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• 
lskenderunda Suriyeli . 

milisler bir tecavüzde 
bulunmak istediler 

Uzaktan bir TÜRK ASKERİnin 
tecavüzün önüne geçti •• •• • 

gorunmesı 

Kraliçe Marinin 
kaldırıldı • 

cenazesı 

Merasimde 500 bin kişi 
bulundu, bütün Bükreş 
mor renklere büründü 

Tabut 

Kayıd muamelesi sür'atle ilerliyor, bürolardaki memurların halka karıı nazik 
· muameleleri yerli ve ecnebi müşahidler tarafından takdirle karşılanmaktadır ............................................................... 

Suriye Yüksek Komiseri 
değiştiriliyor mu? 

Kont dö Martel Parise gitti, yerine başka 
bir zatın tayin edileceği söyleniyor 

Atatürkün 
dünkü gezintileri 

Adana, 24 (Hususi) - Fransanın Su-ı 
riye fevkalcide komiseri Kont dö .Martel 
Parise hareket etmiştir. Dö Martelin Şa
ma dönmiyeceği, yerine başka bır zatın 
tayin edileceği söyleniyor. 

Suriyeli milislerin bir t ecavüzü 
İskenderun, 24 - Anadolu ajansınuı 

hususi muhabiri bildiriyor: 
İskenderun - Karaçğaç yolunda Suri

Yeli milisler Şeyh Süleyman Haddad ile 
kardeşine süngü ile tecavüz etmek iste
tnişler ise de o sırada yol üzerinde uzak
tan bir Türk askerinin gözükmesi teca
vüzün tatbik sahasına çıkmasına mani ol
muştur. Tecavüzün sebebi Eti Türklerden 
olan bu iki kardeşin Halkevine yazılmış 
ve şapka giymiş bulunmalarıdır. 

Vak'a derin bir akis basıl etmiş ve po
(Devamı 11 ~nci sayfada) Kont dö Martel 

Ruslar, Japonyaya karşı 
ateş püskürüyorlar 

lzvestia gazetesi: "Japon militaristler hizbinin ateşle 
oynamaktan vazgeçmesi zamanı acaba gelmemiş 

rnidir? Zira bu ateşte elini yakması mümkündür,, diyor 
Moskova, 24 - Tas ajansı bildiriyor: Kvantung ordusu vasıtasil, Sovyet-Man

. İzvcstia gazetesi cTahrikatm maskesi- çuko hududunda durmadan hadise çıkar-
nı atalım. başlıklı yazısında :iiyor ki: mak, tahrikat yapmıya başlamıştır. Son 

«Bütün dünya bilir ki Mançurinin il- zamanlarda bu tahrikler, oldukca azal-
hakındanbcri, Japon militarist hizbi, (Devamı 11 inci sayfada) 

Dünkü at yanşlan heyecanlı oldu 

Dünkii ya"I f . · a ştırak eden atlar ve ya nşı takib eden ıeyircilerden bir 
<Taf Ui grup s t n diterspor '1laberlerimia 1 illci sayfamızdadtt.) 

Cumhurrcisi Atatürk dün ak
şam Savarona yatile Marmarada 
bir tenezzüh yapmışlardır: Yat 
Nloda önünden geçerken orada de
mirli bulunan Hamidiye mekteb 
gemimiz tarafından toplar atılmak 
suretile Büyük Önder selamlan
mıştır. 

.............................................................. 
Etimes'ud radyo 

istasyonu yakında 
faaliyete geçiyor 
inşaat bitti, muvakkat 

kabul muamelesi 
bugünlerde yapılacak 

Ankara; 24 (Hususi) - Etimes'ud rad
yo istasyonunun inşaatı ikmal edilmiştir. 
Markoni radyo şirketi tesisatın bittiğini 

bir mektubla bildirmiş ve muvakkat ka
bulün yapılmasını istemiş bulunduğun

dan ihzari tedkiklere başlanmıştır. Mu
kavele ahkamına göre bu muamele beş 
altı gün kadar sürecek, inşa edilen tesisa
tın yerinde olduğu kanaati hasıl olduktan 
sonra muvakkat kabul muamelesine baş
lanacaktır. 

(Devamı 11 ~nci sayfada) 

15 günlük kontenjan 
müddeti 30 güne 

Dün Kraliçe Mari i~n şehrimizde yapılan ruhani ayinden bir intıba 
B~kreş, 24 (Hususi) - Valide Kraıiçe baştanbaşa mor renklere bürünmü ı-

Marmin cenazesi hazin olduğu kadar C al ş u. . enaze ayı 

muhteşem merasımle bugün kaldırılmış- Bütün h"kA t k · h t K ı· . .. u ume mer ezı alkının u-
ır. ra ıçenın son arzusu uzerine Bükreş (Devamı 11 bıci sayfada) 

C: Soiukkanh bir kardeş katili :::J 

« Çakım kördü, kafasını 
keserken eziyet çektim » 
Mağaracık köyünde bir genç tabanca ile ··ıd·· d··~• k k d • . k o ur Ug,.. 

ız ar eşının af asını çakı ile kesti 
Nizib, (Husus1) - Nizibin Mağaracık gen k d . 

köyünde çok kanlı ve feci bir cinayet i§- Kô çd ~ t~~ otur1?a.ktadır. Adıle evlidir. 
lenmiş, bir köylü 25 yaşlarındaki kız kar- ta/ ~. 16.~. sal ettığı yağ ve yoğurdu haf• 
deşini 4 kurşunla öldürdükten sonra kör F:k~: ~~d~efa kasabay~ ~ö~ürüp satar. 
bir bıçakla kafasını kesmiştir. Bu kor- gönlünü WI n ~ık sık gıttığı kasabada 
kunç cinayetin tafsilatı şudur· b kim eg endırmek yo1unu da bulmuş, 
Mağaracık köyünde Adile .i~inde b. azı selerle dü§üp kalkmıya başla-

ır (Devamı 5 inci sayfa.da) 

İstanbul sayfiyelerinde 
Ankara, 24 (Hususi) - On beş gün- ı ki k 1 lük kontenjan müddeti otuz güne çıka- yarı çıp a 1 sa gını 

çıkarıldı 

rılmıştır. Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
alikadarlara buhusu~a şu timımi yclla- r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mıştır: ı· 

(Devamı 11 linci sayfada) 

Dua kitabları içinde 
eroin kaçakçllığı 

yapan bir haham tutuldu 
Par!s 24 (AA.)_ - Zabıta, İbranice 

Dua kıtablarının cıldleri arasında e _ 
. k k 1 w ro m aça çı ~ı yapmak cürmile, Nev _ 

,York Brutlın baş hahamı Liefe .1 
Gotd

. r ı e 
_çamaşırcı . ıneri yakalamıştır. 

Elde edılcn eroin, 18 kilodur ve 600 
bin frank kıymetindedir. . , ......................................................•.. 

Balkan röportajları 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
Üstadın bu çok güzel yazı silsilesine 

yakında başlıyoruz 

,,,._ .. 
f 

İstanbul pta;lanndan birinden bir görünü.§ .. 

Günün en sıcak saati!. Kalamış koyu azamı ortadan kavboluverdı' D · · " .. · d " . erıızın u 
uterın e sabahtanberi karıncalar gibi zerinde o1malarına rağmen b' ı· ı· k d ıı .. .. . ır av se ı gı-
aynaşan san a ar ve yuzucülerin kısmı (Devamı 11 anci sayfada) 



Herg .. n 
-····-

Avrupanın yeni 
Dedikodularından 

"'-'-• Yazan: Muhittin Blrc•• 

A
vrupanın yeni dedikodularından 
biri de Baltık sahillerinden Ka~ 

radenize kadar bir blok teşkili meselesi
dir. Lehistan Hariciye Nazırı Miralay 
Beck tarafından Baltık mem1eketlerine 

yapılnn bir seyahat, Romanya ile Lehis
tan arasında son sene zarfında vukua 
gelmiş olan muhtelif temaslar, bu mesele 
etrafında hayli uzun süren bir dedikodu
ya sebeb oldu. Bu işde baş rolü oynıyan, 
iddialara göre, tabiati ile Lehistan idi. 
Lehistan küçük çapta bir Büyük-Devlet 
olduğuna göre, kendi etrafına bir takım 
irili ufaklı peyk devletler toplıyarak, ge
rek şark ve gerek garb komşularına kar
şı icabında bitaraf kalabilecek bir kütle 
vücude getirmek istediği fikri ileri sürü
lüyordu. Leh Hariciye Nazın, böyle bir 
blok teşkili fikrinin kendisinden uzak ol
duğunu söylemesine rağmen, onun bir 
takım faaliyet tarzlarına bakanlar, bu 
sözlere inanmadılar; nitekim hala da i
nanmıyorlar. Bir taraftan Almanya, öbüx 
taraftan Rusya, Lchistanm hareketleri
ni şübhe ile takib ediyorlar. 

* Hakikaten de Baltıktan Karadenize ka
dar uzanan sahadaki irili ufaklı devletle
rin vaziyetleri kadar müşkül ve nazik bir 
siyasi vaziyet A vrupada hiçbir tarafta 
yoktur. Şarkta Rusya, garbda Almanya, 
birbirlerini yemek üzere birbirlerinin Ü

zerlerine atılmıya müheyya iki düşman 
olarak duruyorlar. Bunların birbirleri 
Üzerlerine abldıklarmı farzettiğimiz za
man aradaki devletlerin neler çekecekle
rini tasavvur etmek kolaydır. Tıbkı, tam 
yükle yüklenmiş iki vagon gibi, bunlar 
birbirlerine doğru yaklaşıyorlar, bu dev
letler de bu iki vagonun tamponları ara-

Resimli Makale: ~ Yumruk kuvveti, ikna kuvveti .. ~ 

Hakkınız var mı, kuvvetinize de güveniyor musunuz? Kuvvet bir hakkın teslimini temin için müracaat edile
cek vasıtaların en sonuncusudur. Çünkü devamsızdır, her 
şeyden evvel karşınızdakini ikna etmiye bakınız, jnanıla
rak kabul edilen fikrin ölümü yoktur .. 

Sözünüzü her zaman geçirebilirsiniz. Fakat şurasını unut
mayınız: Kuvvetinizin eksildiği dakikada haklı olup olma
dığınızı hiç kimse düşünmiyecektir. 

~ 
Umumi ba,hçenin l .................................. =:::::.::;n~;Tihl;ri 
Sıralarını tec~übe Hergün bir fıkra ~ Açılan adam dünyayı 
Eden Başvelul . ., 5 Nasıl buldu ? 

Benım vurdugum 5 
Gözler~ az gören bir avcı, beş on a~ ~ 

ka da§üe birlikte ava gitmi§ti. Av Y•· i 
rinde her biri bir ya.na dağıldılar.. i 
akşama kadar avlandılar. Döneceklc• E 

ri zaman gözleri az gören avcı sordu: ~ 
- Bütün arkadaşlar tamam mı? E 

- Tamam! ~ 
- Hiç eksik yok yn?. : 
- Hayır, yok! 

- Öyle ise benim vurduğum ya bir E 
köpekti, yahud da bir av hayvanı'Y"" ~ 
dı. ~ . 

;, I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıııı 

Sözün Kısası 

İnk~lô:b her sahada 
Kendini belli ediyor .. 

E. Talu ·-
fe=' peyce uzun süren bir seyahatten 
~ sonra, ana yurda döndüm. Beni 

getiren vapur istanbulda çok durmayıP, 
yoluna devam edeceği için rıhtıma ya • 
naşmadı; ta Beşiktaş önlerinde1 açıkta 
demirledi. 
. O anda içimi bir korku aldı - haydi 
korku demeyim de, sadece üzünfl keli • 
mesile iktifa edeyim! - kendi kendime: 

- Eyvah! diyordum. Şimdi kayıkçı "' 
ların hücumuna maruz kalacağım. Ya • 
nımda küçük bir de çocuk var. DenizG 
sarkıtılan yüksek merdivenden onu na ... 
sıl indireceğim? Bavullar bir taraftan, öc 
bür taraftan, bu muhacemenin arasından: 
nasıl kurtulup ta on metre aşağıdaki san.., 
dala ulaşacaklar? Sonra, salon önüne a• 
yak basarken, hamallarla uğraşmak, çe .. 
kişmek faslı başlıyacak .. 

Ve bu endişeler Y':izünden bir aylık se• 
yahatin tadı, tuzu hemen hemen kaçma& 
üzere idi .. 

Fevkalade nezih, terbiyeli, centılmen. 

Türk polisinin elinden, muayenesi ikmal. 
edilmiş pasaportumu tesellüm ederken yü 
reğime serpilmeğe başlıyan su içimi biraı 
ferahlandirdı. Yavrumu ve refikamı bü" 
yük bir nezaketle sandala kadar indir • 
mek lutfünde bulundular. Rizeli ihtiyaıı 
kayıkçı çırpıntıdan tedebhüş eden ço oe 

cuğu tatlı sözlerle tatmin etti. Hamallart 
gürültüsüz, patırdısız, eşyamızı yanımıza 
getir.mer. Salona çıktık: Gümrii.k mc • 
murları:nız son derece nazikane muame
lelerile gönüllerimizi aldilar .. Zahmet .. 
sizce, şeref ve haysiyetimiz tamamile 
korunarak muayenemiz ikmal olundu. 
Muntazam bir makbuz kesilerek, sandaf1 

hamal ücretleri itimad verecek bir tarz• 
da, makul ve mutedil bir ni3bc: dahi· 
linde tahsil edildi .. 

sında bulunuyorlar. Bu vaziyette en na- , 
zik mevkide bulunan da Lehistandır. Londranın Hayd Park adile anılan ı(OC8Slnl affefmekfense . 
Şu halde Lehistanın böyle bir blok meşhur umumi 'r< :ıçesine yeni sıralar Hapse giı·mesini tercih 

vücude getirmek istemesi ayıblannmaz. konuldu. Fakat acaba eskiI.erinden ra- Eden kadın 

Oracıkta gözlerim yaşarmış, gönlüm 
iftiharla, sevinçle heyecanlanmıştı. Da .. 
ha pekte uzak olmıyan bir mazinin bütün 
çirkinliği eziyeti, tezebzübü nazarları .. 

O Lehistan ki bu iki vagonun tanıponu a- hat mı, değil mi? Tecrübe eden Başve-
rasında bir aralık kamilen ezilmiş ve or- kil ile zevcesidir. Çünkü hem hüku - Londrada, bir İngiliz koca, Alman ~
tadan bile kalkmıştı. Bugün hayatn ye- metin reisidir, hem de halktan biri ol- lan karısını aşırı derecede sevmekte, 

niden doğduğundan kendisini emniyet mak sıfatile gelip 0 sıraların üzerine gölgesinden de kıskanmakta imiş. Gü-
altına al~cak tedbirleri düşünmeğe el- oturacak, gazetesini okuyacaktır. nün birinde bu kıskançlığı o kadar art-
bet mecburdur. Almanya silahlanma- mış ki, ne yaptığını bilemiyecek bir 
dığı zaman Lehistan rahattı: Başında Fransada boşanmalar hale gelmiş, döşemelere, mobilyelere 
yalnız bir Rusya gailesi vardı; ona karşı k it gaz dökerek ateşlemiş, kansını döv _ 
da müttefikleri ve dostları bulunuyordu. ço ar l 
Fakat Almanya silahlandığı ve Fransa Son neşredilen bir istatistiğe göre müş ... Kadın da korkudan mahkemeye 
Merkezi Avrupa ile Balkanlnrd:ıki mev- Fransada evlenmeler azalmış, fakat bu müracaat etmiş, Hakinı, şikayetciyi ve 
kiinl kaybettiği zamandanberi Lebista- na mukabil de boşanmalar çoğalın~ - maznunu dinlemiş: 
nın endişesi tabiatile arttı; çünkü iş başa tır. Bu istatistikde 12 evlenmeye bir - Sizler demiş, iyi, uslu bir karı ko-
düştü caya benziyorsunuz. Koca, umumi em-

nıyeti aleldar etmiştir. Bir sene hap-. * ., boşanma isabet etmektedir. Bu nisbct · h 
Amerikalıları bile şaşırtan bir rökor o- • 

Böyle bir blok vücude getirilebilir mi? se mahkum olacaktır. Hakim sonra şi-
labilir. Fikrimizce bu blokun teşekkülüne iki . kayetciye dönerek: 

büyük mani vardır: . 1930 senesınde 342•065 evlenmeye - Fakat bir çaresi var: Sana bir haf 
ı Bu blok . R Leh' t karşı 20.639 boşanma kararı verilmiş-- , yanı omanya, ıs an ta mühlet veriyorum. Düşün taşın, ya 

ve Baltık devletlerinden mürekkeb küt- ti. 1937 de ise 274,122 evlenmeye mu-
le, gerek Rusya, gerek Almanya karşı- 'Kabil 23.614 boşanma karan alınmış - kocanı affet, yahud da bu bir sene hap-
sında çok zayıf bir kuvvet olur. Bu iti- hr. si yemesine razı ol.. diye ilave etmiş -

barla, böyle bir blok başlı başına var ol- İçtimaiyatcılar hayat pahalılığının tir. 

k 
'1...- ı b h · ld Kadın bir hafta düşünmüş, taşın _ 

ma , UüŞ ı aşma aız o uğu kuvvetlere artmasının evlenmelere mani olduğu -
istinaden müstakil bir şahsiyet ve siya- na ve çocuk sahibi olmak korkusunun mış ve kocasını affetmektense hapse 
set sahibi bulunmak bakımından yaşar da boc:anmalan arttırdıgv ına kanidirler. girmesini tercih ettiğini hakime bildir-

"' • • J 

ve yürür bir siyaset olamaz. Belki bir sl- =============== mıştır. 
yaset o~unu vazifesini görebilir; o ka
dar. 

yerde duman olmaz> sözü de doğru oldu
ğuna göre dedikodular için elbet bir se- Nikotin zehir degil, ilaç J 

2 - Bu blokun içinde bulunacak dev- beb bulunmak lazım geldiğini düşünür- Bugünlerde İngilterenin Portsmuth 
Jetlerin arasında ne tam bir menfaat tesa- sek şu neticeye varabiliriz: Rusya ile Al- ,şehrinde toplanmakta olan miihim bir 
nüdü vardır, ne de manevi bir tesanüd manya arasındaki daimi gergin vaziyet tıb kongresinde Asid Nikotinik adı veri-
bulunabilir. Bunlar, kendi bloklarının · .. .. b' · d tl k h ve gunun ırın e pa aması ço mu te- len yeni bir ilacın tecrübeleri yapı1mıc:tır. 

• 
mm önünde canlanmış, bugünkü intizaı 
ma, vakara, güzelliğe beni inandırma• 

mak istiyordu. 

Picburg'da Harold isminde bir a - Lakin ortada göğüs kabartacak. bir ha· 
dam on bir sene kör kaldıktan sonra kikat, bir vakıa vardi: İnkılBb .. Cumhu .. 
muvaffakiyetli bir ameliyattan sonra riyet inkılabı burada da bütün kudret v( 
tekrar görmeğe başlamıştır. Hastane - ehemmiyeti ile kendini belli ediyordu. 
den çıkıp da ilk defa şehir içinde do - Vatanıma kavuşmuş olmanın bana ver• 
laştığı vakit: diği sevinç, şahid olduğum bu vaziye 

c- Kadın şapkalarını pek gülünç karşısında bir kat daha, on kat daha art 
tı. 

buldum. Bu kadar sene sonra ağaçları Hele, peşim sıra gelmekte olan bir ec 
görünce dünyanın en güzel rengının nebinin: 
ağaçların yeşil yaprakları olduğuna · Ben b · t' b 'dd' b , . - u m ızam ve u cı lyete aş 

kanaat getirdim.> demiştir. ~a hiç bir medeni memlekette rastlama 

Bir vapur balina balıgı 
ile çarpıştı 

Şimali Amerika sahillerinden 300 
mil açıklarında yoluna devam eden Ma 
derket isimli İngiliz vapuru gece ya -
rısı birdenbire kuvvetli bir sarsıntıya 
uğramış ve yolcular bir müsademeye' 
maruz kaldıklarını sanarak dışarı fır .; 
lamışla rdır. 

dım! 

Demesi o gün bana hayatımın en bü 
yük hazlarından birini tattırdı. 

Bunu temin eden himmet erbabını v 
nccib Türk memurlarını can ve yürek 
ten tebcil ederim! 

{~---
L. /ıa& 
-----·-............................................................. 

Kaptan biraz sonra sarsıntının ma - Sarıyer Gençler Mahfelinin 
hiyetini öğrenmiştir. Büyük bir !balina fevkalade kon · 
'· 1 v .. .. d ek gresı 
(\a ıgı vapurun onun en geçm is - Sarıyer kazası Gençler Mahfeli Ba 
terken aralarında şiddetli bir çarpış-· kanlığından: Sarıyer kazası Gençle 
ma olmuştur. Balık parçalanmış ve mahfeli fevkalade kongresi önümüz 
vapur da ancak 2 saat sonra müvaze- deki Çarşamba günü akşamı saat 21 d 
nesini bulup yoluna devam etmiştir. Sarıyer Parti Semt ocağı salonunda y 

pılacağından İstanbulda bulunan " 
nın teşrifleri rica olunur. Köpeklere sokak terbiyesi 

verilecek 
., ______ _ 

kuvvetlerine inanamadıkları için daima l b "' me ulunan badire, bu memleketlerm Bn tütün yapraklarında mevcud olan nı·-
gözleri etrafta dolaşır ve kendilerine bac:- b ı d b L nd d k-'$ aş arın a ir tehlike olarak bulunduk- kotinden çıkarılmakta, bilhassa cüzzam o ra a opek yüzünden bu yıl o ka-
ka istinadgMılar ararlar. Hatta, bunların b 1 dar çok otomobil kazası olmuştur ki be-

Ambar kapağı ile bir amele 
yaralandı 

Galatada Azapkapıda İhsanın kah 
vesinde yatan Hüsnü Salı pazarı açılt 
larındaki İngiliz bandıralı Sermut va. 
purunun bir numaralı anbarı üze · 
de çalışırken anbara düşmüş, muhte 
lif yerlerinden yaralanmış, Senjorj bn 
tanesine kaldırılmıştır. 

içinde bazılarının, !bizzat çekindikleri ca, un arın elbet kendilerine bir çare ve Pollagr dö Normandi hastalıklarına 
d 

1 
tl 

1 
izl aramaları ve bunun için çalışmaları tabii çok iyi gelmektedir. lediye köpek terbiyesine mahsus hususi 

ev e er e g i gizli konuşmıyacakları bir mekteb açmaya knrar vermiştir. Bu 
bile malum değildir. olur. Şimdiki halde yapılan şeyler işte bu Demek oluyor ki tesirini tedricen g0··5_ 1 d 'b mektebde hayvanlara bir kaldırımdan 

Blokun teşekkülüne manı' olan bu ı'kı' çare arama ar an ı arettir. terir bir zehir olan tütün nikotininin ilfıç M h karşısındakine nasıl geçilebilecği öğreti-

sebebi tafsile hacet bile yoktur. Bu kadar =;========:u::i:tt:in::B:ir:g:cn==o~l:ar:a:k=:v:er:il:e:c~eğ:i:h:a:s:ta:l:ık:l:ar=d~a~v~a~r~d~ır~. ~~l~ec~c~k~ti~r::::. ============ 
söylemek kafidir. ~ 

Bu blok bir şart ile mümkündür: Blok 
haricinde bulunan daha büyük bir dev
letin siyasetine istinad etmek şartı. Bu 
devletler de, Rusya ile Almanya haric, 
İngiltere, Fransa, İtalyadır. Fakat, şimdi
ki halde bunların bu blok fikri ile alaka
dar olduklarına dair ortada hiçbir ıddia 
görünmüyor. 

* D.emek oluyor ki A vrupanın bu yeni 
dedıkodusu da dedikodu mahiyetinden 
daha ileri gitmiş değildir. <Ateş olmıyan 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Bir arkadaş anlattı: 
Adaya fidiyorduk. Her taraf hıncahınç dolu olduğu için 

alt katta lüks denilen kısma oturduk. Fakat çok sıcaktı. 

Biraz tahammij} ettikten sonra ayakta durmıya razı olarak 
dışarıya çıkmak ıstedik, salonun dümen tarafına açılan. ka
pısı kilitliydi. Evvela hayret ettik, sonra tesadüfen yanı -
mıza gelen memura sorduk: 

- Sebeb? 

