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Hatayın Anayasası istanbulda einsalsiz 
Mütelıassıslar kom.itesi bir hava bayrami yapildl 

tarafından teknık .-- ~-
hazırlıklar gapılıgor P 

k:omite bugün Hatayda tetkikatta bulnnan müşahitleri 
dil hakkında dinliyecek 

Cenevre 14 (Hususi) - Hatayın a
tta yasasını hazırlayacak olan eksperler 
l omitesinin yarınki (bugünkü) içtima
Jııa cheınıniyet verilmektedir. 

Bir haftadanberi cereyan eden mü
Zakereler çok çetin olmuştur. Bütün 
rnevzulara temas edilmiş otmasına rağ 
tnen henüz hıç bir mesele hakkında 
bir karar verilmemiştir. 

Komite yarın (Bugün) Hatayda tet
kikatta bulunan bitaraf müsahi.tleri dil 
hakkında dinleyecektir. · 

Sancağa illiakını istediğimiz Bayır, 
Bucak, ve Hazine na:hiyelerı etrafında
ki müzakereler çok şiddetlı olmuştur. 

Bu arada Türk - Fransız mütehas
s~slarının iştiraki ve Milletler Cemıye
tı ınütehassıs dairelerinin yardımile 
teknik hazırlıklar yapı1maktadır. Komiteyo inbat voreeekolaa müıahitlerdea ikbi 

Kız kaçırma yüzünden 
bir köy muhtarı öldürüldü 
Arap çiftliği köyünde silah seslerine IC:oşan köy muhtarı 

kaçan kızı kurtaraniann kurşunianna hedef oldu 

k" Düzceden yazılıyor: Arap çiftliği gelmiş olan Beşir isminde bir gençle 
0 Yünde bir cinayet olmuş, köyün evlenıniye söz: vermiştir. 

lnuhtan Musa öldürülmüştür. Bu fa- Sami hemşiresinin evleneceğini du-
tıanın başlayışı ve bitişi şöyledir: yu nca kaçmaması için onu göz hapsine 

Çakırlar köyünden Sami bir kaç ay almıştır. Fakat kız bayramdan evvel 
~\'ve} Taşköprüden bir kızla nişanlan· evden çıkmış, Çam köyüne gitmiş, o
rış Ve bu havalide adet olduğu üzere radan gelip kendisini alması için Be-
1~1 kaçırıp evlenmiştir. Saminin 25 şire haber gönderrniştir. 

~aşında bir hemşiresi vardır. Evleome Beşir de bir araba ile gelmiş, kızı al
Çağına gelmiş olan bu kız artık evin mış, Arap çiftliği köyüne götürmüş, 
~a.l.nız !kalmıyacağını düşünmüş, ken- Süleymanın evinde misafir etmiştir. 

81ni isteyen ve askerden henüz yeni (Devamı 8 inci sayfada) 

ı istanbuldan Tahrana ı 
Kasrışirin bakkallarında 

kundura bile satılır -
lt~nda hangi meclise girseniz yaz, kış size çay ikram 
tderler. V erilen çayı içmek ev sahibine karşı bir 

saygı dır. Yolda bir macera ..• 
Yazan: lbrahim Hoyl 

-.. 

~~ -
j 1 f' 

~!Jare sevgisi: Yedid~ Yf!_i"':.!J~ _______ __......_.___, 
.............._.~- . -

T ehacüm karşısında trenler bir müddet 
işliyemedi, halk yollara dök öldü 

Hava bayramına şimdiue .kadar hiçbir mitingle görülmeıniş büyük 
bir halabalık iştirak etti. Halk, tayyarecilerimizin gösterdikleri 
meharetleri, pliinörciilerimizi, paraşütçülerimizin boşluğa atılıp 
siizülüşlerini iftilıar ve ilimat veren bir heyecan içinde alkışiadı 

Dün, cTürk'kuşu• tarafından Y ~şil· 
köyde tertip edilen hava bayramı, şim 
diye kadar hiç bir eğlence yerinde, biç 
bir mitingde görülmemi~ bir kalaba-

Milli Mücadeleye 
iştirak edenlerin 

te ka üdiyeleri 
"Son Posta, nın i lll 

verdiği haber 
doğrudur 

Milli mücadeleye iştirak ederek 
hizmet görmüş ve bilahara teka
üde sevkedilmiş mülki ve askeri 
mütekaitlerin maaşlarının yeni te
aüt kanunu hükümlerine göre art-

(Devamı J inci sayfada) 

İran Şehinşahının 
yıldönümü 

Şebinşah Rıza ı>ehlevi 

lık önünde muvaffakiyetle neticclen
dirHdi. 

Aşağıda, bu bayramı başından so· 
nuna kadar takip eden arkadaşımızın 

müşahcdelerini ve intibalarmı okuya
caksınız: 

Evvelki akşama kadar, bayramın is· 
(Devamı 7 inci sayfada) 

--~-------b_ir_e_g_le_nce tertip ettik 1 

Bu resim sizin mi? 
Eğe-r sizin ise, lutfen bize haber veriniz, size 

hoşunuza gidecek bir hediye vereceğiz 
Son Posta okuyu. 

cuları arasında bir 
eğlence tertip etti: 

Hergün şehrin 
bir semtınde kala
balık bir halk kitle· 
sini gösteren bir fo· 
toğraf çekttreceğiz.: 
Bu fotoğrafı bitaraf
lığında şüphe alını
yan bir zata göste-
receğiz, içinden tek 
bir simayı ayırtaca
ğız. 

Dikkat ediniz: 
Bu seçilen sima bel
ki sizi, belki bir dos
tunuzu, belki uzak
tan yakından bir tanıdığınızı gösteriyo.r. Mesele basit: Seçilen resmin sahibi 
idareınize müracaat ettiği zaman ken ,disine üç liralık bir hediye takdim e
dilecektir. 

Eğlencemize bir kaç güne kadar baş lanacaktır. 
Yukarıda gördüğünüz resim sadece, eğlencenin nasıl tertip edildiğini 

göstennek üzere bir nümune olarak konuhnuştur. 

"Son Posta,, nın 
"Gönül işleri, 

sütununu idare 
eden (Teyze) 

Bir 
Anket 
açıyor 

En beğendiğiniz kadın ve en 
beğendiğiniz erkek tipi nedir? 

Dost ve komşumuz Asil İran Bü· 
yük Şehinşahı Rıza Pehlevinin, bu 

\' Tahranda Devlet Bankası gün cülusunun yıldönümüdür. 
id· okıama, araştınna işimiz bitmiş ğerse daha çekilecek çilemiz varmış. . Bu münasebetle bugün Ankarada
ğu' '!~selen güneşe rağmen. üşüdü- Hosrevi gümrük binasından daha kırk ki İran Sefarethanesinde ve şehrimiz· 
l'ış~~zu hissederek Hosreviden Kas- elli metre uzaklaşmamışt:k, ki, gene deki İran konsoloshanesinde bir resmi 

Her cevap gönderene hediye verilecek ve 
cevabı en çok beğenilenlerden birinci SO, 
ikinci 25, üçüncü lS lira mükafat alacaklar 

8 inci sayfadaki tafsillb okuyunuz 1 
ıne doğru yol almıya b:ışladık. Me- (Devamı 11 inci sayfada) kabul tertip edilmiştir • . 
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2 SON POSTA , ____________________________ ___ 
Resimli Makale: Hergün 

Dünyanın hiçbir 
Yerinde görülmiyen şey 

- Yazan: Muhittin Birgen 

D ünyanın her köşesini gezip do

laştım, desem caizdir. Pek çok 

ll K or k ak can yakar 

---
Mart 

Sözün Kısası 

Isimleri müsemmalarına 
Uymzyanlar 



İspanyada Cumhuriyetçilerio 
~aarruzları muvaffakiyelle bitti 
llerileyen hükii.ruet kuvvetleri asilerden 12 top, mühimmat 

dolu kamyonlar ve makineli tüfekler iğtinam ettiler 
Madrid, 14 (A.A.) - Hükumet 

!araftarları, müdafaa meclisinin saat 
~2 de neşredilen bir tebliğine göre, dün 
. lladalajara cephesinde trijueqe'i ış -

htdat etmişlerdir. 
Tebliğde ilaveten deniliyor ki: 

<< Bugün, Cümhuriyet kuv -
Vetleri için bir şeref günü olmuştur. 
d T rijueque elimize düşmüştür. Bun-
~n başka mühim miktarda ganimet 

e d~ ettik: 12 top, ~ mühimmat knm· 
~onu, mükerrer ateşli tüfekler, hava 
t arruzlarına karşı kullanılan bir çok 

• 
0 Plar, el kumbaraları, ~ iaşe kamyo
tıu Ve bir çok mühimat sandıkları ele 
~te . 

çırdik. Bundan başka 18 esir aldık. 
.Jarama cephesinde topçu kuvvetleri 

~ı'!, hatlarımıza hücum etmek tasav
'tl~runda bulunan düşman kuvvetleri 

ı ~~~bardıman etmiştir. 
J 1Ber mıntakalarda işara değer bir 
ay Yoktur. 

Asilere göre vaziyet 

\ı Salarnanka, 14 (A.A.) - Franko 
rnuın·ı k "h " bt··· ~ ararga ının resını te ıgı: 

Guadalajara cephesinde havalar çok 
fena gittiğinden askeri harekat felce 
uğramıştır. Mamafih bir çok mınta -
kalarda kıtaatımız iki kilometre kadar 
mevzilerini ileı\ ~ürmüşlerdk Ara -
varada düşmanın bir mukabil taarru
zu püskürtülmüştür. 

]amara cephesinde çok şiddetli kar 
fırtınalarına rağmen kıtaatımız Pin
karron romtakasında hükumetçilerin 

mevzilerini ele geçirmişlerdir. 

Havai bombardımanlar 
Salamanka, 14 (A.A.) - Franko 

hava kuvvetleri Sahadel tayyare meyda 
nını ve yine Barselon civanndaki elek 
trik fabrikasını bombardıman etmiş -
tir. Beş tayyareden mürekkep olan bu 
kuvvet mühimmat fabrikasına elektrik 
cereyanı veren fabrikayı ve bizzat mü 
himmat ve tayyare motörü fabrikala
rını mühim hasara uğratmıştır. 

Amerikadan yardımlar 
Vaşington, 14 (A.A.) -Hükumet 

İspanyaya gidecek gazetecilere doğru· 
dan doğruya pasaport verdiği halde 

Sofyada <lün tekrar 
kanlı çarpışmalar oldu 

Üniversiteliler dün de nümayişler yaptılar. Biri ağır 
olmak üzere bir kaç talebe yaralandı 

Uı/~elgrad, 14 (Hususi) - Sofyada ağır surette yaralanmıştır. Diğer yara
de ıvcrsitelilerin nümayişlerı bugün de ı lananlar da vardır. 
ııu"arn etmıştir. Üniversit~ binası ö- Müruanaata rağmen muhtelif mey. 
tıU nde toplanan gençlerin gü:·ültülü danlarda talebe tarafından ni:nwyi~ler 
tllernayışlerı üzerine zabıta müdahale yapılmaktadır. 
ı._.b cb~riyetinde kalmıştır. Neticede ta· Hükümet Üniversiteyi k::lpattığı gi
lar e ıle polis arasında kanlı çarpışma- bi, icabında askerlik çağırıda bulunan 
t.11d01tnuştur. Bir zabıta men,uru tara- talebeyi de silah altına alacağını da i· 

<ın atılan kurşunla talebeden biri lan etmişti ı. 

l Fransa da bir tren 
kazası 

İzmirde futbol 
müsabakaları 

D·· 
lln yeni klüpler arasında Ekspres yoldan çıktı, 15 

1 
. maçlar yapıldı kişi yaralandı 

ttqd Ztnır 14 (A.A. - Bugi\n Ai.sancak Burges 14 (A.A.) - Parıs - ~Iont • 
tıa s~ omu ) eni klüplerin mi.lsabakası· Dore ekspresi saatte 80 kilometre sür'· 
kitı{\a~ne olmuş ve meraklı bır h:ılk atle gitmekte iken Bourget'ye 30 kilo 
tı j~ı de tribünleri doldurarak mnçla- metrelik bir mesafede yoldan çıkmış
'aba <~ka ile takip etmişlerdır. İlk mü- tır. Kaza neticesinde 1 5 killi yaralan· 
t ll~k~ Doğan:spor ve Demirs9pr ara- mıştır. 

a ıdi Ekspres, fırtınadan hattın üstüne dev· 
~ ~oğa~spor 13 • O gibi fark'ı bir ncti- rilen bir ağaca çarparak yoldan çık-

~e galip geldi. mı~ır. 
de\1 Çakspor • Yamanbır sporun ikınc: Nazır .Mormoy, vak'a mahalline git-
cle\1tede yaptıqı üç gole mukabil ılk miştir. 
1(: ~~de üç ve ikinci devrede de üç gol· f 

usaba'kayı 6 - 3 kazanmıştır. ngilterede deniz şenlikleri 
1 Giire Mih.abakalcm Vaşington 1-4 (A.A.) - Rahriye ne-

tı~tı ı~.ir 14 (AA. - Bugün netice]~- zaı·eti 20 mayısta İngili7. K:ralınır! taç 
'·····~~:eş müsabakalarında 56 kiloda 

1 

giyme merasiminde Spethe;ıd'da yapı· 
......;.:.:-.:···............................................. lacak o1an deniz geçit resnı.ine Nev-

R A D . . ) yok kruvaz(irünün iştirak edcceğıni bil-
esını evalrın dirmiştir. 

n azarı dikkatine 1 nı;~~~~~~rda~· M~;t;i~. · 6 ı· ·d·e· Üç.ak-

('~'Vrupa~a fazla döv:z vcrm~ğe 
lah (l~ olan fazla kaat sarfiyatını 
da dıt edcb lmcn için şimdiye ka
• : 

1
büyiik. puntolarla dbdlen ilan

ç , 6 nı rt tarıhınden itibaren kıi-
1,. c Punt.> a~ a dızilecektır. Punto-

n vaıı 'ıurufat eb'1dı111r. küçül
'inc..r ri.'ayı rcı:;mi iliinhrın ga 

e ı< ı b ettiği yer nazarı dik-
l:n ~ bu nisbet dairesinde 

le · ~ l d n ücretler ne tic~ itibari-•. 
f 1 ,·~ U<- in ayni olup hiç bir 
~ı h \i bulunmadli'rını ilan 

1 spordan Osman, 66 da Demirsaprdan 
, İbrahim, 71 de Uçakspordan İsmaii, 76 
1 da Demirspordan Baki ve 8 7 de De
mirspordan Hasan birinciliği almış!ar
dır. 

Adriyatik denizinde 
nıağruk bir 

tahtelbahir bu~undu 
Viyan, l·l (A.A.) -Yugoslavya

da kain Şebeniko liman idaresi aşa -
ğıdaki hadiseden haberdar edilmiştir. 
Bir sünger avcısı Lissa adasının ya -
kınlarında ve :~0 metre derinlikte eski 

sıhhi yardımlarda bulunmak üzere gi 
decekleri Kızılhaça müracaata davet 
etmesi bir çok protestolan mucip ol -
muştur. Bunun üzerine"'"hükumet bu 
gibilere de pasaport vermeği kararlaş
tırmış, fakat sıhhi yardım için gön -
derilecek paranın beynelmilel Kızıl -
haça tevdiini rica etmiştir. 

Kontrol başlada 
Paris, 14 (A.A.) - Ispanyanın 

kara ve deniz hudutlarının kontrol e
dilmesine dün gece yarısından itibaren 
tatbikine filen başlanmıştır. Ingiliz, 
Fransız, İtalyan ve Alman deniz dev· 
riyeler kontrolü kendilerine ait mınta 
kalara hareket emrini alınısiardır Pla· 
nın diğer hususatı da önü~üzöeki haf 
ta tedricen tatbik olunacaktır. 

* Salamanka, 14 (A.A.) - Röyter 
ajansının husus i muhabiri bildiriyor: 

Asiler dün Pingarron tepesini zap
tetmişlerdir. Bu tepenin zaptı için u
zun zamandır muharebeler oluyordu. 

Fas, 1'unus 
Ve Cezayir 

Fransızlar lspanyol Fasın
daki isyanın tes!rlerini 

tetkik ediyorlar 
Paris, 14 (A.A.) -Yüksek Akde

niz komitesi dün B. Blum"un ~kan
lığında toplanarak Ceza ir. Tunu s ve 
Fasta idari tensikat ve memurların va
ziyeti hakkında derin tetkikatta bulun
muştur. 

Komite müteakiben İspanyol Fas ın· 
daki isyanın şimal Afrikasındaki te -
sirlerini tetkik etmiştir. 

Komite, Iç Bakanlığında bir Cezair 
müdürlüğünün ihdasına kara vermiş
tir. 

Necaşi hala 
ümidini k~smedi 

"Ra s Destanı n ölü mü Ha beş 
milletinin mukavemete 

nihayet vermediğini 
gösterir., 

Path, 14 (A.A.) - Negüs, Londra 
dan ayrıldıktan sonra ilk defa olarak 
Havas muhabirini kabul ederek şu be
yanatta bulnınuştur: • 

((Habeşistan ve onun imparatoru, 
Milletler Cemiyetinden ümitlerini kes
memişlerdi. Çünkü mazideki sukutu
hayallere rağmen, cemiyet prensiple
rinin artık iflas etmiş olduğuna inan
mak istemiyoruz. Bununla · beraber 
milletimin ıztıraplarını azaltacağına 
kani olursam, hakka istinad etmesi şar 
til e, meseleni n halledilmesi için Fransa 
tarafından vukubulacak teklifleri ka
bul etmekte tereddüt etmem. 

Ras Destanın ölümü, Habeş mille -
tinin mukavemetine nihayet vermemiş 
tir. Graziani aleyhinde yapılan suikast 
müstevlilerin Adisabaha 'da kendilerini 
emniyette ~ssetmedi:kleri~ gösteri • 
yor.>> 

Haile Selassie, hatıratını yazmakta 
ve memleketinin ne suretle istila edil
diğini tesbit etmektedir. 
.. ,. • 1 •••••• ·- ••• •::. ·--· ........ tıca 

bir tahtelbahir görmüştür. Bu denialtı 
gemisini umumi harpte bir torpile çar 
parak tayfasile birlikte battığı zanne
dilmektedir. 

Musolini 
Arap kzz 
M ekiebinde 
Roma, 14 (A.A.) - B. Musolini 

dün gece arap kızları i~in açılan yeni 
bir mektebi ziyaret etmiştir. 

Roma, 14 (A.A.) Giorn"lle 
d" İtalia direktörü, B. Musolininin Lib· 

E 
e Roosevelt-Federal 

mahkenıe miicadelesi 
Yazan: Selim Ragıp 

R eisicumhur Roosevelt tarafın -
dan N. R. A. ismi verilen Ame -

rikan milli kalkınma rejimmin iha, ~ı 
üzerine bu rejime karşı muarı?. IJ r 
\"aziyete geçen yüksek Amerika fe' ·· 
ral mahkemesi ile bizzat Roosevclt ı · 

ya seyahat i münasebtile yabancı mat- , ı asında amansız bir mücadele ba~ ! .,,. 
buat tarafından yapılan neşriyatı bir termiş oluyor. Reisieuroburun gee· ·rı 
kere daha tetkik ederek, İtalya tarafın- defaki devrei idaresinin sonuna do · u 
dan Tunus hududundan Mısır hlldu • N. R. A. kanunlarını Amerikan ıne'i • 
duna kadar inşa edilen sahil yolunun rutjyeti ilc 1<abili telif bulınıyan yü!- • 
Tunus ve Mışır aleyhinde stratejik sek mahkeme, bunları iptal etmiş ve 
maks tl · t"hd f tt·-· f"k · · dd t 1 Rooscvelt'i en can alacak noktasından a ar ıs ı a e ıgı ı rını re e ' 
m kt d" yaralamıştı. Çünkü, Amerikalılar, Roo-

e e ır. d k' "kt" d. 
M ı . · 1 A • sevelt'i, içinde çırpın ı ıarı ı· ısa ı 

uso ını slam meselelerınden de bulırandan kurtaracak bir münci gibi 
bahsedecek sedp baslarma getinnislerdi:. O da, 

Bingazi, 14 (A.A.) - Musolini, A~erikayı bu buhrand;n kurtara~-ık 
yarın Luigi Razza kasabasında bir nu· tek çare olmak üzere N. R. A. rejimini 
tuk söyliyerek zirai ve içtimai mesele- düşünüp tatbik etmiye başlamıştı. 
lerden bahsedecektir. Başvekil 17 Mart Yüksek federal mahkemenin N. R. A. 
ta Trablus'ta Islam meselelerinden bah ya karşı ha::.ım bir vaziyet alrnası, biz· 
sedecek ve 18 Martta İtalyan milletine zat Roosevelt 'in şahsını istihdaf eden 
hitaben bir nutuk söyliyecektir. bir hareketti. 

