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Londrada Almanya aleyhine nümayis 
1 SPANYAYA KARSI 1 Suriyede karışıklıklar 
ASKERi BİR SEFER 1 Vataniler !"Iatay itilifına ~.arşıAnümayiş 

Berlinle Romada asabiyet yapmak uzere halkı dukkanlarını 
haAIA d d. kapatmıya zorluyorlar a evam e ıyor . 

1

r-----
Hatayda da halk aynı şekilde IJaşkınlık artık 

Avrupad a bir harp tazyiklere maruz kalıyor .... 

tehlikesi bertara.& edildi mazur QDrulecek 
':/ tltıtc:yt,jL~r zarta i!stil"dk etti!r\.i~ı:n· ha ddl aŞtl ! 

- ·--Muhabirimizin telgn. fından bir parça «Fransızlar Alsas-Lorraini istir-
Payas, 1 (Husust) - Hatay itilafının Hatay itilafının tasdiki üzedne dükkan- dat için 44 sene beklediler, biz 

Cenevrede kat'i olarak tasdiki Suriye lannı kapamışlardır. Fakat bu manasız ele 44 sene sabredecek ve Sanca- , 
halkının ekseriyeti tarafından sükunetle ve faydasız nümayişe aklı »aşında Suri- ğı Suriyenin tabii hududu olan 
~arşılanmıştır. Buna muknbil halkı bin yeliler iştirak etmediklerindt!n iki taraf T oro• hattına kadar girip alaca-

L>ünyanın her tarafın da hissedilen endişe 

Paris, 1 (Hususi) - ita/yada, Doyçland hadisesinden 
Tniitevellit asabiyet henüz yatışmamıştır. Romada, bazı 
lnehafilde söylendiğine göre, Valens hükumeti bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmiyeceğine dair kat'i teminat 
'Oermediği takdirde, İspanyaya karşı kuvvetli bir askeri 
sefer tertib edilecektir. 

türlfi şarlatanlıklarla yükselden abp tut- arasında gürültülü nümayişler ve döğüş- ğı:ı» diyorlar. 
malarla iğfal eden müfrit Vataniler bu- ,meler olmuştur. Eğer Türkiye bu Vntanileri Suriye 
lanık suda balık avlamak istiyen fesad- Bu nümayişler arasında nereden gel- halkından ayırmasa ve Suriye halk1-
cılara has sinsi bir propaganda ile orta- dikleri malUnı olmıyan fak:ıt Vataniler nın onlarLı beraber olmadığından 
lığı karıştırmak üzere muzır faaliyetleri- tarafından para ile tutulduklarına şüphe emin bulunmasa çok dah3 enerjik ted
ni artırmışlardır. edilmiyen bir takım macerapı:>restler hal- birler alabilir ve büsbütün başka yol-

Bu yüzden Suriyede ikiye ayrılan halk ka karşı hitabelerde bulunmakta atıp dan gidebilirdi. 
kütleleri arasında bazı karışıklıklar baş tutmaktadırlar. Yazan : Muhittin Bl"gen 
göstermiştir. Şamda ve diğer bazı şehir- Diğer taraftan halkı sükunete davet [Yazısı ikinci sn~·fada «Hergün• 

1 !erde Vatanflerin iğfalatına kapılnrak eden hatibleri tehdid maksadile Vatani- sntununıuzdrıdır] 
onların peşinden yürüyen bir kısım halk (I>evam•. 3 üncü sayfada) \... ../ 

'iıoyçland hadisesi 1 

harp tehlikesi 
çıkarabilir mi ? 
Almanyanın Deutschlan (Doyçland) 

zırhlısının uğradığı taarruz ve buna 
mukabele olarak diğer Alman harb 
gemilerinin Almcria müstahkem şeh
rini şiddetle bombardıman edişi, bir 
anda bütün dünyayı telaşa dü§ilrdü. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

~----------------~ 
' 1 

Türkiye modern bir 
müessese daha kazandı 
Radyoloji VE'! Biyofizik enstitüsü dün merasimle 

açıldı ve ilk tecrübeler yapıldı 

1 
Londra 1 (Hususi) - İstirahatte bu· ı filosuna mensup 14 harp gemisi Napoli -·-.. -·-~··-··· k ;u,·- -d ::·--

.;;na B. Musolini, bu~ün sayfiyesinden limanında toplanmışlardır. Bunlar İs- B a ş v e 1 u n 
0 rnaya dönmüştür. Italyanın Akdeniz (Devamı 11 inci sayfada) 

~.,., ............ ~~ 

Amerikada Almanyaya 
bitaraflık kanununun 

tatbiki isteniliyor 
8erlinde ise Doyçldnd hadisesinin lspanyol meselesinin 

halline yardım edeceği iddia ediliyor 

Partide iki buçuk 
saat izahat verdi 

lnönü bugün Mecliste 
beyanatta bulunacak 

Ankara 1 (A.A.) - C. H. Partisi Ka
mutay grupu bugün 1.6.937 öğleden son
ra Antalya saylavı Dr. Ceınal Tuncanın 
başkanlığında toplandı. 

(Devamı 2 ınci scı.vfada) 

•
1 Aralıklarmdan 

ispanyol şehirlerinden bfri denizden bombardıman edilirken 

Jı: Pans 1 (Hususi) - Londra ve Ameri· essür beyan etmekle beraber, Almeria
adan alınan haberlere göre efkarı umu- nın bombardımanını da tasvib ıtmemek-

tniye, Doyçland hadisesinden dolayı te- . tedir. · (Devamı 11 inci sal/fada) 

kan sızan tabut 
Bir cenazenin defni 
Yarım bırakıldı 

Herkes tramvay planto
nunun ölmediği ümidine 
kapıldı, cenaze mezar 
başıı>da doktorlara tekrar 

muayene ettirildi 
(Yamı f lnd tayfa.da) 

Dünkü ki.i§at resmin den intibalar (Yazısı 4 üncil sayfada) 

Vindsor Dükü yann evleniyor 
Sabık kralın evlenme merasiminde ailesi efradından 

hiç kimse bulunmıyacak 

Paris 2 (Haziran) - Sabık İngiliz kra-
Jının evlenme merasimi yann yapılacak- . 
tır. Kande şatosunun çevresi şimdiden Dük dö Vindior, müstakbel zevcesi ve 

(Devamı Z inci sayjada) l .Kande §atoıu. 



1 Sayfa SON POSTA 

r ---------------- --------------------------------------~---------------------------------
Her gün Resimli Makale: - işe yarıgan asıl harp X 

Bu kadar taşkınlık 
Zarardan başka 
Bir şey vermez/ 

- Yazan: Muhittin Birgen 
~ amın yaygaracı matbuatının. Ce-

e:;'-' nevre kararları münascbetile 
tıkl - üıtülere ra{İfficn, Suriye 

yap arı gur ildiy· ha 
halkı Türk hakkının Türke ver gı -
berle~ini sü)tfınetle karşılarlı .. Bir Berut 

t ·nın· dikkatini celbetnıı~ olan bu gaze csı . 
sükfınet .manzarası münasebetile bu ga-

zete diyor ki: 
cİnsan, Şamdaki yalancı pehlıvanlann 

atıp tutmalarına baktıkça, Cenevreden 
fena haberlet gelir gelrne-ı., bu kahra .
manların cAnkarayı ve Biz1nsı fethe gı
diyoruz! > diye ayaklanacaklarını zanne-

d l rdi. Halbuki öyle olm::tdL Halk, tak-er e .. 
dire layık bir sükünet ve basiret gos -

terdi.> . 
Gazetenin dikkat ettiği bu bususıyct, 

gözden kaçmıyacak derecede manalıdır~ 
Suriye halkı, Sancak meselesi~de -yata~ı 
şamatacılığının arkasından gilmege hiç 
bir zaman ta~·aftar olrna<lL Fakat, buna 
mukabil, Şam meclisinin çatısı altında 
hayli büyük sözler de söyl-=!nilmiş oldu
ğunu görüyoruz. Söyliyenlerin başların - , 
dan çok büyük olan bu sözlere misal ol
mak üzere, El Eyyam gazetesinin parla
mentodaki sözlerden bahseden &ütunla -
nndan şunu nakledebilirim: 

Meb'us Tevfik Şişaklı diyor ki: 
Aziz müttefikimiz olan Fransızlar, Al

sas - Lorrain'i istirdat etmek için 44 sene 
sabrettiler; biz de Araplığın ayrılmaz bir 
parçası olan sevgili Sancağıır,ızı Türkle
rin elinden kurtarmak için 44 sene sabre
debiliriz. O zaman, Araplığın ıttihadı sa
yesinde Sancağı değil, Suriycmin tarihi ve 
tabii hududu olan Toros hattına kadar 
bütün topraklan Türklerden istirdat ede
ceğiz! > 

20 inci asrı, başladığı gündenberi insan cemiyetinin üzeri
ne mütemadiyen felaket saçmakta olmasına rağmen fazla it
ham etmeyiniz. insanlar bu asrın içindedir ki y~diğerini öl
dürmek için binbir vasıta icad ederken bir taraftan da fenni 
ilerletmişler, eskiden halled.lmesi imkansız sanılan müşkül
leri ik.tiham etmişler, bu sahada yükseldikçe yükselmişlerdir. 

20 inci asrın fennj mikroskopun içinde dev gibi görünen 
mikroblara karşı harb açmıştır. İşte dünyayı saadete götüre
cek olan asıl savaş budur. Şurası muhakkaktır ki bir gün ge
lecek bu fen sayesinde in..c;anlar hastalanmaktan, içtimai dert
lere tutulmaktan kurtulacaklardır. Hepimizin vazifesi fennin 
açtığı bu harbi desteklemektir. 

( s o z 'ARAS DNDA ) 

* ötedenberi Türk düşmanlı~ı ile ken -
disini gösteren bu tatlı su pehlivanı, Tev
fik Şişaklı'nın başından kırk dört bin ke
re büyi1k olan bu ~öz, eğer sırf Türklerle 
Suriyelilerin aralarını açmak için yapıl
mıl} bir provokasyon değilc;e, taşkınlığın 
münaı;ebetsizllk derecesine kadar çıkmış 
en yüksek bir nümınıesi olur. Anadoluda 
yaşıyan Türk milleti çürümüş Bizans de
ğildir. Bunu, Şişaklı ile onun gibi olan 
bir kaç politikacıdan maada, şarkta her
kes biliyor ve bütün şark milletleri Tür -
kiyeyi, kendilerinin milli istik1A1 ve milll 
hürriyetleri için yegane bir mıflaJ olarak 
tanıyorlar ve bu sıfatla da onu tutuyor 
ve candan seviyorlar. Ona karşı değil, 

bütün Araplığın ittihadı, hatta bizzat Su-

24 yaşından sonra 
Dört defa 
Din değiştiren adam 

· ----------------..... --~~· HER GüN BiR FIKRA 
Belki hatırlar 

Vasfi ile Hazım Şehir tiyauosu -
nun antresinde kontL§'Uyorlardı. Bu 
sırada Hüseyin Kemalle Behzat yan
lanndan geçtiler. Hüseyin Kemal dur
du; Vasfiye sOTdu: 

- Böyle heyecanlı h'1/ecanlı ne 
anlatıyorsunuz? 

- Hilkati Ademi? 
Hüseyin Kemal yanındaki Behzadı 

gösterdi. 
- Onun. fikrini alın, o devri belki 

hatırlar. 

• * 
Kadınlara erkeklerden 
Daha az ceza 
Veren hakim 

riyelilerin bile ittihadı mümkün ve mu - Pilsburg· hakimi Con Makon! mah-
tasavver değildir. Türkiyenin bütün kuv- kemeye ~tirilen kadınlara karşı pek 
veti, onun milli hudutlarına göz koya • 
cak olanların gözlerini çıkarmasını bil - merhametli davraıunakta imiş. Bu ha-
mesindedir. Bu hakikati Şiş;ıklı bilmeSP. kim uzun seneler devam eden vazifesi 
bile Suriye halkının yüzde s~kseni bilir y~a?ir olmakla oe_raoe~ ?ünya_da ~ esnasında edindiği tecrübelerden son • 
ve bunun için de şu son hüdıseler kar - degıştırenlere tesadüf edilır. Şımdıye k te t . Erkeklerden 

k d "ki t .. d •. ı· dah d ra şu anaa varmış ır. 
ıısında sükunet ve likaydisini, görüldü- a ar 1 anesmı egış ıren a _u· . . 

1 
· n kadm1ar 

.ırn;, ·b· uh f tt"kt başk Tü _ yulmamışken dün İngtliz gazetelerın· daha nazik ve nahıf o a 
ki& .. gı. ı, m a azadae kı e~ .. abir r. den birinde bir Yahudinin dört din de- kendilerine verfien cezalardan umu • 
yeyı sever ve on endısı ıçm mı- . edi 1 H" 

sal görür! ğiştirdikten sonra, tekrar Yahudiliğe mıyetle şikayet etmemekt r ~r. a -* dönmek istediğini okuduk. Gazeteler kim kadınlar hakkında şu mutaleada 
Bu münasebetle söyliyelim ki Şamdaki şu tafsilatı veriyorlar: bulunmaktadır: . . 

Vatanilerin taşkınlığı artık mazur görü- cMörz 24 yaşına kadar Yahudi idı. cKadın erkekten daha nezaketlıdır. 
lecek tabii haddi aşmıştır. Eğer Trükiye, Sonra Müslüman oldu, yedi sene ~a.m~~ Bilhassa daha ziyade mutidir. Mahke
bu Vatantleri Suriye halkından ayırmasa lerde gezip dolaşbktan sonra, Hırıstı- menin emrine itaat eder. Binaenaleyh 
ve Suriye halkının onlarla beraber ol - yan dininin felsefesini de öğrenmek i- merhamete de layıktır. Cürümleri pek 
madığından emin bulunmasa çoktan daha çin Hıristiyanl~ğı kabul etti. Suriyeli ağır olmadıkça ayni cürümle suçl~. er· 
enerjik tedbirler alabilir ve büsbütün olan bu Yahudı Budanın da hatırı kal· keklere verilecek cezanın ancak uçte 
başka yoldan gidebilirdi. Fakat. Türkiye ~asın diye Hindistand~ Budist ol~u v~ bir nisbetinde cezaya çarptırılmaları 
Suriyeyi iyi tanıdığı ve sözde meb'us nıhayet tekrar Musevı olmak ıstedı. laAz 

1
. 

K d .. h h b" . dd ım ge ır,> veya mağzup olan bu yalancı pehlivan - u us a amı onun tale mı re e - A • 

lann Suriye halkını temsil etmediklerini dince şu cevabı verdi: Bakım, huzuruna getiril~n büt~~ 
iyi bildiği için bu gibi münasebetsiz taş- cBen bütün dinlerin mahiyeı:lerini kadın davalarında bu nazarıyeye go
kın1ıklara karşı gülüp geçmektedir. Bir öğrendim ve cennete yaklaşmak yol - re hareket etmekte ve mahallin bütün 
taraftan Suriye hükumetinin mümessil- larını aradım. Şimdi Yahudiliğe avdet kadın:ları tarafından takdir olunmakta 
leri İstanbu1dan gelip geçerlerken bir ederek eski dinime dönüyorum.> imiş. 

Yalnız gamarta gediği 
i çin b(Jfanmalı 
lstegen kadın 

Londrada bir kadın kocası aleyhine 
boşanma davası açmıştır. Davacı mah
keme huzurunda kocasının hergün ken 

disine yalnız yumurta ile domuz su • 
cuğu yedirdiğini bir boşanma sebebi o 
larak ileri sürmüştür. Kadın hakime: 

cAy larca sabah ak§am yumurta ve 

sucuk yemekle bıktım usandnn. Ko • 

camdan başkı şeyler getirmesini iste· 

dim. Fakat kat'iyen bu yemekleri de • 
ğiştirmedi. Benim de param olmadı • 
ğından istediğimi yiyemiyordum. Ba· 

zan dostlarıma gidip onların yemek • 
lerinden yiyordum. Binaenaleyh bo • 
şanmamı istiyorum» demiştir. 

Hakim bu halin boşanmağa sebep o· 
lamıyacağını çünkü ne de olsa koca -

sının kendisini aç bırakmadığını söy
liyerek davayı reddetmiş diğer taraf • 

tan da kocanın haftanın bazı günlerin· 

de yemek listesini değiştirmesini şart 
koşmuştur. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
sürü müraJyane dostluk sözleri söyler -
lerken öbür tarafta da bu hükumetin bel
li başlı adamları Suriyede böyle taşkın
lıklar yapıyorlar. Biz bunlardan Suriye
lilere hiç kızmıyoruz. Yalnız kendilerine 
şunu haber veriyoruz ki eğer b:.ı yalancı 
vatanperverler, Cenevre ve Pariste seya
hatler yapıp oralarda haftalarca zevkü 
safa ile meşgul olacak yerde Türkiye ile 
konuşmuş olsalar ve onunla dostluk yap
mak yolundan gitmiş buluı1saJ::ırdı bugün 
her şey daha iyi halledilmiş, Suriyenin 
istiklal ve istikbali de daha kuvvetli bir 
emniyet altına girmiş bulunurdu. Çünkü 
Türkiye, Suriyenin yaJancı dostu değil, 

Bütçe müzakereleri sırasında İstanbulun eski cBabıali> 
bjnasının adı da münakaşalara karıştı. Meb'uslardan bazı
ları resmi daireler;n eskiliğinden şikayet ettiler. Maliye 
Vekili eski binaların tedrici surette satılarak yerlerine yeni 
bınaların yap!lmakta olduğunu söyledi. Bazı meb'uslar 
ise Babıfili binasının henüz yıkılma zamanı gelmedığini, tamir 
suretile bu binanın uzun zaman yaşıyabilcceğini, daha ev
vel binayı yıkmanın milli tasarruf esasına muhalif olacağı
nı ileri sürdüler. 

faa edenler haklıdtrlar. Fakat bir farkla: 

hakiki dostudur! 

Muhitti.11 Birgen 

Bir arkadaşımJzın fikrine gör\? bu sonuncu şeklı müda -

Babıali binası olduğu gibi muhafaza edilmeli ve bir müze 
olarak kullanılmalıdır. Bu müzenin içine saltanat zamanı
nın bütün saraylarının mücessem nümuneleri ve o devri 
teşhis eden eşya konulmalı ve kapısının üzerine de şu levha 
takılmalıdır: 

cİşte irnparatcrJuk bu eski bina içinde idare edilirdi Bu 
bina bir kere yandı. Bir daha yapılmadı, fakat millet hesa
bına yabancı memleketlerden alınan milyonlar IU sarayla
ra verildi> demeli. 

1 STER lN AN lS TER 1 NAN M Al 

Haziran 2 

Sözün Kısası 
• • 

Yazı Çok Olduğu ıpn 

Bagİİll Konarnaılı 

Vindsor D ükü 
Yarın evleniyor 

(Baş tarafı 1 inci ııaytada) • 
dünyanın dört köşesinden gelmiş ola::. 
zeteci, fotoğrafçı ve sinemacılarla eed' 
muştur. Matbuat mümessillerinin. t ·çiıi 
süsü fazla ileriye götürmemelerı ~ 
şiddetli tedbirler alınmıştır. Şatoyu eııfeı' 
ta eden bahçe duvarının bil tün m 1 

!erinde birer nöbetçi vardır. Buna:.::,, 
men dün gece bahçeye at:amıva ç aıe
bir sinemacı ile iki gazetecı duvarın zjılf 
rinde yakahmmışlar ve polis ınerke 
götürülmüşlerdir, fakat haklann~a ~ 
lacak bir şey olmadığı için on dakika. ti 
ra serbest bırakılmışlar, onlar da:;:,.,. 
girmek üzere yeni bir fırsat k~~l ar 
maksadile hemen eski yerlerine donJil 
]erdir. tıe-

Fakat gazetecilerin bu kadc:r gay~e 1. 
rine rağmen düğün hakkında fazla bı~ 
öğrenmeleri mümkün olmamıştır. Y d 
muhakkak elan nokta davetlilerin son d~ 
rece mahdut olacaklarıdır. Bu ınah ~ 
davetliler arasında sabık kralın kendi 
lesine mensup hiç kimse yoktur. 

* Londra 2 (Haziran) - Kral MajeSt' 
6 ncı Corç tarafından isdar edilen bir ~ 
de mucibince Vindsor Dükünün ze'f/ • 
kral ailesine intisap eden bütün kadıll 
larda olduğu gibi: ot 

- Altesse royal Duchesse of Vinds 
değil, kral ailesine nisbet beyan etrniyeJ' 
bir sıfat olarak sadece: 

Sa Grace duchesse of vindsor ünvanıtJJ 
taşıyacaktır. 

Vindsor Dükünün bir oğlan Çocuğ1J 
dünyaya gelecek olursa o V>rd Vincfs0l'1 

kız çocuğu olursa o da Lady Vindsor ~ 
vanını taşıyacaktır. • 

Sabık kral şoförünü davet etti 
11 

.. 
Londra 2 (Haziran) - Sabık 1?"~1 b

18 gün buraya telefon ederek kendısıne _ 
yıldanberi şoförlük etmiş olan (Lad 
prook) u düğün günü bulunmak il~ 
Kande şatosuna davet etmiştir. Emelt , 
goför büyük bir sevinçle derhal yola çıJıı 
mıştır. 

Tayyare bile uçamıyacak . 
Faris 1 (AA.) - Bugün neşredilen 1: 

kararname, Windsor dükası ile BaY 
"Z~ Simpson'un evleneceği Cande şatosu u .. 

rinden tayyarelerin uçmasını muvakl<' 
ten yasak etmektedir. 

Başvekil dün 
Partide llıi buçuk 
Saat izahat verdi 

(Ba§tarafı l inci sayfa~>.. e-
Sürekli alkşlar arasında kursuye g 1 .. 

b k İn.. .. ta . e ıneras len Baş a an onu ç gıym y 
mine iştirak etmek üzere Londraya -~ 
tığı seyahat ~trafında izahat ve_rdirke!J 
sonra Londrada ve Londraya gıde una• 
Pariste ve avdetinde Bdgradda ve }.. . tı'" 
da yaptığı siyasi temaslardan aldığı_ iJl 1' 
baları ve bu memleketlerde Tür:~ 
karşı gösterilen samimi dostluk te 
lerini anlattı. da 
İnönünün B. Litvinofla _mü~akat1~1 ol

Parti grupunca memnunıyetı mucı 

muştur. tiJS 
Baş~ek~l, ya~ında Kamutayda de~:ya~ 

umumı sıyasetı hakkında yapacağı 'f/et'" 
natın ana hatJarı üzerinde de izahat 

~ t~ 
Başbakan İn önünün iki buçuk saa rııJlU"' 

ren bu beyanatı grupça büyük pıe 
niyet tezahürleri ile karşılandı. 

* kil tr 
Ankara, 1 (Hususi) - B~e ?deeJi'" 

met İnönü yarın Büyük .Millet irat 
sinde beklenen siyasi nutkun: dıf 
edecektir. İnönü bu nu~ 'ıerxıalf 
ve ıçı politika bahislerıne b1J . . "'e 
ederek günün başlıca meselelerinl h··ıcC'" . t u 
meseleler karşısında cumhurıye "d •-Ah. 

