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Türkiye-Fransa arasında iş birliği 
• &:_şv~~il Lon~rada 1 KAÇAN. KATiLLER SEHRIMiZDE 
Ino n u P arısten "Son Posta muhabirleri 
ayrılırken mühim Eskişehirde ve'Adana treninde 

beyanatta bulundu katillerle görüşebildiler 
.. :: Baıvelıllln Beganatınllan 

~h ~uimuzu beynelmilel mllessesat kı~rosu dahilinde olarak K f' I T k 11 I " M h 1 · • 1 f lıır .. birliiii va lıarış politikası latip için llİr ilillfa vardık a 1 e vfi soy uy o r : u a rr n m 1 z an a 1 yor : 
"Şu "Son Posta,, yok mu? Onun güzünden 
enselendik elinde "Son Posta,, gördügümüz 
adamlardan bucak bucak kaçtık,, 

"Tren gara girdi. Kalabalık kaynaştı. 
Herkes trene dotru koşuyordu. Karalcög 
Köprüsünün üzeri de mahşer,, .... 

Kültür için de 
·tahsisat tazım 

Bütçe zamanındayız. Maa
rif Vekilimiz Meclisten 
tahsisat istemelidir. Kô.
tıdın biraz daha güksele
ce4i muhakkaktır,. Bu İf 
lıall«lilmeue Tiirkige ger 
güzünde kitap basmıyan 

p &o• L~twleiıımu .öı <ıa Londra lf'klar aıtıncı~ yegane memleket olacak. 
'-a ~ 9 <Htısust) - BaşveJrJl İsmet ln-ı İsmet İnönü istasyonda Bqvekil Blum, 
libııek ı~~ saat 10,30 da Londraya Meclia reisi Heriyo, DU'rlAr ve mühim Yazanı Muhittin Birgen 
..., -=re buradan ha:-eket etmiftir. (Devamı ı incü ltl'J/fadtı) [ Yazısı cHergün» sütunumuzda l 

. ~ Delbos: .. Milletler Cemiyeti~ vazifelerinden Dl::~~~~.;-~tle~~r~ Adanada yakalanan firari 
•zılannı yapmadtfından dolayı muteessifim" diyor sında isyan çıkarmak ~ksadını gü - • ) ) •• •• b•Jd• 
~ 9 (Hususi) - S.ıint Dizier'de .tir. Nazır Fransanuı IUlb siyasetinden ~en bir suikl=e: i~o~=ş) • katıl er e goruşe ) ım 
'6ı Ufiyetçi birliğin bir te1ahüründe hahsetmi§, Fransa ile İngiHere arasında ur. 

tJc1 alan Hariciye Nazın B. Delbos ha - gittikçe mklatm birliği tebarüz ettirdik- V 1 Tlft 'r k :.f.L ..:J l k t 1 ? 
...., lliYaaet hakkında bir nutuk aöylemif- (Devamı 3 üncü aapfada) 6 QVTUıa 6 ev lJ nQft6aen nQSl QÇ lıQr 

Müsameresi Milli KDme Maçları 
Fenerbalı,e Doğansporu 6 - O, 
Gençlerbirliği Oçoku 2-1 gendi 

Katil Tevfik bet ,._ lmh•w•um altma .. dlmleleri ,..la. ..._ 
pterdi: " Bb ..... mi,U 1 Sid taıJ:am. Vuifeaiz. Fakat 

lbtlr •Jircilere ne uyor ? 

Yazan: Naci Sadullah 
Son senelerin zabıta hAdistleri içinde ve meşhur katillerin, esrarengiz firarla

mı fazla alaka uyandıran biç şüphe yok ndır. 
ki Abdullah ve Tevfik adlanndaki aenc (Devamı 7 inci sayfada) 

Taç giyme merasimi 
İgiliz kralı majeste 

1 mcı Jorj'un taç 
llyme münasebetiyle 
Beyojlundaki protes
tan JD.lısesinde bir A
yin yapılıru§br. A • 
yinde 'l"ür kiyede bu
lunan İn8ilizler ve 
protestanıar hazır bu 
lunmuştur. 

IMMlrac1a hulrhldar 
(Loııdn 9) Londra 

banliyösO. elindeki 
vasıtalcı.r nlsbetrnde 
taç giym• haftası l- Dh. lngUiz kiliıaincle yapılan met'Qllmdft im U.tUHs.· 11. 

[ .. F. bahç~ - D. Spor maçından M,ecctda bir aafha Ynt ....U tnelctefriTam dUnlri& ..,. • qfn Ctıy'yt süslemeje de lngiliz btiıtik elçi.ti w refikuı görülmektftJir. 
Dün İstanbul ve Anl:arada mil1l idi me ~larma devam edilmiftir. Maçla • ~ Z.,beJc O!/U1'U OJltl&VM 1fCIV- gayret etmektedir. Belediyeler Ilı birçok l dirler . 

.ait tafsilAtla reaitr·lerini T incl ~ bulacıkaanız] n&lar ... [tataUR 4itlCi19vfuucia] kimseler bu hazırlıklara iftirlk e~ (Devamı 3 üncii •11/ada) 



2 Snyfa 

Her gün -
Küttür için de 
Tahsisat lazım! .. 

Yazan: Muhittin Birgen -
IC5) aküda bulunduğum S!rnda bir 

(g) hizmetçi gördüm ki i<jlcrini biti-

.rıp serbest kaldığı zaman eline en ağır 
garp klfısiklerinden birirıi <Jlır ve okur, 
okurdu. Litvanyalı köylü bir kadındı. Bu 
manzara benim hayretimi mucıp oldu -
ğundan kendisine sorduffi: 

- Anlar mısın? 
- Anlamasam bu kitab:-ı para verip o-

J\ur mıyım? 
- Kaç paraya aldın? 
- Ucuz, bizde bunlarm. \tüylüler için 

ucuz tabılan vardır. 
Elinde Shaxpar'ın 'Lıtv:my2 diline 

tercüme edilmiş bir eserı vardı! 
Bir iki sene evvel İstanbulda Schu -

bert (Şubert) in Bitmemis Senfonisi oy
nanıyordu. Sinema o kad:-ır do!uydu ki 

SON POSTA 

Resimli Makale: 

Sokakta aç kalmış bir çocuk. el açmış bir kadın, sürünen 
bir ihtiyar görotiğünüz zaman bulunduğunuz şehirde içti
mai teşkilatın henüz noksan olduğuna hükmedebilirsiniz. 

X Medeni cemiyetlerin vazifeleri X 

YARDIM EVİ 

yanlann da ihtiyaçlarını temin etmek hepimi7.in üzerine 

terettüp eden bir vatandaşlık vazifesidir. Okumak istemiyeni zorla okutmak, çalışmak istemiyeni 
iiç- defa yer bulamadım. Üçüncüsünde, - ...... --=.....,~=------== ...... --.....,.=-·---== -.....:.===--==-===-=== =-=-=-=·-=----...-------=-
galeride yer bulunduğwıu görerek oraya ( N l'R\ fit.. ] 
~>kbm. Tesadüfen bir M:.<ar grupunun S O ~ A R A S O 16=11 ~ 
arasına düşmüştüm. K.ıyı:ıfetkri, bunla - _ _ 
rın amele olduklarını gösteriyorou. Sa -
ğımda oturan delikanlır.ın ellerine ba -
kılırsa, ya derici, yahud boyacı olduğuna 
hükmedilebilirdi. Daha film ba~lamamıştı 
:reklamlar, gelecek progr:ımdan parça -
lar, dünya haberleri fasiınaa idik. Hiç 
etrafına bakmıyor, elinde tuttuğu kü -
C'Ük bir risaleyi okuyordu. Dikkat ettim: 
Macarca, Sclıubert için yaı ılmış bir ki
tab! 

Bu filim, şiirin, musikinin. his.5in ve ~ 
yunun sinemaya geçmiş ofon en güzel 
nümunesiydL Halbuki sonradan farkına 
vardım: Bizim, kıyafetlerine nazaran 
yüksek olan sınıfımız ült:-nmonden ha -
nımlanmız arasında bu :iihmden slkılan 
pek çok olmuştu! 

Size bunlar gibi, daha pek çok misal
ler gösterebilirim. Mesela, Nevyorkta, 
Jokantalarda l:ıizmct cderı insanlar ara -
Emda pek çok Üniversit;li vardır. Bun-
1ar hizmetlerini bitirince, kıyafetlerini 

Amerlkada bir 
Hiç yüzünden 
Linç edilen zenci 

değiştirirler ve koltukfannm altında · 
hirkaç mecmua veya kitabla beraber çı
karlar. 

* 

*------------------------.-
HER GüN BiR FIKRA 

Mayıs 10 4 

Sözün Kısası 

Ya~ı Çok Olduğu için 

Bugün Konamıulı 

............................................................. 



F ranko hükllmetini 
Japonya da tanıyor mu? 

Müzakerelere girişmek üzere bir Japon hey'eti 

l>a~ 
ispanyaya gitti. Harp devam ediyor 

t.nılllak 9 
(A.A.) - Burgos hükumetini 

.ı akden:e o~unla bir tıcaret muahede
için b· ek uzere müzakC'y'-'ve gı'rişmek 

ır Ja . . · -. 
~ldiği h P<>n heyetınm SaJamanca'ya 
~tını ~kkındaki habe"ler, Paris mat

§tddetıe alakadar t'tmektedir. 

Salama Billiao önünde 
l&huı leb~·ca 9 (A.A.) - Umumi karar-

Sou ığı: 
L Uhe da· 0111n k t' gını tamamile isgal etmiq h ı aları . · 'S 'llar10 rnız Bılb~o'nt.n müdafaa 

la...ı a taarru t • •• .. ıır .. z e megc ııanrlanmış -
'l' · · "4nchura l'iton b ga, trunclc, Goyenzabal, 
b:ıı_ ' .oanda · · ..,..tını goıcoa ve lturricta kasa -
eı.da•ya :Ptet_miş olan ktt'alanmız Mun
~dar Yakış k~ometroluk nir mesafeye 

aşınışlar ve 7.5 hık bir batar-

ya ile mühim miktarda ).::ıt·b malzemesi 
iğtinam etmişlerdir. Maı-ksistler, 300 den 
fazla ölü bırjlkmışlardır. 

Cumhuriyetçilerin hücumu 
Madrid 9 (A.A.) - Jarama mmtaka -

tında, cumhuriyetçiler 1'\~ral<'s ve del 
Rio mevzileri üzerine !cu\'vetli bir hü -
cumda bulunmuşlardır. ÖğlP.den sonra 
başhyan harekat bir saat stirmüş ve ne
ticede cumhuriyetçiler, a<:ileıin siperle -
rine girJT)işlerdir. Asiler, bazı noktalarda 
bir kilometrodan fazla ~c>rıye püskürtül
müşlerdir. 

Bask hükumeti asker topluyor 
Bilbao 9 (A.A.) - Bask hiikumeti, 

1938 ve 1939 sınıflarının s•4 ferber edilme
~ini tahtı karara almıştı:. 

J •• ••Başvekil Londrada 

n~nu Paristen ·ayrılırken 
lnuhim beyanatta bulundu 
ha~ ş~:~§ tarafı 1 inci sayfada) 
l\ırette us~eUer tarafmdar. samimi bir 

6l.ltlanmıştır. 

londra :aŞvekiJ Londrada 
taslrnine '.rü (Hususi) - Taç giyme me
iı~irak ed rkiye Cumhuı •yeti na~ına 
~~ bu ak: 'Cek . olan Başvekil ismet lnö
huküınet farnkı trenle buraya gelmiş ve 
fllanlllışı namına samimi bır surette kar-

ır. 

ınünasebatının atisi hakkınca iali hayır 
addolunacak bir mahiye:tlPriır. Mühim o
lan nokta Fransa ile Türkiycnin bütün 
siyasi mesailin esaslannda 've harici si
yasete hakim olan fikirde kMi derecede 
.bir mutabakat zemini bularak, Sancak 
meselesi dolayısile, bir Fı·am;ız - Türk 
karşılıklı müzaheret paktı akdt-dip ede
miyecekleridir. 

Monclart, Ami du Peunle gazetesinde 
diyor ki: ı>.!~~eı lnönonun beyanatı 

•inde Sa· (A.A.) _ Le J .... urnal gazete _ Türkiye Başvekilile Fr&mtz Başvekili 
~et İnö ~nt Brice Türkiye Başvekili İs- ve Hariciye Nazırı, milldl.•ıarı.ısı bütün 

U tniil?;;'le rnilllkatını füŞrctmektedir. mesaili ve bu arada Balkanı"r Ye Akde
d~~li/'k~t esnasında İııııniı, ezcümle niz meselelerini geniş bit· ~elti!rle gözden 

, · geçirmişlerdir. Siyasi ufıokJarda yapılan 

Hindenburg 
Faciasının 
R esmi listesi 
Lakehurst, 9 (A.A.) - Hindenborg fa

ciası kurbanlanna ait re:mıi liste, şudur: 
Yolculardan, yedisinin hüviyeti tesbit 

edilebilmiş olan 12 kişi ölmüştür. 
Mürettebattan hepsınin de hüviyeti 

meydana çıkarılmış olan 22 kişi ölmüş -
tür. 

Yere indirme takımı mürettebatından 
bir kişi ölmüştür. 

15 i yolcu, 16 sı mürettebattan ve 2 si 
seyirci olmak üzere 33 kiş~ hastahaneye 
,kaldırılmıştır. 

Bunlardan 11 i nazik bir vaziyettedir. 
Felaketten kurtulmuş olanların mıkta

rı 31 olup 8 i yolcudur. 

Londra - Roma 
ltalyan gazetecilerinin Londrayı 

terketmeleri F ransada 
ha:·ret uyandı rdı 

Paris, 9 - Londra da bulunan İtalyan 
y.azetecilerinin geri çaıtrılmasiJe hemen 
bütün İngiliz gazetelerinin İtalyaya gir
mesinin menedilmesini, Pcıris matbuatı 
hayretle karşılamıştır. 

Matbuat, bu hususta verilen kararın 
büyük bir asabiyet eseri ot.1,•gıtnu zan -
netmektedir. 

Oeuvre gazetesinde JT.adan Tabouis, 
şöyle yazıyor: 

cKarar, Londrada evve;ii ufak bir he
yecan uyandırdı, sonra da müstehzi te -
bessümlerle karşılandı. ~iyasi mahfeller, 
İngiltere hükumetinin, dıploması tari -
hinde misli geçmemiş olan bu nezakete 
muhalif hareketi unutmayacağını söyle
mektedir.> 

Berlin, 9 (A.A.) - İtalyan gazeteler! 
muhabirlerinin İngiltereden geri ça • 
ğırılması münasebetlie Voelkıscher 
Beobachter gazetesi ezcümle dıyor ki: 

cBazı memleketlerde matbuat ier -
bestisi perdesi altında binbir yalanlar 
sistemi vücuda gelmiştir. 

Bunlar, milletlerin sulh ve sükun 
dairesinde teşrikimesaide bulunmala -
nnı tehdide maruz kılmaktır. 

~rı ~~;::zebkil1 M. Blum ve H.:ıridye Na- bu tetkikata bilhassa birkaç aydanberi 
ela 1lf7ıunı· ?s la kontL§mr.:iarım esnasın _ İtalyan diplomasisinin ay::ı sahalarda 
OeÇitdik ı sıyaseı meselelenni gözden gösterdiği faaliyet sebebile, lüzum var -
ct"ğ"mu~ ~u meseleler i.isıü.nde, bağlı ol- dı. Bu \etkikler Fransayı 'I'lirkiyeye bağ- Ortamektep muallimi 
dQhilhıde eımelmilcl miıL:ssı>sat kadrosu hyan dostluklan sarsacak mahiyette hiç 
Politikas kalarak bir iş bu'lıği ve barı§ bir ihtilafın mevcud olmadığını göster - yetiştirmek için 

8tt ar;dtakib için bir itilôfn ı:ardık. miştir. Ankara, 9 (Hususi) - Kültür bakan -
kazıeti .... ha Sancak meselo~ine aid müş- Petit Parisien gazetesı de şu mutale - lığı Orta mektep muallimi yetiştirmek 
"'~ ·• azı · d' '''~kiillet· ı Çarelerini ne aradık. Bıı. ayı yürütmekte ır: maksadiyle Gazi terbiy~ <'t:!:titüsünde a-
l<ın P"ten .1' Cenevrede ini1>az edilmiş o- En samimi bir dostluk havası içinde ~ılan kursa devam eden muaUım mekte
bet?rı.ek Bip kararlarına tnın kuvvetlerini yapılan dünkü temaslar İnönürae, Blum'a bi mezunları hakkında bir layiha hazır
d:"· 13i.zi 8Ure~ile bertaraf e~mek icab e -ı ve Delbos'a, iki memleketı alakadar e - ladı. 
l'ıttk tııi~ ~ı~ tek gayemı.:: rardır. O da den bütün meselelerin üzer;nde dolaş ... Layihaya göre kursa devam eden ilk 
~Q!ıt?tıQktı:tını.~ ~arı§ içinde inki§afına mak,. ve siyaseti. umumiyeye aid mühim pı~ktep .muallimleri bu kıusJnı~ devamı 
1ttımi su,. T'Urkıye sull!tı nekadar sa - mesaılde ve ezcUmle Mil!etler Cemiyeti- muddetınce maaş alman.ak ~rtıle me -
fttlQtile ette bağlı olduğtııııı bütün kom- ,le müşterek emniyet hususunda bir fikir ,zun sayılacaklar ve kursta g<>çirdikleri 
OlıtkıtlQ ve ezcümle Yuntml~iar ve Bul - ınutabakatı mevcud olduğunu anlamak müddet hizmetlerine iliivo:: edilecektir. 
fil',, anıa§mak suretilc ıspat etmi§ - imkanlarını vermiştir, Franrn - Türki - ·-········- ··--······················--·-···-··· 

).'ta ye - Suriye arasında hudurlların masu _ ğı ümidini vermiştir. 
d.~ad;:ıı gazetelerinin mütal:lalan niyeti için akdedilecek pakta gelince, Meçhul asker abidesinde 
1~or ki· 'rabouis Oeuvıe gazetesinde buna dair münakaşalar da çok samimi . Paris, 9 (Hususi) - Ba-'ivekiı İsmet 
l:>unıcÜ k bir hava içinde geçmiş ve müzakerelerin Inönü, dün Fransız başvekilı Blum ta

onuşmalar, Fransa - Türkiye pek yakında mes'ud bir neticeyE' va raca- rafından verilen ziyafetten sonra ak _ 

11 

Son Posta ,, nm müsabaka sı : 29 
Bu resim parçaları kimlere ait ? 

l.todı:J l · 1 ' d' ~ : 29 Kü le • numara ı resım en neşre ıyoruz. 

ı '»Qn ,.... ç ı ıınema yıldızı Şirley Temp Mu"sabak ,.O .. ·· k . 
erı rosta ol amız ., gun surece tır. 

ı. CeJi ve z cuyucu_ları arasınaa eğ- Şimdi müsabakanın esasını anlata -
~ a en ırı hed r b' ·· / Çtı. :Bugün' b .~ye 1 ır musaba- lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ _ 

u musahllkayn ait 29 (Devamı 11 inci sayfada) 

şam refakatinde Faris büyük elçisi 
Suat Davasla Place de l'et.oıı .~ de Arc 
de Trıomphe altında yatan ınechul as
kerin kabrİne giderek merasimle bi.r 
çelenk koymuş ve Çanakkale muhar!p
riplerinden bir grupla cumhuriye•. mu
hafız kıtalarından bir müfreze tarafın
dan selamlanmıştır. Kendisini bu me
rasim esnasında istikbal eden general 
Gouraud, Geliboluda hastanelere ateş 
ııçmamış olan Türklerin civanmertli _ 
ğini ve harpteki kahramanlığım söyJı
yerek buna karşı hayranlığmı bildirdi. 

Türk _ Fransız dostluf;u 
Paris gazeteleri Türkiye başvckilin

den büyük ehemmiyetle bahsetmekte· 
dirler. cTürkiye başbakanı Fransanın 
misafiri» başlığı altında Petit Parisi-:-n 
gazetesi, İsmet İnönünün canlı senelerle 
dolu bir tercemei halini ve hayattaid 
muvaffaklyetlerini yazdıktan sonrc: · 0 • 

nunla konuşmalardan Türk Fransız 
dostluğunun kuvvetleneceğini yazıyo:-. 

Saint Brice, le Journal da Atatürkün 
çok değerli arkadaşı ve yen, Türkiye _ 
nin yaratıcılarından biri diye selamla
dığı İsmet İnönünün Par.iste bir günlük 
konuşmaları Sancak işinden çıkan eski 
tefehhümleri dağıtmıya katı geleceôi
ni yazarak büyük devlet adamından ~i
tayişle bahsediyor. 

Eski İspanya 
Kralının oğlu 
Karısından ayrıldı 

Kont Küba güzellik 
Kraliçe sile evleniyor 

Havana, 9 (A.A.) - Mahkeme, eski 
İspanya kralının oğlu Covadonga'nın iz
divacının feshine karar vermiştir. 

Covadonga, Kubanın gil7e}lik kralıçesi 

Maria Rocafot. ile evlenmek maksadile 
aile ocağını terketmiş olmakla itham edil 
mektedir. 