Roma 14 (A.A.) _ Musolini dün Bu sebepledir ki, o da, federal m~h-
Derne'den Bingaziye gitmiştir. kemcye karşı vaziyet almaktan çckın

ınedi. Hatta, yaşlılıkianna işaret ola -
rak, bunlara, ckuklaııı demiye kadar 
işi ileri vardırdı. 

Milli Mücadeleye 
iştirak edenlerin 
Tekaüdigeleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tınlması için bir kanun teklifi ha
zırlandığını evvelce yazmıştık. Ga· 
zetelerden birinin bu haberimizi 
tekzip gayretkeşliğine girişmiş ol
duğunu hayretle gördük. Ve bu hu 
susta Ankaradaki istihbarat büro-
muzdan mütemmim tafsilat iste
dik. Aldığımız cevabı aynen kay

dediyoruz: 
Ankara, 1 :ı (Hususi) - Hazır

landığını evvelce bildirdiğimiz ka
nun projesi layiha değil, fakat bir 
kanun teklifidir. 

Bir arkadaşımız bu haberi tah
kik ederken hükumet mahafilin -
de değil, fakat meclis mahafilinde 
tahkikatını derinleştirme1i idi. 

Milli Mücadelede hizmet etmi~ 
mütekaitlerin bugün bulundukları 
müşkül vaziyet ve ihtiyaç nazarı 
dikkati celbetmis ve vaki müra -
caatlara bir şekil. vermek ve tedbir 
almak zarureti hasıl olmuştur. He: 
gün meclis Teisliğne gelmekte olan 
mektuplar bu iddiayı tevsik etmek
tedir. 

İzmir Ticaret mektebinde 
İzmir 1-4 - Şehrimiz Ticaret okulu 

mezunları derneginin onuncu yıldö
nümü münasebetile bugün ticaret li· 
sesinde bir çay ziyafeti verilmiştir. 

ISabalıtan Saha~ 

Bu arada, federal mahkemede de bir 
tasfiye yapmıya karar vermiş, azadan 
yaşları yetmişi bulanların hemen tc • 
kaütlüğünü istemesi hakkında kongre· 
ye bir kanun teklif etmi~tir. Kanunun 
intişarından sonra altı ay içinde te -
kaütlüklerini istemiyen hakim1crin 
yerlerine birer yedek tayin etmek hak
kını da, bu kanunla elde etmiş olacak 
ve böylece, nüfuz edcmecHğ! federal 
mahkemevi hükmü altına alacaktır. 

V 1 

Fakalım Roosevelt, federal mahkeme 
mücadelesi ne şekil ve suret alacak? 

Bir adam ortoğznı 
Uldürdü karzsın1 
Yaraladz 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 

Aslanlı han altındaki kahvede bir ci -
nayet olmuş, kahveci veli ile ortağı 
Abdullah !birbirlerile kavga etiınşler -
dir. Bu kavgaya Velinin karısı da karış
mış, Abdullah hem veliyi hem de karı
sını ağır surette yaralamıştır. Abdul
lah cinayeti müteakip kaçarken Tah • 
takale bekçilerinden Hasan ile Bekir 
vaziyetinden şüphe ederek yakalamak 
'istemişlerdir. ~bdullah yakalanacağı
nı anlayınca kendisini denize atmış, 

' fakat bekçiler kendisini denizden çı -
karmışlar ve yakalamışlardır. 

Veli aldığı yaranın tesirile ölmü~ -
tür. Karısının yarası çok ağırdır hasta
neye kaldırılmıştır. 

Bizim lord 
İskoçyada hemen bütün arazi Lordların rnalikanesidir. Orada yaşı -

yanlar, emlak sahibi olmak istiyenler kendilerine lazım olan toprağı 
lordlardan yüz senelik bir mukavele ile alabilirler. Yüz iene sonra :lord 
tekrar toprağına sahip olur. Bu eski bir an'anedir. 

İngilterede lordlar elliden fazladır. 
Bizde de araziye sahip olan bir lord vardır: Evka:f! · 

Sırf mülk olarak ayrılahilen pekaz bir kısım araziden başka her toprak 
evkafındır. Gerçi tapumuz vardır, fotoğraflı, kayıtlı, sicilli, haritalı se. 
netlerimiz vardır. Buna rağmen hepimiz de elimizdeki toprağın kiracı
sıyız. Her yıl işgal ettiğimiz toprağın vergisini evkafa öderiz. Ödemedi
ğimiz taktirde Türkiyenin lordu olan evkaf pek şefkatlidir. Sesini çı • 
karınaz. Verginiz birıkir. Fakat bir gün olup o malı satınağa kaltınız mı 
iş değişir. Lord derhal o müşfik vaziyeti bırakır ve birikmi§ vergilerini 
almadan yakamızı bırakmaz. Bu birikmiş vergiler bazan malın satış be-

delini ancak korur. Fakat lord hakkını alır. 
Gazetecilik hayatım yirmi dört yılı geçiyor. Bugüne kadar memlekelte 

neler olmadı. Ne radika! hareketler görülmedi. Fakat bizim «lordııı un 
mevkii değişmedi. 

Gerçi hükumet bir kararla vergisinin yüz yıllığını vereni evka{ın 

müdahalesinden kurtarıyor. Fakat bu vergiler·n bir yıllığı peşin verı -
lecek yıiz yıllık vergi bedelinin faizini geçmediği için hesabıııı bilenleı 
ragbet göstermediler ve bızim lord gene malının sahibi kaldı . 

Evkafı .... eli bu suretle yalnız efr::ıdın yakasına ve kesesine yapışmt~ 
de ~,ildir. Maliye de, belediyeler de Türkiye lordunun haraçgüzarJarıdır
lar. Baksamza §U Adaların çamları bile lordun! 

Biirhan Cuhit 
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Dün T ıbbiyenin 110 ne u 
yıldönümü kutlulandı 

Tavuk çuluğumuz 
Islah ediliyor 
Tavuk yetiştirenlere bu 
münasebetle yumurtalar 

Merasim çok güzel oldu. Gece Tokatlıyanda verilen dağıtılıyor 
çaylı dans sabaha kadar sürdü Ispanya hükumetinden dahili harp-

Tıbbiyemizin ll O uncu yıldönümü lan müsbet belge1erle ayd'ınlanıyor. ler dolayl8ile satılan yumurtaların pa
dün . Üniversite konferans salonunda Dünya medeniyetine her sahada çok raları alınamadığından tüccarlar İtal -
büyük bir merasimle kutlulandı. Saat değerli eserler veren büyük Türk mil- raları alınmadığından tüccarlar İspanya 
14 de salon, genç tıbbiyeli.lerle hınca- leti tıp yolunda da kuvvetli hamleler hükumeti, bunun üzerine yumurta sa
hınç dolmuştu. Davetliler ve halk ge- yapmış ve seçme bilgin1er yetiştirmiş- tan memleket aramış ve Bulgarlarla 
lip yerlerini aldıktan sonra merasime lerdir. bir anlaşma yapmıştır. Şimdi İspanya
İsti.J.da1 Marşı ile başlandı. Davetliler Muvakkat bir durgunluk devresin - ya yumurta Bulgaristandan gitmekte
arasında, General Sesim Ömer, Dekan den sonra yeniden Türk yurdunun ge- dir. 
Nurettin Ali ve ~ıüzide doktorlar göze 1 niş ufkunda beliren hayat ve deha kay Avrupaya yumurta ihraç eden mem 
çarpmakta idi. bağı sayesinde vatanda istiklal gü - lekederden olduğumuz hakle bu iş pek 

· .J_wd B '- 1 iptidai surette yapılmaktadır. Bizim Hep bir ağızdan söylenen İstiklal ne~n OQg u. u güne~ &.urtu u~tan son-
Marşını müteakıp ttp dekanı kürsüye ra yükselişi de müjdeleyen ve bize tavuklarımız senede 100- 150 yumur-
rYPlerek 14 Martı Üniversite adına bir feyiz veren yüce kaynağımızdır. ta vermektedir.fer. Halbuki tavukçu -
e- Alk 1 d '- d k I luğu ıslah edilmiş memleketlerde bu nutukla açtı. ış ar arasın a &.Ürsü en çe i en 

Dekan nutku dekanın yerinde Ord. P r. Mazhar Os- yekun vasatİ olarak 230 yumurtadır. 
ın man göründü. Şiddetle alkışianan maz Bu maksatla Avrupa piyasasında 

«-Sayın Rektör, Bayanlar, Baylar, har Osman genç Türk hekiminin va- Ön safta bulunmamız için tavukçulu
ve aziz ttbbiyeliler: Tıp tarihinin şeref zifelerini saydı. Avrupada yapılanları ğumuzun ıslahına karar verilmi~tir. 
dot u mazisini canlandıran 14 Martı anlattı. Ba1'ı.l itikatlara saplanan halkın Tavuk yetiştirenlere damızlık yumur
Üniversite adına açmak bana mukad- doktor karşısındaki aczini ve bunlara talar dağıtılmaktadır. Yakın zamanda 
des bir vazilenin yaptırılmasından do- daktorun ne şekilde mukabele etmesi- bizim tavuldarımızdan da Avrupada -
ğan sevinci veriyor. lazımgeleceğini söyledi. kiler gibi fazla yumurta almak kabil 

14 M d olacaktır. Bugün varlığını ve kuvvetini gurur arttan uyuşiarını anlatan do-
la tanıdığımız Türk tabeti tarihini hep çent Ekrem Şerifin sözleri afkışlarla .f\lmanyada dahili mallar piyasaya 
beraber açacağız. Tarihe karışan bü - sık sık kesikli. çıkmıya başladığından yumurtalarımı-
yük1erimizi candan ihtiram,arla yeni- Doktor Tevfik Remzinin bugünkü za buradan yapılan talepler azalmıştır. 
den yad edip canlandıracağız. hekimliğin manası adındaki nutkun - Bu itLbarla fiatlar hissolunacak derece 

Genç Türk tıp nesiinin bu mutlu dan sonra sıra ile hbbiyeden F ehmi, de düşüktür. Martın on beşinden itiba 
bayram günü için gösterdiği arzu ve Lebit Fehmi kürsüye ~ıelerek gençli _' ren yumurta piyasasının karnavalın 
tehalükü memnuniyetle karşılar ve tak ğin hissiyatma tercüman oldular. Bü- yaklaşması üzerine tekrar canlanacağı 
dir ederken burada onlarla diz dize yer tün bu nutuklardan sonra merasim bu umuluyo_r_. _______ _ 

alanları, büyülderjmi saygı ile selam- suretle bitti. 

larım. Dün gece Tokatlıyan salonunda bu 
Arkadaşlar, tarih araştırmaları iler- münasebetle sabaha kadar süren bir 

ledikçe büyük milletimizin bilgi ve çay) ı dans verildi; eğlenildi ve neşeli 
hekinllik. alanındaki verimli çalışma - saatler geçirildi. 

·· ·------------------Po/iste: Şehir işleri: 

Dün bir tren 
kazası oldu 

Yenikapıda dokuz yaşında
ki bir çocuğun hacakları 

kesildi 
Tütün hırsızları Belediyelerde resmi muhaberat 

Dün gece Sirkecide Hocapaşada ,tÜ· Yeşilköydeki hava bayramına işti -
Dahi'Jiye Vekfı.leti bütün vilayet ve rak eden ha~kı lstanbula getiren tren

tüncü Hüseyinin dükkanına sabıka - b 1 d 
J e e iyelere yaptığı bir tamimle, resmi lerden biri bir kazaya sebebiyet ver • 

lılardan brahim ile Karakaş girmiş - h mu aberatm teşkilatı mülkiyeye göre miştir. 
ler, tütün paketlerini çuvallara istif k l 

bek ı ve teş i atı mülkiyede vücude getiri - :3:!:)1 numaralı katnr Yenı'kapıdakı' ederlerken zabıtanın ve çi erin has-
ı rd S k b. ,_ len tebeddüllere dikkat edilerek yapıl· yeni yol civarından sür'atle geç .. rken 

kınına uğramış a ır. ı ı ır ıı:ova]a- ... 
ma neticesinde Ihrahim yakalanmış, masını bildi~iştir. Bu suretle vilayet hat boyunda dolaşan ve Karagümriik-

k Zab kaza ve nahiye hudutlarının yanlı<~~ ya- te oturan dokuz yaşlarında Sabahattı'n 
Kara:kaş açmıştır. ıta Karaleaşı 1 T 

aramaktadır. zı ması yüzünden evrakın sürünceme- adındaki çocuğa çarpmıştır. Makinist 
,..__ b de kalmasının önüne geçilecektir. çocuğu görünce treni durdurmak ı's _ 
U&Tİp ir hırsızlık 

B w] d Tahsil f Ubelerinde teftit temişse de muvaffak olamamı~ ve za-eyog un a mühim bir hırsızlık T 

vak'ası olmuştur. Taksirnde Sakız ağa- Belediye hesap işleri müdrü Kemal valh çocuğun bir ayağı diz kapağın _ 

d B. Tulgar vilayet hudutları dahilindeki dan kesilmiş ve digw cr ayam da hurda-
cın a ıpatyos apartmanının üç nu • eı· 

al d . d bütün tahsi'l şubelerini ve muhasebe haş olmuştur. Çocuk trenin sademes'ın mar ı aıresin e tüccardan Ali Ataç 
oturmaktadır. memurluklarını teftiş etmiştir. den bir kaç metre yana fırlamıştır. 

Evvelki gece, Ali Ataç, yatak oda- ;;;-~;;ci;ıp~;Ça~ak' b;tm:ştır. Tren durdurulmuş, hadise mahalline 
sının kapısını kapamadan yatmıştır. Denize düşen sandalcı Rahmi ve ha - gelen polisler tahkikata vazıyet etnıiş
F akat dün sabah kalktığı vakit ceke - lık çı Yorgi etraftan yetişilerek ku rta- tir. Makinist n azaret altına alınmıştır. 
tinin cebinde bulunan bin beş yüz li- rılmıştır. Bir çoc.uk tramvay 
raSlnın çalındığını görmüş, polise mü- Kard~ş diişmanı Altında can verdi 
racaat ederek hadiseyi bildirmiş ve hiz Küçükayasofyada oturan Hakkı, 
metçisi Anastasyadan şüphe ettiğini kardeşi Feyzullah ile kavga etmiş, kar- Dün sabah Şehzadebaşında acıklı 
söylemiştir. Zabıta tahki'kata başlamış deşini müteaddit yer1erinden yarala _ bir tramvay kazası olmuştur. Veli a-
tır. mış ve yakalanmıştır. dında sekiz yaşında bir çocuk Edirne-

Edim eli H üseyinin marifeti Motosiklet kazası kapı - Sirkeci tramvayına asılmış, 
Dün gece Divanyolunda ko'•ftec'ı H a A k d tramvay hızlıca giderken Veli, Milli rnavut öyün e oturan Nedim, 

sanın dükkanına sabıkalılardan Edir - d kl 1 O . sinema önünde yere atlamak istemi,, ün motosi et e rtaköye gıderken f k t .. . · · d d' w• 
neli Hüseyı'n Dirmiş ve eı:ıya çalarken s· ,_ .... d Al' F a a muvazene!:lını ternın e erne ıgı 

·e T ınem~toyun e oturan ı uada çarp · · ._ d'' ·· 'k' 
yakalanmıştır. t 'k] d .1 . N . ıçın romorKun altına uşmuş ve ı ı 

Amlı~,Fmo bosı I et devrı mış, edım ve ,bacağı kesilmiştir. Veli, Cerrahpaşa has 
Küfüreden bir delikanlı ı uat ~arın an yaralanmışlard . b' 

Galatada Oturan Su1tanaya, Raı'f y 1 1 h k Id I ır. tanesme kaldırılmış, fakat ıraz sonra 
ara ı ar aslaneye a ırı mışlardır. "1 ·· t" 

adında biri fena {aflar söyHyerek ha- ~· k 0 muş ur. 
k •w• · · k ] G I _ .J_ı d a~gası . Yapılan tahkikata göre bu feci kaza 

aret ettıgı ıçın ya a anmıştır. az ıçe!m~ erı fabrıkasında ça- şu suretle vukua gelmiştir. 
Mot6r çarpıJmuı lışan Kadır ıle Muhtar arasında kav- V ı · t Al' 'd · d k' Dü L •• .. lt d e ı, va man ışanın ı ares ın e ı 

n ~opru a ın an geçerek Halice ga çıkmış, Muhtar, eline geçirdiği deri 578 numaralı tramvayın arkasına bağ 
gitmekte olan lzmit motörü, Rahmı'nı'n bırJIIgWı'le Kadı'rı' Y"'"'alamı<~~t M ht 1 

r- u. Y ır. u ar ı romorkun basamağına ter taraftan 
i~d=a=r~~~=d=e=k=i=~~lı~k~y=ü~k~~=·=~=n=d=a=l=a=ça~r~~~y~a~kEa•~znam~ış~h~r~.~~~~~~~~~~ M~dığı&arndakarş~an gelenFatili-, •• Harbiye tramvayından ürkmüş ve iki 

S U M E R Sineması ~--.,.. tramvay arasında kalarak ezilmek kor-
Onumuzdeki Çar,amba aktamı, herkesin görüp alkışlayacağı kusile atlamak istemiş ve bu suretle 

romorkun altına düşmüştür. 

•Kültür Baka ı Ankaraya döndü 
Şehriıniz mekteplerinde yapmakta 

olduğu tetkik ve teftişlerini bitiren 
Maarif Vekili Sa ffe t Arıkan dün ak -
şam Ankaraya dönmüştür. 