· ··ıçu e ızmetinin hareket tarzını genış 0 alli11detl 
edecektir. Hatay davasının h en 11'" 
sonra hududl&rda komşt:ıiarunızla ııaJd• 
fak bir pürüz bile kalmarl,1~ına h~un bet 
işaret edecek olan Başv~kil yur asaYifX1 
bölgesinde tam bir emnıyet "'e baıd'" 
tesisi ve cumhuriyet kanunların·~edb;,r
miyetini temin için alını:ruş ye~·ueriJliD 
leri bütün teferrüatile millet ve 1 



~Haziran 

h=tlCt:BJ!;t;]:l#lil!#liH 
Zabıta memurlarının 
halka karşı vazifeleri 

iç Bakanlığının mühim bir emri 
"Polis karakol una her ne şekilde olursa olsun davet 

tdilecek b i r vatandaşa nezaket kaideleri dışında hırçın 

SON POS'l' A 

e Yeni ve eski 1 ngiliz 
Başvekilleri 

E 

• M. Musolini ve Tahdidi 
leslihat 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

e t üyük harbin sonundanberi ade-

ve ç irki n mu::?. mele yapılmama 'ıdır" t::::j ta fasılasız bir sure~te İngiliz 
~~kara 1 (Hususi) - İç Bakanlık za- 2 - Polis karakoluna her ne şekilde muhafazakar partisinin liderliğini ya
l~ ll'ıemurlaumızın halka karşı iyi mu- olursa olsun davet edilecek hir vatan~a- 1 

pan başvekil Stanley Bald\•in, öteden -
tııu le Yapmaları etrafında valiliklere bir şa nezaket kaıdeleri dışında hırçın ve çır- 1 beri şayi olageldiği üzere yeni kralın taç 
de; göndermiştir. Bakanlı!< bu emirde kin muamele yapılmamalıdır. 1 giymesini müteakip istifa etti. Onun bu 

ektedir k:ı: 3 - Polise vaki olacak hu müracaat 1 i_stifası muhafazakar pnrtinin liderliğin-
•lloı· ~ ıs yurd içinde en centilmen, en na- sınıf ve derece farkı gözetilmeksizin ne-

1 

den de çekilmesi demek olduğu için ge-
~acı 01ınası lfızım gelen ve h::ılkın ihti- zakctle karşılanacak ve cevabsız bırakıl- r~~ İn~i~_ter~. ve g~rc.~ bin~etice d~nya 
t\ıs,; anlarında kendilerine şefkat. duy- mıyacaktır. Bilhassa her karakolda ve 

1 
sı) as~tı u_ze_rmde buyuk tesır yapabıle -

l,. de Yardımda bulunması gereklı olan 1. . h • d ft . rl t k sı cek hır hadıst'dir .. e 
1 

po ısın ususı not e erın e mm a a 

1 

· 
~ v ~t memurudur. Halk ile daimi te- içinde oturan maruf zatların ikametgah 1:17 de _babasının yerine parliım~n~o-
llıai h~lınde bulunan pofü memuru ıçti- ya aza scçıler: Baldvin kısa zaman ıçın-
)er ~ızrnetini yaparken halkı lüzumsuz adresleri vazıh bir surette yazılı bulun- de temayüz etmiye ba;ladı. Y..1uhtelıf na-
~e :.~rkütmekten, incitmekten çekinmeli malıdır. zırlıklardan ve bir defa başvekaletten 
ilah Utün dikkati halkı hüktımete karşı 4 - Tren istasyonu ve \c;kele gibi ec- sonra Ramzey Makdonaldın sosyalizm 
~ a fazla ısındırmağa ha:>r(;1 melidir. nebilerin eksC'riyetle uğradıkları yerler-

1 
tecrübesini müteakip yapılar. intihabnt-

taeqtına ancak halkın türlü ş~kildeki mi1- de vazife alan polis memurları çok has- ta muhafazakarların ezici ;nuvaffakiye-

Sayfa 3 

Emir Abdullah Anka ada 
enstitüleri gezdi 

-- . 
Muhterem misafir şerefine Meclis Reisi tarafından 

Marmara köşkünde bir öğle ziyafeti verildi 

R~~tlarına karşı çok ciddi bir alaka sas davranmalıdır. ı tile tekrar iş başına geldi. J<';.kat ba~e - Emir aodullahın Ankara da istikbaline ait bir intıbıı 
ı;;_ l'lnek ve tervici mümkiin arzularını 5 H Ik b b · d "" ·· t 1 kfıleti Makdonaldd ... bıraktı Bir müddet 1 A k '"'lfatı "' - a a se e sız utuş muame e ı 

1 
. " . . · n ara 1 (A.A.) - Altes Emir Abdul- len öğle yemeğinde hazır bulunmuşlar 

M. e Yerine getı"rmek V" şahıslarını ı 1. h" ı · · f k" k ' sonra yapı an kabıne tadılınde tekrar ba- ·· ·· ' "ilik - yaptık arı sa a ıyet crının ev ıne çı - . , . . lah bugun oğJeden evvel Gazi ve İsmet müteakiben Orman çiftliğini ve müesse-
~et-a~ar edt!n işlere karşı fazla hassasi- . . . 1 ~a geçtı 'e o zamandanberı fasılasız bır İ ·· ·· .1 .. 1 . . . . . go tıklan sabıt oıan emnıyet mensub arının ~ tt b k . . nonu enstı u erını zıyaret Ptmışlerdır. satını gezmişlerdir. 
lı~ stermek suretile hük(ımet teşkila- sure e u ma amı ışgal cttı 1 · .. . 

t"'lıa sevg· b bu hareketleri sicillerine Jeçirilerek ter- ı Fı' kirlerinin aç ki v k , .. , A tes Emır saat 13,30 da Turkıye B. M. Bu akşam da Altes Emir Abdullah şe-
lh.k . ı \'e muhab et duygularını art- ı ıgı, arar.arının sura- M 1 . . R . . .. . . b ··•ıa ırnk' 

1 
t . . d k fi haklan üzt.rinde miiessir olacaktır. ti ve azimkarl·ğı .1 t .. d Bald ec ısı eısı Abdulhalık Renda tarafın- refıne Irak sefaretinde Irak elçisi tara-

d~~•bi11r:~:~~~.;;:1:ş:ı:~i ~~: ~_Bu cm;, em~lyc'.d;rektör ve ômlr- vln. so~ scnel;r ,;1:d:;,;;1~~ ~ü~~k mc: dan Marmnra köşkünde ~r~r~~"..''.·~d_','.'~~et verilmiştir. 
~ e Yazılı noktalara d ikkat ve itina 1 lcrı tarafından hcı polıse okutturulacak selclcrın karşısında sarsılmaz bir iman Bursa orman v· R 

/tnesi lüzumlu görülmüştiir : ive bu mevzu üzerinde bütün polis teşki- ile çalışırke!l, vaziyetin bir icabı olarak ıyananın apid 
istir ..... l<nt'i ve zaruri ihtiyaç olmadıkça 1 lfıtının, konferanslarla tenvır edilmes~ 1 hatta kendi fırkası içinde dahi uyanan Mu·· du·· ru·· 1• kı· seneye Takımı Cumartesı· 
bat ahate çekilmiş bir yurttaş sorgu, ih- temin olunacaktır. Bu hususta azamı 1 memnuniyetsizlikleri gideremiyeceğini -
~eİi t:bliğ gibi sebeblcrle cfavet edilme- hassasiyet gösterilmesini vali arkadaşla- anladı. Çekilmek kararı, i~te böyle bir Mdhku"' m oldu dır. rımdan rica ederim. zaruretten doğdu. Hayatının en hüzünlü lstan buJda 
ltarı•CI•ye.....-....V......-..-e .......... k.--.- l;--l;D--Par•ste d:eiaA·s:eis~iienı:e:işaiE.sh~.ivt~oorslm~~ak:vhe:~bkn1d1~h.:atd:ıg'scıatd~1e~h~ğu.·~- Bursa, ı (Hususi) - Bursa Orman Ankara ı (A.A.) - İstihbaratımıza ll _ Müdürü Zühtilnün bazı genç kızlarla , nazaran Viyananın Rapid takımı Fener-

k 
eğlendiği ve işret meclislerinde edebe bahçenin yıldönümünde oynamak üzere 

- umet reısı sıfatile mecburen itilafgiriz ~ •• ı d • ""' • t &> davranmış bulunmaktır. m~gayir harek~tlcrde b~lunduğu cür- İstanbula gelmeyi kabul etmiş ve kabul "3oy e ıgı n U un me nı y · b k"l N ·ıı Ch b l . ,. mu meşhud halınde tesbıt olunmuştu. muvafakatini telgrafla klüp umumi ka-
enı aşvf' ı cvı e am er aın ın z··ht"' 'k" ·· d'" d d · 

~ 1 
. t" İ .

1
. . . . u u ı ı gun ur evam e en mu - tipliğine bıldirmiştir. Feneı bahçe yıldö-

• ~a ısıye ınc ve ngı ız sıyas0tıne vermesı h k . . · tı ht 
1 1 

. t 'k t 
1
. 1 a eme net ıcesınde 2 sene 9 ay bır nümünü 6 haziranda yapacağından fut-

Ya • • 'f ·· k. l l • , h.. mu eme o arı ısı ·ame e g(.: ınce ; .. • . . . n ıçın yapı.an tcp. antıc_a ur ıye e ın e tez ... ura N .
11 

Ch b 1 . B Id . k gun ve suç ortagı Nermın narnındakı bol federasyonu bu tarihe düşen maçlan 
<'Vı <.' am er aın, son a vın a- . . • ı 

yapıldı, Rüştü Aras uzun müddet alkışlanc!ı binesinde, İngiliz maliyesinı ıslah husu - kadın d~ ~kı sene hapse mahkum crlil- tehire . muvafakat_ etmiştir. . ... 
l>ar· sunda g·· t . ld • b '" ' k k bT dı ler. Em.erce halk sabahtan akşama Rapıd yalnız Vıvayanın değıl, bütün 

llııı huıs, 1 (A.A.) - Anadolu ajansı Türk mefkurcciliğinin ve vatanperverli- yetle b" ~ e~:ıış .? u~u uyu . ·~ ; ı - kadar adliye binası önünde kararı bek dünyanın en büyUk takımlanndan biri 
C:e susi muhabirinden: ğinin Briandı daha ~idayei.inde anla~ı~ n ır en ıre, on P ana ... {F'~mış ~ u - ' Iediler. Karar gece dokuzda verildi ve olmakla maruftur. Bilhass3. ecnebi ta-

lı:n li n~v~eden tayyare ile buraya ge· ve cesaretle başardıgı muanar:ı ese~~nı 1 uyor. Daha e\ vel . mu.hLlıf c nezaı etler maznunlar derhal hapishaneye gönde- ' kımlara karşı Admiralardaıı, Avusturya-
t:ı. arıcıye Vekilimiz Dr Rüstü A - hayranlıkla telakki etmiş n1dugunu soy- dcruhdc eden ve ıncşhuı Jozel Chamber- 'ld'l ı 1 d . d ff 1 k d" . "'I, h · · · ·• .. 

1 
. ,. v 

1 
b . A v rı ı er. ar an zıya c mu\•a ak o ması en ısı-

tıa ava karargahında Fransız hava lcmek içindir. Fakat büyuk Fransız dev- am ın oglu 0 an u zat, :ızımkarhgı, te- ·ı ·· 1 b" ··h 1 · t· ~ll'ı p· . .. 1 . ··kA t • .1 t , b" . B d A k ne a emşumu ır şo ret tem n etmış ır. 
Ver·ı ıerre Lot tarafından şerefıne let adamı hai:kında yapacak bır şukran vazuu ve su une ı ı e anm nış ır sı - artın a tatu•• B "t"b 1 6 8 h · t 'hl . d ı en . ı d U . 

1 
.. .. .. 1 k u ı ı ar a ve azıran arı erın e 

ta Çayda hazır bulunduktan son- vazifem daha vardır. Brıandın ensale ge- ma ır. zun ;{.ama~ arı gozonune a ara ı k 'k' k l d Tü' k f tbo-1ne h h tl · ·ı 1 T · 1 A b• d • yapı aca ı ı arşı aşma an r u 
Gtıcı•ı § Ur Fransız devlet adamı Bri - çen pek çok sözleri arasında bir sözü de a~a a arı çızı.~n . ngı ~z sıyasasını esası a } eSJ lunun pek büyük istifadeler temin etme-
bet n 75 inci dog· um senesi münase- vardır ki, Ti.ırkler binlerce seneden beri 1 bır surette degıştırıncsı me,·zuu b:ıhsol- . . . t• · · ı b·1· 

•e S · · · b' v m· kla beraber bunun üzerinde' kuv - B t . sıne ın ızar eoı e ı ır. tohı orbonne'de gece tertip edilen kendllerıne aıt ır topragı:ı son parçala- ma a ar ın 1 (A.A.) - Orta mektebın bah- R .d .. .. .. d k' t . bahı t' a r h · f · t .· · · ·· t v. • apı onu11ıuz e ı cum:ır esı sa 
~eıs ntıda bulundu. Toplantı Fransa rını kurtarma~ için kahramanca mücade- vet ı şa sıye ının esırın ı gos erecegı mu- çesınde dikilPn Atatürk abidesi bugün İstanbulda olncaktır. 10 ve ı:l haziran ta-

s:urnhuru huzurile şeref!enmişti. le ederken hır Kemalist Türkün bunu hakkaktır. 1 parlak. merasimle açılmıştır. Mektebin 1 rihlerinde Ankarada da iki maç yapması 
b

111 
rbonne'nun meşhur salonu hınca- hatırlamamasına imkan yoktur. O Zama- .. . *. . ı bahçesı ve cıvarı binlerce halkla dol- ihtimal dahilindedir. 

~y: dolmuştu. Toplantıya B. Herriot nın icablarından kendilerine şakilerden . :°unya sulhu~a. ıstıkr~r tr.:mı~ etm~k 1 muştu. Mektupçu vali nnı"lına abideyi 1 
ela het. etti. Herriot'un her iki tarafın- zelilane bir sıfat verilirken Briand o dev- ıçın M. Musolını vaktıle İngtltcre ıle &çmıştır. Abideye muhtelıf teşekküller T h · ı d·ı . res~ mler 
~tı arıciye vekilimiz Dr. Arasla Ro - rede h~r ~alde. cesurane ol<ı.n bir kelime 1 Fr~.nr;:ıya b i r adına ç~lenkler konulm~~tur. . . 1 ~ .• s . ~ 1 e?1ıyen 
"'a.rla hariciye nazırı B. Antonesko söylemıştır. ~rıand mücadele halinde bu· ~~·'ı:~~:!;r cDo:tı"~ _m'.sakh Merasımden sonra elışı sergısı açıl- l\f;usebbıplerıne 
~ık ı Ve sıra ile her iki tarafında Bel- lnnan Kemalıstlerden bahst•derken: t•sl ha t tcklıf etmıştı. Al- mıştır. Ôd tf "l k 
~/koloni nazırı Amerikalı ve Avru- cBu şakiler Fransada olsalardı her ad- ı manyayı da içine

1 
~e~ani: t~ ~skeri e ı rı ece 

~e~i7ali devlet 'mevcut idi. }arı büyük v:tan~~rverler .. olurdu de- a~~~sı mevz~u bahsolan b~ dört kişilik h.ıst ·nede Ankara 1 (Hu~~si) - Fi~3ns Bakanlığı 
d1: tn rıot, hariciye vekilimizin Cenevre- mektc t~r~~dut gostennemiştir. Muhte- buyuk de:letıer grup~, ara.<tr~nda mev-1 . • yaArı~ın • la~ibsizlik yüzunden mururu zamana 
bte csud mesaisini bitirdikten ve asam- terem buyuk Fransızın mümeyyiz vasfı cut muallak meselelerı ~allettıkten son- Atına 1 (Hususı) - St>la1ı1kte askerı 1 ugratıldığı veya vefattan evvel tahsili 
~ ~e tiyaset ettikten sonr::ı hava tarikile olan bu yüksek tefekküre bu akşam 1 ra bilhassa Avrup~ya. ~ızam verecek ve h_astanede yangın çıkmıştır. Hastanenin j mümkün iken takibsizlik dolayısile tah-
'itı to~.lantıya iştirak etmek üzere gelme- ı memleketimin tazimatını arzederim.> bu kıt'ayı bildik~erı gıbı se' k ve idare e- 1 şımal kısmı tamamen yannwtır. Yangı- ' sil edilemediği anlaşılan dam~a resmi ve 
\it; bu yük bir şükran lisan ile tebarüz et- dccckJcrdi. Te~lıft.cn .çı kaı? mana bu idi. 1 nın. yıldırım. dü:mesinden ıl,,ri geldiği 1 

pul para cezalarının deftedı·alıklarca mü-
l~ek. Dr. Arasın hatibler arasında bu- 5'11Tİ/J r d e / · B rlŞl f- f ık/ar Milletler Cen~ıyl"tı, bıttabı, , ~u yeni akit 1 ve ınsanca hı\ bır zayiat ol::nadığı anla-

1 
sebbiblerine ödettirilmesine karar veril-

.::. Cagın1 d t b·t tf •
1 

. t b f 
1 

. • karsısında dagılacaktı. Fak.ı .. lVr. Muso _ şılmıştır. miştir. 

~
""?.!eri l a es ı e ı. ı errıo un u (Baştara ı mcı sayfada) r :~. b fikri tatbik yeri bnlamad .. 1 = ~=====-=-=-=--=-=-=-=-======='*" 

a~~arla ~rşılandı w hauruna ı t f d binilirlü hllcltt b ınının u ı,o~ F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; ~ kittir . . er ara ın aıı . e aş vu- lece kaldı Ayni zat, bu cicfa bir BC'şler ı-, 
lr,,_ ıçın ayağa kalkan Dr. Aras ha- rulmaktadır. Fakat halk, bılhassa ken- . . . o·· • t SABAh'l'AN SABAHA.· ı · '<!l tar f d . . . . misakı teklıf edıyor. or ~ eı grupunu 

ı.oııl.ltı a ın an muazzam ~orbonne sa- dini bilenler daha zıyade ıtıdal tavsiye : . . ~ · 1 aı~ı~ıu dolduran alkışlarla self.ımlandı ve edenleri tut~aktadır. Bu ,·aziyet te Va- beşlere çıkarmak ıçın Lıç hr~ d ın~ası mev-
ır v ar u .. . .. k zuu bahsolan devlet e ıstnnctır. 
·ı.arj . zun muddet devlm ettı. Tur 1 tanileri dah:t ziyade kudurtrr.akta, taş- . . u M 1. . . • 
~. cıye v k·ı · d v b Bunun harıcınde, :ı•ı. u:m ını sılahla-
Uyiik e ı ıne gerek ırnın şahsın a kmlıklarmı -.rtırmaga se eb olmaktadır. . . .. munu da ıleı i .... 

~Ur)( Önder;miz Atatürkc ve Kemalist Bütün bu karışıklıklar karşısında ek- rın tahdıdı luzu il'hl suruyor. 
()tacı~Yesine karşı yapılan bı.: tezahürat serisi Vatanilerden olan znbıta kuvvet- :er~i teslihat veya ds u·· ı~~ı azaJtnıhadn_ın 
h rnev t h T "" k "" k lb" . 'f . . ımkansızlığı karşısın a sı an arın ta ı -
~tla d cu er ur un a ını ı tı- leri adeta seyirci hır tavır takınmakta- . . . ld - b b 

"'"'ı. oldurd B d h D A b""t'" dının ehvenışcr o ugunu <'yan ve u-
.. 1.ll[s k u. a e u r. ras u un dırlar ·· l b'l ğ" · ~ e ri 

1 
f .. . · mın pekala mümkun o a ı e<:e ını kay -

arş.ı ca tara ından surckh alkışlarla Taşkınlıklarını artıran Vataniler men- . a· h k .· k k v anan t"d k' . . . dedıyor Yoksa, ıyor, er esın or tugu 
,~... a ı e ı nutkunu ırat ettı: fi faaliyetlerini yalnız Surıveye hasret- · k . d 1 1 k ı.. "nevr d • muharebe va tın en evve pat a vere -

~ bı.ı e e yakından tanımak fırsatı- ınekle kalmamakta, HatavıJa da nüma- . . . . ' b" 1 . kl" . ı... ""lllu!I:! ld ğu . . bılır, ıyı amma, ır zaman ac aynı te ıfı 
"il aıtşa -s o u m Brıandın hatırasını yişler tertibine yeltenmektedırler. Ne - .. ld a·ı d' ş· 
~~b· .m buı·ada hürmetle yiıdedişimin yaptıklarını bilmiyen bu gibi macerape- yapanların sozlu~eb·~ ~r~r e ı mekı. ı~di 
ıq ını izah 

1
.. k+ B .... k A k onlar mukabe eı ı mısı yapara aynı a-

l>alın a uzum yo .uı. uyu v- ı·estler Hatayda da protesto ma amında lAk 1 • .. t ·rıerse kendi] . . 1 ~~Ye dın beynelmilel eserhi burada çiz- dükkanların kapatılması ıçin Türkleri a asız ıgı gos kerı .. k.. 1 ~rını nası 
q e ict· d k d .

1
. . · . • muahaze etme mum un o ur. 

İl.tlşU ısar e ece eğı ım ve bu cı- de tazyik etmektedirler. Istıklallcrinc S r R 
~<ı.liy ~~l fanliyetin en pal"luk Fransız kavuşan Türkler ise bütün hu tazyikler e ım agıp Em eç 

deıliıd~rı olduğunu d_a söyıc.mek. bana ait karşısında vekarıarını mul)afaza etmek- Tiir kfy e - J ran 
\tarıq11 • ~~ ııkşamkı tezahur bıze bu a- te, bin türlü zorluklar içerisinde iş ve 
~~ ttad:rnım .v: enternasyonal çehresinin güçlcrne meşgu1 olarak yakJ ~şan kurtu- Hudut anlaşm::ısı 

~l'fttısı ar buyuk olduğunu ve en temiz luş günlerini beklemektedirler. Tahran 1 (A.A.) - Pars Ajansı bildi-
z vatanp l' V• . b ' 'f d . . b\',. • erver ı gının ır ı a esı o- Suriye hey'eti Pariste riyor: Türkiye ile Iran arasındaki hudud 

htıı ,.eerı n t fkuA r · · k d .. k k · · · · · tındu '"u • • . esının ne a .. ar y_u se Parıs 1 (A.A.) .- Surıy~ Başvekılı B. hattının bir kısmının düzeltilmesi hak-
~~h1.ı g. nu kafı derecede gosterır. Bu Mardanı ve haricıye nazırı B. Sadullah kındaki anlaşma hariciye nazırı tarafın-

r hına cl::ıhilinde söz aldı isem bu, Cabiri, Parise varmışlardır. dan dün parlamentoya veri!miştir. 

Pesi • 
PC'!Hiknnın ne garip cilveleri vardır. 
Gtçen yaza kadar Almanya ve İtalyanın dehşet verici silahlanmalarına 

karşı Büyük Britanya mısih:ll veriyor. Bu iki başı havada devleti m.ı!:n başıı.;ı. 
davet ediyor, Yapmayın , etmeyin, kıymayın, diyor. SiHihlar:ı bırakma kon -
feransında yaramaz çocuklarına söz geçirmiye çalışan tecrübeli bir baba gibi 
dil döküyordu. 

Dinletemedi. 
Geçen ağustosta İngiliz silahlanması başladı. 
Bine yakın silah fabrikası işe giriştiler. Zengin İngiliz hazinesi kapılarını 

açtı, milyarlar akmağa başladı. Habeş davasında kırılan İngiliz gururunu 

tamir için artık som İngiliz altını, sert İngiliz çeliği ve sarı İngiliz inadı 
harekete geçmişti . Artık Paı isli dostlanna bel bağlamaktan kUl tul an İngiliz 
politikası geçen yaz Akdeniırle saısılan efendiliğini takınmağa bJ~laımştır. 

Bu vaziyet karşısınd;ı. ötedenberi yükselen sesll rin ahengi değ:smeğe baş-

ladı. Bunlar artık sila~ları bırakma ğa razı olduklarım söylüyorlar. Çünkü 
bu çetin ve iddialı yanşa devam ede miyeceklerini anlamışlardır. Çünkü İn
giliz hazinesile rekabet etmek imka m kalmamıştır. 

Fakat İngiliz azameti bir kere şah lanmıştır. Almanya ile İtaly:ının pes et
miş olmaları yarınki emniyetini yalnı z başına düşünmek ve müstemlekelerinin 
deniz ve hava yollarını açık bulundurmak mecbuireyinde olan İngiltereyi 

teskin edebilecek mi? Şüphelidir! Bii.rlurn Cahit 



Heybeliada karga 
istilisına uğradı 

·1 

Haybeliada 

İstanbul vilayeti mülhakatında, 
ınevsim dolayısile, büyük mikyasta kar 
ga öldürme mücadelesine devam edil· 
mektedir. Beledıye hudutları dışında 
karga öldürme mükellefiyeti tatbik o· 
lunmaktadır. Bu mükellefiyet, mec • 
buridir. Hükümet silah tedarik eder ve 
f ışengi de parasız verir. 

Fakat mülhakatta silah seslerinden 
yılan kargalar küme küme şehre ve 
bilhassa Ada!ara akın etmektedir. He· 
]e Heybeliada, bir karga yuvasına dön
müştür. Evlerin damları, çamlar, bah· 
çeler karga1ar1a doludur. Şehir dahi -
]inde karga mücadeleleri mecburi ol • 

madığından, ancak avcılar isterlerse 
vurmaktadırlar. Beher karga başına 
yedi buçuk kuruş verilmektedir. Buna 
mukabil avlayan da yoktur. 

Yavrulayan ve ölüm korkusile A • 
dalara göç eden yüz binlerce karga, 
Adalarda bütün evlerin çatı 'aralarına 
dolmuşlardır. Bunlar, çatı aralarında 
eV'lerin sekenesi gibi gezmekte ve vakit 
siz bağırıp çağırarak uyku uyumak im
kanını selbetmektedir. Ayni zamanda 
bahçelere de musallat olmuşlardır. 

Bahçe sahip1eri, bunların da her • 
hangi bir şekilde öldürülmesi çareleri
ni araştırrnağa başlamışlardır. 

Şehir işleri: ı Deniz işleri: 

Mahrukat pahalılığının sebepleri Pire limanında tetkikat yapılacak 
Dün, odun ve kömür fiatlarının in • İstanbul Liman İdaresinden iki mü· 

mesi icap ederken yükselmekte oldu - hendis, bugünlerde tetkikat yapmak ü
ğunu yazmış, bir kömür buhranı veya zere Avrupa limanlarına gidecektir. Bu 
dara doğrusu mahrukat ihtikarının haş mühendisler, tetkiklerine Pire limanın· 
gfü;lcrmckle olduğunu ilave elmiştık. dan başlıyacaklardır. 
Neşriyatımız umulan ahikayı uyandır
mış ve belediye derhal tetkikata baş • 
1amıştır. Belediye iktısat müdürlüğü 

tarafından yapılan bu tetkikler sonun· 
da fiatların yükselmesinde amil olan 
sebepler meydana çıkarılacak ve icap 
eden tedbirlerin alınmasına geçilecek
tir. Belediyede bu işlerle alakadar bir 
zat demiştir ki: 

- «Geçen kış şiddetli olmuştur. Bu 
yüzden ormanda bulunan odun ve kö· 
mürler iskelelere indirilememiştir. Ba· 
har da yağmurlar ve bozuk hava içinde 
geçmiştir. Bunun için stok yapılmak ü
zere şehirlere getirilecek odun ve kö • 
mür henüz ormanda bulunmaktadır. 
Dünden itibaren de orman kanununun 
tatbikatına geçi1miştir. Bu kanunla o-r
mana ne bir şey girecek ne de çıkacak· 
1ır. Önümüzdeki uzun kış mevsiminin 

Mimarlann toplanhsı 
Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul şu

besi başkanlığından: 4/6/937 cuma günü 
saat 18 de şubemiz kongresi kat'i olarak 
toplanacağından, mezkU.r günde bütün 
üyelerin Alay Köşkünü teşrifleri rica 
olunur. 

mahrukatı ormanda bulunmaktadır. 
Şimdi stok mevsimidir. Odun ve kö -
mürler ormandan çıkarılamadığı için 
şehirde mahrukat ihtiyacı hissedilmek
tedir. 