Mahkum, zevcesi Mme, Sampedro'yada 
t 00 dolar verecek ve ona fentğ etmiş ve
yahut ferağ etmek ''aauinde bulunmuş 
olduÇU herşeyi terkedecPktir 

Kültür için d e 
Tahsisat lazım! .• 

(Baş tarafı 2 inci so.yf ada) 

Müdafaamız ve Nafıaını1. için otuz beş 
rnilyon lira tahsisat verrr.~ı.-ten korkmıya 
<'.ak derecede müsait bir rr.aliyemi7. var. E 
ğer 350,000 lira da bu i:ic Vf'rece:k olsak, 
harbde de, sulhta da lazım olan kültür 
notumuz için, bugünkJ.ne nisbetlc çok 
şey yapmış oluruz. Hiç olm~z.sa, vasati 
bir hesabla, en az bin kitnb basılır. 

* Açık söyliyeyim: Bugiin bazı kitabla-
ta yapılan yardımların ç0ğu hatır için -
dir. Bu işi de ya büsbütun kaldırmalı, 
yahud tam değilse bile daha ıyi mahsul 
verecek bir şekle sokmalıdır. Devlet da
ireleri, ancak, bu memle!t,,tte alakadan 
az olan ve yardımla bile masrafını çı -
};armıyacak bulunan ihtı.-;as C'serlcrini 
hasmah, üst tarafı için müellifle birlik
t~ yürümelidir. Müellif te kitaba serma
ye koymağa mecbur olac<ığından onun 
ca riski olursa, münasebeı.li veya müna
sebetsiz, rasgele kitab basılrnanın önüne 
geçilmiş olur. 

Bu meselede, bir de bu cihet vardır. 

* Bütçe zamanındayız. Maarif Vekili -
miz, bu iş için Millet Mec!ismden 350,000 
lira isterse cvermeyiz::t dl'nilmiyeceği 

muhakkaktır. Karşımıza djJ.,ilfm mesele 
birkaç aylık bir iş olduğu için Maarif 
Veknletinin bunu şimdiye kadar takibe 
vesile bulmuş olması tabi•dir. Dün yirmi 
kuruşa olan bir kagıd, bugtin 100 kuru -
şu buldu ve hatta geçiyor. Yeni bir buh
rana kadar, kağıdın bira? daha yükse -
leceği de muhakkaktır. Şu halde, Maarif 
Vekaleti bu işi halletmezse Türkiye, yer
yüzünde, kitab basmıyau ve kitab oku
mıyan yegane memleket olacak demek
tir! 

Mtı,iı :tti n Birgen 

Kaçan katiller 
Şehrimizde 

(Baş tarafı 2 inci sayjada) 

Sayfa 3 
==== 

Euhran 
müteessir 

etmedi 
lran Mebusan l'ieclisi 

Re:sin;n sözleri 
Paris, 9 (A.A.) - Pcıdster. geçmekte 

eılan İran mebusan me<'i:si reisi ve taç 
ı.;iyme merasiminde İrant temsil edecek 
o!an heyet azasından Esfenrliyari, havaı 
ajansına şu beyanatta bulunmuştur. 

cİran, mümtaz bir vaztyettedir. Çünkü 
dünyayı sarsan buhral'dan•hemen hiç 
müteessir olmamıştır. Şimdi bilhassa pa· 
rasının istikrarı sayesince iktisadi vazi· 
yeti de düzelmiş gibidir. franın komşu
larile ınünasebatı gayet ıyiriir.> 

Taç giyme 
Merasimi 

(Baş tarafı 1 inci tayfada) 
Anavatan filosuna me11sup 30 gemi 

South-End'de ve Londra limanında de -
mirlemişlerdir. Milli gururu ok~ıyan bu 
gemileri seyretmek için bü vuk bir halk 
kütlesi sahilde birikmiş~ir. 

Southend'de ikinci harp !Hosu demirle
miştir. 

Hey'etJer Londrad:a 
Londra 9 (A.A.) - Romar.ya prensi 

Michel, Yugoslavya Kral Naibi Prens 
Paul ve refikası, Yunan prenslerinden 
Nikola ve Pau1 bugün -.~c:ams doğru 
Londraya varmışlardır. Bunlar, taç giy
me merasimi esnasında Kralın misafiri 
olacaklardır. 

. Litvinof ve Avenol'le 'J üıkiye, Maca -
rıstan, Avusturya, İran, İspnnya, Arna
vudluk, Estonya murahha..ıı heyetleri ve 
Fransız askeri heyeti de avnı trenle L<m-
draya gelmiştir. -

Kralın ziya( eti 
Londra 9 (A.A.) - Kt'al ve Kraliçe, 

bu <ikşam Buckinham suaymda ecnebi 
prensler şerefine hususi bir akşam zi -
yafeti vermişlerdir. 

ırakta bir 
Suikast h areketi 

(Baş tarafı 1 inci ~ayfada) 

.. Bu hususta neşredilen resmi tebliğe 
gore, maznunlar arasında ayan aza • 
sından Alvan Yasini ve Muhsin Abu
tabik, meb'us Abdülvahit ve ayrıca da· 
ha iki meb'us vardır. 
HükCımet, bunların masuimyet! teşrii

yelerinin kaldırılmasını ayan ve mcb'u 
san meclislerinden istemiş ve iki rn€c
lis de bu kararı ittifakla kabul eyle • 
miştrr. 

Bunun üzerine maznunlar tevkif o· 
lunmuş ve Şimali Irakta nezaret altın· 
da bulundurulan bir mahalle gönde -
rilmiştir. Divanyede vaziyet sakin ola
rak devam eylemektedir. 

Bazı devletler 
Kar.şısında Milletler 
Cemiye tinin rolü ve Adanada yakalanan AL ıuJlahla Tcv -

fik bugün üç jandarma r~fakatinde ve 
kelepçeli olarak trenle İ:;t:ınbuJa götü _ (Baş tarafı 1 inci ~ay.fada) 
rülüyorlardı. Tren Eskişdıırde yirmi da- ten sonra küçük demokratik devletlerin 
kika tevakkuf etmişti. Ben bundan isti- vaziyetlerine temas ederel: demiştir ki: 
fade ederek kendilerile gı~' üşmek fırsa _ c- Milletler Cemiyett•ı:r. bu devletle-
tını elde ettim. re karşı vazifelerinden ba11fam11 yapa -

Adanaya giderlerken F.shişehire uğra- rnadığın~an .d~layı ~üteu:sifim. Millet -
yıp uğramadıklarını sorduır .. Yüzü çok • ler C~mı_yet~nı tak\•ıyc ~tmP.k suretile 
sarı olan ve bütün etvarih.- blıyük bir' hunlaı a ıtmınan vermek ıcr.b eder. Mil
korku içerisinde olduğunu bc·lli eden Ab- Jetler Cemiyeti, çok mül:err.mel yapılmış 
dullah ce\•ab vermPdi. Tc.vfJk gülüyordu. bir. alettir, fakat. takviye Pcilmek lazım 
Ve güle güle anlattı: g<>lır. Fransa, Mılletler \emıyetini, bü -

- Üç günde Eskişehire gelmiştik. Şe- •yük Lco:ı Bou:o~'nin. ar:m dtjği gibi bir 
hire geldiğimiz zaman geceydi. istasyon- hale getırmek ıçın elındeıı geleni yapa -
da birer çay içtik. Buradan bir otobüse caktır.:t 
bindik, Akşehire gittik. 01 adan da A -
danaya trnnle hareket ettik. Adanada da 
kahvede bildiğiniz şekilde yakalandık. 

Bu sözden sonra: 
- Bilhassa şunu gaz.:tt:.riıe yazdın -

nız, dedi ve: 
- Şimdiden sonra Sor. Pcısta okumı -

yacağım. Bunun için and içtıın. Son Pos
ta yakalanmamıza sebel> oldu. Halbuki 
biz hududu geçecek ve fa,> dah birer u -
zuv olacaktık. 

Sözlerini ilave etti. AbduJfohı söylet
mek imkanı yoktu. O, lw~, ::;usuyor, dÜ
~ünüyor, ve birşey söylc:Jn•yordu. 

Aysel 

Vunanistanda Mayıs Bayramı 
Atina, 9 (Hususi) - Dün öğleden son

ra Yunanistan işçileri ımıJıs bayramını 
'<utlulamışlardır. Çiçekle tez~·in edilmiş 
arabalar ~ehir içinde geçid resmi ve çi _ 
çek muharebesi yapmışlardır. Gece fener 
alayı tertip edilmiştir. 

Leh Cumhurreisi 
Biikreşe gidiyor 
Varşova, 9 (A.A.) - I:suyük Romanya 

Voyvodu Michel, Londra'daki taç giyme 
merasiminden sonra buraya c<>Jcrck re
isicumhur Mosciki'yi rcsrMn Bükreş'e 

davet <.'deccktir. 
Mosciki, Bükreşe 6 hs7•randa muva _ 

ıoalat edecektir. Romany;ı kralı Carol, 
Vnrşovaya 30 hazirandı gide:.cektir. 

.. Rom.anya. kralına, Pohn~ a miralayı 
rutbcsı venleceği söylenııı"°ktedir. 

Balıkes;rde resim serg"si 
. Blıkesir, 9 (A.A.) ...._Şehrimizden ve 
lslanbuldan 18 ressamın ışt.rak ettıği 
ıesim sergisi bugün saat 15 de Halke
vinde vali ve C. H. P. Ba~kanının bir 
nutku ıle açılmıştır. 

Teşhir edilen 120 tablo arasında 
Türk ınkılabını canlandıran tablolar 
bilhassa yer almaktadır. 



Adalarda 
Eğlencele1 
Adaları güzelleştirme Cf'mjveti Ha -

zirandan itibaren her ayın m~htaph üç 
gecesinde Aadalar ve Anadolu kıyısı 
iskelelerine uğramak ve Boğaza kadar 

1 gidilip dönülmek üzere, muhtelif va
purlarla mehtap alemleri tertip etmeyi 
kararlaştırmıştır. 

Temmuz ayı içerismde de, Heybeli 
plajında yüzme ve mayo müsabakalar: 
yapılacaktır. 

Ağustosta da, her sene yapılması mu
tad olan çiçek bayramı ve çiçek muha
rebesi, gene Büyükadada yapılacaktır. 
Yalnız, bu yıl, bu iki eğlence daha yen: 
ve başka şekilde ve daha geniş mik -
yasta olacaktır. 

Bundan başka, yaz gecelerinde, Bü
yükada iskele meyda.nmdan başlayıp 
tepede Lüna Park'da bitmek i.ızer(> fe
ner alayları da tertip edilecek, yukarı 
çamlıkta balolar verilecektır. 

Kambiyo ve Zahire 
Borsalarında vaziyet 

B u lıafta ~ransaga An adolu mallarındall 
yil"m i ton yapak ihraç edildi dO' 

Kambiyo borsasında geçen hafta yapı· miştir. Trakya malı çuvallı 4,10, J\fl;eıe 
lan muamelatta bilhass.:ı \ın"tiırk1er bü- hı malı 4,5 para aralarında rnua 
yük bir yer tutmuştur. 

Frangın sukutunda Türk ·borçları pek 
a7. müteessir olmuş, haftanın son günü 
Pariste birinci tertip Ünitıırk fiatlan 275 
!ı anktan kapanmıştır. 

Hmt::ı nihayetinde şehri uuzde Türk 
borçlarının birind tertibi ?.0.50, ikinciler 
20,30, üçünc.ÜIC'r 20,20 Hradan kapanmış-
tır. 

Merkez Bankası eshamı kuponsuz o -
lanlar 91 liradan satılnu~tır. 

Znhire Borsasında 
Zahire borsasında vaziyr•t normaldir. 

Yalnız bir müddettenberi düşmek istida-

görmüştür. 
7 

ıcır 
Geçen sene bu mevsimlerde 6,20- se~ 

ruş aralarında satılan mısırlar bıt e~ 
ihracat noksanı ve sair sebepJerden grı 
şek geçmiş ve ufak bir iki istisna h; rr 
beş kuruştan yukarı çıkmamıştır .. ~:ı 
deniz limanlarına yapılan sevkı)ra tı1 
maada satışlar yapıldı~ı duyuırns.rııı 
Trakya ve Bıırsa çuvallı fı,2 kuruştııt·111 

Berberle r k ongresi dını gösteren buğday piyasası biraz kuv
vetlenmiş ve iyi sntışlar yapılmıştır. 

Yapılamadı BUGDAY: Geçen hafta şehrimizde A
Berberler Cemiyeti yıH1k toplantısını nadolu ve limanlaıdan takriben 2340 ton 

dün saat 13 de Beyoğlu halk parti mer - buğday gelmiş w hep::ıı de satılmıştır. 
kezinde yapacaktı. Fakat f~kse.riyet hasıl Gelen buğdaylardan şchrimJ1d~ki değir -
ı)lmadığından bu toplantı temmuz ayına j' mcnciler aldığı gibi Trakya, Bursa, Mar
tehir edilmiştir. mara limanlnrına ihracr.t yapılmıştır. 

TlFTİK : Gc-çen hafta pıyasada .°l'~> 
dcğrr işl~r olmamakla bcr;ıher ilert51 ~er 
ümitler vardır. Bugünlerde Sovyct ~ 
ret mümcssi1inin tiftikler }.aklnnd3

1
3,tf 

.kikatta bulunduğu gibi Jngiliz aııcı ~, 
nın da faaliyete geçmesi ümit edil1J1e 
tedir. 

Yedi günlük satış mikt;m iki yü.: :et 
ye kadardır Bunlardan Sarıkaya ~ırıt~, 
110, Karahisar malları 1:10, Akşehır 

~c.on.tçıl reiyi<imda halk r eylerini kullanırken 

Eyüpte belediye teşkilatı bu sabahtan E yüp belediye şubesi teşkilini ve diğer 
itibaren resmen kurulmuş bulunmakta - on belediye şubesi hudutlarının İstanbul 
dır. Dün bu hususun temini i~in reyifuna belediyesi hududu dahiline isabet eden 
müracaat olunmuş ve her taraftan veri - kısmının da idareleri mPvcuc1 kaza hu
lcn rey pusulaları ile F..vüpte belediye dutlarına göre tadilini kabili ediyorum.> 
tqkilatı kurulmasına İstanbul halkının Adres t:c imza 
muv:ıfakatı alınmıştır. Halk, dünkü rey',üım ışinde samimi bir 

Halk, dün fevç fevç rey sandığının bu- ~laka göstermiştir. 

Junduğu evvelce ilan edılmiş olan yer - Yalnız Fatih kazasında bulunan sandı
lere giderek reylerini atmışlardır .• Rey ğa 10,000 rey pusulası atılmış olduğu gö
pusul:ılarmda şu cümle yazılmakta idi. rülmüştür. On kazanın hıılkı da aynı a-

cİstan bul belediyesi cfa}rnini Eyüp ka- !fıka ile sandığın başına gelerek reylerini 
zası hududu He mahdut oJnıak üzere bir kullanmışlardır. 

Şehir işleri: 

Prust adliye sarayı in,asına 
muvaffakat etti 

İstanbul Adliye sarayının, Sultanah
mcdin hapishane yerinde yapılması 
esas itibarile tekarrür etmiş olmakla 
beraber, bu hususta ayrıca şehircilik 
mütahassısı Prust'un kati mütaliıası -
nın alınması da lüzumlu görülmüştü. 

P rust, kafi mütalaasını bildırmiştir. 
B u yerin gayet muvafık olduğu yo -
}unda cevap vermiştir. 

B u itibarla, ilk hazırlıklara yakmda 
başlanılacaktır. Fakat, h apishanebin 
yıkılması ve yerine inşaata başlanı1 -
ması b"raz daha gecikeccktır. B u hu • 
susta şimdiden bir . zaman tayini ve 
bir tahmin yürütülmesi, mümkün gö
rülmemektedir. 

Hapishanenin yıkılmasına girişilme

den, buradak i mahpuslar, tevkifhane· 
ye götürüleceklerdir. Bir kısmının da, 
taşra hapishanelerinden bazılarına gön 
derilrneleri ihtimal dahilindedir. 

Meyva hali civarında yeni istimlak 
Unkapanında Keresteciler ile M cyva 

hali arasındaki sahanın istimlak edil -
mesine karar verfuniştir. Bu hususta 
ki muamele sür'atle bitiriiecek ve bil
hassa sokağın dar olan kısmı hemen a
çılacaktır. 

Poliste: 
Fişekle oynarken bir çocuk yaralandı 

Erenköyünde hat boyunda 22 numa
ralı evde oturan l ~ yaşında Muharrem 
oğlu Ferit, evvelki gün sokakla oynar
ken bir mavzer fişeği bulmuş, taşla 

ezmek isterken fişek patlamış. çocuk 
karnından yaralanmıştır. Yaralı Ferit 
baygm b ir halde hastaneye kaldırıl -
mıştır. 

Bir çocuk denize düştü 

Fındıklıda İlyas Çelebi mahallesinde 
24 numaralı evde oturan Mehmcdin oğ
lu beş yaşında Cabir, d ün Salı pazarında, 

deniz kenarında oynarken denize düş -
müş, etraftan yetişenler tarahndan kur
tarılmış ve Şişli çocuk hastahanesine ya
tırılmıştır. 

Hafta tatiline aykırı hareket edenler 
Dün Beyoğlunda Kurduracı Kamer, 

Şemseddin, Mustafa, diğer Kamer, t erzi 
Hopkin, mobilyacı Manol ve Hirestopu- ı 
los, hafta tatiline aygıri 0ldrak çalışırlar- I 
ken yakalanmışlar, müddP~wnumiliğe ve 
rilmişlerclir. 

Gine Yeşildirekte Hacopulo hanında 
terzi Bedros hafta tatilirıe muhalif ola - , 
rak çalışdığından yakalanmış, müddeiu-
mumiliğe verilmiştir. .' 

Yeni nesil yavrularının müsameresi 

Mü tef errih : 
Şeker mütehassıslan İzmire gittiler 
Şeker Şirketinin Almnnyadan celbettlğl 

ınütahassıslar İzmlrc gitmiştir. Ege mıntn
kasında tetkikler yapacaldtırdır. Oradan 
U§ak'a giderek fabrikayı göreceklerdir. 

Romanya Milli Bayramı 
Romanya general konsolosluğundan 

Romanyalıların milli ba:;ramı münas<:! -
betiyle, bugün bir resmi kabul yapıla -
C'cl<tır. 

General konsolos Gnçyo, Romanya 
};onsolosuna mensup olanları kabul ede
rek bayramlaşacaktır. 

Hileli yağ satan yağcı 

Hileli ve noksan yae satar., Kadıköy 
Y cldeğirmeninde karako~ carldesinde 8 
numaralı bakkal Bohor, dün, cürmü meş

hut halinde yakalnmış, Müddeiumunı.i
Hğe verilmiştir. 

-· -----·- - . ·----... - ...___ 

Ma!OI bir asker iş arayor 
Malul ve mütekaid bir ıAbit yevmiye ile 

çalışabileceği bir iş arama:iftadır. 

Son Posta i. H . namına mektup yolla
r.ılabilir. 

... -························································· r- 1 
l\ ö~t eıçı 
Eczane: er 

r 

Bu r ece nöbet~i olan eczant>Jer şurılardır: 
İstanbul cihetindeki1er : 
Aksarayda: <Şeren. Bcyazıtta: <Dcl~ls) . 
Fenerde: <VltallJ. Şehremininde: Oiar.ı
dl). Karagümrukte: ' Arif ı. ~matyada: 
(Rıdvan). Şehzadebaşında · (llnivcrsl -
teı. Eyüpte: (Arif Beştrl. Emlnonunue: 
(Salih Necam. Küçukpazarcla: ıNecatı 
Ahmet). Alemdarda: (Esat). Bakırkö -
yünde: <Merkez>. 
Beyoğlu c:hetindckiler: 
Tünelbaşında: tMatkovlç). Yüksekkal -
dırımda: (Vingopulol. Galatada: fMer
kez). Tnksimde: <Kemal - P..ebull, Şls -
lide: (Pertev). Be~iktaştn: 1 N:ıU Hıılid). 
Boğaziçi ve Adalarda: 
Usküdarda: <İttihat>. Sarıyerdc· IA -
saf). Kndıkôyün<le: (Moda). <Merkez). 
Büyükadnda: (Şinasi Rıza) . Heybelide: 
<Tanaş). 

.. 
Yegilne ve müstesna fı ın!... 1 
lngiltere Tacmm incileri 

Krıı l Vl nci Georgc' un taç giyme 1 
töreninde gö .. terı lecek olırn hu fı lm 
asgari 100 milyon hişi tarAJınd .t n 
seyredilecektir . Mcmleketimzde pek 
yakında yalnız SAKARYA sine-
~-~ masrnda gösterı l<}ce.< lır. ~ 

Fiatlarda hafü bir yüks .. klık vardır. 
Anadoluda havalar y&ğışh gittiğinden 

müstahsil buğdaylarını i~1 asyonlara gc -
tirmekte müşkülat çekmt>ktedir, havala
!"ın açmasile sevkiyatın çoğalması bek -
fonmektedir. 

