden 

Aksakal oğullarından ismail karısı Asiye 

* 
İskeçeden geldim. Oğlum Mümin otıu Ba-

lili arıyorum. Yedi aydanberi Mersinde bu -
lunduğunu haber aldım. LA.kin adresi ma .
liım olmadı~ından tanıyanların veya adre -
sini bilenlerin Son Posta gazetesinde opern
tor Ahmede blldirmelerlnl insaniyet. namına 
rica ederim. 

Annesi Sıdıka 

milyonluk motörlü bir ordunun mevcu - ================ 
diyetini kabul etmek lazım gelir. Fakat Bazı müesseselerin 
en modern usullerle idare edilen Çek or-

dusun un çok kısa zamanda seferberliğini ı·dare meclisleri 
ikmal ederek kuvvetini azami haddine, 

yani (2,000,000) a çıkarması mümkündür. la" g""'vedı·ıecek 
Maamafih Çekoslovakya ile Almanya a-
rasında çıkabilecek olan silahlı bir ihti- (Başunafı ı inci sayfada) 
Infın bu iki devlete inhisar edebileceğini vakkat encümende tedkik edilmektedir. 
sanmak gaflet olur. Ruslarla Fransızlara Encümen tedkikleri sırasında bu teşek
sıkı birer askeri ittifak bağile bağlı bu - küllerin idare meclislerinin kaldınlması 
lunan Çekoslovakyanın Almanya ile har- ve idare meclisi vazifelerinin projeye 
be tutuşur tutuşmaz bu devletlerden mü- göre kurulacak olan yüksek mürakabe 
zaheret görmesi yüzde yüz bir hakikat - heyetine verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
tir. Bu takdirde 1914-1918 umumi harbi- hususta Iayihaya bir hüküm ilave olun
ne müşabih bir muharebe ile karşılaş - muştur. Bu esas meclis umumi beye • 
mak bir zaruret olacaktır. Bu sebebledlr tinde kabul edilecek olursa Ziraat, Sil
ki her iki tarafın da bugünkü ahval ve mer, Eti ve Denlzbank gibi müessesele -
şerait içinde işi fazla ileri götürmiyerek rin idare meclisleri ilga edilecektir. 
bir hal şekline bağlamalan beklenebilir. 

Selim Ragıp Emeç 

Roma elçimiz Ankarada 
Ankara 21 (Hususi) - Roma büyük 

elçimiz Hüseyin Ragıb mezunen şehri -
mize gelmiştir. 

Orman Umum Müdiirlüğü 
Ankara 22 (Hususi) - Orman U -

mum Müdürü Fahri Bük'ün ayni daire 
fen hey'eti reisliğine nakli ve yerine 
Orman teftiş hey'eti reisi Bekir Şafa
nın tayini muhtemeldir. 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda ri eden tesiri mücerrep bir ilaçtır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet higrograf pazar • 

lıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 2/VI/938 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 de Kabatat' 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesin:ieki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilır. 

IV - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloglarını rııü· 
nakasa gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesıne 
vermeleri ve tekliflerinin knbülünü mutazammın vesika almalan lazımdır. 

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

sur MAKiNALARI 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamuJabndandır 

&DELE Etremözlerin lmal kudreti Tmde 
Yüzdür. 

l\UELE Ekremözlerln otomatik yat1aııı• 
tert.lbatı vardır. 

&DELE Ekremözlerln bütün usaını 
paslanmaz nevindendir. 
MİELE Ekremözlerl bllfiDlJ.lm Ztraıt 
Mektebleri kabul ve tavsiye et.mektedırıer 

MİELE Ekremözlerl en &&rl Te dJğet 
aıarknlardan daha ucuzdur. 

Sahş deposu: l eı.htakule, 51 No. lu Po~er traş ~~=~· 

Liseler Alını Satım Komis3Tonundan: 
Cinsi Mikdarı Berer kilo İlk te-

kilo tahmin B. minetı Eksiltmenin yapılacağı Eksiltme-
Kuruş Lira Kr. gün ve saat nin ,0ıdi 

Srıbun -1-0-40_0 __ 3_3_ 257 407 -,-G-/9_3_8_Sa_lı_G_. s_a_a_t_l_4_d_e A<:~ 

------------------------------------------------------------_,., Zeytin 

Reçel 

Soğan 

Patates 

Mangal Kö. 

10 750 

7150 

32000 
49500 

34 000 

32 

40 

4 ) 
7 ) 

5 

258 

221 

355 

12/ 

352 

00 7 /6/938 Salı G. saat 14.30 da , ....,,,,,, 
50 7/6/938 Salı G. saat 15 de • 

~ 

88 7/6/938 Salı G. saat 15.30 da > 

50 7 /6/938 Salı G. saat 15.45 de , _,., 
50 7/6/938 Salı G. saat 16 da > Odun (Gürgen) 1 400 çeki 250 ) 

Odun (Meşe) 400 , 300 ) 
~ 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin Mayıs 939 sonuna kadar ihtiyaçları oıaıı 
yiyecek ve yakacakları eksiltmeye konın uştur. Bu hususta gerekli durum yukr 
nya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhaset>e&Y 
ğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler ilk teminat makbuzu ... e 938 yılı Ticaret Odası vesikalariyle belli göO 
ve yanlarında gösterilen saatte komisyona gelmeleri. 

Teminatlar İstanbul Liseler Muhasebeciliğine yatırılacaktır ve şartnameler li-
seler Alun, Satım Komisyonu Sekreterlığinden görülüp öğrenilir. (2914) 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = Türk Hava Kurumu ~ 

: uv--K PiYANGOS 1 
2. ci keşide 11/Haziran/l133 dedir. ~ --

:: Büyük ihramige: 45.000 Liradır .. •~ 
-- ~ 
- Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ~ 
;; ( 10.000 ve 20.003) liralık iki adet mükafat varclır... ~ 
~ Şimdiye kadar binlerce kiJiyi zengin eden bu piyangoya, 

'ııııııııııııı;ı~~Uü~ııi~nı~ı~ııiüıl~rı;nııı~ı~;,,:,iııı~~,::ü::ı,,,:ıiii~~ii~~iiiınıııııııııı ' 
Antalya mülhaka ı 

Harita ve Plan Birliği Başkanlığından 
t'' 

AntaJyaya bağlı Akseki, Manavgat, Gündoğmuş, Serik, Elmalı, Finike, J{aŞ eli' 
zalarında tahmınen bın hektarlık hali hazır haritalarının yaptırılması işi .:s"Jt 1' 
yeler İmar Heyeti Fennfyesince tanı.im olunan prtname dairesınde eksUttJll 

çıkarılmıştır. ~ 

1 - Yapılacak haritalann muhammen bedeli meskUn arazinin hektarı yır 
gayri meskun on beş liradır. ,. 

2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibince icra olıftl 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 1312 lira 50 kuruştur. t1' 
4 - Münakasa 6/6/1938 tarihine müsadif pazartesi günii saat 15 de At1t•0,ı 

Belediye daıresinde icra olunacağından teklifler ayni günde saat on ikiye ~· ~01 
Antalya Belediye dairesinde Harita Bi!'liği Riyasetinde makbuz mukabili te 
olunacaktır. d r. 

5 - Posta ile gönderilen tekli! mektub ları iadeli taahhüdlil olması ıazıııı 2~ 
8 - Şartname Antalya Belediye muha sebesinden parasız alınabilir. ( 



anbul -Edime - stanbul btlyl 
bisiklet yanşı dün netıcelendi 

Atattlrk Mersinde Çekoslovatyada klsml seferberlik 
bir gezinti yapblar r&ı tanıtı J bıci atıJlfadaJ kib etmektedir. 

(Bq tarafı ı inci Mıyfadl&) mtıerill sayfiyesi oluı Berhtesgadende Kendilerine bazı teminat verilme • 
önde Halkevi bandosu olduiu halde bulunmaktadır. dikçe müzakereye giri§mek istemedii-

pııçler, partililer Reislcumhuııamuam Diğer taraftan, yarın yapılacak olan lerini beyan eden Südetler~ hakkınck 
ikamet buyurduklan belediye parlrm.111 belediye intihabab. münasebetile mem - İngiltere hübimeti. böyle bir v~e • 
içindeki k8fldln ~nfine gelmiı ve oradan leketin her tarafında sıkı inzibat tedbir- tin d:ikilzlsin önüne arabayı koyma& 
emsalaiz tezahütatta bulunmUfWJ'. leri alınmıştır. şeklinde tefsir edebilecelhıi ~n ti1l 

Denizden ve karadan havai fi§ekler a- Dün n bugün Çekler ile Südetler a - teminatın ancak teklif edilen müzake-
tılıyor, motörler düdük plarak bu ıen- rasında bir ~k kanlı hadiseler olmuı - 2·eler neticesinde verilebileceji kanaa • 
ilklere heyecan ve hız veriyordu. -c Yaşa, tur. tindedir. 
nrol AtatftTb sesleri ber tarafta akis - İtidal tavsiyesi Berlin 2J (A.A.) - iııgiliz sefiri lıU 
ler yaplyordu. Bu candan tezahtl.rat de- Halen ceıud>i Bohemyada bulunan gün öğie vakti Von Ribbentrop ile bfr 
vaın ettiği mada Ulu önderimiz köşkün cumhurreisi Ben.et balkı sük&ıa davet saat görüşınü.ştür. Bu mülAkat hakkın
balkonuna 9'km•flar, halkı aellmhyarak eden bir nutuk s6yliyerek, memleketin da hiç bir şey 4'Öylenmemiş, yalnız se • 
iltifatta bohmmuşlardır. buhranlı eiinler geçirdiğini itiraf ettik - firin, hudud civarında Alman kıt'ala • 

Büyilk halisklrlarma kavupn ve lc:en- ten sonra, vaziyetin tekrar düzeleceğin - rının harekitı hakkında dün kendisine 
disini neı'e içinde gören Mersinliler gö- den emin okluğunu ve silihlı ihtilita müsteşar Veiszeker tarafından verilen 
rülme.miş bir bayram 1evinci için.de bu - meydan verilmiyeoeğini bildirmiştir. teminatın Von Ribbentrop tarafından 
lunuyorlar. Südet partisi de bir beyanname neşre- teyidini istediği haber verilmiştir. 

İngiltere Knlmm telgrafı derek, parti azalanna itidal tavsiye et - Paristeki akisler 
Ankara 21 (A.A.) - Reisicumhur miştir. Faris 21 (AA) -SaWıiyettar malf-

Atatürk'ün doğumlarının yıldönümü Nazırlar Meclisinin toplaııtısa feller, Çekoslovakyadaki vaziyet dol .. 
münasebetile İngiltere Kralı ile aşağı- Prag 21 (A.A.) - Nazırlar meclisi yısile endişe izhar etmektedirler. 

Yarlfl kazanı anıa-r Iıtanbutda daki telgraflar teati olunmuştur: Hodzanm riyuetiııde toplanarak vazi - Bu malüeller bununla beraber va• 
İstanbul yarışının büyük galibidir. İki Türkiye Reisieumhuru yeti tedkik etmiştir. ziyette telişı mucib olacak bir hal ol • l.tanbuı - Edir• 

ile " lstanbul bil • 
ftk bisiklet yan• 
• tin neticelen • 
:::-·Yarıp Son 
Jıııı........ •amma ar .. 
~Osman 

~ba· 

"lrıf çek heye
~ olırıuş, Çor -
~ itibaren 6 Arkcıd~mız Osman 

~:lmıştır. Yarı~ Topkapıda ni -
i~ir. 

etab üzerine klasman ıudur: Ankara Prag 21 (AA) - Hükfunet askeri ih- madığı kanaatini izhar etmekte ve ..ç. 
ı _Eyüb cAnkara, 17 saat 44 da. 15 ı. Doğum t(inünüzün yıldönümil mü - tıyad tedbirleri almıştır. Bütiln köprüler koslovak milletinin m1ihtemel bir te • 
2 _ Halil cEakl§ehir, 18 saat '8 da.. nasebetile elde ettiğim fırsattan büyük ve bütün re.mi üıalar muhafaza altına cavüze mukavemet etmek azminde bu• 
a - Lambo ctstanbuh 18 saat 10 da. seviııçle istifade ederek siz Ekselansa ahnmıştır. Genç ihtiJBt zabitleri ile mü • lwıduğuna• .dair .Beraıı tarafından ık• 

' _ Bayram clzmir, 18 saat 17 da. en hararetli tebriklerimi ve 1aadet ve Wıasısıslar ft ihtiyat telmikciler sil.Ah al- vas ajansına yapılan beyanata büytl 
fi - Cahid cEdirne, 18 saat 49 da. refahını% hakkındaki en iyi 'temenni - tına davet edilmiJlerdir. bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
6 _ Kirkor cİstanbuh 18 saat 55 da. }erimi sunanm. Taksiler ve kamyonlar ordu hlzmeti ._ Beran, Hodzamn mensub olduğ'll 
'F - Faruk cAnkara• 11 saat t8 da. Kral Jorj ne a4aımftu'. partinih lideri -olduğu için beyanatı ha 
8 _ İbrahim cİzmih 19 saat 9 da. Majeste VI mcı .Jorj .Prag 21 (A.A.) - İlk ihtiyat kuvvet - halde hükfunetin noktai nazarını in'i • 
9 -Talat cAnkara• ıt saat ı• da. Londra terinden biT sınıf ile ikinci ihtiyat kuv - kas ettirmektedir. 
10 _Yakub c.Ankara. 19 saat 49 da. Doğwnumun yıldönümü münasebe- vetlerinden bir smıfmm 1elmikçilerle Salahiyettar Fransız mahfellerinde 
11 _ Afieddin .cAnkara• 20 saat 8 da. tile Majestenizin vaki temennı1erlnden ikmal edilerek istisnai bir askeri hizmet Almanyanın tamiri kabil ıalamryacal 
12 _ Zekeriyya cEskişehir» 2G uat fevkalAde mütehassis olarak en hara - devresi için sillh altına alındıkları resmi bir harekette bulunmaktan sakınaca~ 

