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Her gün 

Fransa harici 
Siyasetinin 
Yeni inkişafı 

Yazan: Muhittin Birgen 

le ransanın A vrupada takip etti· 
lr ği bütün harp sonu siyaseti 

geçen sene içinde alt oldu. Bitler bıra· 
kıp Musolini alarak, Musolini bırakıp 
Hitler alarak yapılan siyasi hamleler 
ve taarruzlar, kademe kademe Fransa
nm Avrupa siyasetindeki haklın ve 
müteneffiz rolünü bırakarak geriye çe
kilmesini mucip oldu. Hitler hangi ha
vadan çaldıysa, Musolini ona dem tut
tu; İtalyan Führer'inin sazından hangi 
sesler çıktıysa, Hitler sesini ona göre 
ayar etti ve nihayet Rusyayı bir taraf
ta. Fransayı öbür tarafta, hiç olmazsa 
manen tecrübe etmek plcinJarın -
da muvaffak oldu. Hatta Lehistana ve
rilen para, hatta Küçük Antanta karşı 
göstenlen cemileler, hülcisa, her şey 
faydasız kaldı. Silahlanan Almanya, 
kuvvetlenen İtalyanın bir istikamete 
çevird kleri siyasi hamleleri karşısın
da, bilhassa milli müdafaa kuvvetini, 
enternasyonal ihtilal nizamı üzerine 
kuran bir siyasetin merkezi ve şarkl 
Avrupada mergup bir siyaset olmasına 
imkan yoktu. 

Bunun için Küçük Antant, ismi var, 
cismi yok bir varlık oldu; Balkan mem 
leketleri: 

Sana, senden gelir, her ne gelirse! 
Düsturunu kendi hayatlarına tatbik 

zamanının gelmiş olduğuna kanaat ge
tirdiler ve bu suretle son aylarda bil
hassa manalı şekiller alan siyasi hadi
seler meydana geldi. 
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londrada siyasi temaslar 
t;en, Fransız Hariciye Nazın, Alman Harbiye Nazın, 

ovyet Hariciye Komiser;, ve Avusturya Hariciye 
Nazın ile konuşmalar yapıyor 

ı~J:~~ra l 1 (A.A.) - Eden, bugün· gazetesi, B. Guido Schmidtin seyahati 
&örece: çok ecnebi devlet adamlarını hakkında şu satırları yazıyor: 
~lornbe ır. Bunların arasında B. Von Hiç şüphesiz Avusturya dirijanları 

B rg de vardır. Lonclra ve Pariste bütünlügu-·· ekseri Av 
·Eden b ·· B ido Schıni • ugun. . Litvinoff, B. Gu· rupa memleketleri için artık bir müte· 

ZI.tı. B. Lo dt ~~ ~ıtvanya hariciye na· arife haline gelmiş olan memleketlerı· 
p . zoraıtıs ıle gôriişmüşti.lr nin ne bir trampaya mevzu ve ne de 
arıs ı ı B · 

Şenlıkieri :- · Delbosun, taç giyme pazarlığa vesile teşkil etmiyeceğ~ hak· 
~ahat: munasebetile, Londraya se· kında teminat elde etmek istiyecekler· 
dir. · gazetelerin dikkatim çekmekte- dir. 

Eko dö p . Londra 11 - Londra nakliyat ihtilfı· 
ıtı.uhabi . b ' arıs gazelesinın Londra fının taç giyme merasimi esnasında di-

B Erı ıldiriyor: ğer nakil vasıtalarına sirayet etmesi ih 
Olan ·B. ~· buradan Brüksele gidecek timali, hükumet makamlarını düşün • 
~rde bulu lbosla çok mühim ~örüşme· dürmekte ise de bu endişenin gizli tu
<\Otna rn h nac~~tır. Burada, Berlın • tulmasına dikkat edi1mektedir. 
sağlarn ı vermın znnnedild:ği kadar B uvaziyet karşısında hükumet ma· 
lay1 rn ve sarsılmaz olmamasmdan do· kamları grevcileri kızdırmamak için 

1\f.u:~uniyet gösterilmektedir. son derece mutedil hareket ittihaz et· 
barışın h 1 .~rgan olan Ordre gazetesi mişlerdir. 
kat bu enuz kurtulabileceğ•ni ve fa· Hükumetin taç giyme merasimı es· 
~- nun · · -.;)()VYetı ı~ın Fransa, İngilter~ ve nasında bu hattı hareketi muhafaza e· 
l' er Bı )' w • ~ıırn Old w r ıgı arasında sıkı bırlik deceği, fa'kat grev başka servislere si· 

Paris ~Fnu yazıyor. rayet ettiği .takdirde de şiddetle müda· 
(A.A.) - Amı du Peuple hale edeceği zannedilmektedir. 

londro.da .•. Parlô.mentolar 
Suikast Türk grupu 
'reşebbüsü yok! Toplantısı 
tond13

Cl§ tarafı 1 inci sayfada) Ankara 11 (Hususi) - Bugün par· 
~lia tn:~:ı < A.A.) - 7Abıt~, iki yahudi Uımentolar Türk grupu top~anmış ve 
tlınde '11.iıh:Unu tevkif e:.mişıiı. Bunlann idare hey'etl reisi Necip Ali Güçükanın 
tfıat ve b ım mikdarda silah ve mühim- siyasi müsteşarlığa tayin edilmest ü
bonıbu bıt~ meyanda 17 rovelver ile iki zerine, münhal kalan yerine General 

lı\ı ~l u-rıuyordu. Naci Eldeniz seçilmiştir. 
~~etnbaıa:fı gazetenin kendi hususi Bundan başka Reis Vekilliği ve aza· 
ırçok tel dan aldığını ~öylediği diğer lık için yapılan seçmede de Vekalete 

rerek Lo!~anar takip Pdiyordu. Havadis Mustafa Şeref Özkan, azalığa da Mihri 
~erkeilelin~~U ~~rekse diğer Avrupa Bektaş getirilmişlerdir. Grupun ilk ka· 
tllıştı . Londrada ~.uk heyecan uyandır - dm azası alkışlarla kar§ılanmıştır. 
etJtikat Yapıl Yüzlerce ev aranıyor ve -------·--.. ·-·,---
:Urlarının ge;ord~. Yahl'di polis me - rına atfettiği diğer mütemmim telgrafla-
ırtayan büyij ış ınıkyasUı suikastler ha- ı·a gelince, onların mahrcçlerinin nasıl o

duJcıarı anı k bir §ebckeve mensup ol- lup ta ayni yanlışlığa uğradığı anlaşıla
llıinde bu~Şılrnıştı. Taç İ.:::ne merasi- ınadı. Bundan başka telgraflarda bildiri
tlebi h unrnak içın selmiş ec- len hadiseler Londrada geçmediği gibi 
ta ey etler " . iÇin ı-uesaSMı muhafa - Kudüste de cereyan etmemişti. Bu itibar 
edıltniş, bu a.lınan tedbirler tezyit la olup biten hadiselere taallUk edip et-
ları latnan . zevata sokağa çıkacak medikleri de meçhul kaldı. 
e\rvelinden gıdecekleri yerleri yarım saat Her koyun kendi bacagından asıldığı
ca ediJrnişt· zabıtaya habP.r vermeleri ri- ne göre meselenin bu taraflarına uzun 
Bunları ı. ·· v.s. v.s.. boylu karışacak değiliz. Maksadımız sa-

htırn sa Yazan gazet~in jntişarından dece işin hakikatini .cSon Po~ta~ sayfala 
tı' at so 1nde bir nra Anadolu Ajansı, bülte- rında araştıracak okuyucuya cevap ver-
l>olia tnernYanlışlık olduğunu, iki Yahudi mek ve garip bir hadiseyi tesbit eylemek 
~ tevkif ~r:ıın.un Londrada değil, Kudüs tir. Londrada meydana çıkarılan bir sui
ır hadisee ıldıklerini, Londrada böyle kasd teşebbüsü yoktur. Kudüste de böyle 
O saate kVUku bulmadığını bildirdi. bir hadise olmamış, yalnız ellerinde iki 

11 \re rad adar Avruparıın hic bir Ajan- bomba ile 17 rüvelver huJunan iki Yahu 
118lı bu YOSUnun teyit E>tmediği haberin di polis memuru tevkif edilmişlerdir. İş-

A suretle 1 "tkadaşun an aşılmı~ oluyordu. te o koca dağın doğurduğu fare bundan 
~ın kendi hususi membala- ibarettir. ,, s 

on Posta,, nm müsabakası : 31 
Bu resim parçalan kimlere ait ? 

" Od.ı : 31 • 
~ug·· Eslcı Habcı imparatoru 

te un m·~ 
ck!ti üç haftadır. Bunu müteakıp neti· 
ce ilfın edilecektir. 

Sayfa 3 

Kral Altıncı Corç bugün 
Ziraat Vekaleti taç giyiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

teşkilat layihası cek olanların sayısı bir mi1yon tahmine
l 

dilmektedir. Yağmur durmuştur. 
Bir pamuk işleri müdürlüğü Taç giyme merasimi nasıl olacak? 

kuruluyor Bugün Londrada yapılacak olan taç 
giyme merasiminin programı şudur; 

Ankara 1 1 (Hususi) - z;raat Ve· Kral ve Kraliçeyi Bakmgam sarayın-
kaleti vazife ve teşkilatı hakkındaki la· dan Westminister kilises\nP. götürecek o
yiha meclis ruznamesine alınmıştır. lan dört ton ağırlığındaki altın kaplama
Yeni teşkilatta bir pamuk işleri mü • lı saltanat arabası, program mucibince 
dürlüğü kurulmaktadır. Bundan başka tam saat 10,30 da saraydan hareket e
layihaya ziraat enstitülerinden çıkacak deccktir. Dört çift at bu muhteşem ara

j 
gençlerin de terfihlerini temin edecek bayı çekecektir. 
esaslar vaz'edilmiştir. Üçüncü Jorjun taç giyme merasimi 

H
• A münasebeti le inşa edilen bu saltanat ara 
ilhumel, Başvehilin basının uzunluğu 24 kademdir ve sem-

Seyahali hakkında bolik bir surette tezyin 6dilmişur. 

P ti G 
Arabanın sağ ve sol taraflarında ikişer 

ar rupuna süvari bulunacak, arka durağında ise tn-
Maliimat verdi giltere, İskoçya ve İrlanda birleşik Jtrallı 

{Bı:J.i tG,,..!:ft ? \."C.Ci eııyf :ıi&) ğını temsil eden üç erkek çocuk mevki 
' almış olacaklardır. 

son durumu ve Hatay meselesinin son saf 
hası hakkında verdiği izahat parti gru- Kral ve Kraliçenin bindiği kırmızı at 
punca müttefikan tasvip edildi. lasla döşenmiş olan saltanal arabasını, 

Bundan sonra Başbakan İsmet İnönü- 116 kişilik bir muhafız süvari kıtası takip 
edecektir. 

nün Londra seyahati hakkında malfımat 
veren Saraçoğlu başbakanımızın Pariste 
iken iki memleketi alakadar eden mese
leler hakkında Fransız devlet ricalile yap 
tığı temasları anlatmış ve Başbakanımı
zın Fransadaki seyahatinin tamamen hu
susi mahiyette olmasına ra!!men Türki
yeye ve Türkiye Başvekiline karşı göste
rilen geniş muhabbet ve samimi dostluk 
tezahüratına dair malumat vermiştir. 

Parti grupu bu malfunatı büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştır. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris 11 - Fransız gazetelerinin 

hakkımızdaki dostane neşriyatı devam 
etmektedir. 

Ceoevrecle 
Cenevre, 11 (A.A.) - Anadolu Ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor: 
Bu haftadan itibaren sabah akşam iç

tima eden eksperler komitesi bugün İs
kenderun limanında, ':>elanik limanında 
Yugoslavyaya verilen serbe~t mıntakaya 
müşabih Türkiyeye bir sc;..rbest mıntaka 
verilmesini kabul etmiş ve esalarını gö
rüşmüştür. 

Bundan başka müşterek para meselesi, 
posta meselesi ve gümrük idaresine ait 
meseleler görüşülmüş ve bazı esaslar ka
bul edilmiştir. 

Hariciye Vekili 
lnglllz Elçisi ile 
/Jıi saat aörüştü 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
tanbula inerek Perapalas oteline gel
miştir. 

Dr. Rüştü Aras, dün akşam saat beş 
te İngiliz büyük elçisi Sir Percy Lore
ine'ih ziyaretini kabul etmiş ve elçi ile 
iki saat süren bir mülakatta bulun -
muştur. 

24 Mayısta toplanacak olan Millet
ler Cemiyeti konseyinin içtimaı arife
sinde ve Hatay ana yasasının, Cenev· 
rede, kat'i şekli tesbit edildiği sırada 
Hariciye Vekilimizle İngiliz büyük el
çisi arasında cereyan eden bu mülaka
ta, siyasi mahafil tarafından büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Romanya ricalile temas 
Bükreş yolu ile Cenevreye gidecek 

c}an Hariciye Vekilimizin, fırsattan is 
tifade ederek Romanya ricalile de te· 
maslarda bulunması muhtemel adde • 
dilmektedir. 

Fransız elçisi 
Yarın sabah Ankaradan şehrimize 

gelmesi beklenen Fransız büyük elçi· 
si Ponso'nun Parise hareke'tinden ev· 
vel Hariciye Vekilim:zle tekrar görü
şeceği tahmin olunmaktadır. 

Hariciye Vekilinin beyanatı 
Hariciye Vekilimiz: 
- Hatay işinin hal~~ b~r neticeye bağ 

!anacağını kuvvetle umıt ettiğini söy
lemiştir. 

Dr. Rüştü Arasın gaybubeti esna • 
sında, Adliye vekili Saraçoğlu kendisi
ne vekalet edecektir. 

Saraçoğlu dün sabah vekalete gide· 
rek, hariciye vekaleti ~!erile meşgul 
olmuştur. 

Bukingham sarayından Westminister 
kilisesine kadar uzanan yedi kilometrelik 
yolun iki tarafında askeri kuvvetler mev 
ki alacaklar ve selam resmini üa edecek 
1erdir. 

Askeri rnuzika, Saltanat arabasının 

Westminister kilisesine muvasalatını bil
direcektir. Kenterbury baş piskoposu, be 
raberinde birçok piskoposlar olduğu hal
de, Kral ve Kraliçeyi kilise kapısında 
karşılayacaktır. 

Hükümdarların kiliseyP girişi esnasın
da, bütün davetliler - takriben 8000 kişi -
ayağa kalkacaklardır. Hükümdarlar taht 
larına oturduktan sonra, Kenterbur.y baş 
piskoposu kendilerine hitaben şu sözleri 
söyliyecektir: 

- Büyük Britanya, .İrlanda; Kanada, 
Avusturalya, Yeni Zelanda, Cenubi Af
rika memlcketıerini ve fündistan impe
ratorluğunu kendi kanun VE" adetlerine 
göre idare edeceğinize dair söz verin ve 
and için!ıo 

S. M. Altıncı Corç ve Kraliçe Elizabet 

Kral da: 
- Bu kanun ve adetleri muhafaza cd<'

ceğime dair, resmen yemin ediyorum.• 
diyerek, incili öpecek ve yeminini im 

zalıyacaktır. 

Kcnterbury baş piskoposu Kralın baş 
ve göğsüne mukaddes yağı sürdükten son 
ra, Krallık asasını eline verecek ve sağ 
elinin dördüncü parmağına Kral yüzü
ğünü takacaktır. 

Bu merasim de yapıldıktan sonra baş 
piskopo~ taçı krala giydirecektir. 

Taç giyme merasiminin bittiği toplar 
Ja ilan edilecektir. .. 

Şehrimizdeki merasim 
Bugün, taç giyme merasimi münasebe

tile, şehrimizdeki İngiliz sefaretinde de 
bir resmi kabul tertip edilecek, bum• -
teakıp, sefaret bahçesinde bir Garo~rı -
Party verilecektir. 

Londra taç giyme gününe 
nasıl hazırlandı? 

(Baş tarafı 1 inci tayf ada) 1 dan daha nadir ve daha muhteşemdir. 
Jarda dolaşımı, üzerinde en aşağı ipek bir Kral Beşinci Jorjun taç giyme mcrasi
İngiliz bayrağı taşımıyan tek bir otomobi mini de görmüş olan ihtiyarlar, bugünkü 
le bile rastgelemezsiniz. vaziyet ile o günkü vaziyetin kıyas kabul 

Sokaklarda halk grup grup §arkı söy- etmiyecek derecede farklı olduğunu söy 
lüyor. Dünyanın en büyük imparatorlu- lüyorlar ve diyorlar ki: 
ğu, en büyük bayramı~a hazırlanıyor. - Dünyada bundan otuz yıl evveline 

t,500,000 seyirci nazaran birçok içtimai tahavvüller ol -
Merasimi bir milyon beşyüz bin kişi masına rağmen halkın 1ngiltere tahtına 

seyredecek.:. Ala~~ geç1?ce~ caddelerde 1 karşı gösterdiği bu se\"gi ve muhabbet, 
daha fazla ınsan ıçın yer bulunsaydı bu tahtın istikbali bakımıııdan ~ok manidar 
yekun mutlaka birkaç misli olurdu. dır. 
Dünyanın dört tarafından gelen mu

rahhasları şeref ve itibarlarile pygun o
larak ve hiç birinin hatınnı kırmadan 
karşılamak vazifesini üzerine alanlar ha 
nl harıl çalışıyorlar. Taç fiyme merasi
minin en zor tarafı bu imi~. 

20,000 polis faaliyette 
Hangi tarafı zor değil . . Emniyet me

murları, burunlarından soluyorlar. Orta 
Jıkta inzibati temin etmek. Bir milyon 
beş yüz bin· kişiyi idar(,! etmek1 her şeyi 
yerli yerinde. ve sırasında yapabilmek 
için 20000 polis hazırlanmı~. 2C bin polis 
dile kolay, iki tam teşkilatlı fırka ... 

900 yüksek dereceli polis, 1000 tane ta
harri memuru da faaliyette, Londranın 

emniyet teşkilatının merkezi olan Skot
land Yardda bir haftadır geceleri elek
trik sünmüyor. 

Daha bir sene evvelden dünyanın he-.. 
men bütün limanlarından Londraya ge-

Dünyanın en meşgul adamı 
Bütün bu merasimjn hazırlanmasını 

bir tek kanat ve bir tek €1 idare etmekte-
dir. Bu adam Britanik c.da!arının birinci 
asili, Kont Mareşal Dük dö Norfolktur. 
İngilteredeki katoliklerin ba:ı olan bu 
genç Dük, şimdi dünyanın en meşgul a
damıdır. 

Husui bir erkanı harbiyenin yardımi· 
le, davetleri, merasimleri, onların prova 
larını, en hurda teferrfüıtına kadar hazır
layan odur. 

Kral ve Kraliçe erguvani kadifede-n 
mamfıl elbiseler içinde merasimin her dJ 
kikasında takınacakları tavırları, bir ak 
tör dikaktiyle tekrar "dip duruyorlar. 
Nasıl dua edecekleri, nası! ~lam vere
cekleri, ellerini nerede ve nasıl tutacak 
}arı hep evvelden hesaplanmıştır. 

Merasim değil, merasim için yapılan 
hazırlıklar bile insanı hayrete düşürmP
ğe kafi geliyor. len yolcular tarassut altına alınmışlardır. 

SkotJandyardın en meşhur simaları, ko
miser John Howcll, Connin., Foster, yan Adapazarı 
larındaki adamlarla, Lorıdray& gelen her ho pisanesinde11 
treni, her vapuru, her tayvareyi inceden Bir kafi[ haçlı 
inceye bir tetkikten gcciriyorlar. 

Bütün şüpheli eşhas tarasut altında, (Baştarafı 1 i nci sayfada) 
Londranın şüpheli yerleri her gün tara- bulunmuştur. Jandar ma bu ıstil'ıfofa lıi-
nıyor. yık olan mukabeleyi yapmı~, koşarak 

Eski \'C yeni taç giyme bayramları kaçrrakta olan mahku'7lu kovalamıya 

1ollinııeri usa~akamıza ait 3 ı inci 
gün .. neşredıyoruz. Müsabakamız 

tettiai~~urecektir. 40 gün bitince neş
l':lıt c:ı •ııız res· e·· tnod ı.m parçalarını yapıştıra-
()tld~r ell~rıle birlikte gaze temize 

CC<!ksıniz. Resim gönderme müd 

Birinciye bir beşibiryerde altın, i· 
kinciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye 
birer altın, 1 O kişiye yarımışar altın 
20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 o~ 
kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler 
verece{liz. 