O, ~iç cevab vermeden cebinden anahtarı çıkararak açtı, 
o dnkıkada da salonda büyük bir hareket görüldü. Sarıdal
yesini kapan dışorıya çıkarmıya çalışıyordu. Memur ark:ı
mızdnn yetişerek biraz evvel sorduğumuz sualin cevabını 
verdi: 

- İşte bu vaziyete mani olmak istiyorduk. 
Ve anahtarı çıkararak tekrar kapıyı kilidled.1. 

iSTER iNAN, iSTER INANMAI 

Bir genç kadın ve bir çocuk 
balkondan düştüler 

Galatada Tatarbey sokağında 18 Jl 

marada oturan Samuelin üç yaşındı.ı. 
çocuğu Vitali 15 metre yükseklikd 
pencereden düşerek başından ve ınu 
telif yerlerinden yaralanmış, Şişli ço 
cuk hastanesine kaldınlm~tır. . * Sima isminde bir kadın evifl1 

balkonunda çiçekleri sularken bast 
tahta kırılm~, sokağa düşmüş, kal 
rıldığı Beyoğlu belediye hastanesirJ 
ölmüştür. 



lngiliz - Fransız müşterek 
• • • 

sıyasetinın esas gayesı 
Fransız Hariciye Nazırı: "Bu siyaset ~n~aşılmıştır, 

çünkü açıkbr. Kimse esas gayesının • 
sulhün muhafazası olduğundan şübhe edemez,, dıyor 
.ı:>arls 24 (A A) - B Bone Sarlat'da 1 gerek haricde ve gerek da~ilde ~n~iltere "° ' · ' ' • ·· t k sıyasetınm her ıöyle.rniş olduğu bir nutukta selefi B. ve Fransanın muş ere . kl 

, . . . tarafta anlaşılmış olduğunu hıssetme e 
Delbos dan sıtayışle bahsett~kten sonra mahzuzuz. Bu siyaset, anlaşılmıştır. Çün
geçenlerde Parlste Lord Halıfans, B. Da- kil açıktır, ihlas esasına müsteniddir. Av
ladye ve kendisi arasında cereyan eden ada hüsnü niyet sahibi hiç kimse, 
tn~kalemelerl hatırlatmış ve ıöyle de- :~nsız _ İngiliz itilafının esas gayesinin 
Jnlitir: sulhün muhafazası olduğundan şübhc e-

Fransız • lngillz anlaşması hiçbir za
ınan bugünkü kadar bir zaruret halini al
rnamıştır. Gene hiçbir zaman bu anlaşma, 
bugünkü kadar mükemmel olmamıştır. 

demez. 
Bütün cihan, Fransız kalblerinin bo-

zulmasına imkan mutasavver olmıyan bir 
halita teşkil etmekte olduğuna şahid ol
muştur. Haricde Fransız milletinin ken· 
disinl bırakmış olduğu yolunda tezvirat 
yapılmıştır. Bu millet, ne zaman bu ~a
dar alicenabane bir şevk ve heyecan ız-
har etmiştir? • 

Kral Altıncı Jorjun Reisicumhur Löbrö
ne söyledikleri gibi iki taraf arasındaki 
münasebetlerin daha samimi olduğu bir 

devreyi hatırlamağa imkan yoktur. Hali 
htıırdaki beynelmilel müşkülat arasında 

••• 

Dolfüsü öldürenlerin 
hatıraları 

dün yadedildi 
Merasimde Nasyonal Sos
yalist partisinden 24 bin 

kişi bulundu 
Klagenfurt, 24 (A.A.) - 1934 nasyonr.l 

sosyalist hareketini müteakib Dolfüs'ü 
öldürdükten sonra 31 temmuz 1934 de i
dam edilen Otto Planetta ve Frarız Hotz

velecr ile diğer on bir nasyonal sosyalıst 
ölüsünün hatıralarını yad için bugün bu
rada, nasyonal sosyalist partisi teşekkLi 1-
leri azasından 24 bin kişinin büyük halk 
kütlesinin huzuru ile merasim yııpılmış
tır. 

Bu merasimde ııutuk söyleyen Nudolf 
Iles, ezcümle demiştir ki: 

Bu adamlar, büyük Almanyayı real:ze 
etmek için ölmüşlerdir. Bu adamlar, Al
manlar arasında dahili nifakı iriame et
mek isteyenler tarafından öld:irülmüş

tür. 

B. Hes, bir kısım yabancıların, Avus
turyadaki nasyonal sosvalist mücadelesi-

Avrupada uzlaşma 
siyaseti kuvvet buluyor 

. ni anlamadıklarını ve hele Hit!erin A
vusturyayı mağliib ettiğini sandıklarını 

t 

a 
• 

.. 

Maten gazetesi: "Almanlarla yeniden temaslar tesis 
etmek faydadan hali değildir,, diyor 

e 
Pa.ris, 24 (Hususi) _ İngiliz Baş\•ekili bir hüküm itasına medar olacaktır. 

•• Çeınberlayn ile Alman Sefiri Dirksen a- Almanya ile t emaslar 
I
1 

rasında cereyan eden son mükalemeler Maten gazetesinden: 
burada büyük bir alfıka uyandırmıştır. Alman mehafili ile yenide_n temaslar 

söyledikten sonra c Yabancı memleket
lerde bilhassa matbuatta Almanyaya 
karşı bilerek kindar yalan neşr:iyatta bu
lunanların, Avusturyayı Rayhm boyun
duruğundan kurtarmaktan hahsedenle-

rin, nasyonal sosyalizmi yıkarak yenidl•n 
demokrasiyi kurmak isteyenlerın> şid

detle aleyhinde bulunmuştur. 

Hindistan da 
yeni hadiseler ~tnumiyetle hüküm süren kanaate gö~e tesis etmek faydadan hali değildir. Birkaç 

Avrupa, son senelerde görülmiyen genış zamandanberi Fransa hükümetiniu izhar 
b~r uzlaşma siyasetine doğru. ~it":ekte- etıniş olduğu niyetler bu hususta bir gfma Londra, 

24 
(A.A.) - Hindistanın ş\fna-

.. dır: Gazeteler ufukta beliren ıyı alamet- .şübhe ve tereddüde mahal bırakmamakta 1i garbi hududunda Bannu şehrinden bil
n lerı memnuniyetle karşılamakla beraber dır. General Vilmen'in yakında Berline dirildiğine göre, Vaziristan kabileleri bu 
.. halen mevcud pürüzlere işaret etmekte icra edeceği seyahat, bu yolda ne derece- şehre evvelki gece hücum ederek yirmi 

ı:ı.• Ve bu arada, bilhassa Ç~koslovakya me- ye kadar ileri gitmek mümkün olduğunu kadar mağazayı soymuşlar ve bilahare a-
selesine temas etmektedırler. gösterecektir. Hülasa Almanların Avru- teşa vermişle ve şiddetli çarpışmadan son-

Lö Jur gazetesi yazdığı bir makalede paya aid meselelerin umumi surette miı- ra çekilip gitmişlerdir. Çarpışm2dn 10 ki-
ezcümle şöyle demektedir: zakeresine girişilmesi arzusunda o ld uk- şi ölmüş ve 24 kişi yaralanmıştır. 

Bir kere daha söyliyelim ki Çekoslovak ları zannedilmektedir. 
tncselcsi, ezeli Fransız - Alman meselesi- övr gazetesi diyor ki: 
nin cebhelerinden biri olmaktan başka Demokrat memleketlerin hükümet me-
bir şey değildir. Bu mesele ise uzaktan hafili, Almanyanın jestini yani B. Çem-

1 Yakmdan zamanımızın bütün diploma- berlayni ziyaretini Almanyanın Çekos-
t.. Sisine hakimdir. lovakyaya karşı her türlü haşinane hare-

C• 

Pöti Pariziyen, diyor ki: ket arzusuna t~rketmiş olduğu suretinde 

l'razarı dikkate alınması Iazını gelen tefsir etmektPdır. 1 p . t b 1 
nokta Al h 

1
. hazırda Avrupa Gazeteler, Bone i e arıs e u unan 

, manyanın a ı B r B .. ··k Elçisi arasında 
§"' llı.cseleierinc karşı daha iyi niyetler izhar Fransanın er '.~ kuyu! d h . t a- et . ~ . . cereyan eden muza ere ere e e emmıye 

rnış ve uzlaşma usulüne dogru ıstıkamet kt d. 1 al . 
1 

d atfetme e ır er. 
ır gıbi bir vaziyet takınmış o ması ır. . • . . . 

ü.- Almanya acaba samimi midir? Çek'JS- AJmanyanın Londra sefın Ber~e gıtü 
lovakyaya karşı cebre müracaattan vaz- Londra, 24 (A.A.) - Almanyanın Lon-

e geçrniş midir? dra Büyük Elçisi B. Von Dirksen, iznini 

• Be.riin hükumetinin bugünlerde Südet Almanyada geçirmek üzere Lonclradan 

.§eflerine vereceği nasayih bu babda kat'i hareket etmiştir. 
==-= 

... Yunanistanda zelzele tahribatı 
., 

rjl Attik'd: vuku . bulan zelzeleden dola!ı 
, Yunan hukUmetınc her taraftan teessiır 

tc.~gr~fları gönderilmiştir. Bu meyanda 
·d ~urkıye. elçilik müsteşarı, İngiliz, Ame
;, rıka elçıl:ri Başvekil Metaksası ziyaret 
ı6' ederek huki\metılerinin teessürlerini ve 

Yunan milletine karşı duydukları sem
patiyi bildirmişlerdir. Fransa, Bulgaris
tan elçileri de teessür ve sempatilerini 
bildirmişlerdir. 
Yukarıdaki resim Attik havalisinde 

yıkılan evlerden birini göstermektedir. 

Faşist milisleri Kurmay 
Başkanı Berlinden döndü 
Roma, 24 (A.A.) - Faşist milisleri 

genel kurmay başkanı General Russo Al
manya seyahatinden bugün buraya dön
müştür. 

Amerika Hazine Nazırı 
Pariste 

Paris, 24 (A.A.) - Reisicumhur B. 
Löbrön ile refikası, Amerika hazine na
zırı B. Morgan Tav ile refikasını kabul 
etmişlerdir. Nazıra Amerikanın Paris se
firi B. Vilyam Bülit refakat etmekte idi. 

Sahte emniyet müfettişi 
ve uydurma evlenme 

memuru 
Kendisine emniyet müfettişi susu 

veren Aziz isminde bir şahıs, Taksimde 
Canan isminde bir kızla evlenmeği ta
sarlamış ve Şükrü isminde bir adamı 
da evlenme mmuru diye kızın evine 
götürmüştür. İki de yalancı şahid bu
lan Aziz, nişanlısının apartımanında 

<.;v}enme muamelesini ikmal ederek Ca
nanla evlenmiştir. 

Aradan bir kaç gün geçtikten sonra 
' Cananın akrabalarından birine misafir 

gitmesi üzerine sahte emniyet müfet
tişi, apartımanda bulunan ve kıymeti 

1500 lirayı aşan eşyaları bir kamyona 
yükliyerek ortadan kaybolmuştur. 

Eve dönen Canan, eşyalarının ve ko
casının meydanda olmadığını görerek 
zabıtaya müracaat etmiştir. Zabıta kı
sa bir müddet zarf mda baştan aşağı 
sahtekarlar tarafından tertjp edilmiş 
bu sahtekarlık dolabını, ortaya çıkar
mıştır. 

Dün sahte emniyet müfettişi Aziz i]e 
sahte evlenme memuru Şükrü yaka - • 
lanmışlardır. Şimdi yalancı evlenme 
şahidleri de aranmakla \'e tahkikata 
devam edilmektedir. 

ispanyada 1 S ' 
hükômetçiler 

1 
A(E 

iki ateş arasmda -. -Dış-si-yas-ett-e ---
Propagandanın 
Büyük ehemmiyeti 

Saragos 24 (A.A.) - Havas muha-
biri bildiriyor: . 

Sagonte önündeki hüküınetci müs· 
tahke~:n .:nevkilerinin sonuncusu düş -
mek uzeredir. Freı.nko kuvvetleri dün 
Kodielin garbında bir yarma hareketi 

il~. Vive~ - Segorbe - Sierra Espadon 
ı~usellesıni_n içine girmişlerdir. İçe;·i 
gıren ve şımalden cenuba doğru inen 
~rtsnko kuv\•etleri, i.ükıimetçi kuvvet 
ıer ~attmın büyük kısmını yandan 
1.ehdıde başlamışlardır. Franko kuv -

vetleri, hükümetçilere R.rkadan hücum 
ederek bunları iki ateş arasında bıra -
J\abilecek vaziyettedir. 

Barselona 24 (A.A.) - Bir toplan -
tt yapmış olan nazırlar meclisi, müıa· 
kerelerini ademi müdahale komitesi 
planının tedkikine hasretmiştir. 

Pıtına verilecek olan cevab tasvib 
edilmiş olup derhal Londraya ~önde -
rilccektir. 

Bir Norveç vapuruna taarruz 
Tanger 24 (A.A.) - Tirana adında

ki Norveç vapuru, saat 7.30 da bir tav
yarenin taarruzuna uğramış ve tayy~
renin bomba atmış olduğunu bildirmiş
tir • 

Şimal devletleri 
Bitaraf 
Kopenhag, 24 (A.A.) - Oslo mukavele

sini imza <:tmiş olan devletler hariciye na
nrlarının tclak;kileri münaseb~tile dün 

akşam v.;rilen ziyafette bir nutuk söyli 
yen Danimarka hariciye pazın Münh, 
Oslo mukavelesinin i.ktısadi 1.ıir vahdet 
teşkil etmemekte olduğunu beyan etmiş-

tir. 
Şu halde bu mukaveleye iştirak etmiş 

olan devletlerin gümrük manialarının a
~aitılmasında alaka ve menfaatleri var
dır. Vaziyetin değiştirilmesi derpiş edil
mekte olduğundan mukavelede imza:;ı 

bulunan devletlerin yapacakları şey, hu
susi :ti18flarla vaziyeti tadil etmektir. 

Hatib, sözüne şu suretle devam etmiş
tir; 

Mukavelenameyi tmza etmiş olan dev
letler, muntemel ıtilafların haricinde 
birleşik olarak kalmağa azmetmişlerdir. 

Belçikada bir tren kazası 
Brüksel, 24 (A.A.) - Bu sabah Sen 

Tron istasyonu medhalinde bir tren ka
zası olmuştur. Beş kişi ölmüştür. Birçok 
yaralı vardır. 

Yazan: Selim Ragıp Eme~ 

iN.._ lmanya gibi nasyonal ~osyalist,' 

~ İtalya gibi
0 faşist :nemleketlerde: 

propagandanın görmekte olduğu :.·,, aca 
mukabil bazı demokrat memleketl• .. ·in bu-

' nu hakikati tahrif :!dici bir vasıta rayarak 
istihfaf ettikleri malum bir :hakikattir. 

1 

Maamafih siyasi ::ejimi ne olursa o:t un, 
bütün milletlerin dış politil:alarında 
propagandadan azami istifade gayretinde 

oldukları muhakkaktır. Denilebili.r ki 
milletler arasında, propaganda silahı, 
hakikisi kadar kcski.n sayılan hir vasıta
dır. Bundan dolayıdır ki son zamanda. 

' 
sık sık meydana atılan ve heyecan uyan-
dıran haberlerle ve bunların tekziblerile 
karşılaşıyoruz. Propaganda yolile müca
dele o kadar şümullü bir mahiyet almış

tır ki, sırasında, hangi yazının vey::ı. habe
rin doğru, hangisinin uydurma ve husu
si bir maksadla uydurulmuş olduğunu 
anlamak güç oluyor. 

Nitekim bir İngiliz gazetesi tarafından 
Alman generali Rayhcnav'a atfedil~n 

sözler bu cümledendir. Portekize yerle -
şerek İngiltcrenin imparatorluk yolunu ı 

tehdid etmek Almanya için bir ideal ol
duğunu söylemiş olmakla itham edilen' 

' general Rayhenav'ın bu sözü söylemiş 

olup olmadığını tayin etmek son dere~ 
güç olmakla beraber sanki söylenmiş gibi 

heyecanlı bir akis husule getirmiştir. 
Şurasını unutmamak lfızımdır ki, eğer 

bu iddia uydurma ise, bunu uyduranlar 

çok mahir insanlardır. Zira onlar, İngH
terenin Portekize Cebelüttarık boğazı 

kadar ehemmiyet verdiğini v2 Portekiz-

le olan ittifaJnnı beş asırdanbcri sırf bu 
mnksadla devam ettirdiğini p<!ka!a bili . 

yorlardı. Nitekim ayni adamlar Porte -
kize göz dikmenin ingiltercnin mutlak 
husumetini davet etmek demek olduğun· 

dan da emin bulunuyorlardı. Demek olu· 
yor ki beynelmilel siyaset sahnesinde giz-' 
Ji, açık çevrilen entrikalara bir yeni kuv-' 
vetin müzahereti daha inzimam etmış o-
luyor. Bu kuvvet propagandadır ve çot
defa hakikati yalan, yalanı da hakikat gi
bi insanlara kabul ettirebildiği için dün

yanın en müessir silahlarından biri o! -
muş oluyor. Dış politikasını kuvvetli bir 

propagandaya istinad ettirebilen bir mil
let, yarı emeline muvaffak olmuş sayı 
la bilir. 

Selim Ragıp Eme~ 

--------------.--------~-8 ü yük şehirlerdeki mağaza ve 
dükkanlar da öğle tatili yapacak 

Kahve, gazino, lokanta ve eczanelerden başka bütün 
satiş yerleri saat 13 ten 15 e kadar kapalı bulunacaktır 

Şehirlerdeki mağaza, dükkan ve ben
zeri satış yerlerinin, sabahleyin altıdan 
akşamlan on dokuza kadar bila fasıla 
açık bulunduğu, bu gibi yerlerde çah
§~mların da uzun müddet iş başında 

kaldıkları iş dairesinin nazarı dikkati
ni celbetmiştir. İş kanununu şümulleri 
dahiline girmemesi dolayısile iş saat-

leri kontrol edilemiyen bu gibi iş yer
lerinde çalışanların çalışma saatlerinin 
azaltılması maksadile iş dairesi müfet

tişleri tedkikat yaparak bir rapor ha -
zırlamışlar ve büyük şehirlerdeki ma
ğaza ve dükkanlerin öğle tatili yapma
l:ırı mecburiyetinin bu gibi müessesa
ta. teşmiline lüzum göstermişlerdir. 

Istanbul üçüncü bölğe amirliği yap
tığı tedkikat ve vardığı neticeyi bir ra
porla iş dairesi umumi merkezine bil-

dirmiştir . 
Kahve, ga.!.ino, lokanta,, eczane ve 

benzeri yerler hariç kalmak üzere 

bil'umum dükkan, mağaza ve satış yer
lerinin ~aJt 13 den 1 5 e kadar öğle tn-

tili yapmalarının, şehirlerin umumi 

hayatında müesser olmıyacağı anlaşıl
mıştır. 

Bu sebeble, kısa bir zaman zarfında 
bunun tatbikatına geçilerek evvela İs
tanbul belediyesi hududları dahilinde 

ciükkan ve mağazaların öğle tatili yap

maları ve bunun belediye tarafından 
kontrolü kararlaştırılmıştır. 

Bidayetcn İstanbulda tatbik edilecek 
olan bu karnr iyi neticeler \'erdiği tak
dirde bilahara diğer büyük şehirler -

mize de teşmil edilecektir. 

Dosllarınııın bihakkın min netlerini cclbedehilecek 
En zarif hediyeleri 

DEKORASYON 
Mağazaımda bulabilirsinİL 

Lütfen bir kere gör ünüz. Beyoğlu, İstiklal cadd«'si. 



Kaplıcalarımız haricde del 
büyük alika uyandırıyor 
Bükreş kaplıcalarına giderken Bursayı tercih eden 
Uruguvay ticaret ataşesi, kaplıcalarınız seyyahları 

tatmin edecek vaziyettedir, diyor 
Cenubi Amerika hükfunetlerinden 

Uruguvay ticaret ataşesi Antonio Cia -
non ile Madam A. Cianon'un Bükreş 
kaplıcalarına gitmekten sarfınazar e -
öerek Bursaya gitmiş olduklannı yaz -
mıştık. Ticaret ataşesi karısile memle
ketine dönerken ihtisaslarını bir mu -
harririmize şöyle anlatmıştır: 

c- İstanbulda bir hafta kaldıktan 
sonra Bükreşteki kaplıcalara gidecek
tim. Belediye Turizm Şubesinin tav -
siyesi üzerine Bursa kaplıcalarına git
meği tercih ettim. Bursa ve Yalova 
kaplıcaları seyyahları tamamen tatmin 
cAecek vaziyettedir. 

Amerika gazeteleri umumiyetle her 
memleket hakkında malumat vermek
tedir. Ben, eskic!'enberi Türkiyeye aid 
yazılan yazıları okurum. Bilhassa Ata
türkün hayranı idim. Şehirlerinizde A
tatürk'ün heykellerini görmek, Bursa
da sabah akşam heykel önünde yapı -
lan merasimde bulunmak beni ziyadesi 
le mütehassis etti. 

On aydanberi seyahatteyim. Memle 
ketinize üç gün kalmak üzere geldim. 
On beş gün kaldıktan sonra dönüyo -

Camilere aid binalar 
tamir edilecek 

Eski Türk mimarları, camileri ya -
parken etrafını muhtelif binalarla süs
leınişler.dir. Bu binalar camilere ziynet 
verdiği gibi onların temel ve duvarla
nnı da harici tesirattan korumaktadır. 
İnkılabdan önce ihmal gören camilerin 
etrafındaki bu gibi binaların yıkılma -
sına ve başkalarına satılmasına izin ve
rilmiştir. Bu yüzden camiler güzelliği
ni kaybetmiş, bir takını yersiz inşaat 
yüzünden önleri kapanmıştır . 

Vnıguvay ticaret atCl§esi eşi ile beraber 

ruın. Güınrüklerinizde gördüğüm inti
zam beni çok memnun etti.> 

Haricde lehimize yapılan propagan
dalar sayesinde bu sene bilhassa uzak 
memleketlerden Türkiyeye seyyah gel
meğe başlamıştır. 

istanbulda yeniden elli 
ilkmekteb açılacak 

İstanbulda beş yüze yakın ilk mek -
teb mevcuddur. Son senelerde yeniden 
inşa edilen mekteblerin sayısı yüz yir
midir. Yapılan tedkiklerde elli mekteb 
daha açıldığı takdirde ancak o zaman 
İstanbulun ilk mektebe olan ihtiyaCl 
giderilebilmiş olacağı kanaatine varıl -
mıştır. 

Her sene ilkokullara devam eden ço
cukların sayısı artmakta olduğundan 

İstanbul Maarif Müdürlüğü önümüz -
deki senelere aid tedris ihtiyaçlarını 

tesbit etmiş, maarif vekaletine gönder
miştir. Diğer vilayetlerin de gelecek 
senelere aid ihtiyaçları birkaç sene ev
velinden tesbit edilip gönderilmesi ma
arif Vekaleti tarafından istenmiştir. 

Maarif Vekili 
bugün geliyor 

Orta tedrisat müdürü Avni 
vekile izahat verecek 
Doğu vilayetlerinde yaptığı teftiş -

leri bitiren Maarif Vekili Saffet Arı -
kan, yakında teftiş hey'eti reisi Cevad, 
ilk tedrisat umum Müdürü İsmail 
Hakkı, Kalemi Mahsus müdürü Nihad 
Adil, Güzel San 'atlar Akademisi mi -
mar ve profesörlerinden Arif Hikmet 
olduğu halde bugün saat 12.5 da lima· 
nınuza vasıl olacak Güneysu vapuri
le şehrimize gelecektir. Maarif Vekili 
rıhtınıda İstanbul Vali ve Belediye Re
isi Muhitldin Üstün.dağ, İstanbul ko -
mutanı, Maarif Vekaleti umum tedri -
sad müdürü Avni, Maarif Müdiirü 
Tevfik Kut ve maarif erkanı tarafın -
dan karşılanacaktır. Bir iki gün İstan -
,bulda kalacak ve Atatürk'e arzı tazi
mat edecek olan Vekil şehrimizde ted
kikler yapmakta olan orta tedrisat u
mum müdürü A vniden bu tedkikleri 
etrafında izahat alacak ve bilahare An 
karaya gidecektir. 

Seyahatte Vekile refakat eden yük
sek tedrisat umum müdürü Cevad on 
gün kadar İstanbulda ka1acak, Üniver
site ve Güzel san'atlar Akademisinde 
meşgul olacaktır. Vekil Ankaraya dön
dükten sanra doğuda kurulacak üni -
versitenin teşkiline ve doğuda uyan -
dırılacak maarif hareketine dair büyük 
bir proje hazırlanacaktır. 

Lozan günü 
Bugiin üniversitede saat 
16 da merasim yapılacak 

Lozan muahedesinin imzalandığı gü 
nün yıldönümü münasebetile bugün sa 
at on altıda üniversite konferans salo-
ımnda merasim yapılacaktır. Merasime 
itfaiye bandosunun çalacağı istiklal 
marşile başlanacak, açış sözünü hukuk 
fakültesi dekanı namına bir profesör 
söyliyecektir. Bilahare doçent doktor 
Yavuz Abadan tarafından Lozan barı -
şına aid bir konferans verilecek, hukuk 
fakültesi talebe mümessilleri de Loza
nın ehemmiyeti hakkında hitabede bu
lunacaklardır. 

Merasime herkes iştirak edebilecek, 
misafirler hukuk fakültesi tarafından 
hazırlanan büfede ağırlanacaktır. 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 
Zeytin yağ fiatları düşüyor, borsaya her 

taraftanyeni mahsul arzedilmehtedir 
Bugünlerde borsaya memleketin her 

tarafından gelen yeni mahsul arzedil -
mektedir. Buğday satışları iyi durumunu 
muhafaza etmemektedir. Arpalara eski 
mahsulün bitmesine rağmen !atla istek 
vardır. Her gün mühim mikdarda bakla 
satışları yapıldığı gibi Edirne, Bursa ve 
diğer civar kasabalarda koza satışları o
lanca hararetile devam etmekte ve bu 
sene iyi fiatla müşteri bulmaktadır. Haf
tanın son günü de Sovyetler 300 ton gibi 
külliyetli mikdarda yapağı mübayaa et
mişlerdir. 

Bugün borsada yeni idare heyeti aza -
!arının seçilmesine başlanacaktır. İdare 
heyetine yeni zevatın seçileceği söylen
mektedir. 