32 da. retli teşekkürler.imle birlikte şahsi sa- bir teblijde bildirilmektedir. çünkü Çekoslovakyadaki vaziyetin A • 
13 - Kadri clmılb 20 taat .fO da. adetleri ve hnparatorluklarımn refahı Stidederin wiiwkereleri . . vusturyanın Anşlus'a:_n evvel~~ vui • 
Bölge timleriain klasmanı fU suretle- hakkındaki aamimt dileklerimin kabın- Prag 21( A.A.) - Alınan Slldet putısı yetine hiç bemıemedigı kanaatı ıEhar • 

lünü rica ederim. komisyonu toplanarak umum! vaziyet ve dilmekteclir. Filhakika Alınanlara, Qe • 
K. AtaUhk Eggar - şeb hldiseleri hakkında müza - \toslovakyaya taarruz ettikleri takdirde 

"-'lopkapıda yapılan &On sprintde Kir
~ •t.taiı0tıı. az farkla birinci geldi. dir: 

lldnd merhalenin tasnifi şudur: 1 - Ankara, 
1-Kirkor 19 sa. 20 d. 2 - Kocaeli, 
l - Faruk tekerlek farkile, 3 - İstanbul. 
l - ı: ··b Eyüb İstanbul - Edirneyi kazancbğın .. yu. 
4 - Lambo. dan bir bisiklet. ve saat heubile yarışın 
1 - S.llhaddin. heyeti umumiyesinde birinci geldiiin • 
• - Eirkor cİstanbuh 18 saat i4 da. den dolayı da bir kupa almıf, K.irkor E
~asıl yarlf iki etabda yapılmı§ ol- dirne - İstanbulu ~~~i~n .. ke~ bir 
~ göre birinci etabı ka:zanmış ve bisiklet aldığı gibi~ ve .uçun~rle 
~Cide ise ayni müddet zarfında 3 ün- bölgelere kupalar ve munasib hedıyeler 
~~ olan Eyüb İstanbul - Edirne - dağıtılmıştır. 

------- kerede bulunmuştur. müttehid bir mı11etin mukavemetini 

Hamburgdakİ Aın..y ... ültimatom YWdiii plan kırmaları icab edeceği ihtar edilırı'§'tir. 
Prag 21 (A.A.) - HükOmet makam- Ayni mahfeller, bu ibtann Alman· 

O ak~~şaSI lan, Almanyanm Prag hrudbnettne b~ lan dostane bir ~mlaşma temin ~ spor m n ~ illtimatom gönderdıji hakkındaki haberı menfaatleri olduğuna ikna edeceğini Ü,. 

• tekzib etmektedirler. mid etmektedirler . 

lstanbulda bitti Prag 21 ~ ~n: mensub ol- H..:....:ud....:.:.._udd __ h ___ d.-s-1-er 
(Bq ta.Nıjı l inci 1Gyfaaa) duğu cumhuriyetçi köylü partisinin reisi a a t 8 

ıeçen münakaıanm hiliyesini anlata - Beran Havas ajan.s.ının muhabirine de - ( Ba§tarafı 1 inci •rffıd•J 
lım: miştir ki: doğru giden bır motosikletı durdur • 

S 
Hamburı limanmda General 1'mı Ştoy- - Hududwı her ~ Wr .aoktasm:a mak 1stem!§tir. Moto.!ildetlller, veri en 

t •t •· ıerı· ve ang~ at ben vapuru fle Amfra1 Mlvolke vapura ~e tetebba eclecek bir müstevli, emri dinlemedikleri .için muhafız, atq l z e ns l u kömür alırlarken, bir öile paycloauıda tefkilitı miik.emmel, mot6rlil ve harelte- ederek her ikisini de öldürmüştür . .Bm • • ı d iki geminin tayfaları, bir araya toplan;- te geçmeğe hazır ıilihlı bir kuvvetle lann iki Südet Almanı olduklan anla• 

k il gısı a Çl ı rak fUradan buradan konuşuyorlar. u karşılaşacaktır. şılmıştır 

o u arı ser aftaki -- a :~:: ı!~ ':!:.,.!:':~:::,.,: bü~:: ::. :"~~ diğl~~ ~~J •• :::.b= 
(Ba,t.nıf1 J itıacl •avfada) . Gene. bu kısımda muv . :uıwı: _ mel (!) futbol oynadıtmı, çahftılı va - dutunu kaydettikten IOllJ'a Siidetlerin Bohemyada bazı ciddi hidiılele oere--

~~kil genç kızlarımızın dikkat, pılmış bır ta~are per:'~ınm fa- purun kudreW bir futbol talnmına ma • bulundulu mmtakada fbndiye kadar il- yan etmiştir. 
-.., "• maharetlerine zemin teşkil e- y~rdu. Başvekil ~rna ~ tal be . lik oldutunu tddta edtyor.. Diler taraf tımat bir tedbir alınmamıı olduğunu ve Evvelki gün (JO Alman Bohemyanıa 
aa..;_. llakiş eserlerini çok beğenmiş, bu alıyette ~ulundugu kıs~ tl. 1 e ye. da ayni tekı1de böbtldeniyor. B\ttabl asayişin yalnız polU tarafından temin e- şimali garbisinde kain Şomutov'da Çe' 
~ altın sırma ile işlenmiş 28 kişi - c- Sız bu mu~affakıy~ ı ça ı~a - münakap ba§lıyor, tayfalar ikiye ayrılı- dildiğini IÖylemiftir. Beran bu hususta askerlerinden müreklreb 5 kişilik bil 
~ IOfra takımını tedkik eylemiş - nızda devam edinız. Ben 

11di~ ?8rat u - yorlar Fon Ştoyben tayfalan kendi ta· bazı ecnebi ıazeteleri ve bilhassa İngi- grupa taarruz etmişlerdir Askerlerde 
Gll IOfr k t• 650 li lurum. Ortak ia yaparız> yınce ez - . 'd ....... il ... h be 1 . M 

-..;: a takımının ıyme ı - ~ . -. .. 1 . a lı _ kımlarının daha kuvveW oı tıaY&&u eu Uz matbuatı ta'afıwlan yalan a r er biri ağır surette başındaıı yaralanaraA 
· gfilı baş_ındakı talebe goz en P r ya sürüyorlar, Amiral Mil'Yoke tafyaları in neıredilmeıinden infial ile bahsetmiş ve hastaneye nakledilmiştir. Diğer aake~ 

... 8-lliııin bu kısmında eski el işleri - rak aevı~çle: . t' küplere biniyorlar: demiştir ki: ıer kasaturalar.mı çekmişler ve mi1tıe • 
~?afeti ve karakterini muhafaza e- - Sa~ .011 ce;;b~ı :ıı:,\ •-Siz bizim takımı ne zamıediyom.ı· cŞimdi bazı ecnebi mahfellerinde belki cavizler kaçmışlanlır. Vak'a mahalline 
~-=bugünkü zevke uygun şekilde Ser~ :~l sa :taben P =ği~ nuz, hele bir b?flllUD ~ da ı&iln. Almanların Avusturyada oJduiu &ibi, hiç polis takviye ituvvetleri gönderilmiş .-
. ~ edildiği görülmüştür. bulunan v ~e . soy size kaç p atarız?. diyorlar. bir mukavemete mum blnuadan Sü - tir 
\tJtı &erli evinin ikinci katında ve muh- bir nutukta M~a~f v:ıdlLSaffet Arı • Milnabp baylece umn müddet de • detlerle mesk&ı mıntakayı lsttll edebile- ·Dün sabah yedi jandarma, hicviyt 
~~l işlerine aid küçük standlar ku- ka1!' ~e~leke~~e~ sanğat mekteb- vam ediyor. Fakat gemiler hemen ak • cekleri zannedilmektedir. Halbuki Çe - dağıttıldan esnada tevkif edileı üç Al• 
·;Jıi..~ Burada erkek terziliği, ~p- l~rın~ bır ~~çesını yaparak Cumh~- pmüstü kalkacağı içiL iki taraf ela kar- koalovakya. mevznn bahaolnnca if deli - manı kurlarmağa çalışan takriben JtO 
~ ~çekçilik. yemek ve pasta ~ - nyetw ıdaresını~ b~ =1~. ve~ ıılapnağa imkAn bulamıyorlar. Nihayet fir. Burada bütün millet müstevliye kar- kişiden mürekkeb bir kütleyi sopalarla 

Uğraşan genç kızlar çalışmakta oldugut ~m.mı!~ 1 . g ..... ıır. : ~ • aralarmda anlqıyorlar. İki ticaret ıe- ıı duracaktır. Ve bu vaziyette )lr ihtill- dağıtmıştır. Jandarmalardan birine hü· 
ft&.:~ ~ir tarafta genç kızlarımızın ha- c.1:'111r Enstıtu en .. <aA&6a 0 u an> misi muhtelif iatikametlerde yol alacak- bn önüne ıeçmek kabil olmıyacaktır. cum edilerek ,ere yatınlmıştır. Diğer 
.~çiçekler bulunuyordu. Baş- sergısı An~~~~d~~ugun~r :çıl · Iardır. Elbette günün birinde bir Uman· Çeklerle Slovaklar arasında görüş bir jandarma da nümayişcilerden birl 
" ""«Biz bunlan tabü 28llllediyor - n:1ış ola~ ~t~. :e: :edir r:mı: -da karşılqacaltlardır. O zaman blrlep- lhtillfı yoktur. Çekoslovakya halkı müt tarafından atılan tahta bir kutu ile ya• 
~ eter aldanıyomıuşuz» diyerek s_ınden ustun ır e egid ~· ~l : cekleri bu limana çıkıp çarpapcaldır ve tehid ordu ile m~v~ karşısına ralanmıştır. Vaziyet vahim bir şekil al• 

l('...,~e_rlni bildirmişlerdir. lır. Ve bu değer, 1er .. e .. ır . hangi tarafın kuvvetli olduğu meydana çıkacaktır. Monsenyor lDinka tarafın - mıştır. 
,~Bayar bu kısımların tedkikin- mekte olan ve her bırı Türk gen~len - çıkacak. dan idare edilen Slovak muhtariyet Jandarmalardan biri ihtar mahiye• 
~ '°llra aşağı katta makine kısımla - n~ in~e bir zevk ve sanğat esen olan İki gemi Hamburgdaıı ayrıldıktan son- partisinin bizimle tam bir tesanüd ha- tinde olmak üı.ere tab~ile bir el .. 
~~daireye inmiştir. Baş- el ışlerınden, ?~lı~ar~ yçı us~ mek- ra dönüp dolapnıglar, muhtelif tablebı- linde bulwıduğunu temin edebtlirlm.• teş etmiştir. Nümayişcilerden biri bir 

lerglnin bu kısmını artan bir ala- U:~~. talebeler:nın ışlen~d~ ve nıhayet re uJramı§lar, nihayet evvelki IÜD ll • Almanya.ta akisler kaza neticesinde yaralanmış, üç tanest 
.. tedkik etmiş ve etrafındakilere butun bu sang~t ese~Jennın ~~ir !8r: manımızda blrleımJılerdir. Glıiftikleri Berlin 21 (AA.) -Almany~~ Çe- de tevkü edilmiştir. Hadise mahalline 
ilk -.Uer sorarak tenevvür et - zmda parl~ bır tekilde kendını ıos iddiaları unutmıyan tayfalar dün cm bi- koalovakyadaki Alman ekalllyetinin va polis takviye kıt'alan gönderiımqttr. 
... termektedır. rer kişllik iki takı_ml• Taksim ltadında ziyeti ciddt ihtilitlar ihd.as ede:ek ma- Akşama doğru sükfuıet avdet etmiş • 

• dairede işin mevzuuna göre bir F la H 1 d karıı karııya gelmi§lerdir. Afçılaruı, 't~ biyette telAkki edildilinin bugun Von tir. Dükkanlar bütün gün kapalı kal • 
iL._ kitablar da bulunuyordu. Fizik, ransız f 107 a ay 8 mürclllerin, çarkçıların, kamarotların teı Ribbentrop ile Benderson arasında mıştır. Fabrikalarda Südetler çalış • 
~ l'lJazi kitablan arasında edebi- halkı korkutmak ı·çı·n kil ettiji iki takım, Beflktaı - Alaııcak J8Pılan mülikat esnasında anlaşılmış maktan hntina etmişlerdir. 
~~bnu da gören Celil Bayar ya - maçından evvel çok etımceU ve ko - olduğu ~an matbuatı tarafından bil- Prag 21 (AA)_ Ostrava _ M"O • . ~ • 1 mik bir maç yapmıflar, neticede Gene • dirflmektedir. ravska'da halk cAlman evb ııl muha -
S 1

11 lan'atkarlar edebiyatla da yaptıkları gösterış 8f r.al Fon Stoyben vapuru takımı 2-1 P" Berlin 21 (AA.) - Bü~ün Alın~ sara etmiştir. Polis halkı datrtmak içi 
~ 1orlar. demiştir. Bu kısımda lib gelnıJftlr. matbuatı Çekoslovakyadaki aon hAdi - güçlük çekmiştir. 
~ llıı'at talebesinin motörüne va - (Bq tarafı 1 lııci Nflfada) leler üzerine Çek hilk1lmetine tiddetle Bmo'da polis bir alay tertib ederr • 
"i •kadar yaptığı bir makkab tez· fllm hayvanları ile köylerin kadın w er- /ranın •tJnl hücum etmekte ve Sildet Almanlanna mttlf marşlar aöyliyen sooo Çeki dağıtr 

~etllınekte idi. kek nüfuslarını ve eli aiWı tutabilecek Harlel11e Nazırı ya~ılan tazyik.e bir nihayet verilmesi - mağa teşebbüs etmiştir. Alman konso-S Bayar bu muvaffakiyeti tedkik erk.eklerini ve hir harb vukuunda her T h 11 (A.A.) - lnnm Lcntra el- nl istemektedir. loshanesile cAJman evb ve HenJayn 
~~et Ar~n'a: ~rif Ve - köyün be~yebileceii kuvveti ayrı apı çisi 

8 ~U haıtalye anın ta,m elan _ ı.,w.... okiew partUinin merkezi polisle muhafaza 
~~ bır de motör fabrıkası kursun• tesbit etmiflerdlr. tur Londra 21 (AA.) - Çekoslovakya- altındadır. 
~: .... ~ulunarak memnuniyetini Diğer taraftan. bir böliit Fransız u - mTUf • k. a.-?- ..._ k dr lan dald vaziyet dolayıslle Lemi Halifaks Polis nümayişcilere sopalarla hücum 
~~-ur.. . keri Suriye - Türkiye hududu üzerinde U1 Oıgıu ""9 a O bu aab&h Oklford'dım Hariciye Neza - etmiştir. Birkaç kişi yaralanmıştır. 

laı ...::; Vekılı de: cBız fabrikalar i - bulunan Meydanıekbez civarındaki de· Ankara 21 (HUllUI) - Tilrkoflm dit retine dönmüştür. Şimdi, hafta sonu Halk Ahnanya sefarethanesine aicl 
~ anlar yetiştiriyoruz> cevabını mir köprüyü muayene ederek altına di- kadrolarında bazı delldld'kler ıapılma- tatili emuında, Çel;nberlayn ile bir - bir binada bulunan •Beyaz baç• kah. 