Bir tedhişci tevkif edildi 
Paris, 11 (A.A.) - Hırvat Ustaşileri teş 

kilatının müessislerind.en ve Paveliçin 
samimi iş arkadaşlarından biri olan Ste
f;m Marusiç burada tevkif edilmiştir~ 

Herkes, yalnız evinin dısını değil, içi- baslamıştır. Fakat günlerden pazar ol -
ni de süslemiştir. Kralın taç giyme me- du~u ~·~ sokaklar çok bıl~balık bulun -
ıasimi, halkın da milli bavramıdır. Bütün dugu ıçın Yusuf kalabalık rırasına kar' -
bayramlar, her yıl birer. kere tekrar et- şarak gözden kaybolmıya muvaffak ol -
tikleri halde bu merasim va1nız taç ve muştur. Yapılan takip boşa gitmiştir. 
tahtların biribirini takip etmesine tesa-j Ma~m;>Jih jahdarma Yust!fun izi üttrin
düf ettiği için, bütün diğer bayramlar _ JedJr. ·Hapishane kaç:kmı:lln hır iki güa 

zarfında yakalanacağı umulmaktadır. 



4 Sayfa 

19 Mayıs şenliklerinin 
provalarına başlandı 

n;;r.kü provalar dan bir görünüş 

19 Mayıs jimnastik şenliklerinin ilk Kabataş erkek lisesi beden terbiyesi mu
provası dün yapılmıştır. Kız mektepleri- :ıllimi Hamdi idare etmiştir. 
ııin talebelerinden jimnastik şenliklerine Bugün Sarıyer, Beykoz, t.,sküdar ve 
Taksim stadyomunda işfüak edecekler Kadıköy kazalarındaki mekteplerden bu 
saat 10 da stadda hazır bıılunarak hare- merasime Fener stadında iştirak edecek
kat yapmışlardır. Harekata beden terbi- ler bir prova yapacaklarclır. 
yesi muallimlerinden Mübeccel riyaset Pazartesi günü Fener ve Taksim stad
etmiştir. Öğleden sonra ise erkek talebe- larında umumi ve son bir prova daha ya
ler gelerek Taksim stadında prova yap- pılacaktır. Bu provaya mektepler jimnas 
mışlardır. Erkek talebenin harekatını tık elbisclerile iştirak edereklerdir 

Morfin kaçakçılığı yapan 
bir şebeke yakalandı 

SON POSTA 

Sanayi Birliğinde 
bugün bir umumi 
toplantı yapılıyor 

1 
Ankaraya giden Sanayi birliği umumi ka

tibi Halit dönmüştür. Genel ithala~ rejimi
nin serbestisi ve muamele vergisi hakkında 
İktısat ve Maliye Vekfiletıerile yapılan te -
nıaslardan alınan neticeler memnuniyet
bahş telakki edilmektedir. 

Bugün Sanayi . Birliğinde Sanayicilerin 
lştlraklle bl.r içtima. yapılacak, Halit izahat 
\·erecektir. 

Maliye ve İktısat Vekruetlerl fabrika ve 
lmaHithanelerden bazı mıılOmat istemiş ol
du~undan fabrikalar bu husustaki mütalc
alarını bugünlerde Sanayi BirllKlne blldlre
ceklerdlr. Bunlar bit rapor halinde birleşti
rilecek ve birlik umumi katibi tarrı.fından ha
zirandan evvel Ankaraya götürülecektir. 

Finlfi';ıdiya elçiliği ticaret şubesi 
Finlllndiya hükfımet!İstanbuld:ı. Finlandi

ya elçiliğinin bir ticaret şubesini tesis ve ::ı.d
. resi Taksim, Gtingör Apt. (Tel. No. 49-192) 
olan bu şubenin müdürlüğüne elçlllk mü -
şaviri M. Asko İvalo'yu tayin et.m!ştır. 

İplik buhranı gene başladı 
İplik: buhranı biraz durmuşken, yeniden 

canlanmıştır. Bu hususta Ticaret Odasına. 
bir çok müracaatlar vaki olmuştur. Oda, ip
lik ithali işini üzerine almış olan Afyon in
hisarına meseleyi blldirmlştlr. 

İpllk buhranı, yalnız şehrimize münhasır 
değildir. Adana ve havallslndeki fabrikalar
da iplik istemektedir. İstanbul piyasasından 
Adanaya iplik gönderilmiştir. Piyasada iplik 
!!atları da artmıştır. 

Ecnebiler yurdumuz 
Hakkında malumat 
istiyorlar 

Türkiye Turizm teşkilatı hariçten 
bir çok müracaatlar almaktad~r. Müra
caat yapanlar kendi memleketlerinde 
Türkiyeye ait malıimatı havi kitaplara 
ve neşriyata rastlamadıklarından yur

Büyükadada Maden caddesinde mer -
hum saylav Hayreddinin köşkünde bir 
müddettcnberi faaliyette bulunan gizli 
bir morfin fabrikası meydaııa çıkarılmış
tır. Muhafaza umum kumandanlığı teş -
kilatı tarafından elemanları tesbit cdi -
Jen bu zehirli maddeler ka~akçıhğı şe -
bekesi adım adım takip edılmiş, bu takip 
esnasında Haydarpaşa f'mrazı enta"'niye 
hastanesi önünde bir de hadise olmuştur. 
Kaçakçılar takip edildiklerini hissedin -

minde y~di kişidir. Bazı ecza tüccarları - dumuzu tanımakta müşkülat çeklikleri
nın da kaçakçılara lazım gelen iptidai n i bildirmektedirler. 
maddeleri tedarik ettiklf'>ri. anlaşıldığın - A vusturalyadan Cnit Kirkop isminde 
elan bunlar hakkında da takibatn başla - birisi de ayni şeki lde.. müracaatta bu
nı1mıştır. Merhum saylav Hayreddin ai- lunmuştur. Bu zatın arzusu derhal ye
lesinin bu işle uzaktan \'e yakından hiç irine getiı:ilmiş olduğu !ibi ecnebi mem
bir alakası olmadığı an la~ılmıştır. leketlerin kiitüphanelerıne ve büyük 

Poliste: ----
Bir motör bir kayığı parçaladı 
Yemişte Yağ iskelesine gelmekte o

lan Ankara motörü, içerisinde iki yol
cu olan Saferin kayığına çarpmış, par
çalıyarak batırmıştır. Yolcular ve ka -
yıkçı, etraftan yetişenler tarafmdan 
kurtarılmışlardır. 

T opkapıda bir dolandı ıcılık 
Topkapıda Fatma Sultan mahalle-

ce hemen silahlarına sarılmışlar ve me
murlara hücum etmişlerdir. Memurlarla 
kaçakçılar arasında oldukça şiddetli ve 
heyecanlı bir mücadele olmuş, neticede 
kaçakçılar kaçmıya muvaffak olmuşlar

dır. Bunların Kadıköyüııde Yeldcğirme -
.ninde bir evde saklandıkJan tesbit edil -
miş, suçlular grup halinde burada yaka- . 
lanmışlardır. Bu suçlularhı. Büvükadada- sınde oturan Galip polise müracaat e
ki eve gidi1miş ve orad:ıhi ~on sistem ı d.erek kendisine zabıta .süsii veren Be
morfin fabrika tesisatı ik ı2 bucuk kilo ışıktaşta sakin Bedreddın ism:nde biri· 
morfin müsadere edilmiştir. • sinin bir elbisesile bir saat !nı ve 17 li-

Yakalanan kaçakçılar Halil. B::ıttaJ, Di- r~ parasını ~olandırdığını idd!a elrni::j· 
mitri, Mehmet, Hasan, \ı:ıhap 1stefo is _ tır. Bedreddm yakalanmıştır. 
~ ·--· · · • · ·-··--- Ruhsat tezkeresini tahrif etmiş 
~ehir Uder/: Çarşrkapıda Sepetçi ham altında 49 

Yeni otobüs tarifesi numaralı dükkanda kahveci Hacı Rıza-
Yaz mevsiminin gelmesi dolayısile nın dükkanına kontrol için giden bele

şehrimizin muhtelif mınlakalarınd:ı iş- diye polisleri, Ali namına alınmış bir 
leyen otobüslerin sevrüsefer tarifeleri tuhsat tezkeresine coğlu Hacı Rıza:. ke
değiştirilmiştir. Badevma otobiis servis- limeleri ilave edilerek tahrif edilmiş 
leri daha az fasılalı oJarak yapılacak _ olduğunu görmüşlerdir. Rıza, cürmü 
tır. Yalnız öğle saatleri Taksim ile Bü- meşhud müddeiumumiliğe verilm:ştir. 
yükdere arasında işleyen otobüsler bi- Bir yaralama vak'ası 
rer saat ara ile kalkacaklardır. Aralarında bir kız meselesinden kav-

Festival propagandası ga ve düşmanlık olan İhsatt ve araba~ı 
Festival için, Yunanca Macarca , Hasan isminde iki çocuk ev_velk: gün 

daha bir çok lisanlarda b~oşürler ba~ı~ 1 birbirleril.e kavga etmişler, Ihsan Ha
lacaktır. Ayrıca Balkan dem:rvolJarı i- sanı çakı ıle karnından ve kaşından ya
dareleri ile anlaşılmıştır. Bu"'raıardan ralamıştır. 
işleyen trenlerin vagonlarına muhte- Hasan. Cerrahpaşa hastanesine kal-
1if dillerde tab'edilmiş afişle: asılacak- dırılmış, Ihsan yakalanmıştır. 
tır. r-

Deniz işleri: 
lkhsat Vekili havuzların plaolannı 

tetkik edecek 
İktısat Vekili Celal Bayar, Vekalet 

Deniz müsteşarı Sadullah Güı~ey bu 
günlerd.e ~nkaradan şehrimize gele - ~ 
ceklerdır. lktısat Vekili, şehrim!zde ba-: 
z.ı. tet~ik1e: yapacak ve havuz!.ırın ge- · 
nışletılmesı, yeni tersanenin tesisi hnk-1 
kında hazırlanan planları gözden gcçı
recektir. 

VaTI gölü tersanesi 
Van gölündeki yeni tesısntı gözden 

geçirmek üzere şehrimizden hareket 
eden havuzlar idaresi mildiıri.i Cemil 
Vana vasıl olmuştur. Van gö·ünde, u
fak mikyasta bir tersane kurulmakta
dır. 

1\öbetçl 
J .. ~ 

~ czane.eı 
~ rece nöbet.,-i otan eczanelf'r ~unlardır: 
lstanbul cibetindek.iler: 
Aksa rayda: <Pertev ı. Beyazıtta: ı Nia 
dor). Fenerde: CHüsameddln). Kara -
gümrükte: ıFuatl. Samatyada: CRıd -
van). Şehzadebaşında: Iİ. Halilı. Eyıip
te: CArlC Beşin. Eminöminde: !Beşir 
Kemal). Kıiçükpazarda: ıHuJV~ll. Alem
darda: (Sırrı Asım). Bakırköyuııc!e: (lli
lal). Şehremininde: IHamdi). 
Beyoğlu dhetindekiler: 
İstlkli\l caddesinde: <Galatasaray). <Ga
rlhl. Galatada: !Hidayet.~. Kurcııluşta: 
(Kurtuluş). Maçkada: CFeyziı. (Beşik -
taşta: <Süleyman Recep). 
Boğuiçi ve Adalarda: 
Usküdarda: (İmrahorı. Sarıyerde: CNu
ri). Kadıkoyünde: <Büyük), (Üçler>. Bü
yukadad::ı.: (Şinasi Rıza). Heybelide: 
CTnn:ış). 

mekteplerine memleketimizi tanıtan 

eserler gönderilmesi kararla~mıştır. Bu 
kitaplar muhtelif dillerde bastırılıp ha
zırlanacaktır. 

Miiteferrik : 
Mülkiy~ müfettişleri kadrosu 

genişliyor 
Dahiliye Vekaleti, mülkiye teftiş iş· 

!erini genişletmeğe karar vermiştir. Bu 
sebeple vücuda getirilen teftiş hey'eti 
teşkilat kanunu tatbik mevk~inc girin
ce müfettişlerin saltıhiyetleri çoğaltı -
lacaktır. Teftişler sık sık olacaktır. La
yihada müfettişlerin terfi ve terfihi 
cihetleri de göz önüne alınmıştır. Şim
di müfettişlerin asli maaşları 5,500 ku
rnştan başlamaktadır. Yeni kanunla 
7,000 kuruştan başlıyacak ve 8,000, 
9,000 olacaktır. Merkez ve mıntakalar 
tefti~ hev'etleri kadroları takviy~ edi-

~ ~ 

lecektir. , 
Valiler arasında değişiklik 

Haziranda bazı valilikler arasında 
değişiklikler olacağı ve münhal vali
liklere tayinler yapılacağı haber alın
mıştır. Bu meyanda Umum Emniyet 
Müdür .Muavini İzzettin ile Samsun 
Vali muav:ninin yeni valilik!ere tayin 
edilmeleri kuvvetle muhtemeldir. 

Toolantıf ar : 
Tayyare şehitleri ihtifali 

Şehit tayyarecilerimizin namlarını tebcil 
için cumartesi günü Fatih Tayyaıe parkında 
yapılacak merasim programı tesbit edHnıiş
tır. O günü saat ll4) den (15) e kadar bir 
saat hava .maliyeti tatil olunacaktır. 

Merasime, vilayet İstanbul kıımandanlıılı 
erkanı. okullar ve halk iştirak edecektir. Sa
at 14 de şehrin muhtelif yerlerinden top atı-

1 

lacaktır. Topların atılması üzerme nıerası
me başlanacaktır. Bora.zan tarafından ç:ılı -

• ııan (Ti! ı işareti üzerine selam va?.iyeti alı
nacaktır.' Bu anda bütün bayraklar yarıya 
lndlrllecektir. Fabrikalar, vapurla.- dudıik ça 
lacaklardır. Bütün nakliye vasıtalan bir da-

l 
klka duracaklardır. Bundan sonıa hitabeler 
sôylenecekUr. Asker havaya üç defa ateş e- ı 
decektir. Geçit resmi ile merasim bitecektir. 
Tayyare abidesine çelenkler konacaktır. 

Muallimler şerefine müsamere 
İstanbul mualllınlcri şerefine cumartesi 

günü İstanbul erkek lisesi salonunda bir mü
samere verilecektir. Müsamerede mektep or
lrnslrası çalacak, temsiller verilecek, nıono-

1 

loğ ve şarkılar söylenecektir. 

Adaları güzelleştirme kongresi 

1 
Adaları güzelleştirme cemlyctlndcn: Kon

gremiz 30/Mayıs/ pazar günü saat on beş-
te Büyükadada Parti binasında topl:ınacak-

Mayı~ 
--·~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ ---

SARAY 

MÜHiB NUBETTiN 
Bu akşam saat 21 sinemasında 

KONSERİ 
. . 
ın mevsım sonu 

Fiyatlar : 50, 70, 100, 150 kuruf 

lstanbul Eetinci icra Memurluğundan: 
·po-

Abduı·rahmanın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birin~i derece~e ,ı et 
tekli bulunan ve paraya çf!uı-•lmesine karar verilip tamamına (1G1(lj lira ,o?~rıı 
takdir olunan: Süleymaniyedc Demirtaş (Hocahamza) mahallcsir.de şeyhıS da 
kapısı yeni İzzet bey soku;,ında eski 10 mükerrer, yeni 22,22/1 k::ıpı ve 4.94 a fı 
13 parsel No.lu hudud•J : Bi:- tarafı Fatma B. menzili ve bahçesi ve iki tar:n 
Fatma ile İlıni B. konaklan ve hamamları ve hatap mahalli ve bah~l!Sİ ve baZ r
yol ile mahdut iki bölükhi ev, Evsafı: 20 Ifo. lu kapıdan içeri girildikte tıir Jll~ 
divenbaşı iki oda, tahtaboş zt:min katı, bir mutbak, bir heJa, kömürlük b\r ara·Jd 
bu kısımlar sıvasızdır. :!•! No. lu kısım: Kapıdan girildikte bir sofa üzerinde 

1 
t

oda, demir parmaklıklı balkon, zemin kat bir hela, mutbak, kömurlükten ib~r~a 
tir. Umum mesahası: 6~ 1 iiO m2 dir. Kaınile kagir bina ile meşgüldür. Yukarı 
evsafı yazılı gayrımenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya vaze
dilmiştir ... 

Arttırma peşindir. Arttırm:tya ıştirak edecek müşterilerin kıymeti muhaınıt1~ 
nenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temimıt mektubU1lfl 
hamil r.ılmalan icap eder . .!\füterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve va};ıf borç.~:ı U 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/5/937 tarihine müsadif Persembe gun . 

~ "bl' 
Dairede mahalli· mahsusuna tahk edilecektir. Birinci arttırması 21.'6/937 t.arı bİ' 
n: ~üsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edtlece~: te 
rıncı arttırmada bedel, kıymeti muham menenin % 75 ini bulduğu takdırdc u~ ıı 
bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma ~ 
beş gün daha temdit edilerek 6/7/937 tarihine müsadif salı gilnü saat 14 t ıı 
~.6 .~a kadar Dairede yapılacak ikinci ~rttırm~ ~eticesinde en ç<'k ~rttıraı1~ 
ustunde bırakılacaktır. 2'1(1-l nu'llaralı kra ve lflas kanununun. 1~6 incı mııdd 

11
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ne tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla dığcr s1iı1'a· 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif_e ~e 
ir olan iddialarını ilan tarihindt>n itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbıteıc • 
birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcıJierile; 
bit ohnıyanlar satış bedelinin pay~aşmasından hariç kalırlar. Mliterakirr. ve ; 

tenviriye, dellaliye ve tanzifıycd{!n ibaret olan Belediye rüsumu ve Vakıf ~dit• 
li müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aıttııl' 
Daha fazla malümat almaİ{ istiyenlerin !?35/2082 numaralı dosyada mevcut evr t 
ve mahallen haciz ve takdia k!yınet raporunu görüp anlayacakları ilsn ol~~) 

---~----~~~~~--~~~~~~----------------~~------____.,, --
#~---~-- iMTiHANLAR YAKLAŞIYOR l!I ... 

Ecnebi lisanlarda zaifsanız !lJ 

Derhal BERLITZ mektebine koşunuz!! 
Fransızca, lnglllzce, Almanca, llsanlar1 için 

yeni kurlar açllıyor 

TECRÜBE DERSi MECCANENDiR. 
Ankara - Saylavlar caddesi İstanbul: 373 1stikUU cadde~ 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Fatma Şadiye ve Cemalin tasarruflarında olup birinci derecc:deı Emniyet sa;: 

dığına ipotekli bulunan ve tftmamma ehli vukuf tarafından 1413 lıra k~yınet t~ıı· 
dir edilen Samatyada Hac.ahüse-y;nağa mahallesinde Karagöz, Arap kuyusu so e 
ğında eski 38 yeni 22 No. 1ı tarafları Fatma menzili ve bazen AbduHahm ha:P 
bahçesi ve Halide hanesi ve hahçcsi ve tariki am ile mahdut maabahçc ahŞ 
hanenin evsafı aşağıda yazılıdır: .. 