Haftanın son günü pi:; a~a istekli ola
rak şu Hatlarda kapanmıştır. Ekstra ? • 
lrıtlılar 7, altı, yedi çavdarlı beyazlar 6,20, 
mı yccfi çavdarlılar 6,17, mahlüUar ~ ,35, 
az çavdarlı Anadolu sertlE'ri 6,15 para, 
Anadolu çavdarı 4,30, ketentohumu çu -
vnllı dokuz buçuk, susam on beş buçuk 
kuruştan satılmaktadır. 

tikleri 120 kuruştan satılmıştır. ~ 

YAPAÔI : Anadolu mallarından ıdıf 
saya yirmi ton kadaP ih .. aeat yapılrııJ, , 
Bunların satış fiatları •19-50 kuruş ıırj 
sındadır. Daha ince kalit~ malliır da 5~, 
~uruşa kadar teklifler yapılmıştır. 'f~ 
yadan henüz yeni kırkım vapaJ:11 gc • 

"' • 11 
ğe başlamamıştır. Yalnız iznıirde pı) rıl' 
saya 52-53 kuruştan yem yapağı çılCB 
dığı öğrenilmiştir. 1"' 

AV DERlLERİ : Geçen sene rne111~~ r 
timizden külliyetli miktard~ av d~~ il" 
lan bazı Amerika ticaret mümessılı 11 
sene tekrar şehrimize gelerek tetki~11~ 
başlamıştır. Tercihan tavşan, sansar j 
zerdeva derileri aramaktadır. GeçCJl_b r 
ta içinde yirmi altı kunıştan elli bıfl 
det tavşan satılmıştır. ~ 

===============~==========~============~ 
i LAN 

ISTANBUL TRAMVAY SiRKETiNDEN: 

Arpa ve ~avdar satışları durgun geç -

• 
İstanbul Tramvay Ş{rketi, tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını ~~ 

ren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, bunları mektep direktörJerıfl 
tasdik ettirmelerini~ ve aksi ~kdirde 1 O M_ayıs Pazartesi g~_nünden itibar~ 
muteber olmıyacagını ellerınde mekteplı kartı bulunan Universite ve .. 
ğer mektep talebesine hatırlatır. Direktör~ 

·--- - --- ·- ...-

Kapah zarf usulile Ekmek Eksiltmesi ilanı 

Sinop C. " Müddeiumumlliğinden: 9" 
Sinob ıenel ceza evindeki mabkiim H mevkuflara 1 / 6 / 937 ıününden t / 6/ bel 

ıününe kadar bir yıl içinde ven1ecek ekmek 3/ 5/ 937 gününden itibaren oıı 
ıün müddetle, kapalı zarf usulile eksilmeye çtkarılml§tır. .,, 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir bat unundan yapılacak 
her ekmek 960 gram olarak piıirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi direktörlüjünü.? ı~stereceği lüzum üzerine ye..,ıı>İ; 
700 ili 1000 adet arasında her ıun nihayet saat 14 de kadar ceu e'I/ 
teslim edilecektir. , 

3 - istekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçunk olan 2239 lira 92 Jı1' 
ruıluk teminatı muvaklı:ate verecelı::ir. . ... 

4 - ihale 17 / 5/ 937 pazartesi ıünü saat on betle Sinob C. Müddeiumunıil•s; 
de müteıekk.il komisyonda Adliye Bakanlığının mezuniyetine talikan y•P 

cakbr. ~ 
5 - Teklif mektuplan 17 / 5 / 937 pazartesi günü saat 14 de kadar sıra 11;:,, 

ratile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı komisyon r 

vernecektir. 
1.. - • • dd d .. t · ı t ' • ek .. . d li t•;-6 - Mektupların uefUlCI ma e e goa erı en saa .e yetiJm uz.ere aa e .,ııJ' 

bütlü mektup ıeklinde gönderllmeıi caizdir. Bu halde zarfın mühür "' 
ile ve iyı"ce kapatılması tazundır. Postada olacak cecikmeler kabul edilme~ ... jhllf r 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde ıartname dııında §81'tları 
eden tekliflere itibar olunmaz. oı!.d 

• "Je JIY 
8 - Eksiltmeden mütevellit bilcümle rüsum, tekalif ve damga resnıı 1 ,il 

ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun tahlil ücret ve masarifi "e 
bilcümle masarifat müteahhide aittir. rd' • 

9 - Şartnameyi görmek ve claha fazla taf, il&t almak İslİ)enler ta~il günle. ili" 
den maada her gün Sinop C. Müddeiumumi kalemine müracaat etınelert 
olunur. (2431) 

SARAY Sinemasmdal2 Mayıs Çarşamba günü saat 21 dB 

M .0 N i R NUR E D D i N 
in mevsim sonu K O N S E R İ 

, Tyrol'ün göz kamt.ştıncı manzaralı ve lat if yerlerinden New - York'a ka~ar .•.. Skilerile ..• Danslarile·" 
Aşklarile... Esrarengiz gecelerile.... Safabathanelerile.... işsizliği ile •.•• 

GÜ N EŞ KR A LI 
Fransızc:' sözlü filminde gözleriniz ö.ıünde cani nacak ve baş ro~lerde bulunan S ti 

Kahrnman L u 1 s T R E K E R • ilcihi yıldız M A 1 o N "' A R 
size her noktai nazardan ve zevkli ve heyecanlı iki s:ıat geçirtece ... lerdir. ~ 

Yeni nesil ilkmektebi talebeleri dün 
İstanbul Kız Lisesinin salonunda gü
zel bir müsamere verm· erdır. Muc;:ı

rnereye İstıklfı! Marş \ ı e ba!'ı anm!~. 
Yeni rı~ ·. mektel' n "n m·nı '11ini talebe 
leri şiirler okumu~ ar, d1ns!ar yapmjş-

lar ve cVergi Hırsızı:ıı isimli ufak bir 
piyesi de temsil etmişlerdir. Pragramın 

son numarası olan cKelcbek - Arı:ıı ron 

du çok bcğen~lmiş, sürekli surette al ·} 
kışlanmıştır. ~;-•Uhi::l':ö'l*IS>> Bu akşamdan it.haren ~ A K A R V A sinemasrnda 



Kaşın binbir güzelliklerle Izmirde 

d 
.. Mahpuslara sıcak 

olu yaylası: Gombe Yemek verilecek 
U İzmir, 8 (Hususi) - Kızılay Cemiyeti 
G ~uz bucaksız ormanları ve sulak vadilerile uzanan İzmir merkezi, İzmir ceza evindeki bine 

ombe yaylasi Anadolunun en bereketli hayvan rakın mahkum ve mevkuflara her gün 
J~tiıtiren merkezlerinden biridir ekmek ve ~r öğün sıcak yemek, haf· 

AGf'ÜP' gizel bit' gönlniif 

ltq, CHusust) - Burada sıcaklar ha-ı zenlerin bqlaruıı &enmlletecet derece
:: kendini hissetürmeğe başlamıı bu- de güzellik ve epizHlder diyandır. 

uyor. Kaşta soğuk günlP.r uzaklaphkça Burada ava doyum olmaz. 
::~enizin en namlı yaylası olan Göm • Şimdiden yaylaya hqlıyan halk a~ı, 
"'--~ıın de zevkli günleri yaklaşmakta • Gömbenin günden güne daha çok sevıl-, 
IQI", diğini isbat etmektedir. 
~Ugünden sonra burada, Akdeniz kıyı- İki ay sonra burada mahşerden bir nü
leı::;~an başlıyarak 4000 Metre bir yük- mune olabilecek derecede kalabalık bir 

11 
~e doğru sefere çıkan eşya ve insan insan kütlesi toplanI!llf olacaktır. 

w~.Yatı yapan Deve kervanlarını ıö - Ve bu suretle Gömbe eşsizliğini Akde-
·~sunüz. niz ufuklanna, sağa ve sola, her yana 

tanın muayyen günlerinde tatlı ve mey· 
va verilmesi için tertibat ı.Jmmıştır. 

Adliye Vekaleti Kızılay İzmir §Ubesi -
ııin bu teşebbüsünü çok yerinde bularak 
Kızılay cemiyetine senevi 25,000 lira yar 
dım yapmayı kabul etmiştir. Cemiyet, 
kendi tahsisatından da bir kısmını ayır· 
mak suretiyle mahkfunlara yemek temin 
edecektir. 

lzmir fuarında 
Vahşi Hagoaplar 
Teşhir edilecek 

... ~nıbe yaylası, tabiatın ender yarat • yaymakta devam edeoe1ı:tir. Geçen seneki lzmir fuanndan bir görünü.f 
,ı h Jlr.Jı.met Erdem t · 8 lıa USUsiyetlere maliktir Burada, köy zmır, (Hususi) - Fuar yerinde in· 

Y~tının, çiftlik zevkinin en iç açıcı gii- E ki. hl d pata hummalı bir tekilde devam edil· 
ııeilikleri bir araya gelmiştir. 8 şe r e mektedir. Şimdilik 500 amele inşaat İf" 
...:~zün görebildiği yerl~r birer şahe - Dükkanların kapanma Jerinde çalıştırılmaktadır. Vilayet pavyo-
--\llr S nunun inşasına bu hafta jçinde başlana· 

Bir. Yanda ·.l b" aafl Ve neşrigafımız caktır. Fuarda bu yıl Egen.in vahı::i hay· 
) . . uzayan, gı·.1en ır ovanın . . . . v 
eşıı. ç menlerle örtülü yüzü, bir yanda _ Es~ışehır, (Hususi) - Eskişehırde vanlannı teşhir etmek iç-ir. bir teşebbüse t gokleri delen ve bulutJarla öpüşen dukkanların saat 19 da kapanmaları girişilmiştir. Ege, vahşi hayvanlar nokta

riı Akdağın yalçın silsileleri görülür. hakkında Son Postada çıkan yazı es - Eından zengin bir yer olduğundan A vru
~ yanda, güzel vadileri. ve kı~ n~f arasında fazl~ ~1~ uyandırmıştır: panın tanınmış hayvanat bahçeleri bu te 
~l rle süslenmiş su boylarının ak • ~~r ço~ e~naf bu ı~.ın bır an e~el ha~lı ~ebbüsü teşvik için vahşi hayvan müba-
gını gorürsünüz. ıçın hukfunete muracaat etmişlerdır. delesine hazır olduklarını bildirmişlerdir 
Bir d . . A Hükılmetin esnafın dileğini kabul ede- Vahşi hayvan yavrularının topJanmasına 

,_ yu umunu bıle ıçebflmeğe imkan ~ üm't edilmektedir başlan ...... .,... ... 
Ounıyan bu sular eşsizdir...,._ ---~---ı-----=----··--=---=--===-==== .. ===~==·~===-=-================-

Samsun lnhiMlf'lor tecrübe fideliklermclen lm göriimif 

Samsunda yeni bir cins 
tütün yetiştiriliyor 

Önümüzdeki yıl Samsun ve civan köylerinde SO bin 
dekarlık sahada tütün yetiştirilecek 

Samsun, (Hususi) - Dünya piyasala- tesbit edilen tohumu ekmiştir. 
nnda büyük bir istekle karşJlanan Sam- Yapılan hazırlıklardan anlaşıldığına 
sun tütünleri Ü7.erinde n:.hisarlar idare - göre önümüzdeki yıl yetiştirilecek tü -
sinin meydana getirdif\ değişiklikler tün sahası nefsi Samsun ve müJhak köy
dikkate şayandır. Son senelere kadar kar- !erinde Elli bin dekan geçecektir. 
ma kanşık bir hal arzeden ve hemen u - Bundan başka Samsunda tütün hasta· 
m~iy~tle melezleşmiş olan tütünleri v - ,Iıklanna karşı yeni tedbirler alınmıştır. 
mızın ıslihı ve tohumbınn ye.knesaklıgı Tütün hast.alıklan ile mücadele yolunda 
ii7.erinde idarenin sarfettiği ınesai müs- büyük bir alika ile ça11şan tecrilbe is -
bet neticesini vermekte 1?eçikınemiştir. tasyonu bilhassa fideUkJerde amanm 
Bu yıl bilhasa evkaf mıntakasına dağıtı- tahribat yapan Danaburnunun itllfı ye>
!an tohumlar büyük bir istekle karşılan- lunda dağıttığı tertip muvaffak olmuş ve 
mış ve irili ufaklı 63 köydPn ibaret olan tütüncülerimizi büyük bir zarardan kur
bu mmtaka tütüncüleri ve-ı-imi çok ve tarmıştır. 
keyfiyeten yüksek bir rand1man verdiği Bundan sonra türeyecek bütün tütün 

---- -·······-------- ,,, ... hastalıkları He Maltepe tütün enstitüsü 
Gaziantep cie alakadar olacak ve her türlü hastalı· 
Filmi ğm imhası yolunda esash tedbirler alı .. 

nacaktır. 
Gaziantep (Hususi) - Gaziantebin 

Sükünetle akan Gömbe çayının bazı K ta 23 N• 
=~n niyağara gibi çoştuğunu gö- ars ısan Bayramı büyük bir filmi yapılmı~tır. Filın bu 

haf~ yüksek zevata gösterilmi§ ve fev-
- ___ kalade beğenilmiştir. SesL güzel kı

Samsunda bataklıklar kurutuluyor 
Viliyetin yaptığı bir tamimle batak -

lıklara civar köyler halle, mevcud çu • 
kurlan doldurmak ve su cereyanını ıe. 
min etmek için arklar açmak ve bu su -
retle su birikintilerini ortadan kaldırmak 
hususunu temin için~ gün çalışma
ya davet olunmuşlardır. Çok yerinde <>
lan bu davete köylülerimiz istekle icabet 
etmektedir. 

"-~mbe çayının kaynaklan Akdalın 
IU\lZJ.U Vadileri arasındadır. 

tlU Göz alıcı vadilerin feyzi ve berekU gö-
en ve geceleri karanlıklannda at ~ 

laenıeleri, kuzu melemeleri ve her türlü 

: hayvan sesleri işitilen Gömbe yay· 
• Anadolunun en bereketli hayvan 

111iistahsu merkezlerinden birisidir. .:ulak yerlerinde yazın köylülerin ve 
Y\'anlarm dolaştıkları görülür. Uzak 

11fuklan ormanlarla örtülüdür. Bu or -
lrıaııların arasında Gömbe çayının bin bir 
'1vrımları ve berrak sulannın akisleri 
IÖrülmektedir. 

Daha sonra çamlarla ve selvilerle dolu 
1'iksek ormanlar, ufukları karanlıklara 
boğar gibi görünür. Ve bu ormanlar na 
lrıÜtenahi uzayıp gitmektedir. 

Bu ormanların bereketli VE' sulu top • 
l'aklan üzerinde ilkbaharın feyizli otlan •e çiçekleri görülmektedir. 

Uzun süren gündüzlenn güneşi, ka~ 
eriteınemekte ve geceler yaz ve kış so
luktan gezilemiyecek bir hale gelmek· 
tedir. 

Gömbenin, ormanlarda filizlenen ağaç
larından ve bahçelerinde yeşeren fidanla .. 
llndan başka temiz bir havası vardır. Ta
biatın özenüpte yarattığı bu yayla ge -

Kars (Hususi) - 23 Nisan Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı burada 
coşkun

1 

tezahüratla tes'it edildi. Çocuk Haftasmm 1 günü şehrin muhtelif 
köşelerinde müsamereler, konferanslaı, toplantılara ~ BB:1ram günü 
bütün talebeler muntazam ve güzel kıyafeUerile büyük bir geçit resmi yap
tılar ve birinciliği Fevzipaşa mektebi, ikinclliii de fsmetpaşa mektebi ka .. 
zandı. Büyükler ve küçükler için verilen kostümlü balolar da çok giU.el ol· 
du. Resimler Çocuk Bayramından muhtelif intıbaJan ga.termektec:Ur. 

P•zar Ol• H~••n Bey Diyor Ki : 

- Sorma Hasan beyciğim 
lorma. 

Dün bir doktora gittim. Muayeneden sonra doktor, 
size heyecansız, üzüntüsüz bir. 
bayat lizım'1ı.r, dedi. 

Hasan Bey - Dostum sen 
de ona doktor, öyle ise kapı
dan girer girmez göze çar • 
pan cYizite ücreti 5 liradır> 
levhasını hemen kaldır dese 
idin!. 

sımları da ihtiva eden bu fiimin hasıla
tı Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis 
edilecektir. Bu büyük film, burada bü
yük bir alika uyandırmaktadır. Bunun
la, Gaziantepte üçüncü film yapılmış 
oluyor demektir. Gaziantep Halkevi, 
hergün ajans haberlerini hoparlör va
sıtasile şehir halkına bildirmektedir . 
Neşriyat, halk tarafından şehrin Maa
rif meydanında büyük alika ile dınle
nilmektedir. 

Bursa va lldanyada yeni inşaat 
Bursa (Hususi) Yeni yapılacak olan 

Halkevi binası için muhtelfi zevat ta
rafından 26 bin lira teberru edilmiştir. 
Mudanyada da bir Halkevi binası iıe 

Alaçam aahiyai kaza oldu 
Ötedenberi nahiye halinde idau edilmeJr 

te olan Alaçam nahiyesi idare mec1lsiniıı 
verdiği kararla kaza haline ifrağ olun -
muştur. Son postanın bu 7em!n üzerinde 
yapb.ğı neşriyatın az hir zaman içinde 
tahakkuk etmiş olması bir eevinç uyan
dırmıştır. Yeni kazamız da umran faali
yetlerine germi verilmiştir. 

bir kitabsaray yapılacaktır. AyrıCd. bir /" 
de çocuk bahçesi vücuda getirilecektir. Bir Doktorun 
inşaatın yapıldığı saba belediye tara • G .. r·k 
fından istimlak olunarak. buradak~ dük- un u Pazerteaı 

kan vesairenin yıktınımasına başlan - Notlarından (*) 
mıştır. Burada bir de cumhuriyet mey
danı vücud bulmuş olacaktır. 

Millsta yeni inşaat 
Milis (Hususi) - Muasta imar ifleri 

eünden güne ilerlemektedır. Şehrin her 
tarafuıda yeniden binalar yapılmakta, 
bozuk yollar tamir olunmaktadır. Yakın
da açılıf merasimi yapılacak, mektep ve 
askerlik fUbesl binalan bu meyandadır. 

Muğla valisi Recai izinh olduğundan 
yerine Daçya kaymakama vekilet et • 
mektedir. 

Bursada bir motosiklet kazası 
Bursa (Hususi) - Cumhuriyet cad

desinde bir motosı1det bir arabaya çarp 
mıştır. Çarpışma-neticesinde motosik -
let sepetinde oturan tuhafiyeci Hakkı 
yaralanmıştır. Motosiklet sahibi Orhan 
adliyeye teslim edilmiş, yaralı hastane 
ye kaldırılmıştır. 

Faydah yağmurlar 
Adana 9 (Hususi) - Misis ve Ceyhan 

havalisine pamuklar için faydalı yağ • 
murlar yağmı§tır. 

50 11aıından sonraklleı 
Daha 40 •ene gaıamaı. 
la tigorlaru 

t - 8lgaraJ1 temtmeUd•rter. 
t - Olnde alta aaıten fasla eabl-

mamabdut&r. 
ı - Günde bir Uç aaaı bahçede met· 

cu1 oJmahchrlar. 
4 - Akşam remell Jed1 buçukta yen

melidir. 
ı - Oeoe aat on ~ıtta yatmaıı. 

dırlar. 

ı - Alqam yemeklerini hafif yemeli
dirler. 

'l - Hırs, heyecan, kumar alkol gibi 
fçktlerden uzak bulunmalıdırlar. 

8 - Sebzeyi, meyvayı, süttü şeyleri 
tercihen 1emelidirler. 

9 - Çay kahve yerine limonata içme
lidirler. 

10 - Hiddeti neş'eye; yelsi tetarete 
k:albetmelldirler. 

11 - İnkıbaz olmamalıdırlar. İnaanla
n ihtiyarlatan kahn barsaklardır. 

(•) Bu noUan kesip uklaymıa, rabut 
bir aDriime Japqhnp koDekslron 1apnns. 
Sllma&I •-•mnü •• Detlar bir ,_.. 
clbl lmdadııma ~. 



4S Sayfa SON POSTA 

Hadiseler 
Rarşısında, - ~ 

Aldatılan kızın intikamı 1 
·----

P t t 
.
1 

Tenekeden diş 

a z a r a 1 i n e r a ğ m e n k a p a l ı g:;::ı~'.ğ~:r:~:n~~~~:::ruanı'.:'ı~ba::. Feda kir ve fakir bir genç 
kızın acıklı macerası dükkanda sakal traşı eden bif berber ~~·:~;:::!ı:~E;:~;~~:~~:~::::: 

B• ) • • ·· •• • ccuılandırmnlı. 
ır po ısın curumü meşhudu ile başhyan hadisenin Cezalandırmalı kelimesini hafif bul -

seyri mahkemede aydınlandı ve berber mahkum oldu muş olacak ki birdenbire yerinden fırla
yup bağırdı: 

Kumkapıda berber Zıyanın, pazar söze başladı .. Birhayli küfür ettikten 
tatili münasebetile kapalı dükkanının sonra şakağıma yumrukla vurdu. Da- - Ben olsam idam edE>rim. 
arka tarafındaki kapıdan müşteri alıp vacıyım. Bu şiddete karşı bir an sustum. Onun 
tıraş ettiğini haber alan polis memuru Maznun Niyazi de, Mustafanın ev!n- sükunet bulmasını beklPd;m. Sükiınet 
Der\tiş, dün, gizlice gidtp içerı girmiş, de beraber rakı içtiklerın:, bir aralık bulunca sordum: 
Yervant ism~nde binnin tıraşı kavgaya tutuştuklarını, Mustafanın şi- - Bakkaldan aldığın yağın halis yağ 
tamamlanmamış bir halde, onun - şeyle kafasına vurarak yardığını, sar- olduğundan emin misin? 
de havluyla tıraş sandal - h~ş olduğu için ondan sonra ne yap- - Hayır, içinde yabancı maddeler var. 
yesinde oturduğunu görmüştür. Bu sı- tıgını bilmediğini söylemiştir. - Sığır suçuğu niyetine aldığın suçuk. 
rada da, Zıya, elektriği söndürmüştür. Ayşe, Eda, Servet, Naciye ve diğe: - Eşek etinden yapılınış olması ihti -
Elektrik tekrar yakıldığı vakit de, Yer- şahitler dinlendikten sonnı, Müddei • mali çok. 
vant, sandalyeden kalk1p saçlarını ta- umumi maznunun C€zalandırılmasını - Zeytin yağının zeytinden çıkmış ol-
ramıya başlamıştır. istemiş, mahkeme de suçu sabit gör - duğunu mu zannedersin? 

