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atay Türklerinin haya ı ehi" e e! 
türk köylerini yakıyorlar, tren köprülerini berhava 
ediyorlar, şapkaları yırtıyorlar, katliama hazırlanıyorlar 

AtatlÜJ1rlk SamslYllfi1<B çolktD mu? 
'h'Hatayın emniyetinitemin için Halayın 
akiki hududunun nereden çizilmesi 
!&zım geldiğini tayine, tesbit ve tatbika 
ihtiyaç ardır. Türk büyük Erkanı har
biyesi bunu nasllolacağınıen iyi bilir,, 
~ntakya'da en son vaziyet tehlike ve 1 Çeteler tren köprülerini attılar, 

vahamet ifade ediyor tehlike genişliyor 
- - ·---

'"t•tcya 13 [Hususi Muhabirimiz Kemal sacıd- i Antakya 13 (Hu~usi Muh•birimiz Kemal Sacidden)- Halayda la hrl· 
~erı] § kat son h•ddini bu'du Bir , ok dükkanlar ve çarşılar tamamile kapalı h Surlyeden ge'en tazyik ve tahrik en hAd · 
Clı ~llni almıştı r. Umumi heyecan ve korku var· ~ bulunuyor. Memurlar ve zeı g nler ailelerini Ha eb'e göndtrmei<tedirıcr. 
u{· BUtUn Hatay endişe saatleri geclrmekte- ~ Şehirlerin kenar mahal!elerinde 11e dışlarında müsellah Arap çeteleri 'fU' Yer yer Türklere, Türk köylerine teca- ~ dolaşmakladır. Hatay • Türk iye hududundakı tren köprüsü çeteler tara. 
tl":tlek yapılmakta, ,apkalar yırtılmakta, halk ~ lından uçurulmuş ve ek~pre< bu yüzden- tehire l!ğramış ve uıun bir 
~~:Ulmektedlr.O ldUrUlenler de vardır. Geniş Öl• ~ fasıladan sonra aktarma suretıle mü~ akalat ıemin edilm.ştir 
cı 11 e bir lhtilll çıkarmak ve bu kargal[lalık için· ~ Suriye bükümet' en azgın şeklıle tal rikatına devam etmekte ve 
~Ö Türkleri katllim etmek için tertibat alındığı ~ Arnp aşiretlerine, Taşnak Ermenilere, bir ıakım serserilere silah da· 

ııı::nıımektedlr. TUrk ahali sabır ve itidalini ~ ğıtmakta ve bunları Türkler aleyhine teşvık etmektedir.Fransız müstem
b· ataza etmektedir. Suriye gazeteleri azgın 
~:~ dlfle mütemadiyen TUrklUğe ve T li rkiyeye ~ leke memurlar · iki yüzlülük etmektedirler. Bir takım Suriye 11azetelerl 

~~«:11111 ediyorlar. Sokaklarda milis ve jandarma ~ lskenderuna gemi :erle Türkiyeden silah taşındığını habe" vermekte we 
Ilı •ıtonıarı tesis edllmittlr. Fransız müstemleke ı buna kara yolilc de .'ilah ve cephane geçirildiğını ılavc etmektedirler. 
ı, '~llrları vaziyete hakim depildirler. Hataylı• ~ Halk arasıııda umumı havf ve herası devam etmekte,baskınlardan, yan. 