Kapusu bahçe içindedir. jç kapıdan girildikte mermer bir papu~lı1k yer.i, ~~ 
mülü bir küp, bir sofa üzer~nde iki. oda bir ~eıa: b.it kiler, bir .mer~iven aıt;aJ!l. 
ler, zemini kısmen tahta, kısme!ı çımen tv doşelı bır matbah: bırıncı kat ~u') alı
ba döşeli bir sofa üzerindl? ıki oda, bir Eandık odası, bir heladan ibarettır. J3 Jfl 

çede kuyu, meyva ağaçları ve ~it kü~es vardır. Evde elektrik va~d1r. 11~~1 
ınesahası 261 m2. olup bnn~aH ı2 m2 hına ve 45 m2 matbah ve kun:es. ~ a.Çl1' 
bahçedir. Evsafı yukarıda ya~lı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gıbı 
arttırmaya vazedilmiştir ~ 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak f>dccek müşterilerin kıymeti muhıılll~ii
nin ~{ 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milit bir bankanın teminat mektnbııntı Jfl. 

mil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi 12/5/937 tarihine müsadif ~aı;;/~/ 
ba günü Daırede mahaılı mahsuımna talık cdılecektır. Birincı arttnmas ecJr 
937 tarihine müsadif Pazartesi günü da ircmizde saat 14 ten 16 y1 kadıır icra ıcdif" 
lecek, birinci arttırmada bedel. kıymeti ınuhamrnenenin % 75 inı buidu~U ta art
de üstte bırakılır. Aksi tak.Jirde son arttıranın taahhüdü baki almak üzere .,t 

.. s8'" 
tırma on beş gün daha temdit c.'f.lilerek 6/7 /937 tarihine rnüsadif ~atı günU rtU• 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde erı çok 
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111cJ 
ranın üstünde bırakılaccıktır. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 126