Alakadar makamlar ormanlarda bu
lunmakta olan odun ve kömürlerin çı
karılması ve şehre getirilmesi için te -
şcbbüslere geçmiştir. Bu temin edilse 
dahi gene önümüzdeki mevsim için o· 
dun ve kömür fiat1arı yüksek olacak
tır. Çünkü stok azdır.• 

şamlarköyü aha il si dün nene 
vilayete müracaat etfile' 

l 

Köy halkı vilayetin önünde 
.. Dün .~akır~öyilne tabi ?amlar kö -ıtşe hazine de kanşmışhr. İş mahkeme
~. ahalısı vnayete ve partı merkezine dedir. Ve muhakeme neticelcnınceye 
muracaat ederek ba~ı temen~!lerde bu- kadar bu eraziden köylünün istifadesi 
lunmu~lardır. Bu. ko~ halkı ~tedenberi kararlaştırılmıştır. Fakat bu yıl gene 
Resnelı Osman ısmınde bır zatla ot biçme mevsimi geldig-i za R ·· ı · . man es· 
munazaa ı vazıyettedırler. Or - neli Osman ile köylü arasında t k 
ta,da Menekşe çi~!li~! mer'ası . denilen ihtilat çıkmıştır. Köylüler viliı~~t~~ 
hır yer vardır. Koylu bu erazının ken- ve partiden Resneli Osmanın muhake· 
disinc ait olduğunu, bay O. man da ken- me neticesine kadar müdahalesinin 
di mab bulunduğunu iddia etmektedir. men'ini rica etmişlerdir. 

SON POSTA 

Hamidige garın 
Hareket ediyor 

Dün Ankaradan şehrimize gelmiş 
olan Milli Müdafaa Vekili, öğleden son 
ra Hamidiye Mektep gemisini teftiş et· 
miştir. Hamidiye mektep gemisi yarın 
Yunanistan ve Yugoslavya limanlarını 
ziyaret etmek üzere Haydarpaşa önün
den hareket edecektir. Gemide bütün 
hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Kazım Özalp şehrimizde iki üç gün 
kalacaktır. Bu müddet zarfında Haliç· 
te harp gemisi inşaatı için hazırlan -
mak~a olan tesisat işini tetkik edecek
tir. inşaata yakında başlanacaktır. 

/lkmekteplerde 
Kayt ve kabul 
20 eylülde 

Türkiye modern bir 
müessese daha kazandı 
Radyoloji ve Biyofizik enstitüsü dün merasimle 

açıldı ve ilk tecrübeler J&pılclı 

.. 

İstanbul Kültür Direktörlüğünce fi 
yapılan son istatistiklere göre İstan - istanouı radyoloji ve biyofizik ensti- i Müteakiben Maarif Vekfileti talflll sefr 
bulda 430 resmi, 4 hususi, 80 ekalliyet sü dün saat 16 da merasimle açılmıştır. terbiye dairesi reisi İhsan, .AiınaD -w 
9 yabancı ilk okulu ki cem'an 523 ilk Merasimde Maarif Vekili namına talim reti başkonsolosu Teopke kürsüye:;;.. 
okul vardır. 4 resmi, 39 hususi, 4 ya- ve terbiye dairesi reisi İhsan, Üniversite rek birer nutuk söylemişlerdir. En * 
hancı dershane ki 4 7 dershane mevcut· Rektörü Cemil Bilsel, fakülte dekanları, kilrsüye çıkan enstitü profesörü Dess' 
tur. l O resmi, 1 hususi san'at mektebi profesör ve doçentlerle enstitüye bazı demiştir ki: ...1l.JI 

vardır. 20 resmi, 1 hususi 6 ekalliyet, 8 kıymetli hediyeler yollıyan Alman, Fran- c- Evvela yeni enstitüye karşı ~:;a, 
yabancı orta mektep mevcuttur. İki mu sız, Danimarka konsolosları ve diğer ya- rilen samimi alakadan dolayı ~ 
allim mektebi vardır. 11 resmi, 7 hu • hancı konsoloslar davetli ıdilcr. Merasi- ederim. Yeni enstitü Türkiyenin uıu __ ..df 
susi, 6 ekalliyet, 12 yabancı ki 32 lise me İstiklal marşı ile başlanmıştır. deri Atatürkün başardığı işler ara;;;;. 
mevcuttur. 16 kitapsaray vardır. Müteakiben Üniversite Rektörü kürsü- gayet küçük bir yer teşkil t>der• ve ... hıJS 

İlk mektepler ne vakit açılacak? ye gelerek bir nutuk verd~ ve nutkuna radyolojinin tarihçesini yapmış, rner\lt' 
Bu sene İstanbul şehri içindeki res· şöyle başladı: Kaşıf Röntgenle olan temas ve rnub• 

mi ilk mekteplerde talebe kaydına 20 c- Sayın dinleyiciler, relerini anlatroı§ ve nihayet: 1P 
eylul pazartesi günü ve derslere de 4 Radyoloji ve biyofizik enstitüsünün - Biz, hocalar, bilgimizi verfriZ. fi 
birinciteşrin pazartesi günü haşlanma· açılış törenine huzurunuzln şeref verdi- nun ıçın hiçbir karşılı'k bekleme~.d 
sı kararlaştırılmıştır. niz. Bundan dolayı Üniversite namına bu verdiğimizden dolayı da bir şeyı-

Bu yıl birinci sınıflara 1930 doğum- teşekkürlerimi arz.ederim. Dilerim ki eksilmez.> ~ 
!ular kabul edilecek, daha küçük do • bugün resmen açtığımız en~"titü, acıları- Profesörün çok güzel ve çok rnilP 
ğumlular ahnmıyacaktır. nı dindirmek ve derdlerine derman ara- kah izahatı derin bir alaka uyan~ 

Kayıtlar 20 birinciteşrin güni.i ak " mak için gelen yurttaşlarn şifa yeri el- tır. Ne yazık ki profesör Dessaver. 
şamı bitirilecektir. 'sun. !):lerim bu enstitü ilmin en yeni k~rsüd~ s~n de~a _söz ~lmı;1 oluyor.~ 

Poli.~te: 
verimlerini öğrenerek yurd.ı hizmet et- ku o, Isvıçre unıversıtelerınden b'I 
mck aşkı ile yetişen tıb talr:bemize feyiz yapmış olduğu mukavele mucibill';rııt 
yeri olsun. Gene dilerim ki bu enstitü sene aramızdan ve talebelerinden 8 •• 

Bir çocuk boguv ldu ı o b hAd• · ·· ı · h ,_:..+it. ilme ve insanlığa faydalı olsun. Yeni yor. . u a ıseyı şoy e ıza emııt~-. 
Unkapanında Tnhtaboş soka •ında l b d"l kl l B · b d · · enstitünün resmen açı ışını u ı e er e - enım ura an cısmım a _ _.fil" 

oturan yedi yaşında Hasan oğlu S:ıbri Manen, Türk. ve Alman meslekıaşlaı......-
dün sabah Unkapanı Tuğla iskelesinde yapıyoruz. 

Açılış vazifesini üzerime aldığım za
balık tutan çocukları seyrederken bır man tıbbın bu şubesinin memleketimiz-
aralık ayağı kayarak denize düşmüş, de geçirdiği ~fhalan tetkik ettim. Tet-
kaybolmuş, bir müddet soma cesedi kiklerimi arzcdeyim: 
suyun üzerine çıkmıştır. Röntgen rnühim olan keşfi 1895 de 

Ceset Morgdan çıkarılmış, muaye
yaptı. Bu keşif her taraftan takib edilnesine giden tabibi adil Enver Kar3n 
diği gibi bizde: de yakından alakadar defnine ruhsat vermiştir. 
olundu. O zaınan tıbbiycnın son sınıfın-Dört ki•i p eynirden zehirlendi . 

" da okuyan doktor Rıfat Osman ve Esat 
Sarnıçlı handa oturan Mehmet, Os- Feyzi röntgenin bu mühim keşfi ile et-

la her zamar. beraberim.• ,,... 
Müteakiben profesörün huzurile _.,.,.dl 

tecrübeler yapJmış ve sanıyenin ~ 
birinin ellisi Jıadar az bir r.aman_~ 
elektrik şera~inin resimlPri ~~ 
miştir ki, televizyonun esası da b1J111"""'" 
gelmektedir. ., 

Bu izahattan sonr' davetliler gnzel 
büfeye çağırılmış ve ağırlannuŞJardı' 

Mütef errik :. man, İbrahim ve Bekir e~~clki a~şam .raflı surette meşgul oldular. Bu iki genç 
bakkaldan aldıkları peynırı yemışler, röntgen tüplerini tedarik rderck bu usu-
biraz sonra da uykuya _?"a~~ışlar~ır. lü keşfinden bir buçuk sene sonra Yıldız Yeni ime kadrolan rei• eri' 
Gece yarısından sonra dord.u de. bırer 1 hastanesinde yaralı Boyabadlı Mehmcde Gümrük, tapu ve kadastro ida":1 ~ 
s~ncı ile u~·anmı~lard.ır. Yedıklerı ~_Y· i tatbik ettiler. Bu suretle röntgenin keş- nin yeni sene kadroları dün gelıııif 
nırden zehırlendıklerı anlaşılarak dr:ır- finden sonra ilk tatbiki memleketimiz- Esaslı bir değişiklik yoktur. ~ 
dü de Gureba hastanesine kaldırılıış- de yapılmış oldu. O sırada o zaman bu Dain brele Hnebap tadadı ~·~ 
lar, tedavi altına alınmışlardır. tecrübe Yıldız hastanesinde doktorluk Yeni mali senebaşı dolayısbe ·jll 

iki amele yaralandı eden General Cemilin nezareti altında gümrüklerde ve defterdarlıkta, di Jtd' 
Liman idaresi ame1esinden Yusuf yapılmıştır. Bilahare bu gençler istibdad muhasibi mesullüklerde hey'etıer 1' 

oğlu Saitle Halil oğlu Selim limanda, hükumetinin binbir türlü düşünceli zurunda kasalar açılmış, sayıbll~ 
şamandırada bağlı Alman vapurunda mahsulü olarak tecrübelenne devamdan muameleler yeni seneye devroJun 
tüccara ait demir parçalarını sapana menedildi ve hapse sokuldular. tur. 
istif ederlerken sapan vira etmiş, bu sı- 1908 de seıiriyatı hariciye profesörü ~ 
rada parça demirlerden ikisi sapan • 1 General Cemilin kliniğinde fakültede bu A yasofyada da bir yanp ııefl 
dan kayıp düşerek biri SaiClin başına iş için ayrı bir serviş açılmıştır. Tıb Fa- Dün öğleyin Ayasofya ma~ J6 
ve koluna bir diğeri de Selimin başına; kültesinde 1925 de müstakil bir kiirsü Soğukçeşme sokağında Adviy~nın tr 
ısabet ederek çok ağır surett~ yaralan-' ?larak radyoloji kürsüsü tesis edilmiştir. numaralı ve dört katlı ahşap evıruD bit' 
malarına sebep olmuştur. Iki yaralı Üniversitenin yeniden kuruluş tarihi o- van ~rasın?aki kağıtı.~r tut~UŞ~tflfr 
hastaneye kaldırılarak tedavi altına a- lan 1933 de bu kürsüye dünyanın en şöh- denbıre bır alev yukselmıştı:· e4'f' 
lınmışlardrr. retli profesörlerinden Dessaver getirildi. c~in . .Y~nm~sı~a ~ey~an V~~Jdd -

Sigaradan yangın çıktı Bu enstitüyü profesör, mümasil enstitü- sondurulmuştur. Evın sıgorta 
11 

t1" 
• 6 l · · · • k~ - tl ba k umlarını Cibalide Hoca Yakup sokagmda erın ıçınde en ilerisi olarak bugün mey- gu ve agı arın ca ur ştlf· 

numaralı arsadaki kulübede ~.atıp k~l-
1 

da~a ge~i~iş oldu. Kendis!ne İstanbul 
1 
!.~;~~~-~!!!.<!~.~-~!!!-~!~!~ .. ~.?.!~!J!t!~ 

kan Hüseyin oğlu Hasan ku1ubede. ıç-! Ünıveı:s.ıtesınin teşekkür ve takdirlerini , -

tiği bir sigarayı yere atarak çıkıp gıt • n.rzederım. Enstitü binası (70) bin küsur s EVE N LEH yo LU 
miş, bir müddet sonra, bu sigaradan ~t l~raya çıktı. Alfıt ve cdevnt için 90 bin 
minder tutuşmuş, ateş kulübeye de sı· ı lıra sarfolundu. Tıb Fakiiıtrsindcn nak
rayet etmiş, kulübe kısmen yandıktan l~~ d.e 10 bin liralık alfıt Vt' edevat gc-
sonra söndürülmüştür. . tırıldı. Bu enstitü bu suretle (170) binli-
- · · ~ · · · · · · · · raya malolmu§ oldu. 

- Röntgen ve Finsenin büstleri ile M. ve 
~ . . ·. . 

• 4 •• ~ ~.... .. •• . . 

VEFAT 
Edirneli Haffaf HulOsi Net (Hafız 

HulOsi) mnpteHl olduğu hnstalıktan 

kurtulamıyarak Yakncıktn vefat et
miştir. 

Cenazesi 2 Haziran 937 Çarşamba 
gOnn öğle Ozeri Yakacık camii şeri
finde cenaze namazı kıJınarak Yaka
cık kabristanına defnedilecektir. 
Mevld rahmet eyliye. Vapur 1stan
buldan Haydarpaşaya 9.50 dedir. 

Madam Kürinin birer portresini radyo
loji enstitümüzde b·..: mmak Üz('re bize 
gönderen Almanya, Fransa ve Danimar
ka enstitülerine o milletledn konsolos- ' 
ları huzurunda Oniversitı.•nin teşekkür
lerini arz.ederim.> 

Cemil Bilse] bu münasebetle Atatürke 
ve memleket büyüklerine Üniversitenin 
şükranlarını tekrarlamış, müteakiben, 

.merasime gelemiycrek bir telgraf gön
deren Maarif Vekili Saffet Anltanın ve 
Sıhhat VekiUnin telgrafları tıb dekanı 

NurC'ddin Ali tarafından okunmuştur. 

-- Bürhan Calıit 

-- .. . ınaJll 
Mevsimin en begenılen • ~·ıaY 
kitap halinde çıktı. İnkılap 1 ur. 
hanesi tarafından bası 



2 Haziran 

bir Cenupta yepyeni 
Kasa ha: İslahiye 

1sıaJıiyede zabit an yurdtı 

SON POS'IA 

\Tokilia bir köylül 

1 

on yıllık karısını 

1 

öldürdü 
Tokattan yazıldığına göre Turba • 

lın Çivril köyünden AU Kahya oğulla
rından 326 doğumlu Ahmet on sene • 
lik ve iki çocuk sahibi karısı Hatice· 
yi öldürmüştür. 

Cinayetin sebebi kıskançlıktır. Ah
met bir zaman için ve bir vazife doln
yısile köyünden ayrılmış, gfiya bu es· 
nada Hatice kocasının yeğeni olan Se
ferle sevişmiştir. Kocası köyüne gidin
ce de Hatice kocasının evini bırakmış, 
Saferin evine gitmiştir. 