Dükkanda, Onnikten başka, Cevat, düğünden Niyaziyi mahklım etmiştir. 
Mehmet, Onnik ve Sotıri adında dört - Zeytinden çıkar ama, sonradan da 
kişi daha bulunmaktadtr. Bunlardan Aç karnına iki bardak şarap başka yağlar karıştırılar. 
Sotiri ve Onnik, henüz tıraş olmamış- I ? - Tahan helvasına şeker yerine pate-
lardır. ne er yapar • ka koyduklarını duymadm mı: 

Dün Sultanahmet İkinci Sulh Ceza Dün akşam, sarhoş olarak Sirkeci - Duydum. 
Mahkemesinde muhakeme edilen Zıya civarında rezalet çıkaran ve bir kah - - Yoğurdun iyisi vardtr. Ama; kolay-
bu beş kişinin arkadaşları olduğunu venin camını kıran Yervant isminde la tutturulmuş yoğurdun da her tarafta 

Aşkı için bütün mahrumiyetlere katlanan genç 
kız sevgilisini yeni nişanlısile kol kola görünce 

dayanamadı, tabancasını çekerek ateş etti 

kendisinin dükkanda yatıp kalktığını biri dün Sultanahmet ikinci sulh ceza satıldığı vaki midir? Betti Robertson 
Kağıthaneye gezmiye gitmek üzere ar- mahkemesine, verilmiştir. - Vakidir. Ne k N" } kadaşlanpın dükkanda toplandıklarını Yervant, aç karnına iki bardak şa - - Pandispanya gibi şeylere yumurta vyor -. ısan - Buradaki gazeteler bilirler ve muvaffakiyete erişebilı eli 
söylemişlerdir. ıap içtiğini, şarap başına vurduğu için yerine türlü türlü maddeler konulduğu çtofsik .1a .. ctııklı hır aşk macerasının uzun için, her müşkülü yenebilirlerdı. 

da'. a .. a. nı .v. ermekle meşguldürler. İkinci buluşuşlarında Bettı', Rober~ 
Şahit olarak dinlenen beş arkadaş da neyaptığını bilmediğim söylemiştir. H d 1 

ayni şeyleri söylemişlerdir. Camın bedeli olan on beş lirayı öde- - O da muhakkak! şt:n~~e ~~! e ol~uştur: . son'la bütün cesaret ve ciddiyetini tofl 

C
.. .. h d miş bulunan Y t h 1 kta da2 - Peki dostum şimdı" ı::on bı"r sual .. a- .. V1 ~yetlennden Nevyork iktı • layarak sordu: ' 
urmumeş u u yapan polis Derviş, ervan, sar oş u n v d - sat fakultesınde tahsilim yapmıya ge- A · · d d' B h ~ 1 ~ 

hadiseyi, gördüğü şekilde anlatmıstır. lira para cezasına mahkum edilmiştir. gız aki dişler yiyeceği ~iğnrmek için de- 1 B tt" - zızım e ı. en avaı oma ı 
Misafirlerden üçünün tıraş ol~uş, ğil midir? en e 

1
' fakir fakat çok güzel bir kız şununla bununla flört etmek istemi " 

ikisinin de sakallı bulunması, Zıyanm Muallimler yardım te411kilatı - Evet.. d~ lek yorum. Eğer maksadın ciddi ise evlen~ 
h f 

'I' y· k . em ette lise tahsilini yapıp da mek imkanını buluncıya kadar birbiıl 
a ta tatili kanununa aykırı olarak tı- Ölen memur ve mualliınl<:re yardım - ıyece maddelerinden bazılarını dıplomasını eve götürdüğü zaman ba- rimize karşı besledı·g-ı"mı"z sevgı·y' e dn ııı 

raş ettiği kanaatini tevlit ettig-inden, Zı k"l" l ~ · 1 - saydım. Saymadıklarım da var ama on- b teş ı atı ça ışma pro6.ammı genış etmege ası: k b d · F k ·· ın,. 
Ya beş 1. hk" a·ı l"'rın da ('oguv h"l ı· . d" k .. . . yanara sa re erım. a at sen gon u 

' ıra para cezasına ma um e ı karar vermiştir. Her ölen memur ve mu- ... 3 1 c ı, - Şun ıye adar soylememıştım Fa ·.,+· • • : • . • nü eğlendirmek istiyorsan bana acı .• • 
mı:i.ır. allimin ailesine yardım olmak üzere bir Sığır etı nıyetıne, eşek etını, yağ yeri- kat artık mademki diplomanı aldın V b d k il 1 d .,. 

P 1
. h · · k · . . . · e u macera an ço er eme en vav o ıse akaret suçu sefere mahsus olmak üzere teşkilata gir- ne margarını, şe er yerme patekayı, benı dınle, demış ve kızı bulunduk • r 1 

miş olanlardan 25 şer kuruş alınmaktadır. velhasıl şunun yerine bunu çiğneyen ları kasabanın ilkmektebindeki mu - geçe un. 
Ortaköyde polis Mahmuda vazife ha- d" 1 1 1 Bu para ihtiyaca kafi gelmemektedir. ış er, a tın o acağına teneke olmuş ne allimin istediğini söylemiş. Robertson bu ciddi ve samimi söz • 

linde hakaret eden ve yüzüne yum - k M d k" · v d ~ rukla vuran Niyazi, dün, nöbet('ı· cu""r- Teşkilat varidat menbalarını çoğaltmağa çı ar. a em ı çıgne iği madde hilelidir Bett" bir lık d"" .. .. lere ciddi ve samimi bir cevap veriya 
'S çalışmaktadır. ,varsın o da hileli olsun! ı ara uşunmuş, - Betti diyor biz ölünciye kadar be' 

mümeşhut mahkemesi olan asliye birin 1 - Baba demiş Senelerdenberi ha ' Bu arada önümüzdeki aylar :içinde bazı MSET A ' •• • • raber yaşıyac~ğız. 
ci reza mahkemesinde iki ay bir gu""n ............ yatı zorluklar ı('ınde, parasız pulsuz A d b" ""dd t tikt nra tenezzühler ve toplantılar yapılarak para .................................... -........... k 'S ... ra an ır mu e geç en so 
hapse ve 35 lira para cezasına mah - toplanacak ve~ardım daha gE>niş surette ~ ~ KJJı' ~' l ıvrl anbıp. dukr~tytorsunuz. Fedakarlık - h€'r ikisi de fakir bütçelerini birleştı1' 
kfıın edilmiştir. 

4 
ar a em o u unuz tek kızınızım er- . k . 1 b" · .... tutulacaktır. r ~M. ' ' mıye arar verıyor ar ve ır pansıyow 

Davacı polis Mahmut hadiseyi şöyle 1ı ı9"T[ ~ek kardeşu:ı yok ki sizi bu bulundu- tutarak beraber oturuyorlar. 
anlatmıştır: kmektepler müfredat programında gunuz mevkiden çıkarıp kurtarabilsin. 

- Bu Niyazinin ağabeyisi Recebi ta- tadilat Kostiim modelleri Muallimle evlenirsem ne olacak} Onun Aradan bir sene, iki sene, üç send 
nırım. Dün gece karakola gelip kard!- İlk mekteplerde tatil ed=Jen müfredat kazancı size medar olacak vaziyette de- geçiyor. Son sene zarfında Robertso J 
şini Mustafa isminde biriyle kavga et- proğramı tecrübe mahiyeti~dE>dir. Her se ğildir. Hem size faydalı olmak, hem de nun babası öldüğü için parasız kalıyol'\ 
tiğini söyledi ve hadiseye müdahale et- ne görülen eksikler tamamlanmakta ve iyi bir istikbal temin edebilmek için lar. Bunun üzerine Betti fedakar sev ... 
memi rica etti. Ben gittiğim vakit, program üzerinde tadilat yapılmaktadır. ben Nevyorka gideyim. Bir taraftan giliden beklenecek hareketi ) apıyor. 
Mustafa kaçmıştı. Niyazinin başından Bu senede temmuz ayı içinde Ankarada tahsilimi yükseltir bir taraftan da ça- - Senin tahsil etmen ikimizin dt 
kan akıyordu. Boyuna küfür edıyor - bir komisyon toplanarak bu hususta gö- lışırım. Eğer evlenirsem, yüksek tah- menfaatJnedir diyor. Kendi sabahlart 
du. Beni görünce: cPolisler .. neredesi- rüşecek ve yapılacak tad:latt tesbit ede- iiil muhitinden istikbali parlak bir da bir gazete idarehanesinde bir iş b~ 
niz?. Biz size aylık veriyoruz!> diye ccktir. gençle hayatımı teşrik derim. Bu su - luyor. Tahsilini son sınıfta bırakıy~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- re~siz derahatede~iniz, ~ndee~ veRober~onu~~mak için ikimisW 

======================~====== 1 l~~~em~~~siziw k~d~i~ışı~~ 1 

, .. 11 M e ~ü~effeh geçindirecek bir meslek sa- Robertson zeki, cevval bir çocukturııı 
· sene mezun o uyor ve er al ır ı c;ONUL iSLERi 

hibıolurum o 1 d h b" ·b"ı 

,,. • Bu mantık tabii çok doğru görülü • racat şirketinin muhasebeciliğini ala • 
-, yor. Baba ve ana memnun oluyorlar. rak çalışmıya başlıyor. Artık evlen: • 

Bir gün, baba, kızını ufak bir valizile ceklerdir. Betti'nin hayalleri gözünut1 

"Cahil kadın mı, 
Münevver kadın mı?,, 
c Beş arkadaş aras1nda münakaşa 

gece yarısından sonraya kadar sürdü. 
Teyzeciğim. 

Nihayet sana sormayR karar verdik: 
Bir erkeği cahil bir kadın mı daha 
mes'ut eder, yoksa münevver bir ka
dın mı? Ne dersin?> 

* Yukarıya koyduğur.:ı satırları beş 

imzalı bir mektuptan çıkardım. Bu 
gençlere nasıl cevap vereyim, müte
reddidim. Cahil ve miinevver kelime
lerini okuduğum dakikada gözlerimin 
önüne iki levha geldi, jJdsinde de ya
kından tanıdığım birer aile var. 

Bu iki tablonun birincisinde kadın 
yıllarca evvel ancak ilk tahsilini yap
mış, öğrendiğini de sonraları yarı ya
rıya unutmuştur. Baıar. memleketin 
iyice yüksek tabakasınc!a çaJışan, mü
nasebetleri olan kocasilc birlikte bir" 
salona gitmek mccbut·iyetinde kalır. 
Muhavere esnasında bi1g:siz1iğini gös
termemek için hiç ağzını açmıyarak 
duruşuna acırım, bu muddet zarfında 
kocasının halini ise hiç sormayınız, 
zavallıcık karısı bir rol kıracak kor
kusile titrer durur. Fakat bir defa bu 
salondan çıkıp da evlerine döndükleri 
zaman dünyanın en mEs'ut erkeği o -
dur. 

Bu evin beyaz keten örtülü, her va
kit çiçeklerle süslü yemek masasına, 
derli toplu salonuna, temiz giyinmiş 
çocuklarına, ben bile gıpta ile baka -
rım. 

Bilirim ki bu evde geçimsizlik, dedi
kodu, anlaşamamazlık yoktur, hayatı 
karşılıklı bir itimat il~ zevk edinerek 
yaşarlar. 

Bu, tabloların birincisidir. 
İkinci tabloda da hirincisindekinin 

tamamen aksine bir kadın vardır: 

Yüksek tahsil görmüştür. İngilizçeden 
başka Fransızca da bilir. Hatta biraz 
Almancası da mevcuttur. Karı koca 
cİş. ve cFikir> hay:ıh yaşarlar. Bu 
toplantı sizin, ötekJsi benim, bu gece 
konseri siz vereceksini ı, yarın nutku 
ben söyliyeceğim, evdı:! sofra nadir ku
rulur. Salon toz içind~dir. Tek çocuk
ları ise hep hizmetçi elinde. 

Tablonun ana hatlan bundan ibaret 
olsa gene iyi. Fakat maalesef işin bir 
de dedikodu safhası var: Kadın ve er
kek kendi alemlerindedi:-, yekdiğerine 
kar§ılıklı bir serbesti bahşetmiş ola -
rak .• 

* Cahil kadın mı? Mlinevver kadın 
mı? 

Ne biri, ne de ötekisi, aziz çocukla
rım, münakaşanıza şöyle bir son ver
seniz olmaz mı? 

- İkisi ortası .• TEYZE 

1
Nevyorka müteveccihen trene bindirir önünde canlanıyor. 
Jten: Bir sene daha geç:işor, rakamların. 
' - Nevyork kalabalık ve korkunç bir ve hesapların içine gömülen Robert. • 
yermiş diyor, kızım senden eminim son müşfik Bettisini unutuyor, ve ınil
amma, n.e olur ne olmaz gözünü aç ve essesenin direktörünün zengin kızın• 
bize bir gün, keşki muallimle evlensey tutuluyor. 
di, dedirtme diyor. Direktör de kendisine bir damat nrıı• 

İht" d k .. .. dığı için bu münasebeti hoş görüyol\ 
ıyar a_ am ızı~ı opuyor. Ve tren Bir gün ansızın beraberce Aksayı şal" 

hareket edıyor. Betı Nevyorkta bir ti- k h t ık 1 B .. t.. b Illa' 
carethaneye giriyor fakir talebelere a seya a e ç ıyor a:. . u u~ u b: .. : 

. . ' . . . ceranın sonunda Bettımn elınde ı> 
koruma cemıyetı ona bır ış temın edi- kt k 1 Be · ff t fedakar 

D"ğ . me up a ıyor. « nı a e 
yor. ı er taraftan da ıkhsat fakülte- lıkl ""d k k" g ı·yoruJ1lı siıwı d d" arını o eyece mev ıe e ı 

evam e ıyor. Kusuruma bakma.» 
Çalışkan talebelerin hayatı taham _ Betti, Robertson'un yeni sevgilisi ild 

mülsüz güçlüklerde geçer. Betti de bil· tekrar Amerikaya avdet etmesini bek• 
tün gayretine rağmen fevkalade yo _ liyor. Ve üç ay soııra delikanlı kolun• 
ruluyor. Mahrumiyet, mesai, ders, da yeni nişanlısı ile vapur köprüsü~ • 
ve daktilo gürültüleri arasında buna- den aşağı inerken onu vurup öldürll • 
lıyor. Ve günün birinde sınıf arkadaş- yor. g 
larından Robertson'un ısrarlarına da- Hadise henüz mahkeme safhasın 
yanamıyor. Akşam beraberce yemek girmemiştir. Herkes genç kıza ac1rna1'• 
yemeği kabul ediyor. ta ve beraet etmesini can ve gönülden 

Be.tti genç ve güzel kızdır. Her genç 
temenni etmektedir. · 

' 
ve güze1 kız gibi onun da kalbi vardır. Sekiz klüp maçlar1 

Sağda - Yelek (gri) üstüne pembe Rob~r=s~n'u evveldenberi beğeniyor, .. . • .. e ba~ 
çizgili faniledendir. Etek dü7 gri fanlle- sevgısını kalbinde eziyor mukavemet Dun Şeref sahasında Mıllı Kurn a 
den yapılmıştır. Yaka eteğin kumaşından, ediyordu. ' ricinde kalan sekiz klüp turnuvasın. 
kıravat pembedir. Yeleğin arkası da düz 

0 
.. . .. devam edilmiştir. Alınan neticeler ştlll 

gridir. 
Solda - Sade bir takım. San renkte 

yünlü kumaşa garnitür oJarak kahve ren 
gi kumaş konulmuştur. Kıravatın üstün
deki markalar sarı deridendir. 

. gun hayatında ilk dfa zaaf goster- lardır: 
mişti. _Bununla ~raber Robertson da Beykoz 1 - Anadolu O. 
fena hı~ genç değıldi. O da fakirdi. Fa- Vefa 1 • Hilal 4. 
kat zekı, çalışkan ve cevvaldi, hayat - Topkapı 2 - Süleymaniye 2. 
l~ın~ t~şrik ettikleri takdirde birbirle- Maçlar oldukça zevkli ve heyecanlJ 
rıne ıstınat ederek kuvvetli bir çift ola· olmuştur. 
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Adanada yakalanan firari 
katillerle görüşebildim 

Tevkifhaneden nasıl kaçtılar? 
Katil Tevfik boı ıeker kutusunun alhna şu cümleleri yazdı, 
bana gösterdi : " Biz vahıi miyiz ? Sizi tanıyorum. Vazifeniz. 

Fakat öbür seyircilere ne oluyor ? ,, 

Yazan: Naci Sadullnh 

1--... ___ Fı_e_n_e_r.:.b.:a~hç!.:e:.....:m.:.:.:u.:.:h.:a.:.cı:.:.:·m.:~l:.:e.:...rı:.:..·n:..:.d:.:e.:...n_A_l_i_R_ız_a_.::y::.,e_n_i_b_ir....:.g_o_l ..:iç;..,i_n_,;;.ça_l...:ış:...ı_r k_e_n __ _....J 

Milli Küme Maçları 
Fenerbahçe dün şansh bir oyundan 
sonra Doğansporu 6 golle mağlii.p etti 
\reli'~~er~ahç~ dün mük~mmel bir şansı Neticeler A k 
SPor t Z~un bır oyunla lzrrıJrin Doğan· 0 ara maçı 
Yend/n~ını çok büyük bir gol farkile F. Bahçe 6 - f?.. Spor O 
tine ra- ogans~or1uıar altı goı yeme1e- G. Birliği 2 - Uçok 1 nasıl oynandı? 
Çıkarın gtnen hiç de fena, anbale oyun • 
na \re ~dılaı:. Sadece Fenerın şansı • Ankara, 9 (Hususi) - Milli kiline 
kurban e.n~erinin de şansızlıklarına maçlarına bugün de şehir stadında de 
kü oy g_ıttiler. Yoksa Fenerbahçe dün vam edildi. Hava bulutlu ve ara sıra 
rar ispunıle pek iyi olmadığım tek • az yağmurlu, buna rağmen saha kala· 

Bir at ttti. balıktı. Yukarıaa: .n.attı Tevfik ve Abdullah trende. Aşağıda vapur kamarasında 
iansı:ra ı~ da dokuz kişi oynıyan Do· Saat tam 1 -4 de takımlar dizildikleri (BD.§ tarafı 1 inci sayfada) lini birleştiren demir kelE'pçeye bağlı o-
kabu1 r hır türlü müdafaa oyununu zaman Gençler Birliğini müdafi İh - Abdullah ve Tevfik nasıl adamlardır? lan kalın bir zincir, bir eli!e mavzerine 
İÇin ço~ınedi. Her an hücuma geçmek s~ndan mahrum olarak şu şekilde gö • Hapisaneden nasıl kaçabilı'1işlerdir? Na- dayanan jandarmanın öbür <>line aşikar 
kor~ Çalıştı. Fakat dün yorgun ve t ruyo~z: . . A • ,sıl yakalandılar? bir yorgunluk veriyordu: Çünkü jandar-
ıneıt~n o~an Fuat, geriye yardım et • Rahım, Kadrı, Halıt, Salahattın, Ha· Sade İstanbulda değil, hemen bütün ,ma, kuş uçurmıyan hapisaneden kaçan 
Sol açık bıtap düşen Ali, ve sakatlanan t san, ~eşfi, Selim, Münür, Rasım, Ni - memlekette bunlara benzer birçok sual- bu ruh hüviyetli katill~;in, kendisine 
!ar. bu vaziyette bir i~ yapamadı· ~ yazi, Ihsan. lerin cevablarını arayıp ta bulamıyanla- emniyet edilen zincirini, elden kaçırıl • 

l:>unkü no- İ~liler sağ içleri Saitten mahrum nn çokluğudur ki dün benı, İzmite ka· ması tehlikeli bir emanet gibi olanca 
ııuı ol ganspor takımında Hakkı· şu şekılde: _ dar kısa bir seyahat yapnıak mecburi - kuvvetile sıkıyordu. 
l'aJt 0 maması, Ve sağ bekin yaralana- Hilmi, Ali, Zıya, Enver, Adil, Ş_ükrü, yetı·nde bıraktı. Çünkü Atlanaöan gelen ' Ve polis, katillerle bb.im söz söze de-b·· Yunu terke•- . dünk" .. t 
ıı neti . wuesı u gayrı a- Mustafa, Mehmet, Mazhar, Basrı, Na· bir telgraf, yakalanan kati!IPr;n Adana- ğil, göz göze gelmemize biie mahal bı • 
F'e ceyı doğurdu. muk. dan hareket ettiklerini bildıriyordu. rakmamak istediği için, eski kapotile, lbett~~~ ~kınıına ıelince Hüsa· Hakem Fener bahçeli Sait Salahattin. Adana treni İzmit masvonuna, · mutad kompartiınanın koridora. bakan bütün 

la na.ıa r ~ &Uzel kurtarış ile bilhas· Oyuna Gençler Birliğı başladı. Fa· zamanından bir saat teahhurfa, saat 16 pencerelerini örtmeğe çaL1alıyordu. 
1.tüd rı dikkati celbetti kat derhal, yaptıkları sağdan seri bir yı yirmi geçe geldi. Abdullah aynaya, ve Te;,•fik bize ba .. 

a"in h:~aa da fena oynamıyordu. Mu· inişle Gençler kalesini bulan Elimde sormak üzere haz.ırladığım su- kıyordu. Tevfik, kompartiıılan rafından 
kaıade ;:: gelince Mehmet Reşat fev Üçok hücümunu Gençler Birli • allerin listesile trene gircıiğim zaman aldığı boş bir şeker kutuımnun arkasına, 
1di. lf

1

··ha ~s pyiı, Cevat da fena ği müdafaası kornerle güçlük • öğrendim ki İzmit Emniyı.!t müdürü, ts- karşısında oturan polisia nefis bir kari-
aşağı :U~inıler ise Niyui vazifesini le bertaraf edebildi. Oyun karşılık - tanbul Müddeiumumisindf'I! aldığı bir katürünü çizdi. Sonra bu karikatürün 
du. Yalnız yaptL F.sat güzel oynıyor· lı akınlarla devam ederken 13 üncü da emirle, katilleri ihtilattan menetmiştir. yanına, namlusu, polisin tam beynine 
latJarı k kale önünde ı.ir çok gdl fır· kikada Kadrinin hatalı bir kafa vuruşu Fakat bir zabıta memuru tarafından bakan bir tabanca resmi yaptı. Ve bana 

iÇlrdı_ Ali Rıza ile Naoi ciün fe- kalecinin bir kurta,.n ile gerı·ye du"'c:pn top Namuka geldi. Na- go··sterip bı·r kahkaha attıktan sonra, ta· 
• "Y r çok mübalağalı bir vaziff>ptrestlikle ye -

~ mukun çektiği kuvvet1i şilt direğe çarp rine getirilen bu memnmyet bile beni banca resmini karaladı. 

lla bir 'eller · Ddfaıpor maçından iki güzel enstantane 

-- 0~~ 0>:~yo:lardı. Fikret her za· İzmirliler mağlubiyetten kurtulmak 
)ordu. UğU llbı gttzel bir oyun çıkarı· için uğraşırlarken sağ bek Fethi aya· 

Oyunu .. ,___ ğından yaralandı. Dışarı çıktı. On kişi 
~ şoy~-e hulasa edebiliriz: kalan Doğanspor sağ açığı da geri çe· 

landı. ~l~enerb~hçenin akını ile baş· kerek Fenerin en tehlikelı tarafını tut 
dil~r. 'T ~ Doganspor sahasına in • mak, kapamak me~buriyetinde kaldı· 
dolaştı j. hır müddet ayaktan ayağ:ı lar. Sol müdafii de uğraştı, durdu. 
te let: ~- Pe~rbaiıçelileri gayre· Devre her iki tarafın da tats1z oyunun· 
'ltaıard~k ıçın ugraşıyordu. İlk daki· dan sonra 2 • O Fenerin galibiyetilc 
lan ı . yle canlı bir oyunla karşıla· bitti. . ~ihz:ı~ mü.da~aası ~ğraştı durdu. İkinci devrede Fene~bahçe sahada 
bır ŞÜt Y ~ ıncı ~akıkada Naci yavaş sadece topa vurdu. Dogansporlular da 
tı. Ve d Ç~ktı ... Kalcı topu içeri doğru at mukabele ettiler. Oyun büsbütün zevk· 
herabe a ~ guzel olması için Nivazi ile sizleşti. 