1 di• 
maddesine tevfikan haklan tapu sicillerHe sabit olmıyan ipotekli alacaklar .a ve 
ğer alakadaranın ve irfüak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu~usıle fııı~ıcı 
masarife dair olan iddıalarmı ilan tari hmden itibaren 20 gün zarfında e" ııı.ı1 
müsbitelerile birlikte Da1n·mize bildirmeleri lizımdır. Aksi takdi:de lı~~ııt· 
tapu sicillerile sabit olnuyanfar satış bedelinin paylaşmasından }:~ı ıç )c~e del
Müterakim vergi, tenv)riye -.e tanzifiyeden ibaret olan Belediye ruro~1~ ı vsJ<ıf 
laliye resmi ve Vakıf icar~sı bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 seneilk. g36! 
icaresi, taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak ıstiycnJef10 fl!P"" 
739 numaralı dosyada mevcut evrak vernahallen haciz ve takdiri Juycııet 
runu görüp anlayacakJan ilan c;lunur. !2687) ~ 

~~~~ ~~--~~-~-~~~~~~~~-------------~~e-
~--· Bugtın ve yann .__., lstanbul asliye altıncı hııl:tı1c 1-,ıa 

Son matinesine kadar mesinden: J(atıler-

SARAY 
1 Kostantin tarafından Bc~·nğlU ntıJ1lııt9 

Sinemasmda 1 ııatun mahallesi Akkira7. sokak Jli ol-
1 •hı bC • 

Film mnsabakasının 2 inci ve 
3 nııcn filmlerhıin son se1tnslan 

2 inci - Dans devam ediyor 
3 ncU Patronum ... Kocam 

ı 9 da oturmakta iken ikametga bOşsl'I 
mıyan Arhondiya aleyhinf' açılafl}lifl i1'ıı• 

1 :':'la davasından dolayı müddeı~Ie~Jl cııı\'9 
metgahının meçhuliyetinc bıJla çc!' 

h 1. . .. ~·1da cevsPı·rıcl'I 
arzu a ının on gun zarıı .. tJe i tı . 
ınek üzere on beş gün ınudde liJl t>it 

bl. - . k ·ı .. ve LU'zııtııı tJJ -
·~M• ••••••••••• • •••• •• •• ·- ·- - •• ·- te ıgıne anır ven mı;; ·il'le _ 

eli r 11h3Ile::- dcP 
tır. Sayın üyelerimizin behemeh:ıl teşrHleri
ni dileriz. 

Ruzname: ı - İdare hey'etl raporunun o
kunması ve bilançonun tasdiki. 2 - Nizam
namenin tadili, 3 - Yeni idare hey"etı se.;i -
mi, 4 - Direktif ve temenniler. 

nüshası da mahkeme y., ,
1 1396 .. 

lik kılınmış olduğundan l9J / 0rı ~ 
\'&sına ilan tarihinden itibaren 

1 
tcu;~) 

• ' zuflll 817" 
.;·;:ırfındn cc>vap verilmcsı ıl• ( 

k .. ·1 · ı· "ıunur· 
~·erinde olma uzcre ı a 1 .. 



' - liasan 
l'tıstı~rinin. ... Giyiniş tarzları Jüzu -

mundan fazla açık. 
İnsan onları görünce 

ideta utanıyor. 
Hasan Bey - Hakkın 

var dostum, nerdeyse so
kakta gezen kadmlara ben· 
zeyecekler. 

başka hiç bir sebep yokmuş! 
Mahalleliler.inin, onu tarif etmek için 

kullandıkları kelimeleri duysanız, Bayan 
1fakati muhayyel melaikelcrlc feragat ya 
tışına çıkmış sanırsınız. 

Maamafih, bunlan dinledikten çok az 
son~a gördüğüm Bayan İfakat, beni hak
kındaki bu zannımdan hiç te sukutu ha
yale uğratmadı. 

İçinde konuştuğuı:nuz ıertemiz odada 
sekizden fazla çocuk vardı. Onları evvela, 
Bayan liakatin talihini tebrike kopnuf 
komşulann çocukları sa:ıdım: Meğer hep 
ı:.ı de Bayan İfakatin tonınlan değil miy-

• ? 
mış .. 

Milftno konsolosnuun, ve Kocamusta
fapaşa ilk mektebinin dPğer.li ~etmeni 
Bay Arüin valdesi olan Bayan İfakat 
tam sekiz yetişkin evıat sahibiymiş. 

Onun o dinç halleri, ve masum baharı 
henüz sönmemiş tertemiz bir çehreyi ay
dınlatan parlak gözlcrilr., E yetişkin ev
ltıda, ve tam on ild tonına ~ahip bulun
duğunu öğrenince, hayretimden, sade kü
~üklü büyüklü olanca dillerimi değil, bu
ram buram tüten cigara&ifo beraber kOö· 
koca ağı.zlığımı bile yutacaktım. 

- Her zaman bilet f&lır mıydınız? di· 
yorum. 

- Her zamanı diyor. Ve verdiği cevap 
la anlatıyor ki, o, sade ır.uhitinin en çok 
revilen kadını, muhitinin en bol çocuklu 
\TC en bol torunlu anası, ninesi değil, pi
yango biletlerinin en talihli müşterisi 
dir. 

- Çıktığından beri bilet alırım. He -
men hemen her keşidede 200 - 300 - 600 -
800 - hatta 1000 lira kazandım. Bu sefer 
de böyle oldu. Şimdi artık oğullarımdan 
nafaka alrnıyacağını. 
Yanımda bulunan mahdumu öğretmen 

Arif gülüyor, ve çok sevdiği anncsile şa· 
kalaşıyor: 

- Desene, bize de piyango vurdu! 
Bayan İfakatc, kazandığı parayla ne ya 

pacağını soruyoruın: 

- Evvela diyor, oğlumun mektebinde 
ki fakir çocukları sevindireceğim. Sonra 
da borçlanmı ödeyeceğim ... 

- Sonra? 
Gülüyor: 

- Sonra, daha büyük hayırlar görebi
lecek hale gelebilmek için öbür keşidele
ri bekliyeceğiml 

Naci ~adullah 

Diğer talihliler 
Dünkü keşidede 30,000 lira kazanan 

3369 numaralı biletin bir parçası da Pan 
galtıda Gümüşlü sokakta Jak &dında bir 
:narangozdadır. 

8590 numaralı biletini cNimet:. gişcsin 
den alan ve Çengelköyünde, Havuzbaşın 
da oturan kahveci Bay Hamdi de 12,000 
lira kaı.aıınuştır. 

12,000 lira kazanan 8590 numaralı bile
tin, birisi cTekkollu Cemah, diğeri cZen 
gin-. gişeleri tarafından satılan diğer iki 
parçasından birisi Topkapı haricindeki 
yol tamiratında taş kırıcılığı eden amele 
Osmanda, diğeri de, Kad:köyündc, Mü -
rürçlar caddesinde, Molla Rifat sokağın
da oturan terzi Jalcdedu-. 

Biga musiki birliği 
Bigadan yazılıyor: Burada beş yıllık 

bir müesese olan musiki birliği parasız -
lıl} yüzünden şimdiye kadar hic bir var
!ık gösterememiştir. Bir basık dükkan 
bozuntusunda çalışmakta olan birlikle a
J5kadar olanlar pek azdır. 

Belediye, geçen sene bütçesine koydu
ğu 100 lira gibi ufak bir yardım parasının 
hala 60 lirasını tesviye etTJlemiştir. 

Belediye bütçesi yapılırker: yeni sene 
ıçin birliğe beş para bile ayrılmamıştır. 

Kaymakamlıkça bu müessesenin yardı -
ma muhtaç olduğu sôylenmiş ve yardım 
edilmesi resmen bildir:Jmişken aldın~ 

eden olmamış, birlik gene azanın cüz'i ta 
Rhhüdatile yaşatılmıya mahkfun edilmiş· 
lir. 

Bu gidişle bu güzel yuva, yakında bo • 
zıılacak, ulusal günlerimizde kulakhn . 
mız bando sesine hasret kalacaktır. 



6 Sayfa 

Tevkifhaneden nasıl kaçmışlar? 
Müddeiumumi Hikmet Onat suçluların verdikleri 
ifadeyi ve suçluların kaçışlarından yakalanışlarına 

kadar olan maceralarını anlabyor 
İstanbul müddeiumumisi Hikmet 

Onat, tevkifhaneden kaçıp Adanada ya
kalanan katil suçluları Ürgüplü Abdul· 
fahla Antakyalı Tevfiğin nasll kaçtık· 
lan, ne yolda ifade verdikleri ve tah· 
kikat neticesi hakkında, dün akşam üs· 
tü şu izahatı vermiştir: 

- Firar, bundan üç ay evvei Abdul
lah tarafından tasavvur ediliyor. Ken· 
disi, bu firarı nereden yapmak daha 
kolay olacağını düşünüyor. Yaptığı tet 
kikatta, inşaat dolayısile boş kalan 

·üst kattaki ameliyat odasını uygun gö- Tevfik ve Abdullah 
ı·üyor. Evvelemirde kendi kısmında bu- Nihayet nisanın 21 inci günü saat 
lunan demir parmaklıklı kapının iste- dörtte kalkıyor. O güne kadar Tevfiğin 
diği zaman kilidini açabilmek için, ona bu işten haberi olmadığı · anlaş11m1ş
bir anahtar uydurmak tazım geldiğini tır. Abdullah, Tevfiği uyandırıyor, 
hatırlıyor ve bulmuş olduğu alemin· chaydi, kalk, kaçalım; ben her şeyi ha· 
yum kaşığın bir kısmını alıyor. Amıh- zırladım!» diyor. 
tar yerinin şeklini hamurla elde ede- İkisi birden usu.lca çiışarıya çıkıyor· 
rek, elindeki alominyum kaşık sapını lar, ameliyat odasına gırmce, odayı 
o aldığı şekle göre, inşaat yapan usta· - anahtarı kilidin üzerinde bıraka • 
ların kırıp attıkları bir törpü parçasi· rak - içeriden kilitliyorlar. Evvelce 
le anahtar haline getiriyor ve gene us- kesilen parmaklık demirini yerinden 
taların bir kenara attık1arı kırık bir çıkarıyorlar. Evvela Abdullah, kesilen 
destere parçasını da apteshane aralı • yerden kendini dışarıya veriyor, sonra 
ğında saklıyor. Tevfik de onu takip ediyor. Arada iki 

Bu üç ay zarfında tertibatını ikmal buçuk metre mesafe bulunan eskı adlı
ve kaçma hal<.kındaki tasavvurunu tat· ye sarayının enkazı üzerine, her ikisi 
bik mevkiine koymak çarelerini düşü- birden, ayni zamanda atlıyorlar. Bu -

.nüyor. Nihayet hadiseden üç gün evve· nun sebebi de,, ne olacaksak, ikımiz be· 
li, bu kısmın kapısında asılı kilidi, ka· raber olalım, birimiz kalmıyalım, can· 
şık sapından yapılmış olan anahtarla ca beraber, kanca beraber-. düşüncesi 
açmağa muvaffak oluyor. Yanındaki imiş! 

törpü ile, üst kata çıkıyor. Ondan sonra, - saat beşte - Top· 
Orada, yanında bulundurduğu bir kapı sarayı meydanından geçip Gülha· 

anahtarda, kilitli bulunan ameliyat o • ne parkının kapısından çıkarak, Sırke· 
dasının kapısını açmak için icap eden ciye geliyor ve bir taksiye biniyorlar. 
tadilatı yapıyor ve kapıyı açıyor. Oda· Taksile Kabataşa gelerek, oradan da 
nın içme giriyor, Dipteki pencerenin bir kayıkla Salacığa geçiyorlar. Sala· 
alttan bir demirini, destere ile kesmeğe cıktan Pendiğe kadar yürüyerek gldi
girişiyor. Orada iki saat kadar meşgul yarlar. Ankaranın ekspres trenini. Pen 
oluyor. O gün kesme ameliyesini biti· dikte bekliyorlar. Üçüncü mevki bilet· 
remiyor. Ertesi gün de gene ayni şekil· le, Eskişehire yollanıyorlar. Tevfiğin 
de, ameliyat odasına girip kapıyı arka- anasile kız kardeşinin getirdiği 49 lira 
Cian kilitliyerek ve gene iki saat kadar küsur kuruş, Abdullahm da akrabala· 
uğraşarak, parmaklık demirini nihayet rının getirdiği 56 lira küsur kuruş, bu 
bu ikinci gün, kesmeğe muvaffak olu· firar seyahati sırasında Üzerlerinde bu· 
yor. Fakat, parmaklığı yerinden çıkar· lunuyor, işlerine yarıyor. 
mıyor, - yağmurlu bir günde kaçmak Eskişehirde trenden iniyorlar. Ah· 
kararile - aşağıya iniyor. dullahm tayyarecilerden bir arkadaşı 

Yağmurlu günü seçmesindeki sebep, varmış. Eskiden arkadaş olduğu bu tay 
aşağıda bulunan nöbetçi jandarmanın yareci, onu Tevfikle beraber davet edi· 
kulübeye girmesini ve kendisinin bu su yor. Bunlar cpeki• diye sureta daveti 
:retle gözden kaçmasını hesaplamasıdır. kabul ediyorlarsa da, gitmiyorlar. cBel· 

~tô~ül .. iSLERi. 
iki yaratılış 
Farkı •• 
Bugün mektuplarımın arasında iki 

tane cşikayetname• çıktı. Tuhaf tesa
düf: Birisi bir erkek, ikincisi de bir 
kadın tarafından yazılmış. 

Erkeğin söylediği ~u: 

cFakir, hatta orta halli de sayılmam. 
Elime her ay geçen para memleketin 
umumi kazanç seviyesmE> göre vasatın 
her halde epeyce üstündedir. 

cFakat evimizin umumi durumun -
dan, çocuklarımın ve karımın giyim -
lerine varıncıya kadar h~r şeyimiz de 
bir .. Nasıl diyeyim, bayağılık var .. Bu 
adi giyinişimizi, bu aıii yaşayışımızı 

temin için sarf ettiğimiz para ise ol -
dukça mühim, ve başkalarınınkinden 
mahsus derecede fazla.. Mesela kanın 
bir elbise yapınır. Bu e>lbisenin kuma
şından dikimine vanncıya kadar her 
şeyinde benim de fikrim lahiktir. Bu 
elbise farzedelim 60 liraya çıkmıştır, 
Sonra bakarız, bir tanıdığımızın 30 li
ralık elbisesi bizimkinden daha iyi.. 

Görmez. anlamaz değiJız, anladığı -
mız içindir ki üzülür .. 

Ve işt sizden fikir danışıyoruz: Ken
di kendimizi nasıl ıslqh edebiliriz?> 

* Aldığım cşikayetname> !erin ikinci-
sinde kadın anlatıyor: 

cDört odalı basit bir evde otururuz. 
Kocam, ben, bir çocuğumuz ve bir 

hizmetçimiz ile dört kişıyiz. Giyim, 
kuşam ve yiyim için gözlerimiz pek 
yüksekte değildir, işi ekseriya oluru
na bağlarız, gezmiye fazla ehemmiyet 
verdiğimiz de yoktur.. Bununla bera· 
ber hiç bir ay varidat ilE:' sarfiyatın iki 
ucu bir araya gelmez. Ay sonunu borç
la kaparız. Daha evvel söylemeli idim: 
Her ay elimize geçen para üç yüz li
radır.. Kocamın benden gizli hayatı 
yoktur. Gelen ve gideıı paranın san -
time varıncıya kadar hesabı bellidir. 

Niçin biz böyleyiz?. 

* Kaplanlara at cambazhanelerinde 
muhtelif oyunlar yaptırtmanın müm
kün olduğunu 100 küsur yıl evvel bir 
Fransız keşfetmiş. Bir gün satılmak 
üzere getirilmiş olan bır kaplanın de
mir kafesi önünden geçiyormuş. Kap
lan bir pençe uzatmış, az kaldı adamı 
yaralıyacakmış, adam kızmış, kaplanı 
uzaktan kırbaçla bir güzel dövmüş. 

Ertesi sabah ayni kafesin önünden ge
çiyormuş, kaplan bunu görünce ho -
murdanmıya başlamış, ve adam da an
lamış ki kaplanda hatırlama kabili -
yeti vardır, o halde ondan istifade e
dilebilir. 

Ben bu iki okuyucuma da gazete sü
tununda yol göstermenin mümkün o
lacağını sanmıyorum. Madem ki ken -
dilerinde düşünme ve görme kabili ~ 
yeti vardır: Aksak noktayı kendilikle-
rinden bulacaklardır. TEYZE 

SON POSTA 

Hadiseler 
Rar$ısaod ~ 

Bitmedi, bitmedi 
Adamın biri Mısıra gidiyormuş. Bir 

dostu: 
- Mademki Mısıra gidiyorsun, demiş, 

oradan dönüşte bana bir eşek getir. 
Adam Mısıra gitmiş, Mısırdan dönmüş, 

fakat eşeği geti~eyi unutmuş. Eşek is
teyen dostunu ikide bir görürmüş. Bir 
gün demiş ki: 

- Yahu.sana karşı çok mahcubum. 
- Neden? 
- Ne vakit seni görsem Mısır eşek-

!e"ri aklıma geliyor aa .. 
Teşbihte hata olmaz ... Ben de ne vakit 

İspanyaya ait bir söz işitsem, gazetelerde 
bir havadis okusam, aklıma bir fıkra ge
liyor. Şimdi gene İspanyaya ait yazıları 
okuyordum. Aklıma gene bir fıkra geldi. 
Aklıma gelen fıkrayı anlatayım: 

Şehirli değilseniz, yahut bir müddet 
şehirden uzak yaşamışsam?. muhakkak 
bilirsiniz. Geceleri çakallar bağırmaya 

başladılar mı? Köpekler de havlamaya 
başlarlar. Bu karşılıklı bağırışmanın bir 
manası varmış: 

Eskiden çakallar, köylerde, şehirlerde; 
köpekler de dağlarda yaşarlarmış. Gü -
nün birinde, köpekler çakallara bir mu
rahhas göndermişler. Köpeklerin murah 
hası çakallara dert yanmış· 

Mayıs 12, 

Ankaradan Mektuplar: 

Ankarada seyy·ar balık 
satışı . menediliyor 

Pasta ve şekerleme satanlar bunlara el dokundura· 
mıyacaklar., fırınlarda ekmekler fırznd*ı çıkar çzkmaı 
kağıtlara · ·sarılacak, kasaplar , · balı~çılar kokulu 

el/erile para tutamzyacakla!' ; 

- Bizim köylerde, şehirlerde birkaç 
hastamız var; demiş, onların yanların

da bulunmak istiyoruz. Hastalarımız iyi 
oluncaya kadar siz dağa çıkın da biz köy 
lere, şehirlere girelim. Onlar iyi olur ol
maz, siz gene köylere şehirlere girersi
tliz, biz de dağa çıkarız. 

Ankarada belediye meclisi içtimcılarından intibalar 

Çakallar razı olmuşlar, dağa çıkmışlar. 
Köpekler de köylere, şehirlere girmiş -
ler. 
Şimdi çakallar dağdan: 
- Hastanız iyi oldu mu? 
Diye bağırırlarmış. Köpekler de köy

lerden, şehirlerden cevo.p verirlermiş: 
- Olmadı, olmadı. 

Ankara 10 (Hususi) - Belediye mec - kağıt veya kutulara koymaları, elle do ~ 
!isinde yeni belediye zabıt:tsı talimatna- kunamamaları esas konın'..lştur. Kasaplal\ 
mesinin müzakeresi ilerlemektedir. Mec- balıkçılar ve saire gibi y.:ığlı, kokulu şe'Jf 
lis ayın on beşinci akşamına kadar de - Lere temas eden esnaf kirli ellerile para 
vamlı toplantılar yaparak talimatnameyi alıp veremiyecektir. Her türlü ticaret vt 
çıkaracaktır. Talimatnamede yepyeni ve san'at erbabı ile esnafın mi.işteri çağır "' 
ehemmiyetli esaslar konduğundan bun - mak üzere dükkanlarının onlerinde ge -
)ardan bazılarının tatbikma geçilmesi için !inmeleri ve bağırmaları ve gerek bU. -
muayyen mühletler konacaktır. Talimat- tadan, gerek içeriden işaretle veya bili 
namenin müzakeresi tamamlanmıştır. Fa takım sözlerle müşteri davet etmeleri ya• 
~'lllarında bulunan dikkate değer hüküm sak edilmiştir. Kasaplık hayvanlar yal.
İer etrafında tafsilat vermeğe devam edi- aız belediye mezbahasında kesilebilc.cclO" 

tir. Mezbaha haricinde hayvan kesıle • 
tniyecek ve bu gibi etler lokantalardlfı 
resmi ve hususi ziyafetforde kullanılaıl'l1: 
yacaktır. . • 

* İspanya ihtilfilinin daha ilk günlerin~ 
de şuradan buradan gelenler İspanyalı· 
lara; 

- Siz biraz kenarda durun, bu işi biz 
hallederiz. 

Dediler. Günler, haftalar, aylar geçti. 
Şuradan buradan gelenler hala oradalar. 
Kenarda kalmış olan İspanyalılar bağırı
yorlar: 

- Bitti mi? 
Ötekiler cevap veriyoılar: 
- Bitmedi, bitmedi!. 

lMSET 
---·-••••• ... ••••••--••••H••••••••••••••••••••••••ıU 

yorum: 
Hava vasıtaları için ayrıian kısımda, 

günün birinde tayyarenin hir spor vası
tası olacağı düşünülerek, sabahları saat 
sekize kadar tecrübe, talim. spor ve te -
nezzüh maksadile alçaktan ve gürültülü 
uçuşlar yapılması yasak edilmiştir. 

Elektrik nakleden havai tellere çapraz 
olarak Üzerlerinden radyo anteni geçir
mek menedildiği gibi, C'addenin ve so -
kakların bir tarafından, diğer tarafına 

anten çekmek yasakları arasına alın -
mıştır. Bu hükme göre, ancak bahçeli ev
ler, bahçelerinin üzerinden geçmek şar -
tile birbirlerine anten bağhyabilecekler-

ki bizi ele verir, mahsus çağırıyoh kuş- dir. 
kusu ile) iki gün Eskişehir kırlarında Mecralar faslı, önümüzdeki yıllarda 
yatıyorlar. Bir aralık Eski.şehirde bir Ankarada kanalizasyon yapılması karar
silabçıdan, Tevfik, 23 liraya bir Vedley laşmış olduğundan; geniş tutulmuş ve ka
tabancasını, Abdullah da bir Amerikan nalizasyon inşa edildikten sonra uyul -
tabancasını, fişeklerile berabe: satın a- tnası lazım gelen hükümler konmuştur. 
lıyorlar. Oradan da bir {)tobüse bine- Talimatnamede temizlik şartlarına has-
rek, Akşehire hareket ediyorlar. tıas davranılmış, ve şehrin sıhhati için a-

Akşehirde de, üç gün, kLrlarda va- lınması lazım gelen her türlü tedbir bi -
kit geçiriyorlar. Üzerleri, başları kir • rer hükme bağlanmıştır. Yenecek veya 
lenmiş olduğundan, bir aralık Akşehir kullanılacak her hangi bfr şeyi içine sar
hamamlarından birine gidiyorlar. Yı - mak veya koymak, için kE'se kAğıtlarının 
kanıp çıkıyorlar ve giyinirken, rafta i· satıcılar tarafından parmakfa, ağızla ıs-

. ki tane nüfus kağıdı görilyorlar. İşleri· Jatılmak suretile tutulması veya ti.flene
ne yarayacağını tahmin ederek, alıp, tek açılması menedilmiş, şeker, şekerle
yapfşık fotografları söküyor ve kendi me, pasta ve saire gibi hazır şeyleri sa -
fotogra.flarını toplu iğne ile iliştiriyor- tanların bunları temiz vasıtalarla alıp 
lar. Bu iki nüfus kağıdına göre" Abdul- ............................................................. .. 
lah «Süleyman» oluyor; Tevfik de cKe- Biz, bütün firar safhalarını, resmen 
mal!• işte bu şekilde tesbit ettik. Suçluların 

Bu isimleri alarak, kendilerıni da- ifadeleri de, bunu müeyyeddir. Vaziye· 
ha emniyet altında gören firariler, ora- ti, bize tamamile hu size nakiettiğim 
dan trene binerek, Adanaya gidiyor - gibi anlattılar. 
lar. Bir gece «Ceyhan• otelinde kalı • Tahkikat, bitmiştir. Evvelce işten el 
yorlar. Ertesi gün de, köylere gidecek çaktirilen gardiyan İsmail Kakkı da 
otobüsleri kollamak üzere, Nebinin kah dahil olmak üzere, üç memur, vazife· 
vehanesine uğruyorlar. Bu sırada otel! !erinden ihmal ve terahiden zannaltına 
ci Şevketin ihbarile, polisler gelip, iki· alınmışlardır. Kaçıp da ele geçenlerle 
'sini de yakalıyor, beraber, duruşmaları yapılacaktır. 

C7iı ahbap çavuşlar: 
1 

Mezarlıklar ve mezarcılarla ölülerı~ 
yıkanma, götürülme ve gömülmeleri hıılı
landa talimatnameye geniş esaslar koJl • 
muştur. Yapılmakta olan yeni mezariılOı 
ta önümüzdeki aylarda ölü gömülrnesiJlf 
başlanabileceğinden bu işler zaptı rapta 
alınmıştır. Ölüler ancak belediyenin ceJ' 

naze nakil vasıtalarile götürülecektir. 
Değirmenciler, fırıncılar ve ekmek ~ 

tanlara dair ayrılan kısımda çok esas 
hükümler göze çarpmaktadır. Taze v• 
bayat francala ve".'ekmekler ayn ayrı yer
lere konacak ve Üzerlerinde taze ve ba • 
yat olduklarını gösteren levhalar bulu~ 
durulacaktır. Francala ve ekmekler fı • 
tından çıkarılır çıkarılmaz, her tarafla
rını kaplıyacak surette hususi ince be • 
yaz kağıtlara sarılacak ve ancak bu şe4 
kilde cameltanlara konulup satılacaktll'ıı 
Çuvallar ve küf eler içinde ekmek nak1''" 

• 
dilemiyecektir. ıi 

Balıkçılar için talimatnameye korı~a 
hükümlere göre, balıkçı rliikkanlarırı j 
behemehal soğukhava cihazı bulunaca 
ve balıklar bu dolap içinde muhafaıa:; 
dilecektir. Açıkta balık taşımak, pazar ati 
sokaklarda seyyar olarak ba1ık satJll . 
yasak edilmiştir. . • 

Süt ve sütlü gıda maddelerini satıW • 
bl.111 !arla lokantalarda bulaşık kaplar, sa uıJf 

]u ve sodalı sıcak sularla yıkand.'.k det 