,~:•rı emniyet ve sellmetlni tehdit eden tehlike ~ gınlardan, umumi katlıamdaıı korkulmaktadır. Fransa huküme t ı bu va. 

~~~·~ı:y~'·yarın···Hat~Y.'.d:~~~~·::1K~Jd;~;~~~ 
.nı hararetle görüşecek Sağından 

Arıkarada teessür ve heyecan var; Ha- Gidilecek 
l;:ıy Vaziyeti ehemmiyetfe takip ediliyor Gitmiy~nlere tram· 
/ii . . .. . .. • . v~~dan athyanlar 

,. ıhtımale gore ıcabında onemlı tedbırler alın- gıb~ ceza verilece•' 

lnası için hükumete salahiyet verilecektir dü;;~:~~ K~,~~ 
"'\ i Avrupada tel· 

... 
~~ta 13 
"Ilı 1el•fonl (Hususi muhabirimiz
\; l;ılıtik"ıı) - Hataydaki meza
,. ~Ya a~t ve vakayi hakkında 
\ltt"'sii.r u den haberler heyecan 
~ E!dıt ,/andırmakta devam et-•r . •1act· . ~ ı hu .. ıselerın seyir ve in

li~ Yuk b· 
' takip ır teyakkuz ve ala-

y, ect·ı • 
1 tın to 1 mektedir. Kamu • 

>,._~•kkın~ Planarak Hatay istik-
ı ··s~ ~aki · t' • · 
~ı. ar., 1 ılafı ve Türkiye • 
"fıq -.ında 

atat1 rn ·· akdedilmiş olan 
Uza.ke . re ve tasdık e-

. .. .. t 

. . . " 
• 

....__.. ı l 
decektir. Bu münasebetle Hatay • · 
daki son vekayie hatiplerin te • 
mas edecekleri ve hararetli beya-

' natta bulunacakları anlaşılmakta • J 

dır. Bu meyanda her hangi muh
temel hadiselere karşı Kamutayın 1 

tatili esnasında tatbikına lüzum gö
rülebilecek tedbirler etrafında hü-
kfunete tam salahiyet verilmesinin 
de Mecliste müzakere ve teklif 
mevzuu olaçağı tahmin edilmekte-
dir. . (De~amı ikinci sahifede) 

Hududu kikler yaptı~ı Si• 
rada, seyru se. 
fer işlerile de 

Yeni.den de meşgul o!mu_ştu_~· 
Bu husustakı mu• 
taleasını ihtiva 

Ç·ızebı"l"ır"ız eden raporunu 1 hazı ılanııştır. 

Emniyet Mü- 1 

MAKiNEYE 
VERiRKEN 

Büyük ErkSnı harbiye 
en son Hatayın emni· 
yetinin nasıl temin edl· 
1eb11 ece ğ inın yolunu 
bilir . 

Ankara, 13 (Hususi Muhabi • 
rimiıden -Makineye verirken
telefonlıı) - Bu sabah istan • 
bulda neşrolunan bir makale 
münasebetile burada salıihıyetli 
makamlarla temasta bulundum. 

Resmi mehafil: 
- Hadiselerin inkişafını ta -

kip ediyoruz. 
Demekle iktifa etti. Hususi 

temaslarını Hataydaki küstahça 
hareketlerin ve tecavüzlerin bü
tün millet saflarında çok titiz 

(Devamı 2 inci sahifede) 

dürünün raporu· · 
na göre, ana cad~ ~ınniget Ufrektörrr 

delerde halk behe· Sa.ilı Kılıç 

mehal gittıkleri istikamette sağ ci
heti takip edeceklerdir. Bunun ak
sine hareket edenlerden, tıpkı 
tramvaylardan athyanlardan oldu-

( Devamı ikınci sahiJede) ı 
u14ııııııııu1111uı1111uııı1t11111111ıu 111111111111ııııııuııı11mu11ım 

Asiler J 

IBilbao'ya 1 

Girdilermi?
1 

- ·-· .. 
Şehire üç kilometre 
mesafedeki dağları 

işgal etmişler 
(Yaıuı 2 inci sau/amııda) 

""r · ·-

Türk ordaıu hakkındaki bügülr. laledir/erini Trahıonduki müıalı•delerll• 
bir kere daha izhar eden Ulu Önder orduda tatbikat gaptırruor 

rıc izalıat alıyorlar 

Büyük Şefin bugün 
Samsun'a çıktığı 

şayi oldu 
•• 

Ulu Onderin Samsun' dan Anka-
raga gitmeleri muhtemel 

(Yazuı 2 inci s11yfada) 

,------------·--·----~ 

KARA BELA 
Bu son derece meraklı yeni :~::::~:~::::: 

yarın başllyoruz .................. tefrı"kamıza 11111ııuııııu ıı1 

111111111111111111 

KorsanlıK 

tarihe karış- ı 
mış değildir. 

BilSkls şim
di. hem de ı 
fennin en 
son ihtira
larından ve 

vasıtaların· 
dan istifa· 
de ederek. 
KORSANiık 

yapanlar . 
en akla gel· 
mez vasıta
lara müra
caat ederek 
haydutluk. 
ıarını yapar-

' 

ken. bin bır 
macera ge
çirenler yok 
değildır bun 
ıardan bırı 
Si de 

\ 

KARA -BELA 
dır. Bu adamın h r kıkaten nasıl l<ara bir bela 
olduÇıunu anlamak ıcin YARINDAN iTIE::lAREN 
tefrıkasına başııyacaÇıımız harlkulSde maceralarını 
!akıp ediniz. 

Bu roman SON TELGRAF'ın vadettiği 
yeniliklerden ve kuvvetli mündere· 
cattan birisidir. · 

Yazan: Muammer Alatur 
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• 
lr1 anları imrendirecek 

bir istatistik! 
İstanbulda, mesela, hayvan yiye

mıyecek derecede fakir olanlan 
himııye cemiyeti veya hayvan gibi 
sokak ortasında kalmışları misa • 
firhanelerde himaye cemiyeti yok
tur. Fakat hayvanları himaye ce
miyeti vardır! Hiç şüphesiz.. gerek 
bu cemiyet ve gerek azaları elbet
te muhterem ve yüksek insanlar
dır. Hele bu cemiyetin yaptıkları
na ait olarak ga~etelerde neşredi
len istatistiği okumuşsanız, muhte
rem cemiyetin hatta pek muhte -
rem olduğuna' şüpheniz kalmaz. 
Zira bir sene ıarf ında bakınız, 
hayvanları himaye cemiyeti neler 
yapmış: 

Bir defa 1068 hay\·anı meccanen 
mua~ ne etmiş, ki onların bu mec
canen muayeneye mazhar olanları 
hiç şüphesiz biz insanlarınki gibi 
dcgildir: Bu YEki'ına herhalde on
ların esnaf tabakası da dahildir!! 

y Sonra, meraklılara 248 köpek da
gıtmış. Hangi meraklılara amma? 
orasını bilmiyoruz. Zannedersek 
lüks apartı~nların kıvucık me: 
rakhlarına ! .. 

Sonra, 3,848 köpeği, 1,337 kediyi, 
42 beygiri, 2 eşeği, bir tavşanı, bir 
kaplumbağayı, bir kurdu bir kazı 
bir tilkiyi, bir leyleği ve

1 

bir çay : 
lfığı insani surette öldürmüş! De
mek bu hayvanlara da son Habe _ 
şistan usulü tatbik olunmuş!L 

Fakat nicelerimizc gıpta verecek 
şey şu: 

Bu bahtiyar ölüler arasında iki 
eşeğin bile insanca ölüşüdürl.. 

Bundan başka: 
972 sürücü beygirinin yükü ha

fifletilmiş, 456 ökse, 5 ağ, 124 kafes 
müsadere edilmis. 

Bu kadar ökse; bu kadar ağ, bu 
k~dar kafes müsadere edildığine 
go.·f', demek, onların da Asmaaltı 
Bnlıkpazarı, Mahmutpaşa gibi yer~ 
1eri var!!.. 

van iaşe edilmiş! 12,410 hayvan mı? 
Hayret buyurulmuyor mu: Acaba 
İstanbulda bu kadar, 12 binlerce 
ne hayvanı var? 

* Çoıcuktanal haberi l 
Baksanız a, gazetelere beyanatta 

bulunan çocuklardan biri: 
- Hayatta en korkunç şey yok

sulluk, parasızlıktır! 
Diyor. Eğer çocuktan al ha -

beri dedikleri doğru ise ve parasız
lık hakikaten en korkunç şey ise, 
demek biz çoğumuzun yalnız para 
kese1erimiz değil, öd keselerimiz 
de çoktan delık!! ı 

* Hangi ahval iyi? 
Amerikalı bir çiftçinin garabeti

ni okudunuz mu: İneklerin musi
kiden hoşlandıklarını anlayınca, 

tecrübe etmiş, asıl cazı beğendik -
lerini görmüş! Bunun üzerine i -
neklerin ahırına radyo koymuş ve 
hakikaten ineklerin daha fazla süt 
verdiklerini görmüş! Bunun bir 
başka iyiliği daha varmış: inekler 
radyo dinlerken daha az da yiyor
lar, yani hem çok süt alıyor, hem 
az masraf oluyormuş .. 

Halbuki bizim usul daha iyi. Zi
ra: bizdeki inekler - zahir cazbant
tan ziyade bandoyu sevdikleri i
çin - (boru) ya dayanamıyorlar: 
boru görünce bol süt veriyorlar! 
hem de bizdeki bu usulde az mas
raf değil, hiç masraf olmuyorl! 

* Bir kan davası daha 
---~ 

Şu kan davasının menedilmesi 
kadar memlekete hayırlı bir şey, 
cidden bilmiyoruz. Yalnız bu bele
diyelere de teşmil olunmalı: Zira 
şu kan davası yüzünden hergün 
miJyonlarca akrabamız olan tahta
kurusu ve sivrisinek öldürmekten 
bıktık usandık!! .. 

Asıl hayret edılecek harikulade 
cihet şu: . ~e-W7j'%i 

Bu buhranlı zamDnda 12,410 hay- ~ 
ıınnt11nıunuııuıını11tnı11uı.uuuuı nıntuıuunnnuııını 111111nııHuınuı 1t1ıuuuınıımıı 

Kamutayda 1 AtatÜ;·k·;ii'~""'"""'""""'"'" 
Hataymüzakeresil Trabzondan 
Yarın! Avdetleri 

(Birinci sahifeden devam) 
Hatta, Kamutayın yarınki celse

sinin büyiık ehemmiyeti münase -
betile İnönünün irad edeceği ve 
Hatay mevzuu üzerinde duracağı 
siyasi nutkunun da pek mühim ve 
şümullü olacağı beyan edilmekte
dir. 
Yarınki celseden sonra, l\fecli -

sin İnönü hükumetine tam itimad 
reyi vermek surctile tatil etmesi de 
muhtemeldir. 

Her halde muhakkak olan bir şey 
varsa o da, Ankarnda Suriye müf
ritlerinin tahrikçiliği ve bunun ifa
de ve işaret ettiği akıbetin üzerinde 
hassasiyet ve asabiyetle durulma -
sıdır. Bilhassa Milletler Ccmiye -
tinin kararından sonra dahi Suriye 
müfritlerinin bu tarzdaki hareket
leri siyasi hazımsızlığın ve sui ni
yetin en bariz misali olarak görül -
mcktedir. 

Kaldırımların 
Sağından 
Gidilecek 

(Birinci sahifeden devam) 
ğu gibi, yüz ikişer kuruş para cc -
z:ısı alınacaktır. 

Bundan başka karşıdan karşıya 
da ancak muayyen yerlerden ve a

muden geçilecektir. Yalnız evvelce 

karşıdan karşıyn geçilecek yerle -
rin isaretlcndidlmesi için muhtelif 
sistemle1· tecrübe edilmiş, fakat hiç 
birisinden ınüsbct bir netice nlına-

mamışh. Şimdi alôkadarlar bunu 
temin için en ameli bir ~ekil araş
tırmaktadırlar. 

Maamafih ev\elce her türlü se
kil tecrübe edilmiş olduğundan bu 
defa büsbütün ayn bir şekil aran
maktadır. Bu arada tramvay di -
reklerinin yerden bir metre yük -
sekliğinde kırmmya boyanması ve 
ya ayrıca birer metre uzunluğunda 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Ulu Ônderin Başbakan 
l~mct lnönüne yazdığı telgraf dün 
Kamutayda okunurken bu telgra
fın kahraman Türk ordu~una, Ko· 
~utan)arına, Subaylarına ve Erle· 
rme ~ı.t olan kısımları Büyük Millet 
Meclısındc bir kere daha kahra" 
man ~rdumuz hakkında hararetli 
teıahurata vesile verdi 
. ~üyük Şef telirafında takdirle
rının Mareşal tarafından da ibla. 
~ının kendisini ayrıca mütehassis 
edece~ini kayıt buyuruyorlardı. 
Ôğre~diğime göre Büyük Erkanı 
Harbıye Reisi Mueşal kamutay 
toplantısından . sonra . büyük. şefin 
arıularını yt!rıne getırmiş, kendi 
tab~s~üs \'e takdirlerini de ilive 
etmıştır. 

Büyük Türk ordusu milletin 
um~~i sevgisi içinde kendi kud. 
retının en yüksek mertebesine var. 
mı~ .ve her türlü millet vazifesini 
emnıy~t ve ihtimamla başarmaya 

muktedır hale yükseltmiş bulunmak· 
tadır. 

• Atatürkün dün Trabzondan ay. 
rıldı~ını hususr muhabirimiz haber 
~er~ışti. Büyük Şefin bugün öğle 
uzerı Samsuna çıktığı şayi olmuş-

sa da bu şayiayı teyit mümkün ola. 
mıımıştır. 

Bu şayiaya göre Ulu Önder 
Samsundan doğruca Ankaraya gi
decekler ve Aokarada yarın Hatay 
davasını müıakere edecek olan Ka· 
mutayın toplantısında kendileri de 
bulunacaktır. 

Ancak, bu bir ihtimal olmakla 
bı;rab;r. yukarıda da işaret ettiği
mız gıbı ne lstanbuldaki salahiyetli 
m&kamlar nezdinde ne de Anka-
rada bu haberi tetkik mümkün 
olamamıştır. Yalnız lzmir vapuru· 
nun dün geceye, do~ru Samsuna 
yakınlaştığı telsizle öğrenilmiştir. 
Mamafih ağlebi ibtima\c göre bü. 
yiik şef yarın !stant.ulu şereflendi .. 
rcceklerdir. 

ince demir kazıklar kakılm=::' 
mevzuu bahistir. Bu şekillerden 

birisi tercih edilecek, miıteakıben 
yeni kararların tatbıkına geçıJe • 
cektir. · 

Piyangonun 
Dünkü 
Talilileri 

Dünkü keşidenin talilileri tama
men belli olmuştur. 40 bin liralık 

büyük ıkramiyenin ayrı ayrı iki 
parçaları Aksarayda Langada Fı -
rıncı Çırağı Kamil ile Kalyoncu -
kulluğunda bakkal çırağı Koçoya 
isabet etmiştir. 40 bin liralık en bü
yük ikramiyenin diğer parçası dn 
Eminönündc Nimet gişesi tarafın
dan Gayri Mübadiller Cemiyeti Ka
tibi umumisi Bay Şahaba satılan 

bilete isabet etmiş, Bay Şahap dün 
paralarını bu gişeden tamamen al
mıştır. 

Balıkpazarında Abdi isminde bir 
hamal keşideden bir saat evvel Ni
met gişesinden aldığı biletinı sat
mış, bir sant sonra bu bilete 12 bin 
lira çıkmıştır. 

İngiliz 
Hariciye 
Nazırı geliyor 

Gelecek ha(ta Orta Avrupada ve 
Balkanlarda seyahate çıkacak olan 
İngiliz Hariciye Nazırı Eden'in 
memleketimize de geleceği haber 
verilmektedir. Nazırla maiyeti 
memleketimizde üç gün kalacak
lardır.· 
Nazıra müsteşar Loı-d Kromborn 

da refakat etmektedir. 
11unımrtmfftUunn•nnııurntmnnt1•rrtuıuııtt1tuııuuıı""ttutt 

Hududu 
Yeniden de 
Çizebiliriz 

(/ inci say/Gdan detıam) 
bir alaka ile giidüldiiğünü gös
ternıektedir. Suriye miifritleri
nin hazımsızlığı ı:e idraksizli{ji 
bilhassa dikkati ceıoetmekte, 

asabiyet uyandırmaktadır. 
Bıt 1ıus11sta srıliihiyettar bir 

diplomat barıa Ştmları söyLedi: 
c- Müstakil Hatayı her ba -

1amdan emniyette görmek gi -
miz bırinci vazifem izdir. Bu hu
susta Fransaya düşen önemli . 
vazifeleT vardır. Eğer Fransa :bu 
t'azifelerini ifada ihmal ederse, 
Psasen birinci derecede bizi a
lakadar eden bu. bahis üzerinde 
ifası yine bızim için gereken ted
birleri ittihaz edeceğimiz tabii
dir .• 

Yine bu :;;at baııa dedi ki: 
c- Hataynı hakiki hududu -

nun nereden çizilmesi laZ1mgel
diğini tayine, tesbite ve tatbika 
ihtiyaç vardır. Türk Büyük Er
kanılıarbiyesi buııun na8tl ola
cağını en iyi bilir.> demenin ye
ri vardır. Türk milleti için Türk 
Hatayı ırz, kan, can bakımından 
emniyette görmemek elbette 1 i, 
lnı tarzı hareketi son bir tedbir 
olarak ve tamamile haklı olarak 
icabettirfr ki, bu da Suriye müf
ritlerine pek pahalıya mal olur. 
ller halde Suriyelilerin idrakini 
yüksek ve müstakil olmıya nam
zet bir millete yaraşır görmek is
tiyoruz.• 

içer de 

* Mardınde yapılan petrol son -
dajlnrı çok iyi neticeler vermiştir. * Ders senesi sonu münasebeti
le ôni.imüzdeki hafta ilk mektepler
de el işleri sergisi açılacaktır . * Polislerin yüzmek öğrenmele
ri ve kürek çekmeği bHmeJeri ka
rarlaştırılmıştır. * Eminönö Halkcvi için yaptı -
rıTmasına karar verilen yeni bina, 
Beyazıdda inşa edilecektir. * Beyoğlu ve Divanyolu cadde
leri asfalta çevrilecektir. * Eski Suriye cumhurreisi Abit 
Bey bir kaç güne kadar şehrimize 
gelecektir. * Prostun müstakbel şehir pro-

r 
jesini tetkik etmek üzere bir ihti -
sas komisyonu teşkil edilecektir. * Belediyece istimlak edilec~k 
olan yere batan sarayı icabındcı sı
ğınak olarak kullanılacaktır. 

ursarda * Meşhur sinema artısli Pola 
Neğrinin Berlinde bır hastahane -
de ağır surette hasta yatmakta ol
duğu bildırilmektedir. * Belçika baş..,·ekıli Amerika 
cumhurreısi He görüşmek üzere Pa-

risten Şerburga geçmiş \'e oradan 
hareket etmiştir. * Sovyet Rusya ile Amerika a
rasında şimal kutbundan geçecek 
bir hava yolu açılacaktır. * Almanyada askeri bir tayyare 
düşmüş, içinde bulunan altı kişi öl
müştür. 

~~---·---

''H t a ay,, 
Vapuru 
Bitirilmek üzere 

Denizyolları idaresinin Alman -
yaya beşct bin tonluk üç gemi ıs -
marlıyacağı yazılmı~tı. Planları 

tamamile hazırlanan \'e fabrıkaca 
tetkik edilmekte olan bu gemiler 
hakkındaki kal'i mukavele Anka
nıda imzalanacaktır. 

Krup fabrikası Mersın haltı için 
ısmarlanan vapurun bütün aksa -

mını tamamlamış Vf' vapurun bir 
metre boyunda modelıni idareye 
göndermiştir. Bu vapur 2650 ton -
luktur. 1600 ton yi.tk alabilecektir. 
Sür'ati 12,5 mildır. · 

Benzin ihtikarı 
için konıisyon 
Toplanıyor 

Benzin fiatlarının sebepsiz yere 
yükseltilmesi etrafında &>ledıye 

tetkiklerini bilirmiş ve ihtikar ya· 
pıldığını tesbit etmiştir. Şımdı Ti· 
caret Odasının kararı beklenmek
tedir. 

Kanun hükümlerine göre, ihti -
kar komisyonunun toplanması Hi
zım gelmektedir. Komisyonun va
linin ve yahut tayin edeceği bir za-

tın riyasetinde Belediye ve Tıca -
ret Odasından birer zattan mürek· 
kep olması lazımdır. Bu komisyo • 
nun toplanması hakkında valinin 
yarın bir karar \'ermesi beklen • 
mektedir. 

İş Dairesi müfettişleri salı gü -
nünden itibaren müesseseleri tef-

tişe başlıyacaklardır. Müfettişler 

haftnlık mesai saatlerinin 48 saat ~ 

rDiŞ SiYASA j 
k Yot<·· 

Askeri i~if~
1 

~aıırı 
Almanya Millı Mudafaa ·.r.ı· 

~·ı ıır 
Mareşal Blombcrg'in Rorl18

J ın~ 
reti az dedikoduya yol a~rıııeri 
Mareşalin önünde geçit resı ~p 
yapıldı, hava uçuşları bun~.;istıııı· 
etti. Hatta Trablustan, Jiab ·İe tilf" 

ten fazla olmamasına, iş veren'ierle dan getirilen casker> ler bı k ıl 
i"ciler arasındaki mukavelelerin ı·· .. 1 ı yanara " u tur ü cfantazi> er r 
kanuna uygun olup olmadığına, ge- koşturdular, vesaire.. d

0 
ııoıı· 

ce çalışanlara fazla ücret verilme- Alman Mareşali geçenler ~ uıı:ll 
sine ve bunun gibi diğer noktalara drada bulundu. İngilizlerle rıı:ıııı· 
dikkat edecekler ve müşahedeleri- uzadıya görüştü. İngiliz don~ 11a· 
ni günü gününe İş İdaresine bildi· sının büyük geçit resminde e0ıırt 
receklcrdir. zırdı. Roma seyahati bundıını:kıe~ 

Kanun pazartesi günü akşamı 

saat 24 den itibaren tatbik mevki
me girecektir. 

"u .d. 
namı lJ/e,, 

Dalmaç_11a 
Kıyılarında~. 

Belgrnd 12 (Hususi) - cHami
diye• mektep gemisi Dalmaçya sa
hillerındeki Dubrovnig limanına 
gelmiştir. Türk gemisinin ziyareti 
~ehırde büyük bır oliika uyandır -
m1ştır. Herkes sahillerden .. Hami
diye• yi seyretmektedir. Bura ga
zeteleri cHamidiye• nin Yugoslav
ya kıyılarını ziyareti rnünascbetile 
dostca yazılar yazmaktadırlar. cHa
mfdıye. kumandanı, zabitan ve ta
lebesı Belgradı da ziyaret edecek
lerdir. 

Çocuklardan 
Mürekkep bir 
Hırsız çetesi 

Polis, henüz on altı on yedi ya -
şında çocuklardan mürekkep bir 
hırsız kumpanyası yakalamıştır. 

Bu yedi kişilik kumpanyanın re· 
isi de Ljmbo isminde on dokuz ya-

ş1ı1da genç bir adarn:lır. Keremiya1 

liumayak, Simon, Leon Karanfil, 
Kiragos, Andon namındaki hırsız 

çocuklar, şehrin bir çok yerlerinde 
kilıtleri kırmak, damları delmek su
retile bir çok hırsızlıklar yapmışlar 
ve içlerinden ikisi yataklık etmiş -
tir. 

Polis, calınan bütün malları bul· 
muş ve hcpsıni Adlıyeye gönder -
miştir. 

CADDE ORTASINDA BİR 
HIRSIZ 

Yalovacfan ş<-hrimizc gelen Ha -
ti~ isminde bir kadın akşam üzeri 
Edirnekapı civarından geçerken ö
nüne tanımadığı bir şahıs çıkmış ve 

nereye gitmek istediğini sormuştur. 
Hatice bu civarda bir tanıdığına 

gitmekte olduğunu söyleyince meç
hul şahıs: 

- Ben onları tanıyorum, gel be
raber gidelim ... diyerek glıya ka
dına yardım maksadile elinden eş
yalarını almış ve biraz sonra ka -
ranlıklarda kaybolmuştur . 

Hatice; Bursadan getirdiği ku -
maşlarının ve cşyo.sının bu adam 
tarafından götürüldüğiinü görünce 
feryada başlamış ve Süleyman İs
ısmindeki hırsız yakalanmı· tır. 

oluyor ve İtalyanlar asker Jtfl' 
kuvvet ve kudretlerini AlıJlatl ,·e-

l. .. k . . de her 
r~şa ıne .gosterme ıçın. ışJl'f' 
sıleden ıstif ade etmeyı bilrtl 
dir. s·ıl' 

. 1 ·a ara f 
Fakat Almanya ve Jta ) ld!.l 

daki askeri ittifak sözleri ne. 
0,ru.' 

Bunu iJeri sürenler de şirnd~rıres 
bu bahsın üzerinde ısrar e !· 
olmuşlardır. Bugünkü Alrnsrı:br 

skerı 
talyan rnünasebatı nrtık a ~-
ittifakın, iki devletin arası~~ert' 
yacağı Slkı bir teşriki rnesaı 0ı;a 
cesinde o]madığı aşikardır. Çil le • 
Almanya, harekatında se~bC~t J{J • 
mak istemektedir. Berlın 11r.ııı 
ma münasebatı bilhassa italY ~ 
gösterdiği arzunun kuvvetile ıiP 
sıkıdır; bu da besbelli. Fakat .11~ı· 
Müdafaa Nazırının Rorna ~e)ııal'i· 
tinden sonra da anlaşılan bil'ttsl1' 
kat var ki, o da Almanyanı~ b'f jt• 
ile tednfüi mahiyette askerl ; 14Jf· 
tifaka hiç taraftar oıııısdı ııS1' 
Berlin hükumeti, daha do~ 
Alman erkanıharbiyesi Avru .we 
garp devletlerini, başta fngı• ~t 
oldu~u halde, Fransayı ve 13~ 
yı tatmin ederek anlaşmayı f' 
etmektedir. İtalyan dostluğU~s ,. •. 
lince; Berlin - Roma mihver' 1~· 
manyanın diğer saydığımız. ef~uııt' 
leri gücendirecek kadar nerı g'. r t' 
sine hiç bir zaman onu rnecbll 
decck gibi görünmüyor... f 

Ahmet 118&1/ 
tt••" uu•1tttıuı1111111111111,ıı11ııt1tUllllllHUlllllttllUl 111tt 
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Asiler 
Bilbao'ya 
Girdi er mi? ··• 

S 1 13 A A.) ı~ı· .. 
• a amıınc.ı, ( . - elı • 

cilerin rad:r•o istasyonu şu 1 

neşretmektedir: . . ıa'•' 
Dün ·aat 14'dc ·hti!tılcı !:~~ 

Bilbao'nun son müdaf ıa cef11 1 el' 
kırarak Cumhuriyetdlerin te' ~f11'~ 
tikleri manialaıı aşıp boınbn 11 ifı 
suretiyle ilcrlıyerek (LırJlbll'ııd' 
kıtalarına 6 kilometre uzunlll~cıı#I 
bir cephe üzerinde geridell ~~. ~ 
etmişlerdir. ihtilalciler BilbnO ~(' 
kilometreden daha az bir. ııı.ııl el' 
dahilinde bulunan tepeleri ışg 
mişlerdir. ,d~' 
Düşmanın ıayıat. 5ayet ıılr' ,ı· 

Kıtalarımız ilerlemeğe der~11d' 
mektedirler. Aragon ;ep ıe O"' 
hükümetcilerı 1 Hueırct• ve ,ıı t 
milla mıntakalarında tanı.:Jııt 8t 
mayesinde olarak )'aptıkl~rı \ 
ruzlar geri püskürtülmijtttı~· t>Otıl' 

I ___ aba_h_ve_ak_şa_m_b_aş_m~a_rr_irl_,eri_ne_ya_z y_r_ar.....:? 1 

Cumhuriyetcilere aid jl.:ı ı~ı' 
bardıman tayyaresile üç a,,cı 
yare.si yere düşürülmüştür. gB~ 

HAVADA AIR l\:UHAR o~' 
~:ılamanca, 13 (A. A.) -:"'l tfel1 

Cumhuriyet ha\•a filol3r1 do~ıı1''~ 
Sala"!anca istıkametinde uç ~ı:örıı' 
dır. Asi tayyareleri ile htJ gel' 
tayyareleri arasında vuku~ efe ti< 
şiddetli çarpışmalar neticesırı~ 
hükumet tayyı.resi dü-smü~tıl;~o~ 
BiR ŞEl-~IR DAHA aoM 13 Cumhuriyet 

Eğer Fransa vazifesini 
yapmaktan Aciz ise 

Bu taşkınlık Fransız müstemle -
ke memurlarının Hikayt gözleri ö-
nünde cereyan ediyor. Milletler Ce· 
miyetinde elde ettiğimiz neticder 

her taraf için çok büyük bir ka

zançtır. Buna rağmen Suriye bir 

kazan gibi kaynamakta devam edi -

yor. Ta~lınlıklar yavaş yavaş az -
ğınhk şeklini alıyor. 

Fakat bilsinler ki, Halayda kar
gaşalıklar yaparak, ırktaşlarımıza 

getirecekleri ziyanları behemehal 
kendilerine ve ağır surette tazmin 

ettıririz. Hataya karşı yarattıkları 
emniyetsizliği tamamile bertaraf 

etmek için hududu Su9yenin ne • 

resine kadar lazımsa, orasına ka -

dar götürürüz. Eğer Fransa vazüe

sini ifa etmekten acizse, biz Ha -

tayı üç beş Arap çapulcusuna karşı 
muhafaza etmekten ficiz kalamayız. 

Hiıkumetimizden rica ederiz, va -
ziyetin tam bir hadde gelmiş olan 

lıakiki ve ciddi icaplarını gözönün
dc tutsun. 

Tan 
AtatUrk ve millet 

Türk milleti tabiata karşı bü • 
yük bir mücadeleye başlamak üze
redir Şimdıye kadar ziraatimiz ok 
dC\1 rinde kalmıştı. Şımdi makıne 

silahını kullanmıya hazırlanıyoruz. 

Atatürk bir toprak memleketi -
nin önderi sıfatilc bu mücadeleyi 
senelerce evvel, tek başına açmış
tı. Atatürk, boş toprakları makine 
ve su kuvvetile az zamanda ma -
murcye çevirmişti. Şimdı bu ma -
mureJeri mıllete hediye etmiş bu
lunuyorlar. Bu güzel mamure1cri 