BUGDAY : Trak.yanm yeni mahsul 
buğdayı piyasaya arzedilmeğe başlandı -
ğından sert buğdaylarda hissedilecek de
recede bir gerileme kaydedilmi~tir. Bir 
hafta içinde bu sukutun beş altı para ka
dar olduğu görülmüştür. 
Yumuşak buğday fiatlarında bir tebed

dülfıt olmamıştır. Maahaza yakında Ana
doludan yeni mahsul geleceğinden fıat -
!arın bir mikdar geriliyeceği tahmın olun
maktadır. 

Ekstra birinci beyazlar 7, ywnuşak buğ
da,Ylar 5.28, sertler 5.08, mahlut buğday
lar 5.25 paradan satılmıştır. 

ARPA : Geçen seneki mahsulün tama
men istihlak edilmiş bulunması ve yeni 
mahsul idrak edildiği halde tamamen pi
yasaya dökülmemesi yüzünden srpa pi -
yasası sağlam gitmektedir. 

Anadolu ekstra biralık cinsleri 4.10 
paraya kadar yerli ve ihracatçı tacirler 
tarafından aranmaktadır. Trakya malla
n da 4.22' paradan satılmaktadır. 
KUŞYEMİ : Trakyada yağmursuzluk 

yüzünden bazı mıntakalarda kuraklık 
hissedilmişse de bu haberlerin izam e -
dildiği kadar olmadığı son yapılan tah -
kikattan anlaşılmıştır. Geçen seneden 
müdevver 30 bin çuvallık stoktan maa1a 
bu sene de geçen sene ayannda ve belki 
de biraz daha fazla mahsul alınabileceği 
anlaşılmıştır. İngiltereden talebler olma
makla beraber fiatlar 6.25-7 kuruş arala
rında temevvüç etmektedir. 

KOZA : istihsal mıntakalarında bu se
ne umumiyetle gerek kalite ve gerek 
mikdar itibarile geçen seneden yüzde on, 
on beş kadar bir fazlalık görülmektedir. 
Bursa ve civarında mahsulün büyük bir 

Edirnede de vaziyet aynidir. Mahsulün 
fazla olmasına rağmen 70-75 kuruşıı ka .. 
dar satışlar yapılmıştır. Trakya mıntaka
sında da bütün kozaların satıldığı ve müs
tahsilin satış fiatlarından memnun kal oa 

dığı anlaşılmıştır. 

Bugünlerde Fransız alıcılarınm lrnza 
piyasasile alakadar olduğu görülml kte .. 
dir ve Fransaya da mühimce mikdnrd~ 

ihracat yapılacağı ümid edilmektedir. 
Koza fiatlarının yükselmesile berabet 

ipek fiatları da kıymetlenmiştir. Kilosu 
1025 kuruştan satılan ipekler geçen r'lfta 
içinde 1150 kuruşa kadar yükseım · .tir, 
Piyasa istekli olarak kapanmıştır. 

BAKLA : Piyasa sağlamdır. Geçen 
hafta içinde Gelibolu, Bandırma iskele 
teslimi 4.20-4.24 paradan muameleler oı .. 
muştur. Almanyada'Il da !baklalarımıza 
istek çoğaldığından fiatlar bir kat daha 
sağlamlaşmıştır. 

YAGLAR : Zeytin mahsulünün bu sC4 
ne de fevkalade bereketli olması köylü .. 
nün yüzünü güldürmektedir. Pek yakın .. 
da yağ istihsaline başlanacağından şim .. 
diden zeytinyağ fiatlarında di.işüklükleıı 
kaydedilmektedir. 

Kars ve Diyarbakır yağları pıyasada 

az bulunmasına rağmen fiatlar sakındir. 
Kars yağlarının kilosu 82, Diyarbakı't' 

mallan 84 kuruştan muamele görmekt~ .. 
dir. 

Bu sene yağ istihsalfıtmın azlığından 
fiatlann bir hayli yükseleceğim ümid e .. 
den tacirler mallarını kış için buzhane • 
lerde saklamağı tercih etmektedırler. 
TİFTİK : Geçen hafta içinde piyasada 

bazı yeni alıcılann türemesi piyasayı 

biraz harekete getirmiştir. Bu son alış· 
lar büyük miktarda olmamakla bc!'aber 
bir takım yeni talihlerin piyasada görü • 
lüşünü tacirler alcika ile karşılamışlardır. 

Geçen hafta içinde 600 balye kadar tif~ 
tik satılmı tır. Oğlaklar 115, Eski chir 
ayarı mallar 107, Konya mallan 100, de· 
ri cinsleri 70-80 kuruş aralarında satıl .. 
mıştır. Maarü Vekaleti, tarihi kıymette o

lan camilerin etrafındaki binaları tes
bit ettirecektir. Maarif Vekaleti mi -
marları ellerindeki planlara bakmak 
suretile her camiin etrafında bulun -
ması iktiza eden binaları meydana çı
karacak, bu binaların kimler tarafın -
dan işgal edildiğini araştıracaktır. Ve
kalet, başkaları tarafından· işgal edilen 
binaların tahliye edilmesini, harab o -
Janların tamir olunmasını Vakıflar U
mum Müdürlüğünden istiyecektir. 

Haric vilayetlerden İstan bula nak
letmek isteyenler bu sene diğer sene -
lere nisbetle daha fazladır. Yalnız, 

~ehrimizde yeniden açılacak ilk mek -
teblcrin sayısı az olduğundan ancak 
meşru mazeretleri olanların İstanbula Yerli Mallar Sergisini kısmı elden çıkmıştır. Piyasa açtldığı za-

man 70-75 kuruş arası muamele . gören 
Dün 50 bin kişi gezdi kozalar bugün 90-93 kuruşa kadar br -

YAPAGI : Yapağıların Trakya cins • 
lerine eskisi gibi talebler devam etmek , 
tedir. Merinos fabrikasının da Trakya ya
pağıları üzerine tedkikatta bulunması bu 
kabil malların fiatlarının biraz daha can
lanmasına yardım etmiştir. Haftanın 
son günü Sovyet ticaret mümessilleri 300 
ton mikdarında işlenmiş iyi mal Anado
lu yapağı mübayaa etmişlerdir. Uzun za
mandanberi hareketsiz giden yapağı pi
yasasının da bu suretle canlandığı göriil
müştür Sovyetlere satılan yap;ığılar 43-46 
kuruş aralarındadır. Trakya mallan 5S.. 
60, Çanakkale cinsleri 48-52 kuruş ara • 
lannda satılmıştır. 

KalayCJ çırağı ile kasab çırağının 
kavgaları 

Kadıköyünde Söğüdlüçeşme cadde
sinde 85 numarada kasap çırağı Kamil 
le ayni caddede 197 numarada kalaycı 
Hüseyin arasında bir kavga çıkmış, Hü 
seyin Kamili güğümle başından yara-

nakilleri yapılacaktır. 

Çocuk kavgası Onuncu yerli mallar sergisi, şimdiye 

lamıştır. ., 

Fatihte Gureba Hüseyinağa rna - kadar dokuz serginin görmediği büyük 
hallesiıxle Külhan sokağında 7 numa - bir rağbete mazhar olmaktadır. Dün, 
rada oturan Osman kızı Revideyi ay- pazar olmasına, havanın sıcaklığına ve 
ni sokakta oturan 15 yaşında Haldun halkın fevç fevç deniz kenarlarına, 
sopayla dudağından yaralamış yaka - kırlara akın etmesine, şehrin de bom -
lanmıştır. boş olmasına rağmen sergiyi 5 O bine ya 

==================:;;;~============ kın ziyaretci gezmiştir. 

Ankara polis enstitüsünün yeni mezunları Dün gezenlerle beraber ÜÇ günde 

Ankarada Emniyet Enstitüsünde me 
zunlara merasimle diploma ve müka -
fat tevzi edildiğini yazmıştık. Merasim 
de Dahiliye Vek11i ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya bir 

söylev vermiştir. Yukarıdaki resim -
lerde Şükrü Kaya söylevini verirken ve 
mezunlara diplomaları tevzi edildiği 
esnada Dahiliye Vekili ve davetliler gö 
rülmektedir. 

sergiyi gezenlerin yekunu 100 bini as-
mıştır. Geçen sene 500 bin kişi tara·_ 
fmdan gezilen yerli mallar sergısını 
bu sene ziyaret edeceklerin adedinin 
bu yekfuıun çok fevkine çıkacağı şim
diden anlaşılmaktadır. 

Hamldige Karadenize 
Gidiyor 

Hamidiye mekteb gemisi yarından 
sonra Karadenize ·bir seyahate çıkacak 
tır. Seyahat bir ay kadar devam edecek 
Hopaya kadar gidilecek, Burada Kara
deniz iskelelerine uğranarak birer iki -
şer gün kalınacaktır. Hamidiye Kara
deniz iskelelerinde gedikli erbaş mek
tebine talih olanların kayıd ve kabul 
işleri ile meşgul olecektir. .....................................................•........ 

Ege Tiyatrosu Temsilleri 
Nureddin Genç ve arkadaşlan 
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Pazartesi akşamı 
YeşilkOy istasyon 

bahçesinde 

"OlıWıWııWİ~~ L O K M A N Z A D E 
Ayrıca Sabriye Tok.sesin konseri 

lamıştır. Bu seneki koza rekoltesi iki 
milyon kilo kadar tahmin edilmektedır. 

Poliste: 
Bir Mus~vi odasında ölü bulundu 

Kasımpa.şada, Camiikebirde Safra 
sokağında 4/1 numaralı evin bir oda -
sında oturan ve dellnllık yapan altmış 
yaşlarında Musevi Çolak Levinin iki 
gündür odasından çıkmadığı görülmüş, 
ciün,kapısı kırılarak içeri girilmiş ve 
ölü olarak bulunmuştur. 

Belediye tabibi tarafından yapılan 

muayenesinde cesedin morga kaldırıl
masına lüzum gösterilmiştir. 

Bir genç kadın boğulurken 
kurtarıldı 

22 yaşlarında Müeyyed isminde bir 
kadın dün Floryada denize girmiş, bir 
müddet sonra kesilmiş boğulmak üzere 
iken bir motör tarafından kurtarılmış, 
tedavi edilmek üzere hastahaneye kal
dırılmıştır. 

Kendi tabancasile kendisini yaraladı 
Pangaltıda oturan Yusuf oğlu Ömer 

isminde bir genç tabancasile oynarken 
silah ateş almış, kaba etinden yaralan
mış, tedavi edilmek üzere hastahane -
ye kaldırılmıştır. 

Görünmez kaza 
Beşiktaş Yenimahalle, çeşmeyoku -

şunda 10 numarada oturan 53 yaşında 
Olimpiye pençereyi açarken başına 
çerçeve düşmüş, şakağından yaralan -
mış, Beyoğlu hastanesinde tedavi altı
ua alınmıştır. 

Mü tef errlk : 

Kilise mütevellileri ıeçiliyor 
Evkaf idaresi bundan bir müddet evvel 

İstanbuldaki kiliselere birer mütevelli 
konulmasını kararlaştırmış ve bir imtıhan 
açmıştı. Bu imtihana yüz elli kadar ta
lib iştirak etmiştir. Yakında imtih<ın ev .. 
rakının tedkiki bitirilecek ve alakadar .. 
lara tebligat yapılacaktır. Yüz kadar mü
tevelliye ihtiyaç olduğundan imtihana iş .. 
tirak edenler arasından yüz mütevelli se: 
çilecektir. 

Dün sabahki ıia 
Dün sabah limanda ve Marmarada 

kesif bir sis olmuştur. Bu münasebet .. 
le Adalara gidecek vapurlar ancak sa• 
at dokuzd!1n sonra kalkabilmişler, A .. 
dalardan Istanbu1a gelen altı buçuk vo. 
puru bir saat on beş dakika teahhürle 
hareket edebilmiştir. Moda vapuru sis 
yüzünden bir kazaya sebebiyet verir .. 
ken kaptanın yerinde yaptığı mane ~ 
ile kurtulmuştur. -----

Tramvay - kamyon çarpışmas. 
Vatman Mehmedin idaresindeki l 

num~ralı Şişli - Tünel tramvay aral: ı 
:raksımde Stadyom önünde, Beşikta s 
Ihlamurda l 42 sayılı evde otu .ı 
şoför Mustafa idaresindeki 4243 nu .. 
maralı kamyona çarparak kamyonul1 
arka tarafını hasara uğratmış, tramva" 
yın sol ön tarafı hasara uğramıştır. 
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SON POSTA 

Antalyada sıcaklar arttı 
Antalya, (Hususi) - Sıcaklar burada 

bütün ~iddetile başlamıştır. Harare~ göl
gede 38 ile 41 arasındadır. Halk bahçele
ri, plajları doldurmaktadır. Ağustos için
de hararetin daha fazla olacağı tahmin 

Halk dershaneleri ve kurslar komi -
tesi halka ana dili, fen, san'at ve bil -

hassa hayat bilgisi öğretecektir. Hafta
da bir Fransızca ders vermek suretile 
ecnebi bir dil ile, lise ve orta okul ta
lebesinin ikmalleri dolayısile ihtiyaçlı 

bulundukları mekteb derslerini de öğ. 
retecektir. 

Resim halk dershaneleri ve kurslar 
komitesi azalarını bir arada göster -
ınektedir. 

pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, iş hayatında 
birçok teşebbüslere girmiş a
damım ... 

... Bu yüzden hayli de pa· 
ra kaybettim.. 

••• Fakat son yaptığım iş .. 
öe talihsizliğe uğradım. Bir 
ticarethane açtım, bir tek ki· 

'ıı bile rağbet iöstermedi.. 

Hasan Bey - Muhakkak 
ismini cSan'at> koymuı ola
caksın!. 

Sayfa ~ 

Malatya bez fabrikası yapıhrken 1 

mal ve teslim edilmiş olacaktır. 
Fabrikada 2700 il vardır. Şimdikt 

inşaatta 800 amele çalışmaktadır. 
Montaj işleri başlamış bulu-

nan fabrika bir buçuk mllyon liraya 
mal olacaktır. 

Kasaba ve civarına şimdiye kadar 108 ev göçmen 
yerleştirildi. Yeniden 220 ev göçmen geliyor 

Sıvas (Hususi) - Hafik Sıvasa bağlı,\ iskan işine başlanmıştır. Kasaba ve ci .. 
Sivas .'Erzurum şosesi üzerinde oldukça varında Bulgaristan ve Romanyadan gc
tarihi olan işlek bir kasabadır. Arazi ge- len 180 ev göçmen yerleştirilm1ştir Bu 
niş bir saha üzerinde yayılmaktadu. Çev- yıllar içerisinde 220 ev daha ~elccektir. 
resinde iki büyük göl vardır. Gölde kayık Göçmen)erin buraya yerleşmesi ile Hafik 
la gezintiler yapılmaktadır. yeni bayındır faaliyetlerin canlı bir 

Kasaba nüfusu 4963 tür. 152 köyü, Ce- köşesi olacaktır. Kasabada göçmenler için 
Iallı, Mnmoti, İpsile adlı üç nahiyesı vnr- 300 ev yapılacak, bu suretle Hafik geniş
dır. Mesahası 37 kilometredir. liyecek, manzarası daha canlı bir şekil al

Köy işleri 
Hafik ve çevresinde bulunan 152 köy

den bugün 109 unda köy kalkınma prog
ramı tatbik edilmektedir. Ve bu esaslar 
dahilinde köy yollarına, rnekteblerine, 
evlerine, büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. Bu suretle köyler daha güzel man
zaralar arzetmekte ve köy yollarının bir
leşmesi ile de kasaba ile irtibat Iazlalaş -
maktadır. Ayrıca köy ve nahiye adlarır~a 
toplu fidanlıklar meydana gelmektedir. . 

Kasaba işleri 

Hafik civarında bulunan bataklıklar

dan bir çokları kurutulmuştur. Diğerleri 
üzerinde de çalışmalar ilerlemektedir. 

Yollar yapılmakta, Sivas - Zara yolu 
üzerine ve Hafik - Sıvas yolu kenarları
na da ağaçlar diktirilmiştir. 

Göçmen işleri 
Hafik geniş bir saha üzerine yayıldığı 

halde büyük bir kalabalık ile bayındır 

bir kasaba değildir. Bunu gözönüne alan 
hükfunetimiz bu havaliye yeni gelen göç
menleri iskan ettirmiye karar vermiş ve 

mış olacaktır. 

Zirai vaziyet 

Hafık ovası düz sahalar üzerine ya -
yılır. Bu suretle her türlü ziraate elve -
rişlidir. Buğday, arpa fazla miktarda ye
tişmektedir. Ve bol miktarda da ihracat 
yapılır. Bu yılki mahsul rekoltesi de dol
gundur. 

Killtür hareketleri 
Hafik ve çevresinde kültür faaliyetle· 

rinc de büyük bir yer verilmektedir. Mer
kez ve İpsilede tam teşkilatlı, diğer köy
lerde üç sınıflı mekteblcr vardır. Bu yıl
lar içinde Oktumun, Ermenis, Karayön, 
Horhom, Döger, Celfillıda rnektebler ya -
pılmıştır. Tedrisata bu yıl ba~lnnacaktır. 
Şimdiden gelecek yıllar için icab eden ha
zırlıklara başlanmıştır. Ezcümle M:.ıseyli, 
Karlı, Tavşanlı köylerinde de :wekteblcr 
yapılacaktır. 

Sıhht vaziyet 
Kasabanın sıhhi durumu da çok nor • 

maldir. Genç hükumet doktoru tarafın • 
dan muayeneler yapılmakta, hastalar te
davi edilmektedir, 

Soğukkanh bir kardeş katili 
(BaştarııJı 1 inci ıal/1a.da) c- Ben bacımı öldürdüm, kafuını 

mış... Dedikodu çok geçmeden köye ak- kestim. Candarmaya haber sal da ~isin 
setmiştir. Kadının bu halinden ağabeyisl beni tutsun!. demiştir. 
35 yaşlarındaki Hasan çok müteessir ol- Bundan sonra kasabadan müddeiumu· 
muştur. rnt ve hükOmet doktoru Mağaracıla gel· 

Nihayet Hasanla Adilenin kocası Mah- mişler, Hasam sorguya çebnlflerdlr. Ha
mud ve aileden birkaç kişi bir araya ge- san soğukkanlılıkla hidiseYt anlattıktan 
lerek bu lekeyi Adileyi öldürmekle te- sonra: 
mizlemek karannı vermişlerdir. Adile bu c- Çakım çok kördü, kafasını keser· 
karardan haberdar olur olmaz köyü ter- ken eziyet çektim!. demiştir. 
kedrek kaçmıştır. Kocası Mahmud gün
lerce kendisini aramış, nihayet bir başka 
köyde bulunca kandırmış ve .Mağaracığa 
getirmiştir. İşte korkunç cinayet Adile
nin köye gelişinden beş gün sonra işlen
miştir. 

Adile bir gün evinde yalnız başına i~i
le meşgul olurken Hasan içeriyi'! girmiş, 
tek bir söz söylemeden tabancasını çek
miş, ve dört el ateş etmiştir. Kurşunlar
dan ikisi Adilenin başına, ilcisi de gliğ
süne isabet etmiştir. Kadın kanlar içinde 
yere yuvarlanınca Hasan yanıbaşına o
turmuş, beklemeğe baflamışt.ır. Biraz 
sonra Adilenin hayat eseri gösterdiğini 
görünce cebinden kör çakısını çıkarmış 
ve kız kardeşinin başını da kestikten son
ra kalkıp muhtara gitmif: 

Kırklarelinde bir kUltOrpark 
ve stadyum yapıhyor 

Kırklareli, (Hususi) - Şehrimizde ya
pılacak kültürpark ve stadyom plin1arı 
gelmiş ve keşifleri de tamamlanmıştır. 

koşu pistleri ve futbol sahasının 6-7 bin 
liraya malolacağı tahmin edilmektedir. 
Ayrıca saha ile birlikte bir klüp bina

sı inşa edilecektir. 

Tekirdagında bir çocuk boğuldu 
Tekirdağ (Hususi) - Şehrimizin Bar

baros nahiyesinde azat obasında bulunan 
8 yaşında Hilmi arkadaılarile denizde yı
kanırken kendini dalgalara kaptırarak 
boğulmuştur. 
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1 Hldiaeler Karpnnda 1 

ALTMIŞ BEŞLİK 
Eldiven seçmeyi 

biliyor musunuz? 

CAS U S L UK 
tarihinden birkaç yaprak 

Gazeteden bir havadis okuyorum: 
c Yirmi iki yaşında bir delikanlı alt
~ beş yaşında bir kadını sevmiş, on 
sekiz yaşındaki güzel nişanlısından ay 
nlıp sevdiği kadınla evlenmiş.> 

Havadisi dinleyenler arasında alf 
mış beşlik bir kadın var .. Göz göze ge
liyoruz. Utanıyorum: 

- Affedersiniz, diyorum, lizl kar
aeşim bilirim, bu havadis gizli bir mak 
aadımı ima için okumuş olmadığıma iti 
IDJld edebilirsiniz! 

* Bir kadın: 
- Henüz sevilecek bir çağdayım! 

Dedi. Sordular: 
- Kaç yaşındasınız?. 

Cevab verdi: 
- Altmış beş! 

karım aşık falan olacak! 
- Ne yapıyor, kızlarla fazla sıkı fı

kı mı? 
- Kızlarla olsa bir şey değil kom -

şu kızın büyük annesile beraber gör -
düın. Uzun uzadıya bir şeyler konu -
şuyorlardı. 

* - Altmış beş yaşındaki her kadın -
dan böyle bir şey beklenir mi? 

Dediler .. 
- Bilmem, dedim, size bir fıkra an

latayım: 

Şu fıkrayı anlattım: 

._______________ __ _____________ ._.. 

İngilterede ilk milli 
Eldiven dayanıklı ve giyile- } k d 
cek elbiseye uygun olmalı- casus uğu uran a am 
dır. Giyerken de çok dikkatli Katoliklik menfaati ne zaman Av • 

olmak icab eder rupada bir takım entrikaların çevril -
Eldiven, bugün- mesini icab ettirirse, Jesuit papazları 

hilner ve enerJ"ide diğer casusları çok kü kadının şıklı • 
ğında ihmal edile- geride bırakırlardı. Kilisenin. siyase .: 
miyecek bir yer tine aykın dünyevi kuvvetlen zAfa dü 

sürmek halkı din istikllline taraftar 
tutmuştur. Bunun h~ u'"ku"'md' arlar aleyhine ayaklandırmak Adamın birinin yetmişlik bir anne- için alınışına ve 

si varmış. Adam bir gün eve geldiği kullanılışına el - hep bu papazların vazifesiydi. . 
zaman: den geldiği kadar Katolik Roma ile Protestan İngılte-

- Aman anne, dem~, bugün ne gör- itina etmek ma - re arasındaki uzun muharebeler esna -* düm bilsen, senin yaşında bir kadın de kul bir hareket o- sında İngiltere adeta bu ruhani c~sus-
Genç çocuk on yedi on sekiz yaşla- niz kenarına inmişti. Etrafına bakın - lur. lar tarafından istila edilmişe benzıy~r: 

rmda genç kızlarla birlikte geziyor, dı: Eldiven dayanıklı olmalıdır: ciu. Gerçi sayıları azdı. Fakat .~er hırı 
eğleniyordu. Babası, annesi merak et- cBeni kocaya vermiyorlar, ben de Kalınlık ve inceliğin dayanma ile mü· on beş, yirmi yalancı adla ve .oyle yıl-
mediler: kendimi denize atıyorum.• nasebeti yoktur. Ne kadar incecik deri maz, yenilmez bir azmile ~n~al~nn~ 

- Akranlar, dediler, birlikte gezip Dedi. Koştu, denize atladı.• ler vardır ki yırtılmak bilmez. Ne ka . sarılmışlardı ki netice sayıle olçüle 
tığlensln. İhtiyar kadın, oğluna bakmış: dar sağlam görünen kalın kalm deriler miyecek kadar geniş ve muazzamdı. 

Birkaç zaman geçti, baba eve geldi. - Ah oğlum, demiş, korkarım gü - vardır ki çabucak çatlar, yırtılır. İngiliz polisi bir defa bunlardan 
d b' · · aka· ~eyi çağırdı: nün birinde bu hal annenin de başına Bu hususta güvenilebilecek yegane ça- Thomas Holland adın a ınnı J 

11 
i:l ı 

- Bizim oğlan işi azıttı, dedi. Kor • gelecektir. ismet Hultlsi re dikiş yerlerinde beyazlık var mı yok latmışdı. Saunderson ve~a !'~r- 0 tn _ 
mu, bunlara dikkat etmektir. Varsa çü - Saunderson gibi muhtelıf .. ısımler aş~-c Bunları bl'lı'yor mu ·ıdı·nı·z " =ı b dam lüzumuna gore bazan s ~ rük olmak ihtimali çoktur. Yumuşak de- yan u. a. . r hazan n bir atlet, 

1 rilerin de katılardan çok dayanmaları kallı bır. ıhtıya b ~ çbazan tüc- Kraliçe Ma1'1/ Stuartı 
ihtimali vardır. hazan asılzade, aza~ uş .' bir 

Alfabelerde kaç harf vardır ? 
İngiliz ve Ho - , , \' 1 ı/ ı / / ,. 

anda alfabesi 26 .. ~---... 
harflidir. Fran - ! - ALrABE 
ıızcada 25, İtal • ;,. 
Janc&da 22, Yu • ~ 
sıacada 24, Lltin- z 
oede 23 harf var- 1 
dır. Slav dille • P. l.._.-••I ::e ı!:ı 40v:r~ /;/ /11 \ \ \ '\' -

Aratıca 28, (KUfi) 32, Farsca 45 
re Sankrit de ( 49) harften teşekkür 
tder. 

