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halledildi 

2 - Amerikada 
Hindenburg balonunun 

üzerine ateş açıldığı 
şüphesile tahkikat yapılıyor 



2 Sayfa 

Her gün 
lran transit golu 

Yazan: Muhittin Birgen 

123) ugün mühim bir hadise cereyan 

lg) ediyor. Trabzon - Tebriz transit 
yolu üzerinde, yeni nakil vasıtalarUe ilk 
hareket başlıyor. Yol için, yeni açılıyor, 
demek doğru olmaz, çünkü yol eskidir. 
Hatta, tarihin en eski ticaret yolların
dan biridir; fakat, bu eski ticaret yolu
nun yeni bir ticaret yolu olabilmesi için, 
yeni bir zihniyetin doğması ve işe yeni 
bir enerjinin karışması lazım geldi. Yol 
gene eski yoldur; fakat, yolun hali deği
şiyor ve üzerinde işleyecek olan vasıla
lann mahiyetleri büsbütün başka oluyor. 
Yani yol, bir yandan ıslah ve ihya edi
lirken, bir yandan da bu yol üzerinde 
mazotlu kamyonlar ve· yoku otobüsleri 
işletilmesi, Trabzon - Tebriz yolu üzerin
de inkılap mahiyetini haiz bir yenilik vü
cude getirmiş bulunuyor. 

* 

kadar memnun oluruz. Zaten, gene bu

nun içindir ki, transit işlerinin koJaylaş-

Muhittin Birgen 

Resimli Makale: 

SO N POSTA 

X Canlı kuklalar .. X 

Hayatta her vakit cevet efendim, ci olanlar terakki mer

diveninin en alt b::ısamağında kalnııya mahkum olduklan

nı bilmelidirler. Belki .düşmezler, fakat bir kukladan ibaret 

sayıldıkları için yükselmeleri imkansızdır. 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamculı 

--
İspanyada 



ıs 

, f talyanlar ,İngi terede gizli 
kuvvetler var, diyorlar 

Akdenizde 
lngiliz - /ta/yan 
Rekabeti 

Paris 14 - Echo de Paris gazete -
Roma gazetelerine göre bir İngiliz- ltalyan uzlaşmasına sinde Pertinaks, yakında B. Hitler ile 

b . ı· k t ) • } orlarmış B. Musolini arasında yapılacak olan u gız l uvve er manı o uy görüşmexe müteallik haberler lwkkın· 
~ilant, 14 - Corriera Della Sera gaze- ;muhalif olan gizli kuvvetler mevcut~ur. da bir takım mütalealar serdetmekte -

t7sı, Kont Cianonun nutku hakkında tef- Roma - Berlin mihveri sağlam ve mues- dir. Muharrir, Duçenin Akdeniz heke
sıratta bulunarak diyor ki: sirdir. Fransanın emniyeti hususundakı monyası için İtalyanın İngiltereye kar-

Bu nutuk İtalyan siyasetinin dostları- endişesi ve bir gün İngilterenin müza- şı yapmakta olduğu mücadeıe~e Füh
na ve bılhassa düşmanlarına bu siyase- heretini kaybetmek korkusu, İtalyan im- rerin kayıt ve şartsız olarak Italyaya 
tin tam ve doğru takdiri için icap cfü.en paratorluğunu, tanımasına milni olmak- zahir olmasını temine çalışacağı fık -
Ullsurfarı vermektedir. tadır. rindedir. . . 