millete vermesinin, toprak istih • 
sal hayatımızda atılan yeni çığır 
için yüksek bir işaret sayıyoruz. 

Kurun • 
Siy si hafla 

Suriyedeki Vatani hükumeti he
nüz 'l'ürkiye ıle Fransa arasında 

mutabık kalınan ve Milletler Cc-
' 

miycti tarafından tasdık edilen an-
laşmayı gönül rızasılc kabul eder 

,. 7i\• 'te dr[:ıldir. Hatt:ı daha ileri 
gıdC'r<'k iT' ,+,c "İzane hareketlere 
me' 1 rr ' • 4 lcr. 

Bu. 
sinde v 

- H tay mesele
ma formüli.ınün 

tatbiki Fransaya ait bır vazife ol
duğuna göre, şımdilık bizım ıçin 

netıceye ıntizar etmek lazımdır. 

Şayet bu harekellcrınden dolayı 

bir takım maddi zararlar mevda -
na gelecek olursa bunların te\•lid 
edeceği mcs'ulıyet o kadar ağır o· 
lacaktır. 

Son Posta 

Bize &anat fUtuhatl için 
kahraman lazımı 

Hayatta c:n çok gıpta cdılecek 

adam, muvaffak olmuş artıst. bil . 
hassa opera artistıdır. Tıyatrosuı 

ve operasız bir millet medenıyet 
camiasının kültür seviyesi içınde 

herkesle müsavi olan bir mevkide 
oturmak hakkını haiz değildır Bu· 
nun ıçindır ki, Kiıltür Bakanhğı bu 
işe bir incı derecede ehemmıyet ver· 
miye başladı Bir oper.a mektebi aç
tı. Turk gençleri için bugün hem 
bir fırsat kapısı açılmış, hem de 
bir vazife gosterilmi~tir. Bize sa . 
nat fütuhatı lazımdır. Her saha . 
da bu kadar kahraman yetiştirmiş 
bir memlekette Türk gençlerinden 
bir kaç düzüne değerli kahramnn 
ne vakit çıkacak? 

Aksam 
Baş makalesi yoktur. 

MAN EDiLDi Jı:i V 
Valencia 13 (A. A.) -. e otıı1 

deniz tayyaresi Sagont üıerııı 01t11~ 
b K·nıse d1

'· omba atmışlardır. ı '. et~iı · 
nıiştir. Hasnrat ehenırn1Yv11ıeıı , 
Tayyareler bundan sonra efe ~;, 
aya doğru yollanmışlıı,: 1~:,şısıll ~ 
vn bataryalarının ateşı ve Y ' 

kaçmağa mecbur olnıJşıa: de t>ıl 
bile takriben 16 mil ıııe~a t ostölle: 
lunan bir harp gernisin•tı 
konmuşlardır -------
Yeni Lokartı0 

Notası f 
Ve Almarıltt ,csıı1 

- )'srı &il' 
Berlin 13 (A.A ) - rrıo'fo ıel 

mahnfillcr yeni bir ı.o1".~J<ırıdll, 
ir olan Fransız nota5t htı t>ll Jl~ ; 
sir1erdc buJunmakta ve ce1' 1 • 
nın müzakereleri jlcrıet~,ti\ıı e ; 
hiyette yeni bir unsur 1,.,ı?'~ı· 
mediğini ve Almanyarı~rı bİ}ı ~' 
Çek ynrdı:n paktına rnu; t"1' 1''" 
Jara karşı kafi muk,.b

1 ı.ıf•ıı 1 

istemesinin t~bii oldıli 
eylemektedirlcr. 
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r -------"),. TORKKUŞU_ /[Hal~i:~~~~:fu ] 
ünün meselesi: :5 bı"n genç havacılık talim- G~n~leri'!'izi~ 

b • • h Btlgı sevıyeaı 

1;air istatistiğe göre sınır as- lerile uğraşıyor Aı!!!!~da~.~~::~rA!manpro 
taları gittikçe artıyor Yüksek yelken uçuşu kampı ~~;:.Y~:::~~~~r~;~7ı~f~:~;;!·: 

Bl·r yılda 1500 hastaya bakıldı Temmuzda lnönünde açılacak :~'.nB~·
1

~~:~·~.~~~~:d;!~;ı~,~z: 
'zi yakından tetkike fırsat bul -

G cnçlerimizin tayyareciliğe kar- caktır. Diğer taraftan Turkkuşu • muş bir ecnebi mütehassısın hük-

Tı b '-'aku··1tesı·nı·n muhtelif kısımlarında yapı- Şl olan büyük alakalarını art- na yapılan müracaatler her yerde mü müdür? Profesörün böyle bir 
r tırmak ve onları daha tahsil ça - he gün artmaktadır. fırsat bulabildiğini hiç zannetmi-

l t d •t •t ••h • kam/ar ğında iken tayyareciliğın bazı şu- Geçen sene ancak 100 gencin faa- yoruz 
Qn muayene Ve e aVl ere Ql mU zm ra belerine hazırlamak için yeni ted- liyetine sahne olan Türkku~u şu - Fak~t bu hükmün de bir muka-

müracaat etmiştir. l ı~ Fakültesi klinik ve polikli - yapılmıştır Ayrıca ikinci ~rrahi 
11 

nıklerinin bir yıllık faalıyeti klınığinde de (670) tedavi ve (510) Umumi yekuna nazarnn (14851) 
~ilkkında yapılan bir istatistikten amelıyat ıcra edilmiştir. ki~i yatmış. (5086) kışi ameliyat 

bııl~ıldığına göre bir sene içınde Ç~uk cerrahi klinığiııde (263) olmuş. (1852) ayak tedavisi ya • ı 
~~nci dahiliye klıniğinde (1265) ayak tedavisi ve (437) çocuk ame- pılmıştır. 
t l tedavi edilmiş. (4,797) kişi mü- liyatı yapılmışttr. Bu istatistiğe göre, bir sene için-
'ca_a, t etmiştir. Ayrıca cerrahi olmıyan muhle- 1 .. G de tedavi ıçin tıb fakiillcsine mu -0z kısmına (2,500) kişi müra- lif hastalıklardan da (365) çocuk 

taat racaat "denlerin ekscriyetıni; göz ~ etrniş, (50) göz ameliyatı ya- yatmış, (3,707) çocuk ayakta teda- " 
~ı~~tır. Bunlardan maada (7000) vi edilmıştir. hastaları ile akıl ve sinir kısmı teş-
1iinın gözüne de ayakta tedavi Sinir kliniğinde (161) kişi yat - kil etmektedir. 
ilpıı .... 1 t Yalnız ... kıl ve sı"nı·r hastalıg" ından 

"' Ş ır. mış, (468) kişi teqavi edilmişlır. •· 
~ltinci cerrahi kliniğinde ise Akliye kliniğinde (308) kişi yat- şikayet edenlerin mıktan (I500) e 

(I6Qo) b (fllO) k" · . yakındır. ~!te~d~a~v~i~,~·e~(~l2~0~0~)~a~m!!!el~i)~'a~t~~m~ı!şt~ı~r.~A~y~r~ı:ca:.._~u~r:ay~·a~~·~:.._::~1~~1...:.,;.;.:.:,::.:.:.:.:.~------------------~ı 

'lazifelerine nihayet 1 iki yatı. 
verilen Mektebı 

Açılacak 
nıemurların vaziyeti Kimsesiz çocuklar bu· 

rede okutulacak '/'. k -------- l- - d / Maarif Müdürlüğü; İstanbul ci· 
e aüt olan memur arın a nası varındaki köylı.i çocuklarını okut-h kl • b • d •tJ • mak üzere parasız. iki yatılı rnek-Qre kef edece erl tes lt e f l tep açmak tasavvurundadır. Bu 

V ekalet inzibat komisyonu ka:C:. 
q tile memuriyetle alakaları ke
~~n müstahdem veya muhtelıf şe
ııı lerle açıkta kalmı~ bulunan me
~ lırların tekaütlüğü işlerinin u-
t tıı.arnası hakkında Maliye Vekale
~den dun Vilayete mühim bir ta-

: gelmiştir. 
lak Una nazaran Vekaletin kat'ı a
'll a kararı hemen memura imza 
in tıka.bilinde bildirilecek ve me • 
~r o giın işinden ayrılacaktır. 
~ Ca.k istifa etmış, ihraç edilmiş, 
iılernuriyetten mahrumiyet eczası 
tıa ınış veya mahkum olmuş bulu
ta~lara bu karar tebliğ olunmıya
b b Vekalete ıade edilecek ve es-

tekaiit muamelesinin hemen ya -
pılması için memur hakkında tah
kikat olup olmadığının, fazla ma • 

aştan ziınınetı bulunup bulunma
dığının, hükmen tahakkuk etmiş 

borcu olup olmadığının acele Veka
lete bildirilmesi Jüzıındır. 

Kendilerine tahsis olunacak te • 
kaül maaşı veya ikramiyelerin 

hangi malsanrlığına gönderileceği
ni tayin için bu memurların hangi 
~ehirde oturmayı ihtiyar ettikleri 
de bildirilecektir. 

mekteplere devam edecek talebe
den hiç bir ücret alınmıyacak, yal
nız iaşesini koylüler temin ede • 

cektir. 
Mekteplerden biri Silivri civa

rında, diğeri Üsküdar veya Beykoz 
mıntakasında olacaktır. 

Köy yatı mektebine devam erle
cek talebelere; nazari ve amelt ilk
mektep tahsilinden ba~ka ayrıca 

köy işleri hakkında <'trafü malıi

mat verilecektir. -·-OskUder Beykoz yolu 

birler alınmaktadır. belerinde bu yıl beş bine yakın yese mahsulü olduğu aşik5r. Zan-
genç çalışmaktadır. nederiz, profesör bu mukayeseyi Bu meyanda; Türkkuşunun na

zari derslerilc modelcilik, plancör
lük gibi kısımlar hakkında orta 
mektep ve li!>elerin tedrisat prog
ramlarına yeni dersler konulmast 
düşünülmektedir. Bu suretle, hava 
\'e havacılık zevki daha mektep sı
ralarında çocuklarımtza aşılana -

İstanbul, İzmir, Eairne, Ankara, kendi memleketinin talebesile yap-
Adanadaki Türkkuşu ~ubelerinde mış olsa gerektir. 
şimdiden bine yakın genç, u~ayı 

Halbuki değil Alman talebe -
öğrenmiştir. Bunlal' her vakit uç-
maktadır. si içinde, hemen bütün Avrupa mil· 

Yüksek yelken uçuşu kampı 

Temmuzda İnönünde açtlacaktır. 

Jetlerinin talebesi arasında dolaş-

ttuuı111uııut•IUHHUUltUllUUllltlllHHtllUllttl1lllllllUtUllUltlllHHllllUtllUIHlllllHUllUMIHIHllHlllllUflHtffl"WltttlltHHlllllUUUl1 1 

mı~ olanlar pekala bilirler ki bi • 

zim talebemizin zeka vasatisi, U· 

mumiyet bakımından, hemen bü -

tün Avrupa milletlerinin zeki va

satisinden üstündür. Buna hiç hay
ret olunmamalıdır. Di~r milletle

ri ayıran hususiyet, onların orta 

zeka talebesi arasında, müstesna 

zekaların daha fazla yetişebilmesi· 
dir. 

Hilesiz 
Memba suyu 
Hikayesi 
Ciddi kontrol ı,ı beth· 

yacak 
Memba sularına hıle karıştırılma· 

ması hakkında Belediye ötedenbe
ri çnlışmaktadır. Fakat buna rağ
men yine tcrkosla karışık sulara 
tesadüf edilmektedir. 

Halka temiz ve hilesiz su içirmek 
için yeni bir tedbir bulunmuştur: 

Perakende su salanlar, memba 
suyunu aldıkları depodan, suyun 
cins ve miktarını gösteren bir ve
sıka alacaklardır. 
Sık sı~< yapılacak teftişlerde hi

leli suya tesadüf edilirse hemen bu 
suyu satana müracaat edilecek, ve
sikası tetkik olunacaktır. Bu suret: 
le hileyi; perakende veya toptan· 
cının yaptığı kolayca anlaşılacak -
tır. 

65000 göçmen 
geliyor 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletinden vilayetlere yollanan bir 
yazı ne 12 hazirandan itibaren 
memlc-ketimize göçmen kabulüne 
başlanacağı blldirılmiştir. 

Yaş değiştirme 
Müracaatı 
Çok oluyor 
Mahkemelere bu nevi 

devalar geliyor 
Son günlerde yaşlarını küçült • 

mek veya büyültmek için mahke· 
meye yapılan müracaatler artmış
tır. 

Bunların çoğunu mektep talebe· 
leri teşkil etmektedir. Önümüzde· 

ki aydan itibaren bazı ihtısas mek· 
teplerine müracaat zamanı başla

yacağından bunlar; mektep nizam
namesinde tayin edilen yaşı haiz 

bulunmak için mahkemeye müra
caat etmektedirler. 

Hukuk mahkemesine müracaat 
eden bu tale~lerden bazılarının 

kayıtları , An~ -:ıolunun 

yerlerindedir. 
muhtelif 

Mahkeme, hem esas kayıtlarının 
bulunduğu nüfus dairesinden :,Or-

makta \'C hem de talebelerin şahit· 
!erini dinlemektedir. Ezcümle yal· 

nız bir günde bu maksatla 10 tale
be müracaat etmiştir. 

Bilgi seviyesine gelince, bugün 
bir lise mezunumuzun bilgi sevi .. 

· yesile iftihar etmemek kabil değil· 

dir. Yine Almanyaya giden tale

bemizin ayni mekteplerin ayni sı· 

nıflarından daha geniş ölçüde ma· 
lUmatlarile kendilerini gösterdiğini 
söylemeğe lüzum yok. 

Üniversitemizde bugüne kadar 

bir kifayetsizlik görülmüş olsa bi· 

le, yarın bu yetişen neslin o farkı 
da ortadan kaldırabileceğine inan· 
malıyız. 

Halk f llozotu 

Ster/ize 
Edilmemiş 
Diş fırçaları 

; 1 tnucibesi bildirilecektir. 
~an başka zikrolunanlartı 

Pamuk 
SQtışr. 

Tayini Vekiılete ait olmıyan me
murların da müddeti hizmet cet
velleri çıkarılacak ve idare heyet

lerine tasdik ettirilerek hemen Ma
liye Vekaletine gönderilecektir. 

Üsküdar - Beykoz yolundaki ek
sik Ye bozuklukların deı hal tamiri 
bildırilmiştir. Bu tambirat ikmal 
edı l ir edilmez Üskiıdar ile Beykoz 
arasında otobüs işletilmesıne mü
saade edilecektir. 

Yalnız Bulgarıstandan memleke· 
timize 135,000 göçmen gelecektir. 

Tezhip ve 
Ciltcilik 
llıga edilecek 

Sterlize edılmemiş diş fırçaları
nın piyasada satıldığı görülmekte
dir. Vlıkıa gümrüğe gelen bu kabil 
fırçalar satılmamak üzere sahiple
rine iade edilmekte ise de, bundan 
sonra satıştan menedilebilmeleri 
için elde bir müeyyide mevcut de
ğildi. Sıhhiye Müdürlüğünün tek· 
lifi üzerıne daimi encümen Bele -
diye zabıta talimatnamesine bir 
madde tezyil etmişti. Bu madde bu 
ayın on beşinden muteber olacak
tır. lf araret lendi ' ----~" &Unlerde ihracatı-

mız iyidir 
ı~ Son günlerde ecnebi memleket

~ tden gelen yeni talepler sebebile 

~tn satışları hararctlenmiştir. 
1.vı u sene evsaf itibarile üzüm çok 

Ve cekolte de yiiksektir. 

~ ~ftanın son günlerinde mühim 

bıı t~'.da pamuk satışı olmuştur. 
h.ır Yuzden pamuk fiatları geçen 

tay 
l'ııı a nazaran 2 kuruş yüksel -

~lır p 
'at 

1 
· amuk evvelce 43 kuruşa 

ıırk 
), en şimdi 45 kuruşadır. 

)ıı.:evsirni içinde bulunduğumuz 
il.gı 

~ftlı satışları; piyasanın en ha-
satıslar1nı teşkil etmektedir. 

ı~m. ,-:· 
t·· ır z 
~~ccarların 

1kageti 
~- -·-l>&arıar çok yUklU ge· 

'ea. çiyor 
I> ~. h . 
11.tatıa mır tüccarları dün tel -
tı~11.., benızyolları idaresine bir 

.ıE!tte b 
~tııta .. Ulunmuşlardır. Bu tel-
t" gore bu b .... ı· 
·•ır l ' perşcm e gunu z-
1 ıınan 
ll)ıil. ına uğrayarak Mersinden 
~ 111tnız :ır(!8 a gelen Denizyolları i-
1 1nin 
~ltıtre (Dumlupınar) vapuru, 

~I)~ l'(l~~~hhürle gel mi~ ve esasen. 
lttcta b u olduğundan Izmir lima

tııqdan ~kleyan birçok malları al

~u .. areket etmiştir. 
~ tuccarı 

l'va ar, ekserisi sebze ve 
tlh.... eılan mallarının 

'<Q" deniz üze-
tıı" Ve şaftı 
"lYet arda bırakıldığından 

etrnışlerd. 
ır. 

Atatürk· bütün çiftliklerini 
devlet hazinesine hediye etti 
Memleket büyük bir zirai kalkınmanın arife

sinde bıılunugor, Ziraat Vekaleti 
bu hususta geni tedbirler almak yolundadır 
Meclisin dünkü toplantısı, gerek 

Meclisin, gert-k Meclısin ş'lhsında 

Türk milletinin Atatürke olan bağ
lılık ve muhabbetınin güzel ve gü
zel olduğu kadar da heyecanlı bir 
ifadesi olmuştur. 

Dünkü toplantıda Atatürkün bü
tün çiftlıklcrini ve bu çiftliklerde
ki fabrikaları, hay\•anlarına, mef • 
ruşatına varıncaya kadar hepsini 
devlet hazinesine terk etmiş oldu
ğu hakkındaki Başvekalet tezke -
resi ile. buna melfuf olarak, Ata -
türkün İsmet İnönune gönderdı~i 
tezkere okunmuştur. 

Atatürk bu tezkeresinde bilhas
sa diyor ki: 

c 13 sene devam eden çetin çalış
maları esnasında faaliyetlerini. bu
lundukları ıklimin yetiştırdiği her 
Çeşit mahsulattan başka her nevi 
ziraat san'atlarına da teşmil eden 
bu müesseseler ilk senelerde başlı- · 
yan bütün kazançları istikşafları

na sarf ederek, büyük ki.içük mü
teaddit iabrıka ve imalathaneler 
tesis etmişkrdir. Yerli ve yabancı 
bir çok hayvan ırkları üzerinde çift 
ve mahsul bakımından tetkikler 
yapmışlardır. 

Bumües seselerin ziraat usulle , 
rini düzeltme. istihsalôtı arttırma 

ve köyleri kalkındırma yolunda 
devletçe alınan ve alınacak olan 
tedbirlerin hüsnü intihap ve inki· 
şafına çok müsait bırer Amil ve 
mesnet olacaklarına kani bulunu· 
yorum.• 

Atatürkiin mıllete verdikleri bu 
yüksek hediye Meclistt derin bir 
heyecan ve tahassü~ uyandırmıı 

ve kürsüye gelen Başvekil, Atatür-

Jun yüksek varlığını en veçiz ke
limelerle bir kere daha tebarüz et
tirmiştir. 

Başvekil bu nutuklarında ezcüm
le şunları söylemiştir: 

- Atatürkün teberruu yüksek 
kıymeti üzerinde ehemmıyetle du
rulacak çok mühim birh adisedir. 
Hazineye intikal eden bu çiftlik -
ler değerı milyonlar ifade eden bir 
sen·et halindedirler. Bu çiftlikleri 
Atatilrk senelerdenberi şahsi ta -
sarrufu ve bil':,...> ... a şahsi emeğile 

vücude getirmıştır. Atatürkün bu 
eserleri vücude getirdikten sonra, 
bunları hazineye hiç hır bedelsiz 
ve karşılıksız terk etmesinde esas· 
lı ve büyük ve siyasi bir ideali Yar
dır. Milli mücadelenin ılk günün -
denberi bu memleketin kudretini 
ve servetini köylülerimizin kalkın
masında, zengin ve müreffeh olma
sında gördü. Milletimizin içtimai 
hareketleri içinde bılha sa dikkate 
alınac.:ak, onun ışlerile bilhassa uğ
raşılacak bir mevzu olarak millete 
ifade etti. İlk giınünden beri Ata -
türk bu istikamette yürümekte • 
dir. 

Hilklımetin de tevessül ettiği bü· 
tün içtimai ve endüstriyel tedbir
lerin en yüksek semerelerini ver -
mesi memleketin köylüsünde ve 
ziratinde elde edeceğimiz netice -
lere bağlıdır. At&türk bu mücade
lenin başındadır. Onu takip etmek
te çok dikkatliyiz. Ziraat Vekaleti 
tedbirlerini daha etraflı suretle· 
hazırlıyarak, birp rogram halinde, 
Atatürkiln yüksek tasvibile tatbik 
etmeğe çalışacaktır. 

Bu çiftlikleri Atatürk C. H. Par-

tisinin malı olarak saklıyordu. ~ım
di hazineye terk etmesi, bir defa 
çiftliklerin köylüler için bir mek -
tep, teşvik edici bir vasıta halinde 
kullanılması devlet elinde ameli 
noktai nazardan daha kolay ve da
ha mümkün olacağını ümit etme -
sindedir. 

Milletin karşısında sizin yüksek 
hissiyatınıza tercüman olarak biz 
de söylüyohruz ki, Atatürk bizim 
kıymetli hazinemizdir. Onun şan 
ve şerefini, biz vatanın kudreti ve 
şan ve şerefi sayıyoruz. 

Başvekılın nutkundan başka ha· 
tipler de kürsiye gelerek, minnet 
ve şükranlarını söylemişlerdir. Ka
mutay namına Atati.ırke bir teşek
kür telgrafı gönderılmiştir. 

Atatürkün hazineye hediye etti
ği çiftlikler şunlardır: 

Ankarada Orman, Yağmurbaalı, 
Balkan, Macun, Güvercinlik, Ta • 
har, Etimes'ut, Çakırlar çıftlikle -
rinden vücut bulmuş Orman çift
liği, Yalova, Baltacı ve Millet çift
likleri, Silifkedc Tekir ve Şö\'alye 
çiftlikleri, Dörtyold:ı portakal bah
çesi ile Karabasamak çıftliği, Tar
susta Piloğ,lu' çiftliği. 

Bu çiftliklerde 45 büyük küçük 
hinrı. vedi ağıl, altı mandıra, sekiz 
hır v<.>d• umumi mandıra, dört 
~manlık, altı hangar, dört lokan -
ta, gazino, fırın, iki ser, 13,100 baş 
koyun, 443 baş sığır, 69 baş koşu 
ve binek atı, 58 çoban merkebi, 
2,450 ta\'uk, 16 traktör, 13 harman 
biç~r ve döver makinesi, 35 ton -
luk deniz motörü, beş kamyon ve 
kamyonet, iki otomobil, 19 binek 
ve yük arabası vardır. 

' 

Tahslle Uç talebe gön· 
derlllyor 

Müze ve kütüpanelerimizde çü

rümeye yüz tutan milyonlarca li

ralık kıymetli cıltlerin tezhip ve 

minyatürlerinin tamiri ve memle
ketimizde minyatürcülük, tezhip-

çilik ve ciltciliğın ihyası için Maa
rif Vekaleti ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır. 

Bu maksatla Almanya ve Ame
rikaya üç genç gönderileccektir. 

Bunlar orada dört, beş senelik 
bir tahsii ve yüksek resim ve ış 
mekteplerinde stajdan sonra mem· 
leketimize doneceklerdir. 

Çocuk 
Mahkemeleri 
Kurulacak 
Bu iş Avrupada tetkik 

edilecek 
Amerikada ve Avrupanın bazı 

yerlerinde olduğu gıbi memleketi· 
mizde de çocuk mahkemelen ku
rulması için Adlıye Vekfıleti tet -
kiKlerde bulunmaktadır. Bu mak· 
satla yakında ıki Adlıye mi.ıfettişi 
A vrupa_yn gönderilecektir. 

cÇocUk mahkcmeleriı. ilk olarak 
birkaç yerde açılacaktır. 

O mıntaka dahilındeki çocuk da
vaları yalnız bu mahkemelerde gö
rülebilecektir. 

Dilimize çevrilecek 

O tuihten sonra piyasada görü
len sterlize edilmemiş di:, fırçaları 
müsadere edilecek, sahipleri hak
kında kanuni takibat yapılacaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Meyhanelerde 
Artık meze 
Hikayesi 

Dün bu sütunlarda, bir pasta
T'ıtn acıklı hikayesini yazmıştık. 

Bu yazımızı okuyan bir dostu -
muz bıze, şu aşağıdaki satırların 

da ilave edilmesine vesile verdi. 
Dostumuz diyor ki· 

- Yalnız pasta meselesinden 
bahsetmekle isin içirıden çıkı -

lamaz Bir de meyhaneler ı ar -
dır. Bilhassa ucuza içki veren 
meyhanelerde, daha {'Ok gÖı ulur. 
Müşterinin önünden meze t ahrıftt 

kaldırılır. Üzerine biraz ilave e
dilir. Ve dığcr bir mii§terinin 
önüne götürülür. Bir em:clki 
müşteri bell:i hastadır, belki, 

geçici bir mikrobu vardır. 

Binaenaleyh bu mikrop ikinci 
müşteriye kolaylıkla geçebilir. 
Meyhanelerdeki bu artık meze 

meselesini nasıl kontr.ıl edebilir
siniz? Bu, artık, ,, o müesse sa -
1ıibhıin vicdanına kalmış bir 

l 

keyfiyettir . .Mesela, iiç dört fa
sulye tanesini çöp tenekesine at-

eseri er 1 mak biiyük bir israf sayılma -
Yeni ders yılı münasebetile di- mak icabeder. Çünkü, bu bir sıh-

limize çevrilmesi lüzumlu görülen : hat meselesidir. Miiessese sa -
yabancı eserler hakkında Üniver- ' 1ıibinin de lelıine bir hareket ol-
site profesörleri tarafından bir lis- i mu§ olur. Ne kadar temizliğe dik-
te hazırlanmaktadır. Yakında bu kat ederse, oraya o kadar fazla 
liste Maarif Vekaletine gönderile- mii§teri celbetmiş olur. Aksi 
cek ve ilk olarak tercümesine ge-

1 
halde, şüphe yok ki, arzu edi -

çilmesi icap eden eserler ayrılarak ' len rağbet görülemez. 
tercüme ve tab'ına başlanılacaktır. ,._ ____________ - , 
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Yoksulluk içindeki memleketlerle 
bolluk içinde yaşayan milletler ara

sında kavga çoktan çıkmıştır 
Bunu, dünya -sulhu bozulmasın diye konan bir takım 

kayıtlarla gizlemek mümkün değildir 

i t< ,. 

Meselenin halline doğru hiç bira
dım atılmamıştır. Bolluk içindeya

şayanlar sıkıntı çekenlere 
hiç bir şey verm·ek istemiyorlar 

" HIKA 'fı·E 
1 Yaza rı: Zeki Cemai ae~i 
~---

KOyden şehre! •• 

Maama/ih ihtiyaç başa gelince çare de bulunu.1Jor1 

Yeryüzünde her sene tabii istihsal/it 
· f!.Zalmakta, sun 'i istihsalat çoğalmaktadır 

_......... -~---------.... -- .. 

Almanlamı ıeri istetlilclcr l eski 
m iiıternltlceleı inJen KQ,,..run . 

, B ugünkü büyük devletlerin ha-
yatında kömürün, bakırın, de

M!rin ne mühim roller oynadığını 

dün cSon Telgraf:. ın bu sütun : 

larınd~ pek şayanı dikkat rakam

lar göstererek okuyucularımıza ar~ 

zctmiştik. 

Mcvaddı iptidaiycnin bugunkü 

ı:.-arınyi memleketlerinde ne kuvvet

li birer iımil olduklarını iktısadi 

ve siyasi hayatın bugünkü teza -

hürleri kadar hiç.- bir şey isbat et

memiştir, de.sek yalan söylememiş 

oluruz. 

Bir kısım milletlerin mevaddı 

iptidaiycden mahrtun olmalarının 
buntara malik olanlara karşı ne bü

yük bir rekabet v~ husumete se .. 
bep olduğunu da hatırlatmıştık. Öy

le ki bu mevaddı iptidaiyenin yok

luğu ve varlığı meselesi Herdeki 

harplerin sebebi olacağını iddia e- , 

denlerin dedikleri hiç te yanlış ol

masa gerektir. 

Yokluk insana çok şey icabetti

rir. Bizde eski bir söz de vardır: 

cİhtiyaç, ihtıraın esasıdır> demiş -
lerdir. İhtiyaç olundu mu, ins~n i

cad eder: bulur. Yokluk insan i -

çin işte bu buluşun anası demek 

oluyor. 

Aradıklarını bol bol bul~mıyan 

memleketlerin halkı elbirliğile baş

ka çarelere baş vurmuşlar, yok o

lan şeylerin yerine başka şeyler 

koymuşlardır. Mesela sun'i ipek, 

sun'i yün, daha neler de neler •. 

İşte size mükemmel bir istatis

tik: 1930 senesinde dünyadaki ta

bii yünün mikdarı 1,716,000 ton, 

1935 te ise 1,656,000 tondan ibaret 

imiş. Yapma yünün mikdarı ise her 

.sene artmaktadır: 1930 da 3,300 ton 

yapma yün çıkarılmış iken 1935 te 

bu mikdar 53,023 ton olmuştur. Ke

Ea tabii ve sun .. i ipek te böyledir: 