sonra, aynca kaynar suda bit rnud ~ 
bırakılmak suretile hususi raflarda k:ıı .. 
di kendine kurumıya bırakılacaktır. J( • 
vehanelerin içinde berber bulu~dur018 1. 
mıyacak, çayhane ve kaİwehanelerdc. ça ~ 

· irıle ve kahveler karbonatlı su ile pış dl 
miyecektir. Birahane ve meyhanele\ • 
artık mezeler müşterileri11 önünden J<a ab 
dırılınca hemen bunlara mahsus JcaP 
bir kutuya boşaltılacaktır. ~ 

Dalğın balıkçılar ] 
,.,.. 
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Yumurta akının 
faydası 

k iumurta akından maske yapmak pek 
trıo aydır. Teıniz bir kaba bir kaç taze yu
h Urtanın akını akıtınız. İ§te maskeniz 
":! azır demektir. Bu yumurtayı bembe -
~ oluncıya kadar çarpmıya filan lü .. 
kuu Yoktur. Sarısından ayrıldığı şekilde 
dah .~~ıl~~tır. Yani - göz kapaklan da 

1 
Yuzun her tarafına sürülecektir. s·· 

!Uz. U~ed~ .~vvel arkaüstü yatmalısı -
de i~Unku yuz adaleleri ancak bu şekil
lırlar.en en rahat ve tabii şekillerini a -

a"~ğaş dik dururken adaleler daima biraz 
:."' ıya 

8\ir sarkar. Bu halde iken yumurtayı 
ersenıı ~~ .. 

Çünıc " ... zunüz biraz sarkık kalır. 
bütünu ~urta maskesi yüzde donup 
lllUh f Yüz adalelerini olduklarını halde 
kan ~aza edecek, kımıldanmalarına im-

Esa ırakrnıyacaktır. 
Yüzu ~~ nı~enin bütün faydası şudur: 
rak ~ nı~ddet için hareketsiz bıraka
kı bir endırınek. Bu dinlendirme tıp -
nen k kumaş ütülemiye benzer. Ütüle • 
tın1 a urnaşın kat yerlerini, buruşukla
- 'Yant~. ona düzlük veriyorsa maskede 
tesiti ;uı.e Yllm.urta akını sürmek - ayni 
1erirıi apar. Yüzün buruıuk, çizgili yer· 

gerer d "" ltir • 
ıı , uze . 
acı Y\ize - .. 

kika Yatarak aurdukten sonra 20-25 da -
tuşnıam beklemelidir. Yüzleri bu -
lılrnurtal§ 0~ bayanıann yalnız bir k,ılt 
tünün b akı SUrıneleri klfidir. Fakat yü-

~erinde ~ ~arında veya bir çok 
Çizgi}' ÇlZgiler bulunan bayanlar bu 
ta. ah ~erlere _ikinci bir tabaka yumur -
c:iSi t.,._ aha SUrınelidirler. Tabii birin • 

"''4Clldukt.n 
h sonra. .. 
.. y~aake . 2 

bSl .... _ Yı 0..25 dakika sonra kaldırma • 
- .. ıtı:. Buda k 

büY"ük b" pe kolaydır. Sıcak suya 
!ıiizu ır ı>arça pamuğu batınp yüzü -

lerte n . her tarafını ıyıce siliniz. Ortaya 
~z ve taze bir }"W çıkar. 

P,.atik 
8;,. manto 

l,.. l>ratik bı"r mant ç· kl. be. .. l.lcte . o. ıçe ı c J> yun _ 
l1dır 'D-•· . .. 

t~t\g· · ~ının on ve arkasına kahve 
1 

deri konulmu§tur. 

l 

, ~Kendiniz 
't;~ dikebilirsiniz 

~ıtr;.t.-:::1.:ı 

Evlik elbiselerinizi kendiniz dikebi . 
lirsiniz. İşte size bir kaç model.. Bu 
modellere uygun elbic;e dikmek ko • 
laydır. Hatta eski elbiselednizi de bo
zup bu modellere uydurabilirsiniz. 
Tecrübe ediniz, muvaffak olacaksı .. 
nız. 

POSTA 

iki güzel şapka modeli 

Solda: (Bisküi) renginde ipekli (fantezi) hasırdandır. 
Sağda: (Leuvis) in bu güzel modeli lAcivert hasırdan yapılmıştır. 

l,~ __ Ör-=g_il_le~r _ _____.I 

Benekli bluz 

Zemini beyaz yünden jel"!e örgüsüdür: 

Bir sıra ters - bir sıra yüz, sonra hep ay

ni şeyin tekrarı. 

Benekler koyu-kırmm ve lacivert yün

den yapılmıştır. Jerse örgüsü üzerine 
sarma. 

Yaka kırmızı - lacivert yünden yerli 
lastik örgü: Bir ters - bir yüz, sonra hep 
terslerin üzerine ters, yüzlerin üzerine 
yüz yapılacak. 

Etek ve kol kenarları düz beyaz yün
den ikili liistik: İki ters - iki yüz. Ters -
!erin üzerine ters - yüz ilmiklerin üzeri
ne yüz örülecek. 

Bir rob ve 
Bir manto 

Sayfa 1 

Tarihten sayfalar: 

İngilterenin tarihi 
lngilterede Krallığın kuruluşu - Hangi Krallar ne 
yaptılar? - Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, 

Corclar ve S. M. Altıncı Corc 
Y •z•n : Tur•• C•n 

• 
Beşinci Corç taç giyerken 

600 senelerine kadar İngiıterede Kral rada Jan öldü ve oğlu Hanri Kral oldu. 
yoktu. Bu tarihte bazı sinyorlar kendi top .~~nri memle~eti çok f~na idare etti. 
raklannı son derece büyiıttüler ve Kral- Buyuk fermana ihanet efü ve Fransadan 
!ık kurdular. Bunlar İngiltere tarihinde pirçok fakir kızlar getirerek İngiliz sin
(Yedi krallar) diye meşhurdur yorlarına zorla .. v~rdi. 129.9 da ParlUmen· 

871 _ 901 de Krallık eden büyük Alfred to adını alan buyuk mechr. ona para ver
zamanında Danimarkalılar, Fransa kıyı- ,memeğe başladı. Sinyorlar Simon ?ö 
Jarına yaptıkları gibi, İngiltere kıyıları- Monfar'ın riyasetinde toplandılar. Ve Ü· 
na da hücum ettiler. Büyük Alfred onla- çüncü Hanriden gözdelerini kovmasını, 
rn karşı memleketi müdafaa ile meşgul (Oksford kanunları) nı kabul etmesini 
oldu. istediler. Bu kanunlara ~öre Krallığın i

Ondan sonra sırasile Edgard, Etelred cıaresini fiilen sinyorlara bırakıyordu. 

de ayni mukavemeti gösterdiler. Fakat Kral mukavemet etmek istedi. Sinyorlar 
l017 de Danimarka kralı Büyük Kanut kuvvetli olmak için şövalyeleri de içti -
İngiltereyi ~ptetti. Kral Etelred Fransa- maa çağırdılar ve her bh ı ayrı ayrı yer
da Normandiyada kaynatası Rişarın ya- !erde toplandılar. (Avam Kamarası) , 
pına kaçtı. (Lordlar Kamarası) meclislerinin tohu • 

Kanud İngiltereyi iyi idare etti. Anglo mu bu suretle atıldı. 
Saksonlara fena muamele etmedi. Kanut Hanri öldüğü zaman bi:"inci Edvard Fi· 
ölünce halk Etelred ile karısı Emmadan listinde Ehli Salip muhartıbelerlnde bu· 
~oğan Edvardı İngiltere Kralı yaptı. lunuyordu. İtalyaya geldiği sırada baba~ 

Edvard anası tarafından Normandiya- s:nın ölümünü haber aldı. iyi bir hüküm
lı olduğu için Normandiyalılon ingilte- dardı. Roma kanunlarından mülhem ola
reye getiriyor ve en büyük memuriyet- rak kanunlar yaptı. 
Ieri onlara veriyordu. O kadar ki Kral Gal Prensi Levelin tabiiyet yemini yap 
,.arayında fransızca konusuluyordu. playınca burayı zaptetti. Oğlu burada doğ 

Edvard çocuk bırakmadı, öldü ve onun du ve ona yerli bir sütnine> tutarak hal· 
yerine Harold hükümdar oldu. kın muhabbetini kazandı ve ondan sonra 

Fakat Normandiya Dükü ve Edvardm veliaht Prens dö Gal Unvanı verilmeğe. 
>tardeş çocuğu olan Giyom İngiltere Kral başlad~. İskoçya ile verao;et dolayısile ha~ 
~ığını iddia etti. Harold vaktile bir vazi- , betti. Istediğini oraya Kral yaptı. 
,fe yüzünden Giyomun Fransadaki arazi- İki~ci Ed~ard hav~i bir adamdı. Mcm• 
sine sığındığı zaman onu sıkıştırmış: ken leketı fena ıdare ettı. İskoçya ayrıldı ve 
disinin Edvartia varis olduğunu kabul et- Kral bir isyan neticesinde tahttan indiril 
,tirmiş ve yemin almıştı. di. 

Giyom bu vaadi hatırl~ttJ. Harold ta- Fransa Kralı İskoçya Krallığının varisi 
nımadı. Giyom Papa İkir.ıci AJeksandra olduğunu iddia ediyordu. Üçüncü Edvard 
pıüracaat etti ve Papa dn Haroldu mah- zamanında bu yüzden (vüz sene harbi) 
)cum ve aforoz etti. başladı. İngilterede kara veba çıktı ve hal 

Giyom muhtelif milletlerden asker top kın hemen hemen yansı öJdü. 
Jadı. Bunlara muzaffer olurJarsa mal ve İkinci Rişar korkak ve ?.aJimdi. Bütün 
toprak vadetti. Mesela yirmi askerle bir devlet adamlarını sürdürdü. 
iemi getirecek olan bir papa~a İngiltere- Parliimento Lankastr hanedanından 
de bir piskoposluk verecekti. Orduya gi- Dördüncü Hanriyi Kral ilan etti. Gerek 
ren herkes sermayesi nisbetinde ganimet lıu kral ve gerek oğlu Beşinl"i Hanri mem 
alacaktı. Bir nevi şirket kurulmuştu. leketi iyi idare ettiler. Altıncı lfanri 1399 

Giyom, 14000 süvari, 45,000 piyade ve da Kral oldu ve İskoçya ile Fransaya kar-
1400 gemi ile lngiltereye ~ıktı. Haroldu ş' zaferler kazandı. York Hanedanından 
Hastingsde mağllıp ederek öldürttü. Ken Rişar ve Edvard bu kralı tahttan indir
disi Kral oldu. diler. İki hanedan arasında harp başladı 

Giyom İngilteredelü sinyorların ve ve birinin bayrağında (beyaz gül) diğe
Kralın topraklarını zaptetti. Bunları alt- rinin bayrağında (kırmızı gül) olduğu 
mış bin çütliğe ayırdı ve her birini ken- için buna (çifte gül harb!) denildi. 
di ordusuna taksim etti. Bir gün evvel Üçüncü Rişar 1483 de Hanri Tüder ta
arabacılık, terzilik veya sığır çobanlığı rafından öldürüldü ve böylece İngiltere
,yapan askerlerin hep birer §Övalye; za - de Tüder hanedanı yerl~şt:. ~ 

,bmer de derecelerine gör& baron, kont ol Sekizinci Hanri istediği kadınla «:vlen-
muşlardı. mesine mani olduğu için Papadan ayrıldı 

Giyom Fransada harbederken yaktığı ve İngilterede tnüstaki! Nr kilise kur-
1bir şehrin sokaklarından geçiyordu. An- du. 
~z altında kaldı ve öldü Beşinci Edvard ve Marı Tüd<'rdcn son-

Bundan sonra Birinci Hanr! halka hür- ra Büyük Elizabct tahta ~·ıktı. İskoçya 
~iyet verdi. İkinci Hanri Krallık kuvveti- kraliçesi Mari Stüart idam edildi \'C İn
pi kiliseye karşı müdafaaya uğraştı. is- gilterc ile İskoçya kat'i oJarak birleşti. 
koçyalıları püskürttü ve İrlandaya sefer Elizabctin çocuğu yoktıı ve Mari Stü-
yaptı. art'm oğlu Birinci Jak ingiJtere Kralı ol 

1189 da oğlu Arslan Yürekli Rişar Kral muştu. Yerine geçen Biıinci Şarl Fran
oldu. Bu adam on senelik saltanatının saya karşı muvaffak olaıaadı. İngiltere _ 
,yansını Ehli Salip harplerinde, yarısını de katolikliği iade etmek istedi. fhtiHil 
c?a Fransada Kral Filip Ogiistc karşı harp çıktı ve kralın hayatına mal oldu. 1653 _ 

le geçirdi. 1658 senelerinde İngiltereyi ihtilalcilerin 

Benekler 4 sıra jerse i.'rgüsünden son
ra başlıyacaktır. Bir sıra kırmızı, bir sı
ra lacivert benek. Kol yerlerini 1, ı, 2, 2, 
4, 5 tane keserek açınız. Yaka yeri için 
iki yandan: (1, 2, 2, 2, 3, 7) şer ilmik kes~ 
rnck lıizımdır. Omuzlar (5) defada kesi
Hr. 

1199 da hükümdar olan vatansız Jan reisi Kromvel diktatör1iJk1e idare etti. 
17 sene saltanat sürdü. Jan Fransa Kra- ~ ölünce Stüartlardan ıkinci Şarl geçti. 
,ima mağllıp olunca Sinyorlar Kralın sa- Ingilteredeki meşhur (Vig- hürriyetper-

1 ......... lahiyetlerini tahdit cd~ıı (büyük fer- ver) (Tori - muhafazakar) fırkaları bu 
........ ~~.;.....;;...:.-....... •- iman) ı kabul etmesini ıstc>diJer. Jan fer- sırada teşekkül etti. İkinci Jak katolikli-
Rob emprime - krepten, manto siyah ,manı önce kabul etti. Son sözünde dur- ği yeniden kurmak istedi. Damadı Gi -

yünlüdendir. ön kenarları siyah kor - madı. Sinyorlar Fransa Kralı Filip Ogüs- yom Doranj onu tahttan indirdi ve ycri-
dondan yapılınış .(motü) 1erle siislüdür. tün oğlunu Kral ilan ettiler. Fakat o sı- (Devamı 8 ir · sayjada.) 
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1ih ben e1iyim, ..kadınımdan e erimaen o1duldan halde bilgilidirler. 'Kafi görü§- ıso lira z nanlar 3684 1592 23592 396'26 3!694 18016 oll 
memnunum. • l""d~ :ler U • aı· 

1 
80991 2122 8848 16556 39934 38327 'Bunlardan da sonra Çl'kılcn en 

5 

Balıkesir: Kanı Atik ~ ··~r ;;,uını m unu.t an fazladrr. 2:1153 18215 7039 257!:1.ı\ 15935 9109 !9510 36775 13821 307S7 ~3509 28706 numara 395Z'l dır. 'Ve bu numara 10 bi.11 
(Sarih adres ve isminin ne§rini .o u D.ll§Illasıru .bilen okumak - 24296 37874 13980 20449 22742 26960 .23'753 20697 14887 13037 28290 26762 liralık mükafatı 'kazannuştır. • •• ; 

istemcniiştiT) ıan ~k aıan, .z~ ;görüşlü biı eş olma- rns99 ııa96 16128 '3:~; l5_::; 2:~~~ 205os 31224 5442 21914 3;
0
59!
40 

6
2
33
5
1
7 

Panag~·a1--·-erç·1:-8•1~n-ı·n·-kn;"' _ 311 - lti:hr. 22247 10017 5332 37908 27753 27058 3Hi03 ~ 
Kadm ralan söylememeli 1stanbııl: T. z. 30521 11973 10302 22171 

.2
9764 37778 

2414 14959 20891 9767 ll071 14255 öldürenler Viyanada asıldılaJ'. 
Ar.adığım .kadın .şudur; Birinci derece- (Sarih adres "Ve -isminin nerrini 100 lira kazananlar 1319.3 38704 14374 :3068fl 20837 20972 Viyana 12 (A.A.) _Paraguay clçisi.Jliıl 

de asil bir aileye mensup o.1mah. sarJ9tn, ' istememiştir) 19636 18443 3431 38957 21376 5~7 :!2460 149.93 29676 23017 15523 8952 .kızını öldüren ve divanıharp tarafırıdal' 
açık mavi v.eya yeşil gözlü, uzun .kiIJ>ildi, - 314 - 31392 21790 4294 15ö9>1 29847 31018 25469 31508 39011 30268 1634 4347 Jdama rnahklım edilen iki katil bu akŞ3111 

~p kaşlı, ince burun:u Ye ~~ bü- ~nc-e kalpli ve musikrşinas tadın -·--•••• ........... •-•••00••••••••••••oa•••••••••00•••oa• ,SQ196 4697 31835 .23186 7973 4265 saat 20 de asılnuşlardır. 
tını bunlarla beraber mutenasıp bır çeh- ~ ·-· Kültür ;.,feri: 23.810 19594 14357 1508.1 273'lO 36097 

re sahibi olmalıdır. Vücndü modaya _gö- 'Begendıgıln 'kndın tipi şuaur: Çavuş kurslarının teftişleri bitti 14864 32980 16040 303~ 15079 2230212787 Kömür sergisi .r.ok ragwbel gjjııd~ 
re zayıf ve narin, eller 11e avaklar boyu 1,,W boy, balık etli, bu_ğ<lay tenli, na- 29709 18874 35828 21395 ::.!9949 'Y 
He mütenasip büyüklükte, yaşı 16 _ 20 türel kıvırcık saçlı, kara ve badem gözlü, Köylere muallim yetiştirmek üzere 13966 ~905 10001 222.C)4 19751 33394 Ankara 11 (Hususi) - Kömür serf' 
amsında olmalıdır. Ban:ı karşı muti ve siyah uzun kir.pildi, ince hilal ka:.,<ili, u- sekiz ııJ · rayetie açılan çavuş kurslarını 7480 21605 37336 23998 36576 15075 sinin gördüğü rağbet üzerine bir aY c1ıı· 
ı-~~'iyyen yalan söy.lemez, hinde bir !ka- fak <çekme burunlu, ufak ağıtlı, ıinci dişli, teftiş -etmek üzere giden müfettişler bu 11595 14222 11022 31022 14454 11036 ha temdidi muhtemeldir . 
.bilinden yalanı yerınde kullanır "()lmalı- orta dudaklı .zarif kulakl •. ksek işlerıni bıtiretek merkezlerine dön - 39480 2621 3325 4726 37189 5800 
dır. d lı . b'clli fak uklı. yu . ger- miişlerdir. Bu münasebetle Eskişehir 31145 22431 30817 fFarihten sayfalar 

an , ınce , u aya , 'lllunıs :ta- kursuruı teft" ·a '11.11 "f 30 .. k 1 Kayseri: M. E. M. b" . . . . . . . _ çavu~ ışe gı en .1\ aarı ra zanan ar 
:anh adres ve isminin -ne§Tini ıaUı, mce lkalpl~, .0rta_ t~nsıJ~ı, musıkışı- Mürlür muavini Neş'et de İst.:ınbula 

istenıenı;~tir) nas, her za~an ıçın boy1e bır kadın -ta- dönmüştür. Müfettişler tetkikıerlne da H7G2 13027 36093 .3-H92 14154 21031 
7 savvur ea 152ô7 147M .23246 5980 4391 1355 

- 312 - . erırn. ir hazırlayacaklır.ı raporları 'Maarif 26735 27003 3ll47 25635 .24838 14581 
6üzef, S8Yİmlİ ve ince hisli erkek , İzmit: Cema1 F. Vekfiletine vereceklerdir. Teftic:lerrlen 231_05 

(Ba.§tarafı 7 incı srıuf eıcla) ··~ 
r.e geçti. Fransa Kralı on dördüne~ J,~ 
ye karşı ittifaklar yaptı ve hcırp ettı. 1'0 
disinden sonra b;ıldızı Ann Stüart ve t· 
re dö Hanover namına saltanat temitl e 

(Sarih adresinin neşrin~ ~stememi§tir) müsbet netice hasıl olmuştur. Kursla- :2867 22961 30829 .27481 23225 
U'eyzeciğim, kc:Tkese beğenBiği er"kek &4316 3813'i' 37784 29180 8786 29971 tı 

veya kadın tipini soruyt.'TSUll. Şüpnesiz - 315 - mı adedi :memleket için.de çr(,a tıla - 3384.0 11018 llB97 7124 8646 38992 .l3ugünkü nanedanın başlangıcı ol; 

:iıerJ:esin idealinde :yaşay<m i'.bİI tip var- {rkek her aksi1i,g4'e \krzmamah, ~ctJrkalli. "vet m-1-·teplen" ~tmtihanlan l'l.433 307fiB 29200 38.16:, 28867 2 33 birinci Corc 1714 de K:ral oldu. Gerek tÇ 
dır. :F..aknt hay.atta, "de!llınde yaşattıkla- J ~ 

4991 13421 
75 ı.k:ral -ve gerek :yerine geçen ikinci ~o! 

J'!I tipi labilen1er acao!l ar mıdır? musikiden bDşlanmaJı :e 1'1aarif Tekfıleii, clmlliyet mektep - '7705 Z74Sl 13551 16222 .zmanında memleketi Vigler idare cttilt 

:Bence jdeal erkek tipi: lUzunca boy1u, dans bılmeli ~er1:1in ilk ~rıu:n~ti mezuniyet ::~!36 ~~~ 6016 ~;!: ~0328: 2646 
MüstemleJ{e siyaseti ba§Jadı. .FraJ!5'~ 

t:uııışın. koyu ma"·.i gözlü, beyaz tenli, mü untLlıanlan :ı.le :resmı ilk mekteplerin ~ ~ 33534 ~::>:ı: ,u• o1 33682 lar,şı Holanda ve Hindistanda mağliiP 
enasip endamlı bir gençtir. !Fakat maddi .:Beğendiğim .erkek tjpi .fUdur; mezuniyet .imtihanları günlerinin ayni 11910 32372 6746 37402 .:29620 24686 au1ar. üçüncü Corç, ik-tidarı Toriler~;; 

cihetten bunlar.ı ı:haiz ola!l ir erkek se- Vücut: Buğday rengi, my.a'b çlı, ı5i- tarlhlerde yapılmaması hakkında Ma- 3?662 30IB5 6512 39875 :i0696 4856 di. Amerikadaki müstemlekeler ist1 ~ 
v:rmsiz e soğuk ıta '°1abmr. Onun için ;yah ııgöilü, l_,65 - 1~75 be>yımda, ıgeni§ o- rif müdürlü,ğüne bir taminı :gön?ier - 24039 12021 3201 28831 13718 1473 .kazandılar. İngiltere, Nr.polyonn :ı1ır 
bu ıevsnfı haiz olmalda beraber 'Sevim'li muzlu , ibalık: etinde, güler <y.Üzlü. mi.ştir. :Bu tam.ime göre lmtallıyet mek- '2491 34234 24313 34177 15269 38473 A~ ittifakını yaptı ve yaşattı. i1'

1 
11 

'\Te .:ruhuma yakın olmalıan·. !Ben müzik- 'l'abiati: cidai, her aksiliğe çabu"k 1az- 'teyleri imtihanlarında remıi mektep ;:..l)'..20 25804 24445 369U5 8587 12101 yet onu Sent .Elen adasma sürdil ... 
18

.,1' 
ten ve bilhasa rakstan çek hoşlanırım. maz. Ailesini ve çoculd::ı.ruıı .ihmal eı:mez . .muallimleri mümeyiz olarak bulun - 8219 11002 35420 ~'26 27304 6790 de olan bu vaka üzerine .İngiltere bil~. 
Bana gönlünü açacak e izdivnC' tek1if e- Musikiyi sever. Dans ve 6aiı oyunları maktadır. Halbuki ayni tarihlerde mü· 14000 17219 5624 21465 7143 36395 bir müstemlekeci devlet oldu ve liiıldi5 
decek gençte bedii his arnnm. ·İdeal bir mahcup olmıyacak :kadar bilmelidir. meyizlerin keneli mektebinde ımtihao· , 14228 tanda tek ba_şına kaldı. 1• 

erkekte ~eciye, jyi .ahlfdr.., ldbarbk gıbi Tahsı'1i: Ortadan aşağı olmamalıdır. lan bulurunası mevzuu bah!stiı· .Bu i. : U>~ 23502 18521 8534 4618 İngiltere daha sonı·a sırnsile tahtB ~"' 
.hasletJerJn a ~ • .:ı:ı. 1- - • ... 2550,, 6918 37944 39352 5783 17256 k d"" a·· " Gi)'Oı" .r:ına~ aa ;uan~ye uzum Mesleğine sadık olmalı. lleride çalışarnı- tibarla ekalliyet mckteple:ia.ın mezu • an or uncü Corç ve dördüncu 7 • ~; :? ~e~li~~e~ e:rkeP. Avrupada :iyi ya~k ha1e geldiği zama.r. "kendisine, ai- niyet imtihanları mayısın a ı ne :kadar 1439~ 23125 473 :9952 24862 20718 zamanında gittikçe kuvvetlendi. 183 r' 
) 5 hsil go~uş ol .. malı~r. lesıne ve çoctlklanna bakabilecek -geliri yapılmış olacaktır. Haziran birden iti- S829a 38775 13758 10972 27?17'- 38021 1901 seneleri arasındn saltanat Qiretı '!ti} 

i~ı.r. iffe .. .E-::gır bu unma1ıdır. barep de resmi mekteplerin imtihanla- 29031 38470 24238 24517 7862 16189 j li.ç.e Viktorya zamanında caha. çok ~~-=ıö· 
( Sarı.h adresının c · · · · • ) ilk d 18ı::.ı de Kr ı._. ı.--: d Til• = n şrmz L-'"iememıştır yan: f.-1ii.jgdn rı başlıyacaktır. 31502 16905 759 4~20 23949 17953 u. ..,, ım muııu!"c=n e rşl 

ye ve Fransa ile berab~r Rusya)'ll lcBd' 
So ı Posfa'run Tefrl ası: 31 = 876 · biter. İşm en büyük guç~üğü bu aile - Birlikte bir daha okudular. Turhan: harbctti ve zaferle neticelendi. 1 . 

nin içine bu kadar soku abilmek e idi. - Kim yazclı acaba bunu?. Fl.l"aliçe Viktorya Hindlı.1.an imparııtor~ıı 
Bunu benerdikt€Il sonra üst yanım ne Diye kıvranıyordu. çesi ünvanını aldı. 1878 :Rı>r1in kongre$' Y' 
dü,Llııüyorsun?.. Bülent: de tekrar Türkiyeyi müdafaa için :R~ıı· 

A:radan bir iki gün geçtL Gene bır - Kınıbilir, dedi hangi aıçak, hangi ile çarpıştı. 1879 da Kıbr!Sı cldı -ve ~ı 
;akşam oray;a gü:mişlerdi. kötü rtihiu namussuz herif yazmıştır!. nistan üzerinde bir hima,e kurdu. ·ııı 

• • • - ;\'8Jlll1l: Kıcıııal g-ıp Turlı;:n .kapıdan ireriye gfrej crr ....... ez, Kim olabil" ., zaptedilmiş, ve yukarı Mısır ile su~J,111· E 
1Bıraz denız k da :.:ı la Wa n· - :s 044.... - ırama... _ enarın .uo ş. ı:. .uo - ,gunu ona da bir.ar .:birer sövhyecek '7'r.· detl. ı..:. n~rııtoilugya ilhak edilmi~1• Cenubı lllÜşt B- ükd J • ..ı.:;uvey.re ı :ı.u. - Ben de anlıyamadım, seni çekemi- r-·- ~u 

c uy • crede durdu!ar. .Her za· sonra ellerine kapanıp "Uzun uzun ~1· _ Size bir mektup v.ar.. yenlerden birisi .olacak... cikadaki ihtilfiller bastırıldı. :ı,ıı 
man onların s~~·unu getiren b!.r ıaciam :varacaktı. (]) zaman genç ~ız da elbet _.Bana .mı'? .. Kimden'? •. Kim gön _ _ Her krm ise her halde Lebibede 1901 de 'Yedinci Edv.ard Kral oldll· !bır 