İtalya sadece, kendisini imparatorluğu- Pertinaks, Italya ile Ing!ltere ara • 
nun teskilatlanmasına verebilmesi için, Popolo d'İtalia gazetesi yazıyor: sındaki muvakkat itilfıfnamenin artık 
b.a~ış ıçınde çalışmasına müsaade edilme İtalya, Habeş cephesinde ve beynelmi- hükümden sakit olmuş olduğunu beyan 
~ını istıy.?r·. Öyle gör.üyor ki, İngilterede lel cephede muzaffer olmakta ve her ta- e~ek~edir. . • 

er turlu Ingiliı; • Italyan uzlaşmasına rafta tam istiklfılini istemektedir. lngıltere Jtalyaya karşı bırşeyler 
... hazırlıyormuş 

V UryC! - Macarı•stan Roına, 14 (Havas Ajansı muhabirin -
den) - Burada pek yakında mühim ve 
belki de ciddi bir takım beynelmilel me• ı • v • it ı h ı • f seleler ortaya çıkacağı intibaı mevcul-I r gın e a ya mu a 1 tur. Dün Giornale d'İtalia, cBiıyük füi-
tanyanın İtalyaya karşı birşeyler haz1r-

'Ronıanın parolası : "ita/yasız ve Almanyasız ıamakta olduğunu> yazmakta idi. 

hiç bir şey yapılamaz ,, Türk - Alman 
Roına, 14 (Havas Ajansı muhabirin- tan imparatorluğunun basübadelmevte 'T" 

den) - Bay Cianonun Macar Naibı hüki'ı mazhar olmasını andıracak bir halı has- .l İ Car eti 
~eti Amiral Horty'nin 1936 İkinciteşri - mane bir nazarla görecektir. Ankara 14 (A.A.) _ Almanyadan 
?

1

nde !\omaya yapmış olduğu ziyareti İtalyanın Tuna havzasında geniş ve yeni avdet eden Alman büyük elçisi 
ıade etmek üzere 1talya Kral ve Krali- müstakil bir anlnşma vücude getit'.mek Von Keller bugün Ekonomi Bakanı Ce-Çesinin kı · d ek ı 
1 . Ya nda Budapeşteye ıcm e ec' · tasavvurunda olduğuna ihtimal ven mc- ıaı Bayar tarafından kabul edilmiştır. 
erı seyahatten bilistifade İtalya ile Ro mektedir. Türk - Alman ticari münasebetlerinin 

:nya arasında aktedilmek istenilen ve İtalya ve Milletler Cemiyeti <lostane bir muhavereye zemin teşki1 
~caristan tarafından çıkarılan bir takım r ı tt• w · d k" ·· 

..mu k Roma, 14 (A.A.) - Ecnebi mah c ler, e ıgı ve iki memleket arasın a "l mu· 
d' ş iılata tesadüf eden itiliıfnamenin ak ifade tarzı matbuatmkile tezad teşkil e- zakeratın 3 emmuzda Berlınde başlı • 
~ili kolaylaştırmak rnaksadile Macar zi- den Kont Cianonun nutkunu memnuni- yaLağı haber alınmıştıı 

Unk apanı köprüsü! 
satı ı or 

Eyüpte metruk bir halde bulunan 
Unkapanı köprüsünün satılmas; karar
laşmıştır. Köprü parçalanacak ve hur· 
da olarak satılacaktır. Köprü enkazı -
nın İktısat Vekfüetı tarafından alına • 
rak Anadoludaki fabrikalarda kulla· 
nılmasl muhtemeldir. 

Sayfa 3 

Nafia Vekilinin 
seyahati 

Eskişehir, 14 (Hususi) - Dun akşam 
şehrimize gelen Nafia Vekili Ali Çe
tinkaya bugün demiryol ve cer atölye
lerini tefti§ etmiştir. Vekil yarın De· 
rinceye hareket edecektir. 

Mamak civarındaki 
infilak 

Mısır Par;amentosunun teessur 
telgrafı Kamutayda okundu 

Ankara, 14 - Bugün Kamutay toplan 
tısında geçenlerde Mamak civarında!d 
mermi tamir atelyesinde vuku bulan jnfi 
lak dolayısile Mısır parlamentosu tarcı -
iından gönderilen teessür telgrafı okuna 
rak: riyaset divanınca karşılık vcıilmesi 
tasvip edildikten sonra ruznameye geçil
miştir. 