Tabii ipek istihsalatı 1930 da 59,596 

ton iken 1935 te 49,000 tona inmiş

tir. Yapma ipek mikdarı ise ayni 

seneler zarfında 201,620 tondan 

462,000 tona çıkmıştır! 

Fakat bu gibi maddelerin yerine 

konmak için yapılan sun'i madde

ler arttıkça bunları çıkaran mem

lc,ket1erde yeni bir takım sanayi de 

nwydana çıkıyor, bu sanayi bir 

mü~dct çok işe yarıyor, bir çok a

dama iş bulunuyor, lükin birden -

bire sönerek bi.ıtun o adamcağız

lnr da işsiz kalıveriyor! İşte bun -

dan da ışsizlik buhranına yeni bir 

fasıl ilave f'dılmış oluyor. Şim -

dıye kııdar tutulan istatistiklerden 

toplanan malumat h'ep bu hakikati 

sösteriyor. Demek ki bu sun'.i me

vaddın yapılmaSl derde deva ol -

maktan daha çok uzaktır. Zaten 

bugünkü yapma maddeler tabii 

mevaddın yerini tutacak kadar bol 

bol yapılamıyor ki... Hulasa şu 

dünyadaki mevaddı iptidaiyenin 

memleketler arasına müsavi ola

rak taksim edilmemiş olması çıka

çak kavganın ne bitmez. tükenmez 

~ir halde devam edeceğini göste
riyor. 

Bugün Amerika, İngiliz İmpara

torluğu, Sovyet Rusya, Fransa, 

Portekiz, Holanda gibi zengin 

topraklara malik olan devletler 

kalkıp ta kendi yerlerinden feda -

karlık etmiye hiç bir zaman razı 

değillerdir. Bunlardan hiç biri kal

kıp ta ne Almanyaya, ne f talyaya: 

- Geliniz, siz demirden, kömür

den, bakırdan, şundan, bundan çok 

sıkıntı çekiyorsunuz. Size şu ma -

dcnlerle dolu yerlerimizden bi

rer parça verelim, derdinize çare 

bulunuz! demek niyetinde değil -
!erdir. 

Edebi Roman No : 25 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

bir tanesi yanıyor. Salonun loşlu
ğu, sükutiliği insana hüzün veri -
yor. Biri esmer uzun boylu, kırk 
beşlik bir hanımefendi, ikisi güzel 
ve genç ... seccadelere doğru yürü
dü !er. Yalnız şunu biliyorum. bun
ların hepsine birden (Molla Be -
yinkiler) ve iki kıza da (Çifte kum
rular) diyorlar. Ana ile iki km ki
bar şeyler. Babaları ölmüş, epeyce 
gelirlerile yaşıyorlarmış. Anrnının 
sesi gür bir soprano ses. Kızların
ki soprano değil, sobert değil, bir 
dokunaklı. insanın içini ürperti -
yor. 

Anne ortaya oturdu ve çok güzel 
bir şey okudu. Surei Yusufla Su
rei Zekeriyyadan üçer ayetmiş. 
Prenses söyledi. Sözleri anlıya
nıadım amma, kadının sesi içime 
işledi. Kızların okuduklan aşirmiş. 

Sonra üçü birden, küçük bir koro 
halinde kasideye başladılar. Son 
l:O_ba _da gözlerimden yavaş yavaş 
sılındı. Kalbleıimizin çarpın ıla .. 
rmı işitiyoruz. Ben bir vecd için
deyim. Nerede bulunduğumu ve 
ne olduğumu unuttum. Uhrevi • 
Jiğin müphem havası benliğimi kap
lamış gibi. 

Yaşlı hanımefendinin sesi git -
tikçe derinleşiyor ve saçlarımın di
binde dolaşarak sinirlerime, ilikle
rime işliyor. Avuçlarım terliyor, 
yanaklarım yanıyor, şakaklarım dı

şarı doğru atıyor. Fakat içim üşü
yor. İçimde bir sert rüzgA.r dolaşı
yor. Sonra boğazımdan ciğerleri -
me, oradan kanına karışan, içimi 
yakan bir ateş hava ... Bu sefer a
vuçlarımla yanaklarım buz kesili
yor. Ölen annemi, kardiyak baba -

Yoksulluk içindeki memleketler

le bolluk içinde yaşıyan milletler 

arasındaki kavga çıkacak değil, çok

tan çıkmıştır. Fakat bunu bugün 

bir takım şekillerle ve dünya su! -

hu bozulmasın diye konan bir ta -

kını kayıtlarla gizlemek istenmek· 

le beraber meselenın halline doğru 
hiç bir adım atılmış değildir. 

Umumi Harpten ı.onra Almanyanın 

mağlubiyetile elinden alınmış olan 

mi.ıstemlekeleri tekrar geri atmak 

içın Berlin hiikumeti uğraşmaktan 

hiç geri kalmamıştır. Öyle ki, da· 

ha bir kaç ay evvelıne gelınciye 

kadar İngiltere ile Almanya ara -

sında bu mesele tazelenmiş, Alman

yaya bir takım müstemlekeler ve· 

rileceği söylenmişti. Fakat Londra 

hiikümeti bu bahsi uzatmadan ka
patmış oldu. 

Osmanlı İmparatorluğundan ol -

sun, Almanyadan olsun alınan yer
ler Cemiyeti Akvamın vesayeti, 

mandası altına konmuştu. Alman 

müstemlekelerinde bu manda de
vam ediyor. Fakat manda altındaki 

memleketlerin oralardan çıkan me
vaddı iptidaiye itibarile pek fakir 

oldukları, yapılan hesaplardan an

laşılmaktadır: Demir, bakır, kömür, 
çinko, kalay, ve petrol ttiba -

rile bunların istihsalatı sıfırdan 

yukarı değıldir. Buraları ellerıne 

geçirmiş olanların çıkardıkları he

saplara görı:, şu müstemlekelerden 

çıkan kurşun bile azdır. Pamuk 

daha azdır, yün daha çok değıldır . 

İpek te pek azdır. Olsa olsa . bira1. 

zeytinyağı istihsal edilmektedır . 

Fosfat, keten tohumu, kenevir, su

sam gibi ikinci dcr~cedekı mr~vaddı 
iptidaiye ise daha çok değildir . 

Maamafih Almanların ıddıası 

başka türlüdür: Bunlar eğer bu . 

gün o miistemlekelerdcn çok ~ey 

istihsal edilmiyorsa şimdi oralara 

hakim olanların iyi çalışmadıkları

nı iddia ediyorlar: 1 - Bize veril

sin de bakınız, biz oralarda neler 
çıkarırız, neler? diyorlar .. 

Fakat bu mesele bu, halde kala

cağa da hiç benzemiyor ... O halde 

yoksul memleketlerin bir gün bir 

harp açmalarının önüne geçmek i

çin ne yapılacak? .. 

Buna dair ortaya sürülen fikir

lerden de yarın bahsedeceğiz. 

iptidai M•dae gokıallulurıa raımen, Almangacla hie durmadan işle9en 
bir çelik tJe cam fabrikası 

mı, ve niçin bilmem, kendi kimse
sizliğimi hatırlıyorum. Bu satırla
rı yazarken bile. 

Aşir, ilahi, ayet, kaside, namaz 
bitti. Her kadın, kendi şamdanının 
önünde ve hepimiz bir ağızdan 
prensesin söylediği şu cümleyi ü
çer defa tekrarladık: 

- Şelat Toyotred! 

Son lamba da söndürülmüştü. 

- Şelat çerağını nurlandırınız! 

Bunu ezbere öğrenmiştik. Bu, 

şelat mumlarını yakınız kumanda
sı imiş. Hep birden k ibritleri çak-

tık ve mumlarımızı yaktık. Hepi -
miz kırk yemişten biraz yedik, da
ha doğrusu çöplendik. Konuşmu -
yoruz, bakışmıyoruz, kıpırdamıyo
ruz. Her mum yakan bir niyet tu
tacakmış. Ben prensese yalan söy
ledim: 

- Babamın sıhhatı için niyet 
tuttum. 

Fakat hakikatte hiç bir niyet tut
madım. Çünkü tutacak bir niyetim 

yok. Babamın kalb hastalığının da 
şelat ayini ve kurbağa marka is -

permeçet mumile geçmiyeceğini 
biliyorum. 

.. Yatak odamın bol ışığı içinde gö· 
zume çarptı: Çalıkuşu Feridenin 
tombul yüzü sapsarıydı. 

- Nen var Feri? 

Hemen ve sertçe cevap verdi: 
- Benim mumun hepsininkin 

den önce söndü. 
- Sahi, şimdi hatırladım. 

- Hepsinden önce söndü dedim 
ya. . 

- Söndüyse, söndü, bundan ne 
çıkar? 

- Tuttuğum niyet çıkar. Ayin -

den önce prenses anlatmadı mı? 

- Peki. Sen ne niyet tuttun? 
- Ben mi, şey, ben ... 
Sesi boğuktu, gözleri dolu dolu 

olarak bana baktı ve elini omuzu
ma koyduktan sonra: 

- Ben .. şunu tuttum, dedim ki: 
Nişanlım bana sadık olmıyacaksa, 
ve sadık değilse mum hepsinden 
önce sönsün. 

Omuzumu sertçe sarsarak ilave 
etti: 

- ~nim mumum söndü işte. 

B Umem siz de tanır mısınız? 
Her akşam &yoğlunda bir a

şağı, biı· yukarı dolaşan ve niha -
yet tanınmış bir pastacının came
kanında manken gıbi saatlerce otu
ran Hulkiyı oralarda tanımıyan 

yoktur 
Hulkınin babası oldukça zengin 

bır adamdı . Öldüğü zaman Hulkiye 
bır ınsanı mü~emmelen geçindire -
cek dt>recede irad gctirt>n mıras 

bıraktı . Hulkı babas ı ôldüğü zaman 
genç olmasına rağmen başka mıras 
yedil er gıbı ba r vurup harman sa -
vurmadı . 

İradları iyi ıdare etti. Hatta bi -
riktirdiği bir kaç kuruşla iradın 

üzerine bir irad daha ekledi. 
Herkesin bir merakı ve bir de 

kızdığı şey vardır ya. Hulkının de 
merakı av, ve kızdığı şey de ev
lenmektir. 

Hayatta yapayalnız olmasına ve 

pansiyon köşelerinde ömrünü ge -
çirmesine rağn:ıcn arkadaşların;n 

evlenmek teklifi karşısında bırden
bire köpürür: 

- Haydi Allah aşkınıza.. ben 
dertsiz başımı belaya sokamam .. 
derdi. İşte bir kendinize bakın bir 
de bana .. 

İstediğim yerde yiyorum, içi -
yorum, geziyorum. Karışanım yok, 
canım sıkılırsa yatıp uyuyorum. 
Gece yarısı aklıma eserse sokağa çı
kıp bir eğlence yerine gidiyorum .. 

Filhakika Hulkiyı senelerce bu 
fikrinden kimse vazgeçiremedi Bü
tün evlenme tekliflerini reddetti 
ve bütün sevgisini tazı köpeğine ve 
bir de çiftesine verdi. 

Av mevsimlerı onun için bay -
ram günleri olurdu. Çiftesine sarı· 
lıp tazısını da yanına alınca köy -
den köye dolaşır, mevsime göre av-. 
lanıp zevk alırdı.. 

Son senelerde bir ayı avı merakı
na düşmüştü. Bu ne zevkh oluyor· 
du. Hele üç beş arkadaş bir araya 
gelip bir de ayıyı sık!şlırdılar mı? 
Oradaki zevk bir dakıkada milyon
larca lira kazanan borsa acente -
sinde bile olamazdı. 

••• 
Yazın son günleri idi . Ayı avı için 

Gülmek ıstedım boğazıma bır -
şey tıkandı. Gülümsemek ıstedim, 
dudaklarım titreyıp gerildi Bırşey 
söyliyemedim. Diyemedim ki: 

- Kız! sen okumuş bir ınsan -
sın. Bayağı muma ne ınanıyor -
sun? 

İnanmıştı. Ve inanmakta hakkı 
vardı, çünkü Fende tam numara 
standard bir Şarklıdır . Kanının ya· 
rısı ve terbiyesinin dörtte üçü çöl· 
den akıp gelmiştiı. Ona bu işin 
saçma olduğunu söyliyemezdim, 
Şarklı ruhu bana küserdi. Kalbini 
incitmiş olurdum Mademki inan -
mıştı ve o tesirin pençesine düş -
müştü, susmalı! Bunun yarını, ö -
bürgünü var. Sinirleri ve mistikli -
ği yatışınca konuşurum. 

- Yatalım Feri! 

Ses çıkarmadan başını (peki) di
ye eğdi. Fatalist arkadaşımı hazır
lanmış sedire yatırdım. örttüm, 
Öptüm, ben de yatağıma girdım 

Lambayı söndürdüm. gözlerımı 
kapadım. Sinirli zamanlarımda a
çık gözlerimin etrafında uçan mi
ni mini kıvılcımlar ~ibi kıvılcım-

Ak~edağ köyü~e ·gelen İıu.i~,i 11
:

11
;. 

şamları büyük av kö~k!erı ve ~ı.si 
laraa dolaşmıya başlamıştı. · ~1 
gibi köylülerin de işlerinin en sı 
zamanları idi. Ekinler tarlada, d~ 
ruyor, bostanlarda da bütün zerı 
vat taşıp dökülüyordu. Alac::ı :~ş: 
ranlıktan gece yarısına kadar ç ~ıcr 
mıya mecbur olan avcı köylıı dı 
Hulki ile birlikte gelebiJiyorı~r °' 

"ki 8 
Hulki bir gece yapayalnız 1 dO' 

kcipcği ile yola çıktı. Dağlarda 
!aştı. ·r 

Bir iki ayı izi yakaladı. Fak:t b
1

1
• 

şey bulamadı. Yürüdü, yiirüctu. 
11 

hayet Kovupınarın başına geld1
• 

B 
• . . ..k ..,el bıt 

ıırası av ıçın en mu cm•" 
1 

ıı 

verdı. Yavruları ile birlikte ge efl 
~ o , 
ayılar bu yar başına otururlar, 5 r· 
ra dere kenarına su içmiye inerle • 
di. Hulkinin bugün canı sıkılıyor fl 
du. Burada da durmadı ve orfl'l

11 

içine doğru daldı.. "fl 
Güıel bir çam ormanında aerı 

"b" Sll bil' şarkılarla çağlayan buz gı ı sırıJ 
şında. oturdu. Sabah kahvaltı 
yaptı. Sonra yatt ı ve uyudu .. 

Göıünü r.çan Hulki hayret içiflı: 
.• 1 .. }(! 

de kaldı. Baş ucunda bir ko~ u ı.ı:tıl 
oturuyordu. Kucağında bır 1< 
vardı. Hemen sordu. 

- Sen kimsin?.. i
Kız, kucağındaki ku~uyu se\!~ . 

ye devam etti ve seMn: çıkarfl'l 
8

, 

dan eli ile cam ormanıniil dt tıır 
fındakı düzlüğü gösterdi. 111 

Orada koyunlar hafıf çarııaral< 
sesleı ıne yürüyüşlerini uydı.ırsr 
otluyorlardı. oı· 

Hulki bu dakikada hiç dı.tY111d8 fB 
"k e ğı bır heyP.canla s&rsıldı. lı rrııŞ 

olarak kollarını boynuna dolıı ·rıi 
guıel bir kadının yımı~ş'..k ellC~it· 
omuzlarında hiıteed~r gıbı oldu 1' 
redı ve köylü kızına yaklaşars 
sordu: 

- KıL s~nin adın ne? 
- Fadınıe .. 
- Hımgi köyd~nsin?. 

..:_ Kanıc.:kayadırn .. 
- KiınlerdP.nsin.. fllİ 
- Babam b:lnır yıl öldü. A~rıcM· 

bilmiyorum. Küçük iken olfl'l 

(Detıamı 6 mcı sagf~ 
---- ıcl" 

lar uçuşmağa başladı. Bunlar ~ıc· 
kıvılcım halinde, kah ınumıar ~oY' 
lınde ışıklardı. Yaşlıca, uzun ·n • 

. . derı 
lu, esmer hanımefendının gil• 
den gelen sesi ikiz kızlarınırı ...,. ' . ıarıw 
zel seslerıle karışarak kulak 
da çınlıyordu. . jrıcC 
Bılmiyorum kaç saat geçtı·}cırı1'· 

bir ses işittim. İn<'e bit tııÇ ıa • 
an 

Kımıldamadan, sormadan 
dım ki Feride ağlıyor. ..rii!lce 

Bu ince hıçkırık uzun su 
seilendim: 

· ? 
- Sen ağlıyorsun Ferı · .. 
Saklamağa lüzum görrnedı· 
- Evet, dedi. Ağlıyoru0\ veri• 
- Ağlamak sana bir ferad r si' 

yorsa susayım. İstediğin k8 8 

la. Fakat elem veriyor~a? jstİ • 

- Elem veriyor. Ağlaıtı~ıçJ<ırB 
yorum amma uzun uzun, 
hıçkıra ağlamak istiyotuıtı· 

- Konuşalım mı? 

- Sen söyle. r ~'/' 
Neler söyledim? Ne kada ·trı1e • 

·rıcı 
!edim. Onun duygularını ı ~'f'tl' 
den, teselliye çalışır şeyle!~ 1 

meğe uğraştım. Ben s611 ~ 
ağladı. (~ 
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1 Dünya gazetelerinde gördüğümüz , 1 
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bek arlar 
Etııal Belfden: 

l·va K r, • rn anıarasının 615 azası a-
sınd:ın .k .... 'b kA d T ıır ı ı yuzu e ar ır. e -

b~ll edıldiğinc göre, evli mebuslar 
t hale bir nihayet verilmesini is

b<'~işlcrdir. Hatta son celselerden 
ttınctc A k d • vam Kamarasındaki bu 
ab ar bekar bolluğunun kamara 

gı i ,,..k 
ıı"'-'· "'u sek bir müessesenin ma -
1 f 1 Şeref ve haysiyetile kabili te
a Olarnıyacağı ileri sürülmüştür. 
~nun üzerine bir takrir sureti ka
hek edılınişUr. Avam Kamarasının 
t ar mebuslarından biri, son de-d:u §ayam hürmet bir annesi ol
da nu ve bu sebepten şimdiye ka· 
•. r evlenmcvi hatırına getirmedi-

Avam kamarasının son toplantılarından hı'rinde eski Baıuekil Baldvin 
son nutuklorından birini ıö9lı:Jgor 

gııı· ~ v 

l~oylemiştir. Bir diğeri de ev-
1.ı}' ek is~ruğini, fakat idealine 
lat~un bir 'kadın bulamadığını an-

"rııştır. 

~ b.tebus Con Kartland İngiltere -

Old doğuş nisbetinin muvazenesiz 

ti Uğunu ve bugünkü annelerin ye
da ne geçecek kadar kafi mikdar -

tı'ı~ ~ız Çocuk doğmadığını söyle -
&il tır. Yine mebuslardan biri İn-
c:ede doğum azlığına karşı mü
\'er _e etmek için bekarlara ağır z!1ler konmasını istemiştir. 
t ı. ndradaki ekonomi mektebi di
e~tö .. 

ılln ru, eğer vaziyete bir çare bu-

gUtı trını.sa, Büyük Britanya nüfu -
tı.ı u~ tam kökünden kalkmıya rlo~-

gıtnıekte olduğunu söylemiştir. 

• 
Sokakta satllan 

gazeteler 
S Libr Beljiko"ıen-

Çok okak_ta gazete satmak usulun ün 
t Yenı bir şey olduğunu hiç ha-
ırınıza g t· . . "d . ? B da e ırmış mı ı ınız. un-
Ve~ el.~i seneden az bır müddet ev
dari~UYük Brıtanyada gazete te
ha ·ı etmek ancak abone olml\'a 
,..} ı idi, O zamanlar mesela T;v. 
~~· v 

teıe:· ~kuyan abonmanlar, gaze -
l'a~ ını satmazlar, fakat saatle ki
aıll'ı a Verirlerdi. Bır mecmua satın 

l a.k o zaman lüks bir i~di. 
ler ~3 Sell{'sinde Midlton birader -
Sııtnıa armut'ta gazeteleri . sokakta 
de Yı akıl etmişlerdir. Iki kar -

ia! bir kaç saat içinde o kadar çok 
8'ıl ete satmışlardır ki, bu yeni u
~tın~z ~manda hemen teammüm 

IŞtir. 

• 41rnanyada düz. 
tabanlar 

"-l Sunday Ekspres'ıeıı: 
~b tnanyadan yeni ve tuhaf bir 
t~1er ieldi: Alman tıb makama -
tıı lt::.Uttuğu istatistiklere göre, ye· 
~i <l~Ya alınan efradın yüzde el
.\ı~ ~. abanmış. Bu yüzde elli gen~ 
~~run ·· 
1 a~ . Y"üzde dok.sanının ayakla-
}.._~ tabii surette büyüktür. 

S l>çik'te profesör Şed bunun" 
1~,1~' Alınanıann çizme giymek 
~a. atfediyor. 

-~ .. 

Acaip kanunlar \ 
La Nacyon cBuenos Ayres. ten: 

Nevyorkta çıkan büyük gazete· 
lerden biri, şimdiye kadar Ameri

kada neşredilmiş olan en acaip ka
n unlardan bahsediyor. Mesela Ten
nese hükumeti, kendi hudutları da
hilinde Puasson d'Avril'i mennet -

miştir. Cenubi Karolin hükumeti · 
dahilinde kadın vücudü şeklinde li- ' 

- kör ııışeleri imal etmek yasaktır. 
Kaliforniyada ise, barlara gön -

derilen bir tamimde, yüksek san
dalyelerin kaldırılması tebliğ 

edilmiştir. Çünkii bu sandalyele -

rin üzerine oturup içki içenlerin, 
sarhoşluk dereceli.>ri hellı olmuyor
muş. Halbuki ayakta içki içenle
rin sallanma dPre<'elerinden ne ka
dar sarhoş olJuğu anlaşılmakla \'C 

bu aclamlaıa cialın fı.ızla içki ve -
rilınemektedır. 

Amerikan kanunlarının en garibi 
geçPnlerde ne~redılmiştır. Mesela 

Teksas hükünıeti yeni çıkardığı hir 
kanunla on beş yaşından aşağı ço

cukların mubadeJesıni veyahut bun

ların satılmasını menetmiştir. A · 
caba Teksasta çocuk tıcaı etı mi 
yapılıyordu? 

• 
Görülmemiş bir 

hasta hk 
Eşer Tageblat'taıı: 

Bundarı yedi sene evvel Joakim 

zahirde vahim görünmiyen bir o

kahirde vahim görünmiyen bir o

tomobil ka1.ası geçirmiştir. Fakat 

o tarihten itibaren de, Viy~nna 

muntazaman zayıflamakta olduğu· 

nun farkına varmıştır. Viyenna ye

di sene içinde sıkletinden 30 kilo 

kaybettiği gibi, boyu da 15 santi -

metre küçülmüştür. 

aiç bir poktor bu acayip hastalığa 

teşhis koyamamıştır ve hiç bir i-

laç ta bu hastalığa deva olama -

maktadır. Tuhafı şu ki, Viyenna • 

run mütemadiyen küçülmekte ol -

duğu halde, kendisi uzvi hiç bir 

rahatsızlık hissetmemektedir. 

~ --
ıı,, ~le1<ı b:ıı 
tt~ de So Y11t:tmllel Hrglnin 11azarı dikkati celhJen pa'Ogonlarınd1111 

ell ef<le, 
0

,."9et1er pao yonudur. Bu pavyonun t1zırinde çekiç ta tan bir 
Jı Ole t t • t~ı e!llceue,. u an hlr kadının muazzam lteıık.elleri gükıelmelctedır. 

6cıZrle 11110 1
° kadar biigülctü.r ki, kolları gerine koyarken, bu kolları11 

'raca, he "kar çrı/ıııgorlardı. Yakarı ki re:.i nı<teki insanların boylarına 
:g •ilerin hll!Jakti1la hakkında bır fiıcir edinmek kabil oluyor 

Telgrafın yafı 
Liiksemburger Zaytung'dan: 

Telgraf icat edildi edileli her 
memleket bu harikulade ihtıraın 

tarihini kendi görüşüne göre tes-. 
. bit etmektedir. Buna şaşılmaz. 0-
. tomobilin, tayyarenin ihtıraı için 

de başka başka şeyler söylenmiş -

tir. 
Telgrafın icadına gelince, İngiliz

ler bu aleti kendi vatandaşlarından 
birinin ihtira etmiş olduğunu söy-

lerler. Onlara göre 1837 senesinde 

Şarl Vitston isminde bir İngiliz mü

hendısi ~madeni bir telden geçen 

elcktrık vasıtasile uzak hır mesa

fedekileri haberdar edecek hır a
let. meydana getirmıştır . 

Filhakika 1837 senesinde Öst<.'n 
ve Kiımden istasyonları arasında 

altı t<'llı bir telgraf tesis edilmişt.ı. 

Çok geçmeden İngıltcrenin bu kıs
mında yeni hatlar kurulmuştur. Bu 

yeni hatların sonuncuları kendile

rinden evvel tesis edılmiş hatlar

dan daha iyi tekemmül ettirilmiş 

bulunuyorlardı . Şu hale gore tel • 
graf yüz yaşına gıı miıı demek olu-
yor. 

• ispanyaya nasll 
gitmiş? 
lr4 Pres cDübleıh den: 

Liverpolde Con Lüsi isminde 50 
yaşlarında bir zat, bir gün atına 
binerek, deniz boyunda bır ge -
zintiye çıkmıştır. Fakat bir müd • 
det sonra, at tek başına dönmüş, 
sahibinden hiç bir haber alınamamış 
tır. Araştırmalar yapılmış, gazete
lere ilanlar verilmış, fakat bir ne· 
tice çıkmamıştır. Bunun üzerine 
Con Lüsinin bir yerlerde ölüp kal-
dığına hükmedilmiştir. 

Son zamanlarda bir gün, Madam 
Lüsi apartmanının kapısına kor -
kak korkak vurulduğunu işitmiş 

ve oğlu kapıyı açmıştır. Babasını 
karşısında görünce şaşırmıştır . 

' 

Con Lüsi atla gezintiye çıktık -
tan sonra, neler olup bittiğini hiç 
hatırlamadığını söylemektedir. An
cak hayal meyal kendisinin İtal -
yan askerlerile birlikte Malaga -

. ya girdiğini, gönüllü olarak değil, 
hastabakıcı olarak vazife gördü • 
ğünü söylemekte ve oraya nasıl 

gittiğini ve nasıl geldiğini hiç ha· 
tırlıyamamaktadır. 

Karısı bu söze inanmaktadır. 

Çünkü kocası ayaklarında asker 

çizmesi, başında İspanyol beresi 
olduğu halde eve gelmiştir. Bun
dan başka cebinde Velez - Malaga 
seyyar hastahanesine gitmesi için 
verilmiş tahriri bir emir sureti çık
mıştır. 

Con Lüsi şimdi yavaş yavaş ha
tıralarını toplıyabilmektedir. Aca
ba günün birinde bu acayip ma -
cerasını bütün teferruatile anlat • 
mıya muvaffak olacak mı? 

• 
Kül rek oru 

De Telegraf cAmsterdam'adan: 
Bir kaç zamandanberi Amster · 

damda tiryakiler arasında müsa -
baka yapmak moda oldu. Tiryaki
ler klübünden biri de bu sefer 
ckül rekoru> tesis etmek istedi. 

İki uzun masanın etrafına sıra
llanan tiryakiler iri Havana si -
garaları içerek, külünü mümkün 
mertebe düşürmemiye çalıştılar 

Bu tiryakilerden biri on ikı san
timetre uzunluğunda bir sigarayı, 
külünü düşürmeden on santimetre, 
iki milimetreye kadnr içmiye mu -
vaffak olmuştur. Bu znt, rekorun 
galibi addedilmiştir. 
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Kendisinden emin, ha
kiki bir aşk kıskanmıya 

müsaade eder mi? 
Hakikaten seven kadın kıskanmazmış? 

Kıskanmak aşkın 
değil, kötO .bir gösteriş ifadesi im iş! 
Aşk önünde kadının hem manen, hem maddeten 
güzelleşmemesine imkan yoktur. Hakiki aşkın 

ilk alametleri bunlar olsa gerektir 
ı çimizden birimiz: 

- Kıskançlık aşk demek de
ğildir, dese, çoğumuz hayrette ka· 
lırız . 

O zaman yine içi~izden biri SO• 

rar: 
-O halde aşk ne demektir? 

Herkes bu suale cevap vermiye 
çalışır. Fakat hakikaten aşk ne 
mene şeydir? 

Bır delikanlı ile bir genç kızın 
sevi~miye başlamak üzere olduk -

lan zamanları gözönüne getiriniz. 
Mutlaka her iki tarafın da kendı -
!erinin en iyi, en beğenilecek ta -

raflarını göstermiye çalı~tıklarına 

şüphe etmezsiniz. Yine her ikisi 
de sevdiği tarafa karşı kusurlarını 
mümkün mertebe saklamıya çalı

şır. 

Erkekse, bilhassa sevmediği baş
ka kadınlara, sevdiği kadına karşı 
olan muhabbetini ve ateşini anlat
maktan zevk duyar. 

Kadınsa, seviyorsa, ve sevilece • 
ğini iimid ediyorsa, bu kadının her 
gün biraz daha güzelleştiğini fark 
edersiniz. Çünkü bu kadın, gayri 

ihtiyari bir güze1lcşmek hevesine 
kapılmıştır. Kan. damarlarında 
eskisinden iyi cevelan eder. Göz • 

. !erinde başka bir revnak vardır. 

Tavırlarında ve hareketlerinde da
ha ziyade hiffet sezilir. Fakat chif

feh kelimesi burada belki pek ye
rinde değildir. Bu kelimeden ziya

de csevimli bir eda. demek daha 
münasip olur. Eskiden yalnız bo -
yalarla kendisini güzelleştirmiye ç&-

lışan bu kız, bu defa hakiki güzel
liğini arttırmak ve kuvvetlendir - ı 
mek tarafını güder. Aşkın önünde 

r 

Plij için iki banyo modell 
kadının hem manen, hem madde -