Sayfa 5 

Elizizde inkişaf 
~~~~~~~~ 

Şehirde bir çok yeni binalar yapıldı, göçmen köyleri 
tesis edildi, şimdi bir liseye ihtiyaç hissediliyor 

Elazizin umu mt görünüşü İslahiye (Hususi) - İslMıiye doğru - bu mıntakaya yerleştirilmiş ve bugiln 
dan doğruya cumhuriyetin eseridir. Cum hepsi de müstahsil duruma getirilmiştir· 
huriyetten evvel ıssız bir kara parçası o· İslMıiye dağlan milyonlarca, fakat aşı
lan bu yer ve topraklar üzerinde §imdi sız sakız ve zeytin ağaçlarile örtülüdür. 
Jrıodern bir kasaba vücuda gelmiştir. HilkQmetimiz bu azim servet membaın-

Ahmet bu hadiseden müteessir ol • 
muş, resmi makamlara müracaat edip 
takibat yaptırmaya baş'lamakla bera -
~er bu harekti de hazmedememiş ve 
bir gün Hatice köye 1 S dakika mesa
fede .koyun güderken yanına gidip ka· 
ma ile muhtelif yerlerinden yaralamış, 
v.e öldürmüş, sonra gidip Tokat adliye· 
sıne teslim olmuştur. 

Kazım Dirik Malkarada 
h İslahiyede ne varsa hepsi yenidir. Bü- dan istifade etmek için esaslı tedbirler 

tun binalar betonarme olarak, kübik tarz- almı~ blunuyor. Malkara (Hususi) - Trakya Umu· 
da kurulmuş, caddeler geniş olarak açıl- Vilayet burada büyük bir fidanlık aç- mi Müfettişi Kazım Dirik kasabamıza 
Jrıış, ve bir zamanlar sıtma membaı olan mış ve bu fidanlık verilen tahsisatla ge- gelmiş, kalabalık halk tarafından is • 
bataklıklardan çoğu kurutulmuştur. nişletilmiştir. Fidanlıkta zeytin ve mey- tikbal edilmiştir. Gece halkla yakın -

Elfıziz (Hususi) - Elizizde göze çar - blr belediye dairesi, iki park, sebze hfili, 
par bir inkişaf vardır. Şehircilik bakı - mezbaha yapılmı~, elektrik şirketine his
mından bir çok yeni eserler vücuda geti- sedar olunarak şehir yüzlerce lamba ile 
rilmiştir. Caddeler, sokaklar parke dö - tenvir olunmuş, §ehir imar piaru ve ha
şenmiş, bir çok yeni binalar yaptırılmış- ritalar ihale edilmiş, temiz ve iyi su te
tır. sisatı için belediye bankasından istik -

Fi1istinin Snlt kazasının Romanlı kö - va cinsinin ıslahı için çalışılmakta ve sa- dan temas eden Müfettiş Kazım Dirik 
l'ilnden üç yıl evel gelmiş olan Aydınlı kız ağaçlarına tatbik edilecek halis fıs- ertesi gün iki köyün vaziyetini mahal-
qiretine mensup göçmen kardeşlerimiz tık fidanları yetiştirilmektedir. linde gözden geçirmiş park, tavuk is • 

""""""" ..--'" .. ..___....,.,., • _ __.._ tasyonu, meyva ve ağaç yetiştirme fi· 

G d 
.. .. l I Yamanlar kampı danlıklarını gezmiş ve icap eden direk-eyve e curum er tifi vererek kasabamızdan ayrılmış • 

1 ı 
tır. Kültür Direktörü Emin Ataç da 

aza ıyor açı ıyor kasabamıza gelerek okulların vaziyet-

Geyve (Hususi) - Cürmü meşhut ka- İzmir (Hususi) - Veremle Mücadele lerini gözden geçirmiştir. Meslek ar -n . . kadaşlarile yakından temas ve icap e-
unu tatbik cdildiğindcnberi cürümler cemıyetı tarafından her sene Yamanlar d n dı· ekt"f" ek k b dan de · "k _ . . e r ı ı verer asa amız ay· 

gıttı çe aznlmaktadır. Kazamızda altı dağının en yuksek bır tepesınde kurulan 1 t 
ay zarfında ikinci teşrinde 3, birinci ka- Yamanlar kampı, bu yıl haziranın yirmi rı mış ır. 
llunda 5, ikinci kanunda 3, şubatta 2, beşinde açılacaktır. Kampa bu yıl 250 Trakya mekteplerinde ağaç 
llıart.Uı 1 vak'a kaydedilm\ştir. Açık ola- kişi kabul edilecek ve her fert kampta 
rak görülüyor ki bu kanunun tatbiki çok en çok üç hafta kalabilecektir. Bu tcdbi birlikleri 
faydalı olmuştur. rin alınmasına sebep, bu yıl kampa 1000 Edirne (Hususi) - Trakya umumi mü

Eliiziz hapisanesine 
Yıldırım düştü 
Elazizden bildirildiğine göre birdenbi

l'e kararan hava şiddetli bir yağmura in
kilap etmiş ve korkunç şimşekler çak -
:rnıştır. Biri büyük bir tarrake halinde 
hapishane nöbetçisi olan jandarmanın tü
feğine takılı süngünün sivri ucuna isabet 1 
Ctıniş ve dipçik kısmını hurdahaş etmiş
tir. Nöbetçi ncf er ağırca müteessir oldu
~undan hastaneye kaldırılmıştır. 

11 yaşmda hırsızhk eden çocuk 
Bursa (Hususi) - Veledi Helvat ma -

hallesinin Topraklı sokağında 1 numa -
l'ada oturan 11 yaşında Mehmet oğlu Sa
bahattin Dedeli Ali oğlu Ahmedin evin
de kimse bulunmadığı sırada içeriye gi
l'erek 1 elmas yüzükle 1 elmas iğne aşır -
nıış, çarşıda satarken polis tarafından ya
kalanarak hakkında lazım gelen mua -
nıeıe yapılmıştır. 

Bursa gençleri çalışıyorlar 
Bursa (Hususi) - Halk!!vinde veri~en 

temsillerden ilham alan spor klüpleri de 
temsil vermeğe başlamışlardır. Akınspor 
tarafından geçenlerde Vicdanların Emri 
Piyesi muvaffakiyetle oynanmıştır. Ge
ne ayrıca bir temsil vermek için bugün
lerde İnegöle gitmeğe karar vermişler -
dir. Şehrimizin her geçen gecesi bir zevk 
nıcrnbaı olmuştur. Var olsun gençlik. 
b-

kişinin iştirak edebilmesi teminidir. Bit- fettişliğince yapılması uygun ve Kültür 
tabi hastalar için istisnai muamele yapıla Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı tarafından 
caktır. da muvafık gCiriilen Okullard.ı ağaç birli-

Bu yıl Yamanlar kampında oyun ve ğine ait nizamname ve program Trakya
cğlence yerleri de meydan'i getirilmek- nın bütün okullarına gönderilmiş ve bu 
tedir. Kampa iştir~k edenler eğlence ih- kurumlar yer yer kurularak cs<ılışılmnğa 
tiyaçlannı da temin edeceklerdir. başlanmışlardır. ..........................•... , .................................. .. 

Gümüşhacıköyde kendircilik 

Gümüşhacıköy kendir pazarı 
Samsun - Etrafı küçük dağ silsile· gün geçtikçe ilerlemektedir. 

lerile kuşatılmış şirin bir kasabacık o- Haftanın i'ki gününde kurulan kaza 
lan Gümüşhacıköy muhiti, iklim ve pazarına kendir, balyalar halinde ge • 
toprağı kendir yetiştirmeğe pek müsa· tirilmekte ve satılmaktadır. Satış iki 
it ve elverişli olması dolayıslie sicim, kalite üzerinden yapılıyor. Kaza dahi
kırnap, ip, halat gibi şeylerin iptidai linde 50 atölye vardır. Bunlarda ken • 
maddesi olan bu mahsulün zeriyatı dir örülmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

- Otomobil kazalarmın 
eni.mü almak içın ... 

Tedbirler alınıyor -
muş. En evvel şoförlere... . 

Evlenmelerı teklif e
dilecekmiş. 

liasan Bey - Desene 
şoförleri, daha kaza yap
madan cezaya çarpacak -
lar. 

Cumhuriyet meydanında tesis edilen razda bulunulmuş ve şehrin bu yıl suya 
Halkevi binası Türkiyedeki emsaline ör- kavuşturulması takarrür etmiştir. 
nek olacak kadar güzeldir. Bunun arka- Elaziz, son yıllar içinde önemli bir is
sında kurulan memleket hastanesi yüz kan mıntakası haline gelmiştir. 935 ten 
yatak alabilecek genişlikte koğuşlan, şimdiye kadar yedi yüze yakın göçmen 
modern bir ameliyathanesi, laboratuvarı, evi yapılmış ve gelen altı bini müteca -
iş ve idare odalarını muhtevidir. viz muhacir kardeşlerimiz için yeni köy-

Halkevi ittisalinde yap:lan sahneli ai- ler tesis edilmiştir. Viliiyct ve mülha -
le parkı, çocuk bahçesi ve açık, kapalı iki katta teessüs eden bu köylerin her türlü 
stadyom, cidden mükemmel birer eserdir. şeraiti ihtiva etmeleri noktasına bllhas-

İstasyon caddesinde on dershaneli mo- sa itina gösteriliyor. 
dem bir ilk okul binası, garaj yapılmış, Orta okulu bitiren gençler maddi im -
hükumet konağı tamir edilmiş, iki büyük kansızlıklar yüzünden ekseriya tahsile 
apartıman, bir modern şehir tiyatrosu, devam etmek imkanını bulamıyorlar. 

""""'"'•,,,, ,~ ... ~'"""' 
Kayeş istasyonu civarindaki \ Trakyada istatistik bürosu 

köprüyü tekrar sel basil I teşkil edildi 
~kara 31 (Hususi) - Kayış istasyo- Ankara (Hususi) - Başvekalet 

nu ıle Sıvas ansında tamir edilmekte o- istatistik umum müdürlüğünce mer • 
lan köprüyü tekrar seller basmış, yapı- Y.zi Edirne olmak üzere Trakya umu
lan tamiri ve hazırlıkları bozmuştur. Ta- mi müfettişliği mıntakasında bir isla-
mir ayın yedisine kadar mirecektir. tistik bürosu teşkil edilmiştir. 

Bir hazirandan itibaren faalıyete 
geçecek olan bu büronun 7000 kuruş 
asli maaşlı bir müdürü, 125 lira ücret

Adanada halkı iffal eden bir köylü yak:ı.landı li bir büro şefliği, 90, 75 lira ücretli bi 
Ada~a .. <Hususi> - :ıaı~ tğfal eden Ka- Te ve 60 şar lira ücretli iki memur ki 

diril koyunden Rıfat curmu meşhucl yapıla- r . .. .. .. . 
rak tevkif edilmişUr. ceman beş memur ve bır muduru 1h· 

Bir adam kestiği atacın altmda kalıp öldü 

Dörtyoldan yazıldığına göre Çağlıyan na
hiyesinde Hüseyin oğlu Mehmet Oöçel de -
resinde odun keserken kesUği a~aç ü1.erlne 
devrilmiş, Mehmet altında kalarak olmüşt.ür. 

Antepte otm çocuk giydirildi 

Gaziantep (Hususi> - Dayı Ahmet ağa 
fik okulu talebesinden otuz kimsesiz yavru, 
zengin çocuk velllerlnln yardımllc (>1ydlrll
mlşUr. Okulda K~mll Olgunun başkanlığı 

nltında teşekkül eden himaye heyeti c;ok fay
dalı ve hayırlı semereler vermektedir. 

tiva eden kadrosu alakadarlara bildi -
rilmiştir. 

İstatistik müdürlüğüne halen Trak
ya umumi müfettişliği hususi kalem 
müdürü Nazım Balkuvun tayini 
kuvvetli ihtimal dahilinde görülmek -
tedir. 

Adanada öldürülen domuzlar 
Bu yıl Adanadıı yapılan domuz miıcadelesl 

neticesinde 3600 domuz öldürUlmüştür. .............................................................. 
A.J?tcp lisesine paviyon yaptlıyor 

Lise binası halihazır teşldldtile ihtlynçt.an r 
çok noksandı. Geçen yıl halkın yardımlle Bir Doktorun 
bir paviyon yapılmış ve fakat eksiği bu da Gu·"'nlu"'·k 
giderememişti. Kültür Bakanlığı yeni bir pa-

- ---, 
Çarşamba - -

vlyon 1ç1n sekız bın ııra tahSisat vermışttr. Notlarından 
J Gaziantepte barsakhane 

(*) 
Gaziantep (Hususi) - Belediye mezbaha- •---------------• 

nın ııtısaıınde açtığı barsaıthaneyı genışıet- Yaralı insanlara 
miştir. Qeçen yıl beş bin barsak işlenml§tl. 
Bu yıl hariçten gelenlerle on bin barsak iş- ~oh11lmamak 
leneceğı tahm;1ane:1::· asayiş Lazımdır 
Nallıhan <Hususi> - 17 bin nO.fuslu kaza- Erkeklerde ve kadınlarda &ık sık ge-

mızın asayişi çok mükernmeldlr. Jandarma len ve devamlı bir surette rahatsız 
kumandanı Mehmet Ali köy bekcllerini ten-
sik etmiş, bunlara bir örnek elbiseler gtydl- eden başağrılannda kısbi ve irsi 
rilmlştır. Jandarma bölük kumandanlığı bi- firengiyi düşünmelidir. Hiç ümit e -
nası tamlr ettlrllm.l§tlr. dilmiyen yerlerde ve klınselerde irsi 

Silivride gaz kursıı bir firengi karşısında bulunuyoruz. 
smvri (Hususl> - Burada zehlrU ~aıler İrsi firengililer sirayet etmez denilir, 

kursu açılmıştır. Bütün memurlarn, köy muh tarlarına ve mu:ılllmlere zehirli gazlerden fakat bu kat'i değildir. Kan muayene-
korunma usulleri öğrct1lmekted1r. Kurs gö- sinde vazih müsbet görülen vak'alar-
rc.nler imtihan edilecek, muvaffak olanlara dan sirayet için son derece müteyak-
şahndetname verilecek, bunlar da bllı\hara kız bulunmak gerektir. Yaralı ve dai-
kurs mualllmliı;i edeceklerdir. ma çibanlı ve vücudunda gayri tabii 
Silivride hayvanlara dalak aşısı yapılacak 

Silivri (Hususi> - Baytnrlık idaresi tara- lekeler görülen k-üçük çocuklarda irsi 
fından buradaki köylerdeki hayvanların kfı.f- firengi mevcudiyetini düşünmeli ve 
resine dalak aşısı yapılacaktır. bu gibileri fazla şefkatle öpmemelidir. 

Trabzonun yeni belediye reisi Esasen firengili olsun, olmasın yaralı, 
Bingöl Sıhhat Müdürü Doktor Cemnl Tur-

fan, Trabzon vllfı.yet1 belediye reisliğine ta- ekzemalı ve çibanlı olanlaı ia yakın 
yin edilmiştir. Doktor Cemal Turfan evvelce temas caiz değildir. 
Beyoğlu hükfımet tabipliğinde bulunmuştu. 
Tramzonda yeni vazifesine başlamıştır. Ev
velce de muvaffaklyetll işler b:ışarmış olan 
Doktor Turfana yeni vazifesinde yeni başa-
rılar dllerlz. 

(•) Bu notlan kesip saklııyınız. 7abu\ 
blr albüme yapıştmp kollekslyon 1apınıı. 
Sıkmtı umanınıxda ba notlar bir doktor 
rlbl imdadınıza yetlfeblllr. 
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İddia makamı Beyoğlu 
noterinin tecziyesini istedi 
Suçlu noterin müdafaasını oğlu avukat Ubeyt yapacak' 

duruşma müdafaaya talik edildi 

Beyoğlu birinci noteri Salahattin Zi-ı bir .9:.~ :v::el oradan uzaklaştırmağı gö
verin ihtilas ve zimmetten duruşmasına zcttıgını gostcriyor! 
Ağırcezada dün devam edilmiştir. Kendisinin adiyen ce:h~en ~~ kanu-

Bir müddet evvel serbest bırakılmış o- nunun 456 ıncı maddesının 2 ıncı fıkra
lan noterin dünkü duruşnı~~wda, müd- sına göre ve suçun silahla :~lenmesinden 
deiumumi muavini Remzi, esas hakkın- dolayı 457 inci maddesine uygun olarak 
daki mütalcasını söylemiş, dava mevzuu- tecziyesini, tabancanın da müsaderesini 
nu, hesapların tetkiki netİCl'Sini anlata- isterim! 
rak, aleyhindeki iddianın sabit olduğun- Reis Refik Onay, aza Cihad Baban ve 
dnn bahsetmiş, ceza kanununun 202 inci Abdurrahman Şeref Uzal; duruşmanın 
maddesine göre ceza istemiştir. Aynı za- devamını, avukat İstepanın müdafaaya 
manda 3,000 liranın tazmini isteğini de hazırlanması için, haziran ortasına bı-
mütaleasına katmıştır. rakmışlardır. 
Duruşma, müdafaa yapılm:ısı için baş- ---------

ka güne bırakılmıştır. Müdafaayı, dünkü 
celsede de hazır bulunan Salahattin Zi
verin oğlu avukat Übeyd yapacaktır. 

" Yosmalar,, 
Toplanıyor 
Bir müddet evvel bir gazetede tefrika 

olunan ve sonra da kitap şeklinde çıkan 
bir romandan dolayı, müddeiumumilikçe 
takibata girişilmiştir. 

Bu roman, c Yosma. isimlidir. Yazan, 
Etem İzzet Benicedir. 

Müddeiumumilik, uzun uzadıya yap
tığı tetkikat neticesinde, bu romandan 
dolayı bazı noktalardan takibat icrasını 
lüzumlu görmüş, dün sulh ceza mahke
melerinden birinden toplattırma karan 
almıştır. 

Emniyet müdürlüğüne müzekkere ya-
21lmış ve polısler, kütüphaneleri dolaşa
rak, mevcut nüshaları toplamışlardır. 

Bu hususta açılmak üzere olan dava
nın duruşmasına, yakında başlanacaktır. 

OskUdardaki bir kavganın 
muhakemesi 

Üsküdarda olan bir vak'anın duruşma-
11, İstanbul Ağırceza hak yerinde dün 
.son safhasına yaklaşmıştır. 

Suçlu yerinde, Ali Osman vardır. Bu, 
Fuat isminde birini, kızışan bir kavga 
sırasında, öldürmek kasdile yaralamak
tan suçludur. 

Dünkü celsede esasa dair mütaleasını 
söyliyen muavin Sadun, şöyle dedi: 

- Fuat, Ali Osmanın trı bancasından 
çıkan kurşunl:ı., üç hafta işinden, gücün
den kalacak derecede yar:ı.lanmıştır. A
nesti, Davut, Behice, Pakiz~nin phidlik
lerile belli olmuştur, ki bu k&til kasdile 
yaralama değil, adiyen yaralamadır! 

Niçin? Şunun için, ki her ikisi karşı 
karşıya durdukları zaman, Ali Osman, 
tabancasındaki diğer kurşunları ateşle
memiştir. Bunları da bu vaziyette ateş
leseydi, katil kasdinden bahsedilebilirdi! 

Gerçi, Ali Osman, müteaddit defa kur
~n atmışsa da, bu sadece kaçan mağdu
ru korkutmak maksadiledit". Öldürmek 
kasdinin mevcudiyetini isbat etmez. Şa
hidleri nifadeleri, Ali Osmanın Fuadı 

= = 

Kazanç vergisinden muaf mektepler 
Hususi mekteplerden hangilerinin 

kazanç vergisinden müstesna olduğu 
hakkında bir çok tereddütler hasıl ol
muş ve Maliye Vekaletinden sorulmuş
tur. Maliye Vekaleti de Maarif Veka
leti ne temas ederek hangi mekteple
rin kazanç vergisinden müstesna ôldu
ğunu tesbit eylemiştir. Buna göre: Ma
arif Vekaletinin resmi tedris program 
ve talimatnamelerini aynen kabul ey· 

leyen hususi ana, ilk ve orta tedrisat 
mektepleri kazanç vergisinden müstes
nadır. Her birinin ayn ayn program 
ve talimatnameleri mevcut olan mek • 
tepler kazanç vergisine tabidir. Maliye 
Vekfıle~, bu işin tekrar sorulması için 
vergiden müstesna olan mekteplerin 
listesini de yapmış ve alakadar makam· 
!ara bildirmiştir. 

Bu liste şudur: 
Ankarada: Türk Maarif Cemiyeti 

lisesi, Bizim okul. 

Bursada: Türk Maarif Cemiyeti kız 
lisesi, R~yhan paşa ilk okulu. İstanbul· 
da: Boğaziçi lisesi, Yeni Nesil, Hayriye 
lisesi, Darüşşefaka, Gedikpaşa Yavru -
lar yurdu, Kadıköy çocuk yuvası, O -
kullar Güneşi, Işık lisesi, İstiklal lise

si, Şişli Terakki lisesi, Üsk~dar Sofu 
Mehmet paşa :lisesi, Yüce Ulkü lisesi, 
Yusuf paşa Hilal mektebi. İzmirde: 
Ravzai İrfan, Ödemiş ilk mektebi, Yu
suf Rıza ilk mektebi, İzmir Karşıyaka 
Ana mektebi, Kültür lisesi. İçelde: İçel 
yuvası. Seyhanda: Abdullah Muhtar 
mektebi. Malatyada: Hekimhan. 

Bir kumar soygunculuğu 
Küçük Parmakkapı sokağında otu· 

ran Fotoğrafcı Mehmet Tahir polise 
müracaat ederek Melek sineması soka
ğında bir evde Manol, Ohannes ve Za
harya isimlerinde üç kişi ile poker oy
nadıklarını, bu üç kişinin birlik olaraf 
hile ile kendisinin 90 lira parasını al· 
dıklarmı söylemiştir. Suçlulardan O • 
hannesle Zaharya yakalanmışlardır. 
Manol aranmaktadır. Zabıta Jddianın 
doğru olup olmadığını tahkik etmek
tedir. 

<;ÖNÜL İSLERi ll 
Bir Aydınlı 
Kızın hikayesi 
Şişlide Bayan cP. M., e: 

SON POST~ 

il' - ~ ---
HADiSELER~, 
KARŞISINDA) 

Doğru söz 
Uç yaşındaki çocuk koşuyordu. Bir a

dam koşan çocuğu gördü: 
- Aferin, dedi. Ne güzel koşuyorsun! 
Çocuk tatlı tatlı gülümsedi, gene koş

mıya başladı. Bir başka adam gördü: 
- Koşuyorsun amma, dedi. koşarken 

önüne iyi bak, ayağın bir şeye çarpar, dü
şersin! 

Çocuk bunu söyliyen adama sert sert 
baktı. 

* Bu da bir başka hadise: 
Genç kadın yeni bir elbise yaptırmıştı. 

Saçlarını düzeltmiş, yüzünü, dudakla • 
rını boyamıştı. Sokakta bir gence rast • 
ladı. Bu genç, kadını görür görmez: 

- Elbiseniz ne kadar şık, dedi. Hiç bir 
kusuru yok! Hele yüzünüzün tuvaleti 
fevkalade güzel! 

Genç kadın gülümsedi. Genç erkek yo
luna gidecekti. Genç kadın onun gitme
sine mani olmak, onu yanından ayırma
mak istiyordu. 

Biraz sonra bir başka gence rastladı. 

Bu genç te genç kadını selamladı: 
- Elbisenizi yeni yaptırmışsınız belli, 

dedi, fakat bu renk sizi açmaz .. Sonra yü
zünüzün boyasına pek dik\c;,t etmemiş
siniz.. Dudaklarınızın kırrrııı-.ılığı fazla .. 
Bu tarz saç tuvaleti de yüzünijze yaraş
mıyor. 

Genç kadın birdenbire suratını astı. 
Genç erkeği tepeden tırnağa kadar süz
dü .. 

- Allaha ısmarladık! 
Demeden yanından ayrıldı. 

* Hayatta bunlara benzer bır çok hadi-
~eler gördüm. Bütün bu hadiselerin kar -
şısında iki kişi söz söylediler. Biri: 

- Ne ala! 
Dedi.. Makbul oldu. Öteki, doğruyu 

söyledi. 
Dokuz köyden kovuldu. 
Dokuz köyden kovulmak için bir doğ

ru da ben söyliyeyim mi? 
Bir asansörün ipi kopmu~; asansör -

deki üç kişiden ikisi yaralanmış, biri öl
müş. Şimdi alakadar makamlar bunun 
tahkiki ile meşgulmüşler. 

Ne olur, bunu şimdi tahkik edecekle
rine bundan evvel asansörlerin iplerinin 
sağlam olup olmadığını tahkik etselerdi. 

iMSET 

Hollywoodda 
evlenme dalgası 

Kay Francis, Jeanette Mac 
Donald ve daha bir çok 

yıldızlar evleniyorlar 

Jeanetcc Mac donald ile ni§anlısı 
Gene Raymond 

. Holleywood, 31 (Mayt5) - Jeanette 
Mac Donald ile beyaz perdenin yegane 
sarışın san'atkarı olan Gene Raymond 
bugün evlenme beyannameleıini beledi -
.Ye dairesine astıracaklardır. Düğün ha -
ziranın 16 ncı günü yapılacaktır. 

Fakat sinema diyarının tanınmış yıl • 
dızları arasında tes'it edilecek evlenme 
sadece bund:ın ibaret değildir. 

Haziran 2 

Evkaf sebillerde menba 
sularını satmak istiyor 

Fakat belediye sebiller bana aittir, diyor, bu yüzded 
iki taraf arasında ihtilif çıkb 

. 
Bu. iyi su bolluğunda çe§me suları hala halktan bir çoğunun içtiği ve diğer. J 

ihtiyaçlarında kullandığı yegane sudur ~ 

İstanbul dünyanın hiç bir şehrine na-ı bardaklık kapalı şişelerde sahlması içld 
sip olmıyan bir memba zenginliğine ma • bu şişelerin sıhhi ve fenni şekilde doı. 
Jiktir. Şöyle üstünkörü bir hesapla otu- durulması için Avrupaya 20 bin lirnyı 
za yakın membaı vardır. Başta Defneli bir doldurma makinesi sipariş etmiştin 
suyu ile Taşdelen gelir. Karakulak, Sır- Öğrendiğimize göre bu makine İsta11" 
makeş, Kayışdağı, Çamlıca, Kısıklı, Tom- bula getirilecektir. Evkaf ~ehirdC 
ruksuyu, Çırçır, Göztepe, Çubuklu, Hün- bu geniş teşkilatı yapmak jçin ~&' 
karsuyu, Kocataş, Keçesuyu, Abıhayat, ki sebillerden istifadeyi düşünmektedıl\ 
Şekersuyu, Kaymakdonduran, Kestane, Şehrin en ücra köşelerinde bile birer st?~ 
Şifa, Kefeli, Gümüşsuyu, Yakacık ayaz - bil vardır. Binaenaleyh bu sebillerd~n 
ması, Soğanlı, Otuzbir suyu ve nihayet istifade edilince en ücra semtlerde bıl' 
Hamidiye İstanbulun belli başh maden bir satış yeri açmak mümkün olacaktır, 
ı>Uları meyanındadır ve her biri de ayrı Fakat sebiller belediyeye geçmiş bulu~ 
ayrı bir şehri değilse bile bir kasabayı maktadır. Bunlardan bir çoğu minıart, 
doyuracak kadar boldur. Fakat maalesef tarihi ve tezyini kıymeti haizdir. Fakat 
İstanbullular bu su ve memba bolluğun- bunlardan istifade edilememekte, bir ço• 
da adeta bir Kerbela susuzluğu çekmek- ğu da bakımsızlıktan harap olmaktadır. 