Kaymakam ve 
Mehtupçular 
Arasında değişiklik 

Ankara 14 (Hususi) - Kaymakam 

Kardeş kıskanması tayinlerini bildiriyorum: Bozcaadaya 
Ezineden Salahattin, Ezineye Babaes -
kiden Saracettin, Babaeskiye Bozcaa· Küçük prensesin elbisesine 

i1ave edilen kırmızı 
kadifenin hikayesi 

dadan Halit, Demirköye Gölköyden Ni· 
had, "Daday'a Demirköyden Sırrı, Ka -, 
raburun'a Bergamadan Kamil, Ber -
gamaya Karaburundan Vasfi, Mecitö • 

Londra, 14 (A.A.) - Küçük Pren.s:s züne Sungurludan Kazım, Sungurluya 
Marcraret - Rose'un beyaz elbisesıne ıla- Sürmeneden Recep, Sürmeneye Alacu
ve ;dilen kırmızı kadife etek hakkında radan Cahit, Saimbeyliye Hekimhan • 
eğlenceli bir hikaye nakledilmelrtedir: dan Hüsnü, Gölköye Marmaristan Si
cKızcağız, büyük hemşiresi Elizabeth'ın za, Çubuğa Baladan Nebil, Kagızmana 

halkın ve Lordlar kamarası azasının kar Rize mektupçusu Kani İğdira Kağız • 
§ısına büyük bir kadın gibi etekli ve es· mandan İhsan, Balaya Ürgüpten Ma· 
vahla çıkacağını öğrenince ayni cemile- hir, Ciz.reye Tuzlukçu nahiyes: müdü· 
den istifade edemediği için ağlnmağa baş rü Baki, Eğirdire Ankara maiyet me· 
lamıştır. Hadiseden haberdar olan dadısı, muru Azmi, Marmarise Burnova nahi
herkesin sevinç içinde bulunduğu bır ye müdürü Şefik. !ayin edilmişlerdir. ğ lndarJan ile görüşmelerde bulnnaca- 1 

1
;aber alınmıştır. yetle karşılamışlardır. Nutkun Millet er 
aroıa, daima şudur: Cemiyeti hakkındaki kısmı, İtalyanın Ce 

•İtalyasız hiç bir şey, Almanyasız hi~ nevreyi terkedcreccği hakkındaki şayia
~ Şey yapılamaz.» lara karşı hakiki bir tekzib mahiyetinde 

günde küçük prensesin müteessir olduf'u l\lektupçular arasında 
Ala l ürh ün nu istemediğinden kızcağızın arzusunun Mektupçular arasında şu becayişler 
Tebrik lelgraçı yerin& getirilmesini terzilere emretmiş - yapılmıştır: 

ani, Roma, eski Avusturya - Macaris teltıkki edilmektedir. 
I ı tir. Yozgattan Avni İzmire, Sinoptah 

Ankara, 14 - Romanya İstiklfü hayra· . • Aifat Yozgada, Siirtten Kazım Sınoba, 
mı münasclıetilc Reisicumhur Atat~rk (stanbul V0 (zmır OtObUslerı Aydından Agah Seyhana, Ağrıdan Şe-

B ile Majeste Kral Karol arasında :samımi . Ankara, 14 (Hususi).- İstanbul, İzırk ref Hakkariye, OrdudaR Memduh Gü· ukingam Bir aece telgraflar teati edilmiştir. belediyelerinin getirecekleri otobüslerin müşhaneye tayin edildiler. 
('f O . gümrük resminden muafiyeti hakkında Malkara kaymakamı Nazım Trakya 
AJOrayznda balo Gezintisinin sonu Şenaatin bir kanun projesi hazırlanmıştır. umumi müfettişlik yazı işleri müdür -

lüğüne tayin edildi. Malazkirt kayma-
Dün geceki baloda 2 bin l:ımirde bir otomobil Bu derecesi Hacıosman ~:~ı Sıtkı da vekıilet emrıne ahrunış· 

k. · b ı d d ·ıd· 3 k. · ı d Go··ra··ıme m işli b d ·· ·f ışı u un u evrı ı, ışı yara an 1 ayırın a muessı lngiliz krahnm ikinci ziyafeti 
Londra 14 (H ·) B k ır İzmir, 14 (Hususi) - Gece yarı - k b b•} k 