Kambiyo ve zahire 
borsalarında vaziyet 

Geçen haftaya nisbette Ünitürk fiatları haglı 
yükseldi, fiatlar Pariste de yükseldi 

Geçen hafta kambiyo borsasında es· çen haftaya nazaran buğdayın kilosıl 
ham ve tahvilat satışlarında inkişaf sekiz, on para kadar yükselmişt~r. 13~ 
görülmüş ve fiatlarda da yükselme - yükseliş delayısile Anadolunun bır ço 
ler kaydedilmiştir. limanıarına ihracat yapan istanbul bil 

Ünitürk fiatlan da geçen haftaya defa Anadolu limanlarından un iclba• 
n isbetle hayli yükselmiştir. Merkez line mecbur kalmıştır. . t• 
Bankasının üç gün zarfında yedi bbi Geçen hafta borsanın kapanış fıa 
adet Ünitürk tahvili mübayaa etmesi ları: Ekstra Polatlılar 6,30, dört ııe4 
c:lıcıları bir kat daha iştihalandırmış • çavdarlı Konya yumuşakları 6,20, 0~ 
tır. Pariste de Ünitürk fiatları yüksel- beş çavdarlı 6, 12, sert buğdaylar 6 bil 
miştir. Haftanın son günü 262 frank ~ çuk kuruştan satılmıştır. 
tan açılan birinci tertipler 267 frank • Çavdar satışlarında canlılık görül~ 
tan kapanmıştır. Birinci tertip Üni ~ mektedir. Tacirler eski taahhüdatı il 
türkler yalnız bir gün içinde otuz, o· yerine getirmek için Almanyaya ~U 
tuz beş kuruş kadar yükselmiştir. Di • miklar çavdar ihraç etmişlerdir. Fi8 

ğer tertipler de bu yükselişten istifa~ 4,30 kuruştur. 
de etmişlerdir. Ehemmiyetli yeklın tutınıyacak de : 

Anadolu tahvilatının Sivas demir • recede İtalyaya arpa ihracatı yapıl 
yolu tahvilatı ile mübadelesi hakkında maktadır. 
henüz bir emir gelmemişsedebu tah - Do"kme Anadolu mallan 4,27, Tral' 
vilat kıymetleri yavq yavaş yüksel - Ya çuvallı 4,20 paradır. Tekirdai\ 
mektedir. .. Bandırma mısırları çuvallı .ıt, 15 paro. -
Haftanın son günü kambiyo borsa - dır. 

sında muamele gören esham ve tah - AV DERİLERi: Bu sene AnadolU~ 
:rnatın kapanış fiatları: Birinci tertip havalar fazla soğuk gittiğinden piya~ 
Ünitürkler J 9,70, iJtinci ve üçüncüler ya çıkanlan av derileri geçen sener 
19,05 liradır. Anadolu aksiyonları 23, klyascn daha tüylü ve daha parlakW'' 
obligasyon 39,85, bonolar 42,45 lira, Fakat layıkile ihracat yapılamadığın • 
Merkez Bankası eshamı da 96,50-97 li- dan fiatlar düşüktür. . d 
radır. Geçen hafta içinde zerdevanın çıf~ 

Zahire borsasmda 45-50, sansann 32-35, tilkinın 7-9,5: 
Almanyaya yapılan ihracat işi he - porsu[ln 6,30, çakalın çifti 2,50,. ~u~ 

nüz halledilmediğinden zahire borsa - duzun f) . 16 liraya, tavşan derısı~ri 
sında muamele gören bir çok ihracat adedi 25 kuruşa, kedinin çifti 2,40 lı 
emtiamızın satışları durgun gitmek- üzerinden muamele gönnüştür. 
ted ir. İhracat tacirleri evvelceden sa.ttılC ~ 

BUGDAY : İki aydanberi İstanbul ları derilerin bedellerini henüz ala~, 
piyasasına günde vasati olarak 8-9 dıklarından yeniden mübayaata girı 
vagon kadar buğday gelmektedir. Bu rneğe cesaret edememektedirler. 
miktar şehrimizin ihtiyacatını karşılı- YAPAGI: Piyasa durgun gHnıe~t~ 
yamıyacağından noksanları dahilde dir. Hafta içinde 5 8.60 kuruştan yır ~ 
bulunan stoklada telafi edilmekte idi. mi ton kadar yapağı satılmtştır. 'fift ıı 
Değirmencilerin ellerinde fazla buğ • piyasasında b ir iş olmamışsa da bS , 
day bulunmadığındlın fiatlar ağır ağır ecnebi firmalar soruşturmalardft bU 
yükselrneğe b~1amıştır. Bu suretle ge- lunmuşlardır. 

Bu fişekieri kim sattı? 
Silah Çı: "Ne i krar, ne de inkar ederiJll' 

görmeden birşey söyliyemem, diyor 
Bir müddet evvel Hayciarpaşuda i

ki kişi yakalanmış, llayrullah ve Ka
zım isimlerindeki bu iki kişinın vazi
yetleri şüpheli görülmüş. Tak!p edil
misler. Berber Hasanın dükkanınc. gir
rru.Şıcr ve şüphe üzerine yakalanarak 
üzerieri aranınca, Hayrullahın cebin
deki küçük bir kutudan cManliherıt 
tabanca1arına ait iki şarjorda, heberin
de onardan yinni fişek çıkmış! 

Kft1.1m, isticvabında ebu fişekieri 
ben satın almadım. Silfıhçıya beraber 
gittikse de, satın alan arkadaşımdır.• 
yollu cevap vermiş. İkisi de fişeklerin 
satın alındığı dükkanı tarif etmişler, 
cMısır çarşısındaki silahçı Hilminin 
dükkanı• diye anlatmışlar. Fişekler:. 
ne ma'ksatla satın aldığını da, Hayrul
lah, şöyle izah etmiş: cBizi buraya A
dapazarının Bezirgan köyünden gel
dik. Orada Şamlı oğlu Etem vardır. 
Bana bu fişekieri o ısmarladı. Kendi
sine, a vda kullanmak üzere lazırnmış!• 

Köylüler, bir guna suçları görülme
diğinden, salıveri'lmişler. Fakat, i ilah
çı hakkında, takibata giriş! Imiş. 2063 7 
numaralı kanwıun beşinci maddesine 
göre ve c<!za usulü !kanununun 196 ıncı 
maddesi delfı'letile, üçüncü cezaya ve
rilmiş. 

Bu duruşmaya, üçüncü cezada baş
landı. Osmanbeyde Mitap sokağında 
oturdu 1unu, Selanikli ve 3S yaşında 
olduqunu söyleyen s"ılahçı Osman, 
kendisinin nizamsız olarak hiç bir za
man siHih veya fişc'k satmak mutadı 

olmadığından bahsetti: 
- Ve esasen, dedi, HayruHabın ifa

desinden Hi'lmi isıninde bir silahçınm 
adı geçiyor. Ha1buki ben Hilmi değil, 

Osmanımı j 
- Fakat, gerek Hayrullah, gerei~ 

arkad~ı Kazım, sizin şahsımzı t~şll v 
etmişler. Kazım, satın alan kendiS1 ~ 
mamakla beraber, dükkfma bera ı'i 
gittiğini kabul ediyor. Belki isiınde) 
nılıyorlar? iJ1S 

- Be1'ki, fakat öyle de olsa, betl ,~ 
nizaınsız fi~ek satışı yaptığım ne Jll "' 
lum? Bakalım, bu fi.şekler barut!~.~' 
barutsuz mu; prova, tecrübe fişegı ol' 
değil mi? Manevra fişeği mi, knP5 

suz mu? d• 
- Yani sattığınızı ne inkar, ne 

ikrar ediyorsunuz! "1' 
- Fişekieri görmeyince bir şeY ~ 

liyemem, ki! Mazurum! Fi.şekler Jl (J 

de? Mahkemeye ~lsin de göreyiJ11· •• 
na göre, satıp satmadığunı, benirtı Jll 

• ...,ı 
lım olup olmadığını kestirebileyı~·~ 

Emanet makbuzu arandJ, bul r 
madı. Fişeklerio palisde muhafaZ~ tO~ 
dilmesi ihtimali düşünülerek, getır "' 
rnek üzere müzekkere yazıımasın9 sP 
başkaca da tahkfkatın tarnamlanll1 # 
na karar verildi. Duruşmanın de 

~-~!!..!l.!?..~.-2::~~=--·~ 
tu~~ttıt 1,,.,,.,.;. Şehir 'rtyaıro• 

"·hi ""-' ~-- Tepebllfl 
.,. Pll~lwvSI dram kısrnıııd' 

oyun yoktur· -Fransız tJyatro~ 
Operet ıns[!l~ 66 

ak sA z··ı ~-A ı 
Yazan : Müzik: ·d 

Ekrem Reşid Cem 1 neşı 
Pazer günleri 15,30 da JDauııe 
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Eg mıntakasındaki kalkınma hareketi ile köylü refaha kavuşmağa başladı: 

Halk daha yüksek nevi sig~ralar içiyor 
lınıir (Hususi) -Beyaz, yeknasak Son aylar içinde gelen siparişler, 

e~b'seli yüzlerce kadın ve erkek işçi fn Ege nuntakasındaki kalkınma hare • 
~sarlar sigara fabrikasının muhtelif ketini tebarüz ettirmesi bakımından 
ınalarından çıkıp giriyor. Içerde ko çok ehemmiyetlidir. Mamulalımız da-

h~şnıak yasak, :iş çok .. Hiç 4timse aa • ha yüksekçe nevilere doğru gidiyor. 
tııye öldürmeyi hatırından geçinniyor. Halkımızın refahı bilhassa ince yerine 
SaFabrikanın direktörü, Kemal Hilmi kalın sigara nevilerini tercih suretile 
B· rl~ca isminde bir Türk teknisyeni. artma ve yükseltme alaimi göstermi~-

ır ış adamı zihniyetile dakikaları he- tir. 
&ap ederek konuşuyor= İmalatımızın yüzde yedisi orta nevi 

Yüzlerce ki~inin bir arı sessizliğile sigaralar, yüzde elli sekizi köylü siga-
Sa.lı~tığı bu muazzam binanın içinde rası, yüzde beşi de Halk sigaralandır. 
~~i kimse yok •. Iş taksimatı o kadar Nikotinsiz tütünler t. ı~a~e ediliyor ki, yan makinedeki Türkiyede, nikotin nisbeti en az tü-
fŞÇı, ıkı metre yakınındaki arkadaşının tünler lzmir mıntakasında yetişir. Ba-
arkında değil. Direktör, büyük bir ne- zıları nikotinsiz tütün içmiye hevesli-
~etle atölyeleri gezdirirken inceden dirler. lzmir mıntakasındaki tütünler-
ıneeye izahat veriyor ve: de nikotin nipeti O 75 • 1.23 arasında-
-... ....... - ........ - ............... -.. d T b -- -- ........ ır. ra zon tütünlerinde yüzde beşe 

Kı. adın ug""runa kadar çıkar 
Fabrikanın sigara dairelerinden Tütün tozu 

/ki kişi birinden bir görünüş Fabrikanın içinde, tütün tozunun 

O••ldu··ru··ı' JU•• . - <cBir zaman, diyor. Türk işçile- bl ü~ü.k tahhhrib~t yap1tığı mbuhkakkaktır. a
1 

rınin sigara Sanayiini layilcile kavrı • şçının SI atı Ve ça lŞması a ımından 
yaymıyacakları, yabancılar tarafından bunun büyük ehemmiyeti vardır. Alı-

f<atif, kendisini kovalayan propaganda edilm~şti Görüyorsunuz nan son tertibat sayesinde her türlii 
• • • • • lci, her iş, gayet kolaylıkla yapılıyor!)) hastalıkların önü alınmıştır. 

.. ıkı klşının Tütünlerin harman edildiği daire - Maliyet fiyah 
Uıerine tabancasını boşalttı deyiz. Harman işlerini idare eden tek- Gerek makine ve gerek her türlü 

nisyen bir işçi, izahat veriyor. Anlıyo- fenni tertibat bakımından fabrikn -
~ Cemlik (Hu usi) - Burada kıs • ruz lci harman işi, fabrikanın ruhu me- mız tekamül etmiştir. İşietmemizde ba 
ançlık yüzünden feci bir cinaye~ ol- sabesindedir. Memleketin muhtelif zı tadilat yaparak maliyet fiyatlarını 

llıuş. iki kişi öldürülmüştür. mıntakalarından gelen tütün1er, muay indirmek istiyoruz. Bu hususta bir pro 
• Hadisenin tafsilatı şudur= Mustafa yen nispette harman edilerek burada je hazırladık. Fabrika içinde daimi bir 
bSrtıinde bir adam karısı tsrnetten şüp- nevnere ayrılıyor ve sigara yapılmak ilk bahar havası yaratacağız. Yaz•n 
ia el:nrnekte ve onun Aktarın Mehmet üzere içeriye gönderiliyor... serin, kışın mutedil bir hava temini 
... ınınde birisite münasebette bulundu- * için son sistem tertibat alınacaktır. 
~Unu sanmaktadır. Di k .. • f b 'k ik re tor, resmı a rı a .istatiı>t' - Jşçinin sıhhati için elimizden gelen 
. Hadise gecesi Mustafa misafiri Yu- lerinden çıkardığı maluma h anlatıyor: her imkanı kullanıyoruz. Bizde orta 
Mfla birlikte evinde otururken Aktarın - Orta bir hesapla senede iki bu • tahsilini yapmış, ticaret mektebi me -

.. ehınedin ev civanncla dola,tığını çuk milyon kilo sigara imal ediyoru;r. zunu işçiler vardır. Tahsil derecesi, ça-
~o·rı.n Üf, tüphelerini Yusufa anlatmıJı, lmal .. t b" .. ._ k 1 k 
'!t. " a ımızın en uyuK. ısmı ucuz ne- ışma ve azanma üzerinde müessir 

ısı birden bıçaklarını ellerine alarak · · dı • ~ vı sıgara r. oluyor•)) 
() ağa çıkmı,lar ve Mehmedi kovala-

llıı:ya ba~lamışlardır. 
tti Mehmet vaziyetİn k~tüleştiğini gö
y nce tabancasını çekmış, Mustafa ile 
' \lsufun üzerine boşa1tmıştır. 
~Mustafa aldığı yaraların tesirile has
• neye nakledilmeden ölmüştür. Yu • 
Uhın da Bursaya götürülürken yolda 
~l'lverdiği söylenmektedir. Mehmet 
atalanmıştır. 

-------
Nevşehir K1z1lay kongresi 

il Nevşehir (Hususi) - Şehrimiz Kızıl 
./ }(urumu senelik kongresini yapmıf 
l'~ni idare heyetine eski başkan Tevfik 
Q tn e başkanlığa, General Hakkı, Tur
~t.' F u at, Sadık Memiş de azalıklara 

çı) mişlerdir. 

Bolu Vilayet Meclisi dagtld1 
~o~u :-:- .Vila~et umumi meclisi me 
t nı bıtırıp dagılmıştır. Umumi mec 
t~l'eni yıl bütçe!ini 614,820 lira ola
~ kabul etmiştir. Bütçeye Atatürk 
l{ • t~ ile 50 yataklı bir hastahane inşa.-

lÇın tahaisat konulmuştur. 

Hava kurumuna teberrü 
kurbanlar edilen 

Hava Kurumuna karşı halkın alakasının arttığını,, bu kurban bayramın
da bir çok yerlerde halkın yalnız kurban derilerini ve barsaklarını değil, 
kurbanlarını da canlı olarak Hava Kurumuna terkettiklerini yazmıştık. 

Dereettiğimiz resim Malkara Hava Kurumuna teberrü edilen canlı kur _ 
hanları Hava Kurumu merkezi önünde göstermektedir. 

·Pazar Ola Hasan Bey Diyor KI : 

lta- Sorma başıma gelenler: ... Vadesi geld:ği halde 
san bey.. ,vermediğim içiıı alacak· 

ılım ..• 

... Evdeki eşya lara haciz 
koydurdu .. fakat ben de 
ertesi gün evden taşındım .. 
Sonra öğrendim ki haciz ka 
raruıdan vazgeçmiş... Se
bebi ne acaba.? •• 

Hasan bey - Mutlaka 
taşınırken ~yaiarmı ,gör
müştür azizim!. 

Sayfa 5 

İzmir ve Ankara aergilerinde muvaffakiyet gösteren Trakya san'at:kir 
ve firma aahipleıi General KAzım Di.rik ile bir uada 

ergilerde muvaffak o an 
rakyalı ar takdir e ildi 

60 san'atkira takdirname, ma<!alya ve para mükifab 
v~rildi. Umumi Müfettiş Kazım Dirik gelecek yıl ser
gılere daha geniş bir ölçüde iştirak edileceğini söyledi 