* Telden bir klprl 
lngllterede Wye 

nehriııi bqtanbap 
btedan ve ilrl se
lik telden milrek· 
bb bir tel köprü 
nrdır. ltöprilyil 
pçenler alt tele, 
yahud 6.rt tele tu
tmıarak müv~ 

a elerlnl temin ... 
ierler. 

* CebelDttarık deıiza babyor 

P 1. d d .... k" · d H"? car veya asker, vakıt vakıt dal~ Buna rağmen onlan yanında imiş gl o ıs u UgUnU ım ıca e 1 Eldiveninizi muhafazayı bilmelisiniz: dindar kıyafetine bürünerek tn~ı~te - bi dinleyen papaz ele geçirilemedi. 
Bu faydalı dü- Yalnız iyi eldivenleri olmak bir işe ya- reyi bastanbaşa dolaşmıştı. Kendısı İn- * 

düğü, 1884 sene- ramaz. Onlara iyi bakmayı da bilmelidır. gilizdi. 1ngilizceyi istediği zaman F~:e Bir ara İngiliz mukabil casusları, 
sinde Birmingham Eldiveni usulile giyıp çıkarmak bunun SlZ, İspanyol ~eya .~aman . ~~~~e en azılı iki Katolik papazının İngilte .. 
Hudson isminde başında gelir: konuştuğu gibı bu uç ecnebı dilinı. reye yollandığını haber almışlar~ 
bir düdükçü fngi- a. İlk alınan eldiveni daima tahta eldi - isterse İngiliz aksanile, isterse ana lısa- Fransa sahillerinden yola çıkan bir ge"' 
liz icad etmiştir ve e. Terli ~li kurutmadan eldiven giyme- nı gibi konuşabilirdi. .. mi yakalandı. Kaptan sorguya çekilcll. 
ilk iş olarak ta melidir. Jesuitler fesadları sırasında ~u.kem- Tarif edilen iki yolcuyu gördüğünü ve 
<
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> bin tane dü- \ " b. Kolayca ele geçmesi için iı;ine biraz mel surette gizlenmeyi de pek bılırler- onlara dair çok şeyler bildiğini sakla ~ 
dük yapma stipari- •

0 
talk serpmelidir. di. İngiliz zabıta kuvv. etle. ri ?.unl~rdan madı. Bütün bildiklerini de birer biret 

~i almıştır. ngil- b gun bır şa b b 1 ·ı~ , ı c. Her sefer önce dört parmağı yava• birini ele geçirmek içın ır - anlattı. Herkesi şaşırtan u me zu ı terea-.! polisler a- -s t d d ama k k 
yavaş yerlerinP yerleştirmeli. sonra baş toyu sarmıştı. çeride ışarı a ar • rafianna karşılık müklfat olara en' 

rasında düdük kullanılmadan evvel, kay- parmağ1 sokmalıdır. dık yer bırakmadığı halde papazı ya • dinin ve bir tüccar arkadaşının serbest 
nana zırıltıları revaçta idi. d. Eldiveni hiç bir vakit bileğinden çek- kalamağa muvaff~ ol~madı. ~~ ce yolculuk edebilmelerine müsaade İS" 

memeli parmakları el üstünü sıvaya sı- çok geçmedi. Takı~ ed~len pa17i~g-i ha- iedi ve aldı. * 
Başımızdaki saçlar 

Başınızdaki saç
ların adedini bi • 
lir misiniz? Bit -
tabi bunun sayıl • 
masını, pösteki 
sayrnağa benze -
tir ve böyle bir i· 
ıe de delilik der -
siniz. Bir tedkik -
ci uzun günler ti
ıiz bir çalışma ile 
başdaki saçların 

adedini bulmuş • 
tur. Tedkikciye 

göre normal bir adamın başında tam 
100 bin tane saç bulunurmuş. 

vaya y~rleştirmelidir. gilterede mel'anetıne .evam ~ Bu vak'adan az sonra aranılan ikS. 
. . . · ber alındı. Şüphe üzerıne aynı şato u- Jesuit'in İngiltereye geçtikleri ve fe .. e. Terlı eh kurutmadan eldıven gıtme- _ ld V ar ancak o va • 

melidir. sagı sıkıştın ı. e esr .... k sadlarına başladıklan anlaşıldı. Bun • 
kit çözülebildi. Meğer şatonun buy~ ıardan biri itiraflarına mükifaten sa:ıı.. 

f. İlk önce sağ eli giymelidir. Çünkii: Sağ holu'"ndekı" duvarların arası bir çok gız- ·· d l ı·· verilen kaptan, öbüru e ya ancı uc • 
el eldivenli iken de öbür ele yardım ede- lenme yerlerile dolu imiş. Her odası da ca arkadaşıydı. Aradan birkaç gün gt!9-
bilir. Sol else ancak eldivensizken sağı gizli bir merdivenle bir mahzene açı - meden Oksford üniversitesi talebesi "" 
ııvayabilir. lıyormuş. Hatta şömine bacaları.nın ya rasına, Kraliçe Elizabetle İngiliz kili • 
ı. Çıkarırken parmak uçlarından çek - nında bile icabında bir ruhaninın sak- sesi aleyhinde çok malıirane tertib e ~ 

memeli, bilekten geriye çevirmelidır. lanabileceği gizli oyuklar varmış. dilmiş bir propaganda gazetesi yayı). 
(Bu no~tayı h~.m~n ~erkes ihmal eder. Bu sığınaklar yalnız 0 şatoya mah- dı. Bu suretle ilk casus gazetesi, ilM 
Halbukı çok muhımdır.) sus değildi. Katolik casuslara yataklık defa, bir asra yakındır matbaaya kavUf 

h. Çıkardıktan sonra uzunluğuna doğ- eden daha bir çok evlerde döner tab - muş olan ingilterede neşredilmiş ol\lıt 
ru çekip uzun bir kutuda saklamau, her lolar, kayan duvarlar, yalancı ka~ıl.ar, yordu. Ondan sonra neşir de casuslu • 
çiftin arasına bir kağıd koymalıdır. Biri tavanlar, görünmez kapaklar hul~s~ ğun tecavüz vasıtası sırasına geçti. 
öbürünü kirletir. Hatta beyaz eldivenler her biri helezoni bir merdivenle gızlı Bu hadise üzerine, Jesuit'lerin ar• 
tek tek birer parça kağıdla aynlmalıdır. bir hücreye varan öyle mahirane hazır kası büsbütün sıkıştırıldı. Bunlard~ 
Yoksa sararırlar. lanmış melceler vardı ki İngiliz polisi biri nasıl inceden inceye takib edildiD 

i. Derinin yumuşak kalması için vakıt ne zaman bir yenisile karşılaşsa aldan- lerini Romadaki bir meslekdaşına şöyw 
vakit içine biraz talk serpiştirmeyi de u· maktan kurtulamıyordu. le yaı.rnaktadır: 
nutmarnahdır. Bütün bu şeytanca dekorları kuran cYakında ele geçeceğiz. O kadar 

olursa, Cebelüttarık ağır ağır suya bat- Kimlere hangi eldivenler yaraşır? ve gizlice idare eden Per Oven adında siz gözü üstümüze dikili ki durma 
maktadır. Ve günün birinde tamamile Bir kere fazla küçük eldiven kimseye tek bir papazdı. kıyafetimi , adresimi ve adımı değişf 
kaybolması ihtimali vardır. Fakat bu - yaraşmaz. Eli küçük değil. bilakis g:ıyri Bir gün de polis gene bir evde bir meğe mecbur kalıyorum.• 

:Arziyat· müteliasmslarma bakılacak nun için de on binlerce sene lazımdır. tabii gösterir. Bunun için herkes kendi Jesuit'i araştırıyordu. Papaz, polisle .. Dediği çıktı . lıunları yazan, bir ·· 
---·- ··- ··- · ........... -.............................................................................. eline rahat rahat uyan eldiveni almalı - rin aradığı yerin o kadar yakınında giz halka telkin yaparken yakalandı. Faka 

Ollagacalarıma 
Ceoablarım ••• 
.s.v (A. •·>ve: 
bmirden a1zl allkadar edecek bir 

mektub aldım. Eler gazete idarebane
·8ine utnyacak olunamz, hüviyetinlzl 
labat etmeniz prtile, muhteviyatını 

ille anlatacaklardır. 

* B.,,a.ndda Batl4ft cl.eyl4ı fi&: -OGmüpuyu hastanesinde henıttte 

Behiye ile konupnanıı rica edilmek • 
·tedlr. 

* ~ (H. B.) 11e: 

- Kadın mı akıllıdır, erkek mi? di· 
~ 
· Gönül meselelerinde kadın, lf me-
88lelerinde erkek diyecek oldum, ha-
tırıma hükümdarlık eden Tilrk kadı • 
ll1J1l, Madam Küriye ballıyan ,ereru 

zincir geldi, birinin lehinde, ikincisi
nin aleyhinde bulunarak meseleyı hal
letmek mümkün değildir, şahsa, vazi -
yete, tahsile göre değişir. Müsavi va
ziyette dahi bir mukayese yapmak im
kan haricindedir, birinin inceliğinı ö
tekinin mukavemet kabiliye:i telifi 
eder. 

* Yozgadda (L. H. G.) a: 

Hadiseyi ikinci bir mektubda tek -
rar ediniz, ~unumda bahsedeyim, 
belki gözlerine çarpar, belki faydası 

olur. Yalnız dikkat ediniz: Kısa ve 
vazih yazmak prttır. 

* Ankarada Bay Nuriye: 

Bayan cMütevazh in adresini bilmi
yorum, pyed bu satırları görüp te a
llkadar olur ve bildirirse arzunuzu 
tatmin ederim. 

TEYZE 

dır. lenmişti ki onların bağırışıp çağırış - arkadaşlarından hiç birini ele verme 
Elleri iri olanlar açık renk eldivenlere malarmı, küfürlerini olduğu gibi du • den asıldı. Ve o zamanki ldete gö~ 

heves etmemelidirler. Üstleri fazla süslü yuyordu. Bunu sonradan şöyle tarif et- vahşice parçalandı. Öbürü tutulma 
01 ~ -..ıar da bunlara gitmez .. Ç0rabm ak· mektedir· cPolisler duvarlar1 kaznfa çe Ömrünün sonuna kadar fesadlarmda 
sine.> _ içini gösteren eldivenler elı büyük kiçle dövdüler. Her köşeyi sondaladı - devam etti. İngiltereye gizli gizli v 
gösterir. Bu sene moda olan jurlu örme lar Kaldırmadık taş bırakmadılar. Sa - tekrar tekrar gelip döndü. 
eldivenler böyledir. de duvarları değil, tavanları. ahırları * 

Uzun bilekli eldivenlerse eli inceltır, u· hatta evin dış taraflrını da harab et - fngilterede ilk casusluk 
faltır. Beyaz eldivenin eli büyük göster- tiler. Bütün erzak çuvallarını. bahçe- kuran Walsingharn'dır. 
memesi için üstü siyahla işlenmiş olan - nin ve avlunun yapılmamış kısımları- Bu ideal İngiliz casus şefi, ince, e9 
ları tercih etmelidir. r.ı kılıçlarile yokladılar . .. » (Devamı 11 enci sayfada) 

L.~B:a=c~~ak=s~ı=z~ın:..:...~rn.:..:.:a=s::.:..:k~a~r-a_ı_ık __ la_r_ı_: ___________________ ~_e~l=k=en=l=i ::-1 

\ 
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DON ün, BUGONün ve YARIN rn tarihi: 7 
SEYAHAT MEK.TUBLARI : ~ 

AVRUPANIN ALTINDAKI ATES 
Yazan: Vasfi Rıza Zobu 

Uzun bir kamyon yolculuğuna başladık! 
1934 ikincikinununda da, ttaıya ile Ha: 

. d bir budud rneselesı 
beşıstan arasın a , b" ülti-
çıktı. Mussolini Haile Selassie ye ır 

Gec. yarw Zi•ana dailan araiin"da 6lr lıö~ ı.Wilı. Oteli de oarmıı, 
ne alet.. elinde lali bir •as lcim6an U. 6ana 1ol ıöateren adama 
Nrdrımı e<Yemei var ım1» e<Ta6lil» dedi. Allalt Allah, ne medeni 

matom göndererek: ğına 
1 - Tarziye, 2 - ttalyan bayra ·mat 

· t .. m. lirası da tazm İçi yük dolu bir 
seıam ve 20 bın nı>...- .. "b birinci-
verilmesini istedi. Ve muteaki lla- kamyon .. Bayatı bi .. 
teşrine kadar Habe§istana asker yo zim bildiğimiz yük 

madı. h rb taşıyan, kocaman. 
Tarihi yapan harbler değildir. ~u al • lagar bir kamyon.. 

lcrden neş'et eden hadiselerdir, ki bun1~ Trabzonlu bir ıoför, 
bütün Avrupadaki gerginliği ve ı.cı ı Oflu bir toför mua-
artırmaktan başka bir işe yaraınazı;r· .

1 
• vinl .. Şoför mahalll 

Mussolini, Habeşistan istilasına ngı • be• ır10l alacak kadar 
w • •• d hale et- · ır ~ terenin ses çıkarmıyacagını, ~~ a 

935 
Hu.beş harbinde Hu.be~tan ~çle rine ilerliyen Italyan u.skerlen geniş.. Biz tiç oıu .. 

miyeceğini sanmıştı. Bunun ıçın de 
1 ı . k azıttı ve tngilterede kabine ıu i- şübhe yok ki, faşist bir devlet nezdinde JUD1UZ8 nazaran, iki 

... nesı·nın· ilk aylarında Londradaki el_ç sı zıttı ca b · üf k b ~ . ıktan birini kabul etmek mec urıye- n · uzunu bir haylice artıraca , u au- kiıilik boı kalan yer 
sakallı Dino Grandi'yı· İngiliz haricıye- ki ş tl Akd d faz1 ku 1 Oh •1•11 

k H tın. de kaldı: re e eniz e daha a vvet en- de benim... , -·· 
aı·ne go··nderdi. Grandi gülümsiyere . a- ııı. k b 1 · 1 k t 1t 

1 
_ Ya Hoare _ Laval p illnını a u, mesıni temin etmiş o aca tır. Bundan rahat yeri 

beşistanı ortaklaşa istill etmeyi ngı e-
2 

_ Veyahud da hariciye nazırını at- Hitler ise, bu suretle, belki de bam evimde bile bulamaz-
rcye teklif etti. İngiltere miitad soğuk-

1 
t ak feda etmek. maddelerden istifade edecek, ayni zaman- dım. Şoföre sordum: 

6ir lıay 6araal Ha ,_y mevcadl .. 

kanlılığile cevab verdi: a m ' (mühürlü dudaklar) da ziyadesile nefret ettiği bolşeviklere _ Tebrize k a "' 
- Biz ne ıs· tilA et diye seni feşvik eder, Baldwin, meşhur . .. . ,. cı di ve her şeyı soylıyecek mühim bir darbe indirmiş olacaktı. Ma- günde varırız? l,cc geceledijlmlz Hcımn k6yü bu rcıııdı,. .. 

De de lruvv .. eı· maneviyeni kırarız!··· beyanatını ver · 1 h" d fih t 1 wnh · ı· kı 1 lmak h" kimsenin kabıne a ey ın e ama spanyo c urıye ı zı o - - Dört gün sonra oradayız!. im.da yilr(lmele hqladık. .. İk:1 sırtın &• 
İtalya barb hazırlıklarını tam yolun. a olursam, ıç . · · ı dedi t · d lib al "di tn 1 rey vermiyeceğıne emınımAk. d ·. d b" an zıya e er 1 

- Ali!... ruından akan cDelirmendereı nln bo-
koyduğU, kıvama getirdili sırada, .gı - enız e ır D kr F t tab'' 1 k, il l Cemıye- Baldwı"n bu sözlerile, emo at ransa ise gaye il o ara Dört gün dört gece bu vasıta e l erli • JllllU takib ediyoruz.. Yolun, bu dere ke-
tere de kımıldadı ve Milletler ld lh. 

uh 1 ehlik · ve ihtimali o u& ... nu an- hükfunetcilerin galebe çalmasını istiyor- yecek ve bu iki arkadaşla sohbet edecek- narında cilveli cilveli kıvrılı .. 1 .... ı var., 
tinde Mussolini'nin bu arzusuna m a e- harb t esı h""kCl t b r-l tmak istemişti. Sonunda, u me u du. Zira, diğer bir faşist devletinin hu- tik.. Bir cumartesi akpmı, ortalık ka • Altımızdaki yük dolu alır kamyonda, ih• 
fet etti, engel oldu. 1 r a reddetti ve Samuel Hoare gayet a- dudunda tea..kkül etmesine elbetteki ta- rarırken besmeleyi çekip yürümele bat- tiyarlam,. •'llmJI" bir kantocu ııribi kıçı• 

Mecliste İtalya aleyhinde aanksiyon.. ~ plaru d ed k · r f ır- ...., r.-- •· ril .,,. ba"ı. bir nutuk ıra ere ıs 1 asını hamrnül edemezdi. ladık... nı çalkalıya çal.kalıya bu ıolun ahengine 
konulsun mu, konulmasın mı diye go • &... ~ 
fiildü. Mussolini, durumundan 0 kadar e- verdi. İngilterenin Akdenizdeki menfaatleri Şark villyetlerinin Trabzondan öte ta- uymak iltlyor ..• 
mindi ki: Ben istersem, Cenevre ile, veya * yüzünden İspanya harbini, İspanyolların raflarını ben hiç görmemi§tim. .. Tahsin * 
Cenevresiz veyahud da Cenevre :ıleyhi.Jle Bu sıralarda Mussolini harbi tesri ettik- kendi mıntakalarma hasretmek gayesi Uzerin idaresine cyenb geçen bu toprak- Şose, bqlangıç itibarile biç te fen" 
y·· .. bilirim' d" ses1nl yükseltti. ce etti ve 5 mayısta İtalyan orduları Ad- güdüldü. İgilizlerin takib edegeldikleri larda tabitdir ki cyenh bir takım fil.izler delil .. Muntazam bir yol. Hemen hemen 
k~~tere harl~iy;Y:amı Samuel Hoa: dis Ababa'ya girdiler. İmparator da kaç- silahsızlanma politikası, askeri kudretini belirmişti .. Eski halini, kulaktan olsun, sarsmadan yürütüyor .. Vlkıa arasıra çu-

Cenevrede İııgilterenin ıwvenante sak tı. oldukca azaltmıştı. Ademi müdahale sis- bilıniyen kalmış mıdır? •. Devletin bqına kurlarda hoplıyorsak ta benim &ibi mem-
kalacağını ve her hangi bir tecavüze ar- Harbin sonunda, yalnız Mussolini bir temi, haricden yapılan yardımlar bu ga- asırlarca beli kesilınif bu aşılmaz dalla- leket dahilinde ilk sık seyahat edenler 
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koyacaıını bildirdi. nıüstemlekeye sahil> olmakla kalmadL yeyi temin edemediyse de, harbi yalnız rm facialarla dolu biklyelerini hangi bu ıibi IU'IUltılan bot gönnele alı§kın• * Avrupada yeni bir vaziyet peyda oldu. bir ülkeye, İapanyaya huretmele mu- ~rk bllmes ki.. Daha bet altı 1ene ene- dırlar ... Hem belld bu e.skf yoldur .• Aml 

" ürgecilik yap- sanksiyonlar İngilizler ile İtalyanların a- vaffak oldu. Karışıklıklar birbirini takib line kadar bu YC>llpdan ilerli1ebllmek Jmileri cGtlmilfbane. villyetl hudud • 
Mussolinihı c~fi gü~: hazırlandığını rasını açtı ve dost oldukları Akdenizde etti. İngiliz ve bitaraf devlet gemilerinin için insanda manda yürefl olmalıymlf.. }arından baılıyormU§.. Demek oraya ka

mak olan gıltere, . Doğrusu bir düşmanlık havası yarattı. İspanya sahillerinde veya sularında uzak- cZigana• dalında Rum çapulculan, on- dar bir ild ufak tefek hoplamalar ıe • 
böyle bir seferi tenkid ediyor. güğredi. Fransa da yaptıklarını ödedi. Kendisi- tan bombardıman edilmesi keyfiyeti az dan öte Kilrd eıkiyaaı ~sanın anuından cılftirmif olacağız.. Ondan ıonra ayak a-
t1ıfu!eı:~ ~:~ir durUJJl ne tehlikeli olabilecek İtalyan dü§Illanlı- kalsın bütün Avrupayı atete sokacaktı. emdiğini burnundan ptirirmJf., hlklye • J&k iistiine at yak çubutu! .. 

alamadı. 3 birincitefrinde de barb bat" jını kazandı. Tehlik~U dedim, çünkü Av- Frankonun cumhuriyet hükfuneti aahll- 'U:~~:!e:':~ edllen bir vali, mahalli * 
ladı rupada her hangi. bır har~ ~kuunda, lerini ablukaya almı§ olan gemilerini tak-

. ak çöllerine Fransa Şimal Afrıkasındaki mustemleke- viye eden esrarengiz denizaltı gemileri- memuriyeUne gidebilmek için Batum, 
Mussolinl Habe§istamD kur da Lib- !erinden askerlerini çekip, Akdenizde~ nin İtalyanlara aid olduğu iddia edildi Bakü yoWe lrana seçer, oradan atlarla, 

7l1z bin asker yolladı. Ayni zamaı~e Mısır geçı"rerek Fransaya ulaştırmak mecburı- Rusya iki gemisi batırıldıktan sonra mu- katırlarla hududdan •Van, a VUU'Dllf •• 

- Maçkaya pldlk!. 
-Oh peWl.. 
- Bir kahve içelim, sonra ilerleriz .• 
- Milnuibdir .. Jaya da asker çıkardı. Böyle b. bir va· Devlet memurlarının maatiarmı zaman 

ve Maltav. tecavüz edecek gi ı •aa ta· yetinde idi. kabeler bllmiıil isteğinde bulundu ve İtal- 1m ki, cak ta--•e ile """' d bil 
J- de.- Bu zaferin bir neticesi de, Hitler ile yayı korsanlık yapmakla açıktan açıla o uı an u- evn ere - - Burası cZigana, dalmın eteji.dJr .. 

myet aldı. Xaynıyan tazan Dere Mussolini'nin birleşmesi old~. Zi~a .. eski itham etti. Bu meseleyi konupnak üzere mitler .. Daha dilne kadar bu tadar tor- Şimdi c70• kilometre mütemadiyen çıka• 
fHaktı. . tak- d İtal diktat d 1 tl +_, ed N lrunç olan bu dağların yollan flmdl ant calız.. 

İngiltere bunu görüneet A:tdenıze . dostlarını kaybe en yan . o~u .ye- ev e er uviçr e yon'da toplandılar. dökmtıı kedi gibi aakiD ve seais bir bale - İııpllah .•• 
Vlye edici zırhlılar gönderdi. Eden, M.i~ nilerini aramak lüzumunu hıssetmıştı. Mussolini ile Hitleri de davet ettiler. Fa- gelmif.. _ Sonra ııMne ................ ya·, amma üd 

ı ıtal aleyhine zec Bu··yu .. k devletler.in. fiyaskoya uğ.rama.- kat her iki diktatör de gelmedi. t... 0~ ~•"' etler Cemiyetinde ya tngiliz 1 b ~.e, gündüz gözile yolculuk edenlerin tarafı o kadar dik delil .. 
tedbirler alınmasını tstedL Fakat rıl ları, Habeş seferın~ ;.afe~e tıtme~: İngiltere ile Fransa bütün Akdenizde, bile, binbir aalivatla ilerledikleri cZiga- - İyi ya .. 
P<>litikası Ye İngiliz halkı da ikiye ay • Mussoliniye bambaş ır . vve ~er ı -korsanlığa karşı- muhafız gemilerin bu- na, dağına doğru, akpının alaca karanlı- (Devamı lJ ltıd ıcıyfcıda) 
DUftı. ve İtalyan halkı da bu zaferın neı; c ve lunmasını teklif ettiler. Mussolini, bun- _ ........... --.. -·----·-.... -----···· ..... _ ....... ____ .......... _._ .. _ 

Diplomatik tehlike fU idi: zevkini kana kana tattı. dan bir hüküm çıkardı ve mademki Fran-
İngiltere, İtalyayı fazlaca saarsa, Mus- 1937 yılı sonlarında Bologn~'dan dün- sız ve İngiliz gemileri Akdenizde nöbet-

IOlini Milletler Cemiyetinden çekilecek, aya hitab eden Mussolini ııoyle bağır- ellik yapıyor, benim gemilerim de kendi 
Alınanyanın safına geçecek, kucajına ~ıştı: hisselerine düşen vazifeyi yapabilirler, 
düşecekti. cDünyaya büyük bir zeytin dalı uzatı- dedi. Ona, Adriyatiği verdiler. Ve deniz-

İngilterede Cemiyeti Akvam tarafd~r- rum. Bu zeytin dalı cesur kalblerden altı gemileri de bir daha görünmedi. 
lan Habeıiatan macerasını, Milletler e- y~an, iyi bilenmiş muazzam bir orman- İspanya harbinin biteceği ve Akdeniz 
Dliyetinin son bir denenmesi, imtih~1• o- ~an, 8 milyon süngü ormanından fışkır- meselelerinin Jkolaylıkla halledileceğ~ 
larak tellkki ediyorlardı. Diğerlerı ıse, maktadır., günler hiç de yakın görünmüyor. Lakin Kaza olmalı latlgen rum. Sem, perlpn sokaklarda gezt • 
bir müstemleke harbi için, koca bir ~or- Bu süngüler, ayni zamanda, İspanyaya tarihten bahsediyorum, kehanette bulun- Bir nahiye yorlar. Aziz cumhuriyet hükfunetl • 
ganı yakarak, bir Avrupa harbi tehlıke- dikilmiş bulunuyordu. muyorum ve diyorum ki, yirmi seneden mizin benim gibi ıefkatll analara elle 
line atılmak istemiyorlardı. 18 temmuz 1936 da İspanyol general- az bir zamanda İtalyayı ikinci tınıf bir Bir köy halkı namına karilerim.iz - ni uzatmakta oldujunu ve bunun içiA * lerinin isyanı ile başlıyan İspanya dahili ~evlet~!kten birinci sınıf bir devlet ha- den Gencoğlu yazıyor: de devlet btidceılne para koyduğunu 

Cemiyeti Akvama dahil devletlerin bu harbi diğer bütün Avrupa meselelerini, lıne yukselten Muss~lini, yaşadığı müd- c- Yarım asırdan fazla bir zaman- !§itiyorum. Bu bayırlı dilej.ime dell-
kararsızlılı yüzünden ortaya denksiz bir hôdiselerini gölgede bıraktı, bastırdı. Zi- detce, sayılacak, ve ınsanı dü§iindürecek da 80 haneyi geçmiyen Çiçekdai ka • !etinizi rica ediyorum. 
sankaıyon politikası Çatı. Alınan ve ka- r.a Hitler ve Mussolini ihtilalci general- bir phsiyettir. zasmm nahiyemize naklini istiyoruz. e 
bul edilen .crt tedbirler, İtalyayı harbe le;e, Stalin de cumhuriyetci hükfunete Mussolinl 55 yaşında bulunmaktadır. Halbuki nahiyemiz az zamanda 200 evi Blubodan tiki7et 
daha fiddetle devam etmekten alıkoya- yardımda bulunmıya başlamışlardı. (Arkası var) geçti. Kırşehir ve Yozgad meclisi u • Bigadan bir olruyucumUJ yazıyor: 
lnadL Meseli bugünkil harb ilminin en tspanyol hadisesinin doğru veya eğri -····-··-·................................ mumlleri de buna, Yerköyün kendi 
esaslı ihtiyaçlarından biri olan petrol, tarafları, bu müdahale ihtilafı arasında Sıvaıta kız ıan'at ·~k""j······ villyetlerine bajlanmuı prtile muva- d:.""'iı~!:=!iry~::s:1;.ı:; 
ambargoya idhal olunmamıfb. kayboldu. Alman tayyareleri, İtalyan lej-
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I U U fakat ediyor. Fakat bu prta muallik dönen birçok kimleler burada dinle. 