. ' ususı - u a şam a B d b k kere ı·r otomo ı azası Londra 14 (A.A.) - Dün akşam l'ıcı~e Nezar"'t· b" d N Ect. sında11 sonra Torbalı vo1unda bir oto • ir a am ıça çe . ' 
ta "' 

1 

ınasın a azır en J Londrada bir çok mühim kabul resim-ın~·afından mükellef bir ziyafet veril _ mobil kazası olmuştur. Şoför Talatın i- boğazına sarılarak anasına Dün akşam Hacıosman bayırında leri yapılmıştır. Buikingham sarayın • 
ıştır. Ziyafette Kral ve Kralıçe de ha daresindeki taksi otomobili Fahrünnisa tecavüz: etti bir otom.obil kazas~. olmuş, Cerra~paş~ da Kral t~rafından verilen ikinci bir 

Zır bu:urunuşlardır.Kral Am.ral ünifor ve Muzaffer isminde iki bayanla Tor • t sabıkalılardan S .. hastanesı opera toru ve Tıp fakultesı ziyafette Ingiliz \'e ecnebi olmak üze-
ınasını t~~ıyordu. balı yolunda bir gezintiye çıkmıştır. Ortaköywde 

0 ~Iran d~. 1 

• u~ <loçentlerinden operatör. Fahr.i . ken~i re 450 kişi bulunmuş ve bu zevatı, Kral -:ı leyman oglu Su eyınan un gece sım t T ·ı d d b b R h 
Ziyafette taç giyme merasimine işti- Bunlar dönüşt~ son sür'atle gelirlerken ,. ·c kadar görülmemiş bir şenaat lşle- 0 omopı 1 ı e yanın a ldış wta hı lıd uH ı, ve Kraliçe ile Kral hanedanı erkanı kar 

l"ak ed . . . .. . . Ol) • .. H . kızı ye damadı Ragıp o ugu a e a· 
1 

t . en ecnebi heyetler, sefirler, ve hır vıraJı doneceklerı sırada ıdare ede- mic:, 45 yaşındakl oz anası alımeye b d n geçerken otomobıl şı amış ır. 
ırnpar t d'kl . t b'l d ·ı . r K -.: . Şe t b d . cıosman ayırın a 
Üzer al ~rluk mümessilleri dahil olmak rne ı erı o omo ı evrı mış ıı·. aza tecavüz etmiştı.r. .~~~lı ın ~ . ereces1 bir hendeğe yuvarlanmıştır. Kömür sergisi J• uri hey' eti 

e O kişi bulunmustur. neticesinde Fahrünnisanın ayağı kırıl- hay,~anlarda bıle goru ~~ışl!r. Bed- Operatör Fahri kolundan diş dokLoru 
Zıyafeti rnüteakıp Bukingham sara • mış, Muzaffer gözünden yaralanmış- baht ana oğlunun te~~vuzune göğüs Ruhi ile damadı ellerinden've başların- dün toplandı 

~~d~ da bir balo verilmiştır. Baloya tır. Şoförün de kolu kırılmıştır. Yara - germeğe uğrawşırken Suleyman kadın • dan, Ragıbın refikası da başından ya • Ankara 1-4 - Dün enternasyonal 1 

bın kişi iştirak etmiştir. Iılar hastaneye kaldırılmışlardır. cağlZln gırtl~gıı:ı;a sa~ılmış, bıça~ çe~ : ralanmışlardır. Diş doktoru Ruhinin kömür sergisi jüri hey' eti İktısat Veki· 
~ miş, kadl~ı ?ldtınrıege kadar gıdecegı· kaburga kemiklerinin kırılması ihti • li adına kendilerine riyaset eden İzmir 

''Son Posta,, nm müsabakası : 34 

Model : 34 Gaııdf 

Bugün müsabakanuza ait 34 üncü 
resimleri neşrediyoruz. Müsabakamız 
40 giı .. 

n surecektır. 40 gün bitince ne~
tettig- . 