~~~,:~=!~~;,::;:~~ '~~:;.~t!; 1 Çorapsız Bacaklar 1 
. Fakat sevişen iki insan birleş - "----------------------·-------..... 
ti mi, işte o zaman ikisinin de bi-
ribirlerini nasıl sevdikleri pek iyi 
anlaşılır. Aralarında hakiki bir aşk 
mı vardır, yoksa bayağı bir sev
da mı? 

Çünkü bayağı olsun, hakiki aşk 
olsun, her ikisinin de gah müsama
ha eden, gah şiddet gösteren ka -
nunları vardır. Ancak çok büyük 
farklarla ... · 
Bayağı sevdada erkek cesur dav

•ranmazsa işi bitiktir. Koca, ilk 
günlerde kendisini rahatlığa verir, 
şişmanladıkça şişmanlar. Kadın ise 
hiç bir şeye aldırmadığı için ken
dini koyuverir. Her ikisi de bu va
ziyet içinde biribirlerine aldırış et
mezler. 

Fakat her şeyi affeden hakiki 
aşkla bu çeşit karı koca münase -
betlerini karıştırmamak lazımdır. 

Hakiki aşkta bir çok şeyleri affe· 
den kadın, bazı noktalarda ısrarla 
durur. 

Mesel5: cNişanlandığımız zaman, 
nasıl genç bir kahraman idi isen, 
yine öyle kalacaksın.• 

Ve ilave eder: 
- Eğer beni seviyorsan, şampi

yon ol! 
Kocası da ayni vaziyettedir: 
- Sen eskiden daha narin ve 

neş'eliydin .. yine öyle olmalısın. 
Hakiki aşk o kadar kıskanç de -

ğildir. Hatta kadın şöyle söyliye
bilir: 

- Git efendim, git, o kadını da 
g~r, ben sesimi çıkarmam. Fakat 
sana liiyık birisi olmadığını ça -
bucak anlıyacağına hiç şüphe et -
miyorum. 