Edirne (Hususi) - 1936 Beynelmil dalya ve para mükifatı kazanmıştır. 
lel lzmir Fuarında Başbakan İsmet lnö Bunlardan Edirneye ait olanlar 
nünün ve bütün ziyaretçiferin takdi - Trakya umumi müfettişliği salonunda 
rini ~azanmış olan Trakya pavyonun yapılan büyük bir toplantıda sahiple
da 1 ,) firma ve san "atkar, fktısat Ve - rine törenle verilmiştir. 
kaleti tarafından Ankarada açılan bi- Toplantıda Baş müşavir Sabri Öney 
rinci elişleri sergisinde de gene Trak· ve Edirne Valisi Osman Şahinbaşla 

~~~~.'!..~~--~-~~.'~!.~.~ ... t.~~!~~-~.:: .. ~~ .. : bazbaı davetliler ve şehrin seçkin bayan 
General :Ali Hikmet ve yları hazır bulunmuştur. 
TT• .d. MükafatJar dağıtıldıktan sonra u _ 
"ı yanaya gı ıyor f mumi mü ettiş General Kazım Dirik 
Ankara, ] 4 (Hususi) - Türk Spor Trakyanın 1937 lzmir fuarına "Ve 2nci 

Kurumu Başkanı General Ali Hikmet Elişleri seıgisine daha geniş ölçüde iş
Ayerdem, tedavi için bir kaç gün ka- Elişleri sergisine daha geni§ bir gayre 
dar Viyanaya gidecektir. tin eseri o1arak Trakya paviyonunun 

Karsta 9 kaza elektrik ve bu sene genişleyeceğini anlatmış ve 
hazır bulunanları bu iş :için bir kere da-

suya kavuşturoluyar ha teşvik etmiştir. 
Kars - Vilayet umumi meclisi 1 zmir Fuarında takdirname alan . 

1 !)~~7 bütçesini vilayetin beş yıllık kal san'atkarlar şunlardır: 
kınına programına uygun olarak tes-
bit etmiştir. Karabekir ticaret evi, Bafcı H. Sa-

Yeni bütçede dokuz kazanın elek • lim, Tahtakale un fabrikası, Sabuncu 
trik ve içme suyuna kavuşması başlıca Fazı} Akbulut, Takımcı Ali, Şekerci 
yapılacak işler arasındaır. Hüsamettin, Trakya un fabrikası. KB

Süt ürünlerinin iç ve dış piyasalar- şif, Salamon A1kalay, Saraç Hüsnü, 
da iyi bir yer alabilmesi için icap eden Şekerci Recep, Şekerci Şerif, Nümune 
tedbirler alınmıştır. fidanlığı. 1 

Ayrıca kültür, sağlık, tarım i~lerinin Ankara Elişleri sergisinde madalya 
de inkişafı için bütçeye dığer yıllardan alanlar şunlardır: 
fazla tahsisat konmuştur. Bayan Maide Dirik, Bayan Muaz -

llbay ve parti başkanı meclisi aza - zez, Bayan Sevinç, Bayan Ayşe Şiler, 
larile yüz kişilik bir ziyafet vermiş, zi- Bayan .?oktor Z. İzyol (iki tane), Ba
yafette memleket işleri üzerinde gö - ya.n Muveddet BeHi, Bayan Bedi.:ı De
rüşülmüş ve büyüklerimiz saygı ile mırel, Bayan Şeyda, Bayan Zehra P 
anılmıştır. sin, Bayan Faikaile Bay Asım Aykut, 

Bay Salih Erkut, Bay Akbulut, Bay 
Salamon Alkalay. 

20 şer lira alanlar da şunlardır: 
Zonguldakta, kültUr ve 

sthhat işleri 
Zonguldak, 14 - Genel meclis ça

lışmalarını Ibitirerek Vali Halit Ak -
soy"un bir söylevile kapanrnıştır. 

Bayan Macide Akıncı, Bayan Suat 
Karahasan, Bay Arif Çarkçı. 

100 liralık mükafatı daZehra Pas-

Vilayetlerin kültür, sıhhat, ziraat, 
baytar işleri hakkında beş yıllık in -
kişaf programları kabul olunmuş, ve 
geçen yıl kabul edilmiş olan üç yıllık 
bayındırlık programile beraber vi1a -
yetin bütün hizmet sahalarındaki ça • 
lışmaları programiaşmış ve planlaş -

mi a1mıştır. .. .......................................................... . 

mıştır. 

Licede meşhut suçlar azaldl 
Lice (Hususi) - Meşhut suçla! 

kanunu tatbikata geçtiğinden beri bu 
kanunun şümulüne delil olan suçlu 
çok azalmıştır. 

Çarsı ortasında bir .şahsı döven Ta
hir adlı bir adam derhal mahkemeye 
sevkedilmiş ve hakim Salih Oyman 
tarafından derhal mahkum edilerek 
ceza evine sevkedilmiştir. 

lzmir fuar1 için 
lzmir, 14 (A.A.) - Şimal memle

ketlerinden F uarda teşhir edilmek ü
zere gönderilecek eşyayı parasız ge • 
tirtip götürmeyi kabul eden Sve:ıska 
Orient Linien İsveç şirketi vapurları 
ile Fuara gelecek olan ziyaretçilere de 
yüzde 50 tenzilatla bilet verileceğini 1 
Fuar komitesine bildirmiştir. 

Gazeteleri~~ 

Okurken 
KURUN- Yeni bir ayakkabı mo-

dası. 
- Modelini dünkü gazetede gör
düğümüz için bu modayı da geçmiş 

bir moda addedebiliriz. 
KURUN - Vahşi ve medeni in -

san bir arada. 
- Her halde medeni insan vahşi 

insandan korkmuştur. 

T • - Müşküllere cevap veri -
yoruz. 

- İş müşküllere cevap vermekte 
değil, muşkulleri halletmcktedir. 
AI~~A!\t - Harbe lüzum var mı? 
- Böyle lMa lüzum var mı? 
AÇIK SÖZ - E kubkiarını tıka· 

yıp etrafa şamar1ar atan zihniyet. 
Ne buyurursun? 

- Dur yahu; yavaş.. Birdenbiro 
bu kadar co.şma. 

CUMHURİYET - Şiir kıLapları. 
- Kaçı kaç kuruşa. 
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Boğaz1 diriltmek için 1 

Boğaza rağbeti arttırmak 
için tedbirler alınıyor 

Şirketi Hayriye yeni tenzilatlı bir tarife hazırladı. 
Boğazda ev yapbracaklara şirket Üç senelik 

meccani paso verecek 

Hayat bilgisi 
Bir gazetede bir havadis gördüm: 

Şi§lide bir mektep varmış. Bu mekte • 
bi idare edenler talebenin hayat bil • 
gisi, ev bilgisi gibi şeyleri iyi öğren • 
melerine azami gayret sarfediyorla:- -
m ış. 

Misal de şu: Her akşam dördüncü ve 
~inci sınıflardan iki talebe mektep -
te kalıyor .. Mektebi süpürüyorlarmış. 

* 

B oğaziçini sevenler cemigeti kurulurhe11 ... 

Birde boğazını sevenler 
cemiyeti kuruluyormuş! 
Bol bol cemiyetler kurulurken, niçin bir Bayram
paşayı, bir Unkapanını sevenler ce miyeti, bir 

Hasköyü sevenler cemiyeti kurulmasın ? 

• Yazan: Osman Cemal J(agg•lı 
Şirketi Hay.riye (Boğazı Sevenler) lide hanını seven1er) cemiyeti kurul • 

Gece saat on ikide evine dönen ço - adlı bir cemiyet teşkil et.rniş! Uzaktım malıdır. 
cuğuna, annesi soracaktır: kulaoıma çalındığına göre bizim ya - Alacahamamda Jortasiy~ tüccarla 

- Yavrum nerede kald·n? zıcı ~rkadaşlardan (Hakkı Süha Gez- - tşte, adı bıle 
- Derste i_dim anne. ~ gin) in teşebbüsile yakında, bir ~e üstünde: Hasköy! 
- Ne dersı, bu saate kadar der, o - (boğazını sevenler) cemiyet. te:jekkul Has demek bil! -

lur mu? . . . edecekmiş ki bu cemiyete girecekler yorsunuz ki, ha-
- Olur ya, hayat bılgısı dersı. Bay da bizim Son Postanın , S:ıid lis demek, karı -

. . 't . B 1 k1 arasın ' 
öğretmenın evıı;t gı tım. u ~~ı .an .

1 

ı:oca"ı 51 ve (Foto ) şıksız, hilesiz, hur 
yıkadım. Ateş Y ım, yemek pışırdım. C lı 1 gibi is- ~ dasız, tertemiz, 
S~fra kurdum ve şimdi ders bi ttı, dön- ta:~~ i un bırç0k Z ~ ~' saf demek... Şu 
dum. meşhur şikem - ) r halde oraya vak· * ı tile benim baba· 

Yahut ta daha bac:::ka·. pervederi varmı~. h t a~ -ı mın, yahud ki dedemin a ır ~ 
-Bay Direktörün bayanı baloya gi- Rahmeti: Ahm€d için Hasköy dememişler. Her ' 

decekti. Bay direktör beni evine gö - Haşim sağ olsay- halde oranın havası, suyu, manzaraSlı 
türdü. Bayanın tırnaklarını manikür dı, muhakkak o yiyeceği, içeceği hasmış «d oranın a.' 
yaptım, saçlarını kıvırdım, elbısesini da bu yen. cemi- dına (Hasköy) demişler. Şimdi si' 
giydirdim. Bu sayede hayat bilgisi yetin genel sekreterliğini üzeri - söyleyin, Allah aşkınıza, şuracıktBIJ 
dersinden iyi not alacağım. ne alırdı. Teşekkül edecek olan burnumuzun dibinde bu kadar baSı * bu (boğazını sevenler) cemiyetini bu kadar temiz, bu kadar güzel bil' 

Boiulçhıclea ıü zel bir riribıtlf 
Son seneler zarfında &itgide sönen ı Fevkallde tenzilltı abonman kart

Bağazı tekrar rağbete kavuşturmak ları eskiden üç aylık iken şimdi iki ay. 
için Şirketihayriye mühim kararlar lığa imiiriimiş ve Boğaz üç kısma ay -
vermiş bulunmaktadır. rılarak Vaniköy ve Rumelihisarma ka-

Bir nisan 1937 den itıbaren tatbikı dar olan ilk kısımda yüzd~ yirmibeş, 
na başhmacak yeni tenzi'latlı tarile ve ,Çubuklu ve İstinyeye kadar olan ikin
Bağaza gidecekler için temin edilen ci kısımda yüzde otuz ve Kavaklara 
bir takım kolaylıklar Şirketihayriye - kadar olan üçüncü kısımda ise yüzde 
nin düşünmüş olduğu başlıca tedbir - otuz be~ tenzilat yapılmı~tır. 
lerdendir. Bu üçüncü kısım için kış aylarında 

Hemen bir asra yakın bir zaman - tenzilat miktarı yüzde kırlm iblağ e -
danberi, Boğaziçinin imarma hizmet dilmiştir. 
eden Şirketihayriye, umumi harp es- Bundan başka Beylerbeyi, Çengel · 
nasında milli vazifesini yaparken çok köy, Vaniköy iskelelerinden köprüye 
sarsılnu~, ve o geçtikten sonra da git - ,gidip gelme alınacak biletierin birinci 
gide sönen, Boğazı diriltmek için yap- ve ikinci mevkilerinden birer ve küpıi.ı 
tığı gayretler, lazım geldiği gibi bir den bu iskelelere alınacak kezalık gi· 
netice vermemişti. dip gelme biletierin birinci mevkiın -

Halk bilhassa bulırandan sonra. yol den 3 kuruş, ikinci mevkiden yüz para 
paralarma dayanamamış, hayat farki: tenzil etmiş ve bu tenzil ile işbu ıs • 
le vapur biletleri için sarfettiği parayı keleler g;i.;dip gelme bilet ücretleri 
ev kirası yaparak işinin, civarına git - noktasından Üsküdar ve Kuzguncuk 
m~ti. ücretlerJıe müsavi dereceye indiril .. 

Hayat şartları da değişmi~, eski bü- miştir. 
yük konakları dolduran aileler parça· Kanlıca Çubuklu ve İstinye iskelele, 
lan_mış, aile küçülmüş ve o konakların rinden köprüye ve köprüden bu is~ -
ıdaresi de güçleşmişti. leler için alınacak tek biletierin birin-

Hizmetçi tutmak istemiyen ve koca- ci ve ikinci mevkilerinden ikişer ve 
larının işleri yanında, çocuklarının, gne bu iskelelerden köprüye alınacak 
mektebi civarında apartımanlar tutan avdetli birinci mevki biletlerinden altı 
ev kadınları, hem kendi işlerini ken - buçuk ikinci mevkilerinden beş buçuk 
dileri görüyorlar, hem de erl{ekleri öğ- kuruş ve Köprüden bu iskeleler için 
le yemeğine eve geliyor, ve hem de is- alınacak gidip gelme biletierin birinci 
tedikleri şeyleri şehirden kolay teda - mevkiinden 7 ikinci mevkiinden beş 
rik ettikleri için Boğazı terkediyorlar- buçuk kuruş tenzil edilmill ve bu ten
dı. Bütün bu sebepler Boğazı yıkmak zilat ile işbu iskeleler gidip gelme üc -
için kafi gelmişti. retleri KandiHi, Anadoluhisarı ve E-

Şirketihayriye tenhalaşan bu dünya mirgan ile müsavi bir dereceye indiri -
cennetini şimdi tekrar canlandırmak lerek tarifelerde vahdet temin edil r 

için me.şkur gayretler sarfetrneğe baş- m~tir. 
lamıştır. Evvela kendi tezgahlannda Bundan başka bitişik ve karşılık is
yeni vapur1ar yapınağa başlamış ve bu kcleler ücretlerinde de hemen yarı ya
suretle uzun süren yolculuk müddeti- rıya tenzilat yapılmıştır. 
ni kısmak çarelerine baş vurmuştur. Araba vapuru tarifesi 

Bir gün mektep talebeler~ni sokak - şimdilik bir tarafa bırakalım da gele- yeı: dururken daha uzaklarda sevıle ' 
larda: lim, asıl bahsimize: cek yer aramağa ne lüzum var. Bana 

- Filan mahallede, filfm sosakla, fi- (Boğazı Seve!ller) cemiyet: gibi gs- kalırsa istanbulda asıl lazım olan ce • 
Ian numaralı ev acele satılıktır. Talip- li:ba (Çamlıcayı Sevenler), (Adaları miyet, (Hasköyü: sevenler cemiyeti)~ 
lerin falan mektebin öğretmenierin - Sevenler) diye biTer cemiyet daha dir. Buraya gidip gelmek te hem kO~ 
den falaneaya müracaatları. var. lay, hem ucuzdur. İnsan hem vak!tte 

Diye bağırırken görürsek şa~m1ya - Üzüm üzüme bakarak kızarır! hem de paradan kazanır. 
lım. Hayat bilgisi dersi görüyorlardır. Dedikleri gibi yarın öbür gün başka Gazeteci arkadaşlardan Şamhl anı' 

* semtlerde, başka muhitlerde de kendi cevabı: 
Meşhur k~ 

lamd!r azizirn: . 
Öğretmenin ayakkabıları iyi boyan- semt ve muhitleri için böyle birer ~e-

mışsa kendisini tebrik edebiliriz: miyet !kuracak olurlarsa o zaman sey-
- İyi bir muallim olduğunuz belli, redin siz İstanbuldaki sem~ ve muhit 

deriz, hayat bilgisi dersinde ayakkabı sevme cemiyetlerinin bolluğunu! 
boyatmayı bile ihmal etmemi~s:niz. (Üsküraı sevenler), (Kadıköyünü * se:ven1er), (Bakı.rlköyü sevenler), 

- Bunlara bir mükafat \'ermeli mi? (Beyoğlunu sevenler), (Galatay1 se -
Dediler: venler), (Unkapanını sevenler), (Sir· 
-Kimlere? 
Diye sordum: 
- Hayat bilgisi dersi vermek ba -

hanesile sınıf süpüttenlera. 
- Vermeli, dedim, mükaf:ı~ olarak 

bir süpürge sopası ziyafetini tamamile 

keciyi sevenler), (Beyazıdı sevenler), 
(Fatihi sevenler), (Aksarayı seven • 
ler), (Yenibahçeyi sevenl~r) gibi. .. 

Şakayı bırakalım amm::ı Istanbul, 
başlıbaşına, yekpare bir küldiır; - kül 
yerine, ona gül de diyebiliriz - onun 
bir tarafını sevip te öbür tarafına yan hak etmişlerdir. 

İMSET bakma'k olmaz. Bu mubarek şehir, se-
................. -.......................................... vilirse ta Küçiikçekmeceden Kavak • 

arasında da araba vapuru seferi ihdas lara ve Pendikten Kemerburgazına 
edilmiştir. kadar hep birden sevilir. Sevilmezse 

1937 mali senesinden itibaren Bo - de hiç sevilmez. Yoksa öyle bir ce -
ğaziçinde yapılacak yeni inşaat sahip- miyet toplanıp Boğaziçini, bi.r başka 
lerine de devletçe yapılan üç senelik cemiyet toplanıp Çamlıcayı sevıneğe 
vergi muafiyeti esasına uyularak şir - kalkarlarsa o zaman İstanbulun öteki 
ketçe de üç sene için hükmü cari mec- semtlerini övey evlad gibi boyunlan 
ca ni paso verilecek ve bu pasolar mülk bükük kalmaz mı? 
sahibinin arzusu üzerine müseccel icar Esk~en (İstanJbul Muhibleri cemjj.. 

kuntratosu görülerek müstecire de yeti) diye İstanbulu topyekıla seven 
devrol~abilecektir. bir cemiyet vardı. Galiba bu topyekUn 

-:enı ınşaat yapacaklara malzeme - sevmenin İstanbula pek faydası do • 
lerı ve kışın Bağazda oturanlara Türk kunmamış olmalı ki Nasreddin Hoca· 
antrasit kömürleri meccanen naklolu - 'nın eski ayları kırpıp kırptp yıldız 
nac~ktır.. . w • • V • yaptığı gibi, şimdi onun yerıne semt 

Şırketıhayrıye Bogazıçınde ragbetı semt, muhit muhit sevme cemiyetleri 
arttırma~ için her cumartesi .. günü ha- kuruluyor. 
.val~r m.usait oldu~~a ~-e~.ezz~.h sefer - Ben, gazetelerde (Boğazı Sevenler) 
lerı de 1hdas etmegı duşunmuş, ve u • cemi'yeti kurulduğunu okuyunca ras· 
cuz tarife ile cazlı, biifeli tenezzüh se- ,gelene sormağa başladım: 
ferleri ihdas etmiştir. 

1 
- Sen İstanbulun neresinı seversin, 

.. Altınkum plaj ve gazino~~t ile Süt- neı:ede böyle sevgi remiyeti kurulma
.luce ve Yenimahalle tenezzuh yerleri .sını istersin? 

cLanganınki gı• 
bi hıyar, Ku.ırı ; 
kapı gibi dıY9 

olmaz!• • Bence Marn1a 
ı·a sahillerinin eı1 

ferahfeza bir mevkiini işgal cdeı1 
Kumkapı için de bir (Kumkapı ~·~ 
maa Yenikapıyı sevenler) ceırıııd 
yeti 1eşkil etmek gerektir. Hatta , 
buna (Gedikpaşa ilen Samatya, Su~ıı. 
manastır civarlarını) da ilave edebı 
liri ı z. . Jl 
~pazarında bakkal, Nevşehır 

Karayağızoğlu Bay Mavro Mihalin c,. 
vabı: .. it' 

- Sevilmek için buradan, §U gor~ , 
ğün canım Balıkpazarından daha gı.ı 
zel ,daha münasib yer mi olur ki }1e~ 
canım! (Elile ikisıralı dükkanları, Y~ 
sokakları göstererek) kalabalık der_s f1 

burada, alışveriş dersen burada, yı) 
ceğin, içeceğin türlü türlüsü buradll~ 
Üstelik yağın, peynirin, sucuğun, ~o dı 
tırmanın, ciğerin, iş'kembenin, baııgı ~ 
etin, ek.meğin, yufkanın, limonun., pO • 
takalın, elmanın ve daha sonra kapı 6' 
komşumuz Mısırçarşısındaki envaı .~tt 
§id baharatın türlü türlü rayibnır~ 
burada ... Hava dersen deniz altY8.~;11, 
mızda, yazın pufur pufur eser! ~ 8~ 