tedirler. Öyle ki şehrin şöyle biraz uzak- Evkaf bunları hem inşalarmda istihdaf e-. 
ça semtlerinde oturanlar Hamidiye su - dilen maksatlarda kullanmak, hem ~e 
yuna bile hasret çekmekte, Kırkçeşme imar etmek niyetindedir. Bunun için ıs• 

veya Halkalı sularını kaynatıp içmek za- tifadc edeceği sebillerin bir listesıni ya• 
ruretinde kalmaktadırlar. Hele halis Taş- parak bunların belediyeden tekrar evka• 
delen suyu içmek için şehrin merkezin - fa devredilmesi için hükumete müraçaal 
d ., De!nell suyu içmek için de mutlaka etmesi muhtemeldir. 
evkafın su depolarının bulunduğu yerde 
oturmak lfizımdır, bu ne için böyledir, 
sular mı idare etmiyor? 

Buna derhal hayır cevabını vermek 
mümkündür, çünkü yalnız Taşdelen gün
de yetmiş ton su vermektedir ve geri ka
lan kısmı da boşuboşuna akmuktadır. 

Bu 70 ton suyu günü gününe şehre 

nakletmek ve şehirlinin ihtiyacına arzct
ınek imkanı henüz bulunamamıştır. Def
neli ve Taşdclen membaları evkaf~n. Ka
rakulak ta dahil olduğu halde bir kısım 
tnemba suları belediyenin, bir kısım su
ları da eşhasın veya şahsiyeti hükmiye -
lcrin malıdır. 

Bir taraftan bu düşünülürken, diğd 
taraftan ortaya belediyenin bir müda ' 
halesi çıkmıştır. 

Belediye e\•kafın perakende su sattığ 
Bahçekapı sebilinin belediyeye ait oldu• 
ğunu ileri sürerek buranın boşaltılma • 
sını istemiştir. Halbuki evkaf sebil dahi• 
linde tesisat yapmıştır. Bunun için bu • 
rayı boşaltmamıştır ve bu sebilin bele • 
diyeye geçen sebiller meyanında olmadı• 
ğını ileri sürmüştür. Aradaki ihtilaf he' 
nüz halledilmiş değildir. Evkafla beledi• 
ye muhabere halindedir. Evkaf sular mil• 
dürlüğü faaliyete geçince ve şehrin heJ' 

tarafında Taşdelen ve Defneli su!arı sa• 
tılan yerler açılınca bu suların - satış ç<> 
ğalacağı için - maliyet fiatlarının da ıı• 
.zalacağı umulmaktadır. Ayni zanıanda 
halk - resmi bir müessese tarafından sa• 
tılacağı için - içtiği suyun halisiyetin • 

den emin olacak, Taşdelen etiketi altın· 
da memba ve imla mahalleri meşkuk su· 
lar içme'kten kurtulacaktır. Daha gcçeıl 
sene Dolmabahçcde bir ahırda Taşde • 

len etiketli şişelere terkos suyu dolciuru• 
Jarak halis Taşdclen suyu diye piyasaY3 

sürerken yakalanan imalathaneler gibi 
memba suyu imalathaneleri de ortodall 
kalkacaktır. 

MotörlU nakil vasıtalarının 
muayeneleri başladı 

Bahsettiğiniz genç kızı istihfafla si
zi haksız buldum. Kabahati kalabalık 
bir muhitte doğmamış, söylediğiniz şe
kilde yüksek tahsil görmemiş olınası 
mı? Onu aşkı anlamaktan bu mu 
menedecek? Bakınız şimdi hatırıma 
geldi: 

Yıllarca evvel Aydında daha çarşafı 
benimsemlyerek sokağa kırmızı beyaz 
peştemalla çıkan bir genç kızı tanımış
tını. Zavallı Aydından da değil, ckı • 
yıcığından, dı. İstanbullu bir memur· 
la evlendi. O zaman ben bahse karışa
bilecek yaşta değildim. Fakat: 

mız gibi vazife başına koştu. Ve o va
kittenberi Trakyanm kim bilir hangi 
çamur bataklığında yatıyor? Hadiseyi 
genç karısına haber verdikleri zaman 
evveıa in:ı.nmadı, muhakkak gelecek
tir, ümidile aylarca her gün istasyona 
gidip geldi, nihayet ümidini kesti. Ye· 
ni bir koca da teselli bulur. diyorlardı. 

On beş yıl fasıla ile geçenlerde Ay
dına gitmiştim. İşitmiş, geldi ve beni 
gördüğü zaman gözlerinde iki damla 
yaş belirdi. HfüA evlenmemişti. Ölüye 
karşı sadakatini hAla muhafaza edi • 
yordu: 

İlk defa c Volga Balıkçıları> ismindeki 
sessiz filmde tanımış olduğumuz Bill 
Boyd da, kızıl saçlarile meşhur güze) 
Grace Bradley ile evlenecekhr. Bu genç 
kız geçenlerde verilen bir ınüsamereye 
.sol elinin parmağında kocaman bir pır • 
lanta yüzük ile> gelmişti. Dostları onu teb
rik ediyorlardı. Genç kız saffetle: 

Evkaf geçen sene kendi sularını işlct
tn~ğe başlaml§, 50 bin lira kadar para 
sarfederek Taşdelen ve Defneli mernbaJa 
rında tesisat yapmış, Maçkada ve Beya
zıtta birer su deposu ile Bahçeknpıda Ha· 
midiye sebilinde bir perakende satı:z ye
ri açmışb. Bu ilk adım bilahare bu su -
ları esaslı surette işletmek için yapılan 
bir tecrübeydi . Tecrübe iyi netice ver
miş ve halkın her iki suyu semtinde ve 
civarında bulunca diğer sulara tercihan 
almakta olduğu görülmüş, bunun üzeri
ne evkaf ta bir csular müdürlüğü, t<.>şki
!Atı yapılması, bu teşkilatın vakıf para
lardan ayrılacak bir mütedavil sel'maye 
ile Taşdclen ve Defneli sularını işletmesi 
kararlaştırılmıştır. Sular müdürlüğü ev
kafın yeni bütçesi tasdik edilince faali
yete geçecektir. O zaman şehrin en üc
ra semtlerine göre bu sular götürülecek, 
şehirde çalışacak iki kamyon evkafın su 
satılan bütün depo ve satış yerlerine da· 
macana ve galon taşıyacaktır. 
Kadıköy Vakıflar Direktörli.ığü Alem

dağ ve Defneli sularının şehirde birer .............................................................. 
taneye yatmak mecburiyetinde kalmış o
lan Mari Vilson ise bir kaç güne· kadar 
rejisör Nick Grind ile evlenecektir. 

cBir yaz gecesinin rüyash adındaki fil
.mi ibda etmi~ olan Jean Muir mPşhur 
_münekkid Richard Watts'ın nışanlısıdır. 
Bunlann düğünleri de yakındır. 

Motörlü nakil vasıtalarımn mu:ıye 
nelerine dünden itibaren başlanmıştır. 
Muayeneler semt semt yapılmakt~ • 
drr. Dün ilk günü olmak münasebctı!C 
muayeneye gelen arabaların adedi az
dır. Verilen mühlet zarfında :::nuayene· 
lerini yaptırmıyan mal sahipleri bila· 
hare yapılacak kontrolde para cezası 4 

na çarpılacaktır. 

Çöpler henüz denize döküleıniyor 

- Kız erkeği anlıyamaz, anlıyama· 
yınca da sndık kalamaz.> 

Dedikleri elan hatırımdadır. Aradan 
iki üç sene geçti. Balkan muharebesi 
çıktı. Bu delikanlı da bir çok çocukları· 

- Öbür dünyada birleşeceğiz, dedi. 
İşte size bir sadakat nümunesi. 
Kızım, İstanbullu olınak, yüksek tah-

sil görmek size ctaşral1> dediklerlnh:i 
küçük görmek hakkını vermez. Bu bah
settiğim ('Aydınlı, kız kadar sadık, se· 
batkar, içli ne kadar kızımıı. vardır, bi
lemezsin. 

'l'EiYZE 

- Fakat hepsi bundan ibaret değil, di
ye haykırdı. Nişanlım bana saatte 190 
kilometre yapan bir de otomobll hediye 
etti: 

c Vintersot> ve cHırssız cinayet. film
lerini oynıyan Marga da bugünlerde sık 
sık Francis Lederer ile görülmektedir. 

Dlier taraftan Kay Francis te yakında 
.tanınmış senaryocu Delmer Davs ile ev
.leneceifnl llısas etmektedlı-. 

Bir otomobil kazası neticesinde has • 

Listeyi ikmal etmiş olmak için şunu da 
kaydedelim: 

June Lang ile reklamcısı Viktor Or -
satti de evlenmek üzeredir. 
Amerikanın sinema yıldızları arasında 

başhyan bu evlenme dalgasını iki hafta 
evvel Gorge Brondun buraca tamamen 
meçhul bir sima olan Constance Vorth 
ismindeki bir kızla evlenmesi açmıştır. 

' İstanbul çöplerinin denize dökülme~ 
si işine henüz başlanamamıştır .. sc~; 
oğlu cihetindeki çöplerin getirıleceg 
Azapkapı iskelesi inşa o1unmuşsa ?,n 
diğer mıntaka çöp istasyonları henuzi' 

·· ıer yapılmamıştır. Diğer taraftan Ç~P ·n· 
iskelelere getirecek vesait de henuz .~ .. 
Uzama konamamıştır. Bu itibarla ç~~r 
lerin denize dökülmesi gecike~ek, h~I 
müddet daha çöpler eskisi gibı §e 

haricine taşınacaktır. 
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Sızan t b t lzmirli Hakkı spora H k d k k k il 
Aralıklarından 

a u veda. ediyor er a ın o u u anır, 
Herkes tramvay plantonunun ölmedigi ümidine kapıldı, fak at bunu kullanmaSIDJ 

kan 
cenaze mezar başında doktorlara tekrar muayene ettirildi Beşiktaş maçında ağır 

surette yaralanan Hakkı- bı~lmek ""bı•r meseledı•r 
nın futbol sahasından 
uzaklaşması umumi bir 

teessür uyandırdı 
İzmir 1 (Telefonla) - lstanbulda Be

şiktaş maçında ağır surette yaralanan 
milli futbolcularınuzdan Doğanspor orta 
muhacimi Hakkının futbola veda etmek 
mecburiyetinde kalacağı sporcular ara
sında iayi olmuitur. Milll futbol takımı
mızın orta haf mevkiini dolduran bu gür
,büz sporcuya İzmirde ameliyat yapılmış
,tır. Doktorlar kendisine futbol oynama

Bugün koku sLU..· 
mek moda salgını 

halindedir. Aşağı yu
karı her kadın sürü
yor. Sürüyor amma 
bilerek değil.. Nasıl 

mı? ... 

Meseli bir ıtriyatçı 
dükkanına giriyorlar, 
bir kolouyu beğeni

yorlar ve bımu ken· 
dilerine mahsus bir 
koku diye kabullen~ 
rek, başkalarının bu
run direkleri kırılın-

masını tavsiye etmişlerdir. 

maralı evde oturnr. 
Salih, bahrlye zabitliğinden mütekait

tir. Gelinlik çağına hasmı~ iki kızını, çok 
az zaman farkile toprağa verdiği halde, 

bı t.Son Posta., kendisine, gazetelerde J kendisini bütün arkadaşlanna sevdiren 
ı.~~r etmemi§ hadiseleri haber veren sürükleyici neşesini tamamen kaybet-

Hakkının en az iki sene futbol oynıya
mıyacağı söylenmektedir. Yine aynı maç
.ta yaralanan Fuadın aıhhati de yerine 

cıya, kendilerinin de 
hissedemiyecekleri l
na kadar evde, so
kakta, şehirde, sayfi
yede, bir kelime ile 

"4tt1lerini mükafatlandınr! ı memiştir. 
te lt~laklarınm delikliji sayesinde, gaze- Bu sevimli yüzlü, şen sözlü ve iyi özlü 
~ nıiıden hemen hergün bu mev'ud mü- eski denizciye takılmaktan hoşl~an ba-

fatı kaıanan karilerimiz de çoktur. zı arkadaşlan, geçenlerde kerıdısıne na-
bün, gene onlardan birisi telefon etti, hoş bir muziblik yapmışlar ... 

Ve: Yaptırdıkları bir tabutu sırtlıyarak, 
%- Ben, dedi, biraz evvel Beşiktaş - Fa- Salihin Kasımpaşadaki evinin kapısına 
bu tr~nwayına binmiştim. Yanı başımda ,dayanmışlar ve Salihle karşılaşınca: 
l?\ etçıle konuşmakta olan bir kontrol - Yahu, sen hala sa~ mısın? Biz senin 
beerııurunun sözleri nazan dikkatimi ccl- öldüğünü duyduk ta tabutunu getirdiy-

tti. Kontrol memuru biletçiye: dik. Hatta cemaat te birazdan toplana-
R c-:- Birader, diyordu, bu sabah gayet cak! 
.~b bir şey oldu. Bizim Salihin cenaze- Salih; bu tabut kadar soğuk şakayı bi-
~ götürüyorduk. Mezarlığa yaklaştığı- le güler yüzle karşılamış, ve: 
latı sıralarda, tabutun başucundan kan- - Yazık! demiş ... Ölmediğime üzül
lıu .~lZdığını gördük. Bu kanlar hemen düm. Bu güzelim tabutu, bu gönüllü ce-

li tun cemaati şüpheye düşürdü. Müna- maati, ben bir daha nereden bulurum? 
I> b• b· ır Yere koyduğumuz tabutu açınca Fakat bu hadiseden çok az sonra, yani 
~ d 1 bu e ne görelim? Salibin yüzü, ağzı, evvelki akşam, feci bir hadise vukubu -
~tıu kan revan içinde değil mi? muştur. 

baı errı Salih on iki saat evvel öldüğü Plfinton Salih, ötedenberi kalb hasta-
1)) de, Vücudu da ateş gibı idi! Eceli lığı çekmektedir. Evvelki gece işinden 
ıı~ı>'udnc ölen bir adamın yüzünde ka- çıktıktan sonra Kasımpaşaya inerken 
~ .. ne işi vardı? Hem cansız bir cesed, biraz hızlı yürümüş. Evinde de biraz faz
t ıı hararetini on iki saat nasıl muha- laca yediği icin kalbinin çarpıntısı tut
ı:a ederdi? Bu vaziyet karşısında ka- muş ve Kasımpaşalı doktor Jozef yeti
JU ca, ~eri döndük, ve tabutu öldüğü bile şinciye kadar, kendini kaybetmiş. 
ı/theiı olan merhumun evine götürdük. Muayeneyi yapan doktor: 

1 tab· d k' d · tUd· ı erhal, doktorlara haber gönde- - Yapılacak hiç bir şey yo . eyınce, 

d~ ı. F'akat ben, işin sonunu bekliyeme- evin içinde kıyamet kopmuş. 
~., Vazifeye dönmek mecburiyetinde Dün sabah ta, belediye hekiminden de-
l\ldırn. 
ş fin ruhsatiycsi alınmış ve Bay Salihin 

b· iındi, aklım fikrim orada... Çünkü cenazesi kaldırılmış. 
~~a,. h~un altından mühim işler çıka- Fakat cenaze Kulaksız mezarlığına va-

gıbı geliyor!• rınca, cemuat arasında bulunan yakın ar-
bu B l~t~iyi hayretten hayrete düşüren ,kadaşları, Bay Salihin yüzünü son bir 
be ladıseyi anlatan kondoktör susunca, defa görmek istemişler. Onların ısrarları 
\ n de tramvaydan atladım. H.idisc hak- üzerine, bu arzu yerine getirilmiş ve me-
0;:;ıa fa.zıa bir şey bilmiyorum ve ilk !.ş zara indirilmiş olan tabutun kapağı kal
liiıı ak sıze telefon ediyorum. Kondokto- dınlmış! 
dirı numarası ... , arabanın numarası ... Tabutun kapağile beraber, tabutun 

:E;;; 
1

içine dikilen gözler ve ağızlar da açılmış. 
Cın.. Ger tahkikat yaparsanız, bu şüpheli ~•ıa , Çünkü cenazenin burnunrlan kan sız-

:a lenin mahiyetini öğrenebılirsiniz ! makta imiş. Birisi: 
tqlt ~ ham haber, bir hadise doğurduğu _ Bunda bir iş var! demiş. 
~a ~-ırde mükafatına hak kazanacak olan Ve diğerleri onu takib etmişler: 
'hı llınıizin adresini de aldık. Ve kendi- _Ben iki harbe girdim. Oldükten son-
lf:ıtıe teşekkür edip telefonu k~padıktan ra burnu kanayan cenaze görmedim! 
~;~Uşünmeye başladık: _ Salihin ölüşüne benim aklım erme-

tt\j? 1 ı~ öldükten sonra dirilme hadisesi di zaten. Dah~ dün gece turp gibiydi! 
dir.b ntıhar vak'ası mı? Cinayet mi? Kim- _ Ben de alel5.cele gömülüşünden şüp-
IQU§t~r;Salib.? Hadise nerede vuku bul- helenmiştim! 

;a • _ Demin yürürken benim kulağıma 
htı u sualleri gözlerimizin önüne sırala- da bir ses gelmişti. Tıpkı Salihin sesiydi. 
be~ca, kondoktörün sözleri bizde, hakiki, _ Cenaze gömülmesin! 
..... . ecanıı, esrarlı bir cinayet romanının _ Doktorlar getirilsin! 
~lan V gıcı kadar merak uyandırdı. _ Şirkete haber vermeli! 
ltıek_e be~, bu romanın mabadini öğren- _ Polise bildirmeli! 
'1.rtı Vaııfesini, hiç tereddüt gustermeden 

adını! 

* 'i~Uınarası bildirilen memurun kendi-
1 de" .. I ~te ~ı se bile, arkadaşlarını bulmak 

d~ n bıle olmadı. Onlardan, kendilerine 
~ ilnlatılmış bulunan bu hadise etrafın-
ı,.~dindiğim mallımattan sonra. mevzuu 
t'ttıı olan Salibin akrabalarını, arkadaşla
doıt~ ve hadisede adlan geçen memurları, 

'l' oriarı dinledim! 

~~nı~a!da, karii.ınizin dınlediği hadi
laad ~utun tafsilatını öfrenciim, ve mü
t.~0 enızıe, öğrendiklerimi, size de anla-

runı: 

Bu vaziyet karşısında, mezarın başı 
altüst olmuş. Ve bu sözleri dinleyip te 
neticeyi bekliyemeden şehre dönmek 
mecburiyetinde kalanlar, biraz da müba
lağa ile, bu münakaşaları, kariimizin 
tramvayda dinlediği kılığa sokmuşlar! 

Fakat çok geçmeden, tabutunda bir 
defa daha munyene ettirilen biçare plan
tonun rahmete çoktan kavuştuğu anla
şılmış ve ölük•rin burunlarından kan gel
mesinde hiç bir fevkaladelik bulunmadı
ğı mezar başındakilere anlatılmış. 

Mezar başmda verilen bu tıbbi konf e
ransı müteakip, mezarla birlikte, ağızlar 
da, yani hadise de kapanmış! 

Şimdi, merhumun yakın bir arkadaşı: 
- Allah, diyor, insanın cenazesini bile 

ukala eline düşürmesin! 
Ve ilave edıyor: 

Milll takım santrhaflanndan 1zmirti 
Hakkı (solda ayakta)arkııdaşlarile 

beraber 

gelmemiştir. Bununla beraber Fuat ya
kında iyileşerek takımındakt yerini dol
duracaktır. Müdafi oynıyan Fethinin a
yağı iyileşmek üzeredir. Bu oyuncu da 
üç ay kadar istirahat edecektir. 

Milli küme maçlarında İzmir sporunun 
kaybettiği Hakkının rahatsızlığı muhitte 
derin bir teessür uyandırmıştır. 

lzmirde klüp:erin aynlması için 
bir cereyan var 

İzmir ı (Hususi) - Geçm~erde birle
şen klüplerin ayrılması için Izmirde bir 
cereyan vardır. Bu cereyanı idare eden
lerin başında bazı tanınmış klüp idareci
leri de mevcuttur. 

İstifa eden futbol ajanı Bay Adnanın 
yerine belediye ~eis . ~~a'·~rıi Bay Suat 
Yurdkoru bu vazıfeyı uzermc almıştır. 
Bay Suat İzmirde teşkil ,;-dilen üç klü
bün az olduğunu, Altay, Altınordu, Göz
tepe ve K. S. K. gibi sem~ klüplerinin 
tekrar ihyası için bazı tetkıkJcr yapılma
sı icap ettiği mütaleasını ileri sürmüştür. 
Doğanspor ve Üçok gibi kuvvetli te

şekkülleri dağıtmıya matuf olan teşeb
büslerin spor sevenler üzerirıde müsait 
bir tesir bırakmadı&ı anlaşılmaktadır. 

Eski Aıtınordu ve Altay klüpleri ida
recileri birleşmeden memnundurlar. Ne 
bahasına olursa olsun klüplerin feshi 
hakkında verilecek karara karşı dura
caklar ve birleşmeyi müdafaa edecek-

lerdir. 

her yerde sabah, akşam sürüyorlar. 1 en doğru bir harekettir. Bu suretle ken• 
Bugün ıtriyatçılık bir ihtisas haline gel- dinize uygun kokuyu en iyi bir şekilde 

miştir. Eskiden, umumiyetle çiçek, usare- , bulabilirsiniz. 
!erinden tabii, ve tek bir koku meydana Bir nokta daha: Kokuyu sokağa çıka• 
~etirirlerdi. Bu çiçekten alınan esanslar caeınız sırada sürmeyiniz. En iyisi, ban• 
ya çok hafif ve su gibi ve yahut ta çok yodan çıktıktan sonra, bir poliverizatör• 
lruvvetli ve yallı olurdu. le boyununuza, omuzlarınıza, kulaklar~ 

Bugünkü koku ise bir cdemettir• yani nızın arkasına, bileklerinize ı::ıkınız. Elbi• 
~fçek, meyva ve ot usarelerinin roahsu- senizi giydikten sonra bu koku bütün vü
lüdür. Bu esanslar, amber, misk saye- cudunuza yayılır, siner. Ve asla ikide bir· 
sinde sabitle§tirillr. de kokunuzu tazelemeyiniz. Zira, siz on 

İki çiçeğin has esansı karıştırılarak bir dakika sonra duymadığın~ halde, ctra• 
Uçüncü esans yapılır. Bu esans daha ha- fınızdakiler her cın hissederler. 
)istir. 

* Esans yapmak ne kadar güçlepnif ise, 
insanın tabiatini gösterecek, ve etrafın
dakileri llkmıyacak kokuyu seçmek te o 
nisbette ificleşmiştir. Beğendiğiniz bir 
kokuyu seçip mesele kalmadılmı 1a11-

mak yanlıştır. Kokuyu seçmeden evvel 
1\1 noktalara dikkat etmeliı;iniz: 

A - Sürdüğünüz koku size gidiyor muT 
Meseli sarışın iseniz hansi kokuyu sür- ı 

melisiniz, esmerseniz hanii esansı teroih 
etmelisiniz? [Sarışınlar tatlı hafif, es
merler de sabit ve nisbeten ağır kokular 
sürünmelidirler.] 

B - Kullandığınız koku elbiseleriniz
le ve sürdüğünüz hayatla uyıun olına
lıdır. Yazın ince elbise veya kostüm tay· 
yör giydiğiniz zaman hafif çiçek koku
larını tercih ediniz. Kışın da kürk ve ka
difeler içinde ağır kokular iyidir. Spo:r 
elbiselerle karışık esanslar gider. 

C - Daima bir kokuyu kullanarak, 
böylelikle şahsiyetinizi tebarüz ettirece
ğinize inanmak yanlıştır. Çünkü başka 
bir kadın da aynı kokuyu sevebilir. 

Esans veya lavanta seçerken iyi cins
ten olmasına dikkat etmeli, ve ucuz ko
kulardan kaçınmalıdır. Zira ucuz esans-

Taftadan güzel bir gece 
tuvaleti 

Emprime taftadan yapılmış bir gece 
tuvaleti. Kumaşın rengi cam göbeği ye• 
§ildir. Emprimeler daha koyu renktedir, 
Modelin hususiyeti sade olmasıdır. 

lar çabuk uçıır, .ve hakiki nnnı kaybe- Avusturya şampiyonu 
derek ağır ve adi koku kalır. . •w • 

Koku satın o.lacaiınız zaman en aşağı . Vıyana 1 (A.A.) - Lıg nıaçlannın fı .. 
iki ayrı koku seçiniz. Biri!rlni 'sabahları nalinde Admira takımı Vıyana ile be
sokağa çıkarken kullanırsınız. Öteki ya- rabere kalarak Avusturya şı:ı.mpiyonu ol· 
ni daha kuvvetli ve ağırmı da akşam- muştur. Avuıı;turyanın puvanı Admira 

l t l t
. . 

1 
- · . ile aynı olmasına rağmen, atmış olduğu 

arı uva e ınız e surersınız. .. 
Hangi kokuyu seçecek olursanız, eli- gol sayısı dü~uk olduğundan ikinci ol· 

nizden geldiği kadar diğer tuvalet eşya- muştur. 
nızı, yani sabununuzu, pudr.mızı, ıosyon Romanyah atletler şehrimize 
ve banyo sabununuzu bu kokunuza uy- gelecekler 
durmaya çalışınız. Yapamazsanız, koku
nuzdan maada bu tuvalet eşyanızı, sade 
kokusuz olarak seçiniz. Çünkü karışık 
kokular diğerlerini de bozar. 

* Kokunuzu seçtiniz ve satın aldınız, 

farzedelim. Şimdi nasıl kullanacağınızı 
:ınlatalım: 

Gayet itina ve ekonomi He kullanınız. 
Her kadın bu ibareyi bir kağıda yazarak 
tuvalet masasının üstüne iğnelemelidir. 

17 temmuz pazar günü şehrimize Ro
manyanın kuvvetli bir atletizm takımı 

gelecektir. 
Bir ağustosta yapılacak Türk - Bulgar 

milli maçından evvel yapılacak Roman· 
ya müsabaka;an aynı zamanda Bulgar· 
lara karşı çıkacak olan atletlerimizin d• 
seçmeleri mahiyetinde olacaktır. 

Bir morfinoman yakalandı 

evvel davranıp, tünel başındaki kulübe
sinde ölseymiş! 

En güzel koku bile, çok sürüldüğü za
man bütün letafetini kaybeder. Mesela 
tiyatro veya baloya giderken iç çamaşır
larınıza bir parça, sonra tuvaletinize bir 
parça sürmeniz kifayet edcr. LAkin bir 
kokteyl partisinde, sigara ve içki du
manlan ile başka kadınların kokularım 
bastıracak daha ağır bir kokuyu bir par
ça fazla sürm~nizde bir beis yoktur. 

Evvelki akşam saat on dokuz radde .. 
)erinde, Taksimde dolaşan bir gencin 
vaziyeti şüpheli görülerek, Taksim be· 
lediye bahçesi önünde kaçakçılık büro• 
su memurları tarafından çevrilerek Ü• 
zeri aranmıştır. Bu arama neticesinde, 
delikanlının ceplerinde bir paket cro• 
in, eroini kullanılmış boş b ir eroin pa .. 
keti ve vücuda sulu morfin tatbik et .. 
mekte kullanılan bir şırınga bulun .. 
muştur. 

Hayret ve merakla soruyorum: 

- Sebeb? 
Muhatabım, bu acayib, fakat safiyane 

ve samimi temennisinin Sl?bebini anla
tıyor: 

- O takdirde, hem vazife başında öl
müş sayılacağı için, şirket ailesine 30 li-

ra, çocuklarına on beşer lira maaş bağ
lardı, hem de öldükten sonra başına bu 

Bazı kokular, hafızada büyük rol oy