·vardı; otomobilin .geçtiğ· iru rrörüncc ·wnuc:a\.•acak bu da bo""viec" 1HYn1 tul1 ~ . "1 •• •• •• d u...,;..,. • c . B" . . . -Ok 

ge1dı. damacanayı dalclw·du Sb "d lo'ktJ· T '.ı. rt k~ ~- u..u.u ıp :uermrş.... gozu olmalı; mutlaka ondan yuz bula- e ...... ~~cı orç geçti. ırmcısı r--_.,..9ı 
• · onra or· gı ece ı. ur.ııan ıa ı ıduny,ayı ıbıı 'Bilm osta ile geldi t d · · • var.da, :ikincisi biraz snu- jdiler· '"' f 

;~ıhıkdka'Zr~rır~,enik dön~ .Ertesi sa - kadar pembe gör.üyor.dı.L .Qimifüik 1ıer = Tuhafem.:! ... .Benim m~tubumır ::nuşya "'ıralışı~·oro~un ıçm ortalıgı karıştır- hükümdarlık v.azifesini'miikemın~:'rtı 
-ua a ıncırı uyuya doa · ·· :; __ .,_ ·· b ı ·· °"-" T J • •• - .ıır·. . . ··zı .<!fiJ O .. .. ~ yur'-UllC1'i. gun u uşuyorlar, her gun konuşuyor· posta ile si.re 'Dl.i göndermişler?.. Nı; - Ne olursa olsun liiç alfürmaz tılar.J3eşinci Corç zamanındn büyük . ci 
:rçın .5~ e:ıı._ er. g11:':1~. . ~~\ ~il - lar~ kendilerinden j)aşka :er :yüzünde münasebet"?.. sın!.. Ağız dolusu küfr~<ier e :ersin' - çıktı '\Te İngiltere muzaffer oldu. ~i· 
~ndı aeii~ırdılar. Dordu bırlıkte sme- başka .mahlukların :da ~~amakta Ol - - Buna biraz biz de şaştık ama... - .Ben· öyle t·elıdiflere :k~~k v~ • Corç 1936 da öldü ve yerinf' oğlu ~1'· 
i'~ ~ bıı ~:. l , d A J duklarını bilmiyorlarmış, auymuyor • Kimbilir'?.. mem, billr,sin!.. Beni korkutma.Ya ça _ zinci 'Edvard geçti Bu :fevkalfıde ~otıtı 
dr ı .... 

1 
°Y.~ uzan:~or t· r~ r.: larmış gibi, onlar yalnız bil'brrJerl için Turhan mektubu a1d.ı. Açmaktan lışmak, daha ziyade 0 işin üzerine fili- rat, zeki ve halle tarafından sevilnıij. p 

~1~ a o:u en,. ~ı · çe sag~ aşan.. ag ·yaşıyorlardı. lkorkuyonnuş gibi bir kaç sanıy.e cim- şürmek demek olur!.. Kxal, herkesin bildigi gilıi :MadaJll S::ır 
ıçı_n, btg~lık ıçın b.r t~ .soz ~ıle soyle· Bir gün, Bülent, onu yakaladı: de tuttu; .evirdi, .çevirdi: Kağıdile b.era"' - İyiya .işte ... fien kendi isine bakı son meselesinden ·dolay.ı tahtından )(.lr 
~:ytorda"rklı; . iakk·at b.ırbırlenne _k~z:~ı - Gene ne yapmışsın geçenlercie'?~. !her on tanesi heş kuruşa ı;akak ortala- - Yalnız hunun böyle uzn~1p "i~: mıt etti. Yerine '.Kftnunuevvel 1936 dil 
gos er ı erı so ·ulganlık zel'k bır113; d" d N"" · b - :fl ıl . 5 ~-d"' .. ~ . ' · ~ ıyor u, uveyrenın anlattıkıarına ha- :rında satılan ay.agı zar ara yaz mış, ~ı de doğru değil... Ne var ne yok deşi Altıncı Corç geçti. . bBsı 
u~~mce .ortak1lıgı. saclınki yıHardanberı kı1ırsa az kalsın, çam tlevirıvorlllus _ o gün de Beyoğlundan postaya veril - gid:p hepsini Lebibeye <mla~aeag-ım ' Altıncı Coreu karakter itibarile ~ .... 1ıı 

'Se' ışen ınsan arı an rıyordu. ~ A k ' ıa -- · · · · · ,_ .. 
B Tr h u· k .. d . sun... yol, sana ım oı ugunu, kaç :ım.ştı. - J ~ o zaman her şeyi büsbütiin Beşinci Corca benzetiyo .. Jar. onun d"' ı:I' 

•. ıur anı gun enberı kıv· k d - ,, ·· · ı ek ı ·· nıJl " 
ranu nn korkulardan kur'ulma:nm, ?ka"rda ·ba~adn ıbgını1 soran 'ı1~r mı ... !\eden ubütekl'raher, bıraz uzakkulaşmı~: ar; 1:1 .. - a. lusd t ~d:rsi~. Hiç aldmnamak hep _ nında olduğu gibi oğlunur. uuna .. ~ 111 .... 

Lebıbe'" e h 
1 

tı aha b' ı e ır e un arı ese ıyorsun? .. Ma· t unu a~ rahat o va/Jirme ı çın sın en Jyı ... lt ulur, kervan g~çer' İngı'lterenin ı::evket :\; e büyiıklüğii11u 
,, er ı;evı an a p ~ t ır so· d k" kı • · · · · ... ':ot -

luk amanın t~ sırası idi. ~~. ı.. zla anlaşıyorsunuz, se~ın JŞ nı onu yaı:uz ~ ~ı la dı~-~ç?, ~?du: Kendını saklı?'~ra.k y.a~ılan tehditler, hafaza edeceğine şiıphe yolttUl· :ı.llıil'I 
Fakat 

0 
da kc d . ~ .b. d'· guc~nu ormak, soruşturmak hıç kım - "' Lebı ile rnuna be mızı knt t su- apanın maglubıyetinı, z \allılığını Bugün Altıncı Corç 1ngılccre .J{r ·)i. 

'bütün 
0 

korkul n kn unıt 1 muı gı ' ' 1
' senın aklına gelmez. Evlenıiikten san- tte k m ·~·niz t dirde lı lllJUl rir. Hem şimd bırak bu lliflal'ı ve Hindistan imparatorıııgu tacını gı 

ar, urun Ular yavas va· Ta da bir srr ı· · s· · 1 _ .. _ fe]~ il · d"" ·· ·· ·· h k b" b kı ' vaş sıyrılıyor, gcç'yordu. Onlnr blı-h' r· . . a~ı ge :rırscn: r. • uutliye ~CCı=R ~ erı uşunun~z » e :es ıze a · yor!. yor. ve ge-
1erHe bu kadnr anlaştıktan sonra nasıl kadar hır ıkte ı~ yaptıg~mız fabrikaclıın Imza yo~tu. Etrafın~ .bakınd .. Hele- O gece Turbanın hiç ne., 'esi yoktu. Bunun, gerek Kral hanedanlığı j~ııı 
olsa günün birinde her sev: düzelecek- ayrı~dım. Çok zıyan ett~. de ondan ... » canını bellı etmemek .ıçın .dudaklarını Çok da oturmadL Bülentle beraber çık· rek Büyük Britanya irrıparatotJuğıl 
fr bir zmııanlar nasıl ol~p-da Bülendin d~rsın; ben de : «Evet, oy1e . ..» derim; ısırdı. Sonra Bülende seslen.dL Bır kö- tılar. Yolda uzun uzun çekıştıkr. hayırlı olmasını dileriz. C(itt 
~asall~ ~ ,ınlarına .kurban oldu- hır masal da o zaman ~.dururı.ı.z, .olur ~eye çek.ildiler. mektubu ona göst-erdL (Arkası var) ~1tıran 
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[ittihat ve Terakkide on aene 

iTTİHAT VfEcü kİERAKKliiN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen _ _,. 

Teşkil ettiğimiz çe te Anadolu 
yolunu gizlice tutmuştu 

.Ankaranın uzaktaki hayali gözler! - ldiğim için, Nadiden sonraya kalmayı 
rnın ö ·· ·h · ka lduk k nune gelerek, aradaki mesafeleri rercı ettım. Son treni çırmış o • 

1 ıs~~n olsun yayan gitmenin güçlük- tan sonra iki hafta daha gecilonekte bir 
~:rı~ı düşünerek eve döndüm. Polisin beis yoktu. Hiç olmazsa ailemin vazi· 
old~~en pe~.imize takılacağı· :nuhakkak yetini ıslah etmiş olurdum. 
iiz guna gore evveıa, evle anlaşmak İstanbulda kaldığım müddetçe de bir 
rn:~e ~akit geçirmeden Bostancıya g:t- yandan kendime yol seÇmek işi ile meş. 
de .

1 
lazımdı. Fakat, bu defa araba ile guldüm. Ankaraya hangi yoldan git -

de ğı ' yayan gitmek münaiipti. Belki mek daha iyi idi? 
r Yollarda sıkı bir soruşturmaya uğ· Ankaraya hangi yoldan gidilirdi? 
ı::ıak tehlikesi vardı. Daima arka ve Ankaranın en tabii ve herkes tara -
ge a Yollardan, ekseriya tarlalardan fından tercih edilmiş olan yolu, Ko-
rarrek eve geldim. Uzaktan evin et· caeli yarımadasının dahilinden geçen 
Ba~nı tetkik ede ede içeriye girdim. ve adı olup ta keneli olmıyan meşhur 
harba_ın da evde idi. Birbiri üstüne iki Bağdad caddesi idi. İkinci bir yolu da 
barnı1: ~orup hasta etmiş olduğu ba - denizden, İtalya vapurları idi. istan -

İk· hır müddet konuştuk. buldaki İtalyanlar artık açıktan açığa 
tnışo;dha__rbin sıkıp sıkıp posasını çıkar· bize yardım ediyorlardı. Gizlice vapur-
denbe ~gu babam - o, Balkan harbin • !ara alıyorlar, Ak veya Karadenize çı -
tirrn· rı ?ayatmı hep karargahlarda ge- karıyorlardı. Hatta istiyen olursa İtal-
tıirn 11 hır ordu muhasebecisi ıdi - be- Bay Memduh Şeuket yan pasaportu da veriyorlardı. Muh -
rünrn .. nkaraya gitmeme taraftar gö • küdarda her iyi tanıdıgwım insanın evi· tar Bey, bana, Memduh Şevketle bera-

uyordu. b İ 
A ne kendi evim imicı gibi düşüyor ve ge- her u yolu tercih ettiklerini ve stan-- ~vant·· t .,. 

Di ur. ceyi orada g€çirebiliyordum. buldan Brindisi vasıtasile Antalyaya 
kat bYOrdu. Belki de bir avantürdü·, fa- gı·deceklerı·n· .. l d. Be b olun 

u d OskOdar ı·andarmasının ı soy e ı. nce u y ins~n ~a. a nıiskin}ikten, ve miskin bir iki kusuru vardı: Masraflı olması ve 
lirn etgıbı kendini Ingilizlerm eline tes- vatanperverliği istanbuldan çıkarken gemileri arıyan 
tını h ıne_~ten elbet daha iyi idi. Genç- Üsküdar jandarması, adeta resmi bir İngilizlerin eline düşü vermek tehlikesi. 
İde~1. enu~ kuvvetlerim yerinde idi. surette Ankara tarafından idare edi - Bunun için, kara yolunu tercih ettim. 
Yega ıst hır insan sıfatile, yapacağım Jiyordu. Kumandan nefere varıncıya Beş gün yürümek, altıncı gün Adapa -
sı Uıi~e Şey, bu milli davanın müdafaa- kadar herkesin işi, gücü İstanbulu talı· zarına varup, ondan sonra Geyveden 
ti. e avantür de olsa, iştirak etmek- liye edip Ankaraya gönderilmesi lazım itibaren drezin gibi vasıtalarla Eski -

~en bilirsin, oğlum ... 
dat 1/ ve benimkileri gücü yettiği ka
la ko~rnaye etmeği üzerine aldı. Karım
Yerıer·Uştum; gideceğim, saklanacağım 
telcra 1 

haber verdim, vedalaştım ve 
tuk. ~!~la .çıktım. Artık serseri olmuş
olınak va~ı çiğnenmiş olan bir insan 
rnı]lj bir : anı:ıı sevmek ve insan gibi, 
l'rıek cür .. anıı? hayatı yaşamayı iste -
tarnıya ~lerınden dolayı evinde otu-

n ır serseri! 

.. Artık kaçıyorum 
O gun ·ık .. 

geçirip Mı ışun, geceyi Acıbademde 
kında aUıarla çiftlik işlerimiz hak-
2arnan~Utab1~ kalmak oldu. Zaten, bir 
2irn ç·r:~~rı, Büyük Bakkal köyü bi
Çeteıe 1 lıge gözünü dikmiş, burasının 
iniş ~~.barınma yeri olduğunu hisset
Biz~1 ıp İngilizlere haber veriyordu. 
Olduğu or~~a barınmamız güçleşmekte 
Edeb·Iın gıbı, çiftçi~ik yapmakta devam 
hiaz~ ek de şüpheli bir hale gelmişti. 
fjye :rı~ kabil olduğu kadar işleri tas· 
kara e usttarafını da ona devretmeğe 

'brrt vermek güç olmadı. 
.c. esı ·· 

\tasıt 1 gun, kenar yollar, .ve kenar 
gaye~ arla İstanbula indim. Ingilızlerir.ı 
lstanb sıkı polis •edbiTlerine rağmen, 
ltoıay Ulda dolaşmak, bizim için artık 
dola Qlnıu.ştu. Bir iki aylık serbestçe 
hisı:;1a, b.ır. kaç aydan beri d~ğlşen 
huıa k ve fıkırler, Ankaranm eli Istan
tanb 

1 
adar uzandığı zamandan beri İs . 

~nrn u da cereyan etmiş olan teşkilat· 
tab· ~ gayzıeti, bütün bunlar, o zamanın 

ırınce ·ıı· . lnsa 
1 

mı ıcı veyahut Kemali olan 
lınsun ~ra bir sürü kolaylıklar veren 
iun r rdı. Nerede kimlerin .bulundu· 
ll'ıa)t~ arkadaşların nerelerde sakian -
aıı te bulunduklarını, birbirimizl~ na
llasıı ~as edebileceğimizi, nerelerden 
li b·ı· aber alıp verebileceğimiz! peka-

ls ı 1Yorduk. 

tara~nbulun ve Üsküdarın hemen her 
tisi ~~d~ bir. takım evler vardı. Ekse· 
hulun uçuk. It:i~~t~ılardan mürekkep 
tağrnean bır s~~u ınsa!1~ h~r tehlikeye 
!le n, evlerını Kemalılerın emirleri
:tıuş arnaae tutmuşlardı. Falanca ile ko
tdr rn~~ lazım geldi mi, size filancanın 
ken~~ını .v~riy~r~ar, oraya gid!yor ve 
dar 1 evınız gıbı, orada istediğiniz ka
tlll{~turuyor, .filancayı görüp konuş -
faıa n sonra bir de öğreniyordunuz ki 
lltı~~ca da oraya gelip filanca ile ko-

""'caktır• 
16 . 

C!e, 1 martı takip e~en dört haf ta için
tn stanbulda ve Usküdarda, hiç de • 
~ıks; bir düzüne bilmediğim eve girip 
huı~rn. Bundan başka, gerek İstan -

a, gerek Kadıköyünde, gerek Üs-

gelen her şeyi göndermek olmuştu. şehir, Bileciğe varmak, en kolay bir 
Muntazam kılavuz ve nakil vasıtaları yoldu. Kara yolundan gidildiği zaman, 
teşkılatı vücuda gelmişti O esn~da ha· insanın nerede olsa saklanması ve ica
rekete hazır bir hale gelmiş olan Yu - hında kaçması da mümkündü. 
nus Nadiyi bu yoldan selametledik. Bu yolun tek bir mahzuru vardı ki o 
Ben, henüz çiftlik işlerini tasfiye ede- da Düzcedeki Anzavur isyanı id!. An
mediğim ve geride bıraktıklarıma, bır cak, Adapazarı tarafı açık olduğu için 
zaman için bana muhtaç olmaksızın ge· bu da bir tehlike sayılamazd~. 
çinebilmek imkanlarını vermek iste · (Arkası var) 

S ATIŞ ILANI 

lstanbul Dördüncü icra 
luğundan: 

Memur-

22841 ikraz numarasile Fatma Nurem tarafından borç alınan 225. lira mukabi
linde Vakıf Paralar İdaresine birinci dert>ccde ipotekli olup paraya çcvrılmcsine 
karar verilen ve tamanıırıa yeminli üç ehli vukuf tarafından 450 lira kıymet tak
dir edilmiş olan Ahırkapıda Akbıyık mahallesinin Cami sokağında eski 14, yeni 
10 numaralı ve şartnameye ıliştirilmiş olan İstanbul Tapu heyetı baş fen me
murluğunca çıkarılan harita ıturetinde görüleceği üzere önü Camiişerif sokağı, 
arkası Şömendöfer yolu, yanları 7 ve 19 numaralı mahaller ile mahduu aralığı o
lan evin evsafı aşağıd:\ y~zılıdır: 

Zemin kat: Zemini çimento, kuyusu olan taşlık ve zemini çimento, halası olan 
mutbakdır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde biri sandık odası olmak üzere iki oda, musluk 
taşlı aralıkta bir haladır. 

İkinci kat: Bir sofa üzerine ıki odadır ve ikisinde de yük ve dolap vardır. 
Gayri menkul ahşab olup üç katlı ve esaslı tamire mühtaçtır. I:?ahçt!nin etrafı 

duvarlıdır. 

Mesahası: Umum sahas: 54,5 metre murabbaı olup bundan 11,5 metre murab
baı ön yan tarafında aralık bahçe, ged kalanı üzerine bina mebnidir 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yozılı gayri menkulün tamalflı açık art

tırmaya konmuş olup şartnamf>sinin 21/5/937 tarihinden itibaren •i:uremizde her 
kes tarafından görülebileceğı gibi 21/6/937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
14 (on dört) den 16 (on a1tı) ya kadar dairemizde açık arttırma ıle satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhanm~€'n kıymetinin yüzde yetmiş beşini bu:~adığı takdirde 
en son arttıranın taahhudü baki kalmak üzere 6/7 /937 tarihine mıisadif Salı 

günü saat 14 den 16 Yd. kadar dairemizde yapılacak olan ikincı t\J'Uınnasında 
gayrimenkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takd•rde en son 
arttırana ihale edilecek v~ bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanmı hükümlerine 
tevfikan satış geri bırakı1:u·akhr. Tal41>lerin muhammen kıymetinin ytlzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mt:ktubunu ha
mil bulunmaları lazımdlr. Müterakim v<'rgiler ile vakıf icare3i, ve IY-Jediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli 

müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve İflas Kanununun 126 ıncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
diğer alŞkadaranın ve irtiialt hakkı sal'ıiplerinin bu haklarını ve huımsile faiz 
ve masarif e dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bılrlirmeleri, aksi halde haklan tapu sicille:-HP. sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşrnasmdan hariç kalacakları cihetle albadı:ıranın işbu 
maddenin mezkur fıkrasır.:ı göre hareket etmeleri ve daha fazla maJCmıat al
mak isteyenlerin 936/163il dosya numa.rasile müracaatları ilan olunur. (2679) - Eksıit;;;temdldl ----·--

Türk Hava Kurumu Genel Mer
kezinden: 

İnönü Türkkuşu meydamnda yapılacak (49723) lira keşifli tesisatın ek
siltmesine hiç bir istekli iştirak etmediği için münakasa 17 /Mayıs/93 7 pa
zartesi saat on beşe kadar uzatılmıştır. (2659) 

Sayfa 9 

• Ayni şeyın eskisi 
Y azan:Roberı Dieudonni 

Claire, yan hüzünlü bir tavırla: 
- Daha şimdiye kadar tam manasile 

mes'ut olamadım, dedi. Neden pşıyor • 
sunuz? Evet oldukça hassas bir kızım. Si
ze, neden mes'ut olmadıiJmı anlatayım 
da dinleyin! Evin en küçük çocuğu ben
dim. Ablam -Teraza iki y~dayken, ben 
doğmuşum .. Annem, babam zengin değil
lerdi. 

Genç kız içini çekerek ve yanıma biraz 
daha yaklaşarak devam etti: 

- Çocukluğum da acı içinde geçti. U
zun süren hastalıklar insanı nasıl sarsar 
ve hırpalarsa, çocukluk yıllan da beni 
öylece hırpalamıştır. 

Ablam, benden büyük olduğu için, o
nun scrpilmcsile kencfüıne dar gelmiye 
başlıyan elbiseleri ben giyerdim, ben es
kitirdim. Büyüdükçe ona yeni esvaplar 
almıyor, bana ise onun üstünde bütün 
çocukJuk heveslerini tatmin etmiş oldu
ğu eskileri kalıyordu .. 

Bu eskicilik beni fena halde kızdırıyor 
ve kırıyordu. Fakat ailem bunun farkın
da değildi. 

Claire hem anlatıyor, hem de kollarını 
heyecanla sallıyordu. Bu suretle beni, 
sozlerinin tesirine kapılmağa sevkediyor
<lu. 

- Annem ikide birde Terazaya döne
rek: 

- Yavrum görüyorum, ayakkabılar a
yağını sıkıyor, derdi. 

Birazdan çarşıya gidelim ce sana ye • 
nisini alalım, ayağındakilerini artık 
Claire giyer; gelecek seneye kadar onları 
eskitir. Bu yüzden ablc.mı sevmemeğe 

başladım. O bulunmasaydı kim bilir ne 
kadar mes'ut olacaktım. Senim bütün is-

Çeviren: Faik Berçmerı 

zun hesaplardan sonra abnan mavi a • 
ten dikildi. Dikilen bu elbjse hoşuma git. 
rne:mişti amma, gene sevintyordum. Kelli' 
di kendime: 

- Bu elbise kötü mötü emma Oal 
hürriyetime kaVU§turdu. O benim elbl • 
sem değil, hürriyet bayrağımdır, diyor • 
duın. 

Ablam yirmi iki yaşına girmişti. lHıı 

gün babam, kendi yanıncia çalışan hm 
gençle eve geldi. Bu, dairedeki muhasip
lerden biriymiş.. Delikanlı daha o gün 
hoşuma gitti. Edvard o ~den sonra ~ 
vimizde kalmağa başladı. 

Onunla yalnız bulunduğumuz zaman • 
lar bana tatlı bakışlarla bakar; ve bu ba• 
loşlarile beni de mukabeleye mecbur a. 
elerdi. Artık birbirimize iyice tutulm\1§"' 
tuk. 

Bir akşam, yemekte, annem babama 
dönerek: 

- Evvela Teraza, arkasından dıı Claf• 
re evlenmelidir, dedi. 

Bu söz üzerine, Edwar<lla birbirimize 
baktık ve kıpkırmızı olduk. 

İki ay sonra, ablamla Edward evlenip, 
eniştemin yeni tayin edildiği şehre git • 
tiler. 
Ayrılmamıza rağmen onu unutamıyor• 

dum. Aradan iki sene geçince bana melt• 
tup yazrnağa başladı. MP.ktuplarında ati
lamdan şikayet ediyor ve beni eskisi gi
bi sevdiğini söylüyordu. 

Claire buraya gelince ayağa kalktı; ve 
anlatmağa devam etti: 

- Benim talihim böyle galiba .. Bu me
selede de kısmetim ayni rolü yapacak. 
Evvela ablama, sonra ayni şeyin eskisi 
bana .. 

1 eklerimin tahakkukuna yegane manı oy- -Y-a-rı_n_k_i _n_u_s_h_a_m-ız_d_a_: ___ _ 
du. 

Bir müddet sonra ben df" serpildim ve K Q R K u L u K 
bir genç kız oldum.. Bir gün, babamın 

fütarile annem, bana da rliğer kızı gibi, Çeviren: F. VAR AL 
yeni bir kumaş aldı. Günlc>rce süren u-

.__ __________________________ ....... 

lstanbul OçüncU icra Memurlul}undan : 
Nuriye ile İsmail Sabrinin tasarruflannda olup Emniyet Sandtğına birin!i de

ı·ecede ipotek gösterdikleri tamamına 627 lira kıymet takdir ed•:en Yedikulede 
Hacıpiri mahallesinde Ha<.'ıpiri sokağında eski 31 mü. yeni 63 No. Iu bir tarafı 
4 harita Na. lu mahal ve kısmen kasap Dimitri bostanı arkası yjne kasap Dimit 
ri bostanı bir tarafı 2 harı~ No. lu mahal önü Hacıpiri caddesile mahdut kagir 

hanenin açık arttırma ile satıimasına k~rar verilmiştir. Evsafı nş:ığıda yazılıdır: 
Kapudan içeri girildikte bır sofa üzerinde üç oda, zemin katta toprak avlu. 

bir oda, bir bela vardır. Bu kısım s:war.ızdır. Beden duvarlan kağir içerisi bada 
didir. 

Umumi mesahası 117,50 ır.. 2 olup bundan 51 m. 2 binadır. Evsafı yukarıda ya
zılı gayri menkul tapııdaki kaydinde olduğu gibi açık arttırmaya vazedilmi§

tir. 

Arttırma peşindir. Arttırll'lcıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti ınuhamme
nin % 7,5 nisbetinde pey ak~'P.Sİ veya milli bir bankanın teminat mektubunu hi
milolınalan icap eder. Arttırma prtnamesi 12/5/937 tarihine mlisadU Çarşam
ba günü Dairede mahalli möh~usuna talik edilecektir. Birinci arttırması 21/6/ 

937 tarihine müsadif Pa1.artesi günü dairemizde saat J4 den 16 ya kadar ıcra edi
lecek, birinci arttırmada bf'del, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdir
de üstte bırakılır. Aksi takdirde son art tJranın taahhüdü baki almak üzere art
tırma on beş gün daha tc:mdit edilerek 5 '7/937 tarihine müsadH Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak Jkinci arttırma neticesinde c:ı çok arttı
ranın üstünde bırakılacak!.r. 20V4 numaralı İcra ve İflas kanununun 126 mcı 
maddesine tevfikan hakları tapu sicille rile sabit olmıyan ipotekH nlacsklarla di
ger alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususi!~ faiz ve 
masarife dair olan iddıal:ınnı ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte Daıremıze bildirmeleri lazımdır. Aksi t<'.k.dirdc haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriyc ve tanzifiycdc~n ibaret olan Belediyu rüsumu ile del
Jaliye resmi ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. ~O ~enelik Vakıf 
icaresi, taviz bedeli müşteriye aittir. Dııha fazla mallımat almak ıstıye:ılorin 936/ 
2901 numarah dosyada mc·Jcut Pvrak ve mahallen haciz ve takduı kıymet rapo-