ır. namit koymuştur. sı muhtemeldir. likte, vaziyetin inkipfını dikkatle ta - vesinin camlaruu. Jamulbr. 



Bir Haftahk ---- RADYO PROGRAM O -----
ISTANBUL şarkılarL (Saat Ayarı). 21.45: Orkestra. 22. 

15: Ajans haberlerL 22.30: PlA.kla sosolar, o-
22 Mayıs 19!8 Pazar pera ve operet parçalan. 22.50: Son haberler 

Öğle neşriyatı: ve erte<ıi günün programı. 
12.30: PlWa Türk mu.slklsl. 12.50: Hava- e 

Us. 13.05: Pllkla Türk musikisi. 13.30: Muh- 27 Mayıs 193S Cuma 
'eut pllk neşriyatı. ötıe neşriyatı: 

-
20.15: Turk muslkiSi ve halk §arkıları (Sa
lahaddin Örgün ve arkadnşları>. 20.45: Ke
man solo: (Necdet Remzi Atak). (Piyanoda: 
Marsel Bl). 21: Sıhhi konuşma: Dr. Vefik 
Vassaf. 21.15: Stüdyo aalon orkestrası. 22: 
Ajans haberleri. 22.15: Yarınki program ve 
İstiklll.l marşı. 

Akşam n8'rlyatı: 12.30: PlA.kla Türk mu.Uklsl. 12.50: Bava- • 
18.30: PlA.kla dans mu.siltlsi. 19.35: Konte- dJs. 13.05: Pllkla Türk musikisi. 13.30: Muh- %5 Mayıs 193S Çarşamba 

tans: Prof. Salih Murad (Radyo dersleri). tellt plA.k neşriyatı. ötıe nqrlyab.: 
20: Nihal ve arkadaşları tarafmdan Türk Akşam neşriyatı: 12.30: Karışık pllk nqriyatı. 12.50: Plllt: 
mu.slklsl ve halk şarkıları. 20.45: Hava rapo- 18.30: Plakla dana musiklsL 19.15: Konfe- Türk musikisi ve halle ıartııan, 13.15: Dahl-
ru. 20.48: ömer Rıza tarafından arabca söy- rans: All Kı\mi Alcyüs (Çocuk terblyeat>. 19. 11 ve harici haberler. 
ıev. 21: Cemal Klmll ve arkadaşları tarafın- 55: Borsa haberleri. 20: Muzaffer tıkar ve Akşam n~atı: 
dan Türk muslklsl ve halk f\rltılan ,(saat arkadaıları tarafından Türk mUBlklal ve 18.30: Kar1Jık pllk netr17atL 10.15: Türk 
Ayarı). 21.45: Orkestra. 22.15: Ajans haber- halt p.rtıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: ö- muslkJsl ve halk prlcı.lan (8enet Adnan ve 
lerl. 22.30: Pllkla sololar, opera ve operet mer Rıza tarafından arabca qlev. 21: Mtı- arkadaşlan). 20: Saat A.yan n arabca ne•
parçaları. 22.50: Son haberler ve ertl'ıü gU- zeyyen ve arltadqlan tarafından Ttırk mu- riyat. 20.15: Türk musiklal ye halk prkılan. 
nün programı. aiktsl ve halk prkılan, (saat Ayan). 21.45: CNlhal ve arltadqlan>. 2l: Musiki konuşma-

• Orkestra. 22.15: Ajans haberlerL 22.30: Pllt- sı: Halil Bedl. 21.15: Stüdyo aalon orkea-
!3 Mayıs 1931 Pazarte.l la sololar, opera ve operet parçalan. 22.50: trası. 22: Ajana haberleri. 22.15: Yarmkl 

Öfle neşrtyab.: Son haberler ve ertesi ıünün proıramL program ve İstlklll mal'fL 
12.30: Plllcla Türk muslld.si. 12.50: Hava- e e 

dls. 13.05: PlAkla Türk mu.sikls1. 13.30: Muh- zs Ma)'19 1938 Camartesl !8 Mayıs 1938 Perşembe 
telif plilk neşriyatı. ötre neşriyatı: Öfle neşriyatı: 
Akşam neşriyatı: 12.30: Pllkla Türk muslklsl 12.50: Hava- 12.30: Karı§ık pllk neşriyatı, 12.50: Plllt: 
18.30: PlAkla dans musikisi. 19.15: Bayan dls. 13.05: Pllkla Türk musiklal. 13.30: Muh- Türk musildsi ve halt prJı:ıları, 13.15: Dahlll 

Nlne: Çocuklara masal. 19.55: Borsa haber- tellf pllk neşriyatı. ve harici haberler. 
lerl. 20: Rıfat ve arkadaşları tarafından Akşam neşriyatı: Akşam neşriyatı: 
Türk muslkl.sl ve halk oarkıları. 20.45: Hava 18.30: Plakla dans musl!Wl n. 19.11: Kon- 18.30: Pllkla dans muslklsl. 19.15: Türk 
raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından arabca feraruı: Üniversite namına: Tıb Fatilltesi muslldsi ve halk şarltılan (Makbule Çakar 
6Öylev. 21: Fasıl saz hey'etl: İbrahim ve ar- Profeiörlerlnden Doktor Akif Şakir Şakar ve arkadaşl~n). 20: Saat lyan ve arabca net 
lcadaşları tarafından, (saat ayarı). 21.45: (Deniz kıyılarının insan Tiicudüne fzlyolo - rlyat. 20.15: Radyofonik temsil (Gençler 
Orke<ıtra. 22.15: Ajans haberleri. 22.30: PlAk- Jlk tesirleri). 19.55: Borsa haberleri. ao: Nec- grupu tarafından). 21: Konferans: Ordu Say 
la sololar, opera ve operet parçaları. 22.50: meddin Rıza ve arkadaşlan tarafından Türle lavı Sellm Sırrı Tarcan. 21.15: Stüdyo salon 
Son haberler ve ertesi g{lnUn programı. musildsl ve halk prkılan. 20.45: Hava rapo- orkestrası. 22: Ajans haberleri. 22.15: Yarın-

• ru. 20.48: ömer Rıza tarafından arabca ki program ve İstlklll marıı. 
14 Mayıs 1938 Sala söylev. 21: Belma Te arkadaşları tarafından e 

Öfle neşriyatı: Türk musikisi ve halle şarJı:ılan, (saat lyan). n Mayıs 1911 cama 
12.30: Pllkla Türk muslkJsl. 12.50: Hava- 21.45: Orkstra. 22.15: Ajana haberleri. 22.SO: ötre neşriyatı: 

dis. 13.05: Pllkla Türk musikisi. 13.30: Muh- Pllkla sololar, o~ra ve operet parçalan. 22. 12.30: Kanşılt plilc nefrlyatı. 12.10: PlA.t: 
telif pllk neşriyatı. 50: Son haberler ve ertesi günün programı. Türk muslklsl ve halk prJı:ıları. 13.11: Dablll 

Akfam neşriyatı: MMıı ve harlcl haberler. 
18.30: Plft.kla dans musikisi. 19.15: Konfe- A Akşam neşriyatı: 

rans: Beyoğlu Halkevi namına Avukat Mu.s- A N K A R 18.30: Karışık pllk ne,riyatı. 11U5: TO.rk 
tafa T-unalı (Hnlkcılık>. 19.55: Borsa haber- 22 Mayıs 1931 Pıuar musikJsi ve halk farkılan (H. Rıza ve arta-
lerl. 20: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın- ötıe neşriyatı: daşları). 20: Saat ayan ve arabca neşriyat. 
dan Türk musikisi ve halk ıarkıları. 20.45: 12.so: Karışık plAk neşriyatı. 12.50: Pllk: 20.15: Türk musikisi ve halk p.rkıları CHan-
Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafından Türk musikisi ve halt ıarJı:ıları. 13.15: Dahlll dan ve arkadaşları>. 21: Saksofon solo (Nl-
arabcıı söylev. 21: Tahsin Karaku~ ve arta- ve haricl haberler. had Esengin>. (Piyanoda: (Marsel Bl>. 21. 
daşlan tarafından Türk musikisi Ye halk Akşam neşriyatı: 15: PlA.kla dans musiklsl. 22: Ajana haberle-
prltıları, (saat ayarı>. 21.45: Orkestra. 22. 18.30: Çocuklara masal( Masal Dede). 11. rl. 22.15: Yanntl program Ye İ.stlklll maroı. 
15: Ajans haberleri 22.30: Pllkla sololar, o- 50: Karı§ık pille neşriyatı. 19.15: Türk musi- e 
pera ve operet parçalan. 22.50: Son haberler klsl ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar-
~• ertesi günün programL !S Mayıs lHI Camariesl 

kad&.1ları). 20: Saat lyan n arabca nefri- ötıe neşriyatı: 
• yat. 20.15: Türk musikisi ve halle ıarJı:ılan 12.30: Karışık plAk neırtyatı. 12.50: Plllı:: 

25 Mayıs 1931 Çarşamba (Hikmet Rıza ve arkadatlan). 21: Konferans Türk muslklsi ve halk 1&rloları. 13.15: Dahlll 
ötre neşriyatı: edebi konuşma (Behçet Kemal ÇaRlar tara- ve harici haberler. 
12.30: PlA.kla Türk musikisi. 12.50: Han- fından). 21.15: Stüdyo salon orte<ıtraaı. 22: Akşam neşriyatı: 

dls. 13.05: PlAkla Türk musikisi. 13.30: Muh- Ajans haberleri. 22.15: Yarıntı program ve 18.30: Çocuklara Karagöz <Küçült Ali). ıt. 
tellf pllk neşriyatı. İstiklll marşı. 15: Türk musikisi n halk 4llrkıları (Servet 

Aqam neşriyatı: • Adnan ve arkadaşları>. 20: Saat Ayarı ff a-
18.30: Pllkla dana mu.alltls1. llt.11: Xonre- n Maya ına l'uıuted rabca neırtyat. ıo.ı&: TU.rlı: mualldal ve hallı: 

rans: Dr. Salim Ahmed <Hayat nedlr?). 19. ötıe neşriyatı: şarkıları (Salahaddin ve arkadaşları). 21: 
65: Borsa haberleri. 20: Nezihe ve artadaı- 12.30: Karışık pllk neşriyatı. 12.50: Pllk: Ankara ilkbahar at yarlflarının ikinci hafta-
lan tarafından Türk musikisi ve hallt tar- Türk musikisi n halt ,arJı:ıları. 13.15: Dahlll smda koşuya ııtırak edecek aUar ve kazan-
kıları. 20.45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza ve haricl haberler. ma ihtimalleri hakkında konuşma: (Abdur-
tarafından arabca söylev. 21: KlAsllc TQrk Aktana neşriyata: rahman Atcı). 21.15: Stüdyo salon orkestra-
muslklsi: Nuri Halil ve arkadaşları tarafın- 18.30: Kanşık pelt neft'iyatL 18.50: İngt- sı. 22: Ajaruı haberlerL 22.15: Yarınki proı-
dan, (saat lyan). 21.46: Orkestra, 22.15: A- llzce ders (Azime İpek). 19.11: Tilrk mUBI - ram ve İstiklll marşı. 
Jans haberler!. 22.30: Pllkla sololar, opera kist n halk farJı:ılan <Servet Adnan n ar
ve operet parçaları. 22.50: Soı:ı haberler ve kadqlan>. 20: saat Ayan Ye arabca ne§ri-
ertesl günün programı. yat. 20:15: Türk musikisi n halk prJı:ılan 

e <HalOk Recai ve arkada§lan). 11: Konferans: 

······························--························· 
Urfa güzelleşiyor 

Urfa (Hususi) - Ziraat idaresi §ehir 
kenarında bir nümune çiftliği tesis et-

HİKAYE: Karışık bir gönül macerası 
(Başta rafı 8 inci sayfada) 

Odasının tahkir edilmesine içerliyen o
da sahibi: 

- Ben de seni da\•et etmiyorum ya, de
di. Senin dört çocuğun benim ki.\çük o
damın altını üstüne getirirler.. sonra 
böyle serseri bir adamın karısını bP_n na
sıl alırım.. baksanıza nerif hala karyo
lamda yatıp duruyor. 