Bu işlere ne dersiniz? .J 

Bayan, güzel bacaklarınız var.. 

Görüyoruz, biliyoruz. Fakat acaba 

bu bacaklarınızı çıplak göstermek

ten bir fayda umuyor musunuz? 

Bir defa cildinızin kusurlaı ı daha 

ziyade meydana çıkmış oluyor. Me

sela ayağınızı bir yere vurdunuı, 

orada bir leke kaldı, yahut bir si-

nek ısırdı veyahut da bacaklarınız

da gittikçe uzamıya başlıyan kıl -

lar var. Bunları göhtermekte ne 

fayda var? Temin ed~rim ki, siz 

çoraplarla her halde daha güzelsi

niz. 

Çtphık bacak :ıihayet ev kıyafe· 

tidir. O hala'"'! pıır.tofla ile de soka
g ı çıkı veriniz, 
ne olur? Pan
tofla ile soka • 
t a çıkarsaBıl 

herh.!dc rü
Jiin<; olursunuz. 
değil mi? Emin 
olunuz ki, çıp. 
lak bacaklar .. 
DiZ da İDHnda 
ay"' lc!iri bı. 

rıkıyor. 

••• • •• 
Do11t• lltlan 

61r cM-1 

• •• €1 • . 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
Okuyucuıarla 
Baş başa 

Tepebaşında 
Karanlık 
Bir sokak 

No.45 Yazan Nedim Refik 

' Bilal sözü kısa kesti, Hind/inin ' koluna girerek: Beyoğlu Tepeba~ı Tozkoparan sı· 

'' Türk olan bir kere söz verir ,, dedi rasında Adler apartmanı 5 numa

ralı dairede oturan İbrahim Irak • 

tan bize gönderdiği mektupta hulciBu adam işim ize yarayacakttr. Gözü ateşten yılmıyan iman· 
h bir Türke benziyor ve bize tamamiyle inanıyor 

satan diyor ki: 

cBen, Beyoğlunda oturmakla be-
Bir kaç saattenbcı i tanı~tığı ya

bancı gemicinin ve sonradan peyda 
olan arkadaşının hangı dinlt:re 
mensup olduğunu düşünmiye zih
nini yormamıştı. Bunlc1rın hep~ınin 
yabancı bir dinden olduklarını an
lıyarak onların kendı kitapları ü
zerine edecekleri yemine sadık ka
lacaklannı du~ünmeklc iktifa etli. 

Parhalı bundan sonra Biliıle: 
- &-n artık git, dedi, de(ıncden 

çıkacak hisseni , aldıktan sonra ba
na ödehmek üzere şu altını al. Ar
kadaşım seni gotürecek, yolu gös- · 
terecek, bır yerde gözlerini çöic • 
cektir. Ondan onra sen de kendi 
kendine gıdebilırsin. Bu ak~am arka
daşımdan ayrılacağın yerde öbür 
akşam gene onunla buluşursun. Fa
kat biz seni hiç tanımadığımız hal
de yalnız yedı kişilik tılsımın ta
mam olması için aramıza aldık. 
Sen de bize ettiğin yeminde sadık 
olacaksın. 

Bilnl sözü kısa kesmek için şun
ları söyliyerek öbür Hintlinin ko
luna girdi: 

- Türk olan bir kere söz verir! .. 
Bilal gittikten sonra Parhalı ih

tiyar keşişe dedi ki: 
- Bu adam işimize yarıyacaktır. 

Gözü yılmıyan bir Türke benziyor. 
İkimiz de ona karşı rolümüzü yap
tık. Eminim ki, buradan ayrılırken 
bize tamamile inanmış olarak gidi
yor. Maamafih ona bizim aramızda 
bulunmanın karsız bir şey olmadı
ğını isbat edeceğiz. 

- Çok doğru .. İşte oğlum çıkar -
dığımız define.. Bunu taksim ede
lim. Hissemizi alalım; diyeceğiz. O
na bir şey vereceğiz. 

- O da bunun sahiden toprak al
tından çıkarılmış e>lduğuna inana
caktır. Fakat bize hizmet ederse 
daha başka defineler de buluruz 
ona pay ayırırız. Fakat gelelim si
zin işlerinize: Türklerin hazırlan -
dığını söylemiyc lüzum yok. Do -
nanmanın nereye gönderileceğini 

yakında anlıyacağız. Sizin bize ve
receğiniz bir haber var mı? .. 

- Şövalyeler Bahadır Sahibin 
sandıkları yola çıkarılırsa bunları 
zaptedeceklerdir. Buradan yola çık
mış olan bütün gemileri çevire· • 
rek arıyacaklardır. 

-Fakat Bahadır Sahibin Hindis
tana yollıyacağı altınlar karadan 
gider. 

- Ne olursa olsun.. Suriyedcn 
geçerken şövalyeler hesabına ora
da iş gôrenleri unutmıyalım. Sul
tan Sülcyman'ın Hindistana yol • 
lıyacağı altınlar bunlar tarafından 
zaptedilecekHr. Rodostan gelen ha
ber işte böyledir. 

- Topraktan çıkaracagımız haki· 
ki define işte budur. Bunun taksimi 
pek karlı olacaktır. 

- Hintli kızı kaçıracak mısınız?. 
- Daha karar vermedik. Yalnız 

lazım olduğu zaman her şeyin ha
zır olması için çalışıyoruz. Vene • 
diklinin gemisi işimize yarayacak • 
tır. Boş geçirecek zamanımız yok
tur. Sevgili mabudemiz için çalı
şırken siz hıristiyanlardan biz çok 
yardım gördük. Şimdi biz de müş
terek düşmanımız olan şu müslü
manlara karşı size hizmet edece • 
ğiz. 

Parhalı ihtiyardan ayrıldı, ma • 
nastırı bırakarak agaçlarm arasına 
daldı. 

••• 
Bilôl Bahadır Sahip ile iki defa 

görüşmüştü. Birincisinde ona hiz
met arzetmiş, şartını söylemiş, ikin
cisinde de bu şartın kabul edildiği
ni öğrenerek ayrılmıştı. Fakat kaç 
gündenberi Bilal görünmez olmuş
tu. Bir nkşam yatsıdan sonra 
konağa gelerek Bahadır Sahibi zi· 
yaret ettiği zaman Hintlinin ken
disini merakla beklediğini görün
ce: 

- Evet, efendim, dedi, sizi çok 
beklettim. Benden hiç bir haber 
alamadınız. Fakat size verilecek bir 
emanetim var, buyurunuz. 

Avucunda iri bir inci vardı: 
- Bu, dedi, sizin kızınıza aittir. 
~ahadrr Sahip ha;·retle: 
- Benim kızıma mı ait? .. Anla

madım .. 

Demekle bPraber Bilfilin uzattığı 
inciyı alarak muayene etti: 

- Çok kıymetlı olduğuna şüphe 
yok. dedi, fakat bu nereden geli • 
yor? .. 

- Bız define bulduk, bu defıneyi 
bir kaç kişi taksim ettik. Meğer si
zin kızınızın da bir hissesi varmış. 

Onu getirdim. 
- Sen beni pek şaşırtıyorsun oğ

lum Bu söylediklerin hıkayeye 
benzıyor. 

- Tamamile ... Ben de öyle diyo
rum. l"akat gördüğüm şeyin doğru 
olduğuna inanıyorum. Siz bu inci
nin pek kıymetli olduğunu nasıl 

anladınızsa. ben de onu elimde tut
tuğuma, gözümle gördiığüme o ka
dar eminim. 

- Şaşılacak şey ... 
- O kadar değil. Bu inciyi kı7.ı-

nıza ait diye b ana verenler bunun 
g ibi bir tane de S ultan Süleymana 
takdim edecekler. 

- Niçin? .. gene bir şey anlama
dım. 

- Çünkü Sultan Süleymanın da 
bir hissesi var. Bunu padişaha gö
türüp verir misiniz? 

Bilal cebinden başka bir inci çı
kardı. Bunun öbüründen daha kıy
metli olduğunu görür görmez Ba
hadır Sahip anladı: 

- Bunu ben naı.ı! ı:otürüp veıe
yim. Padişah hu define ve inci hi
kay€sine nasıl inanır? .. 

- Sö7.ün kısası: Ben büyük bir 
dolap içine girmiş bulunııyorum. 

- Nasıl d1Jlap? .. Seni aldatıyor
lar mı? .. 

- Buna çok memnunum. Çünkü 
ben bu dolaba gırerek inanmış gö
ründükçe işin içine daha iyi dala • 
cağım. 1''akat siz şu iki inciyi de alı
nız İlk verdiğim kızınıza aittir. 
İkincisi de Sultan Süleymanındır. 
Bunu götürüp padişaha verirsiniz. 
Bu toprak altmdan çıkarılmıştır; 

dersiniz. 
- Biraz evvel defineden bah

sediyordun .. 
- Tnprak aJtından çıkarıldığını 

söyled iler. Ben inanmış görün • 
düm. Böyle göründüğüme de fena 
etmedim Benim ayağım uğurlu gel
diğini söylediler. Ben de uğursuz 
olduğunu iddia etmedim. 

(Devamı var) 

• raber, İstanbul tarafında bir tica

ret şirketinde çalışıyorum. Her ak· 

şam, geç vakit yazıhanemden çıktp 

evime gelırken. bir çok sokaklar • 

dan geçiyorum. Bilhassa Tepeba • 

şında aile bahçesinin yanındaki 

Beşir Fuad caddesinden geçerken, 

çok sıkıntı çekiliyor. Çü nkü, bu yol 

fazla karanlıktır. Bilhassa kışın da-

ha karanlıkhr. Çünkü, yazın bah • 

çenin elektrikleri, yolu da biraz ay

dınla tıyor. Bu yol, işlek bir cadde

dir, yolcuları fazladır. 

. 

. 

Daha ziyade 'kışın. buradan ge • 

çenleri karanlıktan kurtarmak için 

bu caddeye lamba konması, bil 

hassa lazımdır. Bu hususta Bele • 

diyenin nazarı dikkatini celbetme

nizi bilhassa rica ederim.> 

-
. 

i 

[ SON T ELGRAF - Ok uyucu 

muıun mektubunu yukarıya koy 

duk. Bu nokta üzerind~ Beyoğlu 

Kaymakamlığının nazarı dikkatin 

celbederiz.1 

Galatasarayhfarde 22 nci TUrkiye-Yugoslavya maçı 
yıldtinUmlerlnl bUyUk bir Aiustosta Belgradda l ._ _H_lK_A_v_E_I 

Köyden şehre!.. 
merasimi• kutlula oynanacak 

yaca ki ar 
Fenerbahçeliler geçenlerde 29 un-

cu yı ldönüinlerini büyük bir mera

simle kutlulamışlardı. 
Milli küme maçlarının sonunda 

sarı k ırmızılılar da yı ldönümleri 

için büyük bir merasim hazırlamış
lardır. 

Bu meyanda Avrupadan bir at

letizm takımı, bir de futbol takımı 

getirtmiye çalışıyorlar. O gün ev

vela P. C. K. Fransız atletizm takı

mile bir atletizm müsabaka51 ya
pılacaktır. 

P. C. K . atletizm takımı bundan 

(8) sene evvel de sarı - kırmızılı • 

ların yıldönümlerinde gelmiş \'e 

Galatasarayla temaslar yapmışlar
dı. 

O zaman hatırlarda kaldığına gö

re bu atletizm müsabakasını (22) 

54 Fransızlar kazanmıştır. Bundan 

başka evvelce de yazdığımız gıbi 

Galatasaraylılar Viyananın en kuv

vetli takımlarından olan V inerspor 

takımını İstanbula davet etmişler
dir. 

Bu maçların organizasyonu için 
beş kişilik bir komite seçılmiş, işe 
başlamışlardır. 

T. &. K. disiplin heyeti 

B undan bir müddet evvel de yaz-

dığımız gibi Türkiye ve Yugoslav

ya takımları geçen sene dlimpiyat 

arifesınde karşılaşmış ve o zaman

ki oyun 3-3 berabere bitmişti. 

Her iki federasyon mutabık kal

dığından bu maçların revanşı l A

ğustosta Belgradda oynanacaktır. 

2 Ağustosta Türkiye ve Yugoslav

ya muhtelit takımları karşılaşacak · 
tır. 

Bu maçların hakemliği için bizim 

federasyon ftalyadan Bay Barlas

sinoyu Yugoslav Federasyonuna 

teklif etmiştir. 

Bundan başka yine evvelce yaz

dığımız .gibi 13 Haziranda oynana

cak olan Turkiye • Bulgaristan mil

li maçı da 20 Ağustostan 20 Eylule 

kadar tzmirde açılacak olan bey • 

nelmilel fuar esnasında oynana • 
caktır. 

Balkan otomobil ,.,.,. 
ları dUn batladı 

Balkan milletleri arasında olo • 

mobil rolly yarışlarına dün başlan
mıştır. Balkan milletleri arasında 

ilk defa olarak yapılan bu otomo • 

bil yarışlarına Türkiyeden Azize 

( 4 üucü say/ad~rı deQam) 

Abam da bu hafta gelin olacak 
Kardeşim de bugün askerden geil 

.. 
. 

yor. 

. 
- Sonra sen ne yapacaksın? .. 
Kız; Hulkinin ne demek istedi 

ğini anlamış gibı önüne baktı v e 
sustu. 

••• 
ş Karacakayadan ikı" kız karde 

birden gelin olduğu için çifte da 
vullar dôğülüyor ve çayırda güre 

. 
ş 

seyreden köylüler: 
. 
li 

- Büyük kız kôvde kalacak am 
ma .. küçük şehre gidiyor.. Tali 
kızmış, fistan, ferace giyecek .. diy 
dedikodu yaparken bir otQmob 

e 
il 

1 

k 

geldi. Hulki ile karısını aldı, <lavu 

zurna sesleri arasından sıyrılara 

yeni evlileri şehre göti.ırdü. 

Beyoğlu Halkevlnde 
konferans 

BeyQğlu Halkevinden: 
15/Haziran/937 salı giinü sa 

18.30 da Evimizin Tepebaşınd!l 
merkez binasında bir toplantı y 
pılacaktır. 

at 
ki 
a-

ni 1 - Konferans: Eski ve ye 
muaşeret tclnkkileri mevzuund 
(Bay Semih Mümtaz) tarafında 

2 - Bu toplantıya herkes gel 

ıı, 

n. 
e-

bilir. 

seçildi 
T. S. K. nizamnamesi mucibince Krep, tsviçre Sefareti memurla • M emleke t geceleri 

e 
e-
i· 

İZ· 

er 
rı 

ti-

ru u 

1 

d Şelıremiııi Halkcvinden: teşkili lazım gelen yüksek disip • rın an Bloş, Yunanlılardan Poça-
lin heveti. merkezde ilk içtimaını nof ıştirak etmışlerdı·r. 15/6/1937 salı gecesi saat 21 d 

J Evimizde yapılacak olan (meml yapmıştır. Yeni heyet şu zevattan Mi.ısabakalar bugün saat beşte ket gecelerinin) ilk açılış meras 
müteşekkildir: 

Atinada bitecektir. minde kıymetli viyolonistlerim İstanbul saylavı Atıf, eski Gala- den Recai ile bcstekôr Muzaff 
t 1 f b Türkiyeden iştirak eden müsa • 
asaray ı ut olcülerden Adnan, A· Fıratlı (Eğin \'e Iforput) havala 

nadolu Ajansı Müdürü Muvaffak, bıklar, evvelisi gün Taksim abide- çalacaklardır. 
İş Bankası Merkez Müdürü Sadi sine merasimle bir çelenk koymuş· Bu müsamere için ayrıca dave 

Batu. !ardır. ye yoktur. Herkes gelebilir. 
ntKtH11uuıuı111uu11nı ı1 11 1 11uı 111111u ııı1 111uuıu1111uıın1tuuıııu ı 

Ş A K A ·o;;i~t""'ö~;i;;·~ii;;;· .. ·;;"'"ü;;·~'j;; 
• 

• • işletme Umum Müdürlüğünden 
.. 
t 

13-6-937 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmeye açı lmıştır. Han 

g i trenlerin içmelere i"İdece~ine dair olan ilan ista~yon larda mevcu 

olduğundan rar.la tdsllat için is tasyonlara müracaat edilmesi muhterem 

- Allah ~alıidim olsun ki, yalan 

söylemiyorum. 

Ondan ba§ka dcı şahidin yok 

ki 

halka il4n olunur. "3220,. 

leziz makarna yemek isterseniz ? 
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lk - 94-lncl kısım ·r 
un boylu, iri yapılı, geniş omuz•.1 b~i 
ge kapıdan süzüldü ve sordu: ç p 
er misiniz?,, altı ses birden ce"' 

Uz 
göl 
f st 

Ned ., 
en mı ... 

verdi: "Eveti Evet!" ~11 

{tf!~ Kap 
den v 

ının önündeki ayak seslerin
e laflardan ... çünkü, sesler • 
onuşanların bır ıki değil, ka· 

k olduğunu anlamıştı. 

den, k 
la balı 

K al 
nın ö 

abalığın ne işi vardı bu oda
nünde ... acaba ·içeri mi gı -
erdi? .. Kendi kendıne buna recekl 

ihtima 1 vermedi. Buraya ge lse, gel-
:;e, pa ralı yolcu gelebilirdı. O 

halde , sesler ne idı? Ne demekti 
ak sesleri ve konuşmalar'? b u ay 

Düş 

ver mi 
ünmiye, bunlara bır mana 
ye vak it kalmadan, nda ka
çı ldı. Ve içerıye üç kadınla , 

giliz bahriye askeri girdı. 
kadın! 

pu.ı a 
üç İn 

Üç 
Üç İngiliz bahriye askerı! 
B u nları karyolanın altından gö • 

, (R..) de adam akıllı: rünce 

- Şafak attı! 