Su : l:glara doğru ~uvarlandılar. Bir aralık Esat üçüncü golü lttı. Ar· 
lır gibio ol~n sonra .. İzmırliler biraz açı· kasından cia Fenerbahçe kalesi sıkıştı. 
ltat bir f ular, h~cum~ geçtiler. Fa - Bu aralık top kurtuldu. Ali Rızaya gel· 
Çektiği b.ay~~ t:mın edı!medi. Fuadın di. O da önü bomboş olduğu halde sür-

Sir a ı~ ıkı ş~t boşa gitti. dü, sürdü. Topu avuta atarken, Doğan· 
b!r karır\11k Dogans~r k.alesi önünde sporlu sol bek yetişti. Ali Rızanın ya· 
Bınde d şı ık oldu. Hıç bır vakit kale pamadığı işi becerdi. Kendi kalesine 
larda d u~mıyan Mahmut gene dışar • dördüncü golü attı. Nihayet 31 inci da 
lolij atto aşırken Esat bir şütla ikinci kikada Ali Rıza beşinci, ve Naci de Fik 

ı. retten aldığı güzel bir pasla altıncı go-

tı, avt oldu. Bu vazi~etten kurtu,lan ne katilleri görmekten, h:\tta ne de ka- Polisten, katillere biı e:r sigara vermek 
Gençler de derhal sağdan indiler. Top tillerle görüşmekten rnalıl."um edemedi. için izin istedim. Tevfik, kompartiman 
Niyaziye geldi. Beş ~etreden sıkı bir cMahrumiyeh deyişime hiç şaşma _ camı ardından ve işaretle istediğim bu 
şüt 15 inci dakikada Uçok ağlarına ta- yın. Meslek bu. Bazan şa~·.ıırıı dikkat bir jznin verilmeyişine kızd\, ve komparti -
kıldı. katille görüşebilmek, silik herhangi bir man kapısını hiddetle açarak, elimde tut-

27 nci dakikada Niyazi vole bir şiltle memleket nazırile mülakat yapabilmek- tuğum sigaraları minnetle aldı. Birini 
topu ikinci defa İzmir kal~sine soktu. ten hem çok daha güç, lıem çok daha Abdullaha verdi, birini ele kendi yaktı. 

Devre O • 2 Gençler Birliği lehine .kıymetlidir. Sonra gene, hala elinde tuttuğu boş 
bitti. Abdullah ve Tevfik, trenin üçüncü şeker kutusunun arkasında, zabıta me -

İkinci devre Üçok ta~1mı~d.a bazı ta· mevki kompartimanlarındc.n birine yer- murunun karikatüründen boş kalan ye • 
dilat yapılmış, oyuna Iz,mırlıle.ı.- ener· ,lcşmişlerdi. re şu cümleleri yazıp bana gösterdi: 
jik bir hücumla başladııar. Gençlerin Abdullahın j.izerinde kursuni, Tevfiğin •- Biz vahşi miyiz? Sızı tanıyorum. 
müdafaasında güçlükle kesilen bu akı- üzerinde laciverd birer esvap vardı. vazifeniz. Fakat öbür seylıciJere ne o • 
nı bir kaç tanesi daha takip ettL Üçok Tevfiğin, kurşuni bir ffüre b8hib ol - !uyor?. 
hiç olmazsa bir şeref sayısı çıkarabil· masına mukabil, Abdullanın başı açık _ Ben bu suale, başımı: 
• 

1<: için ciddi surette çalışıyordu. Sagw - Bilmem? tı. 

müdafi ·Kadri topu elle durdurdu. An· İkisinin sakalları da, eıı 87 üç günlük- Manasına gelen bir ~·arpıtışla cevab 
kara aleyhine penaltı. Basri de temiz tü. Kravatları yoktu, fakat kılıklarının verdim. Tam o sırada, u·en Derinceye 
bir plase ile bunu sayıya çevirdi. bütün perişanlığına rağJl'll.n, yüzlerinde, gelmişti. Tevfik, kelepçesı::. elini cebine 

Oyunun bundan sonr:ıki kısmı sıkı ,gözlerinde şayanı hayrc-t bir derlitoplu- attı, ve çıkardığı bir avuç bozuk parayı 
ve heyecanlı oldu. Fakat netice değlş- luk vardı. jandarmaya uzatarak: 
medi ve maç 2 • 1 GP.nçler Birliğinin Bulundukları kompartil'l'.a,.,ın emniye- - Bunları, dışarıdaki fakirlere serp! 
galibiyeti ile neticelendL ti, üç jandarma, ve iki pt•lide temin e - dedi. 
Yugoslavya, Romanyayı galip dilmişti. Fakat buna rağmrn, Abdullah Jandarma, bu arzuyu yerine getirme-

T f 'k t k"f ı "k" k t"ld yi esirgemedi, ve aldığı paı aları, kom • Belgrad, 9 (A.A.) - D.ıvıs kupası için ve ev ı ev ı o unmul? ı. ı a ı en 
· d · t"l h ,_..:ı "k" k partimanın önüne biriken fakir yavru • 

• \.•apılan tenis tasfiye maçlarında Yogus- zıra e, maıye ı e seya at t:"Uen ı ı a -
l d l d be · l .ı ]arın arasına saçtı. lavya, sıfıra karşı 3 zaferJe Romanya.ya en er or a nzıyor arut 

galipdir. Dişleri kırık sarı tarağını, ilddebirde, Abdullah ve Tevfik. ·· İki~ine de dik-
---,- - kirli kumral saçlarında geıd1ten Tevfik, l:atJe bakıyorum: Abdullah, asabının sü-
lü attı. Ve bu suretle Doğanspor şansız kompartimanın koridoruuda. kendilerini kunetsizliğini zoraki bir tPbessümle giz-
bir oyunla O • 6 mağlup oldu. görmek isteğile birbirlerını udeta çiğne- lemeğe çabalıyor. Fakat 'It:vfik. .. Yü -

Hakem, Nihattı. yen yolculara, Abdullahtan çok daha ıüne bir katilden çok dara fa11a, günah-
Doğanspor: Ma~ut, Fethi, Adnan, sempatik görünüyordu. .sız yere yakalanmış tövbekar ve mazlum 

Reşat, Nurullah, lsmail, Mehmet, Ali, Kompartjman raflarını dolduran eş _ bir sabıkalı süsünü verelııle:-ı Tevfik be-
Fuat, Ömer, Sabri. yalar, jandarmalardan biı ine aid olan nimle alabildiğine dost. Polıslerden, jan-

Fenerbahçe, Hüsamettin, Yaşar, Le· muhteviyatı bence meçhuJ bir sepetten, darmalardan gizli bir işarr•tleşme, ara -
bip, Mehmet Reşat, Angelidis, Cevat, ve katillere aid bir demet 1aze soğanla mızda, müşterek bir cürüm ı~li;ı"'n insan
Niyazi, Esat, Ali Rıza, Naci, Fikret şek· yarım kilo koparılml§ ekrı:Pkten ibaret- ların yakınlığını yaratmış gibi. 
l . d "d" t• Ona, işaretle kendisini, ıc. inde bulun • ın e ı ı. , ı. 

C. Şahing1ray Abdullahın sağ elile; Teviijin sol e • (Devamı 8 inci 'ayfada) 
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ıe - layıs - 937 - Pazart ı 
Öğ'le neşriyatı: 
12.30: PlWa Türk muslldsi. 12.50 Hava • 

dts. 13.05: Muhteıır pllk neşrtyntı. 

24 nisan tarihl.i bilmecemizde kaza
nan talihli okuyucularımızı aşağıya 
yazıyoruz. İstanbulda bulunan okuyu
cularımızın pazartesi, perşembe öğle:
densonra hediyelerini bizzat icıareha -

Akşam neşriyatı: ı;emizden almalan lazımdu. Taşrn o -
17,00: İnlnlfl.p dersleri üniversiteden ııak- kurları.mızın hediyeleri posta ile ad -

len Mahmut Esat Bozkurt tarafındo.n. l . ·· d rir 
• 18~0 : Plflkla dans musikisi. 19.25: Afrika av :-es erme gon e. ır. • , 

- 297 - - 101 - hfıtıraları. saıt Salrthattın clhanoğlu tara- Büyük bırer (Astık top 
fından. 19.50: Konferans : Spor fevaldl hak ı _ istnnbul 48 inci ilk meı..--tep H3 Se -
kında Bay Hulki .tarafından. 20.00: Rlfat ve dat Sezglner. Kazancıma kanaat edecek kadın Yalmz yuvasına düşkün olmahdır 
arkadaşlıın tarafından Tür~ musikisi ve 2 _ Şişli Terakki lisesi sınıf 6 dan 29.,t 
hnlk şarkı.lan. 20.30: Bay Ömer Rıza tara- ı:meı tnudat. 

Bcgendiğim kadında sıhhat. söz ve 
söhbet olduğundan başka ev.inin işlerine 
<le ait bilgisi ve çocuk sev ~..si tam olarak 
bulunmalıdır. 

Dolgun beyaz vucüdlü. süzgün bakışlı, 
orta boylu olmalıdır. 

Kazancuna kanaat etıneli, mühitine 
karşı hoş görünmelidir. 

Beğendiğim kadın tipi ~udur: 
San saçlı, uzun boylu, ve benimle ay

nı yaşta olmalıdır. Fazla titizlik göster
memeli, yalnız yuvasıll3 düşkün olma -

fından arapça söylev. 20.45: Safiye ve ar - 3 _ Kadıköy 61 inci melıttep sınıf Z den 
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 8 . y ' 

evım unns. 
şarkıları: Saat ayarı. 21.15: Şehir tiyatrosu 4 _ İstanbul kız orta nıektep l/B elen 
dram kısmı (L A K M El. 22.15: Ajans ve 115 Süh ıa. 

lıdır. Aynı zamanda evin de dalına şen ' borsa haberleri. 22.30: Plfıkla sololar, Opera ey 
görünmelidir. Bilgisi olmalıdır ve bu bil- ve operet parçalan. ALBÜM 

gisini çocuklarına aşılamııJırlır. Giyinmesi Y AR ı N K t P R O G R A !I 
ne dikkat ve itina etmeli, müsrü! olma- 11 l\~ayıs 937 : Salı 

ı.ır 
3/B den 364 Süleyman Sevim, Dlyıırıbt:ı • 
iskan müdürü kızı Sevim Gündüz, ~
vutköy birinci cadde No. 90 da şate, vöJ• 
bul erkek llses1 l/D dan 1337 İbrablıil 'fil} 
mecl, Kumkapı orta mektep 589 M. /1. 

KALEMTRAŞ • 
Kumkapı orta mektebi 204 Şevket ~ 

dnr, İstanbul kız lisesi 107'1 Nlglir Erk:lllt !Jlcl 
tanbul kız lisesi 59 Bedia, istnnbul 1 ı.nc! 
mektep 4/B den 433 Recai, Beyoğlu 5 ııol· 
mektep 39 Süheyld İnal, Kadıköy :Mısıf 

1 lu Allkalfa sokak No. 9 da Hayriye Otta . 

KİTAP \O. 

Beyazıt Okcular b~ numara 61 

de Hilmi 

lı k ği .. L l"d" JSTANBUL 
:ııa ve er e ne saygı gos~crme ı ır. öıı.ı • t 

• 6 e neşrıya ı: 

Küçük Ayasofya Demlrro.şlt sokak No. 10 
Füruzan Martı, Slrkecl Karesi oteli sahibi 
Şevket o~lu Doğan, 49 uncu mektep 166 Saa
det bilen, Sirkeci Balıkeslr oteli sahibi oğlu 
Nacı Ovacık, Ankara Poryacı mahallesi Ka
ramusalla meydanı 47 de Hatice Şencan, Ba
lıkesir Jlk mektep 4 den 48 Hüseyin Erbll, 
Bursn kız enstitüsü mektebi 1 den 58 Hlk -
met Ertürk, Çerkesköy ilk mektep 5 den 232 
Nazmi Frak. 

Konya Mecidiye hanı dibinde m.anlfa ııı1' 
rncı Seyit oğlu B. Ocak. Tekirdağ }'lıı lll. 
Kemal mektebi 3/ A dan 10 Medlhn• S~ 
~un Tecim okulu 3 den 48 Ahmet M ıcıil 
Inegöl Haınldlye mnhalleslndc 161 ş~· 
Göktnş, İstanbul 5 inci mektep 250 'l'ıl ns· 
din Belkls, Yeşllköy Umran sokak 42 de Jl ~ 
nü Özyalçın, İzmlt orta mektep 268 na et· 
Erdi, Sivas lisesi 4/C den i69 A. ff(l.JJldl 1

85
• 

kin, Yalvaç jandarma. kumo.ndanı oğlu. VdilJ 
fi Yarçın, Ankara Attila caddesi oun 
soko.k 6 da Zehrıı. DC'deoğhı. 
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Beğendiğim kadın: Güzel kadm 
Begendiğim kadın dalına güzel kadın

dır. Boyu orta, vücudü balık etinde, ela 
gözlu, ufak burunlu, ufak ağızlı ve kü
çük dişli. tabiati uysal, tahsili orta olına
Jıdır. 

Balıkesir Bürhaniye Hükumet 
caddesi No. 11 de M. EkTem 

- 29J -

Yüksek tahsil gören bir kadm 
evile meşgul olamaz l 

Beğendiğim kadın; tabii güzelliğini mu 
hafaza eden, makiyajsız bir çehreye sa
hip olan, erkeğini ve bulunduğu meclisi 
bulandırmıyacak derece:le neş'eli olan 
kadındır. 

Hayatta karşılaşacağı müşkülleri erke
ğile el ele vererek bertarai etmeli, feda
karlıktan çekinmemeli VP. hez müşküle 

karşı hazırlıklı bulunmalıdır. 

Brnce yüksek tahsil görmüş bir kadın 
evile ve erk eğile fazla meşgul olamaz. ha 
:,-ali arzulardan evvel ha'kikntı görüp an
lıyan kudın beğendiğim kadındır. 

Kadıkoy Osmanağa mahallesi bekçi sokak 

11 numarada Nuri Kesem 

- 100 -

Kadm neş' eli olmahf 
Bence ideal bir kadın 1,60 - 1,70 boyun

da, sarı dalgalı saçlı, yeşil veye mavi göz 
lü, ince belli, kilosile boyu arasında az bir 
fark olmalıdır. Tabii sıhhat başta gelir. 
Neşeli, olmalıdır. Çünkü kadın evde bir 
gül gibidir. Nasıl dallann ve yaprakla
nn altında derin bir zevk içinde dinlenir
.sek, onun yanında da ayni zevki duyma
lıyız. Orta ile lise arasında bir tahsili ol
malı. 

Yalnız bu tipte bir genç kızı Diyojen 
gibi elimizde fener arasak bulamayız. 

Hayali ile meşgul olmak bile bir teselli 
ı:nyılır. 

Taksim Cumhuriyet caddesi Uğurlu 
apartıman Rıztt Taycan 

~on Posta'nın 'I'efri\ nsı: 29 

Ankara: B. Kemal 12.30: Plô.kla Türk muslkisl. 12.50 mı.va -
dis. 13: Beyoğlu Hnlkevl Gö .. terit kolu tara

( Sarih adresinin nerrini istememiştir) tından bir temsil. 
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Erkek çapkm olmah 1 
Çapkın erkekten hoşlanırım. Güzel ol

ması şnrt değildir. Uzun boy, geniş omuz, 
kuzguni siyah hafif dalgalı, vaktinden ev 
vel şakaklarına kır düşmüş saçlar, koyu 
yeşil veya lacivert göz, esmC'.rce. 

Böyle bir erkeğin denizci olmasını çok 
isterim. 

Ankara: Aysel 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 

/..kşam neşriyatı: 

17: İnkllftp derslerl: Üniversiteden naklen 
Yusuf Kemal Tenglrşenk tarafından, 18,30: 
Plftkla dans mustklsl, 19,25: Konferans: E
minönü Haikevl neşriyat kolu namına Nus· 
ret Sefa, 19,50 Konferans: Spor fevatdl hak
l:ındo. Bay Samı Karayel tarafmdan. 20: Bel
ma ve arkadaşları tarafından Türk musl
klsl ve halk şarkıları, 20,30: Bay Ömer Rıza 
tarafından arapça söylev, 20,:15: Cemal Kfı
mll ve arkadaşları tarafından T\ırk musi
kisi ve ho.lk şarlnlan: Saat ayan, 21,15: 
Orkestra, 22,15: Ajana ve borsa haberleri, 
22.30: Plakla sololar, opera ve operet par
çalnrı. 

----==-::J--
Adana da yakalanan firari 

görüşebildim 
katillerle 

(Baştarafı 1 inci srıyfrıda) ı tik. Akşehirden de trenle Adanaya geç· 
duğumuz seyyar hanenin delihacet kapı-1 tik. 
sında gizlice beklediğimi. blldirdim. O, Tevfik, beyaz, temiz di~ir.rini gıcırda-
bu davetime icabet edeceğıni, bana bir tarak: 
baş eğişile adadı. - Seni severim ağabc.y .. diyor. Fakat 

Ben, kapısında, çift sıfır taşıyan höc - şu Son Posta yok mu? Orı•m yi.ızünden 
recikte onu, daha doğrusu on lan çok enselendik biz... Siz, bizi tanıyanlara 

beklemedim. yirmi beş papel vadetmış·;;nh: .. Onu oku-
Onlara: dukuın sonra, elinde Son .r·osta gördü -
- Siz, dedim, hapisanedPn nasıl kaç- ğümüz adamlardan bucak hucak kaçtık. 

tınız? Fakat sonunda gene Soı~ Postadan bul -
Tevfik ve Abdullah, hl~ dü~ünmeden duk! .. Eğer Son Posta ı/r.?esaydı, Ada -

cevab verdiler: nada bizi dünyada tanıyal:'!lz)ardı! 
- Kapıdan! Muhatabımın, Son Postn bakkındaki 

- Ya, kesilen parmaklık? bu sözlerini dinlediğim anrl~ duyduğum 
İkisi de gülüyorlar: iftihara biraz da azab, katılmadığını id-
- Kesilen parmaklı!ı bız de gazete - dia edersem yalan söyl~ıı11ş olurum! 

lerde okuduk! Eğer bu cioğruysa, mah - Fakat biraz düşününce, bu manasız 

puslan bir saysınlar. Çünkü bizden baş- azabın, hissiyatıma lüzumundan çok faz
ka eksikleri çıkacaktır! la kapılışımdan geldiğinı anlamakta hiç 

- Haydarpa~da, marş~ndiz vagon - gecikmedim. 
]arının altına girdiğiniz doğru mu? Abdullahın ısrarile cmaha?li müliıka -

- Onu da okuduk. O cia yalan. Biz, tımız• dan çıkmağa mcchuı: kalan Tev
Haydarpaşadan Pendiğc k;,dar yayan file, elimi sıkarken: 
yürüdük. Ve ornda, maı;.andiz vagonla- - Fakat, dedi, ben, Tıhld~e Cumhu
rının gardöfren kulübcle.ı ınden birine riyeti hududlan dahilinde, hır insan de-
girdik. ğil, lıir sinek bile öldürnıee "m! Bu iti -

- Sonra? barla, benim bu memlekette katil sa -
- Eskişehirde indik. FskışC'hirde, iki yılmam bir cinayettir!> 

p.ece, orada tanıdığımız, ve ismini bile Söz bu ya? Sadece söyl<:'l 'lmiş bulun
bilmt'diğimiz, kadına mi:-.~1f1r olduk. Ve duğu için yazmağa lüzun g,irdüm! Yok
Eskişehirden, otomobille Akşehire git - sa, Aksarayda cinayet işiıyen bır insanı, 

DIŞ MACUNU 
İstanbul lisesi l/E den 864 NeJnt Özdağ, 

Topkapı Terkos çeşmesi karşısı 57 de Selma, 
Vefa erkek lisesi 3/C den 278 M .t.ıfa All 
Tezcan, Ankara Hamamönü Taceddin ca -
mil İnan sokak 3 de Cahlde, Ankara Yenl
hayat ilk mektep 3/B den 602 Ömer Uslu, 
İstanbul 15 lncl mektep 5/ A dan 160 Ner
min Tumaoğlu. 