Soncçka işi tatlıya bağlamak niyetinde 
idi: 

- Canım, dedi, gürül.tüye ne lüzum 
var?. Şu halde meseleyı ıu §ekilde halle
debiliriz: Ben Nikolayla evlenirim. Ar
tist kendi karısile ve dört çocuğUe eski 
vaziyetini muhafaza eder. Nikolayın ka
nsını da ıu sersemle evlendiririz, olur bi
ter. 
Odanın sahibi buna da içerledi· 
- Maşallah, dedi, bu yaptığınız teklif 

diğerinden daha mı iyi sanki? Bu ne ol-
duğu belirsiz maymun suratlı karı ile de 
kim evlenir?. Baksana karının suratına, 
yankesiciye benziyor. 

Sevgilisinin tahkir edilmesine içer
liyen artist: 

- Hey babalık, diye bağırdı, bizim ka
rılara lif yok. Bu sabah tramvayda olup 
bitenleri unuttun mu?. Beni kızdırma da
ha fenasını yaparım ha!.. 
Nikolayın karısı da bu lfe razı delil

di: 

- Bana bakın, dedi, ben kendi evim
den hiçbir yere gitmeğe niyetli değilim .. 
dairemde üç oda var .. banyo var, daha ne 
isterim?. 

Her ne olursa olsun meselenin tatlıya 

bağlanmasını şiddetle arzu cien SoO't 
ka: 

- Aman yarabbi, diye haykırdı, bU iK 
sersemin yüzünden mes'!ld yuvaınıl !:; 
zulacak.. halbuki benim teklifimi ~~ 
etseniz ne iyi olurdu!. Ben Nikolaya ff' .,. 
rırdım .. Nikolayın karısı da fUD•mla e 
lenirdi. Diğerleri de, yan\ artist de )iti" 
sile kalırdı. 

Çok geçmeden kadınlar arasında ki.,. 
ga başladı. Erkekler işe kanpnai• ,,,ıc' 
bur oldular .. nihayet her teyın e91d ~ 
val üzere devamına kanır vererek JP
yerlerine çekildiler .. 

Fakat gelgelelim her şey eaki -~ 
üzere devam etmedi. Bu hldiseden .....-; 
bir zaman sonra Soneçh oda ~ 
yani şu, artistin odasına girip ~ 
bekar oda komşusile evlendl ı.n...-

taraf tan da daha ilk bakışta yür~ 
yufka tabiatile pek hoşcna giden artiP"" 
de buluşmağa başladı. 

Korkaklığı yüzünden artlstteu D~ 
eden Nikolayın karısı da kenclislnl JP' 
bir aşık buldu. Nikolaya gelince o bit 
zamanlar her şeyi terket.mq g~ 
kendisini işe verdi. Maamaffü fiıU r 
gene Soneçka ile buluşmaktan, oo-' 
kırlara gitmekten de vazgeçme.il 

YARINKİ NÜSHAMIZDA: 

EvlAdlar buyuyunce 
lngilizceden çeviren: K. N'1Jf'I 

Deniz Lisesi Mtldftrlilğtlnden: , 
1 - Lisemizin birinci lllllfına orta ok ulu bitirmiş ve yaşı 1 Eylıll 1938 de ıt-1 

ve ikinci sınıfa da Lise biri bitirmif ve yaşı 16-19 arasında bulunan okurlar rt* 
sabaka ile alınacaktır. 

2 - Dilekçe ile 1 Haziran: 2~ Temmuı: arasında müracaat edilmesi. 
3 - Dilekçeye cfotoğrafiı nü.fus kllıdı veya müsaddak sureti, 9 bap açık "; 

toğral, kendisinin ve anneai ile babası ve ailesinin millt ve ahllk:t duruJllllll 
bildiren polis tahkikat klfıdı, orta okulu bitirdiğine dair diploma veya ~ 
name, askerlik öğretmeninin gizli rapou ve aşı kağıdh iliştirilmelidlr. ·~ 

Aksu vapuru 86yük Avarya Hesaplarını Rilyete Memur 

Dispaç Heyetinden: 
9/2/938 tarihinde Sinop civarında uğradığı deniz kazası neticesinde ıe-1 8' 

hamulesinin selameti müşterekesi için kasden karaya oturtulduğu ..aııt,e:: 
mahkemelerce tesbit edilmlş olan cAkaU> vapurunda veya yükünde alAlra 
olanların dileklerini; 6/Haziran/938 tarı hine müsadif Pazartesi günilne ~ 
bu vapurun büyük avarya hesablarını görmiye memur İstanbul Asliye .,.,ı 
ticaret mahkemesince tayin edilen Disp açlora tevdi edilmek üzere; ~ 
Deniz Ticaret Müdürlüğüne göndermeleri lüzumu ilan olunur. Bu 
hitamından sonra vaki talebler nazarı itibara alınmıyacaktır. c299lt ~ 

!6 Mayıs 1931 Perşembe 

ötıe neşriyatı: 
12.30: Pllkla Tilrk mUBlldsi. 12.50: Hava• 

dls. 13.05: Pllkla Tilrlt musikisi. 13.30: Muh· 
telif plAk neşriyatı. 

Spor konuşması (Vildan Aşir). 21.15: Stüdyo 
salon orkestrası (Vlldan Aşir). 21.15: Stüdyo 
Yarınki proıram ve istikl&ı mar•ı 

miştir. Belediye de tehir civarından ge- Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
çcn Cavsak suyu etrafına binlerce ağaç ---

Akşam neşriyatı: 

18.30: Pllkla dam musikisi. 19.15: Spor 
mllsahabelerl: Eşref Şefik. 19.55: Borsa ha
berleri. 20: Sadi Hoşses ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 20. 
45: Hava raporu. 20.48: Ömer Rıza tarafın
dan arabca söylev. 21: Radife Neydik ve ar
kadaşlan tarafından Türk musikisi ve halk 

• !4 Mayıs 1931 Salı 
Öfle n9'1iyatı: 
12.30: Karıoııc plak neşriyatı, 12.50: Pllk: 

Türk muslldsl ve halt prJı:ılan, 13.15: Dabl
ll ve baricl haberler. 

Akşam neşrlya&a: 

lS.30: PlA.kla dans mu&ikl.sl. ıua: Türk 
musikisi ve halt p.rJı:ılan (H. Rıza Tt arka
daşlarl). 20: Saat Ayarı ve arabca neşriyat. 

~ «Son Posta. nm edebi romanı: 18 --

fidanı diktirmiştir. Burası birkaç yıl ::;on- 1 - Orman Koruma Genel Komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 30000 ilA _., 
ra Urfanın mükemmel bir eğlence yeri kilo yataklık pamuk açık eksiltme ile ihalesi 28/5/938 Cumartesi güııfl -" 
olacaktır. Bu yıl Urfarun ekim vaziyeti 11 de Ankarada Yenişehirde Komutanlık binasındaki Satınalma KomllYOll 
umumiyetle iyidir. Bir hafta evvel arpa yapılacaktır. 
biçimine başlanmıştır. Belediyeye aid 2 - Muhammen bedeli yirmi bir bin lira muvakkat teminatı 157~ 1ii'L 
Cumhuriyet parkı bu yıl genişlettirilmiş 3 - Şartnamesi hergün parasız olarak Komisyonda görülebilir. .. _,.dl 
ve tam bir aile bahçesi haline getiril- 4 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartnamesindeki veJisa-
miştir. ihale gün ve saatinde Komisyona müracaatları ilan olunur. c2Mh 

Bayrakdaroğlu yemekten pek mem- Jale de piliyani son bölmesine kadar Bayrakdaroğlu hafif bir uyku JIJ;t# 
nun oldu. Bilhassa ikram ettiğim eski açtırdı. Kahvesini acele acele içip kol- sine başlamıştı. ...AO-

Ç 1 N A R A L T 1 şaraptan kana kana içti. Daha doğrusu !arını başının altına koyarak uzandı. Göz kapaklarının titreştiğiDl r-
o kadar neş'eli idik ki hepimiz içtik. Şimdi dudaklarının arasından um - ğüm Jaleye alçak sesle sorduaı: 
Misafirlerin şansına yemekler de pek madığım bir güzel ifade ile Mussetin - Uyudunuz mu? _.,, 

...... ..-.. ...... - - ...... - - - - ............ - - --- - -- - - ........_ BürL-- Cahid ~ f' 1 t B ·· 1 f d h · 1 · d b. · · k ı· b. t b .. l b --ruo· ~~~ Wlll - - - ne ıs o muş u. u guze so ra a ser - meş ur şiır erın en ınnı o uyor: nce ır e essum e ceva .... 
Köşkte silah odası diye ayrılmış ki- baktım. O kalın ve yüksek sesile ör - visden başka her §ey yolunda idi. Ha - Muse, quand ıe ble poa.ae, tı faat Mn - Hayır. o' 

lidli bir salon var. Hasan dayı adeta bir dek avının bugünkü kolaylığı hakkında san dayının kumandasında bir kaç ke- joJeas, - Mussetin okuduğunuz par9'1 
l ·· ıteıarde ces coteau ea lear Blonde paran, 

mabede yaklaşır gibi hürmetle önü - Hasan dayıya ders veriyordu. re de talim görmüş o an uç yanaşma Quelle douce clarte dans l'lmmeDM aatve, güzeldir. Tam tabiata uygun. 
müzde yürüyerek kapıyı açtı. Jale birdenbire sesinin tonunu de - üç kişiye adamakıllı hizmet edemediler. Toat ce qal Yit ce solr dotı .. ...Ur Hafif iç çeker gibi nefes aldL 

Eski, baştan dolına karabinalar, şiş- ğiştirdi. Onların .da işitebileceği bir ses- Beni oldukça sinirlendirdiler. İçlerin- beueu. - Zavallı Musset! 11'"' 
haneler, horozlu çüteler sıra sıra du- le: de Sıdıkanın nişanlısı korucu Ali de Ben hayret ve zevk içinde onu din - - Evet, George Soud'un .. ki ~ 
varlarda yapılan silab1ıklara yerleşti - - Bana kalırsa çınarlar altındaki gü- bulunan bu üç kişiyi çiftliğin eli yüzü !erken Bayrakdaroğlu yattığı yerden kadar ıztırab çekmiştir. Bunu;) tJ/I' 
rilmişti. iBayrakdaroğlu ciddi bir me - zel sofrada daha güzel şeyler görebile- yontulmuş genç yanaşmalarından seç- seslendi: ber kadın da (Hayatımın ta p tf' 
rakla bunları ayrı ayrı tedkik ediyor, ceğiz! miştik. Onlara yemekte tabak alıp ver- _ Haydi hanım, bu leziz yemek üze- rinde bu hareketlerinden duydO 
Has~n dayının verdiği izahatı dinli - Bayrakdaroğlu yem vakti gelmiş bir meyi öğrenmek için bir kaç ekzersiz rine frenk turşusu çekilmez. Birer te- essürü anlatır. -1)1 ,.ıt_ 
yordu. küheylan gibi boynunu uzattı: yaptırdığını halde gene elleri yatmadı. kerleme yapsak daha iyi. -Ne ehemmiyeti var. Za t~f' 

Onlar gölde ördek avlamak için ya- - Küçük hanımın karnı acıktı gali- Biraz şaşırdılar. Bu arada benim kirli Ben henüz ayakta idim. Yer intihabı sönüp gittikten sonra! KadıJU!l ~ ı' 
pılan adeta topa benzer .bir garip si - ba. Haydi çıkalım bari. tabağımı Bayrakdaroğlunun onune, meselesi beni düşündürüyordu. Bay _ kaçması, sonra Viyanada bir ~t -
}ahın başında derin bir bahse girmiş - Ve bana yaklaşarak ilave etti: koydular, Jalenin şarap kadehine su rakdaroğlunun yanına halıya uzansam ceraya kapılınası Musseti 
lerdl·. Uzun namlulu eskı' bir altıpatları - Güzel bir silah müzeniz var, dedi. doldurdular. Velhasıl saçmalıklar epey ~ mı·stir _., genç kadını ihmal etmiş olacaktım. J ı:r •• • .rı flolr ~ 
tedkı'k eden JaAle bı'r an ı'çı'nde onlara Meraklı bir avcı irin paha biçilmez. oldu. Bayrakdaroğlunun iştihası, Jale- w F k t · b tarı0hl rnacera.r ffl ~ lenin yanına yakın bir koltuga otur - - a a sız u ._ .. ,, 
bakıp bana do··ndil ve ya\'aş sesle·. JaAle 0··num·· uz·· de neş'eli' hoppa adını- nin de birdenbire kızışan neş'esi ara- r·ı b'l' ş··re rnetfll'....--sam babacanı şübhelendirecektim. Bu ı e ı ıyorsunuz. ıı 

- Evet, dedi. At gezintileri hepsin- larla hızlı hızlı yürüyor. Bayrakdaroğ· smda bu saçmalıklar da birer kahkaha d ·m tereddüd içinde iken: zanne erı . . 1 __ 

.:ıen zevkıı·. lu onu işaret ederek fısıldadı: vesilesi olmaktan ileri gidemedi. B. k eırniftu-
Q - Siz ·aemek kestireceksiniz, o hal- - ır zaman mera T 

Ve g··zler·mc bakarak ilave etti· * Yemekten sonra kahveierimizl gene · · aerrıek _ıtıt• 0 ı · de ben de <:öyle koltug-a uzanayıın! - Sonra vaz geçtınız ., 
- Yarın saat on birde gene İncirli - Ava hiç merakı yok. Bereket §im- biraz Herdeki Piliyanlarda içmeyi tek- "' n .. cı.oıJI 

Dedim. Ve piliyana hafif bir hareket Uzun meşgaleler. uı-, --1• 
"a'-""akta bulunacag-ını di atlarla oyalanıyor. lif ettim. .:ı.. P""" 
~ J.. • d. h vererek yüzüm Jiı.leye eeleceği vazi - mak istemem. Hem buraUo 

Böy•Je söilerin ne ifade ettiklerini Cevab verdim: Belki uzanmayı isterler ıye yere a· 
pekiyi bildiğim halde 'bilmem neden -İyisi de o .. hem spor, hem eğlence, lılar da serdirmlştim. Bayrakdaroğlu yette yerleştim. da doğru değil. ~ 
birdenbire şaşırdını. Daha doğrusu değil mi ya? halıları tercih ett1. Bir ~k ıyemekle de Uzun bacakları piliyandan taşlnlf, Ne demek istediğini hiJl8 I 
korktum. Biraz ilerde bizim kahya He Bol manasız ve kof kahkahalarla JU.- şişen gövdesini rahat ettirmek için ha- göğsü gelişi güzel açılmıştı. Bir zaman - Hakkınız var, ded1{Arrc- -" 
konuşan Bayrakdaroğluna yan gözle rüdük. 1 tlya uzandı. onu kirpiklerimin arasından nyrettim. 

tı 

b 

l 
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(Her haktı mahfuzdur). 