zaraya gelince: Hele akşamlan ıns 
kendisini sinemada sanır! -e~ 

İstanbulda buradan daha dilber} 'i 
güç bulunur. İş bundan dolayı ~og;,., 
içinden evvel be evvel burada bır (

1 
rı• 

lıkpazarını sevenler) cemiyeh toP 
9 

malı! a~ 
Bundan başka yeni tatbik ettiği tarife- Araba vapuru tarifesinde de yüzde de gene Türk vatandaşlarının istifade- Bu sorguyu sorduğum birçok kim • 

leri için bilaistisna serbest olduğu için selerden almış olduğum muhtelif ce • 
bura1ardan da gezme ve banyo için is· vabları i"te burada birer birer yazı -

Eğer ben bu sorgularımı daha u~, 
sa, daha çoğaltsaydım, kimbilir d.· • 
nekadar semtleri sevme cemiyetl~:ırt'l 
nin kurulması teklifile karşıia§acalt :e. , 
Eğer bu ·sorgumu tutup Galata, I3e) 0~ 
zıd ve Kızkuleleri bekçilerine de ~~ 
muş olsaydım hiç şüphesiz onlar 

d: de :n:ıü~im tenzilat ve kolaylıklar yirmi beşten, yüzde eliiye kadar ten
gostermıştır. ziHit yapılmış ve Yeniköy ilc Beykoz 

Okuyucularıma 

Ceoaplarım 
Bayan (B. İ. K.) a: 

İstediğim malumatı ikinci rnek -
tubunuzda da bu1amad:m. 

Fakat satırlarınızın arasından aı • 
lıyorum ki bu erkekle b:r kaç dt.> .. ..ı 
buluşmuş, bir kaç defa birlikte ge
zintiye gitmişsiniz. 

Bu erkek sizi seviyor mu, sevmi
yar mu bilmem. Fakat kat'iyetle e· 

min olduğum bir şeyi söyliyeyim: 

Bir erkek .kendisile başba~a gczin -
tiye çıkan genç kızdan daima şüphe 

eder, ayni gezintileri daha sonrc. 

başkaları ile de yapıp yapmadığın: 

diışünür. 

İngı1terede erkek aı ka d aş ları ile 

birlıkte kampa çıkan genç kızları bi
lirim. Muhit, ihtiyat ve erkek arka· 

daşlarının karakterleri onlara çık -
tıkları şekilde g~ri dönme imkimını 
verider. Karakterce biz de sağla -
mız, fakat bir terbiyeden diğerine 
yeni geçt~ :eunu unutmayınız. 

TEYZE 

tifade edilebilecektı'r. ~ yorum. 
Öz ve tam manasile milli bir halk Sirkecideki Manastır lokantası sahi· 

müessesesi a1an Şirketihayriyenin binin cevabı: 
yaptığı kolaylıkların h:alkı Bağaza - Ben bayıma söyliyeyim kı ben 
celbedeceğinden ve çoktanberi rağbet- Bayrampaşayı severim. Bayrampaşa 
ten düşmüş olan Bağazın tekrar can - ki bizim hemşerHerin bahçelerı hep 0 4 

.lanarak eski halini alacağından Şir - radadır. Oranın havası, suyu, manza
ketihayriye bu yoldaki hizmetlerine rası Debrede, İlbesanda bile yoktur. 
devam ettiği taktirde şüphe etmiyo - Ona sebeb şimdi İstanbulda bir de 
ruz. (Bayrampaşayı sevenler) cemiyeti 

Şopen piyano 
Müsabakasını kazananlar 
Varşova 14 - Beynelmile Chopin 

Piano müsabakası dün bitmiştir. Jüri 
hey' eti, gece saat 2,45 e kadar müza
kerede bulunmuş ve bu müsabakaya 
iştira keden pianistlerin derecelerini 
tayin eylemiştir. 

Birinci mükafatı Rus Jakov almıf
tır. İkinci: Polonyalı Malceerzynski, 
üçüncü: İngiliz Dossorlance. 

kurmalıdır. 
Ankara yoku~unda ~ayhane sahibi 

Şebisterli Bay Abbasın cevabı: 
İstanbulun 

en hoş yerlerin · 
den bir:. Çak -
makçılar yoku -
şundaki Valide 
hanınm gepgeniş 
v.e apaydınlık av
lusudur. Hele yaz 

günleri, orası Fir
devsiruaya benz~r. Ben oraya bayıh -
rım. Onun için Istanbulda, bir de (Va-

alacağım ce va b da şu olacaktı: 'll ' 
- tstanbulda birer (Galata, J3e_) .et! 

zıd ve Kızkulesi sevenler) cell11Jııl\ 
kurma!k hepsinden daha uy~un bıl' 
Çünkü her üç kulenin tepesi Isia~s , 
lun en barikulade lıava ve manıı:ı e , 
larına hakim yerlerdir. Hatta bU ~deı 
miyetler, arasıra, mehtablı gecele

1
ii • 

bu kulelerin tepelerinde parlak ~Llte' 
samereler vererek bütün halkın 1 
lere karşı sevgilerini artırabilirler· 

... • ıı: -!ll .. ı;o., 

Bakalım, Adaları, Çamlırayt, . tıe ' 
zı sevme ve güzelleştirme cernı)··ıntti1ı 
rinden sonra bu işte dördün~~l b;ıl' 
beşinciliği, altıncılığı, yedi~ciligıtıeritl~ 
gi semtler alacak ve kendı seııı }'ifl'lı 
sevmekte, güzelleş~ırmEC"kte kılll 
geçecek? 

lDevamı 11 inci sayfadn) 



emsalsiz hava bayr 1 
---------------------------------

Te hac·· ka şısında trenler bir müddet işliyeme • 
ı, 

a yol a a döküldü, hava bayramına 
ş· m diye kadar görülmemiş bir k~labalık iştirak e 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tenilen mükemmeliyette, d:len:len in. 
tizam içinde geçmesi, kazalı izdiham
lara mahal kalmaması için alınmadık 
hiç bir tedbir, yaratılmadık hiç bir ça
re, hesaplanmadık hiç bir ihtima~ kal
lnarnıştı. 

Vilayetten şehir bandosu temin e· 
dılrniş, otobüslerin şehir baricine işle
Yebilmeleri için lazım gelen müsaade 
alınmıŞtı. Trenierin talebeleri bedava 
rÖtürmeleri, halkı yüzde eıı; t~nzilat
ıa ~aşımaları temin olunmuştu. Istekli· 

1erı, ta Yeşılköye kadar, adam başına :s kuruştan götürüp getirmeyi taah· 
~ut etmiş olan taksilerin camlarına, 
Uze11Ierinde: cTürk hava kurumu» ya· 
zııı kağıtlar yapıştırılmışt!. 

~hrin Taksim, Sirkeci gibi muay~ 
.Yen yerlerinden kalkan otobüsler, bay 
tarn yerine götürüp getirecekleri yol· 
~lardan yalnız altrnışar kuruş alacak· 

Uçuşları sey reden halkın heyecanı ve trenlerde 
hakimiyeti temin etmek demektır. Fa· tren yolunu bile geride bıraktı. 
kat yüzlerce, binlerce, hatta milyon· Çünkü asfalt üzerinde, başı Yeşil· 
larca tayyareye planöre, paraşüte, pi· köyde, ve nihayeti şehir hudutları i· 
lota, rasıda, makin'iste sahip bulunsak çinde bulunan bir muazzam katar ha· 
bile, havalara, yağmurları, fırtınaları, lini a1an nakil vasıtalarını değil, isim
dirediğimiz anda yağdırıp koparacak, lerini saymaya bile imkan yoktu. 

ardı. Bayram yerinin inzibatmı ve l· 
ty~~i temin için de, uç~ meydanın· 

oneeden tahmin olunan kalabalı~ın 
fetıiş yeMnile mütenasip miktarda 

yahut dindirip durduracak kadar ha· Asfaltta, üç tekerlekli otomobU-
kim olamayız ya? den üç teketiekli bisiklete, lüks oto· 

büsten, kömür kamyonuna, lastik te· 
kerlekli faytondan kağnıya, attan e~e· 
ğe, deveden katıra, motosikletten el a. 
rabasma kadar her çeşit nakil vasıta
ları vardı. 

O kadar ki, bizim şoför Kemal cid· 
diyetle: 

- Eyvah ... diyordu, biricik asfaltı
mızın beş senelik ömrü bir günde git· 
ti!. .. 

* Yeşilköye, Sirkeciden trenle, ve şe. 
hirden bütün bu saydığım vasıtalarla 
giden'lere bir de civar köylerden yay· 
lılar~le, kağnılarile ve yaya olan gelen
leri katarsanız, Yeşilköy meydanının 
d'iinkü manzarasını tasavvur edebilir· 
siniz! 

Emzikli çocuklar... Doksanhk ihti· 
tl'ıe DOnldl ı..1ft,llla ı,tirak eden tayyarecilerimiz yarlar ... Bir İngiliz Aristokratının gar
''-drnur b~undurulmuştu. O kadar ki, Ya yağmur bastırırsa? o takdirde, denpartisine gider gibi giyinmiş 
'1 ~ seyrüsefer memurları, süvari, ya. tayyareler perende atamıyacaklar, pla- \ züppe bayanlar ... Umacı &ibi çarşaflan· 
11 a., \tt aivil polisler, inzibat memur la· nörler numara yaparnıyacak lar, ve 
hlıltoUan band.ro'11u Türkkuşu azaları ha'lk, gökte paraşüt yerine yerde şem· 
du e, lnühimce maçlarda stadyomu dol· siye arayacak, hülasa, havaya, tayya· 
~a~~n ahalinin miktarını gölgede bıra· reler yerine emek·ler uçacak, ve hava 
t~~lecek kadar büyük bir kalabalık bayramı bir hava matemine dönecek! 

l etmi~lerdi. Bereket, bir kaç haftadır olanca cö-
htr liava Kurumunun iki otomobilinde, mertliğini takınmış olan tabiat, biz i· 
to er ~'ktorla eczacı bulunacak, bu o· ciz insanların naçiz bayramımıza kıy. 
tiJıltı.obıller, Yeşilköye giden asfalt üze- madı: 
li}} do habire gidip gelecekler, kendile· Ve dün sabah, masmavi gök yüzün
la.ı,~ muhtaç olacak yolcuların imdat· de pasparlak bir güneş gören İstanbul-

na yetişeceklerdi... lular, Yeşilköye erken varmak için bir· 
iU ~.iillsa, geleceklerin, herhangı bir birlerile yarışa giriştiler! 
la~Ukle, herhangi bir yoklukla karşı· * 
Itıt <Unaları için icap eden her hazır· Ben, bir kaç arkadaşıla, otomobili ter 

Yapılmıştı cih ettim. Bu itibarla, trenierin vazi. 
g~l F'~t bun'a rağmen, izalesi eldeıı yetlerini yakından göremedim. Fakat 
8u ~ıyen bir t'ek aksi ihtimalin korku. trenle gidip gelen dostlarıının söyle
~n u .. bayramı tertip edenlerin yor· diklerine göre, en kısalan yirm: vagon
~ _Yuzlerini karartıyordu. Hemen dan mürekkep olan katarların kalaba
fo:sı de, iki de birde rasathaneye tele- lığı, şimdiye kadar hiç bir İstanbul 
ğı ~ açıyorlar, tabiatın gösterebilece· tramvayında görülmemiş, hatta. bay
ber~lvelerden mümkün mertebe ha· ramdan mahrum kalmamak isteyen. 

izdiham 

lerle, züppeler kalenderlerle, atlılar e· 
şeklilerle, eşekliler yayalarla, hususi· 
lerdekiler taksidekilerle, tak.,.idekiler 
otobüslerdekller le, otobüslerdekiler 
kamyonılardakiletle, kamyonlardakiler 
faytonlardakilerle, faytonlardakiler, 
yaylılardaki'lerle, yaylılardakiler de, 
kağnıdakilerle ei'leniyorlar ... 

- Sen, diyor, biraz otur. Ben şöyle 
bir do1aşayıın! 

Bayan asabileşiyor: 
- Beni böyle dağ başında bırakıp 

nereye gideceksin? 
Beriki gü1üyor: 

- İnsaf yahu ... Burada değil, ~ehir .. 
de kalmakian kork... Şimdi asıi orası 

dağ başı sayılıır. Çün'Kü koca şeh:rde 
in cin cirid oynuyor!. 

Bir başka yerde iki şoför arasınd:ı. 
konu~ulanlara da kulak kabartıyorum: 

- Buraya geldiğimize iyi etmedık! 
-Neden? 
- Eğer şehirde kalsaydık, Taksım-

den Karaköye on kağıda inerdik.. Çıin 
kü orada kalan taksilerin topunu top· 
lasan onu bulmaz! ' 

İhtiyar bir köylü, tayyareye enfes 
bir isim 1akm~. Elini siper edip göK. 
yüzüne bakıyor ve: 

-Yahu, diyor, bu ımotörlü uçurtma• 
la ra da ne oldu? 

Fakat gittikçe artan kalabalık o ha• 
li buluyor ki, cmotörlü uçurtma» ları 
görememenıiz ihtimali var. Çünkü po· 

Bir paraşütçfunüz ba lkın üzerinden geçerken 
Hülasa, her sınıf insan, kendi sını- lisler, değerli polis müdürü Salih kılı

fından olmıyanı, her çe§itte insan, k.en ca b.rle istisnai muamele etmeden uçuş 
dtne benzemeyeni, ve her zihniyette ın· meydanını açmaya çabaladı.kları halde 
san, ~ndi zihniyetini gütmeyeni alaya muvaffakiyete erişmekte güçlük çcld· 
a'lmış... yor'lar, ve Türkkuşu Reisi Zeki brığırı· 

Herkes komik ve herkes seyırcı... yor: 
Fakat içlerinde ~dece komik olanlar - Eğer böy'le gidel'6e, burada uçma· 
da, sadece se~ci o'lanlar da, hem ko· Ya deği1 yürümeye bile imkan bulama-
mik bem seyirci olanlar da var... yız ... 

Genç delikanlılarla, genç kızlar, 
tayyarelerden, planörlerden evvel ha· 
valanmı.şlar... Maaınafih, beceriksiz 
davranıp ta hava a1an pısı.rıklar daha 
çok ... Onlar da teseTiinin yolunu bul
muşlar: 

- Oh ..• diyorlar... Temiz hava, ci
ğerlerimizi yıkadı ... 

Hava bayramı bu ... Her türlüsü alı· 
nır tabi! 

Havaya, kimisi gözünü açrr.lll, kimisi 
ağzıru ... Vakit geçtikçe, sabırsızlık baş· 
lıyor: 

- Ne zaman başlayacaklar? 
- Havaya bakınaktan boynum tu· 

* Meydanı dolduran kalabalığın tas
virini, kelimelerin dar kalıbına değil, 
fotograf objektiklerinin geniş belagat· 
li objektiflerine bile sığdırmaya imkan 
yok. 

Ben «görülmemiş ·bir kalabalık» ta· 
rifinin, hiç bir yerde, dünkii kadar ye· 
rinde kullanıldığını görmedim. 

ar olmaya çal~ıyorlar, ve: ler, kendilerini alaınıyan kalabalık tren 
ba;; 'Ya, diyor.lardı, fena bir yağmur !erin yollarını kesmiş1er, önlerine do· 

~ttırsa? larak hareketlerine mani olmuşlar ..• 
. .. . .. .. . . . • tuldu ... Bu iş uzar da, böyle dolaşmaya 

Bır para,utçUmuziin ruzel bır IDtşı alışı.rım diye ödüm patlıyor... Çünkü 

O arada, beni en çok güldüren de, 
günün yegane hatibi Şakir Hazımın, 
bir höparlörden bile yardım görmeyen 
ince sesini, yüz bini kolayca aşan aha· 
liye duyurmaya çabalamasiydL Bu nu,. 
tuk, insana gayri ihtiyari, çift motör· 
lü tayyarede çcilman gramofonu hatır· 
}atıyordu. 

'. hoveı ... Ya yağmur basb.rırsa? Vakı- Maamafih, Yeşilköye giden asfalt 
1 tayyare sahibi olmak, havalarda cadde. bavram yerine insan taşım~kta. . 

Düaldi bayram dan bir görünii~ 

mış yaşlı ve genç köy kadınları ... Birer .gözüm havada dolaşmaya alışı.rsam, 
§ık tuvalet ve kıyafet meşheri olan yarın şehirde mutlaka çiğnenirim ... 
derbi kO§ularma giden lordlar gibi iki Bir erkek, yanındaki bayana: 
dirhem bir çekirdek kesilmiş favurili 
delikanlrlar ... MangaBarından çocukla· 
rının salıncağına, hasırlanndan, sinile· 
rine kadar, evlerinin olanca eşyasını 
meydana taşımış göçe alışkın, ve ihti· 
yata, ihtiyaca, iptidai de olsa konfora. 
düşkün aile'ler ... 

Saymakla bitip tükeneceğini bilsen. 
hepsini sıraiayacağım! Fakat imkan mı 
var? 

Biraz evvel yer bulınak için birbir
lerini çiğneyenler, şimdi birbirlerile 
eğleniyorlar. Öyle bol istihza mevzuu 
buluyorlar ki, tayyaıreler havada pe· 
rende atmasa'lar bi'le, günleri keyifli 

; geçerek. 

Haik, pli.nörleri, medeniyete esir 
düşmüş birer canavara bakar gibi sey
rediyordu. Operatör Kazım Giirkan, 

(Luti"lD tayfayı çeviriniz) 

Şık1ar, kılıksızlari.a, ihtiyarlar genç- Bir plinörümüz halkın üzerinden yere süzülürken 
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bulda hava bayramı 
planörü bir hastayı dinler gibi ariz ve 
amik muayeneden geçiriyor, değerli 
ıtrıyatçı Evliya zade Nurettin, uçucu 
aletinin kanatlarını adeta kokluyor, 
hi.ilasa herkes, tecessüsüne, merakına, 
mes.eğine, meşrebine uygun bir şekil 
\'e ı::ıiikamet veriyordu. 

Nıhayet, ilk tayyare, peşinde pla
norle havalandı. Sür'ati, tayyare_der. 
çok zayıf olan pulanörün tekerlekleri
nı, tayyareden evvel yerden kesmi§ti. 

Havalanan zarü planör, tıpkı parlak 
kanatlı bir ke1ebeğe benziyordu. 

reketini ona göre tanzim ederek Sırke
ci garma ve yoldaki istasyonlara ko~
tu. Saat dokuzdan sonra Sirkeci garı 
ömrümde tesadüf etmediği bir kalaba· 
1ıkla kaırşılaşmıştı. Yaldaşıp gişeden 
bilet almak değil, Ancak cümle kapı
sından girmek bile kabii değildl Bile
tini alan istasyona çıkıyor, kalabalık 
o kadar çok ki fazlalar hat boyuna ya· 
yı1ıyordu. Polisler halkı rayların üze· 
rinden çıkarmak istiyC>r, fakat binlerce 
kişinin teşkil ettiği kitleye dert anlat
mak kabU alamıyordu. Bay~lanlarla a
yılanların, ayağı ezilerek yelrlerde 

Tayyareye, ve peşine teli~ bağlayıp kıvrananların bağırmaları bin bir ka-
sürüklediği planöre bakarken gözümün fadan çıkan sesiere karışıp gidiyordu. 
önüne bir karı koca geldi: :tıık tren, ilan mucibince 7,35 de kal

Tayyare, hornurdana hornurdana i- kacaktı. Fakat ancak bir lıay huy için· 
lerleyen hiddetli bir koca, ve planör, de dokuzda kalkabildL Bundan son-

i:~ "!ı~~ t:ra;:~:; ~~uz::~:~ sadasız ;ra tren dolduruiduğu halde bir türlü 
işaret verilip kaldırılamıyordu. Yerde 

Bu ilk uçuştan sonra, gözler hava- kalan halk ellerinde biletler, §imendi
dan uzun müddet inmedL Tayyarecile- fercilere bağırarak: 
rimizin havalarda gösterdikleri tehli· _ Ya bizi de alırsınız, ya da treni 
kdli meharetler, planörcülerimizin, ka sollmayız.» diye hat boyuna diziliyor· 
radakileri bile korkutan hareketleri, !ardı. Sirkecide bu hal olurken Kum
ve para.şütçülerimizin boşluğa kahra- kapıdaki trenin de başına ayni Cıkibe
manca atılıp yere doğru süzülüşleri, tin geldigi haber aiındı. Telefonlar ya
zev~, ~tihar, ve it.~ad veren niunüte- ğıyor, istasyonlarda binlerce halkın 