ımız resım parçalarını yapıştıra-

rak modellerile birlikte gazetemize 

göndereceksiniz. Resim göndenne müd 

deti üç haftadır. Bunu müteakıp neti
ce iliın edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altm, i
kinciye 2,5 liralık bir alt•n, 3 kişiye 
birer altın, 1 O kişiye yarımışar altın, 

20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 o
kuyucuya hoşlarına gidecek h ediyeler 
vereceğiz. 

ni söylemıştır. Zabıta bu sabıkalı ve mali düşünülerek kendisi derhal has- Saylavı Rahmi Körken'in başkanlığın 
şeni a~amı y~alarnıştır. t ~.nakledilmiştir. da toplantısını yapmıştır. 

28 kuruş için 
• 

cınayet 
Demirkapıda 5 3 numaralı di.ikkfında 

kahveci Salih dün dükkanını seyyar 
köfteci ve sucu Ahmede bırakmış, Üs
küdara gitmiş, Ahmet 28 kuruşiuk sa· 
tış yapmış \'e parayı yemiş, bu yüzden 
kavga çıkmış, Moruk Adil isminde bi
risi de kavgacıları ayırmak istemıştir. 
Ahmet bu müdahaleye kızmış, Moruk 
Adili bıçakla 6 yerinden yaralamış, 
Moruk Adil de kendini korumaya çalı
~ırken köfteciyi demirle başından ya
;alamıştır. Adıl derhal hastaneye kal • 
dırılmıştır. 

Zabıtamızın bir 
muvaffakiyeti 

Bundan bir müddet evvel Amerikan 
konsolosunun Bebekteki evine hırsız 
girm~şti Aradan altı aya yakın bir za
man geçmiş olmasına rağmen zab!ta 
bu hırsızlık takibatını bırakmamı~. ni· 
hayet dün gece hırsızları meydana çı -
karmağa muvaffak olmuştur. Hırs:zlar 
da eritilmek üzere olan ve Amerikan 
kon:solosuna ait olduğu tahmin edilen 
~ümüş kaşlklar da bulunmuştur. 

il SABAHTAN SABAHA: 

1 

Adam yetiştirmek 
Gençler bilse, ihtiyarlar yapabilse, derler. Ne doğrudur. Tccriibc ve g?.r~~

nün yetiştirdiği yaşhlnr muhakkak ki daha çok işten anlarlar. Fakat buyuk 
işlerin beklediği en<·r~iyi, heyecanı kaybettikleri için bildikleri şeyi de yap· 
makta tereddüt ecforler Gençler de bunun aksine; hareket ve heyecan içinde 
her şeyi kolayca yapacaklannı zannE'derler. Halbuki bilgisiz.l:~l~ı:_i: ~ecı:ube
sizlikleri en kuvveth hamlelerini bora çıkarır, akıntısını, dPnnhgını bılme

c_!ikleri hayatta boğuşur, dururlar. 
Gençlerin yaşlılar i~in duydukları tabii hınca karşı yaşlıların gençler hak

kında besledikleri emniyetsizliğin sebebi budur. 
Cemiyetin ahengini. bozun da budur. Mesele bu birbirini ıkmal ede:~k 

kuvvetleri, bilgi ile enPrJiyi birbirine yaklaştırmaktır. Gençler yaşlılar ıçın 
duydukları istihfaftan, yaşlılar küçü~lcri için ~sledikleri !stihzadan kur • 
tuldukları gün cemiyPt selamete ermış demektır. 