Sayfa 13 

Fotoğraf tahlilleri 

Kendisinden teşebbüs beklenen 
bir tip 

Makul istekler ve 
mn· ffakiyet 

1. S. imzasile b 

nıluyor: 

ÜÇ GARİB SUAL 
11; Evet. Radyo ve elektrik işleri o -
l.i b boş zamanında meşgul olduğu bel

Samsundan Rem 
.ri imıasite toru • 
luyor: 
. - Muvaffak o • 
. lacak mıyım? 

Makul vem 
1'U dilekler, teşob -
i:D<l.slerle takviye e.. 
dilirse muvaff aki· 
yet imkanları ço .. 
ğaltılmıı olur. 

- Pilot olmak 
utiyorum, muvaf
fak olacak mıyım? 

Özden gelen tı
tekler, dileklerin 
tahakkukunda bü
yük rol oynar, Büs 
bütün aykırı ıart
ları haiz olmattıak 
ıartile mUnıkündür • 

aşlı işlerdir. 

tı; Şu halde bir takım alat ve edeva
a var? 

tı. ~ktor hayretle serkomisere bak -
der u ~açma suallere ne lüzum var, 

gıbı gülümsedi. Sonra: 
- Tabii vardır, dedi. bu; Bunlar arasında elektrik telleri de 
lUıur tabü. 

au-.1'abii bulunur ama efendim, bu su 
etin sebebini anlamayorum. be; Muayyen bir sebebi yok Bal1a 

soı,; aklıma geldi de sordum. Her şeyi 
tik P anlamak mecburiyetindeyiz. Ha
tek~t b~şka türlü meydana çıkmaz. Ni
rıup~ sıze şimdi bir tabancanız bulu -

]) ulunınadığını da soracağım. 
bit 0ktor kaşlarını çattı. Sert ve kuru 

sesıe cevab verdi: 
- Vardır. 
- Markası? 
: ~~:~~ bir Smitvesson'dur. 

- ~5 milimetre. 
lfl; Ala! Biraz sonra yukarı çıkınca 
hili~: bunu bize gönderirsiniz. Ev da

- ~ başka kimin tabancası vardır? 
Uphinin de tabancası vardır. 

:: :.u~un cinsini biliyor musunuz? 
S ilıyorum. 6,5 çapında Vebley. 

tanıaerkomiser doktorun isticvabm u -
~ sından bezginlik alametleri gös -
<iev.:ı~ine hiç aldırmadan suallerine 

""''1 etti: -s l lerin. ~ 0ndan odanıza çıktınız. Kardeş-
d\lnu l.Zin de sizi taldb ettiklerini duy -

ı ınu? 

tin~ /·Vet yukarı çıkarken ayak sesle-
Uyduın. 

:: ~raber mi çıktılar?, 
_ ayır, ayn ayrı. 
_ ~VVeIA hangisi çıktı? 
-B Uphi. 
bokunu nasıl anladınız, baktınız mı? 
_ :a tor gülümsiyerek cevab verdi: 

tı va ayır ... Suphinin garib bir mera
Rtcırt~dır. Ayakkaplarının daima biraz 
dan a Yapmalarından hoşlanır. On -

nıadun. 

l'ıı:- :e~ doktor, kardeşleriniz odala
?'itıirı ekıldller. Bilahare bunlardan bi
ltıu? <>dasını terkettiğini duydunuz 

:: r~tır1aınıyorum, efendim. 
hi?bn ;ı.dÜŞününüz doktor, bu nokta 

bok~ın Çok mühimdir. 
Sonra b?r Baha derin derin düşündü. 

-.... ~· trden hatırlamış gibi: 
l'bnı d~ aralık Suphi çıktı, zannede -

' Suph· . -.... t ı mı dediniz? 
..... a~et, ~akat bundan ne çıkar? 

1<ır. lta;d b1: ~ey ... Devam edelim, dok
lttj d'· eşınızin odasını terketmesile 
leçıi? On.tnesi arasında ne kadar Yakit 

dı:' :Sunu - . . 
<lll, soylıyemem. Dıkkat etme -

~ Serkorn· . 
aı?tıaın ıserın soracak başka suali 

&otı.ra bıştı. Evvel! müddeiumumiye 
~- ~~ ' d UdcJetten an Sadullaha baktı. Bir 
efter;.... bert cebinden çıkardığı not 

O}iltı ~'e bir r> nıdv şeyler yazmakla meşgul 
"ardı~1 b'an Sadullah bu defterden ko
Qe ı.. 5 ır kA~ r,.oın1•8 gıdı serkomisere uzattı. 

er ka· d -.... Son b' gıdı okuduktan sonr a : 
eQi, ~aç ırkaç sual daha Baha bey, 

,1 boktor ~rnara ayakkabı giyersiniz? 
h hakikaten aha hayretle duraladı. Su
\ı 111 serkonı. garibti. Rıdvan Sa dulla -
~sualin ~s_erden sormasını istediği 

dık, anasını hiç birimiz anla -

~ ...... Ayakkab 
~a görnıek ~umaram 40 dır. 38 nu

SJnı da ist lla~. Eldiven nu -
eı:İ; Şimdilik e:. lllisiniz, efendim? 

~se <>nu d luzum yok, doktor. İcab 
1 ~ktQ a soranz. 
aırıa"'"'- tun ifad · \al. ...... ,uş gör.. esındeki istihzayı an-
aı161da haktı unen serkomiser elindeki 

erinden ik'"Ve Rıdvan Sadullahın su-
..... ır ıncisi · h ""E.'nan b nı sordu: 

ler~~linin tari~l~ Selma hanımın dü
tayin ed ını 31 Birinciteşrin o -

en kimdir? 

Doktor Baha. kaşlanm çatarak cevab verdi: ,Evet bir tabancam t'a.rcıır~ 

Doktor Baha bu sualin sorulmasını 
bekliyormuş gibi: 

- Bakın bu mesele anlatılmaya de
ğer! dedi. Düğünün birinciteşrinin 31 n
ci günü yapılmasını aşağı yukarı he -
pimiz istedik. Bununla iki gaye takib 
ediyorduk: 

1 - 31 birinciteşrin gununu ayni 
zamanda mes'ud bir hadisenin yıldö -
nümüne rastgetirerek nile için bir ma
tem günü olmaktan çıkarmak. 

2 - Perili konağı saran korku ha
vasını dağıtmak ve hayaletin mevcud 
olmadığını herkese anlatmak. o:Olsay-
dı böyle bir matem gününde evlenme
ye kalkışanları cezalandırmak üzere 
harekete geçmesi lfızım gelirdi» de -
mek. 

Ser komiser: 
- Fakat bu hedeflerin ikisine de e

ri~emediniz, dedi. 
- Maalesef öyle oldu efendim. 

- Peki Baha bey, son bir sual daha 
kaldı: Kenan beyin evlenmeden evvel 
bir kadınla münasebeti olduğunu bili
yor musunuz? 

- Hayır efendim, maamafih Kenan 
hususi ahvalini büyük bir kıskançlık -
la saklardı . Kim bilir eskiden belki de 
böyle bir münasebeti vardı. 

- Sizi epey yorduk, Baha bey. Te -
şekkür ederiz. Şimdi lutfen odanıza gi-

diniz ve biz müsaade edinceye kadar 
oradan ayrılmayınız. Bellti ifadenize 
tekrar müracaat etmek zarureti hasıl 
olacaktır. 

Doktor Baha büyük bir yükten kur
tulanların memnuniyet ve sür'atile o • 
dadan çıktı. 

-5-
DÖRT HALKALI AŞK ZİNCİRİ 

Doktor Bahadan sonra içeri ondan 
yaş itibarile daha küçük olan kardeşi 
Suphi getirildi. 

3 3 - 34 yaşlannda gözüküyordu. 
Muhakkak ki ailenin en çirkin çocuğu 
idi. Dar bir alnı, zayıf bir yüzü vardı. 
Elmacık kemikleri çıkık, gözleri ufak 
ve kanlı idi. Etli ve şişkin dudakları 
daima somurtkan olan çehresinin üs -
tünde acı bir gülümseme ifade eden 
şekilde kıvrık duruyorlardı. Hareket -
leri kaba idi. Az ve sert konuşuyor, mü
temadiyen dişlerini sıkıyordu. İsticva
bı kısa sürdü, fakat kısalığı nisbetinde 
şayanı dikkat oldu. 

(Arkası var) 

• Ta.'lhih: Dünkü tefrlkamızda Ser komi.ser 
Osman ile doktor Baha arasında geçen mu
haverede bir cilmle mAnayı değlşttrecek fe -
kilde yanlış çıkmıştır. Do~usu şudur: 

- Elektrik teıiıatında her katın 
ıigortaıı ayrı mıdır? 

-Evet. 
Tashih ve ltlzar ederlz. 

Bir muallimin umumi harb hatıraları 
(Ba§ tarafı 7 nci sayfada) · Hemen fırlayıp sokağa çıktım. Sıkı a-

çevirip süzdükten sonra kullanıldıkları dıınlarla Paşalimanına geldim. Yangını 
yere fırlattım, parka geldim. sordum. Aldığım cevab beni yerimde 

Bizim sekiz odalı geniş salonlu, sofalı mıhladı. Yangın; Üsküdarda Ahmediye
evimiz ne de yanma heveslisi imiş, yarım de imiş, yani bizim evciğin bulunduğu 
saat sürmedi bilet Sırasından çekilmiş yerde. O esnada geçen tek atlı bir talika
bir diş boşluğu v~ knranlıklığmı aldı. ya atladım. (Ahmediyeye koştur!) dıye
Zava1lı karım: cDonacağım!» diyordu. bildim. Yeniçeşmeyi geçtiğimiz zaman 
Onu validesinin evine yolladım. Aşiri şe acıklı felaketin bu en sunturlu kızıl per
rif okuyacaj< bir hafız efendi gibi kl!rta- desi kendini gösterdi. Araba biraz daha 
rılan yatakların üzerine iki dizüstü otur- gittikten sonra beni bıraktı. Koşuyor
dum. Tutuşma sırası şimdi zenginin evi- dum, camiin önüne geldiğim zaman ileri 
ne gelmişti. Tulumbacıların kendil~rini gitmeğc lüzum kalmadı. Kızıl halka bi
öldürürcesine harcadıkları gayrete yan- zim caddenin tesviyesini çoktan yap· 
gın cehennemi kahkahalar savurdu Ya- mıştı. 
rım saat sonra kileri bnllı , börekli zengi- Bu cadde üstünde refikamın babadan 
nin konak yavrusu koca evi de kül o1du kalma kirada bulunan bir evi de yanmış 
gitti. gitmişti. Bu defaki felaket bizi; mübala-

Biz Tenbeller sokağında bir evde iki ay ganın hiçbiri olmaksızın bütün manasi
kadar oturduk. Zavallı Necmcddin bey le çml çıplak bırakmıştı. 

• 
Sebatkar bir tip 

Okuyucu.
tarımızdan. N. Ata· 

man. •onı.yor: 

- Muvaffak , · 
lacak mıyım? 

Müsbet tedbir -
lerle işe girişenler 
ayni derecede mu
vaffakiyet · teınin 
etm.i§ olurlar. 

• 
Neş'eli bir tip 

Btfiktqtan. Ktıd 
ri Kayabal da ka.. 
raktmnin tahlili -
ni BOTU 3/0T: 
Kusurlarının ya 

yılmasından çe .. 
kinir. Zarar vere
cek, mes'uliyet ge
tirecek işlere gi • 
rişmez, hayatım 

sever, ataklık yap-. 
maz, arkada§lanna karıı nereli ve takacı 
olur. 

• Sevimli bir tip 
Trabzondan. 1b-

rahim Sungur da 
karakterinin ta1ıli

lini istiyor: 
Sevimlilik, iş 

lirlJk tutulan işde
ki inceliklerle 
hemahenk olursa 
muvaffakiyet bir 

ı 

zaman meselesi 
olur. 

• 
TQksözlU bir tip 

Ankaraclan Hay-
ri Deliorman im· 
:asile sorutuyor: 

- Muvaffak o1n· 
cak mıyım? 
Konuşma ile hal

ledilemiyen ıeyleri 
yumrukla netice
lendirmek iste-
mek, çok defa za
rarlı olur. Pek 
toksözlülük, ba:n menfaatlerin kaçıru

masına, muvafiakiyetlerbı uzak.lafIDaıa

na da sebeb olabilir. 

• 
Kolay çahşabilen bir tip 
Zonguldaktan 

Ziyaeddin iw.zasile 
soruluyor: 

- Muvaffak ola· 
cak mıyım? 

Derslerile kolay

lıkla meşgul olan· 
lar muvaffakiyet

lerinden şübheye 

düşmemelidirler. 