na hı bır heyecan ıçınde alkışlandı!.. , biriktiği bildiriliyorou. İzdihamı önle-

Paraşütçüler yere süzülürlerken. rnek için civardan zabıta kuvvetleri 
yanımda bUlunanlardan birisi, yanın- toplandı. Emniyet MüÇürü Salih Kılıç 
dakine: da Kumkapıya gelerek bozulan intiza-

- Ben, diyordu. Paraşütçü olsam, .mı temine ça1ışıyordu. 
merdivene hiç ayak basmazdım! Bundan sonra trenin birisi ancak 

- Neden? , ı 2 den sonra hareket edebildi. 
- Apartımanın darnma çıkar, şem· Demiryolu idaresi izdiham karş1-

siyemi açıp kendimi aşağıya koyuve- ~ında bir kaç tren daha kaldırması icap 
rirdim! ederken bunu yapmadL Halk da yol-

Numaralar bayramın, neş'esin. büs- )arda döküldü kaldı. 
bütiın arttırdı. TayyarecUerden bırisi., Bu vaziyet üzerine şimendifer ida-
uçuşa hazırlanırken, meşhur bir Bek· resine telefonla müracaat ettik. 
taşi türküsünü okuyordu: c- Bugün ÇO~ meşgulüz, size cevap 

Kah çıkarım gök yüzüne. ~eremiyeceğiz. Yarın müdüriyetle te· 
Seyrederim alemi, mas edersiniz• denildi. 
Kah inerim yer yüzün~ 
Seyreder alem beni! 
Gülüyoruro ve: 

- Anlaşıldı, diyorum, artık Bektaşi 
nefesleri, tayyare marşıarına karıştı!. 

Garp Paktı 
Fransızlar PJman cevabını 
menfi surette karşıladılar Ahali arasında, sevinçten ve sevgi

den, planörleri, tayyareleri, okşayan-
lar hatta öpenler bile var. Bir tayyare Paris, 14- (A.A.) - Garp pakta 
çavuşu onlara: meselesi hakkında gazeteler uzun tef· 

- Rica ederim, diyor-· Ellerinizi sirlerde bulunmağa devam etmekte -
sürmeyin... dirler. 

Bir ihtiyar, sevimli, samimi bir asa- Echo de Parüı gazetesinde perti • 
biyetle cevap veriyor: nax, diyor ki: 

- Neden sürmeyecekmiljiz? Elimizi <cMusolini, bir nevi dörtler misakı· 
de süreriz, yüzümüzü de, gözümüzü 

Kızkaçırma yüzünden 
Bir muhtar .. öldürüldü 

(Baştarafı 1 Ind snyfada) 

Bu havalide adet budur: Evlenecek 
kız kaçmlır ve !kız tarafile uyuşulup 
nik&h meraalmi bitineeye ve evlenilin
ceye kadar kız !komşuiardan birisine 
misafir olarak bırakılır. Evlenecek er· 
kek. de düğün yapılıncaya kadar kızın 
bulunduğu evin semtine uğramaz., 
kendi evine de gitmez, başka evde mi· 
safir kalır. Beşir de kendisine kaçmı~ 
olan Saminin kız kardeşini bu adete 
uyarak Süleyman ismindeki komşu -
suna emanet etmiştir. 

Diğer taraftan Sami hemşiresi Mak· 
bulenin Beşire kaçtığını ve Arap çift· 
liği köyünde Süleymanın evine ema • 
net edildiğini öğrenince kızın dayısı Ha 
tip köyünden Ha.kkıya ve Sarayyeri 
köyünden Tevfik! e diğer arkadaşlan
na haber göndermiş ve bir kaç gün ev
vel hepsi birden Arap çiftliği köyüne 
gidip Süleymanın evine bir baskın yap 
mışlar, kızı yaiınayak önlerine katıp 
gece karanlığında silah ata ata yola ko 
yulmuşlardır. 

Buralarda kız kaÇJrılırken silah at· 
mak adettir. Fakat bu arada hep bir a
ğızdan bir de kız kaçırma türküsü söy
lenir, silah sesini işitenler kız kaçın -
lıyor sanmışlarsa da kız kaçırma tür -
küsünü duymayınca neye uğradıkları· 
nı anlayamamışlar, evlerinden dışarı 
ya fırlamışlar, devamlı ve bir müsa -
demeyi andıran silah aeslerini sesle -
mişlerdir. 

Nihayet bir aralık ailah seşleri ma,._ 
na olunca herkes öğrenmiştir ki kö ~ 
yün muhtarı Musa silah seslerini işi • 
tince evinin önüne çıkıp ne o1duğunu 
anlamak istemiş, silah ata ata. ilerlt!yen 
bu grup u görünce: 

- Durunuz; bir fey söyleyeceğim, 
ben muhtarım demiş fakat gruptakHer 
Musanın kızı kaçıran Beşirin amcası 
olduğunu bildikleri için: 

- Bakındı hele. Daha laf ediyor 
diye tekrar silah1arını patlatıp yolları· 
na devam etmişlerdir. Fakat bu pat -
layan silahlarla muhtar Musa karnın 

dan yaralanmış, Bolu memleket has 
tanesine kaldı~ılmış, arada kendisine 
ameliyat yapılarak. kur~unlar karnın
dan çık.anlmış iae de muhtar ölmü' -. 
tür. 

d nın yüksek hakemidir. Söylediğine gö e. .. 
Bilmem, tayyareye karşı ruhlanmrz- re, Avrupa, emin ellerde bulunuyor. Bu işin Makbulenin evlenince mi ~ 

da yerleşen sevginin hudutsuzluğunu Fakat Paris ~ Londrada mukabil pro- rasını ayıracağından korkularak yapıl 
tarif için, bu cevaptan daha belagatli je, menfi surette karşılanmıştır. Yani dığı tahmin edilmektedir. Hadiseyi ya 
bir elimle bulmaya imkan var mı': bu proje kabul edilmemiştir. Almanya panlar 3 gün sonra gizlendikleri yer -

Naci Sadullah yı icendi tasavvurlarını meydana çıkar- lerden çıkarılarak yakalanmışlardır. 
Trenler halkı nakledemedi mrya mecbur etmek siyaseti terkedil~ Kızın meydanda bulunmama 1 da en-

.. Dünkü hava bayramını seyretmek memiştir.n dişe uyandırmış, fakat biraz sonra kı
uzere Yeşilköye gidecekleri götürmek Ba!~n Tabouis, Fransa hariciy~ n~- zın dayısının köyünde olduğu anla _ 
ıçın de\·let demiryolları Avrupa hattı zaretının, Alman cevabını menfı bır şılmış, o da meydana çıkarılmıştr. 
işletme müdürlüğü muayyen saatierde şekilde karşıladığını kaydettikten son- Muhtar Musa herkes tarafndan se

oSon Posta.;' oın (Gön61 fsl~ri) sütununu idare eden 

(Teyze) bir nk e , açıyor 
k 1 

•V• • 1g1n -
tipi nedir? 

Çehresi, tabiatİ, bilgi derecesi 

diğ i 
.. K e 

tipi nedir? 
Çehresi, tabiati, meslek \'e san'atl 

Anketi açan 

(Teyze) yi dinieyeJim 
Gün geçmiyor ki kadın veya 

erkek okuyuc:ulanmdan JU mealde 
mektuplar almıyayun: 

<(Bekanm, evlenmek istiyorum, 
Fakat muhayyelemde canlandırdı

lmı gı"bi bir eı bulamıyorum.» 
Bu, muhayyelede canlandırıla.D 

eı nasıldır? Delikanlılar hayat -
lanm ~ geısç Imm, 

aenç kDJar birlikte yna kura • 
caklan erkelin uasıl olmasım 

istiyorlar 7 Öyle ümit ediyorum Id 
sorduğum suallere alacağım ce -
vap neticesi bize aeıaçlerbı 

Cf seçmekteki dÜfÜDCelerW 
Jataujl gibi lzdivaç yolaDda 
yanlq i.ıtikamet tutanlara da fay· 
dalı olacaktır. 

Son Posta, (Teyze) nin suallerin 
c-evaplann fıepsini yazacağı 

teşredece i ~r ce sahibi de 

r c 
veya bu hediyeyi adresine ~·ollayauktır. 

Bun an başka neticede cavabt e ço be... U ler 
Blrlnclge : 50 lira 
lklnclge : 25 lira 
Oçancüye: 15 lua 

Müki.Eat verecektir. -
Cevaplar 80 kelimeyi seçımyec ek, aeçene b~ miktara 

f ~ek zarflaı-m üzerine ( Göaiil t,leti • Anket) 
Ja.zm&Yl unutmayuuz 1 

• • 

tren ;:r kaldıracağım ilan ettı. Gazete- ra bu cevabın nazik bir lisanla kaleme vildiği için bu feci fıkibeti herkesi ağ
lerde d ilfınla.rı okuyan halk kendi ha- a1ınmış olduğunu tasdik eylemektedir. latmıştır. 
==~~~==========~====~~~~~====~~===========================~ 

Milli roman No. 10 t' · h' · h 'd bt k k af:a!f' ısı ıç şüp e yok gerı e ra tl ları halonları vaziyetİn değiştiğini keşfe - Bugünlerde Anl(:ara gazeteleri vv>(ic· 
sevgililerdi. Hemen hepsi ya evli, ya de.miyorlarcb~ kumandanın Çankayada ecnebi se 
nişanlı idi. Evli ve nişanlı olmayanların Cephe içinde ve cephe gerisinde lere bir çay ziyafeti vereceğini jlaP .~ 
da hayallerinı' do1.duran birer sevgilı' L.!.__d b' b 1 b h 1 h d I k B k d b' traC,.... oıT en ıre aş ryan u umma ı are- er er en aş uman an ır gece J'~ 
mevcuttu. ketin büyük bir taarruz hareketine ha- Ankaradan otomobille hareket e ei' 
Düşman kar. ısında her dakika bir zrrlık olduğu anlaşılıyordu. ve bütün gece toz çölünü g.eçe' , 

şarabnel ve mermi yağmuruna, bir ha- F al<at istikameti, siklet merkez.i ne- Konyaya inmiş ve oradan gatP etP 
va bombardımanına hatta bir mazg;ıl resi idi. hesi karagahına geçmişti. Jt11 

- Hiç inanmadım. Siz bir kere ka- ( Şimdi bir başka ark aşlarına, araia- irUilakına maruz iken bir saniye bile Bunu cüzütam kumandanları bile Başkumandanı-n !hareketi o ka ~ 
dın mektubu yazmasını bilmiyorsu - rında olmayan yüzbaşı Arife böyle bir neş'elerini kaybetmiyen genç zabitler kestiremiyorlardı. gizli tutulmuştu ki ileri gefen bir ç:g. 
nuz. Hanginiz yazdıysa kıvıramamış, l mektup göndermek için kumpas ku • her gün bir raarruz emri belHiyerek Başlımmandanlık, büyük erkanıha-r~ devlet erkanı, meb'uslar bile onun r• 

ı b d• o 
muhakkak aol eli le yazdı, mahsus bir ı ruyorlardı. yaışıyor ardt. iye derin bir "kunet içinde planını la Ankarada ouTundaiunu zanne •Y 
kaç imla yaniışı da yaptr. Halbuki ka· Hepsi de ona ait bildiklerini ortaya Ağustosunı yirmisi olmu tu. tatbike ba:şlamı,. bulunuyordu. lardı. e 
rımın imla yaniışı yapmasına imkan dökünce yüzbaşı Arifin Istanbuldaki Geniş bir cephe üzerine yayılan pi- Büyük Başkumandanın aKustosun Zaten bütün hazırlık tertibatı .. ~~:r 
yok. Falsoyu oradan verdiniz. Yalnız vaziyetini, samimi do ılanndan akra- yade ve topçu ve süvari lht'aTarı arasıra yinni birinci gecesi Kon~a-dan Altşehir yapıhyordu. Gündüz lcıt'alar aga~· 
su Esat bey mesel-m' ı· ner- _ıen o··c.ren- basından bahsettır· ece'- k- _.rar n1ev•••k yapılan topçu düellosu, piyade ateşi ile ileraı'nd- 1~ «Şuhud) ko"yu"ne geld·ı;;; 1 d k" 1 d · · h cfı-ao~· T .... ca o ıı;: ua -.. "" ~1 o· a tın a ve oy er e ıstıra at e " 
diniz kuzum. bir mektup yazmak imkanı hasıl ol • dümanlarını kaybetmiyerek muntazam haber alınmıştı. Fakat ounu ancaK ku~ dı. 

Yüzl..--1 dudaklarını büktü: du. keşif hareketlerile düşman mevzilerini. mandanlar biliyorlardı. T I ~r UG-\' d aarruz panının esası şu iaı:- _-1if\ 

- Kaç ere kendin söyledin yahu. Fıkır fıkır gülerek bu mektubu uy- ~e ü~man gerilerinc;!eki menziL ve ih- Müsta.kn topçu fırkası yaveri birin~ d ~l'P"'-
lneboluda beraber konuşmadık mı ) durmak için fırka yaverinin odasına tıya~ mevkilerini tesbit ediyorlardı. ci mülazim Fikret de kumandanını ya· Orduların asıl ltuvvetleri ıl ~iiı" 

1ül.izim Fikret hatırladı. Hatta Sa- girdiler. Bır kaç gündenberi cephe gerisinde nında büyük. hazırlığın tatbikan için cephesinin bir cenahında ve ınürrt -r3İ' 
kar} a ~e burada bir çok defaler ls • • • • her zamankinden fazla bir hareket baş- çal~ırken aldığı emir muci&ince başla~ olduğu kadar dış cenahmda topla~ı 
tanbu dan bahsederken bütün cephe Cephe hayatı böyle dertleşerek, sa- lamıştı, Bir kaç hafta evvel mülazim yan hareketi en yaltın arkadaşlarından tam manasile bit imha ınuhar 
arkada lan ~fbi birbirlerine ailelerin- kalaşarak geçİ) ordu. Fikretin latife olsun diye arkadaşlarına bile gizleyordu. yapBmak. f 1~ .. "len ,._'()-tt' 
den de l tanbuldaki do tlanndan bah- Cephelerdeki kıt'alar birbirlerinden , .. erdiği haber de doğru idr. Ağır topçu 2] ağustos gecesi bütün lC.umandan- unun için muv, lK goru ~-
setmişlerdi. uzak mesafelerle mevzi almış olmaia- mevzii değişmişti. lar: garp cephesi Jcarargahı ollin çadn:lı yet asli kuvvetleri dü manm Afyot'l Jı 

Bı'rbı'rlen'nı'n eşı'nı' "e dostunıı, hat...::; rına ragm-en gen,. zabider ık s·.k top· Süvari fırkası sol cenah ilerisine ha- d •t.J. I I d O d h' h . d b l n •a<Y ceıı • c.a ~ or uganta top anmış ar ı. ra a taa.r~ ra ısar cep esın e u una " e- (1.1' 
hısımlarını, akrabalarını o kadar iyi lanıyor. Aralarında eğlenceler tertip l'eket etmişti. ruz planı harita üzerinde son defa ola· gurupu cenubunda Akarçayla DıJO' p· 
öğrenmişlerdi ki böyle samimi görü - ediyor ve lstanbula., memlekete, vazi- Bütün bu hareketler, manevralar rak gözden geçirildi. pınar hizasına kadar olan sahada tO 

şen bir aile mektubu uydurmak kolay yete dair çene çalıyorlardı. geceferi oluyordu. Taarruz planı tabiye fenninin en lamak. 
'ıir iş olmuştu. Konuştukları mevzularm en haya· Dü~manm keşif tayyarderi ve aaQit yüksek caer!e!inden ~ir.i idi. 

(Arka5' ~) 
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(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan 1 A. R. 

Suat, kaınarasının kapısından girer girmez, mülazım 
Alinin aşıkane bir ta vur la kolları ni açarak: " Seni 

seviyorum 1 , diye bağırmasından zevk almıştı. 

Mart 15 

Yazan : Celal Cengiz 

Bu, altı kişilik zabit kamarasında,ı bili cc Mis)) tir. Siz de, öyle diyeceksi -
kendi yatağına uzanarak bir kitap o- niz. . 

Güneşin ılık harareti altında Prensesin 
sırtı ısındıkça ıieş' esi artıyordu kumakla meşgul olan mülazİm Asaf - Daha ali, ya ... Biz de, mis gibi 

başını kaldırdı: koklarız. 
- Oo .. maşallah .•. Epeyce terakki Mülazim Alinin defterine, şu cü m- - Babam nerede~ H -Ham at saltanatını yıkan Nara~·ı rıp solmağa başlamıştı? 

var ... Aferin Ali. V allah i, ne işini bi- le ler sıra lanınıştı: - Sarayın taracasında. Muzaffer Suriyeden muzaffer döndü. Onu mu- Bunun sebebini anlamak güç bir i~ 
lirsin . Bedava lngilizçe hocasını bul • [ Ah, mis 1.. O kadar tatlı bakışla - Naraşın ordusunu seyredecek.. zaffer ordu si le Akata gönderelim .. değildi. 
muşsun. 

Diye, gülrneğe başladı. 
- Bedava mı? .. Yağma yok ... O 

bana lngilizçe öğretecek. Ben de ona 
rnusiki meşkedeceğim... Gel, Suat 
efendi. Şöyle karşıma otur bakalım ... 
Ben, deheri hazırladım. Şimdi, en la· 
ı:ım olacak şeyleri soracağım. Günde, 
on kelime öğrenmeğe çahşacağım. Ye
titmez mi?. 

Diye söylenmeye başladı. 
Gülümseyerek mülazim Alinin yü

züne bakan Suadın gözleri, birdenbire 
rnülazim Asafa kaymıştı. Asaf, yata
ğında yüzüstü dönmüş .. başı, yataklı
ğın kenanndan sarkmıştı. Lombozdan 
giren hafif bir ışıkla çehresi biraz daha 
koyu bir şekil almış.. gözleri, daha 
berrakhkla parlamıya başlamıştı. 

Şu anda, Suadın kalbinde; hayatın
da i!k defa hissettiği garip bir heyecan 
vardı. O, karnaranın kapısından girer 
girmez; mülazim Alinin, aşıkane bir 
tavır ile kollarını açarak: 

- Seni seviyorum. 
D iye bağırmasından, emsa1siz bir 

ı:evk almıştı. 
Çok iyi b iliyordu k i ; bu sözler, hiç 

bir c iddi ve samimi mahiyeti haiz de

ğildi . Ancak; gidilecek memleketin 
dilher kız ve kad~nlarına daha ınun is 
aörünmek istiyen çapkın ruhlu bir gen
oin, öğrendiği iki kelimeyi tekrar ede· 
rek , d ilini a l ı ştırmak istemesinden iba

rett i. Böyle o lmakla beraber; o iki ke
lime Suadın genç ve bakir kalbinde 
şimdiye kadar duymadığı bir telezzüz 
husule ge!lirmiş.. bu lezzetin verdiği 
aersemlikle, h iç düşünmeden: 

- Ben de, sizi seviyorum. 
Diye mukabele göstermişti. 
Fakat bu mukabele; onu büsbütün 

sermest etmişti ... Hatta; bak ir ha ya· 
tının, ilk aşk muhaveresinin, böyle 
bir sahne muaşakası gibi ciddi ve sa
mimi olmadığını düşünerek , kalbinde 
gizli bir teess iif bile hisseylemişti . 

Mülazim A)i, defterini çıkarmı~; 
öğrenmek istediği şeyleri, sormaya 
başlamıştı : 

- E, söyle bakalım, Suat efendi! .. 
<CAh, ma.dınazel 1.. o kadar tatlı ha • 
kışlarınız var ki ... )) nasıl der1er}. 

- lngilizçede, madmazelin muka-

B1r Doktorun 
Gün lük 
Notlar indan 

lslinınai 
Bilyel 
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Büluğ çağın ı bulan gençlerde maalesef 
ekserlyetle tesadüf olunan bir suUtlyat
tır. Istlmııai bilyedln mütemadl ve faz -
lnslle devamı cümlel asablye üzerinde 
derin aidsler tevlit ettiği gibi gltglde za
flyeti mucip olması hnseblle bllhassa ve
reme müstnlt kansız kimselerde tehlikeli 
ii.klbetler yaratabilir. 
Bulu~ çağına gelmiş olan delikanlıları 

ve çocukları yapayalnız odada bırakma
malıdır. 

Uykusu gelmeden yata~a yatırmamaıı
dır. 