Oda oldukça karanlıktı Çünkü, 
ı sokağa bakmıyan arka oda
n biri idi. Burad an ne soka

tirültüsü, ne bedmest naralar, 

terna sesleri duyuluyor, ne 
ddenin aydınlığı vuruyor -

bur as 
larda 

ğın g 

ne liı 

de ca 

du. Üstelık perdeler de sık ı sıkı 

kapa nmıştı. 

ing iliz bahriye askerleri. oda • 
ÇEri gırer girmez, kollarile 
rındaki kadınları sardılar, gö
ni göğüslerinde eze eze, du
rını dudaklarında gezdire gez

öptüler. 

dan 1 

yanla 
ğüslei 

dakla 
dire 

Öp" üşler, dudak şapırtıları, ka • 
ğın içinde tatlı bir ahen kle aranlı 

kisler yapıyor, karyolanın altında 
en (R..) nin ku}aklarını gı

ordu. 
büziıl 

cıklıy 

Ne ~n sonra içlerinden biri, e
k düğmesini bulup çevirme
ıl l"tti Odo kıpkırm ı zı bir a
dan süzülen kırmızı bir ışık
ldu 

lektri 
yi ak 
hajur 
la do 
döşe nmişti, yerde yepyeni müşam

serılmişti. balar 
Mu tareke yıllarında, Galata ve 

ğlunun h€mcn bütün otel • 
bir rande\·ü evinden farkı yok

Bey o 
!eri 
tu. Koluna günahkar bir kadın 
taka n her insan • bilhassa istila or

na mensup olanlar - Beyoğlu 

alatanın rakı ve balık kokan 
dusu 
ve G 
soka k ve caddelerındeki otellerden 

gele birine, günün ve gecenin 
angi saatinde olursa olsun gi
irdi. Buralara çift gidildiği gi

tek te gidilir, otelci bir umum
teyzcsi, bir umumi ev sa -

gibi, otelinde mevcut bulun
uğu kadınları. müşterinin koy

a koymaktan çekinmezdi. 

rast 
herh 
re bil 
bi, 
hane 
hibi 
durd 
nun 

B 
lara 
lir, 
t.l y 

uralarda içki içilebilir, sabah -
kadar çalgı Çllınır. dans edi
şarkı söylenir, gürültü patır

apılır, bu hayü huy, bu rezalet 
ısında kimse otelciye: karş 

- Kaşının üstiinde gözün var! 
Demezdi. 
o uğursttz yıllarda bir umumha

ned en farkı yoktu otellerin ... 
in giliz bahriye askerlerile ge -

kadınlardan bırı uzun boylu, 
ndamlı, sarışın, ne uzun, ne kı
açlı bir Rum dılberi idi. İkin

len 
irı e 
sa s 
cisi, buna nısbı>ten narin yapılı bir 

ı. On y<'di, on sekızinde ya var, 
yoktu. Yüzü bir bebek minya • 
u gibi şirın ve güzeldi. Hele 
düğü zaman, küçücük kırmızı 
aklarının iki tarafında mini mi
ukurcuklar oluyordu. 

kızd 

ya 
titr 

.. 
gül 
dud 
ni ç 

N e güzeldi bu çukurcuklnr ... ko
yeşil gözleri, alnından dökülen 
arının gölgeleri altında ne ka
cann yakın gülüyordu. 

yu 
saçl 
dar 

c aU miydi bu tebessüm?? .. 
ç ok mes'ut ve çok müsterih ol

unu anlamak için büyük bir duğ 

psi kolog olmıyıı lüzum yoktu. Bu 
ata, yoksulluktan düştüğü mu. 
kaktı. 

hay 
hak 

Ü çüncü kadına gelince, dolgun 
udünün, dolgun hatları, ihtı -
arı kamçılıyacak kadar naiar· 

vüc 
rasl 
rıü vazdı. 

K adınların üçü de yarım yamalak 
· İngilizce biliyorlar, CR. .) teri, (Ö) 

leri çatlak akide şekeri gibi bir 
İngilizce ile konuşuyorlardı . 

İngiliz bahriye askerlerine ge • 
lince: Üçü de uzun boylu, adale
li, ve her İngiliz denız askeri gibi · 
tüysüz ve parlaktı. 

Altı ote1 misafiri, henüz san -
d?lyelere oturmuşlardı ki, hafif 
hafıf kapı vuruldu Ve uzun boylu, 
iri yapılı, geniz omuzlu bir göige 

~29'İ I 
Jy'Jıı \ 

,, 

Mama 
• ıt!s' 

Npinti• bir kadın upsı 
mue tas rdı. 

- idl 
Otel sahibi kapıdan süzüldü. 

bu?. İngilizce sordu: 
İçki ister misiniz? d . · 

Altı ses birden cevap ,·er 
10 

- Evet! evet! 

Hepsi yerleştiler. . . eki ıeq 
Biraz sonra, umumı C\ ıerd dı!\ 

ze ve hizmetçi tipinde bir 1<a glJ{ 
. k' ı· d" g t"ırdl bira vıs ı ge ır ı, şarap e • ~~ 

tirdi. Tepsi tepsi meze taŞıJ1ll ııt· 
t<tıf 

ba ladı. 7ı<Iuhteşem bir sofra 

du. Hani bir söz vardır: ffıı' 

- Kuş sütü eksikti! derler. bsş· 
kikaten övle idi. Kuş sütünden _Jı 

- , .91"" 
ka her şey, her türli.i meze 

sofrada ... 

Başladılar içmiye... :ı!' 

İçtiler, güldüler, eğlendiler, ~111• 
ki söylediler, hora teptiler. J{a 

lar: 

- Haydi bir daha! 

- Biı· daha! 

- Şerefe! r ,-e 
Diye mütemadiyen içiyorla 

içiriyorlardı. siS' 
Saat hayli ilerlemiş, kafal~ııt··' 

lenmişti. İki, iki buçuk vardı_ bOf 
Bu altı çılgın ve altı sarhO~diJ<çf' 

l(', içip eğlendikçe, şarkı söyl~aP O" 

(R..) karyolanın altında ~a ııııte 
luyor, aklını kaçıracak bır ,ııvıı!' 
geliyor~Hele, her kadeh Y dı.l" 
layışta, mezelerini. k~~ınıar;;,ıer • 
daklarından alan lngılız n~sbiitıifl 
nin ağız şapırtıları, onu bu 
cileden cıkarıyordu. 81 o1ı• 

~ . . ç ~ 

Bir aralık kızlardan hırı. . ôr 
- "kA t etti• nın yoklugundan şı aye rııı.t>' 

ıe ya! .. Çalgısız eğlence oıur 
du? 

Bir el zile uzandı: 
Çaldı! 

Çaldı!.. altı llğı1 
Garson geldiği ıaman 

birden konuştu: 

- Çalgı! . . ,erille 
Yirmi dakika sonra emil > i~ tı•1 

·· stenırı, geldi. Sun'i çiçeklerle su . 1•0ıı • 
Jaterna, odanın bir köşesıne ~ıeı1 
du. Omuzları kalkık, perÇ~Ji bıf 
Şakaklarından fırlamış knskC ""')i. 

k ·· ıhanır
omuzda~. tatavlalı bi~. u Ii çe\'ır· 
laternanın kolunu afılı afı 
miye başladı. _ ha\·ıı''11 

Şimdi, laternanın çaldıgı odııdıı 
kadınlar da iştırak edıyoridiyo! ' 
vur patlasın, çal oynasın g 

du. lı''ord"' 
Lütcrna ver yansın çs ;aıyol'' 

Çiftler ise yüz yüze dans ıırıl•~ ' 
!ardı Hepsi sarmaş dolaş ? ı.ınirı 
lardı. Hepsinin gözlerini 1~8 eJl· 
ihtirası bürümüş, elleri adC 
vetle tekallus etmişti. ~ 

1 
ıı!C' 

· d · boV C tr Üç erkek ve üç ışı • ıcar' 
nir, dans ederlerken, (R .) til &1• 

lanın altında nasıl tatıanırrı 
c::ı· yordu? 111eJcı Mevcudiyetini bildırınc a" J1'1' 

d kalı11 ı atlerce karyola altın 8 • c:sbll" ı~ 
kikaten çok mühim bır ~ 
-d· . Jcl'l' 
ı ı. . ..... lıŞ· 

. b dol1 11
' d' Sıgarasızlıktan aşı flc:c • 

fası kazan gibi olmuştu· ğırııı d,11 

suzluktan ağzı kireç çaıı:ı . 
- t " kl'l muş u. t rırııŞ· l" 
Üstelik te idrarı sıkışl<ı bir tı 1 

sıkları şişmiş, çatlıyacıı tt•· ıı· 
gelmişti. Deli gibi olın~Ş 8dıırı1 (' 

Üç erkek V<' üç dişı. ei,eıı.:i 8 
• 

kıllısarhoş oldukları ıçın, 
1
ye 1'11 

tık giderler diye, bekler1'1 

rar verdi. 
Bekledi, 
Bekledi. 

Kıpırtıyan biıe 

drn .. 
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KUD.OS KUZLARR Güneş Doğansporu 
3-1 mağlup etti Tefrika No: 81 

, 
Yazan : M. Necaet Tunçer 

Ramanın karısı, geni gelen cariyenin Krala 
hediye edilmesini istemişti. Halbuki o bu güzel 
kadını bir gece bile kollarının arasına almamış· 
tı .. Şimdi onu kendi elife Krala nasıl verecekti ? 

Birinci devrede Doğanspor 1 - O galipti 
Bugün Ankaragücü Fenerle. Gala· 
tasar av Doğansporta karş~faşıyor 

kıakançhk batlarınca 
. lbrna o gece Sila ile b~başa şarap 
ıÇErken, ağaçların arasında gizle
nen genç karısının kendilerini gö -
Zetleeiğlnin farkınd:ı değildi. 

.. 8ir aralık ağ:ıçlnrın arasından biı 
lölge geçti .. 

Sili. 
- Bahçede dolaşanlar var .. 
Diye mırıldandı. 
Ranıa: 
- Evimde beni tecessüs edecek 

Yabancı bir kimse yoktur. 
... Dedi. Rama genç karısının a
gaçlar arasında dolaşacağını aklın
dan geçirmemişti. 
. Sı}l kuşkulandı .. bir ağaç gölge

Siııe sinen Ramanın karısını gör
dG. Fakat Ramaya bir şey söyle .. 
"edi. Bu huçm ve kıskanç kadın 
~ba onun için bir tuzak mı ha
~hyordu? 
• Şarap içtiler .. 
Şarkı söylediler .. lô'~ı Kral Hlr•111 • 8lr•• S•r eluarınt galclaşa• oahıl 61r kabilegl 
~ endiler. _ 
il' k pıJdiüı .. te çılısıgorıla,. 

lib·a ~~· Sila sarhoş olmadı. !çer 
il. 1 ıorünerek, bütün şarapları, o kadar ağırdı ki, awç dolusu altın - Onu evimizden uzaklaşt:ırmak-
'6 l'llaya sezdirmeden, yere dök • vererek satın aldığı bu yeni cari- la bir faydalı iş daha görmüş ola-

yesini henüz bir gece bile olsun ca]{sın, Rama! .Biliyorsun ki, ben 
ilama sarhoş olmuştu. kollarının arasına alıp sıkmaınl§tı. çok kıskanç bir kadınım. Benimle 
~ s~ uzaktaki gölgeyi bahçeden - Onun yerine krala başka bir evlenirken, bana: esen benim sa • 
~ildi dairesine gidinciye kadar gö- cariye hediye versek olmaz mı? nuncu karım olacaksın!• de~ -

nden ayırmadı. . Diye mırıldandı. din. Onu krala hediye etmekle sö-
~e Ramanın genç karısı onları u- Ramanın karısı eski fikrinde ıs- zünde de durmuş olursun~ aksi 

8
. tan gece yansına kadar göz hap· raL" etti: takdirde ben servetimi alıp kendi 
ıne alarak seyretmişti. - Evimizde değil, belki Surda kabilemin yanına gitmiye ve ay-

d .lışaklar Ramayı odasına götür - bile onıın kadar giizel bir kadın yok· nlmıya mecbur olacağım! Benden 
Uler.. tur. Krala Iıriyle eşsiz bir güzeli evvelki karıların için sana bir şey 

t''Sila da kendi dairesine dönmüş- takdım etm<'kie onu ne kadar mcm· söylemiyorum! Fakat, benden son. 
u. nun edecegimizi diişiinmüyor mu - ra bu eve bir başka kadının gel • 
~ Rarna ertesi sabah gözlerini açtı- sun? G€çen vergi ödemek :z.amanı mesine tahammul edemem. za _ 
t1 2.antan kendısini genç karısının 1 d . t l r k l ~ 11:o ge ınce or ara a oş ugunu ve: ten seninle de bu şartla evlenm~-

Ynunda buldu. li ·Bu kadar vergı verilir mi?ı dedi- tik. Haydı, bana söz ver şimdi.. O-
L 

1 
ayret:c gözlerini og·uşturarak 11:a ktı: gim ne çabuk unuttun? nu kral Hiram'a lıedıye edeceksin, 

R:ıma ı;usuyordu .. karısı sözüne değil mi? 
- Beni kim gelirdi burava? " dE"varn eltı: (Devamı '!:ar) 

d" ........__ lCendın 1$tedın .. kendın gel - """''""""'"'"1•tnnıım••n••••""'""''""""'"'"''"'"••••11•"• .. ••• ..... ,,,"'''• ...... •••• ... •"''"'""''"'' .. '"'"''''"'"'''' .. "" 

':Tuhaf şey! f R AD y O ı!Gazeteve mecmua 

Giinei-Doğanspor takımları dün 
Taksim stadında karşılaştılar. Gii· 
nüncum art.esi oluşu ve maçın 

fazla ehemmiyeUi olmayışıı sahada 
fazla seyirci hıplayamam~tı. Maçı 
İstanbulsporlu Kemal Halim idare 
etti. Havanın kurak olmasına mu
kabil sal'ta sulanmamıştı. Bu yüz
den sık sık toz bulutlan, sahayı 

kaplıyordu. Umumi lahmin Doğaıı
sporun aleyhinde idi. Fakat Güne
şin umulmadık bir mağhibiyele 
uğraması da mümkündü. Sahaya 
önce kırmızı beyaz formalı Doğan
sporlular çıktılar \'e halkı selam
ladılar. Biraz sonra Güneş takımı 
göründii. Para atışını Doğanspor 

kazandı. 

Takımlar dlzildiği zaman Doğan
spor takımı çok eksikti. Kalec:i 
Mahmut santr forvet oynuyor. 
Hakkı ve Fuat yok. Buna mukabil 
Salahattinsiz Qneş de bu şekilde 
idi: Cihat - Reşat, Faruk - İsmail, 
Rıza, Yusuf - Rebii, İbrahim, Refü, 
Necdet, Melih. 

İlk dakikalarda Günıeşiıı boıuk 

oyununa mukabil Doğanspor biraz 
canlı oynadı. Fakat Güneşin hü • 

cwnları daha fazla. Bu hücumların 
e_kserisinde Güneı fotvetleı:i mu· 

Dozanıporun ır.agltibigetigl! ntticelen•n oıunden 6aşkcı 6fr •olıne 

Fon·et hattının değişik bir şe • 
kilde oynanıMı tesirini gösterdi. 
Grıneş bu d· \ ı birinci devreye 
nisbetle ıyı oynamıya başladılar . 

Fakat gene netıcesiz akınlar yap· 
tılar. Nihayet Melih Güneşin be • 
ra~rll1t sayısını yaptı. 

Bu ~J ,rıtpılmad;tn evv~lkt pozis
yonda ofsayd vardı. Nedense Ke -

mal Halim bunu ~n!Mdi. Bera - · 
berlik vaziyeti ancak beş on dakika 
ıürdü. Refti 01 tadan gelen topu fal-

yan hakemlerimizin yaln~ maç sey· 
retmeleri yerinde olmasa ıerek. 

G. Sarayın ~i.lnk:ü maçını Ke· 

mal Halim idare eGıecekür. ~ • 
kü oyunda göateı:~ bazı Janlış 

bareketlet"i tekrar etmiyecejini ü

mit ediyoruz. 

BugUn Fener· Kurtulut 
atletizm mDsabakaaı 
Bugün sabah ,saat onda F~r -

bahçe ile Kurtuluş atletleri arasın-

da senelik müsabakalar yapılmış

tır. Bu müsabakalar iki yüz, yüz, 
dörl yüz, sekiz yü7., bin beş yüz, ko

§Ularile uzun atlama, cirit, disk at
ma, 4Xl00 bayr:ak yan-ıları yapıl-

mıştı!'. 

Saat 14.~0 da Güneş. - Fenerbah

çe takımt.u hususi bir ın:ıç yap -

mışl:.rdır. 

Pera·Şf.,_ 11•pa 111açlar1 
bagOn yepllıyor 

Bu sabah gı: ~ ri federe klüplerin 

Se;.~i~·ın tuhaf buluyorsun? Çok ıl l'Sahiplerinin 
din~ıgın karının odasında geceıc - ~----------- Nazarı dikkatine 

Dünkü maçtan bir a11 

en kuvvetlıs. 'e iki rakibi olau Şişli 
ile Pera takımlnı ı oynadı. Rumca 

.Apoyevmatini> gazetesi yedi se -

n~dcnberi ortaya bir kupa maçı 

koymuştu. Bundan C\0 \•el yaprlan 

maçlarda bir defa Kurtuluş takımı 

kupayı kazanmış, diğer senelerde 

~r.p Pera klübü bütün takımları 

\r BUGÜNKÜ PROGRAM hakkak sayı fıTsatları kaçrrdılar. 
e ın; n • .'.· "ı'r tnvırla sordtı ·. A 1... • t Basın kuntmu başkanlıgrrıdan: B .., ... rC-ıam ne~rıya ı: una mukabil Doğansporun Mah· 

in - Yok::;c'l bnşka bir yere mi git- Saat 18,:rn Plakla dans mıısikisi. 1937 bütçe kanunu mucıbınce ga· mut vasıtasile yaptığı ak'ınlar da-
~k niyetmdeydin. zete ve mecmuaların 1937 '-•ılında· ha tehlı.keıı· oldu. Ovun tam bı·r a· 4'a 19,30 Konferans : Ordu saylavJ Se- .1 ,, 

81,. tna ş<ışkın ve dalgın .. karı - ki kag·ıt ihtiyaçlarından 1800 ton henksizlik içinde devam etmeye 
·•ın ·· - lim Sırn Tarca n ( İngilterede ter-

~uzune baktı: mıkdarında, hamurunda 70/100 O· başladı. Sanki sahada Güneş \•c 
~i;-d. cıe:;ır .. bir yere gidecek de _ biye meselesi), 20 Müzeyyen ve ar- Dog-ans f . 22 g .. ını. . dun olan firigranlı kağıdın tenzi· por ormasını gıyen a -

\' kadaşları tarafından Türk musiki - cemi top peşinden koşuyor. Bilhassa 
l{ a\·eış y:ıvaş k1.:ndine geldi. si \'(' halk şarkıları, 20,30 Ömer Rı- !atlı olarak ithali kabul edilmiş 1: Güneş dün kendisinden ümit edil-

C.lktı.. ve bunun Türkiyedeki gazele ve za tarafından Arapça söylev, 20,45 miyen kötil bir oyun oynadı. Fa • 
lib:ı~u gece çok şarap içmişim ga- Muzaffer ve arkadaşları tarafın _ mecmualara tevzi suretinin tesbiti kat Doğansporun eksik kadrosu da 

-. s dan 1'ürk musıkisi ve halk şar • heyeti vekileye bırakılmıştır. Güneşten aşağı kalmadı ve Güneşe 
Sİrd· en içmE'k istemedin amma, i· o ı T v k·ı ı· · bl ğ. ·· cabadan bir galibiyet kazandırdı. ıler sana! kılan (Saat ayarı), 21,15 Ajans ve a ll ıye e a c ının te i ı u-

'fl zer· b t · ki. · b. Oyun bu ~ekıldc devam ederken 
- n.inı iriı di? borsa haberleri ve ertesi gu·· nün · 1 ne u cvzı şe ının ır hal su-1 " Doğanspor sanlr forveti Mahmut, 
..._ iatırlamıvor musun? programı, 22,30 Plakla sololar, 0 • retine bağlanması üzerinde konu - k ..._ li · ta ımına ilk golü kazandırdı Bu 

ayır. pcra ve operet parçalan, 23 Son. şulmak için şehrimizde çıkan ga- golden sonra Doğanspor biraz daha 
Çe~ ~halde ben söyliyeyim: Ban- YARINKİ PROGRAM zcte ve mecmua mümessılleri ara- hızlandı Devre ortasına kadar o-
ha~ 1 k.ımcriycdc yeni cariyenle Oğle neşriyatı: smda bır toplantı yapılacaktır. Bu yun kısmen Doğamn, kısmen de 
lııha aşa kalmı~tın .. şarap içiyordun! toplantı için 17 Haziran 1937 Per- Güneşin hfıkımiyeti altında cerc-
l.tt·Yet sarhoş oldun .. kcr.dini kay- Saat 12,30 Plakla Turk ,musıkisi. ~ ın! şembc günü snat 13,30 tarihi tes- yan etli. Güneş forvetleri sık sık 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelıf plak b t t · k ..._Ya o?t it edilmiştir. stanbulda çıkan ga- zmır alesine ziyaretler yapmala· 
...... l:J· · · neşriyatı, 14 Son. zcte ve mecmua sahihlerinin o ta· tına rağmen bir türlü sayı yapa • 

hi s ~ ıç bir şey olmadı. demir gi- rihte kurumun Beyoğlundaki mer- madılar. 
lC?r, ~laındı. Seni buraya getirdi- NÖBETÇi kezine ya bizzat gelmelerini veyaı Doğansporun eksik ve iyi oyna· 
~ nu ~.a .. odasına götürdüler. ECZANELER salahiyettar bir mümessil gönder· yamıyan takımının Güneş karşı· 
~ rna duşunüyordu. melcrini rica ederiz. sında galip vaziyete geçmesi, Gü· 

ltıışlj~ek bütün emelleri bo~a git- Bu akşam şehrin muhtelif semt- -------------- 1

' neşin hareketsiz ve zevksiz oyu • 
'• lerindc nöbetçi eczaneler şunlaı • D H fı c leni r 1 nundan ileri geldi. 