DİŞ FIRÇASI 
Vefa Kovacılar caddesi No. 96 da M. Ali, 

Adana çınkogra! A. Rlfat ellle Sabahaddin 
Öııgen, Uşak orta mektep 2/B den 134 Şemsi 
Ünlü. İstanbul Haseki kadınlar hastanesi ec
zacı Hayri kızı Enver, Çerkesköy köyü ilk 
mektep 3 den 233 Kdzım, İstanbul ilk okul 
l /A dan 43 Yaşar. 

BÜYÜK suı~u BOYA 
İstanbul blrlncl mektep 1/B de:ı 161 Mu

ammer özcan, Şehremini 31 lncl mektep 
~ehap, İstanbul 49 uncu mektep 42 Muzaf -
!er Sayman, Uşak orta mektep 2/A dan 87 
Reyhan, Adana erkek lisesl 2/B den 233 Ah
met Karada!. 

KÜÇÜK SULU BOYA 
İstikUU lisesi 284 Ercüment Celül, Antal -

ya hususl muhasebe masraf memuru Nev
zat o~iu Vedat, Tokat Bilgin Kemal ilk mek
tebi 4 den 137 A . Ardanoç, İstanbul blrlncl 
mektep 3/ A dan Sallh Türkpençesl, istan -
bul birinci mektep 4/B den 416 Ali Mahir. 

DOLMA MÜREKKEPIJ KALEM 
İstanbul erkek llsest 2/E den 97 Hicri, İs

to.nbul erkek llsesl 2/C den 158'1 M. K. Tay
man, Kumkapı Ma.beylnclç~me yokuşunda 
37 de Saadet, Mersin lthnlft.t gümrüğü mu -
hasebe birinci klUbl Esat kızı Tuna, Kü -
tabya llsesl 2/ A dan 219 Fethiye Yürür. 

MUHTIRA DEFTERf 
Fenerbahçe Hatboyu No. 9/6 da İciAl A -

tınç, Ankara Cebeci İltekin Ut mektebi 82 
Süheyll\ &rp, İnegöl Kasımefencti caddesi 
161 Ahmet LClçin, Ankara Gazi lisesi sınıf 

Şişlide masum saymağa imk~n var mı? 
Pendikte, tren, sivil, resmi. birçok me-

murlarla doldu ..• 
İçlerinden tanıdıklarıma sordum: 
- Sen ne arıyorsun buralarda? 
Verdikleri cevabları bireı tirer yazı -

yorum: 
- Şöyle biraz hava ahyım dedim de ... 
- Ben burada oturunım zaten ... 

benim!.. Lehi benin karştsma böylece 1 olduğunuzu zanneder. Ben de olsam 
çıkacak olsam ne yapar, ne der, bunu. böyle düşünürüm. 

KART 
Karabük istasyondıı. büfeci Cclfiled~ 

Geredeli, otelci Tevflk oğlu İsmo.ll Akııl' • 
türk, Çorlu hükftmet kn.rşısı Halk ynzıllll 

5
• 

nesi Ahmet kızı Nezahat, Ankara Zlraıı.t elli~ 
tıtüsü karşısında Su s~ecinde Mazhnt t 1S 
Zeki Bakan, Ankara Iltekln ilk okUIU • 
den 594 Hüseyin, Ankara Atıfbey mah:ıııe • 
sinde 193 No. SüheylA Tuna, Ankara SJ • 
bunl mahallesi Özengöz sokak No. 15 ?AJ eD 
elde, Ankara Cebeci İltekin okulu S/B d 

11
• 

No. 178 Türkhan Demlrdeş, İstanbul 19 u 29 
cu mektep 4/ A dan 95 Cahlt. SamatY3 ~ 
uncu mektep 174 Aliye, Ankara çant • 
binbaşı Zeki oflu Muammer SOimaz. J{JlY °' 
seri lisesi 1/C den 856 Müzeyyen, Me~ 
İrfan okulu sınıf 5 den 306 Nezihe Bi p 
Sivas emniyet müdürlüğü polis işya.rt pdleıı 
Kırıcı oğlu Yavuz, Kayseri lisesi 1/C~!r· 
ı 1412 Cabir Güner, Fatih Esk!alipaşn MU~ 
cim Asını sokak No. 13 Nuran .AkJn • 
Kars belediye başkdtıbl km Mehlika oO 1. 
nerl, Çankırı orta okul 3/ A dan 131 ııAJX11!)S 
Kayseri kor satın alma komisyonu bMkB • 
binbaşı Vasıf otlu HalOk, Emet Dere rıı:er• 
halleslnden Fevzi oğlu Mehmet Şsngil • 
Kayseri lisesi 1/C de 1200 HayaU Eralp, ~· 
kara Atatürk ilk okulunda 4/B den (iO 
Muhsin, İstanbul 15 inci okul 5/A dall ~ 
Nermin Turano~lu, Bursa Şekerhoca cıı ı.ı· 
bltlşlğlnde No. 16 da İhsan, GıılatasaraJ' • 
sesi idare memuru Nuri o~iu İhsan, BPY 
ramlç Mlııt Zo.fer ol..-ulu 4 den No. 34 A~ 
Alalay, İzmir Yıldırım Kemal ilk okUluıı " 
321 Nedret, Ankara Cebecl Kutıugün s01'~ 
Ünsal apar. No. 6 Feyyaz Yüce. EskiŞe ııJ1 
Devlet Demiryolları kısım 132 şefi Aytduıo 
Ş. kızı Sacide, Ankara Yenlhayat ilk ok sıJl1 
2/B den 146 Osman, Afyon lise orta kl u)IJ 
3/ A dan 733 Necdet, Erzincan Fırat olt iJ1' 
S/2 den No. 6 sevim Yüksel, Kaş merk;z .... ır 
okul sınıf 5 den No. 9 Zekl '"'Selçuk, ı.w;, 
mlralay mahallesi Kara.kapı caddesi No. /9 
de Ahmet kızı Huriye, Buraa orta oıaıl !to 
den No. 620 Cemil, Bartın ziraat meı:n ıı.tı 
kardeşi İhsan, İstanbul 56 ncı okul 4/ A d ıs 
415 Sabiha, Fatih 13 üncü okul 4/C den : 3 
Handan Glrgin, Ellzlz beşinci okul sınJ ttl 
uen 450 Taceddin Beltl.8, ZongUidak 0t1" 
okul 2/A dan No. 650 N. Ölmez, saına ,ı\!' 
Kocamustnfapaşa cad. No. 143 de Tevfik 
can. 

- Ben mezunum... Gezi.yon1m! 

Bu cevablar karşısında anlıyamadlğıll' 
tek şey, kimden neyi saklflriıklarıydl!rde 

İstanbula yaklaştıkça, gt•nc lr.atiUe 
bir faaliyettir belirdi: • 

Bilhassa Abdullah, önüne geçtiği 8~ 
na karşısında, siyah, hafü kı.v:ırc~ s~ıl 
]arına öyle sonsuz bir itina gösterıyor 
ki, kompartiman önünd<; toplımanıar: 

- Zavallı ...• Delirmiş ... dıyorlardl·" 
~-;nceı 

Fakat, Haydarpaşada trendE'n ıııµ· g. 

13il<s öğrenmesini pek isterdim!. - Evet amma, onu ilk gördü • 
- Beni dinler misiniz?:. Sakın ab • ğüm zaman, kim olduğunu bilmiyor

lama böyle şeyler söylemıye kalkma - dum bile ... Zengin mi, değil mi, hiç bı-

onun ve arkadaşının, hırpani kJlı.k}ılrııı,, 
itina etmelerindeki yeri ruı1runakta g~ 
cikmedim: Çünkü istasyon, }tadın! 1' 
topyekı1n meftun edebi!mlş bir er~e . 
Holivud yıldızının istikbal e:Iadiği ~· 
Ierde rasladığımızdan çok daha bol 

yınız!.. rinden kaberim yoktu. 
Yazını: Kemal Raırıp - Neden?.. - Artık buna da inanmaz, bir kere 

F akat mademki ferah ferah ge -ınu bir kere denesem) •. Ama, söz ara- - Korkarım ki, o zaman bir daha kuşkulandıktan sonra ... cBenim kim 
çinecek kadar üç beş kuruşumul var; mızda ... Sakın siz kendisine bir şey aç· yüzünüze biıle bakmaz. olduğumu ister bilsin, .i.ster bilmesin, 
artı k b izim için saadet; o;evebileceğimiz, mayınız!... - Demek ki?.. kendisini neden bana zengin gibi gös-
anlaşabileceğlmiz, iyi yaradılışlı bir eş - Açmam ama nasıl deneyeceksiniz, - Hayır, bugün sizin paramz"da, iş - terdi>··• der. 
bulmaktadır. Bizi kırmasm, bizi aldat- ne yapacaksınız? .. Bunu merak ettim. lerinizde gözü olduğu :çin değil... Si- Sanki eskidenberi, bizi uzaktan uza
masın; sevinçlerimize, zevklerimize, Anlatsanıza... z!n kim olduğunuzu bilmeden, daha ilk ğa tanıyormuşsunuz da, o gece bir sı • 
üzüntüler~m~ze o:t~k olsun, elveri:!.: _ Ya bir mektup yazsam, yahut tanıştığınız gece, onun üzerinde ç?k iy: rasını getirmiş, .a~ı:.mın yanına sokul
Bizim elımızdekını, avucumuzdakın. gidip kendisine desem ki; ben sizin bir tesir bırakmışsınız. Bunu be~ım si- muşsunuz; ze~gınlıg~ne tam~h edıp y~
yeyip bitirmesin de, isterse onun on zannettiğiniz gibi bir adam değilim. ze söylemem de belki doğru degil am- 1~n?a1: ~.n~. bırdenbıre baglanı~ermış 
parası olmasın , biz kendisinden başka Bir Alman fabrikası ile birlikte büyük ma, haydi ağzımdan kaçırmış clayım. gıbı gorunuyors~uz, samr. De~ım .!a 
bir şey istemiyoruz. Ablam da, ben de, 1 işler yapmak, birİlerle lira kazanmak, Fakat nede olsa... ben de ol~am benun de aklıma ılk on-
ta çocukluğumuzdan beri böyle düşü - bütün bunlar, hepsi birer masal!... _ Mademki öyledir· mademk: ilti • ce bu, gelir. . 

·· d ··k G ı d ı· · ı· b" adam ' - Yazık' Ben de en zıyade bundan nur .u . . e~en ~r e zmır ı. ır - Amma yaptınız ha! .. İnanılacak şey fatını benden esirgemiyor, diyorsunuz; kork ··· 
1 

onu istemıştı. Bıraz yaşlı ımış ama, zen- mi bu?.. neden şimdi benim zengin olmadığımı uyordum... ., .... 
· l - · d ı l b"t · d " . b'" 1 - Neden canım ... Madem ki butun 

fınaıgı~bl e a~ atta ad~ at~ .• ı .remkıylodr- - Neden inanılmasın? .. Asıl böylesib a~a~ınk~ca ... Yani.... Ken ıskıne oy e bunlar, onu denemek için uydurulmuş 
aı ı. am ıs eme ı ; oyıece a ı. daha ziyade akla yakın değil mi?.. ır hı aye uyduracak olursa , o zaman b' 

1 
M d k" . .. 

1 
. ~· 

Hani ,.u bır aralık nişanlanacağı Sadr~ Şimdiki gençlere baksanıza içlerinde neden birdenbire benden soğusun?.. gu~e~. roba.sa ... da -~mı . ı_ sızb o~ ek!.ş:;hız 
. _ . · çsuz ır genç egı sınız; ugun ·u a 

yok mu, onu da hıç ?e~enmwordu. Fa- eli ekmek tutan kaç kişi var?. Netek im - Onun yerinde kim olsa buna öf - Hnize şükretsenize ... Ablamı denemi • 
ka t babamla annemı brmaktan çok benim pek yakından tanıdığım birisi kelenir. Aldanmak, aldatılmak, herkes ye filan ne lüzum var? .. Ben işte onun 
kork u: babam ncıden i e bu işin üstü- var . Annesi, babası oldukça iyi okuttu- gibi ona da, pek ağır gelir. Dediğiniz size karşı beslediği duyguları az çok 
ne P k. du 

7
U)Ordu. Ann~m ae bi: g~n lar, yazdırdılar. Bir kaç dil biliyor. Öy- gibi öyle on parasız, işsiz güçsüz bir anlattım. Siz ona karşı pek bağlı görü

nb ma: •Yok a ba k nda m1 gonlun le iken bir türlü, belli başh bir iş tutup genç olduğunuzu öğrenecek olursa, si- nüyorsunuz; o da sizden kaçmıyor. 
~aı » d ~ e o:acak ol u. İşte buna pe~ ortaya çıkamadı. Şurada burada b ir iki zin şimdiye kadar kendisine gösterdi • Hatta uzaktan yakından tanıdığımız 
'lfk <'ndı. O ofke ıle de hep~nc pekı, parça tercüme yapacak, bir iki çocuğa ğiniz bağlılığa elbet, inanma.z Onun pa o kadar genç var; hiç birisine göster -
)ed· hususi ders verecek de, ölmeyecek ka- rası için böyle göründüğünüzü, bu za- medigi itimadı sizden esirgem;yor. Ar-

-Brnim aklıma bir ~~y geliyor: O- dar geçinecek!.. Diyelim ki işte bu adam mana kadar Adeta bir komedı oynamış tık daha ne istiyorsunuz?. Arkası var) 

dınla dolmuştu. ,, 
Nereleriydi? Genclikltri miyd~? ~de 

nayi firarda gösterdikten lıarık~ rl 
meharetleri miydi? Aşağ1!ık şöhre c 

miydi? ~· 
Ne bileyim ben... Bild1ğim btı .. ., .. ru 

Haydarp~nın, ve daha ~.onra koP 
nün görülmemiş kalabalığtyıiı. vfil'• 

Eninde sonunda, AbduU:ıh ve .'fe ıes· 
adaletin kızıl yakalı demır pençesıne 
liın edildiler. ..

0
• 

Onlar ... Kendilerini, j~.:ı~.armanın. sııW 
güsünü bile çiğniyerek sevrPdcn~er: r .. 
dihamı içindelerken, Abdüllah, 1an a 

maya: a·ıı" ,.ıı· 
A~ be B . "ğ ı - ga y... enı çı ncm·c... 1,rıı· 

racaklar ... Vuracaklar bi.z;ı diye yn 

rıyordu. ·stfıl' 
Ve §U anda bilmem kaç•ncı .defa ;ıtiW 

taka çekilmekte olan katı Urrın tc·nııYet 
neye sokuldukları zam~n. E-ofta cı 
seyircileri söyleniyorlardt. ğ" <fer 

- Tilkinin dönüp dola~ıp gclecc d~~ıiP 
kürkçü dükkanıdır. Katilin dE. 

_ ,ı · 1 

dolaşıp düşeceği yer h:ıp;saıwuır · ,,,J' 
.Naci Saduı~ 
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iTTİHAT Y'Ecfi kTERAKKf İiN SONU 
Talat, Enver· ve Cemal nastl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Artık lstanbul hükômetinin hiçbir 
nüfuzu kalmamıştı. Bütün gözler 

ve kulaklar Ankaraya çevirilmişti 
r. Ankarayı İstanbula çekınek. hemfikir olan Nadi de Muğlanm tekh· polıslere dayak atıyorlar, Hurnyet ve 

le~ zaman, İngilizler karalarını verdi-ı fe muvafakat etmediğim gibi bcniml·eı nn. hakimiyeti altında idi. -~r~da bir 

. Damat Ferit hükfuneti istüa etti; ye- fine bu tarzda cevap verd:. cYen. Itilfıfçıların başlarını, gözlerini yarı -
~~ne ~lih paşanın riyaset:nde mutedil Gün» ü serbest bir cmiUiyetçi> gazete yarlar, ondan sonra takalara binip gl
dır hukumet ge!di ve intihaplaı başla- haline getirmek ve bütün kuvvetimiz-

1 

diyorlar, daha sonra tekrar geliyorlar-
1·. le, demokratik, milli, müstakil bir Tür· dı. Trakyanın Karadeniz sahillerine 
Mım mücace:enin ilk siyasi zaferi ~i~e dava9ının m?d~t!l~ğini yapmak yakın olan taraflarında ise İpsiz arada 

Bu m·ıı· .. d 1 ih" . d- ıstıyorduk. Edepsız ıtılafçıya da, sek- bir bir mınt.akayı basıyor kendisine • ı ı muca e e tar ının, uş - . .ha k d . 1 .. ' 
rnanlara k k ld ~ ·ık ter ıttı tçıya arşı a aynı surete mu- göre bir siyaset içinde mıllicilik veya 
b.. arşı azanmış o ugu ı ve d 1 hd t · t"k · · ' · 
Uyük · • . . .d. B ca e eye a e mış ı · ıttıhatçılık vukuatı yaparak tekrar bır sıyası muzafferıyetı ı ı. u sıra- • 

larcta, artık biz de rahat rahat meyda- Bütün gözler Ankarada tarafa çekiliyordu. 

~a Çl~ıştık. Hep meydanda idik. Her- Artık İstanbul hükumetinin hiç bir Eşkıyamn millileşmesi 
es hır sahada, kendisine göre çalışı · 

Yo d nüfuzu kalmamıştı; Hürriyet ve İtila -
d r u. Nadi, bir zamandanberi kapal: .. fın bütün kuvveti, bir kaç baş ile pek 
turan •Yeni Gün:ııü tekrar çıkarmaya mahdut bir aveneden ibaret idi. Bü -
eşebbüs etti ve ben de oraya yazı yaz-
ınıya başladım. tün hükumet teşkilatı, g5zünü ve ku -

T lağım Ankaraya çevirm~ş. her en;.ri 

Bununla beraber, eşkiyanın ve ka • 
çakçının bu kadar millileşmesine mu
kabil, İst.anbu:da, hala bir kısım mü • 
nev\·er, manda davası gütmekten hali 
değildi. ( Arka.sı var) 

d 
_ am «Yeni Gün:ııü çıka .. maya başla- I 
ıgımız sırada idi. Dah!liye nazırı mı, oradan bekler hale gelmişti. Hatta,_ s- ................................... _ .... __ ..... . 

Yoksa tan bul hükumetinin, hiç olmazsa Is - y A L N 1 z ....__lllllıııı. sadrazam mı Nadivı nezdine da- .... 
\1et d ' ~ · tanbuı civarında kendi kuvvetıni tem· 
t e erek Mustafa Kem:ıl Paşanın Is- '"k b' d "k 
.~nbuıa gelmesi için tavassuh~nu iste- sil edeceği için gayet büyu lI' ı -
etıler. Nadi gelip bana keyfiyeti anla~- katle kendi elinde tutm"'k istediğı po· 
tı \' · lis ve jandarma kuvveti de manen bize 
tı e ışi bir.likte müzak.ere ett~k. O, ar-

n~ her şeyın olup bitmış oldugu ve ye· geçmişti. O kadar ki ben kolaylıkla her 
ı _kurulacak milli meclisle onun kura- iki tarafa da sokulmuş, hatta en mah· ı 

ca rem haberleri bile alıyordum. b' gı lllilli hükfunetten sonra müsait t SUlh yapmanın imkanı elde edilmiş Meseıa, bilahare kendisi ile Kefken 
~&cağı fikrine mütemayildi. Ben ise, adasında dostluk yaptığım Ipsiz Re -
. d~un tamamen aksi bir mütaleada ceb'i en evvel, jandarma ve polis dai -
~ ırn. Hükfımet, telgrafhaneye, Nadinin relerinde öğrendim. İpsiz, Karadenizin 
b·nltara ile istediği gibi muhabere ede- eski bir kurdu, bir tuz kaçakçıs~ küçük 
h 

1~i için talimat vermişti. O telgraf. çapta bir nevi korsanı idi. O da şimdi, 
b~n~e gitmezden evvel daha etraflı kendi başına millici olmuştu. O sıralar
~r r:ı1~kerelerde bulunduk. Neticede, da henüz Ankara ile münasebetı olma-
adinın alelade tavassuttan ibaret bir dığını, bilahare a~ladığırn bu ihtiyar 

~?1 ~YDaması ve kendisi namı~a! bu kaçakçı, İstanbul civarında polisin, 
tıkri terviç etmemesi esasını kararlaş- Trakyanın Karadeniz sahillerinde de 
ırdık. Nadi gidip muhaberE.'yt yaptı ve jandarmanın başına bela olmuştu. Bo
~V~t ettiği zaman, Mustafa Kemai ğazın Karadeniz mınta.ka~ı onun ~lin-

BAK ER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESO 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSll!LE'ln 

En mnntehap çeşiU..ırini 

Her yerden ucuz fiat 
ve mOsttıt şartlıtrla 

TAKDiM EDESiLiR. 