runu görüp anlayacakları ı:jn olunur. 12684) 
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• Son Poıııta • ıun tdr6aeı : 20 " Son Posta ,, nın büyük deniz romam : 31 

Endülus .Şövalyesi 
~ Abdurrahman BA-RBAROS 

---~Korsan Petinde . ..-ıt!:~ --Yuaa: A. R. 

Florinda, Kralın odasında sevgilisi Tarif ile karşılaşmışh 
bir anda iradesine hakim olamıyarak " AJlahın 

Yazan : Celal Cengiz 

büyük hikmeti karşısında hayran kaldım. " demişti 
İhtiyar uşak, tek·. 

:rar içeri girmişti. 

iYerlere kadar eğilıa 
rek: 

- Kont hazretle 

Kon tarino Barbarosun Kardinal 
forsaları arasında kürek çekiyordu 

ri! .. Pek muhtere.n: - Bu kadın böy-
madmazel cenapla • le ıssız bir yerde 
rının binecekleri sed dört yıl nasıl yaşa • 
ye, emirlerıne ama· mış? Ben bu işde he 
dedir. nüz yırtılmamış bir 

DcmiştL esrar perdesi gö .. 
Florinda, derin rüyorum ... 

hayretler içinde sa· Diyerek Jüzetta· 
:raya girmişti. nın gözlerinin içine 

Kapılarda bekli • baktı. 
yen uzun mızraklı, Jüzetta, bir saat 
enli kılıçlı, küstah, önceki saf, müte • 
kaba, her gördükle- vekkil Jüzetta de • 
ri kadına bıyık bü • ğildL Ya Salih Re • 
ken muhaflzlardan isin dediği gibi, Bar 
~er görünmüyordu. Merdivenlerde, ko 1 memnun ve mes'udum ... İspanya top· barosa bir oyun oy
ridorlarda, a.cele a~le gidip g~len Be:- rakla:ıı;ıa ayak ~a~tığım dak~k~~anb:ri, puyordu:: y~hut esa 
beri zabitlerıne, emır neferlerıne, jehır hep sızın, hep sızın askerlerınızın yuk· retten hurrıyete ka· 
halkından iş sahiplerine tesadüf edili- sek ve şerefli hizmetlerine dair men • vuşan bir insan se· 
yordu. kabeler dinliyorum ... Daha bir kaç ay 

1 
vincile çarçabuk de· 

Florinda, gideceği yeri bilmediği için evvel, zulüm altında inim iuim inleyen ğişmişti. 
bir zabite sormuştu.: halk, birdenbire o kadar değişmi~ ki. .. 1 Barbaros, Salih 

- Kumandan Tarifi nerede görebi· Herkes gülüyor. Herkes oynuyor. Her-
1 

Reise: 
lirim?.. kes saadet ve memnuniyetten bahsedi· - Bu muammayı 

Dimdik duran Berberi zabiti, büyük yor. Yalnız insanların çehrelerinde de· zaman halledecek, 
bir vekar ve ciddiyetle cevap vermiş • ğil;, da~~a.~ı~'. taşların renginde bile bir 

1 
dedi, şimdiye kadar 

ti: neşe gorunuyor ... Bu Kadar az bir za· tonun macerasını din 
- Bu dehlizi, sonuna kadar takip manda, koca bir milletin bu derecede ledik. Bundan sonra 

ediniz. Karşınıza gelen büyük kapıdan niinnet ve şükranını kazanmal: .. ne bii- da o bizi dinlesin. Artık .:ıunize düştü. Barbaros, Salih Reise bu sözleri gittiğimizi düşünmekte mana var nul 
içeri giriniz. yük iş .. ne büyük muvaffaklyet Tarif: Bir kadından bize tehlike geleceğini söylerken, gemiciJer birbirlerine ba - * 

Florinda, sür'atle ilerilemişti. Tam - E .. bunda; sizin de bir şeref hisse· düşünmek bile küçüklük olur. kıştılar.. Güneş ufukta denize dalıyor-
kapının önüne gelir gelmez, o za • niz yok mu, Florinda?.. B!zi teşvik Geceyi Körfezde geçirdiler. Güvertede fısıltılar başladı: Ortalık kararmağa ba§ladı. 
man vücudü hafif~ ürpermiş: eden .. bizi, bu zafer yoluna sevkeyle • Ertesi sabah yola çıkacaklardı. - Barbarosun gizli bir plAnı var.. Sular gittikçe esmerleşiyor. 

- Burayı, tanıdım ... O ahlclksız kra· yen siz değil mi idiniz? .. Hatta .. artık, Barbaros Jüzettayı kendi kamarası- - Nerden anladın? Jüzetta, bir gemici tarafından ta • 
Jın dairesi. zamanı geldiği için bahsedebilirim .. na göndermişti. - Salih Reise, Korsikada görülecek maraya getirilen yemeği kendi kendin• 

Diye, söylenmişti. hatta bana, bir de kıymetli mükafat Jüzettanın perişan kılığından da bel· hesaplardan bahsediyor. yemekle meşgul. 
Kapının önünde, bir Berberi neferi vaG?tmediniz mi idi).. liydi ki, o bÜ ıssız köriezde uzun za· - Bar barosun hesaplarına akıl er - Rüzgar gittikçe artıyor .. 

duruyor .. kılıcının kayışı ile oynuyor-1 - Evet.. çok doğru. Hakkınız var . .mandanbcri yaşamıştı. mez. Gemiciler sevinç içinde .. 
du ... Florinda, ona d~ sordu: .. . I ~ ?1ükafa~ tamamil~ liyak~t kcspet .- Ge~ç kadının sırtındaki elbisesi li· - Orada ne yapacağımızı biliyor mu Kürekçilerin yüzleri gülmeğe bat • 

- Kumandan Tarıf'i nerede gorebı· tmız. Ve oyle tahmın edıyorum k!; me lıme olmuştu .. onu bu kıyafette sun? ladı.. · 
lirim? !mükafatınızı da derhal isteyeceksın:1.. Romada görseler, bir dilenci diye yü- - Hayır .. ya sen? Koskoca bir gün durup dinlenme • 

Nefer, Florindanın yüzüne bakımya Tarif, gözlerini yere indird.. Heye· züne bakmazlardı. Prensesin asaleti - Benim bildiğim şudur: Korsika den kürek çeken forsalar geniş nefes a· 
bile lüzum görmedi. Sükunetle cevap can ve mahcubiyetten titreyen bir ses· gözlerinden ve konuşmasıDdan • dikkat altın kaçakçılarının sığındıkları bir a· lıyor ve omuzlarını küreklerine aay:ı "' 
verdi; 'le cevap verdi: edilince • seziliyordu. dadır. Barbaros buradaki kaçakçılara yıp dinleniyorlar. 

- Bu dehlizi sonuna kadar taki~ - 1:~Yır Floıin~a .. biraz daha sab - Prenses Jüzetta Kor· i'ca boyunu gösterecek.. Sular iyice karardı. 
ediniz. Karşınıza gelen sedef işlemelı redecegım. Onu, bıraz daha fazla hak - Sade bu kadar mı? Jüzetta geminin arkasında dolaşan 
kapıdan içeri giriniz. etmiye gayret göstereceğim. Faka: on· yolunda.. _ Boyunu gösterirken, elbette ha- nöbetçilerin seslerini duyuyor . 

Flocindanın vücudü, büsbütün titre· ' dan sonra .. sizden alacağımı, Iaizile js. d ·ı· Ertesi sabah Alvaro limanın an gü- raç almayı da ihmal etmiyecek.. Bir kaç Türk korsanı hazin sesler•~ 
mişti. Tekrar, kend(kendine: 

1 ~iyeceğim. neşle beraber ayrıldılar.. 1 _ Barbaros bize, Cerbeden ayrılır • bir ağızdan (gemici türküsü) söylil -
- Orası .. kralın odası ... Demek şim· - Ah, Tarif .. beni korkutuyorsun. Kard inal kontarino Bar barosun for- ken: • ı 

di...... · Ya, benden veremiyeceğim kadar c;ok k' d yor ar. 
Bunları söylerken, ilerlemişti. O, se· bir şey istersen?.. saları a.rasında kürek çe ıyor u. ken: (Hepinizin ceplerini altınla dol • Jüzetta Türkçe anlamıyor-

def kapının önüne gelmişti. Tam o an- - Hay.ır .. hayır .. sizi korkulaca!< ka- Denız dalgasızdı.. duracağım') dedi. Korsikaya hala niçin (Arkaıı .,.) 
Şimalrüzgirıçokhafi(~iyorvege·ı~~~~~·~==~~==~~~~~==~~==~~~~~~~~~~~~ 

da kapı açılmış .. Florinda, zenci bir kö- dar çok değil ... Zaten, parmaklarını • milerin yelkenlerini güçlükle şişiriyor- · 5 A T 1 Ş 1 L A- N 1 
le ile karşılaşmıştı. zin ucunu, çok kısa bir müddet için ba· 

- Kumandan Tarifi nere de görebi- na verecek değil mi idiniz?. du.Jüzetta kamarada yatıyor~u... . İstanbul Dördüncft İcra Memur-
lirim. - Evet. Prenses derin bir sersemlık ıçınde, 

- Giriniz. Kumandanla karşılaşa - - Zamanı gelince; ben bütun elin!zi1 gördüğü rüyadan henüz uyanmamı~ )ug"' undan: 
caksınız. ebediyen bana vermenizi ric3. edece - • ..,_,a,. 

. • · gibiydi.. 24551 ikraz numarasile Fatma tarafından borç alınan (270) lira mukaniw--
Florinda, sevınç ve hcyecnndaıı bo • gım. Al ı· d k t ldug· u a -.. 

varo ımanın an ur u n vakıf paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrjlmesine - -ğularak, aöanoz üzerine sedef işlemeli Florindanın, bütün vücudü sarsıl - d t 
kapının kanadını itmişti. Odanın sağ mıştı. Büyük bir hayret ifade eden de· seviniyor u.. rar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından (1051}) lira la,aıe 

ı T ·r · Fakat, saatler geçtikçe içine bir t"kdı'r ndı'Jmı·ş olan Zcyı·e·Kte Molla Zeyrek mahallesinin Kilise camii ısobJIO-tarafında, büyük bir vazonun yanında, rin bir nazar a, arı1-in yiızüne bakmış· k k . u " 

V or ·u girmiştı: da "''-'kı· 48 mu'"kerrer yeı\ı· fiO No. lu sag· tarafı ve arkası Mustafa hanesi, sol ta-levent gibi boyu ile dimdi'< durarak tı. e sonra: A b ·d· ? '°'"' 
- ca a nereye gı ıyoruz · rafı Mehmet hanesi, önu Kilise camii sokağı ile mahdut evin evsafı aşağıda ya-elindcki kağıdı okuyan (Tarif)i göriir - Ah Tarif .. sen yalnız bir harp Genç kadının beyninde derinleşen 

görmez, şoşırmıştı. Bir and:ı iradesine kahramanı değilsin. Ayni zamandl, ne· bu istifham nasıl ve ne zaman çözülc-
hfıkim olamıyarak: zaket ve hassasiyetinle de, kaiplere ha· cekti? 

- Hey kadir Allah ... Seni, nerede kim olan kudretli bir şahsiyetsin ... Ba- Korsan gemileri, deniz üstünde, 
görüyorum, Tarif? .. Allahın bu büyük na bu zarif ve nazik sözleri nere de çölde giden develer gibi sıralanmışlnr-
hikmeti karşısında, hayran kaldım. söylüyorsun, biliyor musun? .. Ahliıksız d 

h h 
ı . 

Dıye bağırmıştı. bir kralın, kaba ve küsta ca b:1· art!· Alvaro limanından ayrılırken, Sa -
Tarif, elindeki kağıdı, yanındaki ma- ketle kadınlık gururuma tecavüz et - lih Reis Barbarosa soruyordu: 

sanın üstüne atmış .. ellerin~ semaya mek cesaretinde, bulunduğu b!r yerde... _ Bu hava ile Korsikaya ne zaman 
kaldırarak: Bu elimle onun suratına bir tokat in • varabiliriz? 

- Asıl hayrette kalan benim, mad _ dirmış .. bu haysiyetsiz krala haddini _Ancak kırk sekiz saat sonra .. 
mazel~·· Hakikaten sız mısiniz; yoksa, bildirmiştim ... Şimdi ayni eli, büytik _ Rüzgar çıkıncaya kadar Alvaro 
hayalinizi mi görüyorum. bir meserret ve memnuniyetle sana u· limanında kalsaydık fena oimazdı. 

Diye mırıldanmıştı. zatıyorum. Bu elin ebediyen senin ol- _ Tehlikeliydi.. daha fazla kalmak 
İkisi de, birbirlerine ellerini uzat - duğunu söylerken de büyük bır şer<?f istemedım. 

mışlnrdı. Artık, hiç bir şey söylemiye .. duyuyorum. _ Buralarda da bizim için bir teh • 
hatta, hiç hır hareket göstermiye kadır Diye bağırmıştı. like var mı? 
olamıyarak derin derin birbirlerin in Tar'f, bu sözler karşısında, bir an _ Şüphesiz. Halkulvad kaiesine sı· 
gözl~rınc bakmışlardı. mebhut kalmıştı. Ve sonra, rnnç rengi ğınan Amiral Alvaronun bugünlerde 

.Nı.hayet Tarıf, bu sukutu ihlal et • avuçlarının içindeki o elleri, titreye tit· buralara uğraması muhtemeldir. Kor -
mıştı. . reye dudaklarına kaldırmış .. derin bir sikaya gidinceye kadar hiç bir düş • 

- ~lorı~d~!.. ~~.~~~a hissettığ!m me- mesti içinde, dudaklarına dayamıştı. manla karşılaşıp çarpışmak niyetınde 
serretın buyuklugunu hıç bir şeyl<? öl- * değilim. 
Çemem. Ordumuzun kazandığı rnuvaf- y k k b ze taar 

Sabık Got krallarının sarayında, şim- - a arşımıza çı ar ve ı • fakiyet hasıl olan sevinci; şimdi bura- ı ? 
di o sarayın hakimi olan Tarifin oda· ruz eder erse ... ya gelmekle, sen ikmal ettin. ı 
sında bir saat kadar kalan Florinda, - O zaman iş değişir. Bize yapı a • 

Diyebilmişti. h l k b büyük bir sevinç içinde avdet ederken, cak her türlü taarruza der a mu ·a e-
Tarifin bu sözleri, FJor indayı da ha· h 

kumandan Tarif sokak kapısının mer· le edeceğiz. Fakat Korsikaya iç yıp • 
ıekete getirmişti. Gül gibi ncrmin ve divenlerine kadar inmiş.. sevgilisini ranmadan gitsek çok iyi olur. Çünkü o 
pembe elleri'e, Tarifin tunç renklı elle· büyük bir hürmet ve nezaketle teşyi rıtda görülecek bir çok hesaplarımız 
tini sıkarak derhal cevao venn:şti : k 

etmişti. (1ı.r tUı vaT) var. - Ya .. ben, Tarif ... Bilsen, ne kadar 

zılıdır. 

Gayrimenkul ahşap, h.ııhçeli bir ev olup harap ve tamire muhtaçtır. 
Zemin kat: Zemini Mall<ı taşlık ve birbodrum ve bir oda ye zE>mini çiındlto 

bir mutfak ve arkada hır hahçedir. 
Birinci kat: Bir sofa, iki oda, bir he liidır. 
İkinci kat: Birinci katın aynıdır. Binada elektrik tesisatı vardır. 
Sahası: 36 metre muı'3bbaı bina ve 12,5 metre murabbaı bahçe olmak 

hepsi 48,5 metre murabbaıdır. 
Yukarıda hudut evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün taınamı açık art

tırmaya konmuş ol~p ;artnamesinin 21/5/937 tarihinden itibaren daireıniıd~ 
herkes tarafından görü1~ce~i gibi 21/6/P37 tarihine rnüsadif paz!lrtesi. günü .aa 
14 (on dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıJac~k: 
tır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulma~~ğı tak:ı1 
de en son arttıranın taahl-ıüd.ü baki kalmak üzere 6/7/937 tarihme musadff 
r,ünü saat 14 den 16 ya kıı.d9r da.fremizde yapılacak olan ikinci arttırmasında :.:z: 
rımenkul gene muhammen kıymetin ~zdc 75 ini bulduğu takdirde e~ ~n ıerifle 
rana ihade edilecek ve bulmadığı tcıkdırde 2280 numaralı kanun hukurn 
tevfikan satışı geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymeHnin yüzdeb~~ 
di buçuğu nisbetinde pey ak~-esini veya milli bir bankanın ten-.inat mekt~ eye 
lıamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icares1, ve Bcl~Y ..A . . ~~ 
ait tenvirat ve tanzifat rü~umu satış bedelinden tenzil olunacaktır. Tavtz esiJlİrl 
]i müşteriye aittir. 2001 numaralı İcra ve iflas kanununun 126 ın~ mndd"le di
c1ördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alarakhlnr 1

• ..,e 
ğt>r alakadaranın ve irtlfnk hakkı sahip !erinin bu haklarını ve hususi!.e f~nde 
masarife dair olan iddialarını, ilan tnri hinden itibaren (20) yirmi gu~ ıçıtJlB
t-vrakı müsbitelerile bildh·mcleri, aksi halde hakları tapu sicillerih.' ı;abıt 0

• bil 

chkça satış bedelinin payla~masından hariç kalacakları cihetle :ı!akadara;ıuı t~ .ı
maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla maluma~) 
mak istiyenlerin 935/26TI dosya numarasilc müracaatları ilan ol~nur. 
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MAZON 
MEYVA TUZU 

M1DE ve BARSAKLARI 1• N K 1 B A Z 1 ve ondan mntevellid baş ağnlannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir 
kolaylıkla boşaltır. tuz olup MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

-.e DAHA KAT'İ tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMSIZLIÖI, MlDE EKŞlLlK ve YANMALARINI giderir. MİDE 

ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tadsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. Knçnk 

etşe çıkmıştır, fakat bnynk şişesi ekonomiktir. Deposu : Mazon ve Boton ecza deposu İstanbul Yenipostalıane arkasında. No 47 

Sanıatyn'da 
'l'opkapı'da 
Bakır köy'ünde 
\' l'Şilköv'de 
Sarnatya'da 
Sarnatvn'da 
Baıaraa 
li'enı=r·ae 
Cibah'cle 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Analipsis ktlisesi vakfı. 
Aynnikola krnsesi vakfı. 
Ayayorgi ve Analipsis kiliselcrile mektepleri vakfı. 
Ayastafanos kilise ve ilk okulu ve mezarlığı va;cfı. 
Ay:ınikola kilise:si vakfı. 
Ayayorgi > > 

Ayastrati kılisesi ve ilk mektebi vakfı. 
, 

Rum Patrıkhanesi dahilinde Ayayorgi kilisei vakfı. 
(Ayanikola kilisesi ve mektebi ve anhanesi ve Ayaharalam· 
(bos kiHscsi ve Aya7Jnası vakfı. 
Ayakiryaki ve Panaiya Elpida kiliseleri ve mektebi vak-fı. 
(Ayakostantin kilisesi ve mektebi ve Kazh~c~nıe'de Aya 
(praskovi kilisesi vakfı. 
Ay atı api Ayazma ve mektebi vakfı. 
Ayayorgi kilisesi vakfı. 
Katibmuslahaddin mahallesinin Ayayorgi kilisesi vakfı. 
Ayamina kilisesi vakfı. 
Sarmaşık'ta Ayadimitri kilisesi vakfı. 
Ayadimitri \'e Ayajaherna kilisesi ve mektebi vakfı. 
Ayatodori kilisesi ve mektebi vakfı. 
Balıklı Rum Ort.:>doks hastahanesi valdı. 
Bnlıno kilisesi vakfı. 
Rum İlk Muhtelit mektebi vakfı. 
Rum mektebi kebiri vakfı. 
Tekfursaray Hançerli Panaiya kilisesi vakb. 
Mnraşlı Rum İlk rr.ektebi vakfı. 

Mnyemana kilisesi vakfı. 
Meryemana kilisl si vakfı. 

ı R A D y O ı .. l _____ ıs_ta_n,_hu_ı_B_eı_ed_i_ye_s_i _ı_ıa_nı_a_rı ___ _.I 
Haseki Hastanesi 

Bugünk ü Program Polikinlik Cedvali 
ıı Mayıs 937 : Çarşamba 

Öfle neşriyatı: 
İSTANBUL 

12.30: Pllı.kla Türk muslk.1s1. 12.50 Bava • 
dis. 13,05: Muhtelit plfık ne§I'lyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: İnkU!i.p dersleri: Üniversiteden nak 
len, Yusuf Kemal Tenğirşenk tarafından. 
18,30: Pliikla dans muslklsl, 19,25: Mando
lin orkestrası: Berk ve arkadaşlnrı, 19,50: 
Konferans: Spor fevatdl hakkında Bay H:ım 
dl Emin Çap tarafından, 20; Nezihe ve ar
kadaşları tarafından Türk musiktsı \'e halk 
şarkllan, 20,30: Bay Ömer Rıza tarafından 
arabça söylev, 20,45: B!men Şen ve arka -
daşlnrı tarafından Türk muslklsl ve halk 
şarkıları: Saat ayarı, 21,15: Orkestra. 22.15: 
Ajans ve borsa haberleri, 22,30: Plükla solo
lar, opera ve operet parçaları. 

YARINKi PROGRAM 
13 Mayıs 937 : Perşembe 

İSTANBUL 
Ö~le neşriyatı: 
12.30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50 Hııva -

dls. 13:Muhteıır pU\.k neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19,25: Spor 
müsahabeler!: Eşref Şefik tarafından, 19,50: 

Dahiliy~ 

Hariciyf 

Nisaiye 

Göz 

Cildiye 

Çocuk. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 

10-12 10 -12 10-12 10-12 10-12 10-j2 
__________ ..;_ ________________________ __ 

ıa-Ja 13-15 13--15 

10-12 10-12 

13--15 13-1~ 13-15 

d- 10 8-10 8-10 8-10 8-10 

t3 ·15 

10-12 

13-15 13-15 13-15 

10-12 10-12 11-12 

13-15 

10-12 10-12 

13-15 13-15 

13-15 

11-12 

8-10 

10-12 

10-12 
13-15 

10-12 10-12 10-12 10-12 10-·12 J0-12 __________ ..,...;;; __ ~...;;..--~-----------

l 3-15 13-15 13-15 

Kulak, Boğ:ız, Burun-':"':"""""':""::---l0-_ı_2 __ 1~0--1_2 __ 1_0-_ 1_2_ ---..-·- 1_0 _ 12_ 
13-15 13--15 13-15 

10-12 10-12 10-12 10-12 10-L2 10-12 Asabiye 
13-15 13-15 13-15 

8-l~ 8-1"2 8-12 8-12 8-12 
Rontken 

13·-15 13-15 13-15 

8-12 Bevliye 
13-l~ 

8-12 8-12 8-12 

Bclgrad Meryemana kilisesi vakfı. 
Frurniya kilisesi ve Ayazma vakfı. 
Paruıiya kiHsesi ·;aldı. 
Yuvakimion RuRl Kız mektebi vakfı. 

Konferans; Spor fevaidl hakkında Bay Yu
suf Ziya tnrafından, 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Turk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Bay Ömer Rıza tarafından nrapça 
söylev, 20,45: S::ı.tıye ve arkadnş\arı tar.ıfın
dnn Türk mus'ltlsl ve halk şarkılerı. Sant 

1 nyan. 21,15: Orkestra, 21,45: Bayan Kızıla-
! yın lştıraklle tangolar, 22,15: Ajnns ve bor
' sa hııberlerl, 22,30: Pl~kla solol:ir opera ve 

Diş Hastalıkları. 
13-15 13-15 13-15 

Surp Asvauızi kilise. mektebi ve mezarlığı vc:ıkfı. 

Anarat Higütium kıJisesi vakfı. 
Babnhaydar'cla Surp Agya Ermeni kilisesi ve mektebi vakfı. 
Ermeni Protestan k;Jisesi vakfı. 
Surp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 
(Sfırp istepanos kilisesi ve Kapamaciyan rncktebı ve mezar
( lığı vakfı. 
(Sulumanastır'da Surp Kigork Ermeni klliscsı ve Sahakyan 
(Nunyan mektebi ve mezarlığı vakfı. 
Merycmona namı diğer Knnlı kilise vakfı. 
Kazganisadi maho.llesinde .Meryemana kilisesl vakfı. 
Meryemana Drasörleri kilisesi vakfı. 
<Surp Nikogos .kiJisesi vo Lcon Vaııtuhyan mektebi ve me-; 
(zarlığı vakfı. 

Sarp Ohannes kil :sesi vakfı. 
Surp Ohannes kili~esi ve mektebi Vakfı. 
Surp Pırgiç kilisesi ve hastahanesi vakfı. 

(Surp He.rşdagabet }~rmeni kilisesi ve Horany(jn mektebi ve 
l'tnikapı'da (mezarlığı vakfı. 
!laıllt Tatios Partagimeos kilisesi ve mektebi vakfı. 
Daıaı Musevi Cemaati vakfı. 
Salınato Musevi 1ıastahancsi \Takfı. 
'l'eıtfurs ınruk Musevi ~inagonu vakfı. 

aray M • ro~ • 
Ceın : usevı '--\:'maatı vcıkfı. 

kınar, ~;~erde idare olunan vakıflardan scmtkri ve isimleri yukarda yazılı va
hUküını .2 - Sayılı Vakıflar kanwıile ni.zamnamcsine ve olbabt&ki tAfimatname 
837 tar·~ı:ne tevfikan tek mütevelli tayjn edileceğinden alakalılaım 23/Mayıs/ 
olUnUr ı uıe kadar İstanbuı Vakifİar Başınüdürlüğune alelusul müracaatları ilan 

• (2558) 

8erntırn~h 
-v ur ve 

~hailesi 

~ . 
~~Çekap1 Şeyh 
8'ut ıned geylllnl. 
~ anahnıet Üçler. 
.._ •kpıız ı. ı 
~ıçeıebı. · 

Cadde veya 
sokatP 

* 

Zemin katında. 

• 1 

* 

4-cn katında. 
Şeynıehmed Geylt\nl. 
Sebzetıano 

Fuııdp8şa. 

Limon iskelesL 

No:sı 

8 

1·8 

4,6 

Cinsı 
'Muhammen 

kirası 

Mağaza. 

Depo (Dipten 2-cl 
d.reğe kada r. 
Penceresiz o:.ıa 

Hidayet camii yeri. 
DDkkAn ve iki oda. 

Liri\ K. 

43 00 

20 00 

7 ()() 
25 00 
20 00 

2 Mektep mahalli. 5 oo 
Ortaköy Pazarka- 47 
yığı mahnUi. 