Bu sahnenin bir de arkası vardı. Sulh yonerleri ve Sovyet Rusya tankları İs- çı ıyor muvafakat aebebile arada güzel nahi nip biru muaikl dinlemek hevesine 
)'olunu anyanlar oraya buraya başvuru- panya kıt'asını küçük bir Avrupa harb Ankara, 24 (Hususi) - Aldılun mald- yemizln ve hallan hakkı kayboluyor. kapılırlar, fakat herkeste yeni bir pr-
)'orlardı. Bunlardan Lava! ile Hoare'un meydanına döndürdü. mata göre bu sene Sivasta bir alqam kız Hedefi memleketi terakki ve refaha kı dinlemek arzuau olmaama rajme 
hazırladıkları plln en meflıuruydu. İs- Avrupaya sirayet etmek temayüllerini san'at okulu açılacak ve Edirnedeki kız götürmek olan bu dilelimlzi büyük • avutmak merakı vardır. 
~çrede mezuniyetini geç1rmete giden gösteren bu harbi önlemek ve durdur- san'at okulu, kız enstitüsü tefkilitını da !erimize duyurmanızı rica ederiz. Rad10 açıldığı zaman • yarım asır• 
Samuel Hoare, Paris'de inerek Laval ile mak için, İngiltere ve Fransa, ademi mü- ihtiva edecek_t_ır_._____ e lık bir prkı olan - cÖlse de Atık unul• 
görüştü. İki siyast, harbi durduracak bir dahale paktını ortaya sürdüler, bu hu- B.. "k b • Çoculdannı okutmak ltte791 Wr - maz yaresi. Aşkın ölmekten de güçtill 
plAn hazırladılar. Fakat bu plAnın te- susta bütün güçlerile, İspanya meselesi- UJU ır orman yangını Karilerimizden Küre kazası tahsil- çaresi. gibi pek eski şarkıların natme-
ferrüatı etrafa sızınca, yayılınca fırtına ne karışan devletlerle mücadeleye giriş- İzmir 24 (Husust) - Kemalpaşanın Sıra- darlanndan Hüseyin eıt Huriye Ko • !erile kar§llaşırlar. 
da koptu. PIAn: İtalya ordularını Habew tiler. çamlarında büyük bir orman yangını çık- cabq yazıyor: Birçok yeni bestelenmiş prkılarımıa 
fistandan çektilf takdirde buradan ken- Hakikatler meydandadır: Bir faşist İs- mıştır. Yangın iki saat devam etmi§, mü- Dolru.s çocuk anasıyım. Eflmln al • varken bu yıllanmıı Upk §arkısını 

inin ek ine lir ve a- biJn mikdarda ğ,_a.._,.,.;;;;an;;;;.dıktan==:....:•~o=:n~r=--:ıaıı;;;.ı_a_dı.....!::,ğı_24_1ı_·ra--=i:..:.le_.:...ilk_o:..:.k~ul~u=-..:b.:.:it:.::ire:.:.::n:....:ild::=._.:.r=ad==y~o:....:m:.:er::.::kezl bize dinletmese daha 



8 Sayfa 

Pulat yüklek cıtıarken 

Dün yapılan atletizm 
seçmeleri sönük geçti 

Yapbiımız atletizm delildir. Koskoca l.tanbul 
pmpiyonaSJDJ iki dizine hakemin idare etmesi 
lizımken bu iti bir tek kifiye naııl rikli7ebiliyoruz? 

Yazan: Omer Be•lm 

"Son Posta,, nın Hikayesi ~~~~ 

DOKUZUNCU KOLE ... 
' Yazan: Kadircan Kaflı 

Sonsuz bir ~e akan dağ sökilntüsü - Dağlara ç ilnıeliyiz. Timür de • 
gtbi garba akıyordu. Bu sefer o zamana dilin, bir -sel gıbı g lır geçer ... O gittik .. 
kadar gördüklerinden bambaşKa bir ka- ten sonra gene yurdumuza dlıaeriz! 
le karfısıııda durdular • .Buranın duvar Şeyh İbrahim sustu ve düşündü: Böy-
ve mazgallarını, kaya100an ,.ontarak lelikle kendi canını kurtarabilmesi ümidi 

yapDllflardL Fakat aksak Tıimur bir n çoktu. Fakat niçin bir bey olduğu halde 
bile dÜfÜllmedi, önünde hiç bir §eyin a- dağlarda haydud gibi dolaşsın! 
yakta duramaclılı ordusuna emrettı: - 'Bu çok yanlıştır. Ben kendimı kur _ 

- Hücum!.. tarıp ta h.aikı düpnaıı .elinde bırakırsam 
:Askerler zinclr1erinden bopnan bin • mahfel'de Tanrıya ne .cev.ab ver.inm? 

leroe kaplan gibi ileri atıldılar. Diinbe .. ".il'imiııiin Diyetini de ona yetiftirdiler, 
leJder çalmıyor: Bir an sarsıldı fakat r,ıalJuk ~.111 ıC:!.::...::.-· C!!~..::.-t • ' ·r- ....,. .. _u. 

- ~l.Lll.- gun.ıu... Öyle uınağaıılar hazırlamalıydı ki koca 
Sesleri kayalıklar .aramdaki dar va .. 'Timıir her teYe rağmen onv.n 

lide tekrar tekrar .aklsler yapıyordu. üikesini bajqlasm! caıum ve 

O mda Kan 1raJesinin mazgalların .. -----"' - rd ş· • _ ......... __________ da beyaz bayrak sallandı Ye kapılar al!d- a.ununm o um ı.rvana yaklapy.ordu. 

00
11 nku" at 1 lanna kadar açıldı. Orduda bir haber yayıldı: 

yarış arı Birb' gün .ama koca Tmıurün ordusu - ~eyh İbralıim arma a a birlikte 

Karabaj ovasmm yemyefil ve sulak de- hakanı karplamıya geliyor 

heyecanlı Oldu kom ortamıa bra kJldan 9Mfırlannı kur· Timür bıyık altından gülümsedl: 
mU§tu. Renk ren1t bayraklarını dikmiş~l - Bırakuı gelsin? Usla ııslu geleni zor
Boz, al, doru, kır ve yalız atlan!U çayır· la getirnıiye kalkıpnak ta 'budalalıktır. 

Bahsi mün-eklıer 9·alnız lar.a ALın renk renk elhiJ1PlJ yüz binlerce -~~ka~ niyetini bilenler de. ıçın ıçın 
'i"~' askerini dinlendiriyordu. gülumsuyorlardı. 

üçüncü fJe beşinci Hakanın çadırına doğru gidip gelmeler - Zavallı Şeyh İbrahim! 
ko,,,ularla yapıldı oldu. Sonra aslter arasına bir lıaber ya· ıGeleaek, 7Jmıiirizı .öniincie ,edere .b • 

r _ yıldı: pmacak, ber•ber'iDde jetil'qi mücev ... 

1 h 
.. tarafmd - Gürcü prens kullulWlU göstermek her i§lemeü elhUeleri, Çin bmas1ar•n•' 

Yanı:ı ve ısa encumeni an · · ,. - 1 ti. 1 1 
7 

-~ il ilk haf ıçın geııyor, armagan ar ge nyormu§. a tın saplı kılıçlan, zarjf avatlı bJkıa· 
tertib en yaz at yan~ arın~ . - BWlu kimse hoş karşılamadL Çünkü o .lan., alim yaldızlı derileri RWIC8ktı' 
tası çok heyecanlı olarak geçmi§tır. ülkelerin güzel §ehirleıinin büyuü1t ve Şe h +,_ __ ,_ • - • • 

Y l t 15 d bü ··k b' · · ' Y. mnuııa o ewna gu.ıw bütün anı ar~ ~a e yu ır seyırcı zengin evlerinin, hele abO bakışlı kızla • mile!'de Timür adına hutbe ea -
kalabalığı önunde başlanmıştır. rının me.:tt...~ru· çok ·ş·t . :t rd" B" a· --ı·- oG.ıtuyor, Ti· . • um ı ı mışıe ı. ıraz ın- .mur ıa.w.ıa basb.rdığı ı;;.ı çil aralan hf'ı. 

3 yaşında yerlı ve yanm kan 1ngılı.z lcndikten .sonra oraya gideceklerini, tatlı iaı:afa ...a.. p 
k 
~. d" · ta 1 h " b" · Y•YJYDuuı. 

e~ el\. ve ışı y anna ma ~ o~an .... bir hülya gibi gönüllerinde yaşatmışlar- irvan . .. _ 
nnci kOfUY• yalnız Şevket Kirgülelıin dı. Şimdj o hülyalar birer biç oluyordu. Ş beyı gorundü. 
Semhan'ı girmif, 1200 metrelik mesafeyi Gürcü prens geldi. Armaıanlar arasın- Timür onu dikkatle suzü.10rda. Sarkıi 
.tek bqına koştuktan sonra 130 liralık ik- da bir de 'ka1kan vardı: bıyıklı yağız askerler ilk işarette onu ya-
ramiyeyi almıştır. - Bunu Peygamber Davud kendi elile ka paça sürüklemek, yahud 'kellestnl dU.-

ikinci koşu yapmıştır! şürmek için hazır duruyorlarc!L 

'Uç ve daha yukarı yaşta halis kan 1n- Diyordu .. Gerçekten Kur'anda böyle bir Şeyh İbrahim Türk hakanının önünde 
giliz at ve kısraklarina mahstu olan bu kalkandan bahsediliyordu. Timur onu be- yere kapandı . .Biraz sonra ba§llll kaldırdı 
koşuya 5 at iştirak etmiş, LU.tfi Karaos- ğendi. "Bununla beraber Gürcü prensine ve onun adına butbe okuttuğun.u, para 
manın Şıpkası birinci, Asım Sorganin Sa- hıristiyan1ıktan vazgeçmesini söyledi. U- bastırdığını söyledi. Daha geride duran 
ınalopusu ikinci, S. Temelin Taşpman ü- muyordu ki prens bunu kabul etmesin! vezirine işareT edınce armağanlar sıra -
süncü gelmişlerdir. EtraftaldleT de bunu bekliyorlardı. Fa • sile Tımura sunuldu: 

Üçüncü koşu kat Gürcü prens- göz göre göre öhirne Altın saplı dokuz kılıç, çok sağlam do-

Dört ve daha yukarı yaşta olup 1938 gidecek_ k~dar abdal olmadı~ını gösterdi kuz yay, do_kuz ipekli çadır, j>ek süslı1 d°" 
seneli zarfında hi~ ko§U kazanmamış ha- - Mus1uman oluyorum~ kuz kamerıye, doltuz Hind i8lı, dokwıı 
lis ve yarım kan Arab at ve kısraklarına Dedi. parça .ağır lwmaı, dokuz tane i!1.ıe1 a~ 

Dünkü miilabakal4rcı lf tinaJc eden atletler.. mahsul olan bu koşuda Receb Ozçeliğin. Asyanın ortasından kopan ~ bir türlil Ti.mıir bmıların her çepiint P"miif. 
Istanbul atletizm pmpiyoauı namllei Dün yapılan milabablar arumda gii- kanmak bilmiyor; hattl yey!p içtikçe, yı. & aeçimıifti. .Fakat dokuz aym D1rk °' 

yapılan ve on bir gün devam edecek olan. nün en güzel derecesi 50 metrelik yarıfta kıp yaktıkça hızı artıyordu. Asker ken • lece lwtlu oldılju ~ bGJl'ILI 81tmtp'i 
müsabakalara dün de Kadıköyde devam oldu. dini avutuyordu: B~unla beraber eski kararını bo.zmaf 
edildi. Birincl kategori mClubakaıında hare- - Eh, yakında Şirvan tilkesine gidi • değıldJ 

Söylüyorum söz oluyor, eöylemlyorum ket hattında Fikret, Haldt, MeUh, KAzım, yoruz. Gürcü illerinde kaybettiklerimizi Şeyh Jbraııim annalanJamı Dı.tnl 
derd oluyor, iki cami arasında kalını§& Kören gibi belli batlı atletler vardı. c-..rada buluruz. de dokaz sayulle ...,.mqı dilllnmlt 
dö tik.. Galatasaraydan J'fkret 5.6 saniye ile Dogrusu Timur da askerlerine böyle tü. Son annıjan olm tımr, c:1iaf ,. Ja ~ 

İstanbul şampiyonası bir mıntakanın Semlhe aid olan Türkiye rökorunu egale bir ziyafet çekmeyi istemiyor değildi. &:ıpklı kölelere göz attı. Birdelllııılre bt c 

tek ve yegane resmi müsabakası demek· etti. Orduya: lan çatıldL Köleleri sayımı onlll'Jll do~ 
tir. İstanbulda yapılan muhtelif resmt Yüksek atlamada Pulat ile Necdet bir - Ata, bin! kuz ,.erine aekiz oldaklarmıl.8&"'1ft4. İi" 
müsabakalarda ne incelikler, ne hesablar hayli çeki§tiler. İki atlet de iyi bir günün- Kumandasını verdi. Yalçın yamaç dip- te bu 8Uf ~ &erh b:nm,. 
döndüğünü bilmiyen yoktur. de değildi. . lerinden, çağıltılı dere ve nehir boyla • belki de fark.ıııda o]mı)rpzın .kımdi M ~ 

Mesela futbol maçında falan oyuncu- 4X100 bayrak yarıp her zaman ve her nndan, çamlı, gürgenli da~r arasından mün11 haklı çıbrmlf olıayardu. 
nun lisansı için buradan kalkıp Ankara- ye~e olduğu gi~i heyecanla başladı ve 'köp~k1ü b~ den~ parçası gibi aktılar. Etrafta 'balunanlar da bakan tlbl dtlfll.. 

Y
a g:A,,. ... 1,,.r iı-inde ben de varım. Bir fut- aynı heyecanla bıtti. Tımtlr şoyle dıyordu: nüyorlardı. O kadar ki Ş h İb L=a-~ ..,. Al d , 1 d ş· b · -'--'Il ise ,..::: eli • ey l'llllUlllll 

boicunun bir dakika evvel kayıd ip için ınan ereceıer şun ar ır: - ırvan eyı aA1 ı u-ur prensini başsız gövdesini ve göydeah: bqmı im-
yapılan gayretler herkes gibi benim de 50 metre 3 üncü kategori: Cemil (Akın- At yanfW-nıcla bczhıi ~ne örnek tutar. Fakat geçml§ ola ... Bana ne dideıı oracıkta w yerde ı&üJOrlar .:,. 
bapmdan geçmedi değil. spor) 6.6. . . . . . iftircdc edenln kadar ağır armaianlar ıetf 1'8e bir teYt &. ~-

Halbu tr' İst :bul atleti . 50 betre ikincı kategorı: Cıhad (Hay- Ceylinı birinci, Ahmed Coşkunun Meb- yaramaz. Givur .de!fi kt kllm <>1suıı aa Fakat c-a. İbrahimhı 
Al an mı pmpıyona- darpap) 6.3 ruJw ikinci, Tevfik Devrimin C-eylinı ü- canını kurtarsın! d h k ~tı'"". d kü ne .,m&nde, ne 

81 mıntakanın bu kabil rsmt kanallarlle 
50 

t bmnci lr·•-orf · Fi _ .. ımı.1--i. * e are e erın e en çük bir telif JOk• 
kat'iyen alakadar değildir. me re ........ · ikret (Ga- çuncu ıe ~ .... ır. . tu. 

Klüblerimiz atletlerile alAkadar olmak l~ta) saray) 5·6 (Türkiye rökoruna müsa- Dönffhıdl koşa Şimn be1' Şerh tbnbimia etekleri vı . . . zil çalıycrda. Mice hiiytik Jdkimdarla • Tirnür seıt hlr seale sordu: 

lüzumunu hissetmiyorlar.. 110 mania: Vasfi (Haydarpaşa) l7.l. 1"ç. ve daha yukan yaştaki hilis kan rm, nim dik bfmlı w usta prenslerin lllr - Nl~ köleler .sekiz tane? 
Teşkilata gelince: O bir m"isahaka ter- 110 kua mania: Neriman (Hay4arpqa) lttneWz at ve kısr~rw7a mat i:~akolan b11 çöp gibi önünde sürüklenip~ Şeyh zaten bu .sorguyu bekliyorda. 

tib ve ilin etmi§tit". Kim nereden olursa 17.1 (Yeni rökor). Ofuya programa gore a ~-ır etmeııl ba orta Aqa akmcmu 0 11111 bql 4u .. :Yslere kadar eJilerek cevab Rl'di: 
olsun müsabakanın yapıhmf olması esa- Yükek atlama: Pulat (Galaıa ) 1izım gelirken sıklet meselesinden çıkan rabilecektil - DolruZUDCU köJs. O da ~ ika 
llD1 ıözönünde tuttutandm bu kadar in- 1.78. saray bir llıtilAf yilztınden Prens HıJimin llç Şeyh faraJUm Uroem 1lirisd &OttL hlm kul d ı .. ,,_,.. , 

ee besablara 1tzmn blle Jônniiyor. 3 adım: Yavru (GOneı) 13.8'7. .atı haric blmıt ve bu ıur~~ hu ko§uya Eadıa Be,.azld•da ~ Oalarla Timtir~~-
Bu attetizm deliJc!ir... 4X100: Ha16k, Fikret, Klzım, 'Cemal ancak dart at l§tirak. etmı§tir. ilmnnfbı. Ge1- 4il'" ne Asmıws cal· 
Türkiyede atletizm yoktur, bizde atle- (Galatasaray) 48. Cihad, Subhi, Neriman, 1800 metre mesafesı 0~ ~ kofUda ':-"' duluu .uma - •'" J• Jizam yot. ,--- ----------....... 

tizm ayda bir defa yapılır .. diyenlere bir Vedad (Haydarpaşa). sım ~ırpanm ~~mr.usu bırın.cı, S. Temelin -uı. 1'arp ko}1ıılıak lwffleh]da o baJde .ae 
cevab tetkil eUin diye on bir güne aynl- Müsabakalara gelecek h fta d .tsprıngbordu ıkincı, gene Asım Çırpanın v.andacaktı' 

a evam e- D d" · - - ü lm'"'l a· :.7-r- -
mit olan kora İstanbul fBJDPlyonası yal- dilecektir. . an ısı uçunc ge "l er ır. Vezir boymmu Düktü: 
nız Nailinin sırtına yüldem:n.iftir. ômer Besim Beşinci kotu - Siz bilinılıı.iz 

Futbol maçım üç hakem idare eder. -- Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, ln! Dedl. Kadı BeJUıci bofun eitneJ'i ıu· 

Yazan; FreiUric .SO.t 
Çeviren: Faik Bercmen 

Atletizm nir.a.mnamesi bir yarqta altı Kürek teşvı·k gmz ve Arab at ve kısraklarına mahsuı r.ıaru.ııa yediremiyordu: 
kronometre., altı muvasalat hakemile bir olan bu koşuda N. Atlbayın Mavzıka!ll =:::==:::=:=-:::::===::::::'.=:::=:::==:==::=:=--=----~-------===-
de hareket imiriniıı bulunmamm emre- mUsabakaları birinci, M. Atlının Ayhanı ikinci. S. Te-. - .............. .. 
der.. , melin Mahmureai ü.çü.Dcil gelmiflerdir. 

Atma ve atlamalarda da asgari bet ha- fstanbul Su sporları ajanlığı tarafından Bahsi müşterekler yalnız 3 üncü ve be. 
kemin bulunması Jaıın"'"'· &lnlar hari- tertib edilen kürek teşvik müsabakaları şinci kOfularda yaptlmı§, 2/4 ııumar.ıılı 
cinde saha komiserleri. irtibatlar, ihtiyat dün Beykozda yapılmıştır. biletleri alanlar 1 liraya mukabil .22 lira 
hakemler, mfüıabaka litibile, başhakemi Yar11larda deniz müemeseleri her za· kazanmışlardır. 
de bu işde vazifedar eder. ınan büyük yardımlar yaptığı halde bu -------

İşte bu kadar yüklü bir hakem kadro- defa en küçük bir duba bilet.emin edile- Fenerbabçs jkinci takımı lzmjttı 
mnu 7.3Vallı Naili tek bqına temsil et- mediğinden Halicin bir tenezzüh vapuru İzmit, 23 (Husuli) - Fenerbahçe ikin-~ çallf! duruyor. müsabakalar emaancm hakem dubası d takımı ~ eeldl. ldmanyurdu ile Bq, elif, nezle, pi~ romatizma, nevralji, Jankbk ve blltb 

Böyle muıabakaya bir Jehir pmpiyo- vazif.esinl Pmiiftür. bir maç yaptı. Har ild taraf,.._ biri>- atnJannm deıml kwr. kabında ,W. 3 bfe almebilir • 
......_~ __ _;____:_-.:_~L__~~:.____------~_ı.::.;:~~~~~~:ı.ü 
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---r:f Niğde tahrirat kaleminde başlayıp İstanbulda ~ 
\ darağacı alhnda biten memuriyet hay ah: 46 j~ ,, ................................................................................. -~ 

Devlet kapısında elli yıl • 
1 L z A 

Yazan: Vedacı 1İrli 

Prensin esrarengiz ilmi 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı ve eski meb'us Ebubekir Hazım 
Abdurrahman (Paşa) sol elini uzatınca keşiş: "Sa8 

el, sapasağlam dururken sol el verilmez Paşam. 
Sakınmayın, yüreğim gibi elim de temizdir 1,, dedi 

s· kt b bir İstanbul 1 - Hiç bir şey!.. Laboratuarlarında 
- v ıze ~e u u syal:an.. çalıştığımız halde ne iş gördüğümüzün 

beyazlığını, gözlerinde simsiyah bir hü
zün çerçevesini çok iyi farkederiz! La
boratuarm koltuklarından birisine otu· 
rur ve o ltıhze için donuk gözler, dikil· 
diği meçhul bir noktadan saatlerce ay
rılmaz, bu hal bir yorgunluk eseri mi
dir, yoksa başka .sebebler mi vardır? .. 
Bilmiyoruz! .. 

.Ben,, hemen müsveddeyi Takiyyüddi- ı niz. Allahın yarattıklarını, oldukfr 
nın elınden alarak odadan çıktım. Be- gibi görmeğe çalışınız! 

çocugu .. kımyager e un.. . · d f kınd d ğili. • El' · 
S 

· 
1 

·k 1 - b"rleştigvi heye- kendıınız e ar a e z. ımıze 
evınç i e şaş ın ıgın ı ··ı di y l 

canda nasıl da büyük bir zevk var ve tek form~ . g~ç~e. İ. a 
1 
nı~ A sara~n 

bu, insanı bedii bir saadet içinde, bir duvarla~ı ~çkınİe ıd~.z ı. yod kp.kanını -
}Ah . t•· 1.. donduru- de edebıldı . ste ıgımız a ı a, sara-
a za içın de olsa, ne ur u . . 