~at sevgilisile ko'-'un kovuna dır: • a z ema .. De arn .1 "' " vre sonlarına doğru Güneş bi-
b aınıştı. !stanlıul ciheıindekilcr: ·~tn (wKMAN HEKİM) raz iyi oynar gibi oldu. Fakat yine 

~tlıı b· anın karısı çok şeytan ve a- Eminönündc ( A. Mın·· asyan). netice alamadı. Refii ile Melıhin 
tiugu ır ka~dı. Ranıarıın sahip ol- Beyazıdda (Cemil), Küçükpaz.arda Dahilffe lllUtellassısı yer değiştirmesi de yeni bir hare-

..._ SS<:t\'etin yarısı bu kadınındı. (Yorgi), Eyüpsultanda (Hikmet Pazardan bafka günlerde öğle • ket meydana getirmedi. 
?tıa! 'ana söyiiyecekkrim var, Ra- Atlamaz), Şehremininde (Nuzım den sonra saat ( ..... •-- 6 ya ta.;ı..- N ~ MIA& u- ihayet bu tatsız oyunun birin -
t l:>ı;oer k Sadık), Karagümrükte (Kemal). lstanbulda Divanyolunda (104) nu· ci devresi top ortada bulunurken 
i e koc:ısının kolundnn çek· Samatyada (Erofilos), Şehzadeba· maralı hususi kabinesinde hasta • ı - o Doğansproun galibiyetile bit-
~an'"'d , . şında (İsmail Hakkı), Aksarayda ti. Bu devre içerisinde Dogvan -
h .. , ax. d (S ) F" d (V't l') Al !arını kabul eder. Salı, cumartesi 
~ama· ı S<: ire olurltu. arım ' ener e ı a ı • em • sporun Bir kaç akın ne -

· ' dard"' (Esad) Dakıı·ko'·ydc (Hı'l;I) gu"nleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· ...... '\'i "' • .. · ticcsindc gol fırsatları elde etmiş 
h..~l'in:: ne derdin var? Beyoğltı cihetinde kiler: kild fıkaraya mahsustur. Muaye~ olmasına rağmen kaçırmaları ve 
-°"ıadı· • genç kadm anlatmıya İstiklBI caddesinde (Kanzuk), hane ve ev telefon: 22398. ~lık gelişigüzel oyunu, Güneşin de İz-
... ......, lliç b· Altıncıdairede (Güneş), Galatada telefon: 21044. mir takımları karşısında görebil .. 
~tıd ır dcraim Yok Rama' Topçularda (Sporidis). Taksimde d.ğ l en b· . · ' · L k H k ı imiz çok fena oyunundan başka 
erden ır dılefüm var: Kudüslü- (Nizamcddin), Tarlabaşında (Ni • ·- 0 man e im--ı bir hareketini göremedik. Hakem 
~?l kr:~tı~.aldı~ın bu yeni cari - had). Şişlide (Halk), Kasımpaşada Mecmuası bu devre bazı yanlı§ ofsa~dlar ve~-
hoıl'oru 1 ırama hediye etmeni (Vasıf), Hasköyde (Barbut), Be • ı Her muallime, her meK· mekle beraber ikinci devreye nis-
'tt"lle ıı:'d. Bılıyorsun ki, Hiram şiktaşta (Nail Halid), Sarıycrde tepi iye, her aileye. her betle daha iyiı idi 

~r bun ıyelctdı>n çok hoşlanır. (Asaf). köylüye, her kese pek !KiNCt DEVRE 
~I ~lldis~ Yapacak olursan, bu Ü$küdar, Kadıköy ve Adalarda· ıazımlıdır. Güneşliler forvet hattında tam 
~~ 01~2.bıraz daha az vergi kiler: Bundan faydab bir bir deği~klik yaptılar. Bu dnre 

'

:""'lll .....__ O'sküdarda (Selimiye), Kadıköy, mecmua bulamazsınız. Güneş forvet hattı mı c=l.;fde -.. 
""ll'~nbire cb K Mod da (' .. d ~lifi, {12) adedi (60) ku. _. r-- --1 · ta. .. .:. faili' .. arı - a 11110 a) J Büyükadada o· 1 llUJ""·~ ~ o rustur. ıvanyo u numara 104 --

nun için çok atırctı.. Caalk), Heybelide (T&Uf). _ İbrahim, Rebü, Melih, Necdet, 

solu bir vuruşla İzmir kalesine sok· 
ta ve Güneş 2-1 galip vaziyete geç
ti. Bu gol yapıldıktan sonra İzmir
liler mağlubiyeti kabul etmiş gibi 
oynamıya başladılar. Güneş bu fır
sattan ancak İbrahimin yaptığı bir 
gclle istifade edcbıldL Doğanspor 
lular da Kemal Halimin Güne~ a· 
leyhlne \'erdiği penaltıdan istifade 
edemediler. Maç başlangıçtaki tat
sızlığı içinde Güneşin 3·1 galibiye· 
tile bitti. 

'11UFAN SİPAHİ 
••• 

BUgUnkU •açların 
hakemleri 

Bugün Fener stadında Ankarn • 
gücü ile Fcnerbahçc tnkımları kar· 
şılaŞlyor. Taksımde de G. Sarayla 
Doğanspor karşılaşacak. 

Fener • A. Giıcü maçını kıymetli 
hakemleı imizden Nuri Bosut idare 
edecektir Nedense şimdiye kadar 
miJli küme maçlarının idaresi ken· 
disıne verilmemiş olan dürüst ha · 
kemimizin Uk idare edeceği bu 
milli küme maçını muvaUakıyetle 
başaracağına eminiz Şimdiye ka • 
dar bir çok hatalarına rağmen mı1ll 
küme hakemlerine maç idare ettir
mek mecburiyetinin nereden gel • 
dığini anlıyamarnıştık Halbuln bi
taraf ve milli kümede oynayan 
klüplerden hiç birile alakaSl olnıı-

Bu~ünlc4 Fmer-Anlcuaıilcii mo• 
''"•" halorni NaTi &ı•t 

mağllıp etmfşli. Bugünkü maç ~ok 
heyecanlı oldu. 

Her iki takım da b l ~ için baf

talardanberi çalıştılar. 

eışli klübü Galatasra.ym esli 
antrenfü'ünü ıngaje ettyi. 
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e 
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Ç ÇEKLERi 

esrin ol n 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli •e 

n:tinendi olmıyan kolonyadır. Bütün Itrıyat müteh:ıssısları, sinir dok· 

torlan tarafındın tavsiye edilen bu müstesna kolonyayı sevmeyen kim· 

•e bulunamaz. Bir -damlası bir limon ve çiçek bahçesindeki kokulan 
neşreder. 

Hasan ve Nesrin losyonları insane cennet ve çiç•k bahçelerinde 

yaşatan bedialardır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. Taklitlerinden 
- sakınınız. Ruan deposu. 

Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Eskişehir, Beyo~lu, Beşiktaş. ,--·- HER AKŞAM 

ve arkada4lan 

NEDVitl 

--------------·- ., IRKETi HAYRIYEDEN· 1 

DİKKAT: 
Boğe:ıiçinin Karadenlıden gelen en temiı, en sıhht hl\'asile meşhur 

•AL TINKUM PLAJI., Pazar. gününden itibaren açılmıştır. 

••• 
Köprüden· hareket saatleri ~7,30· 9,30• 11,20· 13,30· 14,30· 
16,30. 18,30• dır. 
Altınkumdan dönüş saatleri 16,40·17,55-18,3S.J9,05·20,25 dir. 

••• Altınkum plajı, Rumelikavağında sahil 
ile civarı mesire yerleri ve Südlüce plajı 
riyeti Vatandaşlarına münhısır olmak 
serb .. st bolundu~u i!an olnnıır. 

ter.eızüh mahalli 
Türkiye Cumlıu· 

üzere bila istisna 

İş Adamlarına ve Müesseselere 
· · Mühim · Fı.rsat 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1937-1938 Teleron rehberi bastırılmak üzeredir. 
Telefon rehberi 16000 adet basılacak, · abonelerimize dağıtılacak, 

memleketimizin büyük şehirlerile bütün ecnebi m~mleketlerine gön· 
· derilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en pratik ve en 

verimli bir proparanda vasıtası olj\caktır. Bu 16000 telefon rehberi 
iünün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, mün· 
derecahndan şebirler içinde ve ecnebi meml~ketlerde bulunanlar ha.· 
berdar olacaklar, bu yüzden ilan veren ıevat kendi ihtiyacına, mes· 

Sesi pek çok lefine ve arzusuna göre istifade etmi~ olacaktır. 

sevllen Bayan HA Mi YET işini, meıle~ini. mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlıtın ı 
Saz heyeti : Keman : Cevdet, Kemençe: Sotiri, Piyano: feyzi, Udi: herkese, her muhite tanıtmak için iyi bir fırsat olan telefon rehberine 

Mısırlı lbrahim, kanun: Ahmed, Klarnet: Ramazan, Ney: Emin ilAn veriniz. 
Artistler: Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye, Muazzez. Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan şart• 

Okuyucular : Hamit, Artaki, Solist Mustafa farını öğrenmek üzere Abonman Dairemize müracaat buyurunuz. (3314) 
Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu red~karlığa ratmen fiyatlarda 

•••• .. ••• hiçbir değişiklik yoktur. Tel. 41065 ••-•••lil -~== istirahatini düşünen, rahat - uyku uyumak isteyen :;;:;;;;;-___.. 

eoıaziçinın YENIKÖY PALASINA gider. il 
1 Mükemmel servi • Hakiki konfor. Tel. 34 • 3 ~ 
·~~~~~=~~~~~~---~-· 

Telefon Abonelerimizin 
Nazarı Dikkatine ıffOOOOOOOOOOOOOOOOOMı ı 

1 Cild ve zührevi hastalıklar i Kırkağaç İcra Daıresinden: 
937/131 Kırkağaçta Rıza Dolma

na ez gayri masraf 126 lira ver
meğe borçlu ve ikametgahı meç • 

stanbul Telefon Direktörlüğünden: mütehassı .. ı 
1937.1938 Telefon rehberi tab'ettirilmek üzere olduğundan halen Dr. feyzi Ahmet 

elde bulunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçük ilanı bu· I 
lunan abonelerimiz > 7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip 

htisas No. : 53 B 
Telefon No. : 23899 g 

etmiyeceklerini bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibin· 
ce ilanları yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucibince Is tan bul Ankara cad· 8 
ücretleri tahsil edilece~lir. Bu kabil vaıiyette olanlarla yeni rehbere desi No. 43 8 

l Pazardan maada her gün sabah· 8 bu şekilde kayıd arzusunda bulunsn abonelerimizin Abonman Daire· 
ı tan akşama bdar ı 

sine müracaat tuyurmaları. (3313) ffOCOOOOOOOOOC~N 
~...;_ ________ ....;. _______________ ::::::::::::::=::----------------.;....--------------------------~ 

KUMBARA 
o 

BIRE, 
.ıooo 

TARLADIR 

-----

hul bulunan Kırkağaç kaymakamı 
Ali Fuadın müterakim maaşatın -

dan yukarıda sözü geçen borç mık~ 

tarının Kırkağaç Hukuk Mahkeme

sin in 2/6/937 tarih ve 6/6 numara

lı kararile ihtiyaten haczine karar 
verilmiştir. Karar dairesinde meb

lağı mezkur haciz ve tevkif edil • 

miştir. Borçlunun ikamctgfıhı meç
hul olduğundan icra ve iflas kanu-

nun 262 nci maddesinin son fıkra
sı ahkamına kaim olmak üzere i-

lfınen tebliğine ve ilanen neş -
ri tarihinden 10 gün müddetle borç-

lunun bir itirazı varsa bu müddet 
zarfında Kırkağaç icra dairesine 

yazı ile veya şif ah en bildirmesi 
ve yine bu müddet içinde borç -

tan kurtulma davası açması ve bu 
müddet içinde itiraz ve dava va
ki olmazsa borcu kabul ad ve te- 1 

bclluğ edilmiş nazarile bakılaca -
ğı ilanen tebliğ olunur. (3363) 

.................... 
Sıhhat nok tai nazarından 

ÇOK GÜZEL 

' 

'. /" --·-) 
- -~ ~· e,. / 

bir tarzda yapılmıt şık 

~ocuk arabala,., her 
yerden ucuz flatlarla 

yalnız 

Baker MAGAZALARINDA 

satılmaktadır - _.4 ~~:ı· ·k., ,; · I 
...... . ,~ ... llCA. 

'" . h ... \ı ~ illllm!!-11!1111111!11--·----
" ,.r~ "" D . ki 1 an mera ı rın 

.m""jde 
En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

renmek isterseniz ve ucuz. bir fiat 

ile vakit kaybe~:neden dans pro • 

fesörü Yotgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

smda Topçekenler sokak No. 31 •. 

t" inci k::ı.t. 

Yaş ıneyv_a :;alan 0-:an.ıv dükkanlarının saat :-t ~ l.64.lıır açtk kal

malarına D.ıimf Encürr.cnce 5-6-1937 tarihinde k~r:1r verilmiıtir. tıao 
olunur. (B.) (3~71) 

* . ,,. . 
Ticaret ve sanat icra edilen yerlere asılan il>\n ievh.-larına ait af şll 

tırifelindc tcnıilAt yapılmıştır. l-Haı~ran-937 mali sent:sinden itibaren 

her levhadan senede üç lirad.ın aşağı olmamak şartile metre m'1rab

baından iki lira af iş ücreti alınacaktır. Belediye vergi ve resimleri.kil" 

nununun 14 üncü maddesi mucibince alınmakta olan i!fın resmi ayrıca 
eskisi gibi tahsil edilecektir. ilan sahiplerinin evvel emirde Beledi~e 
merkez muhasebe!İnc müracaatla afiş ücretlerini ödemeleri, Ö JerD'" 

yen lerin levhalarının teşhirden menedilece~i ilan oknur. (B.~ 

Mijhendis Veya Fen 
Memuru Aranıyor 

Devlet Demiryolları 9 uncu 
işletme Direktörlüğünden: 

inşaat işlerinde tecrübeli bir mühendis veya Fen Memuru aranıyor• 
Maaşı iktida!'ın:ı göre verilecektir. isteklilerin Sirkecide Devlet QC" 

miryolları 9uncu işletme Müdürlüğüne müracaatları ilan olunu~ 

lstanbul Defterdarhğından: 
bedeli 

Muhammen Cins ve bulunduğu mevki 
Lirn ~ 

Dolmabah-;ede Mülga fstabliamire binasında saklı otuz 

kalem köhne el ·Je öküz arabalarile bu arabalara ait din· 

git vesair köhne eşya: 

Deniz ticaret müdürlüğünden müdev\'er olup Aıapka· 

pıda Motor atölyesinde saklı muhtelif cin!>te hurda ma· 

kine. kazan vesiareden Aleıninyomun beher kilosu 40, 

Bakırın 30, Sarı pirincin 25. Dökme madenin 2,.5, De· 

mirin bir kuruş ve köhne tekne tahtaların Yirmi para· 

dan hurdaların tartma ma~rafı alıcıya aittir: 

Defterdarlık Depcsu ile Eminönü Malmüdürlüğünd~ 

ve Davutpaşa Orta mektepte saklı muhtelif cinste köh

ne eşya ve burdi\lar: 

Emniyet Müdürlüğü deposunda . saklı köhne karyola 

vesair hurda demirlerin beher kilosu: 

86 

2C5 

ı 

Yıldızda Çini Fabrikasında mevcut Kırk bir kalem 
75 

muhtelif cinste Köhne Sandalya, masa vesaire: 70 
· d eşv• 

Yukarıda cins ve sakit oldukları yerler yazılı köhne ve hur a rı 
vesaire hizalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı aYill 

satılacaktır. isteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek istiyenle~le 
28-6-937 Pazartesi Günü saat on dörtte yüıde 7,5 pey akçal;~S) 
Milli E'l'llak Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. (~~ 

~--------------------------------------~-----Beşiktaş Sulh İcra Memurluğun- ~-------• _. • • 

dan: ı Kadın dişcısı 
a:ı!1~a~~r~~c~ei~ii~~c ~:r~~ct:.~i~ MARI SOLLBERGER 
de sokağında yeni 28,30,32 nu - 1 DIŞ TABiBi AP· 
maralı dükkanda haczedilen at • ı~tiklal caddesi, Lüksenbur~ııdell 

ünlerı tarihe eşyası 24/6/937 tarihi - Perşembe ve pazar g ız 'le 
ne tesadüf eden Perşembe gü- 1 maada hergün saat 9 dan 1cabul 
nü saat ondan on bire kadar ı ve saat 14 den 18 e k~da.r e bil• 

· ı · · · ·cterılerın açık arttırma sutetı c paraya çev - ettığını sa} ın mu.,. 
rilcceğindcn dellaliye ve belediye 1 dirir. -~ 
resimleri alıc ılarına nit olmak ii - .. ______ ~de• 
zere isteklilerin aynı gün ve sa- 1 ntı id•re 

Sahibi ve umumi neşr Y 1' 
atta mahallinde bulundurulacak Bışmuharrlr: f. tz~8_.11• memurumuza ·müracaatları ilan o- Basıldıtı yer: Matbul 
lunur. (33383) 