Bunun için inkilap gcçjrmiş memleketlerde adam yetiştirrrıeğ., çalışırlar. 
Rejimi tam manasilc kavramış gençlerden zekası ve kabiliyeti ümit verici 
olanlnr sistematik b:r idare terbiyesile vaktinden evvel büy.itülür, yaşının 
tazeliğine rağmen müh:m işlerin ba~Jna geçirilir. İdarecilik, devletçilik, şe
hircilik, politikacılık ~ahalarında yapılan bu tecrübeler ilm:, edebi sahalarda 
da tatbik edilir. Bu suretle' taze istid :ıtlar vaktinden evvel açılıp işletilmiş 
olur 

Biz bu noktaya n~rlense kıymet vermiyoruz. Bunun için olgunlann guru~u 
ile hamların şiınanklığı daima çarpışıyor. Fikir ve edebiyat sahasında bıle 

yukarıdan gelen istihfafla, aşağıdan beliren istirkap mücadnle halindedir. 
Merdivenin üst ba~ndakilerle alt basamaktakiler ellerini .ı?.a~~&dıkçn ara-

daki boşluğu doldunruya imkan yok tur. Eurlıc:n Cnlııt 



4 Sayfa 

genişliyor 

SON POSTA 

Asılsız bir 
Firara teşebbüs 
Hô.disesi 

Mayıs 15 

Bugün S A R A Y sıneması ~-.--
2 Büyük ve güze film 

Dram... Heyecan... Dahiyane 
bir eser ... 

Kadın ve Şeytan 
Emsalsiz gUzellikte bir film 

VICTOR MAC LAGLEN -

birden gösteriyor: 
Seneni ıı en şen fılıni 

LUCIEN BARROUX ve 
MARGUERITTE MORENO 

tarafından 

ERKEK HALA 
inhisarlar anbar memurunun sahtekarlardan aldığı 

para ile bir ev yaptırdığı anlaşıldı 

Dün öğleden sonra \'--dn bir gazete tarafından oynanmıştır. 
Üsküdar hapishanesinde yatan 2S se- Seanslar: 3, 25. 6,30. 9,45 Seanslar : 2 - 5 - 8,15 

PRESTON FOSTER 
Kahkaha tilmt. 

neye mahkum Safranbolulu İzzet oğlu .,. .... ••••• zengin ve mUntehap bir proQram ·----•~ı•• 
~inin, evvelhl gece hapis~nebahçe- ~--••••••••••••••••~••••••••~~~ Dün yakalandıklarını yazdığımız ma komisyonundan verilen cevaplar; sinin duvarını atlıyarak kaçmağa dav-

sahte vesikalarla inhisar idaresi İstan- ispirto almak üzere ibraz edilen ve dos randığını, sokağa atladıktan sonra nö • 
bul anbarından 8000 kilo saf ispirto yaya konmuş olan vesikaların sahte • betçi jndarmalardan Manisalı Süley -
almak .suretile inhisarlar idaresini do· liğini meydana çıkarmıştır. manla Oflu Mehmet tarafından yaka • 
]andıran üç kişi hakkındaki takibat de- Bunun üzerine, anbar kapıcısının !andıklarını haber veriyordu. _ 
vam etmektedir. Dünkü tahkikatla i- teşhisile bu ispirtoları nakleden araba- Dün akşam kendisile görüştüğümüz 
şin meçhul kalan bazı tarafıarı dah:ı cılar bulunmuş, ispirtoları götürdük • İstanbul müddeiumumisi Hikmet Onat, 
meydana çıkarılmış, şu neticeye varıl· leri yerler öğrenilmiş ve alınan ispir • bize bu hususta şunları söyledi : 
mıştır: tolardan 19 varili simsar Kel Ahme • - Eğer böyle bir şey vaki olsaydı, 