Çeşitler tnkenmeden evvel 
isted:ğinizi iAtihab ediniz. 

Posta. nın Hikayeleri 

PORTFÖY 
Yazan: Mik. Zoşçenko Rusçadan çeviren: Alaz 

• Benim sevgili okuyucularım; sizi bayıe İ nu\ ppkasını alınış kapıya doğru yoıı~: 
basit bir vak'a ile meşgul ettiğim için af- mış. Tam dışarı çıkaca~ sırada elektrilıi 
r k · eden"ın. '~--enlerde halle §irketinin tahsildarile burun buruna gel• mızı ço rıca ~~ 

mahkemesinde çok hot bir dava dinle - miş. 
dirn. Dinleyin, size de anlatayım. Koca, o ay ne miktar elektrik sarfiyata 

Bir kadının kocası işinin çokluğunu yaptıklarını anlamak için duralamış. H .. 
bahane ederek her akşam sokap gider- sapları tetkik ettikten sonra cebinden 

cüzdanını çıkararak pal'asını vermiş. Ve 
:niş. Hakikatte bu adamın geceleyin hiç yeni bir aksilikle karşılaşmamak için he
bir ;,.; yokmuş.. Tanıdığı Rostoflu bir ka-
~ al men sokağa fırlamış. Fakat bu patırtı a• 

dınla buluşmak için karısına bu y anı rasında farkına varmadan bir yanlışlıJi 
uydururmuş. yapmış. Aceleden, kendi portföyü yerine 

Bir zamanlar bu Rostoflu kadınla bu elektrik tahsildannın portföyünü kol • 
adam arasında, Rostof şehrinde kuvvetli tuklamış Onun yerine de kendi portfö • 
bir aşk macerası geçmiş. Moskovada tek- yünü bırakmış. Elektrik tahsildannın 
rar birbirini bulan bu çift yeniden eski portföyü yelken bezinden .mamul kaba 
:ışk hayatını yaşamağa başlamışlar.. saba, kirli bir portföymüş .. Içinde şirkete 

Adam geceleri sokağa çıkabilmek için ait bir sürü evrak vannış. Fakat bizim 
daima kansına yalan söylemek mecburi- koca, zihnen çok meşgul olduğu için bu· 
yetinde kalırmış. Karısına işe gidiyor - nu farkedecek bir vaziyette değilmiş. 
muş hissini vermek için beraberinde Aksi gibi kocanın poıtfôyünde. sevgi • 
portföyünü de götürürmüş. Jisine hediye edilmek üzere bir kutu şe-

Adam bir gün her vakitki gibi işinden kcr. bir kadın eşarpı ve buna benzer di· 
eve gelmiş .. Akşam yemeğini yemiş. Ga- ğer kadın eşyası varmış. 
yet acele bir işi olduğundan bahsederek Demek ki evde unutulan portföy bu 
hemen sokağa çıkacağını söylemiş. l:adın eşyasını muhtevi olan portföymilf. 

1 
Sevgiliye götürülen portföy de enti püf· Karısı, tabii suratını asm1ş .. Bu bitmez 

ı tükenmez gece işlerinden ıllallah dediği- t<•n kağıtlarla dolu olan portföymüş. 
ı ni söylemiş. Kan koca biraz münakaşa Koca randevusuna biraz geç kaldıJı 

içinmi, bilmiyorum niçin, sevgilisi onu 
~nın zaten İst.anbula gelmek tema- de idi. Orada yapılan ıntıhabat Lazla- '-------------~ 

~ulunde bulunmadığı haberini getird:. ================ 
nun Yerine Rauf Bey gelecekti. 

yapmışlar.. Adam portföyünü, paltosu -
odasına kabul etmek istememiş. Kocayı 
merdiven başında karşıl!~·arak Rostoftan: 
amcasının geldiğini söylemiş ve onunla 
tiyatroya gitmek için sö?Jeş:iklerini an • 
!atmış. 

Bu haber, benim için rahatlıktı. O -
nun İstanbula gelmesi hilekar bir dü.ş
~n kurduğu tuzağa düşmes~ demek 
od ~ktı. Onun bunu anlamaması kabil 

egildi. 

Goruıtoıu bir intihap mocadelesi 
h O Z&nıanki hükumet, kasten milli 
p areketi boğmak ve Mustafa Kemal 
aşayı tuzağa düşürmek fikrinde ol -

~.ıYabilirdi; o hükümetin adamlarına 
gor~ mesele basit idi: B!r hareket ya -
Pılmış, bundan bir derece muvaffaki
Y.et hasıl olmuş, milli bir varlık göste-
~1.1miş olduğu için düşmanlarda Tür • 
hıye lehine bir temayül vücuda gelmiş 
t Ulunrnasından istifade edilerek «lŞl 
atlıya.,. bağlamak icap ederd.. Onlar, 
~ski Babıali oportünizmı ile vaz yet: 
k u ~arzda mütalea ediyor~ar, artık her
i esı~ barışmasını istiyorlardı. Onların 
1~_rınce, daha fazla gürültü ederek, 
~Ufrit taleplerde bulunarak İngilizleri 
ızdırmamak gayet akıEıca bir siya -

set olacaktı. «Anadolu ve Rumel! Mü
~afa~~ Hukuk Cemiyet!> nin bütün 

1 
eşkılatı ve reisi ile artık İstanbula ge-
~f· •?.a~işahın yanıbaşında:. normal 
. 
1 

r h_u~umet yapması Ve;? parlamento 
1 1 

e bırlıkte memleketi idare e\mesi 
ın·· 

unasip olurdu. Mustafa Kemal Pa -
Şanın İstanbula gelmesini, daha ziya
de bu fikirler ve bu maksatlarla isti
Yorlardı. Türkiyeyi İslanbuldan \'e 
devleti de padişahtan !baret zannet -
~ekle başhyan bu hatalı görüşün, ye
nı haş1amış olan milli davaya bir fe -
~alık yapabileceğıni, o zamanki insan-
ar bir türlü anhyamıyorlardı. Esasen, 
Onl~rın gelişlerine göre anlamalr! da 
ga;ıp c1uıdu. 

h Istanbu da hayli gürültülü bir inli-
~p rnucadeles· oldu.B<'n o sıralarda 

go:le · · orunen t hatçı ar•n parJımen-
toya •inn . h ı f ·a· i erme mu a ı ı ım. Bunun 
ç n. o sırada İstanbu1da bulumın bnı 

Çorum eşrafının bana ynptıkları telı..li-
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Bizim mühendis kocanın bu işe pek zf· 
yade canı sıkılmış.. Gecesinin zehir ol • 
duğundan bahsetmiş .. Neyse, sevgilisi ya• 
nn akşam için tekrar randevu verince 
biraz yüreği ferahlamış. Fakat ne de ol· 
sa, kaybo1an bu gecP.11in acısı içinde 
kalmış.. Canı sıkılmış v~ zihnen meşgul 
bir halde sevgilisile vedabşmağa başla • 
mış ... İşte ancak bu esnada, nasılsa, gö • 
züne elindeki yelken bezinden mamul, 
p•s ve kendisine ait olmıyan portföy ~ 
miş .. · 

Bu kendisine ait olmıyan pis portföyil 
ancak şimdi, burada, eline aldığına kuv• 
vetle kani olduğu için bunu koridordaki 
masanın üzerine koymu~ ve kendi port
föyünü aramağa başlamu~. 

Garip bir tesadüf neticesi olarak ko • 
ridordaki masanın altında bir başkasının 
portföyü duruyormuş .. FakRt bu portföy 
meşinden mamul ol:iuğu için miihendi • 
~in portföyüne benzivormu~. Mü • 
hcndis koca, kendi portföyünün masa al· 
tmda oluşundan biraz hayretP. kapılmış. • 
Onu oraya ne zaman koyduğunu hatır • 
Jamağa çalışarak koltuklamq . 

Tnm bu sırada sevgilisi kulağına gayet 
hoş bir şey söylediği için bıı portföy işini 
düşünmekten vaz geçmiş .. Sevgilisine ge
~ırdiği hediyeleri de yarın :tk~am ver • 
meğe karar vermiş. İşin garibi mühcn • 
dis masa altındaki çantayı alıp giderken, 
sevgilisi de - bunun amcaya ait olduğu
nu bi1memesinden ötürü o1Slı gerek - ona 
niç bir şey dememiş .. 

Mühendis sokağa çıktıktan sonra port
föyünü sallıyarak evinin yolunu tutmuş.. 

İşte tam bu esnada lniılı"ndio::in evinde 
de kızılca bir kıyamr:t kopmus-~ Elektrik 
parasını alıp makbuzları ımzala~ ınca tah
:Hdar gitmc>ğe hazırlanrrıış ... nıkat ken
.~ı portföyümin yerinde yeller cstirtıni gö
. ünce feryadı basmış.. F.vdeki c uğun 

portföyü her hangi bir yeıc ~.,k n lığını 
:rnnnettiği için evin altını ıistun .getir

i Lfi.tf en sayfayı çevirinız) 
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Endülüs -Şövalyesi 
Abdurrahman BARBAROS 

Yazaı: A. R. .._ _ _ Korsan 
"Tarif isminde genç b:r kumandan kim bilir hangi ~azan : Ce!al Ca,ıgiz 
şövalyedf'n iğtinam ettiği oynak bir atın üstünde 
şahane bir eda ile bu sabah şatomuzun önünden geçti,, 
Komşularınız, bizim sahillerimize ( kutu tercih etmiş; hakik::ıtı şu şekilde 

çıktıktan sonra, önlerine çıkan her tevil etmiye mecburiyet hisseylemişti: 
maniayı, bir hamlede yıkıp devirdiler.! - İspanyada büyük muvai(akiyet 
Ve, dev adımlarile buraya kadar ilerle- kazandığı taktirde, Tarife bir müka -
diler.. (Tarif) isminde genç bir ku - fa t vermeyi vadetmiştim. 

Prenses jüzetta adını taşıyan bu kadının 
erkeklerden nefret ettiği belliydi 

mandan, kim bilir hanı;!i şövalyeden - Nasıl bir mükafat? .. 
iğtinam ettiği oynak bir atın üstünde, - Bunu, henüz tayin etmedim. Ta- Çünkü Papaya menfi cevab ver -ı kan bu iki kelimeyi tekrarladı: 
şahane bir eda ile bu sabah şatomuzun Diidir ki, reyinize müracaat edeceğim. mekle onun nüfuzunu kırmış oluyor - - Üç yıl... 
önünden geçti. Maiyetindek~ tunç ren- - Tarif gibi bir kahraman• verile - dum. Ve beni Vatikanın celladına tes-j Çıplak kardinaller de prenses! tas -
gi Berberilerle, muzafferen şehre gir- cek hediye, ne olabilir? .. Mesela ben; };m ederken, Papadan benim hesabımı dik eder gibi, başlarını salı.ıyarak gü
di. Benim .. sizin .. ve bütün İspanya - (Tarık) a bir kılıç göndermey1 düşü - hiç kimse sormıyacağını da bil;yordum. I iümsemişlerdi. 
nın düşmanı olan kral Rodrik; kendisi- nüyorum. Pa~a Nikoltı salona girdi.. yüziinü, Bar?aros, bu uzun ve meraklı mace-
ne mukadder olan akibeti bulmuş .. bu - Şu halde, ben de... - hır şeytanla karşılaşmış O!mtımak i - rayı dınlerken: 
genç Berberi kumandanının önünden - Sen de Tarife iyi bir hançer gön- çin - öte tarafa çevirerek sordu: - Beyn:min içinde kıvrılan şüpheler 
kaçarken; nehre düşerek boğulmuş. derebilirsin. c- Kocanın vasiyetnamesini ancak gittikçe derinleşti .. muammalaştı. Ba-

Bu katil ve ırz düşmanı adamın ölü- - Evet.. hiç şüphesiz ki, en müna • yedi yıl sonra okuyabileceksin! Bu müd na hikikati söylediğinden emin olsam, 
münden hasıl olan sevincı, hıç bir su- sibi de budur ... Neyse .. bunu sonra da det zarfında Vatikanda hizmet edecek- sana ve seni burada beklemeğc mah -
retle izah edemem ... Got prensleri, şi· düşünebiliriz. Şimdi, düşünülecek da- sin .. seni rahibeler kısmına vereceğim. kum olan bu zavallı adamlara yardım 
male doğru çekiliyorlar. Zannederim ha mühim bir şey var. Eğer burada kalmak istemezsen, bir edebilirdim. 
ki, son bir varlık göstermek istiyorlar... - Nedir?.. tarikei dünya gibi, seni ıssız bir adaya Dedi. 

- Yirmi yıl önce oraya uğramış ınty• 
dm? 

Kardinal yavaş yavaş eğilerek yere 
oturdu: 

- Evet.. uğramıştım. 
Dedi. Barbaros tekrar sordu: 
- Küçük adada bir Venedik şöval .. 

yesile yerli kızları oynatarak şarap içti• 
ğinizi de hatırladın, değil mi? 

Kardinal Kontarino birôenbire sa~ 
sarı kesildi.. 

Prenses Jüzetta kardinal:.n yüzi~ne 

baktı: 

- Yirmi yıl önce Arşipel kızlarınr 
Fakat; bana kalırsa, artık iş işten geç· - Dayımın davetine derhal icabet veya bir dağ yamacındaki mağaraya Jüzettanrn gö~leri ışıldadı.: oynatan kardinal Kontarıno şimdi Al· 
miştir. Çünkü İspanya halkı, sizin se·. etmek. . gönderip hapsedeceğim. Hangi şekilde - Nasıl bana yardım edebilir misi- !ah ile haşhaşa kalmış bir zahitti!'. 
vimli komşularthızı bir düşman gibi - Nasıl? .. Bu karışık zamanda, İs - olursa olsun, hayata ancak yedi yıl niz? Ve Barbarosa döndü: 
değil, bilakis bir dost, ve bir halaskar panyaya mı gitmek istiyorsun?.. sonra çıkabileceksin! Haydı, şimdi han- - Şüphesiz. Ben, maiyetinde yirmi . . . . 
gibi kabul etmektedir. Şimdilik size - Babacığım!.. Ben, şu anda İspan- gisini tercih ettiğini söyle bana!• beş gemi ile binlerce denizçiy2 hükme- ~Sız bu macerayı nerden bılıyorst· 
fazla bir şey yazmıyacağım. Müthı§ yada bir karışıklık kalmad!ğını zanne- Papanın sualine verilecek cevabı çok- den bir karsanım .. Cezayir sahilıeri nuBz · b .. 

1 
k 

1 
tt 

bir heyecan içindeyim ... Ailemizin na· diyorum. Ve dayımın arzusunu yerine tan hazırlamıstırn. Derhal basımı kal - baştanbaşa benim idaremin ve elimin ar aros gu ere an a ı: 
musunu lekedar etmek istiyen o meş'um getirmek için, bir an evvel hareket et- dırdım: • J altındadır... - Ben o zaman denizlerde korsan a-
katilin bu feci akibetini size müjdele - mek istiyorum. c-Issız bir adada kuş ve insandan - O halde beni hürriyete kavuştura· rayan genç ve coşkun bir gemici id.i~. 
mekle, büyük bir sevinç içindeyim. Kont Cülyanos, birdenbire cevap uzak olarak yaşamayı tercih ediyo - bilecek bir kuvvete maliksiniz! .. Eğer a~tı~da, d~lgaların sırtından çek!rge 

Florindayı, derhal bana gönderiniz. vermemişti. Ellerini arkasına bağlıya- rum.• dedim. Papa, bütün hayatı saı-1 bana yardım ederseniz... gıbı aşan hır tek~em .~e kır~ ka~r ~r-
Mazlum İspanya halkının kurtuluşun- rak bir müddet gezindikten sonra: tanat ve debdebe içinde geçen benim Papanın iki sadık adamı olduğu an- k~daşım vardı. Bı: .gun Arşıpelın ku • 
dan hasıl olan saadeti, onunla müşte- - Pekala, kızım .. yakında, İspanya gibi bir kadının yedi yıllık ömrünü ıs- !aşılan çıplak kardina'llerden biri Jü- çuk ad~~a:,ınd~ bı~ıne u~~mıştıt. A. • 
reken hissedeyim. muhacirlerini memleketlerine iade et- sız bir adada geçirmeğe tahammül ede· zettanın sözünü kesti: danın kuçuk kor~:~~nde .hızım te~e~ız 

Kont Belensiya mek için bir kaç gemi vereceğim. Sen miyeceğini tahmin ediyordu.. ben bu - Papa hazretlerine verdiğmiz sözü k~dar cılız ve kuçu~ bır y~lkenlı ~or• 
Florinda, önündeki masaya dayan - de, bunlardan biri ile gidersin. cevabı verince şaşaladı .. sualini bir da- unutmayın, prenses! Size Mesihın bü- d~k .. korkm_adık .. b~z d~ korfeze gır • 

mış .. gözlerini kapamıştı. O anda, göz- Demişti. ha tekrarladı: - Geri dönmek yoktur. yük heykeli önünde diz çökerek yemin dık .. ve sahıle ~emırl.eyıp karay~ çık-
lerinin önünde Tarifin hayali canlan - Florinda, babasının bu sözlerinden Yedi yıl bekliyeceksin .. iyi dü~ün! ettiğinizi hatırlatmak isterim! tık. Buradan bıraz yı~ecek ve ıçecek 
mıştı ... O levent vücutlu ve tunç reRkii o kadar büyük bir sevinç hissetmişti Diye mırıldandı. Ben: cİyi düşün - Jüzetta bezgin ve muztarıpti: al:caktık. Zaten ° devrrde bu adalara. 
kahramanın hayali, Flor;ndayı tepeden ki; heyecanından boğulurken pek güç- düm.. hazırım.• dedim. Papa istavroz - Hazreti- Meryem bile Nasıra da ugra.madan ~oluna de~a~ eden hangi, 
tırnağa kadar sarsmıştı. Birdenbire ira- iükle: çıkararak: benim kadar tahammül gösteremedi.. gemı vardı kı?.. l:'e~edıklılerle Osman-· 
desine sahip olamıyarak: - Çok teşekkür ederim, babacığım. c- Günahkar kadın! Allah seni af- Piyerin dizlerine kapanarak: (Bu ızi.1- lılar arasında yem hır dostluk anlaıpna· 

- Koca Tarif!.. İstediğin mükafatı, Diyebilmişti. !etsin.. yedi yıl adada bekliyeceksin!• raptan ne zaman kurtulacağtz?) diye sı yap~ld~ğı için, burada rastladı~ 
fazlasile hak ettin. * dedi.. salonu hiddetle terketti. Bütün ağlamağa başladı .. dört yıldanberi bu Venedık1ılerle derhal dost olarak ıç • 

:Oiye mırıldanmıştı. Allahın garip bir hikmeti. bu entrikaların altında o gür. sezd:ğım baykuş yuvasında bir ctarikei dünya» meğe ve eğl~nme~e ?,a~:amıştık. :ftte 
Bu sözler, Kont Cülyanosun nazarı Florinda; İspanya topraklarına ayak bir hakikat vardı: Papa beni seviyordu. gibi güneş ve insan yüzü görmeden ya· o zarna~ sahilde hır kuçuk meyhane • 

dikkatini celbetmişti. Gözlerim, kızı - bastığı zaman, hayret etmişti. Çünkü Evet .. Papa Nikola beni seviyordu .. fa- şadım .. bundan sonra, her fırsattan is· n~n bah~esi~de yerli . kız.~arı o~tan 
nın gözlerine dikerek: İspanya, birdenbire pek çok değişmiş- kat, bu sevgisini ufak bir telmihle izhar tifade etmek isterim, Kontarino! hır kardınal ıle Venedik şovalyesı Lore-

- Mükafat mı? .. Ne mükafatı, Flo- ti. edemezdi.. yanındaki kardinaller ara- Barbaros bu sözleri dinlerken, çı.p- danoya rastlamıştım. 
rindaL Halkın, yüzü gülüyordu. Herkes, ha- sında kendisi kadar }{uru aşıklar vardı. lak kardinalın gözlerine dikkatle bakı- Tekrar kardinale döndü: 

Demişti. linden ·ve vaziyetinden memnun görü- Ben bu arada yalnız bir şey düşünü - yordu. Prensesin: - Şövalyenin adını bile unutmamı-
Florinda, sanki büyük bir cürüm iş· nüyordu ... Her taraftan, saadet ve re - yordum: Kocamın vasiyetnamesini. A- c - Kontarino .. • şım .. değil mi? Hele senin adım hi9 

lerken yakalanmış gibi kıpkırmızı ke- fahı ihsas eden sesler duyuluyordu. Ki- caba hakikaten böyle bir vasiyetname Hitalıile kendisine cevap vermesi, unutamazdım. Çünkü ... 
sllmişti. Hakikati, baba3ına ifşa edip taraların çelik tellerinden kopan tatlı var mıydı? Gerçi kocam ölmeden bir iki Barbarosa eski bir maceı·ayı hatırlat .. Kardinal, Barbarosun ayaklarl.0.6 ka· 
etmemek için kısa bir tereddüt anı ge- ahenkler arasına, satıcıların neşeli se- saat önce, beni onun odasından dışarıya mak fırsatını vermişti. pandı: 
çirmişti. Hatta bu an zarfında, Tarifle daları karışıyordu. çıkardıkları zaman, bana, kocamın va- Barbaros birdenbire silkindi.. - Bırakınız artık bu geçmişte olan· 
aralarında cereyan ec!en sözleri, aynen Florinda, (Kadiks) ten (Gortaba) ya siyetnamesini yazdırmak!:ı meşgul ol- Kardinale döndü: ları .. mazi unutulmağa mahktlmdur. 
nakletmek istemişti. Fakat babasının gitmek için beş on muhafız almak is- duğunu söylemişlerdi. Ertesi gün yanı- - Sen Arşipel adalarını tanır mısın, Yalvarırım size, bu temiz yürekli b• 
bu gibi meselelerde çok fazla mutaas- temişti. Fakat misafir olduğu ctelin sa- ma Vatikan höcrelerinde çilelerini dol- sinyor~ dının yanında benim yüzümü yere dü-
sıp olduğunu bildiği için şimdilik sil· hibi: durmuş iki ihtiyar rahip katarak, beni Kardinal düşünmeden cevap verdı: şürmeyiniz! 