narlar. Hafif kokular insanı ferahlandı
rır. Ağır ve bayıltıcı kokular ise Adeta 
tahrik eder. 

l>l:ranıvay §irketinin, Salih adında bir 
etil ~tonu vardır. Ünüonnasının yakasın
l!ıt .. rakamını taşıyan bu memur, tüne
İta:st başındaki kulübesinde çalışır, ve 

ll'lpaşada, İplikçi sokağında 99/1 nu- - Oldu olacak, Salihceğiz bari bir saat işler gelmezdi~ Selim Tevfik 

Onun için, seçeceğiniz kokuları en a
§ağı bir hafta müddetle tecrübe etmek 

Bu genç, isminin Ulvi olduğunu, ter 
cümanlık ettiğini söyledikten sonra e. 
pey zamandır eroin ve morfine mi.ipte· 
la olduğunu itiraf etmişt ir. Ulvi hak .. 
kında kanuni takibata başlanmıştır. 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 428 - - 431 -
Fazla tahsilli kadrnla geçim Erkekte her şeyden evvel 

zor olurl tahsil ararıml 
B w digıv·m kadın tipi' Beğendiğim erkek tipi: egen · w v.. d 
Vücut: 1,68 boy, 1,62 siklet, esmer, göz- Boyu 1,60 dan aşagı olmamalı. ucu ~ 

ler iri ve biraz içeriye çekik. Koyu ela, ,geniş omuzlu, uzun boylu, uzun çehrelı, 
esmer olmalıdır. 

kirpikler uzun, ka~lar yukarıya ?oğru Tnbinti: Uysal, müzik sever, yuvasına 
çekik. Dudaklar yuvarlak ve nemlı, bu- dık w b 1 da" b"" '" kl . d ·ı . sa , agır aş ı, ıma uyu erın en ı -
run ince ve b"raz uzunca, -;ene hafif çu - ham alır olmalı. 
kur saçlar p~rlnk siyah ve kendin~~ Tahsili: Erkeğin en birinci vasfı tahsili 
hafı dalgalı, b yun ve çehre uzun, go - olmalıdır. Bunun için yüksek bir tahsile 
ğüs ve omuzlar geniş, bel ıncc, kalçalar sahip bulunmalı. 

dolgun. Ankara Bahriye caddesi Hatuniye ca-
Tahsili: Orta kafidir. Fazla tahsili o- mii sokak No. 21 de NuTten Sezgin 

lanl rla geçim zor olur. _ 432 _ 
Tnbiati: Hoppa olmamalı, her gördü- K d h f h d 

ğünü bilir bilmez, anlar, anfamaz yap - a m em güze ' em 8 
ınağa kalkmamalı, ailesine \'e tanıştığı Okumuş Olmalı 1 
kims lere kendisini sevdirmeli ve say - Beğendiğim kadın: 

dırmah. Vakur olmalı, yolda ve umumi Çirkin denmiyecek kadar güzel, ahlakı 
yerlerde yalnız kocasile m~gul bulun - güzel, güler yüzlü, yuvasını candan se
malı. Basit dahi olsa giydiği şeyi üzerine ver, geçimli, okuduğunu anlar, düşün -

yakıştırmalı, yorgun argın ge1en kocası
nı en güzel nüvazişlerle sevmeli, velhasıl 

erkeğine cmes'udum!> dedirlebilmeli, iyi 

bir ev kadını, iyi bir anne olmalıdır. 

Kırıkkale M. K. 

(Sarih adresinin ve isminin neşrini :is
temcmi§tiT.) 

- 429 -

Kadın ya çok güzel, ya çok 
zengin olmahl 

Beğendiğim kadını tüccar gözile göre
ı-ek ankete cevap veriyorum! 

Ya çok güzel .. 
Ya çok zengin .. 

AnkaTa A. çiftçi 

(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

- 430 -
Erkek doktor olmahf 

Ben hiç bir zaman erkeğin güzelini, 
çirkinini aramam. Yeter ki o erkek çok 
yüksek bir vicdan sahibi olsun. Ayni za. 
manda bütün arkadaşlannın teveccü • 
hünü kazansın ve bilhassa kadınlara kar· 
~ çok hürmetkar olsun. Ail~ni ihmal et
mesin ve benden azami 5 yaş büyük ol
malıdır. Meslek itibarile aake.ri doktoru 
tercıh ederim. 

Bursa: M. E. 
(Sa ... ih adres ve isminin neşrini iste -

mcmi§tir.) 

düğünü yazar tahsile sahip·bir ev kadı-
nı .. 

KıTkltıreli Uysal 

(Sarih adres ve isminin ne§rini iste -
memiştir.) -............................... -........................ .. 

İstanbul İkinci İfii.s Memurluil!nd:ın: 

Müflis Nnlbur Kadrinin lflds idare fıza -

sından avukat İsmail AgAh Akkan istlfo. 

etmiştir. 

İstifa ciheti tetkik ve icap eden muame

le yapılmak üzere alo.caklıların 7/61937 pa

zartesi saat 15 de dairede hazır oulunma -
lan ilan olunur. (33053> 

-----·· -----
İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

1/8/937 

FİATLAR 

ClNSl 

Buğday yumu.,alt 
Mısır sarı 

Tiftik mo.l 
Tabak yün 
Keçi kıh 
Fındık iç Giresun 
Ceviz iç 
Ay çiçeği yağı 

ı Beyaz peynir 
Kaş:ır 

Aşağı Yuktırı 

K. P. K. P. 
6 
4 

112 
68 

6 6 31 
33 
20 117 

31 lG 
4) 
36 
46 20 
75 
39 

47 
27 2(J 
s ı 

Ya:ı:u: A. R. 

Garson hayretler içinde dınliyordu. man garson gelmiş; genç Berberinin 
İçinden: kulağına bir şeyler fısıldamıştı. 

- Bu sıska adam, bu kadar yiyecek Abdurrahman; garsonun fısıllıları~ı, 
ve içecek şeyi karnının neresine s1ğdı- j gittikçe artan bir tebessümle din!emış-
racak? ti. Ve sonra, neş'eli bir sesle: 

Diye düşünüyordu ... Abdurrahman, 
gülümsüyordu. Yalnız bir boğaz tok -
!uğuna, kendisini bu kadar eğlendiren 
bu adamın her sözü, her hareketi, ho
şuna gidiyordu. 

Garson, ısmarlanan şeyleri taşımaya 
?.aşlamıştı. Şarap şişeleri açılmışt1. 
Ustüste iki bardak şarap yuvarladık • 
tan sonra, i'htiyar çizmecinin neş'esi 
büsbütün artmıştı. 

- Evet, kahraman asılzadem! .. Dün 
geceki emsalsiz maceranızın mabadini 
dinleyerek size olan hayranlığımı art
tırmak için, bütün heyecanımla bekli
yorum. 

Diye mırıldanmıştı. 
Abdurrahman, büyük bir sükunetle 

geceki vak'ayı olduğu gibi anlatmıştı'. 
Fakat onun bu sükunetine mukabil, ih
tiyar çizmecinin heyecanı arttıkça art
mış .. hatta bir kaç defa hayretinden, 
sırtüstü yuvarlanmasına ramak kalmış· 
tı. 

Hıkaye bittiği zaman, ihtiyar çizme
ci uzun bir nutukla Abdurrahmanın 
bu macerasını alkışlamaya hazırlan -
mıştı. Fakat tam söze başlıyacağı za-

- PekB.la .. odama götürünüz. 
Diye, cevap verm~ti. Ve sonra, gü

lerek gözlerini ihtiyar çizmeciye çevir
mişti-: 

- İşle, dostum!.. size bir daha .. ve 
artık bu sefer, kat'iyetle söylüyorum. 
Bahsi, tamamile kaybettiniz. 
Demişti ... O sırada zihni, içeceği şa· 

rapların şişelerini hesap etmekle meş
gul olan Don Joze, Abdurrahmanın ne 
demek istediğini anlıyamamıştı. 

- Yüz bin kere affınızı istirham e • 
derim, muhterem asılzadem. Huzuru
nuzda, hangi bahsi kaybetmek şerefine 
nail olduğumu ihtar buyurur musunuz> 

Diye mırıldanmıştı. 
Abdurrahman, ayağa kalkmış; elle -

rini masanın üstüne dayamıştı. İhtiyar 
çizmeciye doğru eğilerek söylcmiye 
başlamıştı:. 

- Şimdi garson ne haber getirdi, bi
liyor musunuz?. 

- Hayır ... Onu ancak, 7.atı fısilane
leri söylerse öğrenebilirim. 

- Bana, bir misafir ge1diğini haber 
verdi. 

- Bir misafir mi? .• 

SON POSTA 

il RADVoJ/·~~--K•.-1 •i~-~ ~ 
Bugünkü ·program 

İST.&NBUL 

2 - Haziran • 931 - Çarşamba 

Ôğle 11eşriyatı: 

12.30: PlAkla Türk muslklsl, 12.50: Hava-

Bu yıl . İzmirde alivra 
satışları henüz başlamadı 

dls. 13.05: Muhteıır pllk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30: Pllıkla dans musikisi. 19: Konferans: 

Alivra satışların başla aması için tedbirJer alın~cajıt 
lngilterenin mübayaata istekli olduğu söylenıy~~ 

İzmir (Telefonla) - Bir haftadanberi livra satışlara başlanması için ırıu f 
İzmir piyasasında endişe verici bazı ha - tedbirler alınacaktır. Bilhassa !-'°ndrB 11 • 
herler dolaşıyor. İhracat tacirleri tarafın- yasası üzüm ve incir mahsuluırıüze 
dan resmi makamlara kadar duyurulan teklidir. 

Eminönü Halkevl sosyal yardım §Ubesl na
mına Dr. KA.zım İsmaıı Gürkan <Merhum 
Dr. Ho.cı Kemal ve hayatı). 19.30: Mandolln 
orkestrası Berk ve arkadaşları. 20: Nelihe 
vr arkadaşları tarafındo.n Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından 
nrnbca söylev. 20.45: Blmen Şen ve arkndnl}
ian tarafından Ttirk musikisi ve halk şnrkl
ları, (S!l.nt Ayan). 21.15: Orkestra. 22.15: A
jo.ns ve borsa haberler!. 22.30: PlAkla sololar, 

bu haberlerin izam edildiği de iddia edil- Ammi..•••••••••-1111""1 
mcktcdir. Ortndaki vaziyet şudur: lstanbul Borsası kapaıııŞ 

_ Mevsim sonu dolayısile, her sene fiatları} _ 6 _ 1937 
olduğu gibi bu sene de ihracat hareket - , ____ ,....,. ________ _ 

opera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
3 haziran 937 perşembe 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plaklo. Türk musikisi. 12.50: Hava

dis. 13.05: Muhtell! plAk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Amatörler dans orkestra!;). 19: Plfık
la dans musikisi. 19.30: Spor musahabeleri~ 
Eşref Şefik .20: SadJ ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları. 20.30: 

Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20.45: 
Safiye ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. (saat Ayarı>. 21.15: 

Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. 
22.30: Pllıkla sololar, opera ve operet parça
lıırı. 

lcri m~yıs ayının ikinci yansında durgun 
geçmiştir. Esasen mayıs ayı girince, he
men her yıl mal yüklenmes5nden ziyade 
yeni mevsimde idrak edilecek istihsaHit 
üzerine muamelelere girişilır, dış piyasa
lara fiat gönderilir, teklif yapılır ve a -
livra satış anlaşmnlan imza edilirdi. 
Kazancını milli iktisadımızm icapları

na çok iyi uyduran ihracat tacirleri bu 
yıl bazı memleketlere yalnl7. teklif yap -
mak ve onların yeni yıl mahsulü üzerine 
müracaatlarını tesbit etmekle iktifa et -
mişlerdir. Bilhassa üzüm ve incir mahsu
lü üzerine teklüler yapılmış. alıcı mem- ı 
leketlerin alış ve istihlak nisbetieri üze -
ı inde muhabarat cereyan etmiştir. Şu da- ı 
l-ikada alıcı piyasaların 937-938 mahsul I 
yılı üzüm ve incirleri hakkmdaki müta -
Jcaları anlaşılmıştır. Fiatlar üzerinde ec-
nebi alıcıların fazla titiz davranmadıkları 

Otobüsçüler belediyeye tcsbit edilmiştir. 
müracaat ettiler Dış piyasalarda bir çok alıcılar son J 

hafta içinde İzmir ihracatçılarına baş vu-
Istanbulda otobüs işletenler dün be· :-arak eylul ve ilk teşrin ayları teslimi 

lediyeye müracaat ederek baz: temen- faüm ve incir mahsulü üzerine fiat iste
n ilerde bulunmuşlardır. Belediye Reıs mişlerdir. Londradan gelen tekliflerde j 
muavini Ekrem ve altıncı şube müdü-

bazı ihtiyat kayıtları vardır. Bu ihtiyat 
rü Faikin huzuriFe ve otobüscülerin iş· 

kayıtları yüzünden üzüm ve incir malı -
tirakile yapılan toplantıda otobüscü - E:ulümüz üzerine alivre satış muameleleri 

1 
ier bazı teklülerde bulunmuşlar, bil - tescil edilemi) ormuş. 
hassa Beyoğlunun bazı semtleri ile İs-
tanbul semtleri arasında otobüs ser _ Gene bugün piyasada şayi olan bir ha-
visleri tertibini teklif etmişlerdir. bere göre Girid üzüm rekoltesi tamamen I 

satıldığı gibi İran üzümleri üzerine de 
, Bu .n:ıe~~nda. belediyenin otobüs i~- ı bnz.ı büyük nıuamclclcr yapılmıştır. Her 1 

ıetme ışını uzenne almamasını, sıkı hır sene mayıs ayı sonunda üzüm rekolte -
kontrol altında bu iş~ ken~ilerine hı • mizin yüzde yirmi beşi, incir rekoltemi -
rakmasını da temenm etmışlerdır. 7Jn hemen yansı alivra muamelesine tabi 

Otobüscüler Emirgan - Eminönü tutulduğu halde bu sene bu gibi muame-
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servislerini yapmaya başlamamışlar - leler olmamıştır. 
dır. Bunun sebebi belediyenin Emir - İhracat tacirlerini endişt--ye sevkeden 
gandan İstanbula geliş yolunu İstinye, nokta da budur. Bu yıl rızüm rekoltesi-

•-~~~-E ___ S_B.~A_M~-----__./ 
Açılıı Kapaaıf 

h ı k Anadolu fm. " GO Maslak, Maçka, Top ane o ara . gidiş nin nisbeti henüz anlaşılmış değildir. E- pefin 
yolunu da sahil boyu olarak tesbit et - ğer rekolte, geçen sene olduğu gibi sek - A. Şm. % 60 va.deli 
miş olmasıdır. Halbuki gerek halk ve .:en bin tonu bulursa, alivra ı.;atış yapıla - Bomontl - Nektar 
gerek otobüscü1er gelişte de gidişte de maması yüzünden fiaUarn müstahsili tat- fü;ian çimento 

Merkez bankası sahil yolunu akip etmek istemektedir· ınin etmemesi hatıra geliyor. İ~ Bankası 
ler. Halk yQlun açılması için Rumeli Hesmi bir daireden eldi::' ettiğim mallı.- Telefon 
hisarındaki fener ve tekkeyi geri al tnnta gö.re hükumetimiz, ihracatçıların İttihat ve Detir. 
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dırmak üzere aralarında para toplama· endişelerini dağıtacak bazı kararlar al _ Şark Değirmeni 
Terkos O.J ı - ~ 

ya başlamışl~rdır. mak arifcsinded.~ir~.~O~n~b~e~ş~gı~J~ı~. ~iç~in~d:e~a~-~~~~~~~~~~~~~;;;;:it 
- Evet .. hem de, bir kadın mısafir. yüzünde kalın ve siyah peçe bulunan la kalamıyacağun. Fakat, sizinle r 
- Aıa .. nefis .. enfes .. saadet .. bahti - bir kadınla karşılaştı. bardak şarap içmek zevkini kaçırrtııi 

yarlık .. Bu aciz kulunuzun şövalye - Kadın, şfıh ve fettan bir kahkaha at· cağım. \' 
lik zamanında da .. ekseriya .. böyle... tık tan sonra: Abdurrahman, derhal şarap ve ~~1çt 

- Fakat bu misafırin, kim olduğunu - Çok eminim ki, bu cür'etim sizi getirtmişti. Ve sandalyenin bir1n1 or'-
keşfodebilir misiniz?.. hayrette bırakacak ... Size, İspanyol ka· kip Ani tanın yanına oturduktan so 

İhtiyar cizmecinin bir anda zeka ve dınlarmın vefakarlığını göstermek için söze girişmişti: eJlı 
intikal hassa.)ı galeyan etmışti. Deıhal geldim. Kıymetli zamanınızdan, beş on Kocanız çok kıskanç öyle mi? .. ~ bJO 
yerinden sıçrıyarak, o da ellerini ma - dakikasını israf edersem, bana gücen- henüz evlenmediğim için kıskanÇ ~~ 
sayn dayamış .. başını, Abdurrahmanın mezsiniz, değil mi~.. ne olduğunu bilmiyorum. Jt.,akat, 

111
1 

başına yaklaştırmış, ve bağırmıştı: Diye bağırdı. kadınların, kocalarının kıskanÇl~.ğ ıı'' 
- Sabık ve müteveffa kral hazret- Abdurrahman, zarif bir eğilişle kn • kurban gittiklerini işitiyorum. ~ı.1;1 • lerinin baş at uşağına yaptığım gibi sa· dını selamladı. Ve tatlı bir tebessümle, de ederseniz, avucunuza bakay~ 1'

9
r 

rı deriden yapılmış bir çift yepyeni çiz- mırıldandı: zin de böyle bir tehlikeniı•. tehdıdı det° 
me üzerine yemin ediyorum ki; bu ge- - Madam .. İspanyol dilberlerinin ve- şısında bulunup bulunmarlığını.Z1 
len misafir, dün geceki kahramanlık fakfırlığını bizzat isbat ettiğiniz için si· hal söyleyebilirim. ·si ' 
macerasına karışan kadınlardan biridir. ze pek çok teşekkür ederim. Zamanım:ı - A.. siz, fala bakmak bilir Jlll 

Abdurrahman, neş'eli bir kahkaha at- gelince, o kadar boş .. ve hatta, o kadar niz?.. pi• 
tıktan sonra cevb vermi~ti: bomboş ki; değil beş dakika .. hatta, hiç - Gayet tabii... Çünkü falcılık, lJtl' 

- Bravo, dostum. Zekanızı -tebrik e- tereddüd etmeden beş on saat bile ka- zim memleketimizde en çok rağbet 
derim. O kadınlardan biri, şu anda beni labilirsiniz... Aklımda kaldığına göre, lan bir san'attir. bit 
odamda bekliyor... Artık bu ziyareti isminiz, Anita idi, değil mi?.. Anita, pek sevinmişti. Avuçla~1~1j\.!>' 
reddedecek kadar budala olmıyacağım. - İsmimin hatırınızda pek doğru kal- birine sürttükten sonra, sağ eıını 
Ben gelinceye kadar siz burada yiyi • dığından dolayı bilseniz o kadar mcm- durrahmana uzatırken: ı1l 
niz .. içiniz ... Fakat, masanın altına yu- nun oldum ki... Ben, dün gece gerek - Ah .. siz, ne harikulade bir adt\çiıl 
varlanıp da sakın kendinizden geçme • bana ve gerek arkadaşım Manüellaya sınız. Bir kadını memnun et~e~ıt9lı 
yiniz. hiç ehemmiyet vermediğiniz için çok lazım olan şeylerin hiç birinı, 

- Emrediniz, cömerdlerin cömerdi, müteessirdiın. sizden esirgememiş. 
asilzadem ... Yalnız bir mesele var. Şa- - Ehemmiyet vermemek mi? .. Bila- Demisti. . tB\rtS 
yet misafirinizle ziyaret müddeti biraz kis, size ehemmiyet vermemiş olsay • Abdu~ahman, ciddi bir falcı ·uıflıJ1 
fazlaca uzar da. akşam yemeği vaktine dım; sarhoşluktan, ve biraz da küstah- takınmıştı. Kaşlarını çatarak A111 • b~· 
kadar avdet etmezseniz, gene bu ma • hktan başka hiç bir kabahati olmıyan minimini elini geniş elile kavraırııŞ'ıoı1' 
sada sizi bekliyeyim mi?.. zavallı zabıta nazırı muavinini bir hay- yük bir dikkatle onun penb~. avu~i1' 

- Hay, haaaay .. hatta, üç gün üç Iaz sokak çocuğu gibi sopadan geçir - nın içine bakmış .. ağır ağır soyleJl 
gece bile, beni burada bekliyebilirsi - mezdim. Ne ise .. şimdi, boş sözierle v;ı- başlamıştı: z ;.· 
niz. kit gcçirmiyelim. Söyleyiniz bakalım; - A.. niçin beni aldatıyorsun.o '138-' 

w•l ·nıZ· * ABDURRAHMAN FALA BAKIYOR 
ne yer, ne içersiniz?.. nita .. siz, resmen kadın degı sı rrıe • 

- Kocam, bir kaplan kadar kıskanç- şınızdan henüz hiç bir nikah geç) 
tır. Buraya, pek gizli g€ldiğim için faz- miştir. (Arkası var Genç Berberi, odasına girdiği zaman, 
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Genç kızın artık 
hiç şüphesi kalma • 
dı; demindenberi bu 
na bir türlü inandı
ramıyor: 

- Ah .Keşki şaka 
olsa... Soğuk, çirkin 
b' ır şaka olsa ... 

n ·ye içi titrerken 
~lındi artık işin kor
kunçluğu, göz yu
ınulamıyacak bir acı 
lıkla karşısına dik!l
tnişti. Hüsameddi • 
nin kolunu bıraktı. 
Birdenbire değişik, 
Uzak, katı bir sesle 
dedi ki: 

- Neden ama? •. 
Birdenbire ne oldu? 
B.~mim ne suçum, ne 
gunahım vardı? .. 

- Senin hıç bir 
suçun yok!. Bütün 
günah ben im!. Ben 
Seni eşi bulunmaz 
tertemiz bir gen~ 
kız diye tanıdım. Bu 

BOYOK 
AŞK 

ROMANI 

Yazan K. R. En•on 

~Y:ı, ilk gündenben, eksilmedi, arttı!..! Hüsameddin, hep öyle donuk uzak - Sevmiyorum d' d ' 
a ·a at beraber yaşıyamayız ... Neden, bir sesle: ' mem. Fakat sen b" ~·~t~ebırnk ?e

1
.: 

ıye sorma ... Benim yalancılıgw ıma dö- A 1 ki .. . . · . w .. us u un aş a ur u 
nekJig-ime k" ük' 1... .. ı N 'd - natamam .•. Nasıl soylıyeyım sevılmege layıksın! .. Seni istediğim gi· 

, uç ugume ver... e er- bilmem ki b' · t b" ,. ' 
sen de! .. Bütün kabah t b d ... ı, ış e oyle layık olduğun kadar se-

a .en e... n·y k d veme . . ' E . . ı 
- Peki ama, ne imiş bu kabahaO.. ı e ıvranıyor u. mışım.:: ~et şımdı anlı~or~~-.' 

~e yaptın?. Hırsızlık yapmadın· adam .-:- Ben de seni çok yüksek tanıdım, . ~ Ama otek.i kadını, onu ıstedıgın 
Oldürmedin; bizi birbirimizden ~yıra _ Husam! .. Sen de benim için bütün er • gıbı seviyorsun, değil mi?. Pekala ... 
<'cık başka ne olabiJir?. Bundan başka ~.ekle.rden ayrı, hepsinden üstündün!.. F~kat kim Allah aşkına bu kadm? .. Se· 
'Ufak tefek suçun olsa bile gün geç • Ustelık seni o kadar seviyorum ki ne nı bu kadar altüst eden, çılgınlara çevi
lıkce \hepsi unutulur, hepsi' kapanır gi- olsa hepsini unutmıya, hepsine göz ren? nasıl kadın?.. Tanıyor muyum 
der!. yummıya katlanacağım! .. Benden evvel ben .... 

- Sorma bunları artık! Anlata _ tanıdığın bir kadın varsa, bugün bu ka- - Tanırsın! .. 
ltıam!. Ne söylesem boş!.. .. dın yeniden karşına çıkmış da seni ben· - Yoksa ... Sakın, Fahamet mi? .. 
. - Baska bir kadın mı yoksa?. Başka den .uz~kl.aştırmıya ça~ıyorsa ben· sa· - Evet.. . 

hır kadm değil mi?.. a~ctımı hıç kimseye kaptırmamak için - Şu, doktor Hamdinin boşarhğı ka-
. Hüsameddin, artık yorulmus, ezilmiş eJımden geleni yaparım. Aylardanberi dm, öyle mi? .. Senin de akraban olu _ 

gıbi sustu. Başını eydi. Sanki i°Çini çeki- y~v~~zı ku~m~ya hazırlanırken, son yor, değil miL Demek o? .. 
~ormuş gibi dudaklarının arasından çı- gunu u saa etı, bu yuvayı bırakıp da _ Evet ... 

an derin bir soluk, Süheylanın sor • geriye dönmem! .. Belki çok üzülece • - Peki ama, gene anlıyamıyorum; 
duğuna acı bir cevab oldu. ğim; bu üzüntü, belki de yıllarca unu- sen bu kadını eskidenberi tanıyordun. 

Genç kız, tıkanıyor gibiydi: tu1mıyacak kadar derin olacak; fakat Demek ki o zamandanberi sevi~iyordu· 
- Başka bir kadın ha ... Demek beni ne yapayım, mademki bundan böyle nuz? .. Belki de kocası onun için boşa . 

b~şka bir kadın için bırakıyorsun, öyle sen büsbüt~n ~ni~ olacaksın, ben de dı! .. 
llıı?.. artık geçmış gunlerın hepsine göz vu- - Hayır, aramızda hiç bir şey yok-
) Kolları, iki yanına doğru sarktı. Göz- marım! .. Vazgeç bu kadından... ~ tul Zaten sen de biliyorsun ki kocasın-
:~! uzaklara dalmış, dudakları titriyor, -:- O~le. ~.eğil, Süheyla ... İşin içyüzü dan, daha şu son günlerde ayrıldı. O 

gogsü hırçın bir çarpıntı ile sarsılıyor - senın bıldıgın gibi değil... Zaten birbi· zamana kadar aramızda bir tek söz bi
du. Hüsameddinin söyledik1erlne hala, rimizi tanıdığımız ilk gündenberi sen le geçmedi! .. 
hala inanmak istemiyor; içi bir türlü d.e, ~en de, ikimiz de yanıldık!. Beni _ Nasıl olur, anlamıyorum. Madem 
buna razı olamıyordu. Onun gibi genç, ~.ımdı se:ıin karşında küçük düşüren, ki böyle yıllardanberi tanıdığın bir ka
Yakışıklı bir erkeğin hayatına ilk giren o~le senın zannettiğ~n gibi, gelip geçici j dını seviyorsun, öyle ise neden benim 
kadın, elbet, kendisi değildi, bunu bili- b:r . fırtına. değil... Öyle senin, dediğın karşıma çıktın? Beni yarı yolda bıraka
Yordu. Kim bilir, şimdiye kadar kimler· gıbı, gençlık günlerinden kalma eski bir cak olduktan sonra, gene o kadına dö
~e düşüp kalkmıştı. Fakat ondan sonra, macera değil... necek olduktan sonra, neden benim ha· 
~şte kendisine gelmiş, onunla evlenmek - :.a nedir öyle ise? .. Şu yirmi dört 

1 
yatımı da alt~~t et~in? .. Neden bugüne 