İnhisarlar idaresi, hastane ve ecza- din Küçükpazardaki evinde, 11 tene • bana malumat verilmiş olması lazım 
nelerle askeri müesseselere, saf ispir- kesi de Dimitri Ba1hasın Çukur handa- gelirdi; böyle bir firara te§ebbüs hadi-
toyu yarı fiatına vermektedir. Bundan ki ardiyesinde bulunmuştur. .. A sesinden, haberim yoktur! .. 
istifade etmeyi düşünen Sabuncu ha - Bunların Mahmutpaşada 3 dukkana 
nında kolonyacı Dimitri Balhas, karde- 250 kilo ispirto sattıkları da anlaşıl • 
~i ve Kel Ahmet inhisarlar :-ınbar me- mıştır. Bu ispirtolar da bulunmuştur. 
~uru Abdullahı da kandırarak işe gi • Gene son tahkikat, anbar memuru 

Şehirde et 
istihlaki azaldı rişmişlerdir. Abdullahın bir senedenberi y~pılan bu 

Sahtekarlar, sahte vesika tanzimi i- sahtekarlıkla alınan her partı maldan Yapılan istatistiklere göre İstanbul-
çin de, Babıalide hakkak Nişam kan • 1000 - l 500 lira ~ldığını! topladığı pa· da et istihlaki gündw güne azalmak -
dırmışlar, ona, bazı müesseselerin, ez- ralarla da 7ooo lıraya hır ev yaptırd::.· tadır. Buna sebep fiatların yüksek o • 
cümle Gülhane hastanesile Milli müda- ğını meydana çıkarmıştır. Anbar m~- luşudur. Dün Mezbahada dağlıcın ki -
faa Vekaleti askeri satın alma komis • murlarından Abd.ullahtan b~ş~a hıç Iosu 49, beyaz karamanın kilosu 48, 
yonunun mühürlerinin kılişeler_in; Y~P birinin bu işle alakaları olmaaıgı an - kuzunun kilosu 48, sığırın kilosu 42 
tırmıslar bazı imzaları da taklıt ettır- !aşılmıştır. kuruştan satılmıştır. Geçen seneki bu 
miş1e~di;. Emin.ö?ü mer~ezi. dün geç vakte ka: aylara göre fiatlarda kilo başına U - t8 

Gülhane hastanesile askeri satın al- dar bu ışın tahkıkatıle meşgul olm~ş kuruş bir yükselme vardır. 
ma komisyonunun son zamanlarda faz tur. Tah~ikata ?~~ün de devam edıJ_e- İstanbula kasaplık hayvan getiren· 
la ispirto alması inhisar idaresinin na- cek, netıcelendırı~ırre suçlular .. bug~n ler piyasayı sağlam tutabilmek için 
zarı dikkatini celbetmiş, yapıian tah • tahkikat evraklarıle beraber muddeı • Mezbahaya az mal vermektedir. Bu su 
kikat ve Gülhane hastanesile satın al· urnumiliğe verileceklerdir. retle fiatların yüksek oluşu yüzünden 

Poliste: Kültür işleri: de İstanbuldaki et istihlaki yüzde 
25 - 30 nisbetinde azalıruştn 

Hasta götüren otomobil kazaya Yardımcı muallimlerin maaş 
uğradı emirleri geldi Miileferrik: 

Dün saat on beş buçukta, ;çerisinde Lise ve orta mekteplerde :nuallim Sarfedilmiyen tahsisat irat 
Mehmet Ali isminde bir hasta bulunan muavinliği yapanların biriken maaşları kaydolunacak 
2686 numaralı otomobil şoförü, Orta- için ita emri gelmiştir. 