• 
Tutumlu olması beklenen bir tip 

Gebzeden Emin 

her gününü bir dilim ekmekle geçirmek Bu kan rengindeki kızıl perdenin iki 
neticesi zafı umumiden öldü. Kainvall- defa hayatımda açtığı yaraların acısını 
dem Selma kızımı da beraberine alıp hala çekmekte, yuva öksüzlüğünü her 
(Bartın) a gitti. Biz de onların evlerine otelin yastığına baş koyuşumda yüreğim 
taşındık. Bu ev bir buçuk odalı olmakla sızlıya sızlıya duymaktayım. de fUMı soruyor: 
beraber Ahmediye caddesi üzerinde gü- Muallim Nihad · - lstikbatim ne-······························································ zel bir yerde idi. Buraya girdiğimizin , ~ dir? 
dördüncü ayı oğullarım, karım hepimiz FERAH SİNEMADA Müsbet teubır· 
Kuzguncukta eski bir dostun yalısına Bugün matinelerden itibaren s büyük ler, insanları bir 
misafir gitmiştik. Mekteblerimiz tatildi. film birden çok kazalardan, fe-
Ev sahihlerinin ısrarile bir hafta, on gün 1 • SON.ATE AK.REUTZER laketlerden koru· 

BETER BETERSEN 
kadar kalacak, bunalan ruhumuza Bo- ALBRCllT SCHOENHA.LS yabilir. İstikbal, 
ğazdan bir pencere açacaktık. Misafirli- İbretamlz büyük dram her insan için ha-
ğe gittiğimizin üçüncü günü yalının cad- ! - Ölüm Ue kartı karşıya zırlanmı§ bir klişe 
de tarafından bir itfaiye borusu duydum. JUNE TRAVİS. BOB LİVİNSTON değildir, onu bizzat yaratmak lazımdır. 
Geçirdiğimiz felfıkettenberi bu ses ru- 1 - ŞARLO: MASKELİ BALODA Tutumlu olursa ufaktefek alı~verf§lerde 

Büyük KomeclJ 
bumda isyankar bir titizlik yapıyordu. muvaffak olabilir, 

~ ~ 

• 
Çekingen bir tip 

Ankaradan Hak
kı ela karakterini 
soruyor: 

Çabuk kız. ., 
alınmak, sokulma
mak çok defa u
railı olur. Nefsine 
itimad etmeğe a
lşnalıdır. Başka
larının direktifle .. 
rine tAbl olmak te
ıebbUs ve hamle kudretlerine mani ol· 
mamalıdır. 

• 
Havır olmamah 

Ankaradcın S. u. 
da karakterinin 
tahlilini istiyor: 

Hava! olmamak
la birçok menfaat· 
lt'!rin elde edilmesi 
mümkündür. Baı· 
kal arına uyayım 

derken zararları 

göze almak malo 
bul bir feraaat de
lildir .. 

• 
DUrUst bir tip 

fstanbutdan A. 
Fahri ıoruyor: 

- Muvaffak ola. 
ca1c mıvım? 

Oldutundan ııe 
fazla ve ne dt ek
ıilt ıörünmeme~ 

dürilıtlük Uadesı 

dir. Enerjinin ye
rinde kullanılması 
muvaffakiyeti ko· 
layhkla meydana getirebillt. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

laim , • • • • • 
Adru • • • • • • • 

DİKKAT 
Fotograf tahlill için bu kuponlardan 
5 adedlnln ıönderllmesl ıarttır. 

•............................................................. 
Felalıetzedelere 
vatandaşların gardımı 
Balıkesir CHusus1> - Zelzele felft.ketzede• 

!erine yardım 1Qin Balıldeslrde teberriilet6 
devam edilmektedir. Şimdiye kadar 1k1 bin ll• 
ra toplanmıştır. 

8a§e!hirlilerin yardımları 

Suşehrlnde Kırşehir ve diğer zelzele Jmn• 
takası felAketzedtlerl için otmdlye kadıır :ıso 
llra toplanmış ve yollanmıştır. Yardıma de~ 
vam edilmektedir. 

Kuılcabamamın yardımı 

Kızılcahamam <Husus!) - Kaymakam Va• 
sıt Kolçak ve Hllft.Uahmer reisi Dr. :lbrıı.hlm 
Alpın rel.allğinde tefekklll eden komlsyoı:ı 

Kırşehir fellketzedelerl için topladı~ı iane .. 
den 300 lirasını ııöndermlştır. iane derclne 
devam edilmektedir. 

Blradl9'deltl faaliyet 

Bigadiç <Husus!> - Kırşehir felft.ketzede
ıerlne yardım komitesi faaliyete baş1amı§tır. 
Şlmdlye kadar yapılan teberrüatın mlkdan 
60 liraya ballt olmuştur. Netsi kasaba ve 
köylerdeki bütün mektebler kendi araların• 
da para ~plamağa devam etmektedirler. 

Kırkağııçlılann yaraımlan 

Kırkağaç (Hususi) - Kıroehlr felfiketzede
lerlne yardım için kaymakamın reisliğinde 

bir komisyon teşekkül etmiştir. Şimdiye ka
dar beş yüz lira kııdar teminine muvaffak 
olunmuş ve üç yüz lirası Kızılay merkezine 
gönderilmiştir. 
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.f~~ SPOR 

POYRAZ Ali Dün Beşiktaş Alsancağı 
5 - O mağhib etti 

Yasan: A. R. 

Civanna papazın karşısından bir ) a; adım geri çekilerek boğuk bir sesle : .. Siz .. 
siz .. siz mi beni seviyorsunuz, monsen ... örı? .. diye mırıldandı. Sonra keskin bir 

çığlık kopardı, taş döşemelere yuvarlandı 

Yorgun oldukları için bu mağlubiyete uğradıkl~~OI 
söyliyen lzmirliler: " Bugün Galatasaraya ~ah ]at 

gelmesek bile beraberliği mutlak sayıyoruz" dıyor 

- Bunu, ebediyen anhyamıyacak - - Tabiidır kı, yakında bunun müka- Kont, .şaşırmıştı. Adeta, yan hiddet-
sın, Civarına. Yalnız sana şunu bildi - fatını göreceksiniz. Sıze, tarikatimi - li hır nazarla dik dik rahib Löyolanın 
reyim. Hiç kimse seni sevmiyecek. Se- zin şövalyelik rütbesi verilecektir. yüzüne bakmıştı. 
ni seven kim olursa olsun; o, muhakkak - Teşekkür ederim, Monsenyör. - Tuhaf sual Monsenyör. Siz de bi-
benden bir darbe yıyecek.. dün, şöval- - Ayni zamanda düğününüz de, Va- liyorsunuz ki; madmazel Civanna, ay -
ye Cem, bugün de, kont dö Şeri Bun- tikan da icra edilecektir. lardanbeıi misafirim sıfatile bu şato
lar, ayni neticeye mahkümdur. Kont, elindeki uzun demiri ocağın da oturuyor. Bana hiç bir resmi rabıta 

- Anlamıyorum, Monsenyör. Niçin kenanna lbıraktL Derin bir nazarla ra- ile merbut olmıyan bir kadının böylece 
bu adamları mahkum ediyorsunuz? hıb Löyolaya baktı. Bu nazarlarda, ar- benim ile başbaşa kalınası, acaba doğru 
Ne hakla başkalarının haklarına ve tık uzun zaman avutulmaktan usanan bir iş telakki edilebilir mi? 
vicdanlarına tahakküm etmek istiyor- bir adamın hislerini ifade eden garip - Kilıse, siz:n nişanlılık vaziyetini-
sunuz? bir mana vardı.: :zi kabul etmiştir. 

- Bunu da mı öğrenmek istiyorsun, - Monsenyörl .. Bu lütufkarlıklan - - Fakat niş .. n, resmi bir bağ sayı-
Civanna? nızdan bir kaç defadır babsediyorsu - lamaz. 

- Evet. nuz. Fa'kat, bunlar, yalnız söylemek - - Nişanlınız, sizi seviyor. 
- Şu halde .. işte, ilk defa olarak iti- ten ibaret kalıyor. Müsaadenizle artık Kontun yüzü, kıpkırmızı kesilmişti. 

raf ediyorum. Civanna, seni seviyorum. sorabilir miyim: Bu düğün, ne zaman Başını, bir daha ocaktan tarafa çevir-
Büyük gök gürültülerinden sonra ha- icra edilecektir? miştı. Parlıyan alevler, gözlerine akset-

sil olan sükunet gibi. odayı derin bir Rahib Löyola, birdenbire kontun mişti. 1şte o zaman, kont derin derin i-
sükfıt kaplamıştı. Civanna. korkunç bir önünde durmuş, ellerini göğsünde ka - çini çekmiş: :Dünkü maçtan heyecanlı bir .ıafiuı f[I 
mahluktan kaçmak istiyormuş gı"bi, ar- vuşturmuştu. Biraz evvelki hakimane -1\b Monsenyör .. işte, ürnid etme- D" lına - d k f -kt:' ,JdJ. un Taksim stadyomu paur o - gın a aldı. Jt"akat Şere so ..-. 
kasındaki duvara daha kuvvetle dayan- tavrı, değişmemişti. 'T11nnan sesinin diğim, ve edemiyecefüm bir şey varsa, k . _,. 
mıştı. Titriyen dudaklarının arasından: bütün ahengi il~ kelimelerin üzerinde o da madmaze1 Civannanın bana olan ~::~ ;:!~: ~ı:ıı~ya~~=~ üçü~~ü ~~ş:~~ esnasında A;~~ 

- Siz .. siz .. siz mi. beni seviyorsu - durarak: sev~isidir. la sahaya çıktılar. bir tekme savurdu. Gürültü ~ 
nuz, Monsenyör? kelimeleri yuvarlan- - Mösyö lö 'kont! Cenabıba'K nasıl Dcm1şti Sa 5 l 3 d başl dı. B k t ldı. • 

b ,_. . . K t at tam . e -0yuna an e :ıerey en yatış ırı rfOl' 
mıştı. murad etti ise, öyle olur, demişti. Ortada. kısa ir SÜl\Ut geçmıştı. on , şiktaş rüzgara karşı vaziyet alınıştı. 20 inci dakikada Eşrefdı:1 deı..ir dJ' 

Artık heyecandan çılgın bir hale ge- . Kon_t. ~a~ı. tekrar oca~ çevi-r:ın~- gene eline o uztm demiri alıp ateşleri Henüz yarım dakika olm~tu ki, Be- me bir pas alan Şeref çok ~el-~"' 
len rahib, kısılmış dişlerinın arasından tı. tl'zuntulu bır 5.~s,ıe cevab vermıştı: karıştırırken, ağır ağır .sözüne devam şilt.taş seri bir akınla hasım kalesine in- l~la dördüncü golü attı. AJ.S8l,......~U. 
vahşi bir sesle homurdanmıştı: - Ah Monsenyor. Cenabıhakkın mu- etmişti: di. Hakkı müdafilerle çarpıştı. Top Mu Cemil merkez muhacim y~~ ~ ~ • 

_ Evet Civanna ben.. bu aşk bana, radını inkar ve istihfaf edecek 'kadar - Evet .. bundan. o kadar şüpheliyim zaffere geçli. Sıkı bir şüt ve gol... 27 inci dakikada çizgi üstülltp' ~ 
her şeyi ~nutturdu: Vazifemi, vicdaru- di~i~ bir kat~lik d~ğilim. Fak~t- ş~~u ki, Monsenyör ... Onu (Fondi)den ka- İlk dakikalarda giren bu golden son- sancağa bir frikik çekildi ~_...Jf 
mı, hatta insanlığımı bile unutturdu. d~ ıtıraf edeyım ~ı. mu:a.dı ılahının çınp buraya getirdiğiniz günlerde, şö- Ta Beşiktaşlılar ağır bir üstünlük gös - çeker gibi yaptı. Önü açık ~lali ;c-;ıa 
Seviyorum seni, en çılgın bir aşk\a hır an ~vvel tecellı etmesını arzu et - valye Cem ile o meş'um düellomuz ol- termeğe ve Alsancak müdafaası da bo- pas verdi 0 da rahatca beşinci 

· v h' b' k -· mekteyun. masaydı; belki onun kalbini kazanabi- .u sevıyorum. e sana, ıç ır er egın calamağa başladL yaptL . __ ,. rJI" 

malik olamaması için, vazifemi, hatta - Niçin bu kadar sabırsızlanıyorsu- ~irôim. 1 Her iki taraf da kördövüşünü andı - Maç bundan sonra her iki ıaog.ıı · 
insanlığımı bile, ayaklarımın altına al- nuz. Mösyö lö kont! (Arkan var) ıran bir oyun sistemi gösteriyorlar. isteksiz oyunile Beşiktaşm S -
maktan çekinmiyorum. ,. • 12 inci dakikada çok güzel bir Beşiktaş biy~tile bitti. .. . urB~ 
Kısa bir çığlık işitilmişti. Çektiği he- e· d 1 k akını oldu. Top Şereften Eşrefe, Eş - lki takımın oyunu uzerın~e d Jd dil~ 

yecana mukavemet edemiyen madma- fr Q orun gün Ü rcfden Hakkıya, ondan da Muzaffere değiliz. Y'Ellnız şunu söyliyeliill ııtl of 

zel Civanna; oraya, duvarın dibine yı- notlarından geçti. Fakat netice yok. Bu güzel akın Beşiktaş senenin en bozuk ~yuıı~i1eıt1 ğılıvermişti , boşa gitti. nadı.. Alsancaklılar da aynı "V8 
' O 'l 2.3 :üncü dakikada Saiın Hüsnüyü idiler. ~,rdl' 

ÖLÜM KULiSİ 

Şiddetli bir kar fırtınası, camlan sar
sıyordu. (Şeri) şatosunun sahıbi, kont 
Dublas; şöminenin önünde oturuyor, 
gözlerini, hafif bir çıtırdı ile yanan o -
dunlara dikmiş, elindeki uzun bir de
mirle ateşleri karıştmyor, rahib Löyo
lanın söylediği sözleri dinliyor, bunla
ra, kısa kısa cevablar veriyordu. 