~~~ka?~a ya~lı mah:ıIJer !J38 ~emesi Mayıs nihayetine kadar pazarhkla kir:ıya 
at 15~8tnden ıstekli'er 'Pl'Y ]>aralarile !Jeraber 20 Mayıs gJ7 Perşembe günü sa

c kadar İstanbul V:ıkıflar Daşmü<lürlüğün~e Akarat kalemine ı;clmc " eri. 

~ 26 

Peypnrnsı 

Lira K. 

* 
(2665) 

* 
15 55 Fntih'fo Kirmasti mahallesinde 207 metro murabbaındaki 

Khmasti camii arsıısı. 316. 
22 00 Mahmutpa~ı, Hacı kiiçük mahallesinde Kürkç:.i hanı ıçhan 

fovkan.isindc 11 'N o. lı ocfa. 4158. 
45 20 Çelebio~lu AlaE>ddin mahallesinde Ycnicami r!vlusu abacılar 

sokağında e<:ki 72 yeni 76 No. taj. 45 No. 1ı dlikkanın 1/2 
\> hisse~i. 4880 

\tt:ka.rıda yazılı olan üç parça emlak aı;atılmak üzere on beş gün müddetle açık 
,~ay_a çıkanJmıştır. İhalesi 27 /5/93 7 Perşembe günü saat 15 te yapıJacaktır. 

lilenn Mahlfilat Kalemine gelmeleri. (2664) 

operet parçaları. Beyoğlu Ha~tahanesi 
Polikinlik Cedveli 

Pnznrtesi 

1(J -12 

Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi 

Aldanma"'tla!< için 
Verilen şeyle alınan k~rşı· 
lık arasında, büyük bir mü
badele farkı bulunmamasıaa 

dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 
değerini onu senelerce ev
vel beğeamiş ve kulll>nma· 
ğa karar vermi~ olanlardan 

sorunuz. 

Beşiktaş tapu sicil muha!ızltğından: 

Hariciye 

Dahiliye 

Rontken 

Bevliye 

Çocuk 

Asnbiye 

J:j- 15 

10-1:). 

13--15 

10-12 

13-15 

J0-12 

13-15 

10-12 

10-12 

13-15 

10-12 

10-12 

13-15 

10-12 10-12 ------------l 3-15 13-15 

10-12 

10-12 
13-15 

10-12 

13-15 

10--12 

Cerrah paşa Hastahanesi 
Polikinlik Cedveli 

10-12 

10-12 

10-12 

10-12 

10-12 

İstanbul Ermeni patrikıiğine merbut Paznrlesi Sıı.ı Çarşamba P.!r~embe Cuma Cıımarte.f 

Yedikule haricinde klliı. hastane vakfın- lU -ı:Z 10-.-12 10-12 10-12 
dan olup Ortaköyde Gül sokağında bir ta- Dahiliye 13-15 13-15 13--15 
ı-af ı İspironun evi, bir tar:lfı İsa kın evi, 1 

10-12 10-12 10-12 
bir tarafı Hacı Tahsinin evi, bir tarafı Asabiye ------------
yol ile çevrili eski 3, yer.i 5 kapı No. ıu 13-15 13-15 13-15 
ev evvelce Hacı Ahmedin kansı Meleğin 10 -J2 10-12 10-12 10-12 10-12 

10-12 10-12 

10-12 10-12 

10-12 
iken ölmcsile kızı polis Sadullah karısı Bevliye ,-----13---15 _____ 13-15 13-15 

Zebraya intikal ettikten sonra Zehra (75), 10- 12 10-12 10-12 1~12 10-12 10-12 
liraya Yascf Salan kızı Donnaya satmış Kulak, Bo~!az, Burun-----------------------
vc Donnaya mezkür patrıkhanı> vakıf ı 13-15 13-15 
mütevelliliğinden ~ şub~t ~26.tarih ve 774 . . ,.. J0-12 
rayılı vakıf senedı verılmış ıse de tapu-ı Cildıy • 13-.-15 
ya devrolunan defterlerde bu satış vu - 08-lı 
kuatı kayıtlı olmamasından sözü geçen Rontkeıı 
evin mahallinde yaptırılan tahkikatta l3-l5 

~ apılan satışın vukuu tahakkuk eylemiş 
ve Donna adına tescil yapılmasına da Diş Hastalıkları. 

10--12 10-12 10-12 --1-3--15 __________ 13-...... -15 _____________ __ 

Beşiktaş kazası tapu komisyonunca 7 /5/ · 
P37 gün ve 19 sayıla karar verilmi~tir. 
Evvelki sahibi Zebranın ikametgahı ma
lum olmamasından kendL<tinin veya ve
resesinin komisyon kararırıa karşı bir iti
razları varsa bir ay zarfmda Vilayet Ta
pu komisyonuna itira'd:ı bulunmaları 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (859) 

SVECIA 
Markalı 

sor MAKi NALARI 
Hem ucuz, hem sağlam 
fazladan da ikrami

yelidir. 

Zeynep Kamil Doğumevl 
Zcyn<>pkamil Doğumcvmde her gün saat 10-12 ve 13-15 de mütehassıs etib 

ba tarafından Polikilinik yapılır. (2692) 

* * 
itfaiye efradı için lüzumu olan 30 kalem kösele, çivi, sahtıyan, iplik ve 

saire açık eksiltmeye konulmuştur. Listcsile şartnamesi Levazım, nümunele
ri de itfaiye müdürlüklerinde görülebilir. Bunların hepsine 13 71 lira 80 ku· 
ru~ fiat tahmin olunmuştur. İstekhler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 
102 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz v€ya mektubile beraber 13/ 5/937. 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulwımalıdırlar. (B.) 

(2345) 

* * 

JlirK .:Jf IJrtl/Ja Lıd. sıı. 
GALATA. PEftSEMK f"AZA" I 81 

ISTAlll8 U\. 
Z i RA T l • t • nbul • , a lefon • 41108 

T eıaref 

Fatih Garaj atölyesine lüzumu olan bir tane torna tezgahı açık eksiltme
ye konmuş ise de bedeli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 
14/5/937 cuma gününe uzatılmıştır. Bu torna tezgahına 1250 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek-

! liler 2490 No. 1ı kanunda yazılı vesika v-e 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Daimi En· 
cürnende bulunmalıdırlar. (B.) (2675) 

OksUrenlere: KATRAN BAKKI IKBlll 
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' 
Magazası 

14 Mayıs 937 Cuma günü açllacaktır. 
Adres : Beyoğlu - istiklal caddesi 353 

Yine TEK KOLL 
Daima LL 

Bagtlnktl birinci llefldede dabl 3 btlylll ikramiyeyi birden verdi. 
30.000 

lira kazanan 8369 No biletle 
Samatya Hacı kadın caddesi 
48 No hanede Bayan İfakat 

12.000 
lira kazanan 85 ... 0 No biletle 
Koca Mustafa paşada Duvarcı 

ustası Ahmet 

10.000 
lira kazanan 27752 No biletle 
Ticaret odasında iki arkadaş 
memur Bay Mehmet Ali ve Umer 

DİKKAT: Birinci keşidede bilet alamıyanlara f rk } d devamlı bilet 
ikinci keşideden itibaren ayni pttra ile a a ma an verilmektedir. 

Adres: Eminönü köşede 57 No TEK KOLLU CEMAL GiŞESi sahibi CEMAL GÜVEN 
~---•"' Ç O K D 1 K K A T : Hiç bir yerde ıubesi yoktur. T eJ : 24293 

lstanbul Defterd•rllOından : 

:Küçükpazar 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

:Aksaray 

. 
Beyoslu 

Büyükada 

Kuzguncukta 

Fenerde 

Çengc !köyünde 

Kuzguncukta 

ı 

. . 

. . 

.. . 
Çengelköyi.ınde : 

Kandillide . . 
Çcncelköyünde : 

Küçükpazar 

Kuzguncukta 

Kandillide 

Kuzguncukta 

KandiWde 

Kumkapıda 

Kandillide 

Uzunçarşı caddesinde eski 77, yeni 320 sayılı dük
kanın 6/20 payL 

Taksim Ebu!adıl mahallesinde Defterdar cadde.c;:n 

Lira K. 

901) 00 

de eski 40 yeni 61 sayılı 111,37 metre murabba. 
arsanın 2/5 payı 310 36 
'!'atavlada Şahin sokağında eski 46 yeni 50 sayılı 
90,78 metre murabbaı arsanın tamamı ..• 

Katipkasım mahallesınin Alboyacılar sokağı""cfa 

eski 82, yeni 96 sayılı ve 66 metre murabbaı &r
sanın tamamı . 
Taksim kaz:ıncı ınahaJlesinde saatçi sokağında l'S

ki 1, yeni 3 sayılı ve 98,25 metre murabbaı Arsa 
ve derununda bulunan kulübenin tamamı ... 

Karanfil mahaJlesinde Karanfil sokağında yenı !!1 
sayılı ve 264 metre murabbaı arsanın tanum11 .. 
E~ki tarla yeni ikinci sokakta eski 9 mükerrer yeni 
14 sayılı 172,38 metre murabbaı arsanın 1/5 pa~·ı ..• 

Dabağ Yunus rnahallf'.sinin Mimarcı çeşmesi ıo~R· 
ğında eski ve yeni l sayılı evin 1/3 payı ... 
Maslak caddesinde e:ıki ve yeni 9 sayılı evin 1/4 
payı . .. 

Konçina sokağında e11Jci 98 yeni 25 sayılı evin ta-
mamı. 

Çeşme sokağında eski 7 /9 yeni 11/13 sayılı ma~ 
arsa barakanın tamamı. 
E.cki yeni mahalle mektep, yeni Derman sokağın
da eski 1 yeni 1 /3 rayılı evin tamamı ... 
Kaldınm caddesinde eski 10 yeni 18 sayılı ve 91,35 
metre murabbaı arsanın tamamı ... 
Rüstempaşa mahallesinin Uzunçarşı caddesinde es 
ki 10!> yeni 292 sayılı dükkanın 90/240 payi ... 

Konçinc sokağında 36 :;ayılı 172,28 metre murahha\ 
arsanın tamamı. 

Kilise ve üçüncü sokakta eski 49 yeni 10 sayılı 6.3,20 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

Bahçe sokağında eski 19/21 yeni 17/l sayılı evin 
tamamı. .. 

Kilise sokağında eski 75 yeni 51 sayılı evin 1/2 payı 
Şeyh Ferhat mahall~inin Musalla sokağında eski 
ve yeni 14 mükerrer !'ayılı ve 168,30 metre murah-

81 70 

99 00 ı 

4!11 25 

127 00 

8 63 

10•) 00 

!20 00 

300 00 

35 00 

6{10 00 

{il 50 

46B 75 

43 13 

15 87 

400 00 
60 00 

baı arsanın tamamı... 673 00 

Ayazma arkası sokvğmda eski 16 yeni 12 sayılı 
e vin 2/24 payı... 20 85 

En hof ve taz~ mcyvaların usare· 
lcrinden istihsal edilmiş tabii bir mcy

va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası 
olduğundan tamamen taklit edilebil -
meıi mümkün deiildir. Hazımıı7.lığı, 

mide yanmaklarını, ekşilik.lf:rİni ve 
muannit ink.ıbuları giderir. Aiız ko
kusunu izaie eder. Umumi hayatın in
tizam11zlıldarını en emin aurette ıslah 
ve inıana hayat ve canlılak bahşeder • 

INGILlZ KANZUK Eczan~ıi 

Beyoğlu - lıtanbul 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 

Ber yerde arayınız. 
115 birinci mükafat. 

ELEKTRiK PLONJORO 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

Ve şehr :n bütün büyük elektrik 
mağazalarında satılır. 

240 

TÜRKİYE Burga1da Eski ve yeni sarnıç sokağında33 mükerrer savılı vt 
135 metre murabbaı arsanın tamamı... • 54. 00 

Kumkapı Kürkçü başı Süleyman ağa mahallesinin taşçıl:ır 
caddesinde eski 20 yeni 40 sayılı evin 14/176 p::ı.yı... 63 64 

Yukanda yazılı malla:r 14/ 5/1937 Cuma günü saat 14 de peşin para ile satı
lacaktır. Satış bedelin'.! :sı,krazı dahili \:e % 5 faizli hazine tah' ılleri de kabul 
olunur. Taliı.ılerin % 7,5 p~y akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak Def 
terdarlık Milli Emlak Müd~rlüğünde müteşekkil satış komisyonuna rnüracaatla
Jarı. (F.) (2405) 

@~~; E~En~ÜH~n~n~.i h:'JI Şişe Ve Cam Fabrikaları 
n akşama kadar hastalarını • Aaolllm Sosyetesinden: 

kabul eder. Tel. 24131 ~- 0 Paşaba.hçe Şiıe ve Cam Fabrikamızın bir senelik ihtiyacı ol• t 

------ --
Dev!et Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları 
Eskişehir atelyesi için ivı tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskişehir ve H. Paşa depolarında ve İzmirde

kiler için de Alsancak ateJycsinde yapılacaktır. 
İsteklilerin birer istida ıl• doğruca ~~ir cer lltelyeai müdürlüğüne miira-

caatlan. (1118) (25201 

lstanbulun en gOzel bahçesi 

CiFTLiK PARKI . 
kiraya veriliyor 

Tailp olanlar Çarşambadan maada 
her gün saat 17 den sonra Maçkada 
Aysel apartımanının 3 nen katında 

Bay; Şakire moracaat etsinler. 

500 - 600 ton Çavdar sapı 31/5/937 tarihli Pazartesi günü ,.. 
15 de toptan veya 2 - 3 kaimede açık eksiltmeye konulacaktır• . 

Taliplerin, Şartnameyi görmek üzere, Bahçekapıda Bir&JICI 
Vakıf Hanındaki merkezimize müracaat eylemeleri ilan olunur· 

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

Dablllye ıaütebaıııi111: Paa.rdan maada 
herstm <2 - 1) Dl1'ADJOlu mmwa ~ " ~ 
letooa mea - 118M 

Son Posta Matbauı tJ't!l 
Neşriyat Müdürü: Selim Ra~.,:-~ 

Ar. &krem'~- . 
iwllPLEBt= 8. Ragıp ... 