1 
vın her yanına gırebılecek kadar va-

yor.... ., ~ . . ı 1\T k. b 1 . 
. ? ziyete hakımız .... ne çare ı, unun )I-

yaza çekerek yaverle içeri gönderdim. Paşa, keşişi, kendisine en yakın ol; 
O gece nasıl ayrıldıklarını bilmiyorum. bir koltuğa oturtarak, iki saat kaa 
Fakat, ertesi günü, Abdurrahman paşa- mul1telif mevzular üzerinde konu ·ı 
nın bu !1ırçın mürebbi veya mürşidine lar. Keşiş efendi, iki defa gitmek jc: 

gene hurmetler ibzal ettiğini görerek ise de, sözlerinden pek hoşlandığı ı~ı 
şaştım. paşa bırakmadı; hatta yemeğe alıko 

- Dışarda kımse var mı··· d k El" · . y ld · ğiniz ta- ze hiç bir fay ası yo ... ımıze geçen Artık tek söz söylıyemiyordum. 
Genç kimyager, yavaş adımlarla ka

pıya doğru gitti, dinledi ve alçak bir 
sesle: 

Takiyyüddin efendi ile, uzun müddet mak arzu etti. Fakat, keşiş: 

- Hepsı uyuyor! .. · a ge ı bu pianlarda, esrarengiz kimya daire-
rafta ? . ._ ·. . k lerine girmekliğimizi sağlamlıyabile -

- Hıçbır tehlıke yo · . . k b. · şaret yoktur. 
· · Zekı bır ce ır 1 

Genç ve yakışıklı bır ınsan. . . ? 
".·· Tü' k bA b"r sıcak kanlılık. - Hangi esrarengız daıreler .. 
J uz. r e as ı . v 

Afi d. · decli Belki size bır Prensin bütün ilim varlıgını taşı-- e ınız, . · · - v . 
heyecan verdim. Başka türlü har~ket yan yerler!.. çalıştıgımız l~boratuarlar-

- Bize ..• dedi... Siz de yardım e -
deceksiniz. 

- Ne yapabilirim ki? .. 

yaşadığı Gürün kasabasında iken ara- - Ben, başka saatlerde yerim, c 
sJ,ra ınektublaşıyorduk. Hatıralarmun vabını vererek kalktı, bizim manas 
sonuna ilave edeceğim bazı tanınmış rın mevkii çok güzeldir, teşrif ederı:. 
~ahsiyetlerimizin mektubları arasında, niz memnun olur ve ıbret almacı 
Takiyyüddin efendinin, bir kaç satırlık ~eyle~i de görürsünüz, dedi. Paşa d 
bir mektubunu neşredeceğim. - Iıı.5allah cuma günü gelirim, m 

Arap alimlerinden meşhur (Cahız) kabelesinde bulundu. 
bir mektubunun biraz uzun ohnasın -etmekliğim imkansızdı. B.ir an once da on basama~la çıkılan blr \Yer vardır. 

konuşmalıydık. Sizin gibi hır arka~~~a, Buradaki demır k.apıla.r, pr~nsten .. baş
buradaki vazifemi başarabilmekligım ka tek kişinin içerıye gırrnes~ne musaa
. · b"' ··k ·hı· m vardı Bundan · etmivor bu kapıyı aşabılen yalnız 
ıçın uyu ı ıyacı · .. .. ae J '· d ? B° d 
ba~ka yurdumun bir çocuğunu goz go· kendisidir. Içeride ne var ır ·.: ız e 
ı·e gö;e tehlikeye atamazdım. bilmiyoruz... Preı:s Na~ A~ad, .bu 

. . . bul cuğu. erler hakkında ızahat ıste!1ılmesıne 
Kısaca anlattı. Bır I~n ço _ Y . .. de etmiyor. Bize lazım olan 

İyi bir aileden. Tahsilim Londrada .~8 ~ahi musaa 
1 

dir Bu gizli daireler ki 

- El birliği ile çalışacağız ve meç -
hul dairelerin kapılarını açan anah -
tarı ele geçireceğiz. Prens, sizin henüz 
hiç bir şeyin farkında olmadığınızdan 
emindir. Bu, işinizi kolaylaştırabilir. 

İşte burada delikanlı yanılıyordu. 
- Onun yüzünü sizin kadar bile gö

remiyorum ben diye haykırdım .. Nasıl 
i"Stersiniz ki ... 

Güldü: mamladıktan sonra stajyer olara~ yudk- ışte b~ ~~~t :r ck~şifleri bütün formül~ 
sek bir t ngiliz cHeyeti ilmiyesı> n .. e Prensın ~ un ' - Hayır... dedi. Yanılan biz değiliz, 
kendisine bir vazife teklif edilmiş. Uç leri içerisınde saklıdır. k d" zizsiniz. Bizler, sarayın ancak gizli du-
yıl Londrada kalmış. Hindistandaki Hayretle dinliyor, ş~~~n şa? m ın- varlao arasında, her tehlikeyi göze a
yüksek bir İngiliz cHeyeti ilmiye• si liyor, artık tek söz soylıyemıyordu~. larak işliyebilen insanlarız. Siz ise şu 
Londradan üç genç kimyager istemiş. En heyecanlı bir binbi: gece k masa 

1 
dakika sarayın bir hakimisiniz. Yanı -

· · · b .... k bır mera vere -
Bu şerefli vazifeye seçilenlerden bı~ısı bana bu k~d~r uyu nızdaki iki cariyeyi kandırmak, pren-
de kendisi olmuş. Bir buçuk yıldır Ilın· mezdi, emımm. .. sin saray içindeki harekatını gözene -

dan dolayı ek.ısa yazmağa vakit bula -
madığını beyan> ile itizar ediyordu. 
Galiba, Güründe münzevi yaşıyarak 
bol vakit bulduğu için Ta -
kiyyüddinin mektubları da da .. 
ima !kısa, fakat manaları uzun 
idi. Vuzuhu az çok ihlfü etmek
sizin bir kelimesini değiştirmek kolay 
değildi. 
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ABDURRAHMAN PAŞA İLE BİR 
RUM KEŞİŞİ - ŞİŞMAN KAY • 

MAKAl\l NAHİFİ EFENDİ 
dista.nda bulunuyormuş. İlave etti: - cHeyeti ilmiye> bir ~. ~nce. ~u meğe yetebilir. Böyle gizli bir gözet -

_ Mensub olduğum heyet, İngilte- sırlara nüfuz edebi~.eklı~mız ıçm leme, mahud dairelerin anahtarının ne- Abdurrahman paşa her sene üç ay 
·· l · d mu·· · ··k b" abırsızlık gosterıyor, pren- kl d - b" .. v t b·ı· A ·· Ih k d · renin en yüksek profesor erın en - biıyu ır s A A b reye sa an ıgını ıze ogre e ı ır. vilayetin mu a atını evır ve teftiş 

··ad t k t NA ım Abadın taassu u ve K d k" t·· k . t b" ı· . d teşekkildir. Başında da uzun mu e ses. Fa a az . . . . ._ arşım a ı ur çeyı am ır stan- eder, Incbolu a uzun qıüddet kalırdı. 

O sırada İstanbulda Nahifi adınc 
-isminin tam zıddına - çok iri ye şiş 
man bir kaymakam vardı. Hamamc 
peştemal yerine yatak çarşafı kullar 
dığı söyleniyordu. 

Cuma sabahı, biz, Rum rnanastırır 
gitmeğe hazırlanırken, bir Rum kadıJ 
geldi, kun~uracı olan kocasını, hiç su 
~u olmadıgı halde, dün akşam kaym. 
kamın hapsetmesinden şikayette bı 
lundu. 

Sebebini sordum. 
. - Kaymakam bey, dedi, kocama b 
ı~karpin yaptırmak istedi. Lakin ayal 
ları çok büyük. Değil bizim dükkfi.nd 
bütün esnafta bile o ölçüde kalıp olm 
dığı gibi, burada kalıp yapacak kim• 
de b.ulunmadığından kocam, yapama 
demış. 

(Arkası var) ·::.:··········································· ........... . 
İngiltere akademi başkanlığında bulu- gizli dairelere kımse~ı~ ~rmemeı:ı 1

. bullu ağzile konuşmasaydı, onun, prens Paşa, İneboluda liman bulunmamasın
nan ve bütün dünyaca saygı ile anılan çin aldığ.ı tedbirler, bızı bır adım ılerı tarafından beni anlamağa memur edil- dan ileri gelen tehlikeli müşküllere ve 
profesör Beck vardır. Hindistanın h~r yürütemıyor. miş bir ajan olduğundan şüphe etmez- facialara nihayet vermek azminde idi. 
köşe · d b yirmi büyük tedkik - Bu dairelerde en fazla ne bulabi- dim bile. Bu ma~ sadla istanbuldan kafi mik- • 

sın e on eş, . ga ? ensur· ·· m I'k bulunan heyetın - Ieceğinizi umuyorsunuz.. Ama, bu varid degı-·ldi. O da be.nim darda tahsisat almak için, padişaha, 
BANKA KOMERÇiYALA 

iTALYANA usunc a ı d·-· fa- .. .. . 
ycsi ilmin henüz nüfuz edeme ıgı. - Olulerın sırrını.. kadar İstanbullu, benim kadar samimi Babıfıliye, maliye ve bahriye nezaret-

, . . ··zenncle 0··1··1 • "? kirizm gibi esrarengız ışler ud"k ev- - u erın mı.. idi. Beni ne diye aldatacaktı ki!.. lerine yıllarca o kadar çok şeyler yaz-
incelemeler yapmak ve bilinme 1 ş ~ - Mumyal'arm sırrı'!.. Prens, ölen Ansızın bahçeye nazır pencereye doğ- mış ve emri altında sarf edilen tahsisa-
leri keşfetmektir. . bir insanın vücudünü mumya haline ru koştu. Hassas kulaklan bir şey işit- tm bir parasının bile boşuna gitmemesi 

Titredim. Pencere önünde bir ses. Bır koyan ve binlerce yıl muhafaza eden miş gibiydi. Bakar bakmaz döndü, işa- için, inşaat mevsimlerinde mutlaka 
baykuş geçti. , • formülü bulmu.ştur: Fir'avunlar dev - ret etti. Yaklaştım. İneboluya giderek hergün saatlerce, 

_ ş h ld Nazım Abad... rinden sonra hiç kımse bunu keşfede- Nehrin kıyısında 4 gölge ilerliyordu güneş altında ameliyata bizzat neza-
- Dü~ a e en büyük, ama en es- mcmişti. Bu, beşer tarihinin bir çok Bunlar, siyah beze sarılmış bir cisim ta- ret etmiştir. 

nyanın · ·a· Bu- ı b·1 k b' k ·r · rarcn ·z adamlarından birısı ır. sırrını aydın ata ı ece ır eşı tır. !iıyorlardı. Saray bahçelerinin ağaçlık- Abdurralunan paşa, valiliğin, bütün 
nu be~ de henüz bilmiyorsunuz. işte bunun iç yüzünü kavrıyabilmek lan arasında kayboldular. vilayet ahalisi üzerindeki cVelfıyeti 

_ Hayır 
1
·çin gı·zli dairelere girmek mecburi - - Bir ölü!. diye fısıldadı genç kim - amme• sile iktifa etmiyerek ve din, ırk 

• • • • dik• A ~ A hi b k Delikanlı dört yanı gözden ge~ır ·
5 

yetindeyiz. Prens Nazım Abad, odaya yager ... Mezarcılar yeni bır ccscd ta - !arklarına ·ç a mıyarak her ailenin 
ten sonra yaklaştı, daha yavaş bır se - her gün girer, saatle~.c~. kdapab~ır, .. 1~.ış~rı şıyorlar prense. her ferdin velisi, vasisi, babası gibi 
le: • ~ıktığı zaman onun yuzun e ır o unun ( Ar1·ası var) hareket etmiştir. Bundan dolayı onu, 

p ns Nazım A- herkes candan severdi. Kastamonuda, 
- Prenses ... dedi... re . d degv 1·ı s d Ça gız e , Boluda, inop a ve nkında bulun::ın 

bad fennin yalnız esraren . d 1 b 1 A k " L A- · ı· · ı· ı ,. ] 1 ' ' ·rmlerın en stan u s erı ev azım mır ıg"' ı an arı idadi mektebleri, emrazı zühreviye 
ayni zamanda en korkunç a 1 

hastaneleri ve şoseler hep onun him-
biri'sidir. 

? 
500 

metre bir yüzlü, 500 metre iki yüzlü muşamma ile 500 top separeşir alına- met ve gayretile vücude getirilmişler-

Sermayesi Liret 700.000.000 
İhtiyat akçesi Liret 145.769.054,50 

Merkezi İdare: MİL.ANO 
İtalyanın baılıca şehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, .Mısır, Amerika Ocmahlrl 
Müttehldesi, Brezilya, Şlll, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Afllynsyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Knraköy 

Paltı.s (Telef: 44841 /2/3/4/5) 
Şehir dahiiindekl acenteler: 

İstanbuldn: AHilemclyan : hanında 
Telef: f2900 /3/11/12/15; Beyoğlun

da: Istıklaı caddesi Telef: 41046 

İZI\IİRDE ŞUBE - Korkunç mu.... d" 
_ Muhakkak' Onun, beşeriyete caktır. Açık eksiltmesi 26/Temmuz/938 Salı günü saat 11 de Tophanede İstanbul ır. 1 

k 
·· ·· rd r Gülümse- Levazım amirliği satınalma komısyonunda yapıla~aktır. Şartnamesi komisyonda İşte, bu umumi sevgi, yüksele yük- --============~ 

arşı müdhiş bir kini va 1 • k · D BES-M RUŞ 
b k·nı· saklama o··ru··1ebı·1ı·r. Hepsinin tahmin ~deli 2175 lira, ilk teminatı 163 lirn 12 kuruc:tur. sele, lneboluda dağlarından birinin te- ( r 1 EN -ıneleri tatlı tavırları, u ı . g ıı • --.oıı ' b ka bır şey isteklı·lerı'n kanuni vesikalarile beraber belli saatte :icomis'-'Ol"'l !!elmclcri. pesi üstündeki Rum manastırında mün- c h h isteyen birer maskeden aş .. J ~ crra paşa aııtane5i dahiliye mütch1U1111t 

değildir. Prens bugünkü ilmin benuz c8> c3474:t ıevi bir hayat geçiren, Kasabaya fev- ÇARŞIKAPI TR.Ul\'AY DURAtxı ."' 

DÜfuz edemediği birçok müth~Y:kt~- , 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ~:~!d~h~:;a~ht~:~n k~~~~~: p!~ğ~~ 
ların anahtarını ellerinde u u. · _' .:,ı '.5:. 
henüz hiçbir fen adamının buıamadıgı g Türk Hava Kurumu = kadar varmıştı. 
şeyleri keşfedebilmiştir. Ama b~?.ıa~ı, = = Takiyyüddin gitmiş, İneboluda bizbi-

neden croğduğunu henüz bilemedig~mız -====~ B u· . y u· ... K p ,. YA N G o s u El§ zc kalmıştık. Bir gün, şatranç oynar-
bir kin yüzünden beşeriyete arrna~an- ~ kcn, yaver, paşaya: 
lanııyor ve sakhvor. işte prensin labo- --- - Dağdaki manastırın ihtiyar papa-

J ·b· alış-ratuarlarında birer asistan gı 1 ç := El§ zı geldi, efendimizi ziyaret etmek isti-
ınağa memur edilen bizler, ayni .zaman- 5 4 üncü keşide 11/Ağustos/1938 dedir. El§ yor, dedi. 

da...... §1§ 50 000 L ~ Paşa, zairi kabul etti. Fakat keşiş, 
Anlamıştım.. .. ~ Büyük ikramiye: • iradır. •• 5 yalnız bir temenna ile iktifa etrniye-
- ...... birer casus gibi bu sırlara nu- S ~ rek, paşanın elini sıkmak için Heı·leyin-

fuz e~meğe çalışıyorsunuz!... § Bundan ba~ka : 15.000, 12.{)00, 10.030 liralık ikramiyelerle §§ ce, paşa sol elini uzattı. 
- Itiraf ederiz. Evet!... S ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... § Kısa boy.Ju ve çok sempatik olan ke-
- Bir casus gibi... , § Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 5 şiş gülümsiyerek ve çok düzgün bir 
- Beşer namına. Bütün bir fen ale: § iftirak etmek suretile siz de taliini.zi deneyiniz... = Türkce ile: 

:~s~~~::~~~~t ~ğ:~~fa1 y::;~~~ ~llll llllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllfW 
cak kadar kendilerini bilir insanlarız. 
Ama beşer ... o, prensin ortaya koy
:mak istemediği anahtarlara muhtactır, 
Prenses, Nazım .Abad, büyük olınakb~a 
beraber talihin lutfünü de gör.müş ır 
alimdir. Ecdadından tevarüs ettiği öyle 
formüllere, fennin öyle sırlarına va -
kıftır ki bunların beynelmilel ilim sa
hasında öğreniltşi, insanlık lehine u -

- Sağ el, sapsağlam dururken, sol 
el verilmez, dedi. Neden sakımyorsu -
nuz? Yüreğim gibi elim de temizdir. 
Galiba kıyafetim hoşunuza gitmedi. 
İnsanları yalnız kıılıklarile tanımak 
istiyenler, aldan.maktan kurtulamazlar! 
Sizi ziyaret eden kıyafetim değil, biz
zat benim! 

mu~a.dık inkılablar yapacaktır. 
Ôgrendiklerim müf ekkiremi kaynar 

bir su içinde boğuyor gibiydi. 
- Peki ama... diye haykırdım ... 

Hiç ... Hiç bir şey mi öğrenemediniz? 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

1 _ Müdüriyet memurin ve müstah dimini ile algarina zabitan ve mürette _ 
batı için açık eksiltme ile 41 takım elbise maa kasket, 10 adet tulum yaptmla
caktır. % 7,5 teminatı muvakkate 56 lira 10 kuruştur. İhale 26/7/ 938 Salı günii 

saat 11 dedir. 
2 _ Amasra limanında batık RİZE, ve ŞAHİN vapurlarının çıkanlarak }.ima

nın temizlenmesinin kapalı zarf usulile 7/7/938 Perşembe günü saat 12 de ya
pılan eksiltmesine talip zuhur etmediğin den keyfiyet ayni şerait dairesinde 
26/7 /938 Salı günü saat 12 de pazarlıkla talibine ihale edilecektir. % 7,6 teminatı 
muvakkate 1253 lira 25 kuruştur. İsteklilerin teminat makbuz veya banka mek _ 
tublarile mezklir gün ve saatlerde komisyona ve her iki işe aid şartnameyi gör
mek istiyenlerin de müdüriyet idare şubesine müracaatları. c4340. 

Paşa: 
- Sol elimi dalgınlıkla uzattım, di

yerek sağ e1ini verdi Keşişle ben hn
fjfce gülümsedik. Keşiş sözüne devam 
etti: 

- İnsanların yaptığı paçavralara o 
kadar kıymet ve ehemmiyet vermeyi-

------ --- ·-----· ·--· .. -·-- ....... - _,_. _.- . .- ___ .,_.__.,.,. ___ .,..._ -

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazete.el 

Yerebatan, Çatnlçeşme sokak, 25 
İ STAN BUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 

Sen o Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİn! 14UU 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

1~ 
270 
300 

Gelen evralı geri verilmez. 
1 

liônlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
"",, .............................................. , 
: Posta kutusu : 741 İstanbul \ 
~ Telgraf : Son Posta i 
i Telef on. : 20203 ! - . ~ . '··············································-· 



v ;J 
Adasındaki Hayalet 

Yazan: Sapper Türkceye çeviren: Basnun UpklıgD 

"·Açık hava,, köşkü 
Lavson'un sesi: 1 Drummond başile tasdik işareti yap- Ve birden para istediğini hissettim, 
- Bu projeyi başka zamana bırak~- tı. zaten o da aç gözle: 

nız, dedi. Sizin İsviçrede bulunuşunuz - Öldürüldüğü günün sabahı her- - Ne vereceksiniz? diye soruyordu. 
Allahın bir lfıtfudur. Genç Kranmeri hangi bir sebeble bir taksiye binmiş - - Bu getirdiğiniz haberin ehemmi-
tamyor musunuz? Arşi Kranmeri? ti. Şu noktaya dikkat ediniz: Biz kani- yeti derecesine bakar. Eğer gerçekten 

- Biraz. Emriniz altında çalışıyor iz ki eğer o gün evinden mutadı vechile ehemmiyeti varsa alacağınız para şi-
değil mi? yaya olarak çıksaydı, o dakikada gene kayetinizi mucip olmaz. 

- Evet, fakat meslekte henüz genç- öldürülecekti. Maamafih mesele şimdi _ Pekala, ıSize inanımm. Tahmin 
tir. Şimdiki halde Leman gölü civarın- burada değil, mesela bürosuna arı - edersiniz ki Londranın bu semtinde 
da (Territet - Glion) sayfiyesinde bulu- zasız. olarak geldi, gelir gelmez benim- dükkanım, İngilizlerden ziyade ecne
nuyor. Kendisi ile temasa geçer misi- le Lavsonu çağırttı: bilerin gelip gittikleri yerdir. Tabü 
niz? Sizi beklemesini telgrafla söyle - - Dün gece garib bir ziyaretciyi kabul ben de sağır değilim, işimi görürken 
dim. ettim, dedi. Kısa boylu, şişmanca, koca- konuşulanları dinlerim. Bugün öğle -

- Pekaia Jinger, fakat b':1 iş çok a- man bıyıklı bir adam .• salona muhteri- den sonra iki ecnebi müşteri geldi, 
cele midir? Zira benim Ingilte:eye zane girdi, bir tuzağa düşmekten kor- Fransızca konuşuyorlardı. Ama Fransız 
mümkün olduğu kadar sür'atle don - kuyormuş gibi sağına soluna bakını - değillerdi. Bira21 yakından dinleyince 
mem lazım. . yordu. İngilizceyi serbestce konuşma- hükmettim ki İsviçreli idiler. Çok geç-

- Çok acele Hugh. Patronun katlı sına rağmen İngiliz değildi. Bana Timp meden iki tane de İngiliz geldi. Hep 
meselesi ile aliikadardır. Eğer siz Arşi son adı altında Elefan sokağında bir birlikte yavaş sesle bir münakaşaya 
ile birlikte çahşırsanız kendimi daha l::erber dükkanına sahip olduğunu daldılar. Kulağıma bir kaç kelime ça-
müsterih hissedeceğim. söyledi, İngiliz tabiiyetindeydi, tica - l!ndı. 

- PekaHi. reti şöyle böyle yürüyordu. Bu dakikada kısa boylu adamın sesi 
- O halde bana ~aporu_n~z~ yolla- Ben herhangi birisi hikayesini an - bir mırıltı haline gelmişti. İlave etti: 

yınız ve hemen Terrıtete gıdınız. . . latırsa dinlemeyi severim. Fakat bu zat - Albayım, muhavere arasında adı-
- Unutmada~ sorayım, Standı;ın sözüne nihayet vermediği için sabırsız- nız sık sık geçiyordu. 

Kandan yolladıgı raporu aldınız mı· . lanmıya başlıyarak.: Sözün bu noktasında Kranmer ken-

w. -d Evet. 0azıs~~ı tanıd~~· ~-ah's~~tı- _ Rica ederim Bay Timpson bana di hissiyatını nakletmiye koyuldu: 
gı a amı ta ıp e ıyoruz. an ış sızın- ı k ·ıd·gv· · ··gwretmı·ye gel - - «Ben dı"nlerken şefı·n bu zı·yaret·"ı· 
l b . l "kt d •·1 ·? saçın nası esı ı mı o ~ 
e ır ı e egı mı . d' . d' d f d ·· ı ·· 1 · t · · ı H b b " . d me ınız ya, ıye sor um. tara ın an soy enen soz erın esırı a -

- A~y~ se e ~n~ ;:porum a yaza - Tesir altında baş eğerek: tında kalmış olduğunu anlıyorum. Dört 
rım, a .... ısm:r a ık. 

1 
f .. - Albayım, size verilecek mühim serseri işlerini münakaşa için bir ber-

~e~eptodr~kyehrıne ta tbı .v~ t: eko; uc- bir haberim var, dedi. her dükkanını mı seçmişlerdi? 
retını ver ı te sonra mncı a a çı- E h d' b k 1 (Arkası var) 
kar~rahat~ yazı yazabil~eği bir yer ~~~·~a=y~ı~a~a=~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
aradı. Mesleğinin en hoşuna gitmiyen 
işi buydu, fakat Standişin ikinci rapo
ru yollamış olması ihtimaline bel bağlı
yamazdı. Çaresiz oturdu. Bir saat müd
detle çala kalem yazdıktan sonra geniş 
bir nefes alarak mektubunu cebine 
yerleştirdi. ' 

Artık traş olmak, bir kadeh içmek 2 
ve Territetin yolunu tutmak bugünkü $ 
programını teşkil ediyordu. .,._....__.--ı..-+--

Cenevreden trene bindi, Lozan'dan '"'" ........ -
geçerek Territefte indi. Grand Hotel'e ~ 
girdiği zaman Arşi Kranmer'i oteltn 6 --
tarasasında buldu: 

- Nasılsınız? Ümid ederim ki beni 1 

tanımışsınızdır.? Ad~: Hugh Drum- 8 
mond'dur. 9 

Genç memur ayağa kalkarak: 
- Tabii tanıdım. dedi. Sanırım ki 

buraya beni bulmak için gelmişsiniz

dir.? 
Drummond gülümsiyerek: 
- Doğru. dedi. Jinger Lavson'un ri

cası üzerine Cenevreden geliyorum. Si
ze haber vermedi mi? 

- Hayır. 

- O halde telgrafı gecikmiyecektir. 
ŞimdHik anlatınız bakalım, bahis mev
zuu olan iş nedir? 