Rahib Löyola, papas kıyafetinde de
ğildi. Arkasına, koyu fındıki renkte 
kadife, dar bir ceket ve pantalon 
giymişti. Başındaki küçük şapkadan u
nın bir tüy sarkıyordu. Odada, ağır a
ğır dolaşırken, uzun ve ince meçi, 
diz kapaklannın üstüne kadar uzayan 
çizmelerine çarpıyordu. Odada, hem 
geziniyor, hem de sözlerine devam edi
yordu: 

- Madmazeli, bugiin biraz daha iyi
leşmiş, buldum. Çok şükür, o hummalı 
devir geçti 

- Evet. 
- Artık, o saçma sapan sayıklama -

lar da, hitan\a erdi. 
-Evet. 
- Fakat, bir kaç gün daha bu vazl -

yette kahnası lazım. 
-Tabit 
- Şimdi sizden, bazı ricalarda bulu-

na cağım. 
- Emrediniz, Monsenyör. 
- O serseriyi, (Sen Ogüsten) ma -

nastınna bizzat götüreceğim. 

,ı Verenıin sirayeti atlattL Meh,med Ali kaleden çıktı. İz- Takımlar şu şekilde y~r 8 ... tp. 
Son yıllarda veremin irsi oldutuna dair mirli muhacim topu kaleye doğru vur- Alsancak: Hilmi - Cemil, ~ 111"' 
bazı doktorların ortaya attıkları nokta! du. Mehmed A}j geri kaçarak plonjon- ver, Rasim, ~ethi - Doğan, SaiOlt 
nazarlar vardır. Bunlar dl)torlar kl; cVe- la topu yakaladı. Basri, Hakla. JIO': 
rem yalnız pek kuçuk çocuklara ~rayet Beşiktaş müdafaası bozuk oynuyor. Beşiktaş: Mehmed Ali - Nur:;., )f., 
eder. Büyukler.de ise bu &lrııyet a.&la mev- Top iki tarafın aya'ldarında dolaşırken nü - Rıfat, Feyzi, Fuad - Hay• 
zuubabs değildir. Baz.ı gençlerde birden- .Jl 
bire infilAk eden bir verem muUakn ço- .Alsancak merkez muhacimi topu kap - zaffer, Hakkı, Şeref, Eşref. . ı) tp"' 

ı cuk !ken yuttuğu mikroblann husule ge- tı, sıkı bir şüt: Avut... A1sancaklı1ar Hakem - Tank (SüleyznaJllY 

80LDA1f 8Af;A: 
ı - Ortodokalann methur bU manutın, 

bir nota. 
2 - Kısa zaman, memna. 
s - Balkanlarda do~an. 
t - Biiyük blr yırtıcı tuı. faila. 
ı - San'at, m&aba'ta. 
6 - Ebeveyn. 
7 - Aşağısı, yapmak. bir lzamız 
8 - Su, fazla dettl, bal yapar. 
9 - Kendini beğenmek.llk. 
10 - Bir gem1cllik tlblıi. lı:ımmı. 
YUKARIDı\S AŞAÖI: 
ı - Askerlikte yarbaydan sonra gelen rtlt-

be. Batayda meşhur bir on. 
2 - Beyu. merak. 
s - :Bir san'at erbabı. cellada verilen emir 
4 - ~enin hük(ımet. merkezi, mükem-

meL 
ı - su, ırahatsızlik. 

. 

1 - Ftienmek, nota. ' 
1 - Etsane'rl blr İranlı kahramanın baba-

amın krnl. lköylülertn gt7di11 'kaba 'kumt.f. 
1 - Cam. bir taım. 
t - Bir ınota, ertek. 
10 - ZPkAvet.. 

1 

tirdlğl bir vereındlr.- Filhaltlta burada Beşiktaşlıların düzenslz oyunlanndan e ~ir • 
düşünülecek bazı esaslar var. MeselA ve- istifade edemiyor. }ar. Du··n Beşiktaşa mag·ı.11.p olatl tıı:,:d' 
remli bir kadının .kocası ölünceye kadar H kkı u ot""'' 
h ..... ucunda kaldır.ı ve 'erem mikrobu- 30 uncu dakikada top a ya geç- lile bugu"n gene Taksim stadY ..a • 
- b • d f.. c ·u tl ttı ş f r dy-nun tesiratına tamamen maruz bulun- ti Sol miı a ıı emı a a · ere e G 1 ta 1 iikin . açı.arını r 

C.rdL. şu-t·. ,...-ı. Fakat hakem ofsayd akla saraya Ci m ~.t duğu halde asla verem olmuyor. Fakat v \.l'\J ca ar. ~ .. f"l , y 
çocuklan werem oluyorlar. Ve bu adam 1 ıçaldı ve gol sayılmadı. İzmirde kendi sahalarında .,_-.. ı 1tJS 
zevcesi vefat ettikten sonrn yeniden iz- Yarım dakika sonra Beşiktaş yeni 

11 
•
1
- ed AlsapC~ • 

dlvac ettiği vakit meydana gelen çocuk- . . Sa. .. dafi" Ar Ş mızı ı an mag up en ., .. ~ 
-:tar t.amamen s!Wm kalıyorlar. Filhakika bir akına ginşti. g mu 1 1 ere- bugün çok çetin bir karşıla~ 
bu da tecrübelerle .sabittir. :Burulan baş- fe açikca bir penal'tı yaptL Hakem ce - kl dı ~ • 

el 
• . .. te ca ar r. 

ıka hastanelerde müteverrtm hutalarla zayı verdL Eşr atacagı yen gos ~e - Kafil .. b" d d' ki" ()'J'l ,ı.., • 

daima temas eden ve her türlü mülevve- rek ~ Kaleci tabii olarak kurtardı. e reısı ıze e ı : ı.t ~ ....ı 
.sata maruz kalan hastabakıcıların da Arttk B "ktaş Alsancağı çember i _ nn ekserisi talebedir. İnıt!ball ~· F 
Terem olmadıltları görülüyor. 1....,,......,eşıFakat hücumlar boşa gi _ layısile İstanbula gelemedıl~.~ .-ı: 
Bu da cidden '<iiışünülecek diler bir nok- çıne 8 """i..... ı - t · "le :aeşı~- G' 
tadır. Acaba !hakikat sirayet tarafında diyor. 35 inci dakikada Eşref müsaid yorgun ubgun~ esıı-:ı .. tük. falctt b61' 
mı? İrs.lyet tarAfında mı? Bunu aynca şekilde duran Şerefe pasını verdi. O da şısında u va~ıyete uş bile t,er' 
,yaznnz. - k"" d iBeşiktaşın ikinci golünü latasaraya galıb gelmesek 
Cer.ıh L<ıteyen okuyucularınıwn posta ~!_ oşe en kalacağımızı mutlak sayıyoruz. ~rtf' 
puln yotianıalannı rica ederiz. AJW tak- a İki dakika sonra şerefin güzel bir .Bugünkü karşılaşmada G:~ı-o 1 j~ 
dlrde ıstekfetl nıukabeJesfa kalablllr. vole!ini gördük. Ahlar arasında top a- yaralanarak tedavi görme~~ 

.. vuta gitti. y~ncusundan döı:düne. iyil 
42 ind dakikada Şerefin bir şütü ağ çın takımda yer vemılştir· • Ol ······························································ 

r ,, lara takıldı. Fakat hakem ofsayd verdi. Nişantaşı atletıı 
Nöbetci eczaneler Hemen arkasından_ Beşik.ta~ yen.j bir klübünün bayralllJ e.I 

Ba ıeee uibetel olan eczaneler fUD}ar
dU': 
İstanbul cfhetfncleldler; 

akını.. Hakkının güzel bır şutil dıreğe . 1c101'8 ~ 
çarparak avuta çıktı. Bugün Nişantaşı Atle~ ,.uçk'~4 

Arkasından bir akın daha .. Muzaffer çüncü senesinin ba~ ~ ti"· 
önü boşken topu dışan attı. Devre de :sahasında bir atletizm gaste / 
2 - O Beşiktaşlıların ~ehine bitti. edecektir. • ........... .-.. 

-Hayhay. / 
- Bu serseri, hıristiyanlık aleyhinde ı 

Aksarayda: (Ziya NurJ>. Alemdarda: (E
sadı. Bcyazıdda: {Asador). Bamatyada: 
rreof!los). Emlnönünde: (Salih Necati>. 
Eyubde: <Arlf Beşir). Fenerde: <Hüsa
meddtn,. Şehremininde: CNbıml. Şeh

zadebaşmda: <AsaO. Karagunırükte: 

İkinci devre başında Beşiktaşın bas- ·-............. :···:······ .. •• .. ·••·• •efY.ıJ-' j 
kısı göriinmez oldu. Aksine İzmirliler Şehrımıze gden b8fld~ 

hareket eden bir Türk casusunun a
damı olduğu için, onun muhakemesi ve 
cezası da bittabi kiliseye aiddir. 

- Tabii Monsenyör. 
- O serseriyi manastıra götürürken, 

en cesur ve kuvveti i uşaklannızdan 

dört kişinin bana refakat etmesi lazım
dır. 

- Şimdi, kahya Baba Morele emir 
veririm, Monsenyör. 

- Mösyö 1ö kont !. Siz, kilisenin 
sadık bir evladısınız. 

- Şüphesiz Monsenyör. 

CKemaH. Küçükpazarda: <Necatı Ah
med). Bakırköyünde: (Hllll). 
Beyoğlu cihetlndekUer: 
İstlk.llı.l caddesinde: CKanzukl. Dairede: 
.(Güneş). Tupçularda: (Sporldla). Tak
simde: (Nlzameddln). Tarlabaşında: (Ni
hndl. Şişlide: ı(Halk). Beşiktaşt.a: (Ali 
Rıza). 

Boıadçl. Kadıköy ve Adalardakiler: 
Üskudnrda: <İttıhad). Sa.rıyerde: (Asaf). 
Kadıköyilnde: (Sıhhat - Rıfat) . .Büyük
adada: (Şlnui Rıza>. He_ybe11c1e: (Ta
na§). 

Evvelki bulmacanın hallediJmiı :1ekli '-____________ _,, ... 

daha hakim oynamağa ibaşladılar. Dün şehrimize Alm~n Jllnıeıl 11. 
1 ~ Fakat ıbiraz sonra Beşiktaşlılar keıı- Mil'veke vapurile muhtelif gelfl'l~ • 
dilerini topladılar, yavaş yavaş açıl - mensup 700 kadar seyyah yrı1'~1' 
dılar. Rüzgm da arkalanna alarak Al- Seyyahlar bugün Iiınandan 1

8 Fotı Ş~~ 
sancağın yarı .sahasına yerleştiler. }ardır. Evvelki gün aenera ah d• 

1 <4 üncü dakikada Hakkı Muzaffeııe, ben vapurile gelen .500 seyY 
ı o da Şerefe verirken top Alinin aya - limandan ayrılmışlardır. 

Kadıköy Vakıflar DirektörlUğU 111nıarJ , 
. __,Jllll 
• t arttJrı•~ u.-

Alerndağında (Sultan) çiftliği önünde ki çayırın bu seneki 0_ u 15 dl r 
gün uzatılmıştır. İsteklilerin ihale g\Anü olan 24/5/938 Salı illi1U saat 
dıköy Vakıflar Mildürlilj'ilne müracaat larL (2999) 



' 

Harici Askeri Kıtaah ilanları 1 
~or Bırlikleri ihtlyacı için aşağıda cins ve. mikdarı yazılı 11 kal~ .. benzin ma
Co e Jafı vesaire kapalı zarfla alınacaktır. !halesi 3/6/938 Cuma gunu saat 15 de 
y r)\lda Kor Karargahında yapılacaktır. İlk pey parası her birinin hizalarında 
llılıdır. Heyeti umumiye ilk pey parası 3064 lira 82 kuruştur. Şartname ve 
~fuu görmek isüyenler Ankara ve İstanbul levazım lmirliği Satınalma, Çor-

:- Kor Satınalma Komisyonunda görebilirler. TaUbler kanunun 2 ve 3 üne~ 
~ ddelerindeki belgeleriyle birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
ktublarını Komisyona vermiş bulunmaları. c2897> c864, 

Mikdarı İlk pey parası 
C. · Kı"lo Lira Kuruş ""--- ınsı 

:SenZin 
'l'ank için benzjn 
Vaıvalin 
Vakom 
Gres 
Caz yağı 
~zot 
lrıobıloıl B. B. 
llobiJoil C. 
'l'ank tozl' 
Üstüpü 

82500 
60000 
2870 

14025 
1930 
3030 
2250 
500 
5-00 
100 
290 

1546 88 
1125 00 

48 42 
184 08 
42 70 
40 90 
13 50 
15 56 
12 93 
8 59 

26 25 

3064 82 

• 

~~rköy Birlıkleri için 105 ton Sığıretinin kapalı zarfla 28/Mayıs/938 Cu -

\in Si günü saat 12 de Vizede S:ıtmalma Komisyonunda yapılacaktır. Sığ1re
~ tahınin edilen bedeli 36750 liradır. İlk teminatı 2875 liradır. Şartnamesi 

"'11\in Satınalma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin teminat mcktublarını 
~,ıı e kadar Vize Satınalma Komisyonu Riyas tine teslim etmeleri ve füale 
~e. komisyonda bulunmaları. c858, c2798:t 

~''kiıetçe ihale bedeli pahalı görülen 500,000 metre astarlık bez yeniden ka
~ ~ ~rfla eksiltmeye konulmuştur. Bezin beher metresinin tahmin edilen fiatı 
~ tuş olup ilk teminatı 8750 liradır. Şartnamesi 750 kuruş bedel mukabilin-

tGıı~' M. Vekaleti Satınalma Ko. dan alınmalıldır. İhalesi 24/Mayıs/1938 Salı 
ı ı, 11 saat 11 de yapılacalttır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 
'-be 3 Üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlariyle birlikte teklif mek
ta !arını ihale saatinden en az bir saat evvel Aukarada M. M. V. Satınalma 

' lla Vermeleri. {850) (2603) 

~ra garnizon müesseseleri için 300000 kilo sığır veya keçi etinin kapalı 
~~ eksiltmesi 6/Haziran/938 saat 15 de Ankara levazım amirliği Satınalma 
~onunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 120000 lira ilk teminatı 7250 lira

~ ~tnnmesi 600 kuruş mukabilinde Komisyondan alınır. Kanuni Ticaret 0-
"t ~ ~u işlerle uğraşıp taahhüdünü ifa ettiğine dnir resmi makamlardan alına· 
~alar bulunan teklif mektublarını saat 14 c kadar Komisyona verilmesi. 