ı~temiş, bütün hayatını onunla birleş - saat ıçmde başka bir kadın gördün de 1 kadar yalan soyledın?. Daha bu sabah, 
tı~mek için aylardanberj çırpınmıştı. birdenbire ona mı tutuldun? Olacak şe; öğleyin birdenbire işim çıktı, diyordun. 
Şımdi nasıl oluyor da birdenbire değişi- mi bu?.. Bu yalanlara ne lüzum vardı?. Ma • 
Veriyor, ters yüzüne dönmeğe, kaçını- _ Değil, değil... Hiç birisi deg· il... demki on~ sevi~o~dun, öğle yemeğine 
Y<ı çabalıyordu? .. Kimdi acaba, onu bu b decekt h ı - Demek, bu kadın, her kim is€, se- bera e. r. g?ı ~nız, neden. benı aldat· 

a e getiren hangi kadındı) .. Eski tam- Benı so d k 
dıklarından, onunla sözleşmeden evvel ni bu kadar şaşırtmış öyle mi?. Bu ka· tın, ~ıçın ... ? n a ıkaya kadar, 
düşüp kalktığı kadınlardan birısi mi? .. dını o kadar çok seviyorsun öyle mi? ne ~'.ye oyal~d.ın ..... 
Bu d - Övle... Husameddının yuzune ölüm rengi 

nu a bir türlii anlıyarnıyorclu: Na- - B b' b k ı 
sıl olabilirdi, onları böyle istedig·i za- - Şu halde beni sevmiyorsun~ .. Şim- yayılmıştı. oş ır a ış a 0 da gözle -
rn rini SüheyHidan ayırmıyordu: 

an birbirinden ayırabilecek bir kadın diye kadar da sevmemişsin, bütün söy-
vardı da, şimdiye kadar, neden ortaya lediklerin yalanmış 
çıkmamıt neden hiç kimseye kendıni ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

(Arkası var) 

duyurmamıştı?. Hüsameddinin üzerin· 
~e mademki bu kadar sözünü geçirebi
lıyordu, durup durup da neden bugünü 
beklemiştı ? .. Genç kızı, bütün tan:d•k
larının arasında küçük düşürmek için, 
0?~ ne düşmanhğı \'ardı? .. Bunların hiç 
bırısi anlaşılacak gibi değildi. Fuka: ne 
de olsa işte, Hüsameddinin acı sözleri 
h~Ia kulağında çınlıyor, başının içınde 
Ugulduyordu. 

Bır kaç dakika ikisi de sustu. Sonra 
g.~ne Süheyla, dayanamıyormuş gibı, 
Soze başladı: 

- Ne diyeceğimi bilmiyorum, ne ol
?uğumu anlıyamıyorum. Anlamayı, 
ınanmayı da bir türlü içim istemiyor!. 
'Yarın bizi birbirimize bağlıyRcak yolu 
~eğiştirmekten, yarıda bırakmaktan 
ıse, kim ise o kadın, acaba ondan vaz -
~eÇSen , olmaz mı? .. Olmaz mı Hüsam? .. 

azgeçemez misin~. Unutamaz mısın 
bu kadını? .. 

EmlAk ve Eytam Ba n k tt ıı il i1Jı rı 

İ L AN 
Emlak ve Eytam Bankası 
Istanbtil Şubesi Dir ktör

lüğiinden : 
1 - Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte bulunan mütckaitlPrin üzerin

de müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişelerimizdcn aldıklan nu
maralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatları ve bunun hari -
cinde Y<ıki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 

2 - Harp malCıllerinin ayın dördüne kadnr vaki olacak müracaatları günü gü

nüne icra edilip ondan sonraki mü.ı acaaUarırun sıraya tabi olac;ıih ilan 
olunur. (487) 

Hikagelerf~ 
~ 

İÇ VE DIŞ YÜZ •. 
Yazan : P~ride Celal Bayburtlu 

cCanırn kocacığım: 
Sen iittin ve ben ayrılığın ne müthiş r--_,..._"'"'::~:::::::~--·-.,.......,,,,.,....__,,,,..---..~ 

bir ıey olduğunu anladım. Artık akşam· 
lan kapımın zili, evimin erkeğinin '(el· 

diğini bildiren sevinçli çığlıklarla ötmil- gelmedin. Çünkü benim ne perişan bil 
yor. Sabah kalktığım zaman yanımdaki halde olduğumu görecektin. Güzel g6z.t 
yastığa dalgın da1gın bakıyorum. O yas - !erinde parlıyan yaşlar beni yolumdall 
tıkta bir zamanlar sabahlan ckalk .. kalk> geri çevirecekti. Halbuki bu yolun önü 4 

diye, söylenerek uyandınnıya çalıştığım müzdeki yıllarda bizi saadete çıkaraca.. 
ve cbırak uyuyacağım> diyerek somur - ğı, sıkıntısız bir hayata kavuşturacağı 

tup gene yüzünü öbür tarafa çeviren sev- için muhakkak yapılması lfızımdı.> 
gili bir baş vardı ki şimdi ona hasretim.. Adam durdu. Dudaklarmda müstehzi 

Giderken cbu saadetimi?. için lazım bir tebessüm kıvrılmıştı. Karısına o gün 
sevgilim, gene seni düşünerek istikbalde cteşyie gelirsen bir çocuk gibi ağlamak .. 
yuvamızın daha iyi, daha ferah bir halde tan korkuyorum• derken rolünü mükem .. 
bulunması jçin gidiyorum> demiştin ve mel becerdiği ve ona hakikaten o kadar 
bir çocuk gibi ağlamaktan korktuğunu muztarip görünebildiği için kendini gay .. 
söyliyerek teşyic gelmemi istememiştin. ri ihtirai tebrik ediyordu. Çünkü o gün 
Biliyor musun ki seni teşyie gelmediğim en muztarip değil, belki en mes'ut gün • 
için şimdi adeta pişmanım. Orada, !erinden biri idi. Seyahate sevdiği bir ka· 
seni alıp götüren vapurun arka - dınla, yeni metresi ile çıkıyordu. Zaten 
sında bıraktığın karını görmeni ister - bu seyahati sırf çılgın gibi sevdiği bt• 
dim. Nasıl ağladığımı görmeni ve göz genç kadınla yalnız ve daha serbest kn· 
yaşlan ile ıslak yüzümden seni nasıl çıl- labilmck için tertip etmişti. O gün karı· 
gın gibi sevdiğimi anlamanı isterdim. On sını cbir çocuk gibi ağlamaktan korltu • 
yıl bu sevgilim, on yıl bir damın altın - yorum> diyen:k Yapura gelmekten menet 
da yaşadık. Belki birbirimizi incittiği - mcsi de onun öbür kadını yanında gö • 
miz günler oldu. Biz de her karı koca gibi rüp her işi anlamasından korktuğu için
kavgalar ettik, darıldık, barıştık. Fakat di. 
muhakkak ki birbirimizi her an için sev- Saatine b:ıktı ve kaşlarını çatarak geno 
mekten vaz geçmedik. İtiraf edeyim ki kalemi eline aldı: 
benim bazı günler sana dllyduğum o es- cSevgilim geçen gün burada bir dos • 
ki, sönmez a~kın sönmekte olduğunu tumla senden konuştuk. Ona sana olan 
zannettiğim cldu. Fakat sen giderken hasretimi anlattım. Beni teselli etmiyı 
birdenbire sanki kalbimde küllenmiş bir çalıştı ve bir aralık gülümsiyerek: cAy· 
ateş açıldı ve aşkın benliğimi bir yan- rılık büsbütün sevgiyi tazeler, dedi. Ka • 
gın gibi sararak hiç bir zaman sönme - n kocanın bir müddet için birbirlerinden 
diğini bana isbat etti. Çok zamanlar se- uzaklaşmaları kadar doğru bir hareket 
nin de benden bıktığını, artık benim se- olamaz. Bu suretle birbirlerinden bık • 
nin için ağır taşınması güç bir yükten maktan kurtulurlar>. Dostuma adeta kız. 
başka bir şey olmadığımı sanarak şüp - dım. Ve bizim sevgimizin böyle bir şe
helenmiştim, fakat giderkE'n sapsarı olan ye ihtiyaç göstermiyecek kadar kuvvetlJ 
rnuztarip yüzün, ateş gibi yıırıan ve beni olduğunu söyledim.> 
yakan sevgili gözJerin yanaklarına değ- Adamın dudaklarında gene müstehzi, 
diği zaman buz gibi titriye.n dudakların, deminkinden daha geniş bir tebessüm be
bütün bunlar bana anlattı ki ben de se- lirdi. Mektupta cdostum> diye, bahset • 
nin için hala on sene evvelki çılgın gibi tiği metresinden başkası değildi. Yolda 
sevdiğin genç kızım. Bunu anlamak bil- ckorkarım bu ayrılık sana karını öz.le • 
sen beni ayrılık azabı içinde kıvranırken tecek, yeniden onu sevmiye başlıyacak .. 
ne kadar teselli etti. sın:o diye, ona takılmıştı. O buna uzun 

Seni ne çok göreceğim gC>ldiğini an - kahkahalarla gülmüş, ve kadını öperek 
Iatmıya muktedir değilim. Çok zamanlar susturmuştu . Şimdi mektubu yazarken 
sana cya gel, ya geleyim .. > diye. telgraf bu sahneyi hatırlıyor, gülüyordu. Sonra 
çekmek istiyorum. Sensiz yapamıyacağı- ductıklarındaki tebessüm sılindi ve gene 
mı, paranın, istikbaldeki ~aadetin artık ciddileşerek mektubuna eğildi: 
beni teseJli edemediğini anlatmak istiyo- cBazan senden bıktığımı, o eski ateşli 
rum. Ve kendimi zor susturuyorum, ma- aşkımın söndüğünü zannederdim diyor~ 
demki sen böyle istedin demek, bu la- sun. Sevgilim belki sen bu hislerin te • 
zımdı sevgilim, senden ayn kalmıya ta- sirinde kalarak benim de sana karşı ayni 
hammül etnıiye çalışacağım ve bu ta - hal içinde bulunduğumu düşünüyor ve 
hammülümu yo1hyacağın sık mektuplar alC:ınıyordun. Çünkü ben sana karşı duy .. 
arttıracak. vnlar benim için ilh.... duğum sevgiden hiç bir zaman şüphe et• 

Bu son satırlara gelen genç kadının ko- mcdim.> 
cası, cof ne kndar da uzun yazmış:. diye- Birdenbire kalemi elinden bıraktı. Ar· 
rek mektubu can sıkıntısı ik yazıhanesi- karındaki kapının açıldığını duymuştu. 

nin üzerine fırlattı ve o sırada gözleri Başını çevirdi. Eşikte çok şık bir soka}( 
takvime ilişince •bugün posta günü> di- kıyafeti içinde olan genç. güzel metresi 
ye, mırıldand~. Sonra önüne yavaşça bir du.uyordu. Kaşlarını nazlı bir ifade ile 
kağıt çekti, uzun uzun düŞlinerek ya7.mı-, çatarnk ccanım ne zaman çıkıyoruz. de. 
ya başladı : di. Erkek gözleri parlıyarnk, yüzü müte. 

cSevgili karıcığım: bessim onu süzüyordu. c Şimdi, şimdi di-
Mektubunu büyük bir sevinçle aldım y:., cevap verdi. Şu mel'un mektupla uğ

ve okurken hasretin küstürrluğü kalbim r:ısıyordum amma, artık bitti..> Kadın se-
saadetle dolarak aydınlandı. Ne güzel sini çıkarmıyarak kapıyı çekip gitti v• 

söylüyorsun. Bu ayrılık ikimizin de bir- aoam telaşlı bir hareketle mektubun ü .. 
birimizi ne kadar derin sevdiğimizi an- wr.ine eğildi, bir kaç satır daha yazdı. 
lattı. Aşkımızı denemek icin adeta bir Sonunu şöyle> bağlamıştı : cSen beı.ıın 
tecrübe oldu. Fakat ben ;aten buna e- sevdiğim biricik kadınsın ve daima öyl• 
mindim. Şimdi senin de aramızdaki aş- 1 "'~acaksın .. > 
kı yakından görüp anladığını düşünerek Jmz.ısını attıkt:ın sonra acele ile zarfa 
mes'udum. koyup kapattı ve i.izerine adresi yazaraJr 

Sevgilim, vapura gelmediğin için piş- ~bine koydu. Hemen dışarı fırladı. 
man olduğunu yazıyorsun. Fakat iyi ki (Devamı 11 inci sayfad..ı) 
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iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU 
- 1 ~üncü kısım No. 52 :::J 

BARBAROS 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

.__...,_Korsan Petinde 
~azan : Celal Cengiz 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Basit bir köylü padişahtan bahsettiğimiz 
zaman '' Osmanoğlu Anadolunun 
derdinden anlamaz dedi; anlasaydı 

Anadolu böyle mi olurdu?,, 

Türk denizcileri ikişer ikişer at 
üzerinde meydana geliyorlardı 

- Onları Korsi • 
kalılara karşı mah • 
çup vaıJiyette bulun· 

Diye Türkün yaşamak inadı üstün· 'ı sevmemesi, onun derdinden anlama - durmak için müsaa
de ısrar etti. Bu sözün o tarihteki kıy- ması hiç olur mu? Ama insan, oian şey· de ettim. Esasen her 
meti büyüktü. Yeni kurulacak olan lere bakınca sana hak verir. Mesela, biz yıl bu koşuya ya ' 
Milli Türkiyenin üstüne oturacağı te- I İstanbuldan çıkarken o, her gün İngi- hancılar da iştira'I 
mel bu mağrur Türk ruhu idi. Biztm !izlerle konuşuyor, onlarla dostluk ya- ederler. Bu yıl li -
gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Ömer ağa, pıyordu. Yapacağı işleri hep onlardan manda tesadüfen 
hakikaten masallarda yaşayan aksa - soruyordu. Onlarla konuşacak ve on • Türkler bulundu • 
kallı pirlerden biri olarak canlan!yor· Iara akıl danışacak yerde buralara ge- lar. 
du! O, bunu o kadar kuvvetle ve gurur lerek bir de Türklerle konuşup görüş· Dedi. Petronun 
ile söyledi ki karşısındaki Mustafa ağa se daha iyi olmaz mı? Türkler hakkına aki 
da, kendisini zaptedemedi ve ilk defa Ömer ağanın bu bakımdan derdi bü- mağlubiyet f!kri o 
olarak, Ömer ağayı tasvip ederek, ba- yüktü. İçini çekti ve tarihin folsefesin· kadar kat'i idi ki .. ta 
şını bir kaç defa salladı. Şu çorak top· den bahseden bir tarih profesöri.i gibi: raçada h€rkese aynı 
raklar üstünde asırlardanberi tabiatin - Osman oğulları Anadoludan çok· sözleri söyliyerek: 
tazyiki altında ezilmiş olan Türk ru - tan geçtiler ,dedi; sen Sultan Mecidin - Biraz sonra on· 
hunun bu yılmak bilmiyen yaşamak ne yaptığını bilir misin? ların nasıl mahçup 
inadı! Bu satırları okuyacak olanlar şu- - Hangisi, Ömer ağa? olarak döneceklerini 
nu bilm€lidirler ki, jşte istiklal müca- Diye yaptığı marifetlerin çok oİdu • göreceksiniz!. 
delesinin bütün muvaffakiyeti burada· 

1 
ğunu anlatmak istedim. O başını sallı- Diyor ve kendisi 

dır. O günkü Mustafa Kemal Paşanın I yarak, heyecana gelerek devam. etti: de yerliler gibi sa • 
bütün kudreti, bu ruhll anlamak, onu 1 - Mısırda kanal açmak içın Ingiliz- bırsız1anıyordu. 
bir araya toplamak ve zafere doğru , lere izin verdi! Yarışta, yerliler 
sevketmekle tezahür ediyordu. Milli ı Dedi ve arkasından ilave etti: arasında üç yıl ardı 
m~~adelenin bütün manası budur. 1 - Anadolunun anahtarını İngilize sıra birinci gelen bir 

Omer ağanın da, Mustafa ağanın da Sultan Mecid verdi!. dağ bekçisi bu yıl 
dertlerini debretmek ve içlerindeki Ben o zaman bu sözleri işittiğim za· da on beş kadar koşucu arasında birinci 
yaraya tuz ekmek zamanı gelmişti. man kulaklarıma inanamamıştım; bel- gelmişti. 

- Ömer ağa, dedim, ama liu seferki ki de şimdi bu satırları okuyanlar da Dağ bekcisini kucaklıyara!t şatonun 
düşman sade çorak toprak değil, başta bana inanmıyacaklar ... Halbı..:.ki, mak- taraçası önüne kadar getirmişlerdi. Ge
İngilizler olmak üzere bir çok devlet· sadım bir tarih devrinin muhite ait bir ne yerlilerin adetlerinden olmak üzere, 
ier de var! tasvirini yapmak ve gelecek nesillere koşuda birinci gelene şövalye tarafın -

Ömer ağa, coştu; Mustafa ağanın kaş- bir vesika bırakmaktır. Ömer ağanın dan bir (gümüş haç) hediye edilir -
ları t€krar çatıldı. Fakat, bu defa Ömer bu fikrini aynen yazıyorum. İçinde en di. 
ağanın «münasebetsiz» sözleıine kız • küçük bir mübalağa bile yoktur ve be- Don Petro evvelce hazırlanmıs olan 
dığından dolayı, büyük derdin derinli· nimle beraber bu sözleri dinlemiş olan bu mükafatı adamlarından biri ~asıta· 
ği karşısında duyulan bir ıztıraptan i - genç1erin hepsi bugün hayattadır. , sile, koşuda birinci gelen duğ bckcisine 

leri geliyordu. Ömer ağa şöyle cevab Ömründe deniz görmemiş ve Çankırı göndermişti. 
verdi: ile Kastamonudan öteye gitmemiş olan Koşu meydanının sahil cephesini 

- Onu ben bilmem, dedi, bunlar dü- bu Ömer ağa, Çandır köyünün çorak tar Türk gemicileri tutmuştu. Türk de -
şünsünler! lalarında ağarmış sakalı ile, Anadolu nizcileri, yerlilerden tedarik ettikl€ri 

cBunlar> diye yaşlarına göre kısmen Türkünün asırlar içinde olgunlaşmış atlara binerek ikişer ikişer meydana ge
oturan, kısmen ayakta duran gençleri şuurunun canlı bir timsali idi. Demek liyorlardı. 
gösterdi ve ilave etti: oluyor ki Süveyş kanalının inşası ta - Yarış mesafesi uzun deği1di. 

- Benim artık dizlerim sızlıyor, ben rihinde henüz: çocuk olan Ömer ağa, Yarı~a iki yerli, iki Türk olmak üze· 
i~e yaramam, o işi bunlar görecekler ..• kendinden evvelki ihtiyarlardan bir ta- re dörder koşucu iştirak ediyordu. Bun-

Bir lahza sükut esnasında gençler, kım şeyler öğrenmiş ve Osmanlı dev- lardan sonra bir dört kişi daha .. ve böy
teravih zamanının geldiğini hatırlattı· letini dört taraftan kuşatan ht•Jiseler- lelikle yirmi Türklerden, yirmi yerli
l~r. Ömer ağa, dizlerinin sızısından bah· den onun kafasında münevver ve şu - !erden, cem'an kırk koşucu yanşa iş -
sederck bu işe yan çizdi; Mustafa ağa, urlu bir tortu kalmıştı. Süveyş kana:ı- tirak edecekti. 
tereddüd etti; bir Ömer ağaya, bir de nın Anadoluyu en can alıcı bir Barbaros maiyetindeki kaptanlardan 
bana baktı, düşündü. Ömer ağayı bi - noktadan vurduğunu Ömer ağa biliyor- birile konuşuyordu: 
zimle yalnız bırakmak caiz değildi, bel· du. Bu kanal yokken şark ile garb ara- - Yerlilerin bizim denizcHerle yarı
ki de bir pot kırardı. Vakıa biz fena a· smdaki ticaret hareketinin büyük bir şa girmelerine şaşıyorum. Bu kadar a
dam gibi görünmiyorduk; köylü dostu kısmı Anadolu yollarından geçer ve ge- C€mi yarışcılarla Türk kartallarına ye· 
olduğumuza yavaş yavaş o da kani ol • çip giden ticaret malları Anadolu için- tişilir mi hiç .. ? 
muştu ama, yalnız bırakmamak daha deki het~sız insanlara maise~ vasıtası Doğan Reis: 
iyi idi; hem de bahis mühim ve entere- bırakırken Süveyş kanalı ·açıldıktan - Şu yarışa ben de girmek isterdim, 
san görünüyordu. Yanındakilere: sonra Anadolunun bir kaç tarafından dedi, fakat Don Petronun kahbeliğin • 

- Siz gidin, dedi, ben sonra eda ede- muhtelif istikametlere geçip giden yol- den korktum. Buça'yı nasıl öldürtmek 
rim... lar, suyu çekilmiş ve kurumuş derelere istemişse .. heni de arkamdan vurdura· 

Fakat, konuştuğumuz şeyler hepsi - dönmüştü. bilirdi. 
ni o kadar alakadar ediyordu ki odada· Bu, Anadolunun anahtarının İngiliz- Kaptanlardan bin: 
ki kalabalığın yarısı bile yerinden kı • lere verilmesi demek değildi de ne idi? - Salih Reis gibi... 
mıldamadı. Ömer ağa, Anadoludaki ticaret yolla • Diye ilave etti 

Teravih .?ahsi bu suretle halledildik- rının suyu çekilmiş derelere döndüğü Doğan Reis C~zayirde bir kaç kere 
ten sonra Omer ağa bana döndü: devri bizzat yaşamıştı. Fakat, 0 yollar, yarışa girmiş, hepsinde de büyük mu -

-: Oğlum, dedi, sen bana şunu söy • Çandır köyünden geçmediği için Ömer vaffakiyetler kazanmıştı. Bu yarışa 
le: Istanbulda padişah, Osman oğlu ne ağa bu hakikati kendi tecrübesile öğ • - nedense - girmek istemiyordu. İçine 
yapıyor? renmiş olamazdı. garib bir şüphe düşmüştü: - Yarışta 

Ben, hemen Ankaranın güttüğü po- (Arkası var) bana bir fenalık yapacaklar! endişesi 
litikayı tuttum, fakat içine biraz da -· -~ ....... ...... . ,. ,_._. . . . .... ... . . . .. vardı. 
şeytanlık karıştırdım: l Barbaros: 

- Ne yapsın, dedim, dilsman elinde NIJbelçl l - İsabet oldu, yarışa girmedin! dedi, 
esir bir halde, elinden bir~ şey geldiği Eczaneler ben öteki denizcilerimin bile ginnele -
yok ki ... Bilmem ... Elbet Anadolunun rini istemiyordum .. yerliler ısrar et -
bu~ünkü derdi onu da derdli eder! Bu ~ece nöbetçi olan eczaneler 9unlardır: rnemiş olsalardı, bu yarışa bir Türk de· 

O lstanbul cihetindekiler: · 
mer ağa bu cevabtan memnun ol • nızcisi iştirak edemezdi. A~arayda: (Pertev), Şehzadebaşın-

madı ve Mustafa ağanın bu işe ne di- da: (l. Hakkı), Beyazıtta: <Belkıs), Fe- İlk koşu başlamıştı: 
yeceğini düşünmeğe bile lüzum görmi· nerde: (EmUyadl), Karagümrükte: csu- Doğanın gemisinden iki yelkenci ile 
yerek: at), Samatyada: (Rıdvan), Eyüpte: yerlilerden iki genç meydana çıkmış • 

- Yok ... dedi; Osman oğlu Anadolu· (Hikmet Atlamaz), EmJnönünde: <Ben- lardı. 
nun derdinden anlamaz. Anlasa Ana- sason>, Küçükpazarda: CHlkmet Cemil), 
dolu böyle mi olurdu) Alemdarda: (Eşref Neş'et), Balmköyün

de: CHfül.l). 
Ömer ağanın Osman oğluna bu açık Beyoğlu cihetindekiier: 

hücumu karşısında Mustafa ağa asabi İstıklaı caddesinde: (Galatasaray>, 
bir hareketle bir kere kıvrandı. Öteki· (Garih) • Galo.tada: Cliidayetı. Kurtuluş-
7er de dikkat kesildiler ve herkes, ne ta: CKurtuı~.ş>, Maçkada: <Feyzi), Be -

şlktaşta: CSuleyman Recep). 
diyeceğimi merak ederek benim yüzü- ~ğaziçi, Kadıköy ve Adalarda: 
rne baktı. Üsküdarda: (Ömer Kenan), Sarıyer-

- Ömer ağa, dedim, hani insanın di- de: <Nuri>, Kııdıköyünde: <Sıhhat> <RI
tat), Büyükadada: (Halk), Heyb~lide: 

11 bir türlü varmıyor, gönlü istemiyor <Tanaş). 
da böyle söylüyor. Padişahın Türkü 

Barbaros, Türk koşucularının atları
nı uzaktan görünce yanındakil€re sert 
bir sesle: 

- Bizimkilerin altındaki atları görü
yor musunuz~ dedi - hepsi de birer u
yuz keçiye benziyor. 
Doğan Reis: 

. - Belli ki kasid var. Türklerin ye • 
nılmesini istiyorlar. 

Diye mırıldandı. 
Şehirde koşuya iştirak edebilecek ev· 

s~.fta .?'etiştirilmiş ne kadar at varsa bir ı alamıyordu: 
gun .. once yarış meydanına getirilmiş, - Bizim aslanlar ördeklerin sırtına 
tecru?eler yapılmıştı. bins€lerdi gene gali'b gelirlerdi. Yerliler 
Doganın yelkencileri, altlarındaki at koşturmasını ve ata binmesini bil• 

hayvanları güçlükle seçebilmişlerdi. bilmiyorlarmış! 
Barbarosun dediği gibi; bu atların u • 
yuz keçiden farkı yoktu .. ayaklan kı -
sa, boyunları uzun, kuyrukları küçük, 
sırtları kalın, alel'acaib mahlUklardı. 
Fakat, bu kılıksızlıklarına, bu gösteriş
sizliklerine rağmen çok koşuyorlardı. 
Doğanın binicileri hemen ilk yarışta 

hasımlarını bir hayli geride bırakarak 
sahada birinci devri yapmışlardı. Et • 
raftan: 

* İkinci yarış pek hararetli olmuştu. 
Bu yarışta, iki taraf tan kazanmış o • 

lanlar, hep birlikte koşacaklardı. 
Yerlilerden on kişi - kendi araların· 

da yaptıkları koşularda birinci gelen • 
ler • ile Türklerden birinci gelenler ki· 
cem'an yirmi koşucu birden sabaya çık
mışlardı. 

Şövalye cenahları tarasada hiddetin
den ne yapacağını bilmiyordu. Muha • 
fızlarından birine: 

- Türk kazandı.. Türk birinci geldi.. 
Sesleri yükselmeğe başlam1ştı. 
Bundan sonra sıra ile sahaya çıkan 

Türk koşucuları hemen hemen fasılasız - Yerliler utansın ..• 
ve istisnasız birinci geldiler .. hasımla -
rına mahcub olmadılar . 
Doğan Reis sevinçle Barbarosun ku

lağına şu sözleri fısıldamaktan kendini 

..... 