Yatak mumkün oldu~ kadar sert ol -
malıdır. 

Okud.ıTru kitapları kontrol etmek lA -
zımdır. Hi ivatı körükleylcl romanlar 
ve açık re 'lıieri çocuğa göstermemen 
ve lkutm lıdır. Onların boş saatlerin-
de yapa(' rı şey açık havada gczmek 
v ..Lhut • ı lerde spor yapmak veya-

meşgul olmaktır. 

< •) n u notları kesip s:ıklayınız, yahut 
biı albu ıc y pı tırıp ltclleksiyon yapınız. 
Sı' ıntı ıamarıırı ızd:ı bu notlar bir doktor 
&' ımd dın zA yetlşcbilir. 

rınız var ki... Gudeanın kızı cariyesile beraber Akat tacını da yere vursun !n Her gören göz, güzel prensesin ne~ 
[ Gözlerinizin cazibesi, beni bir an• sarayın taracasına doğru yürüdü. Sumerli prenses omuzlarını kaldı - den birdenbire ümitsizfiğe düştüğünÜ 
da aize meftun etti. Gudea saray muhafızı ile taracada rarak, mağrur bir tavırla babaşına dön- anlıyabilirdi. 

[O kadar tatlı bakışlarınız var ki; konuşuyordu: dü: Naraşın arkasında bir deve üstünde 
bunlar karşısında tahammül edemiyo- - Naraş bu kadar deveyi nereden - Samayı Akada göndermekte is- genç bir kadın görünmüştü. 
rum. bulmuş acaba?··· tical ettin sanıyorum. Keşki bir kaç Bu devenin başına, Naraşın beline 

[ Hayatımda, ilk defa olarak sizi -Suriye inci ve deve memleketidir. gün daha gecikseydinizl taktığı asalet püskülü sallanıyordu. 
sevıyorum. 

[ Aşkınız, bir alev gibi kalbimi sardı. 
Bu ateşin içinde yanıp kül olmak isti-
yorum. 

(Bu nermin e1lerini_ı, bütün haya -
tımda, ebedi bir hatıra olarak. kala -
cak.] 

Mülazim Ali ile mülazim Asaf; u

zun müşaverelerden sonra bu cümlele
ri tertip etmişler; İngiliz<ielerini sora
rak deftere geçirmişlerdi. 

Suat; bu iki taşkın ruh lu gencin su
all erine, birer birer cevap vermişti. Fa
kat, her sual soruldukça da, kelbinde 
derin bir eza ve ıztırap hissetmişti. 

Yarım saatten fazla süren bu meş
guliyetten sonra; mülazİm Ali elinde
ki defteri kapayarak: 

- Bugün, bu kadar yeter.. . Hadi 
bakalım; şimdi de musiki dersine ba~
lıyalım. 

Demişti. 

Fakat Suat,derhal ayağa kalkarcık: 

Orada kuzudan çok deve vardır. - Onun yerine Nara.şın gideceğini Herkes kolaylıkla anlamıştı k.i, bu, 
- Naraşın bu kadar ganaim ge tire- mi sanıyordun? Naraşa ait bir kadındı. Onun karısıydı. 

ceğini umuyor m uydun? - Şüphesiz. Niçin gitmesin.. fazla 
d Ç (Arluısı nr) 

- Umuyor um. ünkü, Naraş bu- şeref, omuzda·taşınan bir yük değil k: 
radan giderken, (Hamatı Ur'a getire· ağırlık versin .. 
ceğim ) demişti. . Güzel prenses, Naraşın bütün şeref-

- Sözünde durmuş .. Hamatlıların leri nefsinde toplamasını, onun herke
büt"tin hazineleri Hamattan Sumere sin fevkine yükselmesini istiyordu. 

geliyor. Gudea: 6u günkü PrograM 
- Naraş kahramanlar kahramanı - Naraş yorgundur, dedi, istiraha-
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- Beline üç sarı püskül takmak denberj yoilara düştü.. uzun zaman- Ö&le neşriyata: 
hakkıdır. danberi hasretini çektiği oğlunu gör • 12.30: Plfı.kla Türk musıkı,ı. 12.50: Havadı& 

G d b d 13,05: Muhtelif plAk neşriyatL 
u ea u sıra a taraçaya giren rnek istiyor. Akşam neşriyatı: 

kızını gördü.. sevinçle ellerini uzattı: ı Sumer prensesi babasının verdiği 17 : İnkılap dersleri üniversiteden naklen. 
- Gel yavrum .. muzaffer t\araşın 1 cevaptan memnun olmamış değildi. Recep Peker tarafından, 18.30: PlAkla dans 
d H ı muslklsi, 19,30: Çocuklara masal: t oallP 

or us unu ve amattan getirdiği hazi- ~ Naraş Ur' da kalacak olursa, di.iğünleri Arcan tarafından , 20 : R1fat ve arkadıı.şları 
neleri birlikte seyredelim. de çabuk yapı lacak.. ve birbirlerine tarafından Turk muslklsl ve halk p.rkıları. 

Sumer prensesi babasının yaııına çabuk kavuşacak1ardı. 20.30: Ömer Rıza tarafından arapça söyle\', 
20,45 : Safiye ve arkadaşları tarafından Türk 

oturmuştu. Develer ağır ağır yürür ve halk co~- muslkls1 ve hnlk şarkıları, Saat ayan. 21,15: 

Ortalığı aydınlatan güneşi n ılık ha- kun naralar atarak bağrışıp dururken, Şehir tlyatroou dram kı.sm, ( Rlgoletto ) 
rareti altında prensesin sırtı ısındıkça Gudeanın kızı birdenbire neden. otur- 22,15: Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plak~ 

• · d la sololar, Opera ve operet parçalan 
neş esı artıyor u. dug~ u verde sapsarı olmuştu/. 

J Yarınki Proıram 
Gudea kızından çok neş' eliydi. 16 i\lart 1937 Salt 

- Naraş nihayet muzaffe:- olarak Zavallı baba !.. iSTA'SRUL 
döndü yavrum 1 Göğsümü ne kaôar Zavallı Gudea !.. Öf:le ~eliriyatı: 

12,30: Plnkla Türk musiktsı. 12,50: sava· 

- Efendim 1 •• Bugün bana müsaa -
de etmenizi rica edeceğim. Hem, fena 

halde başım ağrıyor .. hem de, (Aden)

de aldığımız resimlerin camlarını ka
ğıda çekeceğim. 

kabartsam yeridir sanırım. Sen de be- Koskoca bir ulusun kralı olduğu hal- dls, 13,05 Muhtelif PlAk neşriyatı. 

• Diye mukabele ederek, sessizce 
marayı terketmişti. 

nim gibi, onun muzaffer döı1üşünden : de, kızının yetiştiği gündenberi • sırf Ak!!am ~e ·riyatı: 0 
sevinç duyuyorsun, değil mi~ ' onun )'U .. zu"nden - hiç de yüzü gülme- 18,30 Plakla dans musiklsl, 19,30: Emtnön t 

Halkevi neşrlyat kolu namına Bay :Nusre 
ka- .. Güz:I prenses önüne bakarak gü- ı miş .. bütün hayatı ıztırap ve neş'esiz- Sefa (Yeni kitapları, 20: Belma ve arta ~ 

Suat, dayak yemiş bir kedi gibi, ba
şını önüne eğmiş .. doğruca karnarası

na inmişti. Içeri girer girmez, kapıyı 
arkasından kilitlemiş .. fesini bir tarnfa 
attıktan sonra;~ hafif hafif sallanan 

brandasının üzerine uzanıvarmıştı. 

Yüzünde, bir tik.sinme alameti be
lirmişti. Dudaklarını bülc.e büke: 

- Meğer, erkeklerin ne iilrenc ruhu 

lumsedı. lik içinde geçmi"ti. daşları tarafından Türk musildsl ft hal~ 
Cevap vermedi .. fakat, belliydi ki O, kızını mes'ut görmek için, kaç şarkıları. 20,30 : ömer Rıza tarafından.:,.: 
d b b 

rapça söylev, 20,45: Cemal KamU ft ar ı 
o a a ası gibi seviniyordu .. neş'e - kere evlendirrnek istediyse, hepsinde daşları tarafından Türk muslklsl ft hal 
liydi. .. .. . . engel çıkmış ve g ijzel prensesin bütün şarkıları, Saat ayarı. 21,15: Şehlr t~y&tros;' 

Sarayın onunden, eskı an .ıneye gö- u"mı'tler'ı b"ırer sebeble suya düşmüşti.i. operet kısmı tararından (Lüküs hayat , 
lk ı birinci perdesi, 22,15 : Ajans ve borsa h:ı .. 

re, i Önce ga~aim yüklüw hayvanlar, Güzel prenses, muzaffer N~raş o: • berlerl, 22,30 : Plakla sololar, Opera Te o~ 
ondan sonra esırler geçmege başlamış- dusu geçerken, neden birdenb:re sara- peret parçaları. _.. 
tı. - - ~-

Muzaffer ordunun ilk (yol gösteri- • ~ • 
ci) kolu önden geçmişti. JI.n arkadan e 1 ıenı ı:ıır "~ 
okçu ve nişancı muharipler geçiyor _ '.:, \ ~, iJ '-" :). 

varmış?.. du. ~V~ :.C?~ 
Diye söylenmişti. N,araş bu muhariplerin arasında kır '~~ O(S) 
Suat, hayatında henüz bir aşk oyu· bir ata binmiş, miğferli başı yukarda, ~ C,. 

nuna girmemekle beraber; kalbinde sarayın taraçasına bakarak yava~ yavaş ,,~' ~ 
aşka karşı çok mühim bir mevki ver - ilerleyordu. V 
mişti. Kumandnn, Sumerlilerin adetince ~ s 

(Aşk} denilen şeyin ne olduğunu; ordunun son neferine kadaralayı takip n.! .._.. 
-o tarihte elden ele gezen- ( Pol ve eder. Muhariplerin yanından ayrıl - ~~ t-4 
Virjini) ismindeki romandan öğren - mazdı . ~~~ 
mişti... Bütün sokakları dolduran yerliler: Q.) 

Suat; bu romandan öğrendiği aş - - Yaşasın Naraş .. 
kın - hayatını mütemndi bir özlet ve Diye bağrışıyordu. 
safvet içinde geçirmiş olan ihtiyar bir 
muharririn hayalinden doğan - basit 

bir köylü hissinden ibaret olduğunu 

farkedememişti. ~nun için; şimdi mü

lazİm Ali ile Asafın kendisinden sor
dukları sualler karşısında, Suat derin 

bir hayret hissetmişti. Kalbindeki saf 
ve bakir aşk duygusu; tıpkı bir çonwk-

la karıştırılmış, içi toprak dolu bir su 

kaynağı gibi , bir anda bulanıvarmış -

ti. 

- Demek ki, bu erkekler .. hitap e
decekleri kadının henüz yüzünü gör
meden, böylece parlak kelimeler ta -
sarlıyorlar .. cazip cümleler hazırlıyor-

: lar .. tam zamanı gelince, yerine göre 1 
bunları kullanrnıya ıbaşlıyorlar .. böyle- ı 

1 ce de genç kızları avlıyorlar... Tıpkı , 
ökse ile kuş tutan merhametsiz ve ha- 1 
şarı çocuklar gibi .. • 

Suat, böylece düşündükten sonra, 
içinde büyük bir memnuniyet hissedi
yordu: 

(Arkası var) 

Gudea: 

- Kızım, goruyor musun müstak
bel kocanın kazandığı şerefi?. 

Diye mırıldanırken, sokaktan bir 
na ra yükseldi: 
.. . .. . . . . . . . . ' .. 
1\öbetçl 
t:czaneler 

_.... •• • _. •• t ;;.il . 1 . .... . .. 

Bu cece nübetçi olan eczanel~r §unlar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Pert.ev>, Beyazıtte: (Bel

kıs) , Şehremininde: (Ham di), Fenerde: 
( Emllyadl ), Karagümrükte : C Suat ), 
Samatyada: (Rıdvan), Şehzadebaşında : 

(Üniversite), Eyüpte: CArlf Beşir) , Emin
önünde: ( Arninnsya ), Küçükpazarda : 
<Necntl Ahmet), Alemdnrda : (Esnt), Ba
k! koyündc: (İstlpanı . 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Tünelbaşında: <Mnt kovtç) , Yük'lekknl

dırımda: Vingopulo) , Guiatada: (Mer -
kez), Takslmde: (Kemal - Rebul), Şiş -
lide: (Pertev) , Beş!ktaştn: (All Rıza). 

Bo{taziçi ve Adalarda: 
Üsküdardn: ( İskelebaşı ), Sarıyerde : 

(Osman>, Büyükadada: (Şinasi), Heybe
llde: (Tnnaş). 

., 

PERLODENT 
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Kasr şirin bakkallarında 
Kundura bile satılır 

ROBOT 
(Bnştarafı 9 uncu sayfada) 

diği için vurmadan içeri girdi. Koca -
sını gördü: eli hala kitabının üstünde, 

Geçen haftaki 
bilmecemizde kazananlar 

yan tarafa devrilmiş, başı duvara doğ- 2 7 şubat tarihli bilmecemızde ka • san, Kabataş lisesi 6 dan Turhan Er~ 
ıu sarkınış ... Belli ki başmı, şiddetle zanan küçük okuyucularımızı aşağıya men, ·Gebze Talat oğlu Nihat Güleıı 
inip parçalıyan darbeden muhafaza et. L-ı b T c D D A H · 1 tm 

yazıyoruz u e urgaz • . . . . . ış e ~ 
rnek istemiş ama muvaffak olamamış. · FUTBOL TOPU idaresi şube 2 muhasibi Cemal oğl'1 
Gözleri yan açıık, alın kıpkırmızı, ka - Ankara htekin ilk mektep 3/C den Nuri 
fası parçalanmış. Yatak çarşafında kan, 765 İbrahim Çayabahar. KART 1 

Iranda hangi meclise girseniz yaz, kış size çay ikram 
ederler. Verilen çayı içmek ev sahibine karşı bir 

saygıdır. Yolda bir macera ... 

bir gölcük teşkil etmiş. Paul, hiç şüp· KRAVAT Pendik Karanfil sokak 20 de Nedi • 
1 hesiz başını çevirmiş, hayretle: «Aa!• Çankırı orta mektep 3/ A dan ı .3 J me Şendar, Ankara Türk maarü ce • 1 

diye bağrrmış, sonra başını devirmiş Hamit, İstanbul erkek lisesi 2/C den miyeti mektebi 3 den Alik İbragimo~ 
olacak. Müdhiş bir darbe. Eli henüz sı- ı S67 Kemal. İzmir Karşıyaka Zafer sokak 59 da ~ 

. Yazan: lbrahlm Hoyl cak. Regine bu eli tuttu, tutar tutmaz ÇAY FİNCANI Özdurak, Ankara Mimarkemal ill 
ı da gözlerinin önüne bir çok bahtiyar- Süleymaniye kız orta rnektep 2/ A mektep 5/B den .. ıs Hüsameddm, A~ -"- lık anları geldi; birdenbire anlad~ğ~ bu dan ın Sühey1a Düren, İstanbul kız kara Devrim ilk mektebi 5/B den .f1 
saadetin kaynağı artık kuı-umuştu. orta mektep ı;A dan 7 .. Bedia Sezen, Salahaddin, Ankara Atatürk mekteliJ 
Yeisle eli bıraktı. Kan kokusu, le~I?k- İstanbul erkek lisesi 1/B den .. sı Ser· .. /B den 3H Muhsin Ertem, Uşak or • 
ların kokusuna karışıyordu. Regme .tnet Tebe İstanbul ı inci mektep 5 7CJ ta mektep 23 Behçet Alpat, Ankara 
bayılacak gibi oldu. Bu ölüden kuı·tul· ş d" r, 2 nci orta mektep 1/E den 24 Muzaf4 
mak için lambayı söndürdü. Fakat kan' a ıye. MUHTIRA DEFTERi fer, Ankara Bomontiüstü Maltepe ~ 
ko~usu karanlıkta da ?:vam edıyor, Bayramiç Millizafer mektebi -i den faz sokak 3 de Türkan, Ankara Ök • 

Bağdattan 
lrana giden 

yollarda 
~törülen 

manzaralardan 

çogalıyor. O zaman Regıne, kocasının 34 A Alb Samsun İnönü rnek- süzce mahal1esi Angin sokak 3 7 de Se• il "1 · ı ...ı_ ke yçım ay, 
tamam e 

0 memış 0 masınu(;ln, n · tebi 4 den 61 M hmut Tarhan Ankara dat Yü.ksel, Adapazarı İzmiı caddesi 
~ini yakalayı.vermesind~n korkl~İ· Ba- Cumhuriyet ilk ~ektebi 4/ B 'den 247 1/A dan -i77 Hikmet Demirözü, Üskü" 
g~r~?. ~n kımden ?ir ~dnt be !Ye - Bürhan Bayraktar, İzmir Birincibeyler dar 30 uncu mektep 5 den 220 Sami 
?ılı~dı k~. Anc~k bır kı~ed~n.dAşı - sokak ı de !smail Hakkı, 44 üncü rnek· Cöngenel, Pangaltı lisesı .370 Zare~ 
gı~ an, oşup ~tm~. olan aşı?ı~ nn; 

0 
tep 5/ A dan Mihricnn Gökçeoğlu, 48 Mardin Sakarya mektebi 261 Kemal 

bflıyo.r,. her şe~ı bılı~or ... Reg~ne. çı~· inci mektep 4/ A dan Sı tk ı Altındil, Turan, Nişantaşı Hacıemin sokak 24 
gın gıbı . merd~venlerı koşarak md ı, 1 İstan'bul erkek lisesi 1 /B den Orhan Melahat Ekil, Ankara Aslanhane ma .. 
koştdui. Bı.r~lenbıre, yokuşun .o~tasında, Ziya, Mersin İthalat güm.rük muhase- hallesi Burkat sokak 2 de Halil, Ça " 
ken evı ı e Lesourd'un evının ara • be k~t'b' Es t kı T talca tümemir subayı binbası Esat kıZi d "k' .. 1 • b" . a ı ı a zı una. # 

sın a ı ı go ge gördi.ı. Bunlardan ırı- ALBÜM Nezahat, Cihangir İlyasçeleb: sokak 2~ 
~... nin Lesourd olduğunu anladı; evet, e· İstanbul erkek lisesi 728 Özengin, da Georg Yassis, Lüleburgaz 2 ncJ 

(Baştarafı ı inci sayfada) vet, Lesourd ile öteki adam. Aşığı sert İstanbul erkek lisesi 1 ı 84 Nihat, Snın- mektep 3 den Mürüvvet, İzmir Faik • 
mavi üniformalı, bir jandarma nefe '" bir sesle: sun orta mektep 2/B den 4 75 Münir, paşa mnhallesi ı 7 de N._dret, Mardin 
tınin c dur!..~ işaretile, otomobilimiz - Sen hele burada dur, dedi. Cağaloğlu Hamam sokak 4 de Salibe orta mektcp ı /B den 99 M. Özgen. 
durdu. Askerce selam veren jandarma Kadm, onun böyle sen diye konuş • Tezcan, Ankara ismetpa§a maha~Jesi Samsun Kcfeli apartırnan 8 de Ömer 
bu ani duruşumuzun sebebin: şöyle masından ürktü: Edirne sokak 20 de Sami Gülüney, Ka- Ertekin, Konya Pörçüklü mahallesı 27. 
lıah etti: - Aman dikk~ıt! Sonra bir duyan o- dıköy kız orta mektep Satia, Ankaral de Semahat, .Ankara ~'1. !vi. V. zat işleri 

Yol arkadaşlanrnızdan bir genç, ces.. lur... Ulucanlar Akbaş ma~alles: Günleı:ne~ j D~ sekreterlık şubesınde ~arbay Rıza 
llan erbabmdandır:.. Binaenaleyh, her Ama Lesourd omuzlarını silkti: sokak ı de Gönül, Istanbu; 48 mcı oglu Eşber, Gerede sıhh:ye baytarı 
h~ kadar Tahrana • gene bıl iş için • • . - Şimdi duyan o1ur diye dlış~nrne- mektep ı64 Zeki AltındiL Hayati Sağlam oğlu Fatin, Adapazarı 
gıtznekt.e ise de, ctahtelhıfz:. götürül -ı Belki o bir şeyler yapar .. Ve emirberi· nın sırası mı? S~n b.urada dur:. Hıç kı - TARAK orta mektep 2/B den 350 N. ŞımşeJi; 
ttıesi icap etmektedir. Ve çavuşundan ne seslenerek: ~~ld~ma. Be~ gı~eyım bunu duzeltmck İstanbul Gelenbevi orta mektep 2;A Amasya orta mektep 2/B den 16 ReceP. 
~ldığı emirle, bu gencin hemen orada - Guli... dedi. Çay hiyar .• (Çay ge· 1 ıçın alet getıreyım. Bozulmuş ... Baka- dan 352 Kadri Turnaoğlu, İstanbul er- Erden, Manisa J. M. Ka. K. Gd. başça.c 