Kranmer yeni gelenin iki elini tuttu: 

- Mazur görünüz azizim Drum -
mond, dedi. Hakikati söylediğinize e
minim, fakat emir almadıkca ağız aça
mam. 

Ve kat'iyetle başını salladı. 
Drummond: 

- Bu hareketinizi lehinize bir nokta 
olarak kaydedıyorum, cümlesile mu -
kabele etti, bizim meslekte bir adam 
annesine bile sır tevdi etmemelidir, 
maamafih çok bckriyeceğimi de de snn
mıyorum. işte bir garson bize doğru 
geliyor, elinde de bir telgraf var. Hey 
garson, işte aradığınız zat... 

• Kranmer zarfı açtı ve bir tebessüm
le Drummond'a uzattı. İçinde sadece 
su cümle vardı: 
- Hugh Drummond ile beraber çalışı
nız. Lavson. 

Delikanlı: 

- Mükemmel, dedi. Biraz evvel şüp
heli davrandığıma müteessifim. Fakat 
gelişiniz beklenmiyen bir şeydi. Her ne 
ise mesele hakkında ne biliyorsunuz? 

- Sadece şefin katilini bulmıya ya
rıyacak bir iz üzerinde bulunduğunu

zu. 
- O halde hikayeye başından başla

malıyım. Şefin evinden bürosuna yaya 
olarak gidip gelmek adetinde olduğunu 
biliyorsunuz değil mi? 

SOLDAN SAliA: 
1 - Ahu dudu. 
~ - Bir nota - Güzel kokulu bir ilkba-

har meyvası. 
3 - Usta olmıyan - Bir isim. 
4 - Halebde doğmuş - Vilayet. 
5 - Beyaz - Akın - Pişmemiş. 

6 :- Kısa, sivri kılıç - Rus parası. 
7 - Beygir - Ufak balık. 
8 - cEfendim> yerine kullanılır - İşsiz. 
9 - Bir şeyin yerine diğer bir şeyi koy-

ma - Bir nota. 
10 - Getiren cfarsça> - Erişen. 

YUKARDAN AŞAÔI: 
1 - Beyoğlunda bir semt. 
2 - Erkek elbisesinin üst kısmı - So-

nuna bir cN> getirilirse dem. 
3 - Bal - Elbisenin tüyü. 
4 - Yeşil ot - Kalem. 
5 - Kalın sicim - Nefer. 
6 - Derun - Bir nevi hamur tatlısı. 
7 - Tasfiye. 
8 - Göz rengi - Elektrik ceb lambala-

rının eczası. 

9 - Gemide çalışan - Bir ırkın men -
subları. 

10 - Gümüş para zamanındaki iki ku -
ruşluklar - Başında saçı olmıyan. 

~ 
Bugünkü program 

ISTANBUL 
25 Temmuz 1938 Pazartesi 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
14.30: P!Akla Türk musikisi. 14.50: Hava

.lis. 15.05: P!Akla Türk musikisi. 15.30: Muh
telif plak neşriyatı. 
AKŞAI\l NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Rıfat ve 

arkadaşları tarafından Türk musikisi (Uş

şak, Hüseyni). 19.55: Borsa haberleri. 20: 
Grenviç rasadhanesinden naklen saat ftya
:·ı. Mustafa Çağlar ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi. 20.40: Hava raporu. 20.43: Ö

mer Rıza Doğrul tarafından arabca söylev. 
21: Saat ayarı. Orkestra. 21.30: Fasll saz he
yeti: İbrahim ve arkadaşları tarafında.n 

(Suzinak faslı). 22.10: Müzik, varyete: Tepe
başı Belediye bahçesinden naklen. 22.50: Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23: Saat 
ayarı. 

ANKARA 
tS Temmuz 1938 Pazartesi 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
14.30: Karışık plak neşriyatı. 14.50: Plakla 

Türk musikisi ve halk ıarkıları. 15.15: Ajans 
haberleri. 
AKŞA:U NEŞRİYATI: 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.15: Türk 

musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza). 
20: Saat lyarı ve arabca neşriyat. 20.15: Türk 
nıusiklsi ve halk şarkıları (Handan>. 21: 
Spor konuşması: CNizameddin Kırşnn>. 21. 
ıs: Stüdyo salon orkestrası. 22: Ajans haber
leri. .............................................................. 

Nöbetci eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlardlf: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: <Sarım), Alemdarda: (Sırrı 
Asım>, Beyazıdda: <Haydar), Samatya
da: (Teofilos>, Eminönünde: CAnlmas
ya), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
Hüsameddin, Şehremininde: <Nazım>. 
Şehzadebaşında: (İ. Halil), Karagümrük
te: <Kemal>. Küçükpazarda: <Hikmet 
Cemil), Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyollu cihetindekiler: 
Tünelbaşında: (Matkoviç), Yüksekkal -
dırımda: CVingopulo), Oalatada: <Mer
kez), Taksimde: (Kemal - Re bul), Şişli
de: <Pertev), B~iktaşta: (Nall Halld). 
Botauçl, Kadıköy ve AdalardakHer: 
Üsküdarda: (Ömer Kenan>. Sarıyerde: 
(Osman), Kadıköyünde: (Sıhhat, Rlfat), 
Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Ta. -
naş). 

9 temmuz tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

· ı· b ·ımecemizde ka - ı AHıeddln kızı Sevim, İstanbul Erenk.öy Al • 
9 temmuz larıh ı 1 • tıntarla Hoş sokak 18 numarada Ülya, is-

zananları aşağıya yazıyoruz. Istanbul - tanbul 44 üncü ilk okul Slnıf 5 de 227 Arseı. 
da bulunan talihli küçük okuyucula - İstanbul Yeni Nesil ilk okul sınıf 5 de Mus· 
rımızın pazartesi, perşembe günleri t:ıfa Tarhan . ., ~ 
öğleden sonra hediyelerini bizzat ida - AYNA 

Iehanemizden almaları lazımdır. Taşra (Son Posta hatttab) 
l İstanbul erkek lisesinden 1815 sezat. la -

okuyucularımızın hediyeleri posta i e tanbul ticaret orta okulu sınıf ı de 1292 Ne-
adreslerine gönderilir. cati, İstanbul Cağaloğlu orta okulu sınıf 

Bir kol saati 2-E de Salih, İstanbul Beyoğlu 29 uncu o -

Samatya 29 uncu Uk mekteb 174 Aliye Kı-
u11.y Türk. . 

MUHTIRA DEFTERi 
(Son Posta batttalı) 

İstanbul Şişli HalAskargazi caddesi 365 nu
marada Saime, İstanbul sellmiye 86 ncı aı:r 
8 inci bölük komutanı yüzbaşı Bayrl oı;lu 
Turgut İstanbul Tahtakalede Hüseyin Can
su Uş~k Emniyet bakkaliyesi oğlu Etem, 
Akşehir adliye karşısında müs~rat bayll 
Ali yeğeni Yaşar, Konya avukat ızzet cemal 
oğlu Celal Kişmir. 

MÜREK.KEBLİ KALEM 
(Son Posta batttalı) 

Isparta Karaağaç mahal~esl 23 numarada 
Mustafa Başkaya İstanbul Inönü ~ orta .0 -
kulu sınıf 3-B de 232 Müyesser Koroğlu, Is
tanbul Vefa erkek lisesi sınıf 4 de 848 CeY
det İzmir Şehidler Demirhane sokak 1 nu
ma~ada Mehmed Ali, İstanbul ikinci Uk o -
kuldan 418 Şahin, İstanbul Şlşll Terakki li
sesi sınıf 2 de Hikmet Yılmaz. 

BİRER BÜYÜK YAPI TAKIMI 
İstanbul Şehzadebaşı Tepe sokak No. 16 

da Selma, İstanbul .Fatih Oelenbevi caddesi 
41 numarada Şadi, Istanbul Yefl:1 Nesil m~k
tebl talebesinden 92 Oôk Zlya, Istan~ul l!S· 
küdar Boyacı sokak 17 numarada Pakıze, ıa
tanbul Saraçhanebaşı küçük Mehmed Çele
bi sokak 11 de Halide, İstanbul Fatih Kıztaşı 
Açıklar sokak 27 numarada Vedad, Samsun 
inhisarlar zlraat memuru Cemil oğlu F_'lkrl, 
İstanbul 44 üncü ilk okul 329 NeclA Tükel. 
BİRER KÜÇÜK YAPI TAKIMI 
Kasımpaşa Kulaksız Emirefendi cad~es~ 65 

de Nevin Tüzüner, İstanbul Beyoğlu dord~n
cü okul sınıf 4 de 230 Sabiha Muhiddin, Is -
t.arbul Beyazıd Camcıall mahallesi 13 nu -
m:ırada Emine İlhan, İstanbul Şehremini E
reğli mahallesi Börekçi sokak 35 numarada 
Hidayet, Cağaloğlu Yerebatl!-n Orhan Bey ~
pnrtımanı No. ı de Oüner'. Is~ıı.nbul Kadıkoy 
Caferağa mahallesi Hacışükru sokak 25 nu
marada Metin Rıza. 

DİŞ FIRÇASI 
(Son Posta hatttah) 

Diyarbakır İzzetpaşa caddesi Yard~mcı ~o
ka ğı 3 numarada Abdülkadir ltız1 Ouzln, Is
tanbul Karagümrük Keçec~er çeşmesi sokak 
19 numarada Filiz onur, Istanbul Ayasofya 
Soğukçeşme 2 numarada Muzaffer, _Zongul
dak Ticaret odasında Ali Erkan, Istanbul 
Taksim Abdülhak Hamid caddesi Füruzan 
pl\las 8 numarada Hamiyet. 

BOYA KALEMİ 
İstanbul Bakırköy Oençlerbirllği sokağı 8 

numarada oavsi, İstanbul Karagümrük Ka
reb~ Armudlu caddesi 52 numarada Sema
ha.t, cağaloğlu erkek orta mekteb 45 Reha 
Tezcan, İstanbul Cağaloğlu Nuruosmaniye 
caddesi 58 numarada Mehmed. 

ALBÜM 
(Son Posta hatıralı) 

Ödemiş belediye caddesi 15 numarada Ra
miz Şengül, Konya devlet deıniryQlları şu
be 61 mühendisi M. Emin oğlu Necdet, A
dıyaman hususi muhasebe kontrol memuru 

kuldan 164 Cemal. 
KİTAB 

İstanbul Kadıköy Yeldeğirmeni Uzunha -
fız sokak 176 numarada Saime, Galata Ne
catibey caddesinde 533 numaralı nde va -
hap Kocamaz, İzmir Oüzelyalı Oünet aokak 
39 numarada Hayriye, İstaıtbul Kadıköy Sa
kızağacı Fireller sokak 11 numarada Refia, 
Üsküdar Şeyh cami Arka sokak 10 nama -
rada Betül Erselik, İstanbul kız llsesl sınıf 8 
de 1060 Muzaffer, Bandırma Zahire flrke • 
tinde Şevket Tarhan oğlu Servet, KoQ& a• 
vukat Mustafa Fevzi oğlu Adil X&raa!•l 
Beylerbeyi Çamlıca caddesi 58 namarada 
Sadiye, Fatih Çırçır Hacıhasan IO"talınch. 

18 numarada Münevver. 
RF.SİMLİ EL İŞİ MODELİ · 

Ankara Cebeci Dirim sokak 8 numarada 
Zeliha, İstanbul Oelenbevi orta okulu 573 Ne
cib Çakar, İstanbul Beyoğlu 45 inci okul 4-E 
den 135 Talat, İstanbul Dlvanyolu Boca -
rüstem sokağı 4 numarada Nadide. Üskildar 
kız enstitüsü talebelerinden 53 namar:ı.U 
Feyzi Yezdan, İstanbul Dlvanyolu caddesi 17 
numarada Zeki, İstanbul Kasımpaf& Küçük
piyale Kaftancıyokuşu 48 numarada Yapr, 
İstanbul Kumkapı Nlşancası Ç~e aotak 2'1 
numarada Bahaeddin, Kozlu po.!ta telgraf 
şefi oğlu Yılmaz Çetin, Ankara Batarya ma
hallesi Erlç sokak 54 numarada Türkln, ts
tanbul birinci ilk okul sınıf 5-B de ül Ali 
Mahir, Fatih 40 ıncı ilk okul sınıf 4-A da 315 
Muammer Hoşkal, Karadeniz Eretıısl İ3tele
oaşı kahvesinde Hasan oğlu Rıza, Zoııgul -
dak seyyar tahakkuk memuru N1yaz1 oğlu 
Cevdet, Malatya posta seyyan Nazmi oğlu 
İbrahim, Ankara AslanhnlMl Mete sokak 6 
numarada Gönül Sevim, Keşan Zaferiye ma
hallesinde Nusret Şaşmaz, Olresun üçüncü 
komiser muavini Hikmet kızı Yaşar Yıldı -
rım, Manisa Ayvazpaşa mahallesi Kaval -
çeşme karşısı 28 numarada Zeynel, istan -
bul naseld Tekkeçıkmıızı 4 numarada M. 
Sıtkı. 

KART 
ÜSküdar yirminci okuldan 160 Nedret, Kü

tahya Küçük çarşıda fçkl bayll AbdWlah kı
zı Fethiye, Beylerbeyi Küpllce yolu 'l6 nu -
marada Zehra, İstanbul Arnavudköy blrin
cl cadde 90 numarada Şake, Nevşehir Cum -
huriyet okulu talebelerinden 115 Falk, is -
mir Karantina köprü Türkoğlu sokak 4 nu
marada Fahreddin, İstanbul Fatih 40 ıncı o
kuldan 315 Muammer, Bursa Ka)AD Bedred
din sokak 8 numarada Salme, Kayseri Şlre
menli caddesi Asmalı sokak 8 num.arad:L 
Müzeyyen, Samsun Ulugazi caddesi Afayalı 
sokak 9 numarada M. Santeldn, İstanbul 44ı 
üncü okuldan 43 Yaşar, Tekirdall Cumburl
vet ilk okulu sınıf 5 de Rlfat Çetlnal, Ağrı 
orta okuldan 152 Yümnü, Samsun inhlaar
!ar başelektrlkçisl Sal~haddin oğlu Erçetin, 
İz.mir Hatay caddesi 99 numarada Tahir. 
Erzurum posta telgraf müdürti tm IDriye. 
Bilecik istasyon depo şefi kızı Saadet, Öde
miş Hamam sokak dava vekill cafer Tay -
yar kızı Bedia, Söğüd maliye memuru oftlo 
Azmi Tuğrul, Sivas polis memuru Edip oğlu 

Nazif. 

Aydın Daimi Encümeninde~: 

Kapalı zar f usuli~~ ~ks~.ıtme ilam 
ı. _ Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vılayetının Soke - Ortaklar . yolunda 

14 + 000 _ 18 + 000 kilometreleri ar&sında esaslı atmirattır. Keşif bedeli 

15749 lira 44 kuruştur. 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunluğunda şose tamiridir. 

2. _ Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. . 
c. - Bayındırlık işleri genel şartnamesı. 
D. _ Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 

E. - Hususi §artname. 
F. _ Keşif cetveli, silsilci fiyat, metraj cetveli. 

G - Grafik, proje. 
ts~iyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa Müdürlüğünde 

görebilirler. 
3. _ Eksiltme 28/7/938 tarihinde Perşembe günü saat 11 de Vilayet Enc'lme-

ninde yapılacaktır. 
4. _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5. _ Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kuru.şluk muvakkat te
. · Nafı Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesıkası ve yaptığı en 

mınat vermesı ve .. . . . . 
büyük işin bedeli 12000 liradan a§ağı olmaması m~~cl ahhı.~ınt bkızzat t kdlifı~lomalı 

··h d' ·mar olması veya bunlardan blrısı e muş ere en e )ap· mu en ıs veya mı 
ması ve mukaveleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

6. _ Teklif mektubları yukarıda üçüncü mad~ede yazıl~ saatten. ~ir. saat ev-

1. kadar Vilavet Encümenine getirilerek eksıltme encumen reisliğıne mak-
ve ıne J .. • kt bl "h t ü -
b k bilinde verilecektir. Posta ile gonderılecek me u arın nı aye çun· 

uz mu a f üh"" ·• ·· ddede yazılı saate kadar geimiş olması ve dış zar ın m '.Jr mumu ııe 
cu ma · 1 k bul edilin · · kapatılmıız olması lazımdır. Fosta da olacak gecıkme er a ez. 
ıyıce 11 cmt. 



25 Temmuz 

ista bul sayfiyelerinde 
yarı çıplaklık salgını 

{BCl§tarafı 1 inci sayjada) 
bi gökten insafsız, müdhiş bir sıcakiı'k!a 
akan güneşın harareti altında ka1~a~a 
kendilerinde cesaret bulamadılar galıba. 
Şimdi denizin üzerinde hala bir takım 

siyah benl\kcikler var. Tıbkı bir reçel ta
bağının içine dü~-üp yapışmış, kanadlarını 
kurtannıya çabalıyan sinekler gibi dur
madan çırpınan bir takım benekcikler! .. 

Bunlar denize girmek için şehrin en u
zak semtlerinden buraya gelen biçareler 

olacak. Pazardan azami istüade etmek i
çin saatin tahammül edilmez ve bu-

.. ·n altın-
naltıcı sıcaklığına rağmen guneşı 
dan kaçmağı düşünmüyorlar. 
Kalamış iskelesinin sağında, ilerde de-

d vru geniz banyoları var ... O taraftan og 
len ve sahile yanaşan sandallardan çıkan 
erkeklerin ekserisi kısa bir deniz donu 
giyiyorlar. Kadınların içinde mayo~arla 
gelenler mavoları üstüne birer piJama 

' " a-ı>antalonu geçirip omuzlarına yarım Y 
malak örten ceketler atmış olanlarda~ 
daha az ... Kalamış iskelesinin solundakı 
koyda bedavacılar banyo yapıyor. 

Burada bir deniz banyosu falan olm:ı
dığı için kayaların üzerinde soyunup de
nize girmiş olanlar .. şimdi kenarlara .çe
kilmiş, yaygılar yaymışlar .. kenardakı a
ğaçların gölgesinde yemek yiyor .. gramo
fon çalarak eğleniyorlar. 

Sahilin bu tarafında pijama, şort, de
niz elbisesi bornoz falan yok. Karamanlı, 
§işman ve 'yaşlı bayanlar yakası ~isto1~ 
Patiska gömleklerle, daha gençlerı eski 
ipek elbiselerden bozulmuş, yıkana yıka
na renkleri solmuş kombinezonlarla en u
fak bir hicab hissi duymadan yabancı er
keklerin arasında oturmuş sepetlerden 
çıkardıkları yemekleri kemali ~tiha ile 
Yiyorlar. Tam iskelenin solundaki küçük 
kahvede şişman ve yaşlı bir bayanla bır
likte gelmiş, yaşlarına rağmen korkunç 

derecede şişko iki genç kız daracık ~ay: 
larla oturmuş .. bütün ömürlerince :Ucu -
hırını çıplak göstermek sanki itıyn~i:~ 
rındanmış gibi fütursuz fütwsuz ko 
il · · rı~r Ve ~kmek yiyip üstüne çay ıçıyo " · 

sonra da mayoları üzerine bir ufak bor
noz atmağı düşünmeden yerlerinden kal
kıyorlar. İskelenin üstünde kolkol:.ı dola-

şıyorlar. 
Siyah ipek bir etek, beyaz kloş bir ce

ket giyen başı kırmızı mendille örtü~ü bir 

b şk bayan iskelenin yanıbaşındakı kar-
a a 1 k .. 
uz sergisinden bir karpuz a ma ıçm 

p 1 ğa girişmiş üç erkek arkadaşına 
pazarı .. . 
mayosunun ıslak olduğunu gostermek ı-
çin eteklerini beline kadar sıvıyor ve ma
yosunun paçalarını sıkınca sızan sularla 

sözlerinin hakikat olduğunu isbat ediyor. 
Ve şaşılacak bir şey! ... Ne arkadaşları, 

karpuz sergisindeki satıcılar, ne ora
ne il d k" 
d vapura giden yolcular, ne er e ı 

an , b 
k ıkCllar, hiç hiçbir kimSe ayanın açı-ay - .. 
lan eteklerinin altından gorunen mevzun 
bacaklarına bakmıyorlar. 

Hava mı çok sıcak! .. Kadın mı erkekle
. .. rindeki tesirini ve füsununu kayrm uzc . 

1 
. 

betti? Kapaklarına çıplak kadın resım erı 

k , k satıs yapacağını vehmeden mec-
o) ara ~ k l"' ı 

l 'blerinin aklına şaşma azım ... mua sa 11 l . . 
İhtiyar bir baynn tanırdım. kıde bır-

dc şunu söylerdi: . . 
B' şeyin kıymeti nedretındedır .. > 

~ : kafalı değilim ... İffetin böyle za
.s ı ]erle alakadar olmadığını biJi

hirı şey 

rim- . 
Pl •. da mayo ile yüzen, kuma mayo ıle 

aJ .. ş banyosu yapan bir kadını bi
yatıp gune 
cabsızlıkla itham etmem. Fakat umumi 
b' yol olan deniz kıyısında mayo ile, şor~ 
ır . . 'le bile değil, iÇ gömleğile otur-

la pıJama ı .. d" 
m~k; bir vapur iskelesinde vucu u ~msı-

k k mayolarla dolaşmak, kar-
kı saran ısacı v 

. . d mayosunun ıslaklığını puz sergısın e 
.. k . . eteklerini sıyırmak; tram-gosterme ıçın 

l d PiJ'ama ile gezmek hoşuma vay yo un a . 
. Ve böyle yapanları tenkıd ede-

gıtmez. 

r~~tada çıplak vücud teşhir etmek Aibi 
birşey de mevzuubahs dahi olmasa bu tıb
kı smoking'le tenis oynamıya, gece tu
valetile kotra kullanmağa, frakla ata bin
meğe benzer ... Ve bence güzel değildir ... 
Bilmem haklı mıyım? 

Hatice Hatiip 

Kraliçe Marinin cenazesi kaldmldı 
) lamıştır. Büyük kilisenin kapısı önünde 

(BQJtarafı 1 inci sayfada P- Transilovanya metropolidi son ruhani A-
mumı sük' u· n ve huc:uu içinde geçen gh_t t t ki d 'lli :.- d t yini yapmış ve saa am on se z e, mı 
ceden sonra bu sabah, kral sarayın a a · ~ır • • t b t birlik kraliçesı .marının a u u çan sesle-
salonunda kralın kral ailesi erfadını~, rı', top atımları ve kraliyet mar1:1 nağme-

' ' · kral mu- :.-· 
Yabancı krallık mümessillerinın, leri arasında kabre indirilmiştir. 
"avı'rlerı'nı·n ve yu-ksek devlet rnemurla~ı.- ı f k ı· d t" v ra· Nı- Kral Karo, re a a ın e cenaze ore-
nın huzuru ile Moldnvya metropo 1 ı nine iştirak edenler olduğu halde hususi 
ko d. ' . d' ~ L.:n vapılmış d" .. t" c ım tarafından bır mı UJ 1 

" 'nin trenle Bükreşe onmuş ur. 
ve saat 8.30 da Valide Kraliçe M~r~. BcJgradda 
cenaze alayı saraydan hareket etmış.ır. Belgrad 24 <A.A.) - Romanya Valide 

Bir top arabasına konulmuş olan tabu- Krallçesl Marinin cenaze merasimi münase
tun arkasından kral veliahd büyük Vo- beUle bugün Belgrad Ortodoks klllseslnrle 
evod, Prens Nlkola ' Dük dö Kent, na- büyük bir dinl Ayin yapılacaktır. 
'b ' l(' ·ı Prens l\loskovada da iyin yapıldı 
1 Prens Pol, Bulgar Prensi ırı' .. :Moskova 24 (A.A.) - Havas muhabiri 
liohenzollern yabancı hükumetler mu- blldlrlyor: 
lllessilleri, hü

1

kfunet azaları, yükse'lc d~~- Bu sabah :Moskovada en büyük kilise -
Iet memurları, generaller yürümekte ıdı. lerden olan Eplfanl Ortodoks killsesln 
Bu esnada bütün kiliselerin çanları çalın- de nndlr tesndu! edllir bir meraslnı yapıl -

'ınak mıştır. Filhakika, Rumen hükümetl bütün 
lllakta, muzikalar matem havası çaı .. - diplomatik mümesslllerlne ve bu arada Mos-
ta, toplar atılmakta ve 50 tayyareden mıı- kovndnki elçisine de Valide Kraliçe Marlnln 
rekkeb bir hava filosu alay üzerinde uç- Jstirahat1 ruhi iç~n dlnt fı.ylnler yaptınlması
lllakta idi. nı emreylemiştl J.cıtlnızaç edilen Sovy.et ma-

E:ral sarayından istasyona kadar y. o.1- ıı:amları hiç bir şey dememişlerdir. Işte bu 
ı d d k sureUe bu stıb:.ıh Eplfani klllseslnde ,dlplo-
ar aki bütün evler yarıva ka ar ını ınllite ı in h i ı h ' • . t"l :naUarın, ataşe r er ve nr c ye alk 

lllatem bayrağı asmışlar, mor ıenkli .~ - komiserliğini temsil eden protokol şefi Bar-
lere bürünmüş ve kırmızı çiçeklerle su.s- ko\'Un huzurile blr dint liyln yapılmıştır. 
lenmişti. Sokaklarda huşu içinde 500 bın :Maamnfih, Sovyet makamlarının Romanya 
kişi bulunuyordu. ' hükümetıne karşı bu nazik, jesti, Sovyet 

devletinin Ortodoks kilise.sine karşı olan 
istasyonda hattı hareketinde herhangi bir değişikliği 

Zafer takının altından geçen vlay, iki ı.azamnıun etmektedir. 
saatte Jstasyona varmıştır. İstasyon da Şehrimizde 
rnor renklere bürünmüştü. Burada Yu- Romanya Ana Kraliçe Marlnln ölümü 
go~lavya Valide Kraliçesi Mari, Prenses münasebetlle diln saat bir buçukta Tak _ 
Elız b t J simde Kabristan sokağındaki Ortodoks kl-

.. a e • Prenses 11eana Grandüşes E en, lisesinde bir ruhanl Ayin yapılmıştır,{ 
D~şes dö Kent, Prense~ Olga ile Patrik Ayinde İstanbul Vnll ve belediye reısı 
Mıron kristea, tabutu beklemekte idi. Muhiddin fistünda~. konsoloslar, Romanya 

Saat 11.45 de tabut süvari nlayı wbit- konsola.su ve Romanya kolonl.sl hazır bulun-
lerinin ell · .. · ' "' a yer mu•tur erı uzerınde hususı vagon - v • 

~~ştirilmiş ve kral il~ alaya iştirak eden 
dığer bütün ZCJ.'atın da bindikleri tren, Etimes'ud radyo istasyonu 
tanı saat 12 de defin merasiminin yapıla- yakında faaliyete geçiyor 
cağı Kurtea - Agı ese hareket etmiştir. f 1 

(Baş tara ı lnci sayfada) 
Defin merasimi Muvakkat kabul yapılır yapılmaz ne~-

Bükreş, 24 (A.A.) _ Kraliçe Marinin riyata başlıyabilmek için hazırlıklara de
tabutunu hamil hususi tren saat 16 ds vam olunmaktadır. Etimes'ud radyo neş
Ku.,rtea - Argeşc varmış ve Bükreşte ol- 'nyatı başladıktan sonra da İstanbul rad
~ugu gibi tanzim edilen alay, c:var köy yosunun neşriyatı gene eskisi gibi devam 

k
e kasabalardan gelen büyük bir halk edecektir. Güzel sesli san'atkarlar İstanütl .. 

e~~n~~ arasından geçerek yavaş ya- buldan Ankaraya getirilerek buradaki 
vaş buyuk kiliseye doğru ilerlemiye baş- kadro kuvvetlendirilecektir. 

iskenderunda Suriyeli 
milisler bir tecavüzde 
bulunmak istediler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lis derhal Türk kuvvetleri kumandanını 
keyfiyetten haberdar ey1emiştir. Bunun 
üzerine mütecavizlerin teşhisi için faali
yete geçilmiş ise de Şeyh Haddad ve kar
deşi kendilerine gösterilen Suriye asker
leri arasında mütecavizleri bulmıya he
nüz muvaffak olamamışlardır. Gerek za
bıta, gerekse kumandanlık ehemmiyetle 
tahkikata devam etmektedir. 