~~~ 

Diye mırıldandı. 
Türkler bu yarışı da kazanmakta 

güçlük çekmemişlerdi. 
( Arka.n tHJr J 

~u~U~ i{ft/ 
YU2UNU1DE ~ 

Ever dciM .' 

PERlOD~NT oİ\ MAcunu 
BİR CAZİBE VAR: ~AYf SİNDED\R. 
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L d d A ı Amerlkada Almangaya 
0 D r a 8 ID a D Y 8 Bitaraflılı kanQnunıın 1 Emniyet Sandıilı ilanları 1 
aleyhine nümayiş Taı~!!,.~~~e:ı'~::; SATILIK OTOMOBİL. 

Almanya tarafından alınan mukabele! 

• Londra. 2 (Hususi) - Dün akşama doğru kalabahk bir halk bilmisn tedbirlerinin beynelmilel kanun 

kit. lesi Alman sefarethanesi önünde toplanarak Almanya aley- ve ahıika açıkça bir taarnız oıdu1mıu 
h 

söylemekte ve Almanyanm bu ıeJdlde 

Yapılan müzayedede değerini bulmayan 928 modeli açık Buik otomobili 8 ıı.. 
zI_ran 937 tarihine düşen salı günü saat on beşte peşin para ile Emn\yet Sandığı 
bınasında satılmak üzere yeniden açık arttırmaya çıkarılmıştır. Otomobil, hergüıı 

dıne şiddetli bir nümayiş ıapmışbr : Nümayişçiler: •' Harbi bir harekete teşebbüs etmeden evvel tar-
levazım servisine müracaat suretile Sandık binası yanındaki garajda görüle-

urdurun, çocuklara acıyın,, diye bagırmı~tır. ziye almak için evveli bütün çarelere bal 
T vurmuş olması I8zım geldiğini ilive et-

(Bqtarafı l inci ıayfada) Katedrala ile San Sebastion kilisesi mektedirler. 
hn. Ya sularına hareket etmek üzere e- harap olmu.:ıtur. '.b.L "" Amerikada, bazı resmi JO:ahsiyeUer, Al-
'"""'!' beklemektedirler. Bütün binalar tahrip edildi. ~ 

l.ondra 1 (Hususi) - n.w. .. 1md Atman Almerı·a 1 (A.A) - Aimerianın he· manyanm cbir harb harekefü yapmı§ 
llrhhsın ~3~ olduğunu iddia etmekte ve kanaatlerin-
t..ı._. a yapılan hava hücumu ve bunu men bütün binaları harap olmuştur. ce muharib addedilmesi llzım gelen AI
oqı"b eden Alıneria limanının Alman do- Meksika konsoloshanesi bir enkaz yı • latııınası. tarafından bombardımanı neti- gı· m halı.ne gelmı·ştir. manyaya karşı birataflık kanununun tat-bikini istemektedirler. 
t'ıeainde husule gelen gergın vaziyet, cici- Şehir hataJtıhyor Bu takdirde, Amerikan tebaalan AI-
!1.!_etini muhafaza etmekle bP..raber, ya- Arabalar ve piyadeler kafile halinde man gemilerile yolculuk yapmıyacaklar-
~ğa doğru yüz tutmuştm. enkaz arasından geçerek şehri terket • dır. 
tanı riciye nazın Edenin, bugün, Avam mektedirler. Tefsirler 

arasında yapbğı beyanata göre İn- Askeri hastane yaralılarla dolmuş· Berlin ı (A.A.) _Havas Ajansının mu-
:::: hükumeti, Almanyayı her hangi va- tur. Bir çok imdat istasyonları obüsle- ,babiri bildiriyor: General von Blom
lı6 ~bir hareketten geri durdl!rmak için le tahrip edilmiştir. Bombardıman foci· bergin yarın :Romaya hareket etmesi 

tün gayretini sarfetmektedll" asının ilk rakamlarına nazaran 20 ölü Berlinin vaziyeti nazik addetmediline 
Bundan başka, Londra hükUmeti vazi- ve 1 SO yaralı vardır. bir delil teşk!l etmektedir. Bunulna be-

~-hakkında diğer alakadar devleUerle Pranko taraftarlannuı Almanya raber Almanya ile İtalyanın tekrar ser-
-"l§arelerine devam etmektedir. lehinde tezahürleri best kalmalanndan istifade ederek Fran-

Gönüllüler meselNi Sa1amanka 1 (AA) - 10,000 den koya açıkça yardım edip etmiyecekleri 
L...~er tarafwı, Alınanyarun ba hare- fazla kimse bir alay teşkil ederek gene Sorulınaktadır. 
-ıiııden sonra, İspanyada harbeden ec- ral Frankonun sarayının önüne gitmiş- Tahminler 
: .ı~nüllüleri geri çekmek meselesinin ler ve Doyçland zırhbsınm bombardı • Yan resmi mabfeller, Almanya tarafın 
~ suya dü§tülü muhakkak 1ayıl- manmı protesto etmişlerdir. Baş ku • dan ittihaz ~en tarzı hareketin sebebi, 

dır. mandan halka teşekkür etmiştir. Halit kontrolü temin eden gemilerin emniye-
hrıSo,,yet Pravda gazetesine nazaran, İs- müteakıben Grandotel'e giderek Al • 1 tine karp yeniden wkubulacak taarruz
~ Y•~. bulunan İtalyan ve Alman as- man büyük elçisine taziyetlerini bildir· lara mini olnıaıt için Londra komitesin
k&tt lerınm miktaı harbi devam ettirmep miştir. Almanya büyük elçisi halka te• .den llzım gelen teminab almak oldutu-
baııa olmadığından, bunlan takviye için şekkürlerini bildirmiştir. nu iddia etmektedirler. 
1-.rı ne aranmaktadır. Doy~lCUld hadisesi Va~ htlldbnetinln notası Bu mahfeller, bütün dünyayı istila e-

dan ibarettir. Valansıya 1 (AA.) - Hükömet İs· den heyecanın İspanyol meselesinin bir 
in Kontrolü idame ~la pany~l milletine ve ~tü~ dünya mii· an evvel halline yardım edeceğini ümid 

" ~ hükumeti, kontro!ü temin eden letlerme, Alman Nazızmınin İspanya etmektedirler. 
~m bombardıman hadisesinin te- ya karşı yaptığı cinayeti bildirmek i· Londra 1-Ademi müdahale tomitesin-
\te ne mani olacak bir p~an bulmak çin, bir nota neşretmiştir. deki Alman murahhas hey~ti namına söz 
~ Alrnan ve İtalyan harb gemilerinin Notada, Alınan ve italyan hüktl • söylemeğe salihiyettar bh' zat, apjıdaki 
1'ı 1roldan Çfkilmesi ile hasıl olan boş- metlerinin İspanyol milftetine karşı bir beyanatta bulunmufhır: 
~oldurmak hususunda alakadar hü- sıra hak~ki. ~üşmanlık hareketleri yap cYeni hid.iseler çıkmadığı takdirde Al-
~-Je wkı bir temas muhafaza et- tıkları bıldınlerek deniliyor ki: manyanm mukabelei bilmisli Almerianm 

~ü.teakıben nota, kontrol kaideleri bombardımanile nihayet bulmuştur. 
'tlıı Kararlar ~ucıb~nce bu kontrolü yapan gemile· İyi bir membadan öğrenildiğine göre, 
~ ademi müdahale komitesi aşağı- rın mım suJarın dışında kalmaları i· kalya, Almanyanınkine benzer bir hattı 

1 
k~rarlan ittihaz etmişth: eap etmekte oldu~u hatırlatarak şu hareket ittihaz edecek ve İtalyan yük 

..... Italya ile Almanya tnrafından ve- suretle devam edıyor: gemileri, hamulelerinin mü~hitler tara· 
,~ ~ ~i~e temsil edilen bütün cBıından başka, Alman gemilerinin fıadan muayene edilmesi için. kontrol 
'me.tl~re bildırılerek vaziyet hak- Balear adaJarında yapacak bir vazife- servisi tarafından gösterilen limanlarda 

2 
fıkırleri sorulacaktır. leri de yoktu. Bununla beraber Doyç- ~uracaklardır. 

~ - Fransız ve İngiliz gemileri isi İs- land zırhlısı İbiza limanında demirle - Ga et 1 . üt 1 1 
-:.yı kontrol ebneğe devam edecek- miş ve bir çok vesifleler1e de tesbit e- z e ann m a ea arı 

dildiği gibi, diğer Alman gemilerile Milan 1 - Corriere Dela Sera ga • 
iti Bir Alman kruvazörü daha birlikte asi kuvvetıeri himaye ederek zetesi, Kızıi Valansiya hükumetinin 

buı el 1 (A.A.) - hpanyol sularında adalara' ve hükfunet gemilerine taar • tahrikatile, müşterek kontro1ün mun • 
~)~.Alman deniz kuvvetlerinin tak- ruz. eden isi gemilere- radyo ile ve i· tazaman işlemesine mani olmaktan i · 
~ eaı ıç~ alınan tedbirler cümlesinden şaretle maıaınat vermekte idi > baret olan hedefme vasıl olduğunu 

bilir. c2872> 

BiR DOKTORUN 
ŞAYANI HAYRET 

BiR KEŞFi 

Viyananın tıbbi mecmua
farı, bütün dünyayı hayrette 
bırakan fennin, en son mu • 
zafferiyetini ilin ediyorlar. 
Buruşuklukların sebebi te· 
§ekkülünü değil, onların i -
zale çaresını de bul • 
muşlardır. Anneler, hatti bü· 
yük anneler, gençliklenndeki 
taze ve açık tenlerini SO ve 
60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerindeki buruşuksuz 
ve yumuşak cildlerini temin 
edebilirler. 

Butanelenleld tecrübeler 

Buruşukluklarımız, ihti • 
yarlamağa başladığımızda 

meydana çıkar. Cild bazı can· 
landırıcı ve besleyici unsur • 
!arını kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdi büyük bir itina ile se
çilmiş genç hayvanlardan is· 
tihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildiği tak· 
dirde yen.iden tazeler ve genç 
leştirir. İşte Viyana üniversi· 
tesinde profesör Dr. Stejskal 
idaresinde yapılan tecrübe • 
lerde şayanı hayret semere • 

Buruşmuş ve ihtiyarlamış 
bir cildi 

gençleşf rmiştir. 

leri budur. Doktorun bu şa • 
yanı hayret keşfinin münha· 
sıran istıimali hakkı, fevkala• 
de mali fedakarlıklarla To -
kalon müessesesi tarafından 

temin edilmiştir. 
Boicel tabir edilen bu canb 
cild ıtüceyratı hülasası anca~ 
penbe rengindeki Tokatoıı 
kremi terkibinde bulunur. 
Hastanelerde yapılan tecrü -
beler neticesinde 60 ve 70 
yaşlarındaki kadınların buru 
şuklukları altı hafta zarfında 
zail olduğu görülmüştür. 

Mavaf~et prantidlr. 

Her gece, yatmazdan evvel 
penbe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siz uyur· 
ken cildinizi besler ve ge1119 
leştirir. Bir kaç hafta zarfın· 
da buruşukluklar zail olur 
ve daha genç görünürsünüz. 
Gündüz için yağsız beyaz ren 
gindeki Tokalon kremini kul· 
!anınız Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri kapa(µ"' en 
sert ve en esmer bir citch yu
muşa tıp beyazlatır. 1.., ak hır A!man kruvazôrü bu sabah Notada, Alman amira1inin ·İspanyol m~hede ettikten sonra şöyle demek· 

~Y~ya haıeket etmiştir. askeri kumandanına verdiği notaya is- tedır: . . .. 
~ıliz muhriplerinin yanına da tinaıt edilerek, clayyareleri.miz, kendi • cFakat Valansıya, ~~ bılmelidır 

bomba düttü lerine Doyçland tarafından yapılan ki İtalyanın kont~l servısınd~~ çekil· 
bı 'Lonctra ı (A.A.) _ Valenciadaki tngi- haksız taarruza karşı sadece müdafaa mesi İta1yan denız kuvvetlerının gar
ı.. .nıasıahatgüzan 26 mayısta Palma de da bulunmuşlardır.> denilmektedir. Al bi Akdeni:zden çekilmesi demek değil· 

Doyçland hadisesi harp tehlikesi 
çıkarabilir mi ? 

~ue açıklarında Hardy muhribinin man h~k\ımeti, topraklarımızı istila i· dir.• • _ 
t..._ bomba atılmasını protesto etmek çin vesıle aramakta ısrarla devam edi· ı.,ua ~ .ıore . . (Baı taf'ajı l in.ci aayfada) 
'"'~ taı· T. gazetesmın sıvam muhabırı Bir zamandanberi her dakika bir har-Bö ınıat ıtlmıştır. yor. ımes .1 · , 

'1n llıba, İspanyol hükllınet tayyareleri- Cesetler Almanyada ıömülecek ademi müdahale sıy~a indirilen be sebeb olabileceğinden korkulan ts-
bir UÇUfU esnasında atılmıştır. Berlin ı (A.A.) _ B. Hitler, Doyç- darbenin muv~t ?l~~~ ve çok ça· panya vaziyetinin, nihayet, bu vak'a 

l>oyçland yoJu deiiftinli land'a yapılan tecavüz neticesinde ö • buk unutulacağı umıdım ızhar etmek· ile, bir harbe sebeb olabileceği endi-
~belüttaqk 1 (AA) - Garb istika- }enlerin cenazelerinin devlet hesabına tedir. , . pal, kuvvetli bir rüzgar halinde bü
~~ yol almakta olan .Qeutachland Aimanyaya getirilınelerini V"" Alman Daily Teleg1'8ph m sıyasi muhabiri, tün dünyayı dolaştı, kulaklllr gerildi 
~O&llll, yol~u dejiftirer~ Al~eriaya topraklarında defnedilmek!nni emret- u~~. kanaatın, ad~ ~~dah~le ko- ve kalbler çarpmıya bqladı. 
~ ilerleıııeğe başlamıştır. miştir. nutesınm kont~l ~~l~ın hımaye- Hadisenin çok ciddi ohrıasına ral-
~ya iatiJA için ı.h Amiral Hortid Bitlere si planının mes ulıyetını deruhte ede· men, 111 dakikalarda, bu hldise yiiz(ln· 
'1aıe •• anyormuş 

1 
A ea · - · merkezinde oldua.... k d den bir harb çıkmasına imkan yoktur. 

~ ncia 1 (A.A.) - Nazırlar meclisi Berlin L .A.) .. - Doyçland zırhlı· ~ıyecegı e..u•U ay e- Almanya. ulracblı bir taanuza, §id-
)l ~~ İtalya ve Almanyanm tspan- s~na yapı1an tecavuz dolayısile Naip dıyor. • 
lt 1ı llludahaJesini protesto eden bir no- Horti, HiUere bir sempati telgra1ı gön· Alman pseteleri ne ~ detle mukabele etmiş ve işi orada bı-

~~etı'etıniştir. dermiştir. Berliner Lokal Ançayker, d!yor ki: rakmıştır. "",..._da • 1 Alına ba - Fransız filosunun, deniz üsrunden 
aaı..:... Alman gemilericin asiler he- Abnerıada hayat Alman top an, n yragına ta-
);llla casusluk yaptıklan ve cümhuri- Almeriya 1 - Sokaklarda hayat tabii arruz etmenin ne ~emek d.duğunu Va- çıkıp cenup sularına gitmesi, İngiliz 
.s...~!Yarelerine taarruz ettikleri kay- şeklhıi almıştır. lansiyaya g~di~r. Bundan başka, gemilerinin şöyle veya böyle tedbir-
t~ IOlll'a Almanya .iıük6metinin Harp ftZİyeti bu toplar bütun dunyaya Almanyanın ler almaları, mühim Alman deniz kuv-
~~ zı hakkında kan ha vetinin İspanya sularına hareketi ve 

laka harb çıkarmıya taraftar olamaz. 
İngiltere ile Fransanın da harbden fç
tinab için her şeyi yapacak.lan ma• 
ldm olduğuna göre bu hldise bu SU• 

retle kapanacaktır. Tellş etmeğe ve 
endişelere düşmeje mahal yoktur. 
Vlkıa harb1n ne aman ve ..... :çıka
cağım kiallf' bilmez ve bilınlJecelı:· 
tir. Belki ... harb hiç beklenilmedill 
bir zaımoda beklenilmiyea bir bldiae 
ile çıkacakbr. Fakat §U d:ıldkada bu 
hadise dolayısile harb çıkRcak delil· 
dir, bir iki gün zarfında dünya diplo
masisi tekrar sükfuıete avdet ve t.. 
panyada da boğuşma devam edecek· 
tir! - M. B. 

iç ve dış yüz •• 
11.JL .,ayı istili etmek için bahane ara- Bilbıao 1 (A.A.) - Bilbao radyosu bil- mütearn ar un rici ~ illve edilmektedir. diriyor: Biscaye cephesinin fimal bölge- kimseler gibi muamele yapmak amıini nihayet, diplomaUann derhal konuş-\' a....ıı...ı.... aaldı neticelai sinde, cumhuriyetçiler, bir düpnan hil· ispat ettiler. maya başlamaları gibi hAdlseler, ilk (llq toTa.fı 9 """" ..ı.ifede) 

•lansiya 1 (AA ) b- ~ık zayiat ve dl k d "'eni ıemilerin vazifesi patlıyan toplann uyandırdı~ı karga- Mektubu postaya verdi~ zaman va • 
' , · · - Röyter ajan· cumunu uy\ r rere ur- ı plıklar içinde, gayet tabii hallerdir; a• .1-~ Jnuhabiri bildiriyor: durmuşlardır. Cumhuriyet topçu]an Or- Takviye olarak İspanyol sularına bunlara bakıp bu hadiseden bir harb nında duran metresine doğru ejilereJi 
Aı\...• l!ıbardımana phid olan bir zatın duanadaki düşman mevzilerini Uısirli bir gönderilmiş olan harp gemilerimize coh dedi. Meğerse mektup yazmak ba • :-"'.Y!ec:lik~ ' ·ı . çıkabileceği neticesine varı1amıyaca-
lllııaıı rine göre, dehşet içinde bu· surette bombardıman etmı~lerdir. hiç bir taarruz vazı esı verilmemıştir. jı gibi, bugünkü şarUar içinde kolay zan ne kadar zor oluyormuş. Adeta üze • 
tecti;, A'lıneria ahalisi şehri terketmek Valansiya bütün İsP8!1Yol si)'&lllerini Bu gemilere,. Y~~şacak hü~m~t .tay kolay bir h.ırb de çıkamaz. Henüz Av- rimden bir yQk kalktı>. Bu IKSzll söyler-

!L • davet ediyor . yare ve .g~ıl.erının tardedilmesı ıçin ken kansının kendisın· den daha '-·--
dtr?i~de havagazı ve elektrik jqleme- Londra 1 (A.A.) - Valensıya hük\1- emir venlınıştır. rupada herkesin yeri belli olmamış- Auu~ gı lÇin Alın "" t br; henüz, Almanya iktisadt müşkül- hareket ettiğini tabü bilmiyordu. Çünkil 
~ . eria geceyi karanlıkla ge- meti reisi Negrin, spanyarım hariçteki Paris 1 - Fransız gazeteleri Alman lerini halletmemfftir; bunun için, mut-
~§tır. Su ve telefon servisleri de bütün siyasi mümessillerini 5 haziranda mukabil tedbirini fazla bulmakla be- ------....;.....----------· onun kendisine yazdığı mektubu, ap 
~ UŞtur. Valensiyada bir konferansa davet etmiş- raber takdir edilebilecek mahiyette ol· teş açılmamış ve ansızın taarruza uğ· mektuplan yazmakta usta bir arkadqı-
'~an birkaç gün geçmeden evvel tir. Bu toplantıda İSJ>S:nyayı alakada:~ duğunu yazmakt~dırlar.. ramıt oldu~a . muhakkak nazarile na yazdırarak sonra temize çekip yolla• 
~t dnnan . kurbanlarının adedini d~ siy~si ve ekonomik meF-eleler gorü- Matin gazetesı, . harbın umumlleş • bakmakta, olulerın ve yaralıların çok dığını aklına getirmesine ihtimal yoktu.. 
--~bol ebneğe imkan yoktur. Ortadan şülecektir. mesi tehlikesinin şımdilik bertaraf ol• oımasmın da bunu gösterdiğini kay • r---------------
~diıe anlan enkaz altında bulmak Ü• Puiate pıiişmeler duğunu ve Almanyanın Almerianın detmektedir. Yarmki nushamızda: 
~Jttedi kurtarma amelliyatı devam et· .w.Cen~e 1 (A:A> -: 8?vyetler bir- bombardımanı fle iktifa edeceğini ya· Buna m~b~ Halit cephesi gazete· 

8oııı r. lıgı harıcıye komıseri Litvınofla İspan· zıyor. leri Valansıya hukfunetinin noktai na· Bahçe deki define 
lıa ltı 1bardım.!1n ~aşladığı zaman şehir y~ MU1et1er Cemiyeti Reisi Delvayo Petit Paıisien, hldiseden Valansi • zarım müdafaa ederek mes,uliyeti 
k n n büyuk bır kısmı yataklarında bugun Cenevreden Parise hareket et· yayı mes'ul tutuyor. Doyçland'a ve A1nWı hükdmetine yük Nakleden: IBmel Hala• i 

fmişlerdir. Jou:rııal da, Alman zırhlıllndan a • letiyorlar. 
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YAÖSIZ 
YAÖSIZ 

AX 1989 - KÜÇÜK MELAHAT AX 1993-S. GÜLER 
Sulu Kulede Kına Gecesi Çayır Değil 
Çingene kızı Tabaka Darı 

AX 1990 - MUSTAFA AX 1994 - AU:MET ŞENSES 
Giyer fistanını. Kuyubaşında Testi. 
Bir Yar Sevdim Kuşadalı Pcnbe Gelin 

~-----------------------------------· AX 1991 - KÜÇÜK NEZİHE A..'X 1995 - AYDA 
Saçların Kıvır Kıvır. Şu Dağları Delmeli. 
Gurbette Beni. Bu Seven Kalbim 

AX 1992 -ERZİNCANLI ŞERİF AX 1996 - MALATYALI 
Methiye KALENDER 
Narman Kazasında Bir Gelin Malatya Elvanı. 

Gördüm Celal 

.... . .J.ı . . . ~ . -. ! .' . • . : .. ~ 

EN BÜYÜK HAKİKAT 

D 
y 
o 
1 
Diş macununun 

sıhhat, cazibe ve 
yarattığı 

güzelliktir! 
"Radyolin,, harikuJAde müessir 

terkibi, daima tazcliğile temayüz 
ebn~ ve on binl~rce kişinin tercih 
ettiği yegane di~ macunu h111ine 
gelmiştir. Diş hıfzıssıhhasında ve 

güzelliğinde parlak neticeler ve
ren "R•dyolin,, sizi terkibi meçhul 
ve bir~ç misli pahalı ecnebi 
mllstahzarlarından da müstağni 
kılmışhr. 

• 1 • ,$• • 
1 - • • • . 

Beyoğlu Akşam Kız Saıı'at Okulu 1 

Direktörlüğünden: 
İstanbul ve Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okullarından geçen senelerde mezun 

olanlar ve derslerini o sen~lerde tamamlamamış bulunanlar haziranın ilk haf-

tası içinde behemehal Tepebaşındaki Okulumuza baş vurmaları. .2953, - - -----------
~ TÜRKiYE 

Şişe Ve Cam Fabrikaları 
ANONİM SOSYETESiNDEN: 

Paşabahçe şişe ve cam fabrikamızın bir senelik ihtiyacından mü
tebaki 400 ton çavdar sapı 14/6/937 tarihli Pazartesi günü saat 
1 S de toptan veya azami 2 kaimede açık eksiltmeye konulacaktır. 

Talipler şartnameyi görmek üzere Bahçekapıda birinci Vakıf 
'-Hanındaki merkezimize hergün müracaat edebilirler. J 

1stanbul Defterdarlığından: 
Sirkecide Hocapaşa mahaHcsinin Hüdavendigar caddesinde 38, 40, 40, 42 No. lı 

Karesi otelıle altındaki ki ta phane ve salonun dörtte bir payının tekrar yetmiş 
ikide on dört payı parası peşin ve sırf nakit verilmek şartile sekiz ) üz kırk lira 
bedel rnukabiJınde açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 17 /6/937 per
şembe günü faat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Emlak Müdiırlüğünde 
toplanan komisyona gelemeleri (T. 1.) (3133l 

ı 

KAR 
KAR 

MENEKŞE 
ACI BADEM 

Acı badem yağh 
Yarım yağh gece 

Yasemin ve gül yail• 

EN HOŞ VE TAZE MEl.'VALA· 
RIN USARELERİNDEN İSTiH

SAL EDİLMİŞ TABİİ BİR 
l\IEYV A TUZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklit edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mi
de yanmaklarını, ekşiliklerini ve mu
annit inkıbazları giderir. Ağız koku
sunu izale eder. Umumi hayatır. in
tizamsızhklannı en emin surette ıs
lfth ve insana hayat ve canlılık bah
şeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOGLU - İSTANBUL 

Lise Olgunluk 
Kitapları 

1 - Edebiyat ve Türk Edebiyat tarihi 
hulasası. Yazan: Murat Uraz. Vefa Lisesi 
Ed. Öğ. 

2 - Fizik hulasası ve fiz1k mesele hal
leri. Yazan: Dç. Fahir. 

Olgunluk sınavları için Lise müfredat 
programlarına göre tanzim edilmiş yeni 
ve son tabıları çıkmıştır. Fiyatları 75 şer 
kuruştur. YENİ KİTAPÇI: Ankara cad
desi No. 85. 

Dünyada birinciliği kazanan 1 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzeJleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Eekişehir, Beyoğlu, Befi~ 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti meşhur ve mahallesi Cadde veya sukağı No. sı Cinsi 

] 

Lira Jt ,,,,,,,; 

saatleridir. 

Bır yerde arayınız. 
,.._ 115 birinci mükafat. 

I Babıali, Nallımescid. 

1 

Babıali, Lalahayrcddın. 

Hocapaşa, Emirler. 
1 Hocapaşa, Emirler. 

1 

1 Bahçekapı, Hobyar. 
Unkc:ıpanı, Yavuzersinan. 

1 Çenberlitaş, Mollafcnari. 
Eyüp, Camiikebir. 

Cağa loğlu. 

Tomrukağa. 

Hamid iye. 
Tramvay C 

6-23 Hane. 
7 Mihrişahsulan 

mektebi 
44-42-55 Dükkiin. 

28 

17 
65 

61 Sebile muttasıl o-

da ve mektep. 20 
Meydancık. 46 Baraka dükkan. 16 
Mahmudiye ve aralık. 20,10 İki dükkan. 26 
Divanyolu. 216-192 Dükkan. 12 

Haffaflar. 1 Üstünde odalan 
müştemil dü.lc-

BANKA KOMERÇiYALA ~ Bahçekapıda 4 üncü Vakıf ha-
• nın zemin katında. 

kan. 25 

1-8 Mağaza. 
iTALYANA 14 üncü Vakıf hanm asma ka-

Sermaye ve ihtiyat akçesi: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MiLANO 
İtalyanın başlıca §ehlrlerlnde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İaviçre, Avusturya, Maca-
ristan, Yuııosıavya. Romanya, Bul
aartstan, Mwr, Amerika Cemahlrl 
Müttehldesl, Brezilya, şnı, Uruguay, 

ArJanUn, Peru, Ekvatör ve 
Kolumblyada 
Atllyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi KarakÖ1 

Palas <Telef. 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 
İstanbulda : Alllemc1yan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/15 Beyoğ -
lunda: İstiklll caddesi Telef. 41048 

tzMiRDE ŞUBE 

Sıhhat noktai nazarından 

ÇOK GÜZEL 
bir tarzda yapılmış şık çocuk 
arabalan, her yerden ucuz 

fiyatlarla yalnız 

BAK ER 
Mağazalar1nd• 

satılmaktadır. 

Son Posta Matbaası 

tında. 

14 üncü Vakıf ha:un asma ka
l tında. 

18 Oda. 
24, 25, 20, 21, 23 Odalar. 

15 
110 

4 üncü Vakıf hanın 1 inci ka
tında. 

Çarşamba, Hatipmuslahaddin. Cebecibaşı. 

Çakınakçılarda Valide bam. 
Ahıçelebi. 

Mercan. 

Küçükmustafapaş!l. 
Küçükmustafapaşa. 

Sultanahmed. 

Mescid altında. 
Odunkapısı. 

Tığcılar. 

Mol1ahüsrev. 
Müftü Ali. 

Nakılbend. 

25 Oda. 10 
Cami sol cemaat 
ycrınde iki oda. 4 

13 Oda. 1 50 
1-3 Damlalık mahaDI 

olan aralık. S ~ 
10 İmamcli hancla 

oda 
88 Dükkan. 

3 
4 

Cami arsasında i
ki baraka arsası. 1 

39 2 oda ve 1 odun-
luk. 1 

Eyüp. Nişancımustafapaşa. 19-57 Dükkan. 1 5' 
Topkapı, Bayazıdağa. Kalburcumehmed. 1 Arsa. 1 

Yukarıda yazılı mahaller 938 senesi mayıs nihayetine kadar kirayl' ~ 
üzere açık arttırmaya konmuştur. İstekliler ıo haziran 937 perşembe günü saat 
15 e kadar pey paralarile beraber Çem berlitaşta İstanbul Vakıflar Bapıüdüt'" 
lüğünde Akarat kalemine l!elmeleri. (3032) 

ı İnhisarlar 
500 Ton 

Umum Müdürlüğündeuı 
Çavdar Sapı isteniyor: 

Paşabahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara göre f,00 ton ça1"" 
dar sapı satın alınacaktır. 

I. - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak üzere azami dört •1 ~ 
fında fabrikaya teslimi meşruttur. · 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ II. - Talip olanların yüzde on beş teminat akçesile beraber ve 1 hasif80 
SAHİPLERİ· A. Ekrem UŞAK.I..IGİL 1 937 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğünde Müskirat muamelat fld>d' .. 

• S. Ragıp EMEÇ ne müracaatla teklif mektuplarını verme leri. (3131) 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI EKBlll 