Uıip karakol kumandanından emir te- t'r ) lım tamir edebi'lecek miyiz... kek lı'sesı· 3/B den 63 ı E'dtalı, Vefa ı vuş Sırrı kızı Gülsel, Amasya orta me]( ... ı· · . ı .. " Regine'in hiç sesi çıkm,yor. Yanın-ükkı etmesi lazımdır... * erkek lisesi .... 5 Cemi! Özkai, İstanbul tep ı 1 A dan 5 ı Osman Beşolt. Siva9 

Vaziyetimizi düşününüz, bindiğırniz İleride de kaydedeceğim gibi, Tür • da duran adama bakıyor: arkasınc ge- kız lisesi Emine ŞükCıfe, .\rnavutköy Paşanın mahallec;i Eskimahkeme so • 
~tornobil, acentanın hazırladığı otomo- kiyede kahve ne ise, İranda da cçay. niş bir palto giymiş, başına kocaman Birinci cadde 90 da Şake. kak 83 de Sıtkı. Gerede Misakı Milli 

ıl. Fi1vaki buyruğumuza tabi, tabi öyledir. Nereye gitseniz, hangi meclise bir şapka geçirmiş, yüzü de bir mas • DİŞ MACUNU mektebi 186 Salih Avat, Tosy
8 

Fevzi• . 
lrnnıa, banka müdürü yoldaşım, önce· girseniz, yaz ve kış, size çay sunarlar. ke ile örtülü. Ayakları iri irı. Cesim İstanbul Akşam kız san'at mekteb. paşa mE'ktebi Ürgün Direnç. 
elen böyle tepeden inmeleri hesapla - Bu çaylar, ufak, gayet şirin ve minik yumrukları var. Yüzü M. Lesourd'un 96ı Pakize Evren, Adapazarı orta rnek
tnadığı için, İstanbulda b:raz fazlaca istikanlarla getirflir .. Ve urnumiyetle evine doğru ·birden duruvenniş, hiç tep ı;A dan 3ı5 Sevim Erda5, Beyoğ· 
tğienmiş. Dolayısile, Tahrana ve me • şekeri içine atılmaz. 

1 
kımı~darnıy?r. ~· ~ourd; • lu Suriye apartımanı5 de Selma Tu -

~Uriyetinin başına günü, gününe ye - Verilen çayı içmek, ev sahibine kar-, -:~n şımdı gelırım,. d.ıyc bagırdı. naya, Ankara Hamamönii ılk mei<tep 
lşen}iyecek. Bir iki günlük teahhür, şı bir nevi saygıdır. Reddetmek te birar. Regıne orada sersem gıbı kaldı~:· Ya- 3/ C den 991 Mualla Arkın, Njşantaşı 

tnuaZZam bir kıstelyevın, ~ sicil me· da adabı muaşerete uygun hareket et· nın~a. 0 adam ... Hayır, adam degıl, ar- Hacımansur sokak 80 de Tevfik Ay · 
Selesi demektir. . memek demektir ... İranda çay um u -! tı~ ışın as.lını an.lam~~ı: bu adam san- bars, Çengelköy ilk mektep 319 Mu ~ 

Sana gelince; hava hoş tımma .. Du- miyetle, gand peh1u, şekeri yanında,• dıgı şe! bır ma~ıne ıdı. .~ocasını~ oda· zaffer. 
~p dururken yoldan olmak .. Hem de başka bir tabirle de cdişleme:., yani, sına. gıren. makıne. ~lduren m~kıne. DİŞ FlRÇASI 
k 

0
Y1e kayıtlı, tekliili bir surette sı - şekeri ağza alıp, acı çayla emerek içer· ı Bırdenbıre ya?~a~ı ~?l~n bır t~kın~ Bcylerbeyi Küplüce sokak 76 da Ne 

1 ıntı Çekmek. Oldukça fena, ne yapa- ler .. Çaya o kadar alışılmıştır kı, ister adamla:ın geldığinı ~ordu. Ya şı~~ı fise, Kadıköy birincı orta mektcp 202 
b~? .. Yolculuk bu, her şey başa gele- fakir, ister zengin olsun, her evde se· ı o~lar bır ~ey sorarsa··· _Yukarı~~ .?ı~- Şerif, İzmir Mst. Mv. da katip Naziı' 
h Uı.r?.. Delikanlı arkadaşımızı yalnız maver knynar. Sokaklarda, seyyar sa - ı nun de sogumakta oldugunu duşunu· kızı Nevin Uz, İstanbul ~rkek lisesi 
~takacak değiliz a ... Biz ue indik. Ve tıcılar, semaver ve çaydam bir arada· yor. . . 864 Nejat, Antalya lise 4/B den 692 
t• n rnerak saikasile, arkadaşınun fah- ki güğümlerile, oraya buraya çay ta ·j Bir an ~klına .kaçıp gıtrnek geldı .. Fa- Sakıp, Vefa Kovacıla.r caddesinde No. 
t 
1

1 !ercümanlığını yapmak üzere ona k~ şır. Usta çaycı çırakları da mahir bir kat kendınde ?ır .. zaaf ~uy~u, .rnakın:- 96 da M. Ali. 
ı
1 

dırn. Otomobil ile şoförü de karako- canbaz gibi, küçücük tepsilere otur -1 Y~ dayandı, eli Iuzu~etlı bır şeye det;- PARA ÇANTASI 
t'Un çöle bakan ve uzanan sessizliğine tulmuş, dolu on beş, yirmi çay barda- dı: buı:_un kan o~d.ugunu .anl~dı. Ba - Galatasaray lisesi Yet. B. ı ss S. Öz· 
derkettik .. Bankacı yoldaşım da için - ğını bir ellerinde, tek bir damlasını yılıp duşmemek ıçın. rnakınen.n omu - bay, İstanbul erkek lisesi 5/ A dan 38S 
~n lahavleler, çekerek, çöle doğru a· dökmeksizin götürürler... zuna tutundu. Sanki onun boynuna Ekrem Olguner, Pertevniyal lisesi .. / C 

dı. * bir sevgili gibi .. s~nlmış:~· Y ~I dar: ge - den 12 7 Sermet Ulusoy, Çapö. kız Ertik * Arkada~a fazla bir söz söylemenin çenler onları goru~c.e gulmege başla - mektebi 369 Nezahat, İstanbul erkek 
d. 13asarnakları gayet yüksek ta~ mer - yersiz oln~ağmı işaret ede~e~. (ben ~u- ' dılar. _İçlerinden ~b~rı de: _ lisesi 3 den F. Çivi. 
/Venden • İranın iyi hususıyetlerin - zuru kalble) o, akisleri yıızunde belı -l - Aşıkların halı başka olur, dogru- MÜREKKEPLİ DOLMA I{ALEJ\.1 
!ta; .biri. de bütün binalarm taş vey:t ren ve gittikçe artan bir endişe ile ~~y· ' su! dedi. Havza Yukarıçar~ıda Cumhuriyet 
l'a gır o1masıdır. Ahşap eve pek endr ·lıarımızı içtik. Saate ba~tım: Tam_ ogıe ı Varmki nushamlzda : Doyurnevi memuru Ahmet oğlu Lutfi, 
claStlanır - selre seke, kaı:~ko! kuman · vakti.. Tam üç saattir, Iran toprng~nda . • • Mardin orta mektep .. /A dan .. , Sa -
da nının odasına çıkhk. Uniformasın - bulunuyorduk... Ve sabahtanben de EceJı geJmemış J... hihaddin Orcan, Fevzipaşa istasyon şu· 
~ ~; kılıcından zabit olduğuna hti.k· kursağımıza bir lokmacık ol~u? ko~ : be 51 şefi Adil kızı Şükran. Beyoğlu 
~t-l tı?ırn gayet nazik. v~ o nisbette muş değildik. Her yerde olougu. gıhı, Yazan: J(rdircan Kaflı Bulgar mektebi 37 Blagoy Lütikof, 
ifnı~~ı bir zata benziyen kurnandan, öğle vakti tatil zamanıydı. ~rıılıyı m~· _ _ Kadıköy iskele caddesi 9 da Di· 
at:) dı, başına gelecekleri anlamış bir karnında bulup bulmıyacat!:mı~ bır 

1 
............................................... _.,, .......... _ yamandi. 

~(!~tn t~vrile yampiri, yanıpir: yürü • mesele idi. Bulsaydık bile, derdimizi olan İranlı esnaf, eticari rekabet» his- BOYA KALEMi 

Boğaziçini seı1enler 
Cenıil!e li kurulll rken •• 

(Baştarafı 6 ıncı sayfada) 
Şimdi burada belki siz bana şöyle 

birşey soracaksınız: 1 

- Peki amma, sen İstanbulun ncre• 
sini, hangi taraf:nı seversın, sana gö• 
re bi1yle bir cemiyet te hangi semt için 
kunnak gerektir? 

İşte karşılığı: 
- Ben, değil yalnız fqtanbulun, biioı 

tün kendisini: tckmil yurdumun, tele 
fstisnasız bütün taşını, toprağını seve • 
rim ve onun için de derim ki muazzam 
bir (Türkiyeyi güzelleştirmc cemıye-c 
ti) kurmak gerektir. Fakat, o da yur
dumun can damarlannın geçtiği An • 
karada çoktan kurulmuş, çoktan i~e 
ba~lamış, çoktan da son hızla bir hayli 
yol almıştır ve durmadan almaktadır. · 

Ecnebi iplik fiatları da tesbit 
edilecek 

Hariçten getirilecek iplikler ucuza 
mal edileceğinden Vekaletin yerli ipo 
likler için tayin ettiği narhtan ucu~ 

satılması, bu takdirde de dahilde ma .. 
rnul ipiikierin satıştan düşmesi ihtima• 

delıkanlı arkadaşn: anlatıncıya kadar da epey~e zama~ ge.
1 

sini umursamıyarak, yan, yana otur • Adana kadastro mühendisi Ahmet 
da- Beli ağa ... dedi.. Askerlik çağın ·- çecekti. Bari: cGideli~, b.ır .ş:y yıye - dukları ve zar gibi ince biı· çit ile ay . Muhtar oğlu Kadri Ünlüer, Ankara M. 
liğ~l~ız. Ve bunun için de Tahrana git- Jim .. ~ dedik .. Ve bu nıyetımızı kumnn·l rılmış diikkanlarında ayni malları sa· l\1. ve hesap işleri D. mümcyylzi Sup· tatanbul asliye aıtınr1 hukuk ma.tıkenıe • 
~:~~ız ~li~deki. ş~, La.~~.er . .-Pa~ser i.l~ dana açtım.. . 1 tıyordu. Bir bakkal dükkanında, kun - hi oğlu Necdet Üstünel, Ankara İn kı • sinden: Hikmet tarafından kocuı K u(üka• 
İa}j~ Lak·ı·n gelını.z. g~runuz kı. em~r. - Hay, hay .. d~ı .. ,Yalnız: ~rkad.~ - 1 du ra, çorap, çıra bile bu!abı!irdiniz. ]ap mahallesi Tahtakonak sokak 1 R de yasofya sokak 16 nurnarada iken llr.ametı:ilu 
cia at boyle ... Sızı. ta Tahranr, ka - şınız, muvakkat bır muddet ıçın bızım 1 İran lı esnaf gayet sakin ve o nisbette Demet Kurt, Galatasaray lisesi 7/ A ı ~Ili olmayan kocası Mehmet TeYlik aleJ• 
~ ct~htelhıfz• göndereceğiz. Esef et· misafirimiz .. O, çıkmıya. me:z.~n değii- 1 mübalagalı 'ihtiram ve saygı jestlerile, dan 502 Rüçhan Sirrnan, Sh·as kız or-1 h ... ıe açılan bo~anm:ı dansında mü~ddaaıltJ• ~ Yınız Akl b d B t b' t m k ı D d 499 Abd ll h ç· _ bine açılan boşanma daYasında muddealeyla l'h . ımza da ir .,.:ev gelrnesi:l. ir·, amma.. it a ı genç ır, . u.nevver • sı··ze malını satar. ta me tep 1 an u a ı 

a J Ya arzuhalinin on rün zarfında cenp -werU .. 

li nazarı dikkate alınmış, bu iplikler• 
de narh konması kararlaştırılmıştır. 

tt..,., Yet b. ir. formalite mesele')ı oldu - dir. An.lı.yan. ve kavrıyan bır .ın. s.andır., Asıl a emı·z, ve du""şu··ncemı'z deıı· _ dem 
ı:ı"·'U tab d b k g Y - · KİTAP mek üzere on ~ rün miiddetle Dinen teb· b ıatıle anlıyorsunuı... Onun ıçın. Jandarmalar ~ ıı:ısı en- ı k 1 kadası bu ctahtelhıfz• gitme llline karar verilmi n dava anıabaimin ~ı/1ikan}ı arkadaş, yaşının y~rdiğ; a· di sine refakat etmek şartı le, gıdebilir .. 1 an~ ard k~rtarmak kaygusile b ir Zile İstiklal rnek te bi 20 Turgut, bir nüshası da mahk~me divanhanesine c.a-
lası~et Ve fevera~l~, h.ele ~öyi: ~1 or- . ~rkad.?ş~.n h~l~?i ~~sa~'\:~r edebilir - ~:~ l:~~=nbir şey yeyip, va!iyı b~lmak Ankara İsmet İnönü mektebi2 den Me- lill ıuı.~ım ı, oldulundan 936/ 1398 dosyasına 
IQeı.... da kalıp, tahbın 1lk sıllesını ye - sınız. Yuzu, gozu busbutun buruştu. 1 Id • dan lokanta :t'ilan aramadJk. tin Kurt İstanbul 19 uncu mektep 9:, ilin tarihinin ferda ından itibaren on cün 
;~n doğan bir hiddetle: Yahu, diye mırıldandı.. Ben siyasi ~· ~gun mazan pidelerini ndıran pi· Sabit Yiiit, Beylerbeyi .. 3 ünci; mektep 1 z~rfında <'f'~P n~il.me i' Juzumu &eblit 1•~ 

t .r·eki f d' b b B .. . . . ? ı ızım ra a ' Sacit Tomaç, İzmit orta mektep 3/A rınde olmak uzere ılan c.unar. endi ay ~mrnl a e.de~ ım, u a es.ı . .r en muUcrım ~.ı}::ın·k·· ·ı·hı . d ı deleri kümelemiş olan bir dükkanın ö· 
aj~i-n agım a gı ıyorum, ya... l.em, zun sozun ısası, sı a ı Jan arma • .. g"ttik Bir (kıran bizde sekiz ku· dan Sale, Yeşilköy ilk mektep ı o; Mu· - -
b;ı}ı beni tevkif etmeğe hakkınız yok.. arkada ve biz önde, tekrar otornobile l nune ık b:li) vererek' be~ kişiye yete- zaffer Ö~~alçın:2!~~riye !isesi 633 İh· Dr. SDPBI 'INIBS .. 'i: ıaskp~. olmadı~. ki... diye. giirlerli. a~la~ık, Ve ~asrışirine ?e_ldik. Ça~ş.ı~~a ~~t ~~m:k~ peynir ve üz~m aldık... 1 
etbi ş na gore çok kos dınlemış, ve bu gırdık .. Genış yolları, ıkı sıra bıtışık ı B 'delere taftun diyorlar. Sebe • banf dikenden m ürekkep bir alev li a· drar yolları hastalikları 
t Vak'al ·· ·· d · · ı · ı b · d ı u pı ' teşin üzerinrl , bu pide pişiyor. Taz~ m Ut•haaaau ıtıı...... nrı gore gore e pışrnış o an magaza arı, yer yer enzın epo arı, b" de t .. .,u ··zerı'nde pişirilmeo::idir. Unu - ld k 
\ı ··•anda k 1 d d h ·ı K j ı -..... w iken o kadar lezzetli b ir ekmek, ki, Beyot lu Yı ız sinemHsı arşısı er-d·· n, ~.yni rnüHiyemetle cevap pey e eri ışarı a çay aneıerı e as· h 1 hamurkir tuzunu bolca ı Leklergo Apt. muayene 4 den sonra 

......_ \ rışirinin çarşısını hiç te yadırgamadık.. k~z~u~~~u hamuru, ~ar kuvvetile ta- f:rancaiayı hatırlatmıyacağına inana ·ı Cumartesi feklrlere P•raaur 
~t~'U iakJısınız .. Amma emir böyle.. Biraz yüksekte olan peyi<clerini~ ü~~-~ ş yyapıştırıyor ve çalı çıroıdan ve ya- bilirsiniz. ~---.. Tel. 43926 ~---~~ 

ederseniz, bir de reisi görünüz.. rinde namaz kılarmış gibi, diz çokmuş a ' • İbrahim Hoyi 
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edilen muamma! ı 

A V • 

Diş macunile günde iki defa fırçalanan 
dişi er sağlamlığını, beyazlığını ve 
zarafetini bütün hayat müddetince 
kaybetmez. Paslanmaz ve çürümez. 

Öks reDiere 

KANZUK ... 
s şur bu 

Göğiis nczlelerilc had ve müz • 
min kasabat iltihablarında, zatiir· 
rcc, 7.atülccnp ve boğmacn öksü • 
rüklerinde çok faydalı bir ilaçtır. 
Göğüsleri znyıf olanlara ayrıca 
tavsiye olunur. 
iNGİLİZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • İSTANBUL 

ÖÖYçE--0-RI-EN_T_B_A-NK ... , 

Dresdner Bank Şubesi ı 
Merkezi: Berlin 

Türkiyedeki rubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* H er türlü banka it i * 
---------·--------_. 

M AZ ON MEYVA TUZU Or. H AF IZ CEMAL 
(Lokman Hekim) 

İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE EKŞİLİK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil ma?'desi yoktur. 
Şeker hastahğı olanlar bile alabilil'ler. MIDE ve BAH
SAKLARI Al'.IŞTIRMAZ. içilmesi latif, tesiri kolay 
ve mülayirndir. Yerini hiçb'"ır mürnasil müstahzar tu~ 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

Dahiliye mütehassıs1: Pazardan maada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 21044 ---::..- . ... ..... .. . ··---...... ,,.._~-.. 
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1 DAiMON Fenerleri 
Merakltiarına Müjde: 

o200A ·i M ··o··N 
fenerleri gelmiştir. 

' Iyi Pflk ...... " lVIII r•huz 

DA İMON Plllerl 
ile 

DA 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat edininz. 

Istanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden : 
Gümrük sallf müdürlüğünden: Edirnede Tüccardan Kara Bekirin yı.· 

nmda balıkçılık yapan Göçmen Süleyman oğlu Şükrü~ün 846 sandık tek00 

rinden bozulmakta olan 316 sandık tekerin aablması icap ettiğindeli 
kendisine tebligat yapılmak istenmİf ise de nerede olduğu belli olmadıiJ 
Edirne valiliğinden bildirilmittir •• Tebligat yerine ilan olunur. (1337) 

ı 

NERV • 
1 N 

Sinir ağrllara, asabt öksürükler, asabl 
zayafhk, uykusuzluk, baş ve yaram bat 
ağr1s1, bat dönmesi, bayg1nhk, çarp1nt1, 
vesinirden Ileri gelen bütün rahats1zllk· 

lara giderlr. 
Günde 2 • 3 kahve kaşığı. Her eczaneden arayınız. 

ŞARK iS PENÇiYARJ LABORATUARI 

ALF ·LA 
Krema Makinalan 

Dünyada mevcut makinalardan en emniyeti• 
kullanabileceğiniz yegane markadu. 

Satış yeri: 
Canıcan Ticaret E\1. Mahmudiye caddesi 61 

GALATA· ISTANBUL 

EmlAk ve Eytam Banka•• IlAnlara J 
Satılık Çiftlik 

Esas No. aı Mevkii ve Nev'i 

263 Küçük Çekmece ve İsparta Kule civarında otuz bir 
tapu senedile mutaaarrıf olduğumuz Tah takale 

27
(fJ J,.. 

Çiftliği. 

. (Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) . ,ıt• 
Tafsilatı yukarıda yazılı çiftlik, petin para ile ve kapalı zaıf usulile ,;; 

tırmaya konulmu,tur. Ihalesi 26 mart 937 tarihine tesadüf eden~ 

nü saat 10 da tube~izde :apılacakt~. . . . . .ı-· 
Istekiiierin tubemıze muracaatla bır lıra mukabılande bırer f&l'ln~ ,.ı 

rak sartnarnede yazılı hükümler dairesinde teklif mektuplannı o güJl 

10 ~a kadar tubemize vermeleri. 

Satılı k Çiftlik 
Esas No. sı Mevkii ve Nev'i 

222 Küçük Çekmecede içinde muhtelif binaları havi otuz 
altı tapu ve senedile mutasarrıf olduğumuz Alibey 40 ).., 
Ç'ftl'W O 41 • 1 ıgı 

(Tapu senetlerinde yazılı hudutlar mucibince) til şrt· 
T afsilatı yukanda yazılı çiftlik, pefin para ile ve kapalı zarf usu euJf" 

tırmaya konulmuştur. Ihalesi 26 mart 1937 tarihine tesadüf eden c 
günü saat 10 da tubemizde yapılacaktır. . . bire' 

lsteklilertn tubemi7.e münıcaatla tafsilat ve bir lira mukabıl~ 
f8riname alarak tartnarnede yazılı hükümler dairesinde teklif ın 

l nı o gün saat 1 O na kadar tubemize vermeleri. 469 