, c863> c2853:t 

~ 

~bakır garnizon birliklerinin ihtiyacı olan 34000 kilo sade yağı kapalı 
\ ekailtmeye konulmuştur. İhalesi ll/Haziran/938 Cumartesi günü sa:ıt 10 

'~kır levazım Amirliği satınalm a komisyonunda yapılacaktır. Muham

' ~ 29325 lira ilk teminatı 2200 liradır. İsteklilerin ihale gün ve Eaatin
~lıtr saat evvel teklif mektublannı Satmalma KomiByonunda vermeleri ve 
~ hergün komisyonda görebi leceklerJ. c865, c2898:t 

SON POSTA Sayfa 15 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Temizlik işleri lıyvanlarına lüzumu olan 65 bin kilo arpa açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Bir kilo arpaya 6 kuruş bede 1 tahmin edilmiştir. Şartnamesi Lev. -
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika vı 
292 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 23/5/938 Pa
zartesi günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) {2587) 

,.,,,,,,,., 
Silivri kazasında takriben 100 hektar tmikdarındaki meskUn ve gayri mes

kün sahalara aid haritasının çıkarılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunn 
2500 lira bedel tahmin edilmiştir. İstekliler 2490 No. lı kanuiıda yazılı vesikadan 
başka fen işleri müdürlüğünden alacak ları fen ehliyet vesikasile 187 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mcktu bile beraber 23/5/938 Pazartesi günü sa-
at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (2584) 

,.,,,,.,., 
Keşif bedeli 3791 lira 3 kuruş olan Balat Çöp iskelesinin tevsii ve üstünü. 

örtülme işi açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 249 O No. lı kanunda yazılı vesikadan başka 
Fen İşleri Müdürlüğünden alacaktan fen ehliyet vesikasile 284 lira 33 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile bcr aber 24/5/938 Salı günü saat 14 de Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (265 6) (B.) 

~ 

Keşif bedeli 743 lira 68 kuruş olan Flo ryada nümunc köşkünün tamiri pazarlı
ğa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İs
tekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdürlüğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile 55 lira 78 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mcktubile beraber 24/5/938 Salı gunü saat 14 de Daimi Encümende bulunma-
lıdırlar. cB.> c2995> 

İstanbul Askeri Leva:ı.ım 
,. 
Amirliği ilanları 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için müteahhit ııam ve 
hesabına 25 ton yataklık ve 247092 lolo yemlik saman 6 Haziran 1938 Pazartesi 
günü .saat 14,30 da Topanede LV. A. Satı nalma Ko. da açık eksiltmesi yapılacak-
tır. Hepsinin tahmin bedeli 5316 lira 84 kuruş ilk teminntı 398 lira 76 kuruştur. 
Şartnamesi Ko. da görülebilir. ist~l:lile rin kanuni vesikalariyle berober belli 
saatte Ko. na gelmeleri. (526) (299 8) 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları J 
İstanbul Komutanlığına bağlı olan ve olmı~ an birlıklcr namına binek, koşum 

ve mckari hayvaniyle nakliye ve motör Iü birlikler okulu için de 4 baş nakliye 
koşum hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahihlerinin hayvanlariyle 
Fındıklıda Komutanlık Satınalm.a Komisyonuna gelmeleri. c2636:t 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 

ÇADRBE UBA AASI 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadular için lüzumu olup llstaııbul 

Satış Deposundaki şartname.le yazılı evsııfı haiz 

~L00,000 METRE ÇADIR BEZİ 
satm alınacağından alakadarların 30-5-938 Pazartesi gllnll saat 15 e 
kxdar Depo Direktörltlğtlne mtlracaatleri. 

İstanbul İkinci İcra Dairesinden: \ 
Zellhaya birinci derecede ipotek gösteri

lip borcun ödenmemesinden dolayı paraya 
çevrilmesine karar verilen Fatma Senlh:ıya 
ald Boğazlçinde Bebekte eski Bebek caddesi, 
yeni Rumellhlsan caddesinde eski 112, yeni 
178 ve 178/ 1 No.lı (Bebek tramvay tevakkuf 
mahalllnde numarataj 286. Hamam sokağın
da 7 No.yı taşımaktadır> sağı Hamam soka
ğı, solu Prens Hnliın paşa ahırı, arkası Sall
ha hanesi ve tarafı rabll tarlklam lle mahdud 
tamamına 5846 beş bln sekiz yüz kırk altı 
Ura takdir edUen ve halen şehri 58 elli sekiz 
lira icar getiren tevsili bir evin otuz üçte 
yirmi dört hissesi açık artırmaya konulmuş
tur. 

EVSAf"l: Zemin katı, önü parmaklıklı bah
çeden glrllditte mermer bir taşlık üzerinde 
iki oda, ayrıca blr sofa üzerinde 1.kl oda ve 
bir kiler, bir helA, odanın birinde zeınlnl çi
mento fayans ocaklı ve içinde k6mürlüğii 
bulunan ve ahşab bölmeli zemlnt malta dö
şeli bir gnsllhane bulunan mutfağa geçllir. 
Mutfağın bahçeye kapı.sı olup üstü çinko ah
PP korkuluklu tarasadır. Ön ve arka kııımı 
bahçedir. Bah~ede 1k1 ahşap kümes ve yedi 
meyva ağacı vardır. 
BiRiNCİ KAT: Bir sofa üzerinde dört o

da, bir helfı ve bir oda da mut.fak olarak kul
lanılmaktadır. 

iKİNCi KAT: Bir sofa ürerlnde bir oda, 
bir mutralı:, bir heU\dan · ibarettir. Binada 
tertos, elektrik, havagazı tesisatı vardır. Kat
lar merdiven başlarındaki camekfınlarla bö
lönm(lş ,ayrı ayrı kullanılır. Haricen yağlı 
boya, pencereleri pancurludur. Zemin kat 
pencereleri demir parmaklıklıdır. Ahşap _kı
sımlar boyalı, kısmen muşamba döşelidir. Ust 
katta bina ccbheslnde üstü kapalı balkon 
vardır. Umum mesahıı.sı 238 met.re murab
baı olup, 35 metre murabbaı ön bahçe, 67 met 
re murabbaı arka bahçe, 23 metre murabbaı 
mutfak, 115 metre murabbaı binadır. Bu gay
rimenkule ald şartname 17/6/938 tarihinden 
itibaren berkesin görmesi için daire divan
hanesinde açık bulundurulmaktadır. 

Blrlncl artırması 28/6/938 tarihine müsa
dif salı günü saat 14 den 16 yn kadar İstan
bul lldncl icra dairesinde yapılacaktır. o gün 
hisseye isabet eden muhammen kıymetin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak sartlle ar
tırma on beş gün daha temdld edilecek ve 
18/7/938 tarihine mü.sadlf pazartesi günü ay
nı mo.halde ve saatte ya.pılacak ikinci artır
mada en son artıranın üstünde bırakılacak
tır. Talip olanların S 7 ,5 pey akçası veya 
milU bir bankanın teminat mektubu ibrnz 
etmeleri ve ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
aı~darlarm pyriınenkul üzerindeki hakin-

DOYÇE OR\ENT BAKN 
Dresdner Bank Şubeal 

Merkez.!: Berlin 

Tiirkiyedeki ıubelarlı 

Galata - İstanbul - İmı!ı 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Har türlü ban!ıa iti * 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

-····-Yerebstan, Çataıçe§ltle 10kak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 

Sen o Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14UO 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet alınma%. 

C!!vab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

, .............................................. , 
{ Posta kuturu : 741 İstanbul \ . . 
: Telgraf : Son Posta : 
. . J : Telefon : 20203 : . ,. .. , ............................................... ... 

rmı hususile faiz ve masrafa dalr olan i 
dlo.Io.rını evrakı m\lSbitelerilc 20 sUn tçl e 
daireye bildirmeleri aksi takdirde hakları 
pu slclllerlle sabit olmıyanlıı.rm satış bed • 
tinden hariç kalacakları, fazla malümnt , -
mak isteyenlerin her zaman dairemi in 
8612261 numarasına müracaat edeblleceıdert 
llln olunur. U0'1S> 



Yazın insan kendini daha 
kolayllkla OşOtOrl 

Nez le ,,,.,,., 
Başağrısı 

Kırıklık 

Dikkat 

Ediniz. 
Ba ilk tehHll:e alAmıtlerlnl glrlr girmez tlerbal 

NEVROZiN 
Alm•ll: IAzımdır. 

NEVROZIN soğuk algınlığtnm fena akıbetler do~masına maili olmakla 
beraber blltOn ıztırabları da dindirir. Jcabında gOnde 3 kaşe alınabilir. 
l•mlne dlkk•t, t.klldlerlnden ••kınınız, ve Newrozln rerl11e 

ba,ka bir marka verlrlerae •lddetle reddedlnlL 

Cafer MOshil Şekeri 
Tesiri k•t'f, içimi kolay 

en iri mUshll tekeridir 
,,.. _____ .._ Bilumum eczanelerde bulunur. ._ _____ _, 

Bir çolı dolıtorlar 
tarahndaıı muyaflakıyetle 

tecrtıbe edilen 

YIBOZA PATI 
Sb de teerilM edlnh! 

iROZA 
Kan çıbanları, el ye ayak par· 
matlarınm aruandakt kquıtılar, 
dolama, meme Utihaltı ve çatlak· 
lıklar, tWgmoıılar, yanıklar, traf 
yaralan, er,enllkler, koltukaltı 

çıbanlan 

EN ÇABUK VE EN EMiN 
BiR SUREI IE 

TEDAVi EDER 

En 11 ES:illl iLACIDIR 

Bağdan Kadehe 

MiSKET ŞARABI 

200 ~. 
10 ._ 

..11. ... 

••• 

' SOt"R,\ 
~AftAPl~ARI 

"ı>ok r. 

ıMMiSAR 5ARAPLARI 

KUMRAL.' 
Si VAH 

Saçlara gayet tabii nretl8 lr 
tenilen rengi Yerir. T• 99 f' 
kanmakla kat'iyyen ~ 

Battiiı dünya 1ergilerinde aıhbl ,ı• 
alı haiz aaç boyaLan. aruında ~ 
rind gelmiftir. S11çlan ye "' 

kat'i17en tahrif etmeden iatenilen renld9 .., 

yayan yeglne 11hhi aaç boyalandır. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYoGLU - lsTANBUL 

DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünde& 
Satışa çıkarılmışken talibi zuhur etmiyen Yalova kaplıcalarındaki ~ 

elektrik tesisatına aid motör, dinamo, akılmülatör ve buz makineleri _. 
den pazarlıkla satıhla çıkarılmııtır. Pazarlık 30 Mayıs 38 günü uat t10 
te Denizbank Materyel Dairesi reisliğinde yapılacaktır. ,_. 

Satılacak parçaların müfredatlı listesi ve satışa aid mukavele proJd rJi*' 
teryel Dairesi Relslitinden parasız olarak alınabilir. Pazarlığa ~ ~ 
yenler, pazarlık saaUnden evvel Denizbank veznesine bin yetmı, bef_~...S 
teminat yatırarak pazarlık aaatlnde Materyel Dairesi Reisliğine ~ 
etmelidirler. 

Tara§a isyan eden saçlar 
Ekseriya bulunduklan yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate Ahştırınız 

PERTEVD BRfY ANTiNI 
kullanmakhr. 

DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: -

ı - Heybeliada llkelelinde yapılacak tamir işlerine aid ekliJtlll' 
mayıs 1938 pazartesi j11n0 saat 16 ya uzatılmıştır. 

2 - Eksiltme Materyel Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve keııner Binalar ve inşaat şubesinden alınab":itfo'' 
4 - Eksiltmeye iştirftk edeceklerin yazılı gnn ve s1ıatte J{o 

gelmeleri. ~ 

~ .. Kıymetli 

Horasan Seccadesi 
Y ann ıaat 3 de Sandal . 
Bedesteninde ublacaktır. 

L\YIP: İran tebaasıyım. tumet teüe -
remle pasaportumu kaybettlm, 7enlllnt ~
kartacatımdan eslrlalnln btllrm'1 7olc • 
tur. UO'H> 

llefiktatta Dalamur cad._. 19 namanlı 
kabftde ~anaTOll• hnlaba. ....................................... -..... ··--···· .. ·-

Son Posta Matbusa ................................ 
Netrlyat Müdürü: SeliM Ragsp BtMf 

t S. Ragıp •llBÇ 
SAHiPLER : A. Bkrem tlŞAICLlOIL 

llAn Tarifemiz 
Bil'inc:i «ıhil• MJ0 ,,,,,,,, 
llıinc:i sahil• lfl : 
Oçiinc:ii •ahil• 1(11 
Dörcliincii ıahil• 100 : 
iç sahifeler : ., 
Son .alaile ,,,. 

Muayyen bir müddet~ .r 
laca mikdarda nan yaptır• ~ 
nca tenzilltlı tarlfeJDi*ltıO ~~ 
edeceklerdir. Tam, yarını :--
sayfa ilanlar için ayn btr 

pif edilrnittir. nJatd' "' 
Son Posta'nın ticari iJA C811 JI' 

ifler için ıu adrese :ınOra 
melidir: ,.lflfl 

:111-•d•ll s.a.;::: .,,. .......-a ,,,.. ......... 