Uzun bir asayiş devresinden sonra bu 
hadisenin vukuu teessür ve teessüfle 
karşılanmıştır. 

Antakya, 24 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Kayıd muameleleri dün de bütün bü

rolarda devam etmiş, bugün pazar olma
sı münasebetile bürolar tatil edilmiştir. 

Müntehiblerin reylerini kullanmak hu
susunda gösterdikleri tehalük ve büro
lardaki memurların ve evvelkin~n tanm
men tersine olarak, halka karşı nazik ve 
ihtiramkar muameleleri yerli ve yabancı 
bütün müşahidlerin dikkatini çekmekte
dir. Şimdiye kadar en küçük bir vak'a 
kaydedilmemiştir. 

Adana, 24 (Hususi) - Kudüs konsolos
luğuna tnyin edilen Antakya konsolosu
muz vazifesi başına hareket etmiştir. An
takya konsolosluğuna tayin edilen İsken
derun konsolosu yeni vazüesine başladı. 

Kafdağının arkası 
(B<ı§ tarafı 7 inci sayfada) 1 rüdüm .. Odanın kapısını yakaladım .. İt-

- Dik olan yerlerin virajları da çok tim, açı1dı ... Yatak tarafından bir horul -
sert.. tu sesi geliyor! .. İki dakikanın içinde bi-

- Ne zarar var canım!?. ri ıelip benim yatağıma yatamazdı ya?. 
- Bu zarar için değil ya, hani... - Acaba yanlış odaya mı geldim?. 
Kahvelerimiz bitmişti. .. Hemen kam - Öyle ya, yanlış ... Hay Allah cezasını ver· 

yandaki yerimi aldım .. Hırlıya, puflıya, sin!.. İşimi bitirip bir yatağa yattığımı 
kuvvetli gıcırtılarla makine yeniden ha- görsem ... 
rekete geldi... Şoför de yarın cdört> te demişti .. Saat 

* yirmi dördü geçip, bire geliyor .. lki saat 
- Burası neresi? bile uyuyamıyacağım galiba.... Bir kapı 
- Hamsiköy.. tokmağı daha elime geçti: 
- Saat te gecenin on ikisini buldu.. - Artık burası benim odadır! .. 
- İsterseniz burada yatalım.. Buldum .. Ceketimin cebinden kibriti a-
- Otel var mı? .. 
- Mükemmel ... 
Manzara da iyi. Hafü mehtab ışığı aı -

tında, bir çam ormanı içinde olduğumuz 
anlaşılıyor ... Epey de çıktık.. Yüksek bir 
dağda, çam ormanı içinde cmükemmel> 
de bir otel.. Derhal karar: 

- Kalalım!. 

- Amma bayım, yarın sabah erken çı
karız ... Mesela sabah dörtte! .. 

- Olur! .. 
Elinde, isli bir gaz Iambasile ön~mde 

bana yol gösteren adama sordum: 
- Yemek var mı?. 
- Tabii! ... 
Allah Allah, ne medeni bir köy buras1!. 

lıp ayni yoldan lambanın yanına vardım., 
Yaktım .. dikkatle abdesthane kapısını aç
tım .. İçeri doğru bir göz attım. A!.. Or • 
man... Mehtabın ölü gibi ziyası kapını:ı 
önünde bana bir tahta köprü gösterdi .. 
Altından bir su akıyor ... Gene mi yanlış 
kapıya geldim? .. Hayır canım; sağında 
solunda başka bir yer yok... Her halde 
burası olacak .. Köprüyü geçtim: Bahçe ... 
Biraz ilerledikten son• bir tahta kulübe 
göründö.i, iş te anlaşıldı: Anadolunun köy, 
evlerinde olduğu gibi, bu dağların otel· 
lerinde de bu gibi chaceb li yerler, mes
ken harici bırakılmıştı .. 

* Acaba uyudum mu, bilmiyorum.. Her 
Her şey mevcudl .. Ama kapısından içen 
doğru ilerledikçe otelin şekli de bozulımı
ğa başladı .. Gacırtılı merdivenleri dikkat
li çıkıyor, karanlık koridordan el yordn-

Rusl ar Japonyaya karşı mile ilerliyorum ... Kapı aralığından ışık 
sızan odanın eşiğini buldum .. Lambalı yol 

ateş püskürüyorlar gösterici benden evvel odaya girmiş; ya
tağı düzeltiyor .. Tahtadan karyolanın baş 

halde biraz dalmış olacağım .. Büyük bir 
gürültüyle uyandun .. Kulak verdim .. Ka
pıyı vuruyorlardı... Amma diyeceksiniz 
ki: cAmma mübalağa! Kapıyı vuruyor • 
larmış. Halbuki: Büyük bir gürültü ile 
uyandım! diyorsun!> ... Evet amma, liu 
sizin bildiğiniz kapı. vuruşu değil ... Ha
ni şehadet parmağını şöyle kıvırırsınız 
da, kemikli yerilc kapıya ctık tıl~ ya .. 
parsınız ... Hah işte buradaki sizin bil • 
diğiniz o tarzd~ değil ... Uyku

1 

sersemı iyi 
seçemedim ama ya kuvvetli bir yumruk
tu, yahud biraz zayıf bir tekme... Her 
halde hali nevmde beni korkutacak ka
d:.:_ şiddetli ... 

{Baştarafı 1 inci sayfada) ucundaki dört ayaklı iskemle kadar tnh-
mıştı. Bunun sebebi de, Japon militarist- ta masaya Iıimbayı bırakıp gitmek isliyen 
!erinin halen Çinde başında aşkın işi bu- adama sordum: 
lunmasıdır. Fakat halen Çine yeni yar- _ Oğlum tuvalet nerede? 
dımcı kuvvetler gönderilmesi icab et- _ Tuvalet?? Ha bilirim, abdesthane 
mektedir. Bütün mevcudiyetini Sovyetle- demek istiyorsun! .. 
re karşı bir harb için kuvvet toplamak _ Evet! Öyle dernek istiyorum. 
keyfiyetinde gören Kvantung ordusu, _Aha, bu kapıdan çıkarsın .. Biraz iler-
kuvvetlerinden bir kısmını, halen Çinin leyince karşına gelir .. 
bitmez tükenmez arazisi içinde boğazına Tarif ettiği kapıya elimde lamb:ı ile 
kadar batmış bulunan Japon ordusuna ·ıı· K 

gı ım. apıyı nçınca gelen bir rüzgar 
yardım için göndermekten l:orkmakta- elimdeki ışığı söndürdü. c Ulan!> derneğe 
dır. Bu ihtimalin önüne geçmek üzere vakit kalmadan kapı suratıma tekrardan 
Kvantung ordusu, nazarı dikkati kendi kapanı verdi.. 

üzerine çekmiye ve Mançuko hududunda _ Hay Allah!. Abdesthanenin kapısını 
vaziyetin sakin olmadığını göstermıyc ka- açık bırakmışlar; cereyandan ışık sön _ 
rnr vermiştir. dü .. Kibrit te odndn kaldı ... 

Sovyet - Mançu hududunda, bu erka- Lnmbayı kapının yanına duvar kena-
nıharbiye, hiçbir Kızılordu askeri ve hu- k d A ' 

rına oy um.. malar gibi, ilti elim önü-

cHay!> diye fırlamamla giyinmem bir 
oldu. On dakika sonra kamyondaki yerıml 
alınıştım ... Şoföre sordum: 

- Dağın tepesine çıktık mıydı?. 
.. - Ne münasebet bayım .. Daha yarısını 

guç tuttuk .. 
-Ya! .. . 
- Evet! .. . 

Büyük ve kuvvetli hırıltılar, hışırtılar, 
gacırlılnr ... Kamyonumuz kalkmış dağın 
tepesine doğru ahlıya, puflıya il~rlıyo:-
du ... 

dud muhafızı hududu bir metre bile ger;- me doğl'\1 uzanmış bir halde ağır ağır yü-

m~®~n hB hm~ b~ s~~e deya~ ==:~==~~~=~~~~~~b=========V~M~fi~•~R~.~Z~o~~~ 

:!~~;~~~.~~==:.h::~ı: ç~~::~~:- Casusluk tarihinden birkaç yaprak 
cFakat Tokyo ve Çançungdaki tahrika-

tı (Baştarafı 6 ncı sayfada) I W . . 
tın umillerinin şu ciheti unutmamaları mer bir İtalyan eskrimcisine çok ben- . alsıngha~ In~liz casus teşkilatı-
icab ederdi ki, Sovyetler Birligvi hududu nı cıddcn genıc::Jetmış ku tl d' zerdi. Güzel elleri tıpkı bir eskrim · . . .. "':/ • · v1.1e en ır • 
bütün mıntakalannda, geçilmez hudud- mcharetile papaların kralların katocı 1n:iştı. Nufuzu, ister lehinde ister aley• 
lardır. Sovyetler Birliğinin Japon tahri- ' ' ' - 'mde çal!§t ğ h k "'l .. 
katını durdurması, bugün ilk defa ôc- lik fcsadcılarının tuzaklarını bozardı gibi g" .. .. ı ı d e~ ese, a cnışumul 

Walsingham'm başardığı vazife gerçek b" .. or~?uyor ~.. .~zık ki ~asislik bu 
ğildir. Japon militaristler hizbinin ateşle ten ağırdı. Çünkü düşmanları sayısız, k:~kk nbua~u1 zu bır duşman ?gı gibi kıs
oynamaktan vazgeçmesi zamanı acaba amansız ve cani emellerle dolu idiler 

1
. u g amıştL On1ı1; mılli mcnfaa-

gelmemiş midh? Zira bu ateşte bir ~in · m, memleket rn .. d f l" 
elini yakması muhtemeldir.> Kıyafetlerini değiştirerek İngiltereye gösterdiği bir k ~ a ~~~:nm uzum 

Güreş teşrik müsabakaları 
(Baştarafı 8 inci sayfada) 

Alınan dereceler şunlardır: 
MUptedilcr 

Tek: Galatasaray birinci, Güneş ikinci, 
Fener üçüncü. 

İki çifte: Galatasaray birinci, Güneş i
kinci, Beykoz (müsabakayı terk). 

4 tek: Güneş birinci, Bekyoz ıkinci, Ga
latasaray üçüncü. 

Kadınlar: Güneş (Rakibsiz birinci). 
(Galatasaray 11, Güneş 11, Beykoz 3) 

puvan. 
Kıdemsizler 

Tek: Beykoz birinci, Güneş ikinci, Ga
latasaray üçüncü. 

İki çüte: Galatasaray birinci, Beykoz i
,kinci, Fener üçüncü. 

4 tek: Beykoz birinci, Güneş ikinci, Ga
latasaray üçüncü. 

sade vaız ve casusluğa değil yakıp yık- mckten d~ d eşe uslere geç "" 
d 1 b 

.. 
1

.. J . mene ıyor u. 
maya a ge en u un esuıtlerle o mü- Mari Stua t t ft 

1 d l b d Kr r El' . r ve ara ar arına karşı 
c~ e :ye ~ec ur u. a ıçe ızabeth'ı tutulan casuslar istisna edilirse Wal-
bın hır suıkasdden o kurtardı. Bunla - singham'ın el' d k' · . l ' 
rın belki bir kısmını uyduruyordu. İtnl ada bul ın e ı en ıyı e.ema~lan 
Bunda da hakkı vardı. Elizabeth hasis d ~"f' bunan talebe teşkil edıyor
ve dik başdı. Canından korkrnadıkça uh .. u ~n u casusları o, hiç bir vakit 
bugünkü birinci sınıf istihbarat v şa sı n~fuzunu arttırmakta kullanma• 
kabil casuslugw a harcananı e mu mış, daıma memleketi menfaatine tah. 

c n yarısını, sis etmişti El' b th'' taht f .. 
hatta i.içte birini bile verme w 1 . . . . · ıza e ın ını, ngılız 
mazdı. gc razı 0 - kılısesın.L koruyan Walsingham ayni za 

Elizabeth b.. "k . . . manda Ingilterede ilk milli casusluğu 
. . ' .' uy~ casus şefının hız- da kuran ilk şef di. 

metını takdır etmıyor değildi. Ancak ,-----------
mütemadi bir korku altında yaşays~ 
İngiliz Protestan alemini korumak i -
çin icab eden casus masraflarına ya -
naşmıyordu. 

Walsingham, mesleğine o kadar düş 
kün, Kraliçeye de o kadar sadıkdı ki 
o~un .. önüne ç.ıkard1ğ1 müşkülleri gözü 
goımuyordu. Icab eden parayı alama -

On beş günlük 
Kontenjan müddeti 
!JO güne çıkarıldı 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Beykoz (13, Galatasaray 7, Güneş 6) yınca kendi şahsi servetini rehine ko -
yup borç ediyordu. Bütün bu zorluklar 

Kontenjan mahsubunun gümrüklerce 
ilanı tarihinden itibaren on beş gün için
de muamelelerini bitirerek gümrük res
mini ödeyemiyenlerin beyannamelerine 
verilmiş o1an kontenjanların geri alına
cağı mefsuh kontenjan kararnamelerinde 
sarahaten zikredilmiştir. Halen mer'i 
2/7005 sayılı genel idhaliit rejimi kararın~ 
da bu hususa .dair bir hüküm mevcud ol
mamakla beraber bir teamül haline gir .. 
ıniş olan, verilen kontenjanın uzun müd .. 
det bir şahsa inhisar etmemesini tem n 
eylemekte bulunan bu usulün gümrük· 
Iercc tatbikında devam olunmaktadır. 
Son zamanlarda tüccarlar tarafından vıı .. 
ki müracaatlar üzerine yapılan incelemf'oo 
de bahsi geçen on beş günlük: kontenjcn: 
müddeti?in kifayetsizliği anlaşılmı§ bu .. 
lunduğundan bu müddetin otuaı güne 91• 
karılması uv.ının ııörülmüstür. 

puvan. 
KıdcmJiler 

Tek: Beykoz birinci, Güneş ikinci, Ga
latasaray üçüncü .. 
İki çifte: Beykoz birinci Galatasaray i

kinci, Güneş üçüncü. 
4 tek: Galatasaray brrinci, Güneş ikin

ci, Beykoz üçüne. 
Bu yarışta Güneş ekipi, Beykoza çap

raz verdiğinden ihtar verilmiştir. 
Beykoz (ll, Galatasaray 9, Güne~ 7) 

puvan. 
Umumi puvan: 
Galatasaray 27, Beykoz 27, GUn~ı 24, 

Fenerbahçe 2 puvan almışlardır. 

içinde bir yandan Jesuit'ler gibi ya -
man ve cfessas düsmanlarla mücadele 
ediyordu. Bir yandan da Elizabetb'in 
ıakibi Kraliçe - Mari Stuart'ı nezaret 
altında tutuyordu. Bu mahpus, misafir 
Kraliçeden Elizabeth'in tahtına her an 
:fenalık gelebilirdi. Kaçmak, -İskoç ve 
İngiliz- bütün düşmanlarını cezalan -
dırmak Stuart'ın en büyük emeliydi. 
Şahsen cinayetten hoşlanmasa bile Ka
tolikdi. Protestan Eiizabeth'c rakibdi. 
Bu yüzdendir ki büyük casus §efi niha 
yet onun başının kesilmesine taraftar 
oldu. 



o 
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Diyor kiı 
~ 

Her sabah kalkınca, her gece yatarken ve her 
yemekten sonra dişlerinizi " RADYOLIN ,, le 

fırçalamayı unutmayınız. 

--------Zira--------
Ancak bu sayede onların sağ· 

lamlığını, zarafetini ve parlak· 
lığını temin edebillrsJniz. 

Ancak bu sayede dişlerinize 

uzun omur, kendinize taın bir 
sıhhat temin edebilirsiniz. 

SAÇ BOYALARI JUVANTiN 
Kumral ve siyah olarak saçlara tabii surette istenilen rengı verir. 

Sabittir, sıhhi ve zararsızdır. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lstanbul 

Nafıa Vekiletinden: 
YÜKSEK MÜHENDiS VE FEN MEMURLARINA 

Yüksek Mühendis ve Fen mekteblerinden mezun olup ta kanunen mükellef 
bulundukları mecburi hizmetlerini bitirmeden evvel her ne suretle olursa ol
sun vazifelerini terketmtş olanlarla bu hizmetlerini yapmak için şimdıy~ ka
dar müracaat etmemiş veya bu husustaki davete icabet etmemiş yahut Vekilet
çe istenilen tazminatı vermemi~ veya jkametgihları meçhul kalmış olar. Yüksek 
Mühendis ve Fen memurları 3467 sayılı kanunun muvakkat maddesi hükmüne 
tevfikan 1/ Ağustos/938 den itibaren üç ay içinde yani Teşrinievvel 938 gayesi
ne kadar Nafıa Vekaletine müracaatla kanuni mükellefiyetlerinı ifa etmeleri 
lüzumu aksi takdirde mezkur 3467 sayılı kanun hükümleri haklarında tatbik edi· 
leceğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 5 inci ve 6 mcı maddeierdeki müeyyi-
deler üzerine nazarı dikkatıerı celbolunur. «2452> ,4509. 

G!ti!~~~~~~!r. ~u!n~!!'~,!. 
İSMET SANTONİN BİSKÜVITIDIR. 

Solucanları dUşUrllr, çocuğ11 cılızlıktan kurtarır. Ecznnelerde 
._ ______ ,. kutusu 20 kuruttur. 

Nafıa Vekaletinden: 
1/8/938 Pazartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa Vekaleti Malzeme Eksilt· 

me Komisyonunca cem'an 7036.- lira muhammen bedelli 50 ton telgraf teli 
ile 200 kilo bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 527.70 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı An karada Nafıa Vekaleti Malzeme Müdür· 

lüğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre. Vekaletten alıftmış mal· 

zeme müteahhidliği vesikası ile birlikte ayni gün saat 10 a kadar komisyon reis-
liğine vermeleri Iazımdır. c2370> c4488> 

Üroloğ • Operatör 

REŞiD SAMi BERKER 
idrar yolları bastalıklan mntehassısı 

8. O. lstikW caddeıi Mia Sokağı No. 1 Telefon 41443 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardakı hastalıkların m.ikroblarmı kökünden temizlemek için 
( H • L M O B L 0 ) kullanınız. 

ANNE L ER 
Biliniz ki çocuk yalnız meme 

için ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz 
ki: Çocuğu hırçmlatan sebebler· 
den birisi de apış aralarının ter 
ve saireden pişerek, kızararak 

çocuğu rahatsız etme.>idir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

PERT E V 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuvalet 
pudraları ve ne de çok ıtina ile 

hazırlanmış pahalı pudralar 

P E R T EV 
ÇOCUK PUDRASI 
yerini tutamaz. Bu pudra bilhaa
sa yavruların cildleri ve üra
zatı nazarı itibara alınarak va • 
pılmıştır. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ -: TESİS TARİHİ : 1863 ----- Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası ---------: Türkiyenin başhca şehırlerile 

: Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
: Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 

İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, 
Suriye ve Yunanistanda 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri ; 
yapar. 

ilan Tarifemiz 
Birinci sahile 400 
ikinci salı ile 250 ) ) 

Üçüncü sahile 200 )) 

Dördüncü aahile 100 )) 

iç aahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen bir müddet zarf mda 
fazlaca mikdarda ilan yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 
Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

llincıbk Kollek&U Şirketi 
K.aJıramamade Ban 

ADkara cadded 

···························································-· 
Son Posta Matbaası ................................ 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme' 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

KIZILAY 
İstanbul Deposu Direktörlüğünden: 

1 - Satınalınacak bir adet Rontken cihazı ve teferruatı 5 Ağustos 938 
tarihine rastlayan cuma gOnQ saat on birde kapalı zart usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Rontken cihazı ve teferruatının esas şartları ile fennt vanflannı 
ve vaziyet planını görmek ve bu hususta fazla izahat almak nzere istek· 
li~erin Yenl Postane civarında Kızılay hanında Kızılay 1stanbul deposu 
DırektörlllğUne mııracaat etmeleri Han olunur. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1. - Bankamıza müsabaka ile clO> müfettiş namzedi alınacaktır. 
2. - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktisad -.;•e 

Ticaret okullarından veyahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı mem· 
leketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 

3. - Müsabaka 7, 8 ve 9 EylUl/938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. C. Zıraat 
Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşriniev\•el içinde sözlü bir im· 
tihana tabi tutulacaktır. 

4. - Müfettiş namzedlerine cl40> lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak n. 
zere ayrılan müfettiş namzedleri askerlikten avdetlerine kadar ma~c;sız mezun 
sayılırlar. 

Müfetti§ namzedleri· iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına tabi 
tutulacaklar ve kazanırlarsa el 75, lira aylıkla müfettişliğe terfi ettirileceklerdi\" 
cYeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaüdlük hakkını hai7.· 
<lirler.> 

5: - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, İstanbul 
ve Izmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6. - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli suretle· 
rini bir mektubla Ankarada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Te!tiş Heyeti 
Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müra
caat mektubiyle vesikaların en geç 24/8/ 938 tarihinde Teftiş Heyeti Reisliğine 
gelmiş olması meşruttur. c2397> ,4402. 

DENiZBANK 
~ --- ........_ --- --- -- --- --- .-. --- --- -- --- .........._ .....-...._ ............. 
lstanbu~t;;;IMJ(jü;~~ 

TELLİ TABYE KLA VUZL UK BİNASININ TAMİRATI 
1 - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabya Klavuzluk binasının tamirat 

işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 28-7-988 Perşembe gQnQ saat on buçukta şubemiz Materyel 

Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 
S - Şartname, resim ve keşlfler bu serviste görülebilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı gQn ve saatte 

' mnracaatıerl. •ı••••••••••••••••••••r 

Devlet Oemiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi illnları 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 200 adet vagon muşambası 8/9/1938 Per -
şembe günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafia Müte:ıhhiUik vesikası ve tekliflerini ayni güo saat 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermelerı lA zırndır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te· 

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (4781) 

1 

Baytarlar ve Çiftlik Sahihlerinin 
Nazan Dikkatine 

Beygirler, Bakari Hayvanlar, Koyun ve keçiler için 

P A S T O R Miiessesesinin (Dalalı ) 

ŞARBON AŞILARI 
gelmiştir. Buton ecza depolarından isteyiniz. Umumi deposu 
Bay Jiil Krepen Galata Voyvoda Han No. 1 lmanbul 

lıtanbul Belediyesi llanları 1 
İtfaiyeye lüzumu olan 3000 metre hortum kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

tur. Beher metresine 170 kuruş bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 5/8/'J8 Cuma 
günü saat 11 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım müd~rlü • 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 382 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını ba"1 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 na kadar Daimi Encümene ver" 
melidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4671) 

_ ___ ,lVRUNUN Urbuz tombul, sağlam ne eti olmasını istersen FOSFATiN NECATİ yedir. Bahçekapı SALiH NEC~Ti 