. --· · · ~ ···- ··- · - Buna ne lüzum var, matmazeH .. buraya gönderdiler. Yolda gelirken dü- - Çok iyi tanırım.. (lı1'ka.ıı wır) 
mış. . . . ---=""'================----=====-====----=-=-=--=-=---===========-=-.. Mühendisin kansı da bu arama işinde Artık; Gotların zamanı geçtı. Şımdı; şünüyordum: Papa Nikola gençliğinde -
tahsildara yardım etmiş.. Tahsildarın k?yden köye,. ş~hirde.n şehre, çocuklar çok günah işlemiş ve kardlnall;k za -
portföyünü ararken eline kc;casının port- b~le yal~ı~ g:dıp gelıyorlar ... Yollarda manında da (Ruhani Meclisi) tarafın
föyü geçmiş .. Kadın koca~ır1ın bu port _ hızmet ı~ı~ .ıse; uşaklarınızla, katırcı- cian da iki defa ceza görmüş .. böyle bir 
fôyü götürmeyişine bir ha.;li hayret et- !arınız .k~fıdır. adamın bana göz koymasına ruhani kis· 
miş .. Sonra da, münhasıraıı ~adınlara has Dem.ıştı. . . vesinden başka hiç bir mani yoktu. A-
hir merakla portföyün içinde neler bu _ F~orında, daha .ıl~ konak yerınde o - caba kocamı tehdidle elindf.n böyle bir 
lunduğunu öğrenmek istc:-n;ş. Kocasının tel~ıye hak verm.ıştı... •. , vasiyetname mi aldılar? diye hala dü
portföyü içinde, gece işleııle hic te mü- .. II~ ~~nak yerı, kuçuk bır İspan~:ol ~ünüyorum .. bu muammayı bakalım ye· 
nasebC'ti olmıyan kadın eşyuhrı göıiince koyu ıdı. Gotların zamanında bu ko - di yılın hitamında halledcb~Jecek mi -
evvela hayret etmiş .. Kentli cdnsma ka • yün halkı, güneş batmadan evlerine yim? 
panarak bütün bunların ııiye dcıaıet e- çekilirler:. kapılarını sı~sı~ı kilit~er - Kulübenin içini derin bir sessizlik 
debileccklC'rini düşünmı=>ğc başlamış. ler .. hatta, bununla da ıktıfa etmıye - sarmıştı. 

Mühendisin on yaşındaki oğlu portfö- rek, kapıların ve pencerelerin arkala - Barbaros kırmızı sakalını eline ala-
yiin içindeki şekerleri görünce bunları çı- rm~ bi:eı: kol d.~mir~ yerl.eştırm:k su- rak derin derin düşünüyordu. Kulübe
knrmış ve hepsini bir güzelce yemiş. retıle ıhtıyat goster~:ıerdı... Bılhassa nin kapısı önünde ayakta d~r~n .~~i 

Mühendisin karısı uzun uzun düşün - kadınlar ve kızlar gune.ş grup<ı. yakla- Venedikli çıplak adam da ellermı gog
qükten sonra bu, gece işlerinin baştan ~ırken ortadan kaybolurlar; pencereler- .,une kavuşturmuş, sakin ve mütevek-
başa uydurma olduklaıına knnaat ge _ den bakmıya bile korkarlardı. kil bu konuşmayı dinliyordu. _ 
tirmiş ve ağlamağa başlamış ... İşte tam Bu köyde, yalnız küçük bir misa - Bu adamların birer papas old~g~.nu 
bu sırada odadaki telefon acı ncı çalmış .. f!rhane vardı. Yolcular, burada kalır - anlıyan Barbarosun kafasında yenı şup
Kadm telefonu açıncn kaba hir erkek se- !ardı. Ve sabaha kadar rla baskınlardan heler belirmişti: 
s.ile karşılaşmış. Erkek, kııchnın kocası: I korkarak uyku uyumazlardı. Aca?a bu .. a~aml~r. papa.nın. Y~~u~ 
nın gelip gelmediğini sormuc;. Gelmediğı- O civardaki Got asılzadelerinin a - Venedık hukumetının bırer hafı)esı 
ni öğrenince: cEve gelir gelmez. biraz ev- damları tarafından sık sık baskınlar değiller miydi? 
vel bulunduğu yerden y.ınhşlıkla aldığı yapılırdı. Bu baskına uğrıyanlar da, Fakat.. ya bu kadın?! 
b::ışkasmın portföyünü hc.:ncn geri gc - daima zenginler, genç kızlar ve kadın- Onun burada ne işi vardı? .. 
tirmesini, ve orada bıraktığı kendi port- laıdı. .. Zenginlerin paraları ve eşyala· Prenses Jözetta adını taşıyan bu ~~: 
föyünü gelip almasınt> söylemiş. Adam n alınır; kendileri çırılçıplak bırakılır- zel ve genç kadının hayatından bezdıgı 
telefonda, evden alınan port~öyün için- dı. Genç kızlar ve kadınlar ise, katır- ve erkeklerle temas etmemek yüzün
de yiyeceğe ait bazı şeyler bulunduğun- !ara bindirilerek civardaki senyörlerin den, erkeklerden nefret duygularının 
rlnn, ve kcndilerin?n hemen yemek ye - şatolarına götürülür; orada bir esir gi- ruhunu sardığı belliydi. Barbaros ya
mck niyettnde oldukiar•ııdan bahsederek bi aylarca, senelerce kapatıl:rdı. Bu za- vaşca başını kaldırdı: 
jstical etmelerini tekit etmış. vallı genç kadın ve kızlar, bu müddet - Bu çile doldurmak için daha kaç 
Kadın göz yaşları ıçınde, telefonda zarfında en vahşi ihtiraslara kurban yıl lazım .. ? 

söylenenleri kocasına n:ıkledcceğini va - olduktan sonra; bitkin, perişan _ tıpkı Prenses inler gibi konu~uyordu: 
clctmiş. Ve kocasının gecelc>rini nerede suyu sıkılmış bir limon kabuğu halin- - Üç yıl.. 
geçirdiğini kısmen anlıy:ırak daha fazla de • şato kapısından dış3n atılır; ser - Diye cevab verdi. 
ağlamağa ba§lamış.. (Arkası var) best bırakılırlardı. (Arkası var) - Barbaros, prensesin ağzından çı-
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MAZON 
MEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI •1 N K 1 B A Z 1 ve ondan mntevellid baş ağnlannı defe ler. Son derece teksif edilmi? bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

ve DAHA . KAT'f tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsıı HAZIMSIZLIÔI, M1DE EKŞiLiK ve Y AN~iALARINI giderir. MİDE 
ve BARSAKLARı AI..IŞTIRMAZ. AğızdJki kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON isim ve HOHOS markasına dil<kat. K lçQk 
şişe çıkmıştır, takat bOyOk şişesi ekonomiktir. Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostahane arkasında. No 41 

Kadıköy Vakıflar DirektörlUğU lllnları 
Kıymeti Teminatı 

L. K. L K. - -315 31 65 Üsküdarda Selman ağa ma. Karaca Ah
met S. eski 32, yeni 30 sayılı dükkanın 
~ı30/3840 hissesi 

'Yukarda· mevkii yazılı dükkan hissesinin satılmak üzere 31 gün müddetle açık 
•rttırrnaya çıkarılmıştır. ihalesi 4/6/937 cuma günü saat 15 dedir. İsteklilerin Ka
dıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan 

* * ~ - Kurguncuk Surp Lusavoriç Ermeni kilisesi. 

3 
- ~sküdar surp Haı: Ermeni kilisesi, • 

4 
- Üsküdar surp Gcırabct Ermeni kilisesi, 

5 
- Beykoz surp Nigugus Ermeni kili.sesi, 

6 
- Kartal surp Nışan Ermeni kilisesi, 
- Kandilli surp Arakelos Ermeni kilisesi, ! - Kadıköy surp Takavor Ermeni ı.oilisesi, 
- Kadıköy Rum Camaati. 

ı: -Büyükada Rum • 

11 - Kuzguncuk Ayapa11deli Rum kilisesi, 

12 - Heybeliada Rum c~maati, 
- Kınalıada Panaive Rum kilisesi, 

13 - ır~ndill· ili · . M f . R kil' si, 
14 "~ ı rıstos - etamar ozıs um ıse 

15 - Çengelköy Aya Yorgi Rum kilisesi, 

16 - Üsküdar Profit - Üya Rum kiH~si, 
17 - Paşabahçe Aya Konstantin Rum kilisesl 

18 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi, 

19 = B~r~az adası Hır'stos manastırı, 
20 Buyukada A';/a ~ikola manastırı, 

21 - li:ybcliada Aya Triy:-/ > 

22 - Buyükada Hiristos > 

23 - lieybeliada Aya Yorgi > 

2• - Kınalıada Hiristos > 

25 = li:y~eliada Rum Ruhban mektebi, . 

2 Buyukada ve Heybeliada yetimhanelerı, 
~ - Haydarpaşa MuS(>Vİ Sinagonu, 
C - Kuzguncuk Musevi Sinagonu, 
,ı:rnaatıarca idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukanda yazılı 

flara 2762 No. lı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbl!ptaki talimat -
2:~e hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 
lliJı /937 tarihine kada: Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaatları 

olunur. (2513) 
-..._··--~--~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~ 

C' IEınlAk ve Eyt;;.. Banl<uı llhl.ırı 1 
Depozitosu 

!!as No. Yeri No. su nev'i T. L. 

143 B" "k V 1. 83 y . uyu ada, Meyandros 1 o ı . . . 
1-.... erı Yllkarıda yazılı voli 1-3 sene müddetle ve açık arttırma ıle kiraya verı -
~ittir. 

lhaıe 15/5/937 Cumartesi günü saat onda.dır. isteklilerin şubemize gelmeleri 
(479) ..____ ____ ~~~~~~~~~~~----~--~--~--

[ lstanbul Belediyesi llanlırı 
• 1 

Senelik muhammen İlk teminat 

C'ba 
kirası 

~ lide Uskubi mahallesinde Karanlık mescit sokağın -
y .. 14 No. h Muhiddin Kocavi medresesi. 48 
~~kkaıdırımda Şahkolu mahallE'sind~ .Kuledibi soka - • 
tiU!Qa rnetruk mezarl..!k arsası. 180 

lıeyo~lunda Tepe~ mahallesinin M .. şrutiyet cadde -
::~ 12 No. 1ı dükkan. 136 
l' şıktaşta Kaptan İbrahimağa mahallcsbıde Köprübaşı 
~-k~_ğında 23/'J:l No. lı Kaptan İbrahimağa mektebinin 
~~k~ft~" ~ ka UgU. 

bataşta Karakol sokağında su haznesi. 200 
~ÖYde Hasköy mahallesinde Keçecipiıi sokağında 199 
.... o. h dükkan. ıs 

~2 avutköyünde Lutfiye mahallesinde arka 
/27 No. h ev. 

~llıavutköyünde Lutfiye mahallesinde Ayazma sokağın-
11/23 No. h ev. 72 

sokakta 
36 

3,60 

13,50 

10,20 

3,15 
15 

1,35 

2,70 

5,40 
~avutköyünde Lutfiye mahallesinde Ön sôkakta 4/31 

o. lı ev. 48 3,60 

h 'Yukarıda semti senelik muhammen ki!·alarile ilk teminatları yazılı olan ma -
aUer teslim tarihinden itiharcn 938, 939 veya 940 yılı mayısı son1ın:. kadar ayrı 

ayrı kiraya verilmek üzPrc açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri leva -

~ rnüdürlüğünde görülcb•lir. istekliler hizalannda gösterilen ilk teminat mak
b veya mektubile beraber 11/5/937 sah günü saat 14 öe Daimi Encümende 
ulunmalıdırlar. (İ) (2301) 

* * Senelik muhammen İlk temin ... tı 
kirası 

!Iercanda Yavasçaşahin mahal!esinde UrJn~arşı soka -
_.ında 5/210 numaralı dükkan. 72 5,40 

::rcanda Yavaşçaşahin mahallesinde U7.unçarşı soka -
l1 da 3/212 No. lı dükkan. 72 5,40 
~ ercanda Yavaşçaşahin mahallesinde Uzunçarşı soka -
&ında 7/222 No. lı dükkan 72 5,40 

te Y~karıd~ semti ~nelik muhammen ki~alarile teminatları yazılı o!an mahaller 
ki slıın tarihinden ıtibaren 938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kaau ayn ayn 
d'~~a .:Verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müs 
.Urluğünde görülebilir. İstekliler hizalannda gösterilen ilk teminat makbuz ve
~a rnektubile beraber 17ifl/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
ulunmaııetırıar. (B) (:!474) 

"S'on Posta,, nın 
Müsabakası: 

( B<ı§tarafı 3 ünc;ü ıayf ada ) 

rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça
ya böldük. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün Jaalet
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir, 
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğümüz 
gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla 
rını da neşrediyoruz. 

Parçaların yanında hergün tanınmış 
bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
daha evvel çıkmış veya daha sonra çı
kacak resimlere ait clabilir. 

Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 
kesip saklamak, yanlarındakı modelle
ri de kesip ayrıca hıfzetmı~k resim neş· 
ri bittikten sonra mod<>,Icre bak3ra:C 
her üç :res m parçasınd·m b :r fotoğraf 
meydana getirrn€:!k. 

Bu suretle elinizde 80 resım olacak, 
bunları sarih isim ve adresinizle bize 
~1ollıyacaksınız. 1şte müsabakamızın e· 
sası bundan ibaret'.ır. 

Resimleri gönderme müddeti gaze· 
terle resim neşr· müddeti bitLkten S"n 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice 
füm edilecek'.ır. 

İ L A N 
SELANIK BANKASI 

ESKİ 100 FRANKLIK HİSSE SENETLERİNİN MÜBADELESİ 

8 Nisan 1934 Fevkalfıde Heyeti Umumiyesinde ittihaz kıhnan kararlar 
mucibince, beheri 100 Franklık eski hisse senedleri, 1 Mayıs 1937 tarihin • 
den itibaren; iki adet c 1 OOı. Frankhk eski hisse senedi mukabilinde, bir 
adet 8.29 Türk liralık •A• tertibi yeni hisse senedi ile, itibari kıymet! haiz 
olmıyan bir adet cB> tert!bı temettü senedi ile değiştirileceği Selanik Ban
kası hissedarlarına bildirilir. 

Mübadele: 

İstanb~l'da : Galata:da şirketcmerkezinde. 
Selanik'e : Şi'rketin gişelerinde. 
Paris'te : Cambon sokağı 43 numerada cCredit Foncier d'Al • 

gene et de Tunisie• de. 
Paris'te : Haussrnann bulvarı 29 numarada: cSociet6 Generale 

yapılacaktır. 

pour favoriser le Developpement du Commerce et de 
l'lndustrie en France> da. 

İstanbul Vilayeti.Pul Müdürlilğü cA • tertibi yeni hisse senedlerini mec• 
canen damgalıyacaktır. 

cB> lemettü senedleri ise damga resminden muaftır. Mamaamafih, cA• 
tertibi hisse senedlerinin meccanen d amgalanması eski hisse senedlerinin 
1-4 Teşrin sani 19 3 7 tarihinden evvel İstanbul Pul Müdürlüğüne ibrazı şar-
tma tabi bulunmaktadır. . 

Binaenaleyh Seianik Bankası hissedarlarının eski hisse senedlerini, ''· 
Teşrin:evvel 1937 tarihinden evvel, Yukarıda gösterilen gişelere tevdi eyle .. 
rneleri lüzumu ehemmiyetle beyan olu nur. 

15 Teşrinievvel 1937 tarıhine kadar hisse senedlerini mübadele C) leme
rniş bulunan hissedarlar, kendilerine tevdi edilecek olan «A• tertibi yeni 
his:se sened:erinin tabi buhındukları Damga resmini ödemeğe mecbur tutu • 
Jacaklardır.· -----

,. _ _..iFLAS SATIŞI 
Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin lstanbul lklncj iflAs Memurluğundan : 

ciye 2,5 1ir11ık bir altın, 3 kişiye birer Eir mlfi se aid olup Beyoğlunda lstiklil caddesinde Sakarya 
altın, 10 kişiye yarımşar altın, ıo ki sıneması " Esui Elhamra ,, ittisalinde 254. Numaralı 
şiye çeyr·l!k altın ve diğer 1 65 okuyu- mağazaya nakledilen 

cuya ho·,ıarına gidecek hediyeler vere· 1 YONLO iPEKli ve PAMUKLU MANiFATURA 
~g.': ·- - · ·- · ·- · ---· ·--1 EŞYASi VE KADIN ÇORAP VE ÇANTALAR! 
Dr • A. K. K UTiEL I 10 Mayıs 9J7 Pazartesi gününden itibaren perakende ıuretile 

K k ·· T 1 C d 37 sahlacakbw. Sabş sabah saat 9 dan başlayıp a]qam 19 a 
ara oy, opçu;.ar a • J '~------•• ka~ar devam edecektir. ~ 

TÜRK Tf CAR ET BANKA)I 

VER1R 

lstanbul Şubesi: Bahçe Kapı -Taş Han 



-------·.r----~---------------------wrrN POS TA 

, 

ŞERBET MiDEYi 
•• 

Midevidir. Toz halinde ve meyv:--Iardan yE\pılmıştır. <ı:ok köpürür. Bir çorba ka{ı~ı gazoz özü ve likörle ya
rım bardak buzlu su içinde çok nefis b:r şampanya olur. İngiliz ve ecnebi me_ v tozlarına dehşetli ve baş 
döndürücü bir surette rt. kabet ermektedir. Şişesi, 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

Ei..EKTRİK PLÖNJÖHÜ 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

s A 1 E 
ve şehrin bütün büyük elektrik mağazalarında satılır. 

Fiatı 240 kuruştan başlar. 
------------------------------------------~---~~~~~~----~~· ...) 

KANZUK SAÇ EKSiRi 

.KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlenclirlr. 
Dökül•ııesini keser. Kepekierı ta -
mamen g:derir ve bnynıne kab li
yetini artırarak sarlaru 'en.den 
hayat verir. Kokusu h lıf, kuilıını;;ı 

ko.ny bir srıç eksiridir. 

• 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • lstanbul 

Köylü, Şehirli, işçi Zabitan 

Herkes memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklannı kullanıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markasını tercih ediniz 

~--.;~---------------------

',.Dr. HORHORNi 4' 

1 Eminönü Eczanesi yanında her ı 
gün akşama kadar hastalarını 

"-• kabul ecer. Tel. 24131 ... ./ 

TEliLiG 

Çocuk arabalarımız hakkın
da telefonla vaki olan bütün 
müracaatlere ayrı ayn cevap 
vermek imkansızlığı hasebile, 
keyfiyeti gazetelerle ilan etme
ği münasip gördük. 
Açık ve kapalı tekmil çoc·· k 

arabalarının zengin ve emsal
siz çeşitlerini bu hafta gümrük
ten çıkardığımızı ve her yerden 
ehven fiatlarla satmağa başla
dığırr ızı muhterem halka müj
deleriz. 

Be yoğlunda 
Baker m•l•za ları 

Müdürü 

,_. TIFOBIL 

l 
Dr. IHSAN SAMI . 

Tifo ve paratifo bastalıklanna ~u
tulmamak için ağıZdan alınan tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herk.es alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Çünkü ASPİRİN senefer· 

denberi her türlü soğul<al· 
gınlıkları.na ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar· 
kasına dikkat ediniz. 

~SİNEKLERİ, SİVRİSİNEKLERİ GÜVELERİ, ~ PİRELERİ, 
TAHTAKURULARI, KARINCAI...ARI, 11.AMAMBÖCEKLERİ 

Kamilen yıldırım sür'atile kökünden imha eyliyen 

FLY·SPRAY 

------

AU·N" 

FLY 
(.~~.~! 

-

N.EDYi:tl 

Dr. H A F 1 Z CEMAL 
(Lokman Hekim) 

Dahiliye mütehassası: Par.ardan maada 
hergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te· 
ldoma 22381 -~ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp ~ 
AHİ İ A Ekrem UŞAKLIG 

S PLER : S. Ragıp EMEÇ 