· · Mali sene sonunun gelmekte olması-
köyde, Şifa yurdu önünd: ~esı:n ıa _: Mekteplerde sağlık evleri açılacak na mebni, 936 hesap yılına ait tahsi • 
rninde bırisine çarparak duşurmuş, yu- Önümüzdeki ders yılından itibaren satların sarfedilmeyenlerinin yeni se -
zünden yara!a~ış, bu aradrı_ ma~evr~ mekteplerde sağlık odaları açılacaktı:. ne bütÇ€sine devredilmemesi bütün de
yaparak Nesımı kurtarmak ı~lerken o Cocuklar gerek maarif ve gerek hüku· aire bildirilmiştir. 
tomobili duvara çarptırarak on çamur- m. et doktorları tarafından buralarda v 

Ş Sarfedilmeyen tahsisat da irad kay-
lukları ve tamponu parçal~~ıştı:.. o- sık sık umumi muayenelere tabi tutu- dedilecektir. 
för bundan sonra, otomob.ılı.n ıçındc lacaktır. Bu muayeneler sırasında tale- k d 

M h Al d Sofya sefirimiz An ara a bulunan hasta e met ıyı e ~tyur belerde görülen hastalık hakkında ma-
hir halde bırakarak kaçmıştır. Şofor a- himat vermek üzere talebe ebeveyni Sofya elçimiz Şevki Berker, bir gün 
ranmaktadır. kartlar gönderlimek suretile mekteple- şehrimizde kaldıktan sonra, dün akşam 

B. d t · • yaraladı Ankaraya hareket etmiştir. ır a am me resını re davet edilecektir. 
Galatada Şeftali soka~ında 32 nu .. Trahom hastalıgwı tedavisi için- Yıl • Şevki Berker, Başvekilin Londradan 

F d t avdetine kadar Ankarada kalacaktır. maralı evde Hasan kızı :tmayı,_ os u dızda açılan Hakimiyeti Milliye Şehir 
Muzaffer, bıçakla sol ayagındarr yar~ - yatı mektebinin teşkilatında da dcğı • Kudüse giden Bulgarlar döndüler 
lamış ve kaçmıştır. Fatma Beyoglu şiklik olacaktır. Bu mektebin her sen<.> Kudüse gitmiş olan 120 Bulgar, 
hastanesine kaldırılmıştır. Muzaffer bir sınıfı kapanmak suretile meccani dün Kudüs dönüşü şehrimize uğramış
aranmaktadır. talebesi azalmaktadır. Hakimiyeti Mil- lardır. Bulgarlar Fenerdeki Bulgar Ek
Bir motosiklet yol amelesini çiğnedi liye mektebi bundan sonra para ile te· sarhanesini ziyaret etmişlerdir. 

Şişli tarafından gelmekte olan 133 davi edilir bir mektep şekline konacak- İktısat Vekili geliyor 
numaralı motosiklet, Harbiye civarın • tır. Gözünden rahatsız olanlar az bir İktısat Vekili Celcll Bayar, bugün 
da yol tamir eden tramv.~y şkketi ame- ücret mukabilinde buraya getirilecek öğle trenile Ankaradan _şehrimize g~
lesinden 7018 numaralı Omer oğlu Meh hem okutulacak, hem de tedavi edile· lecektir. Celal Bayar, Istanbulda hır 
mede çarparak sağ bacağından yaralan- cektir. hafta kadar kalacak ve bu müddet i-
ma.sına sebep olmuştur. Kazadan sonra çinde Vekalete bağlı müesseselerde 
kaçan motosiklet aranmaktadır. Toplantılar : tetkiklerde bulunacaktır. 

Bir adam denize düştü Deniz müsteşarı dün Deniz Ticaret 
Kurtuluşta Remzi baba sokağında Halkevinin tertip ettiği jübileler Müdürlüğünde çalışmıştır. Denizyolla-

S2 d Eminönü Halkevi büyük edebiyat ve san- rı işletme müdürü Zekeriyadan izahat 
S numaralı evde oturan w .yaşın .. a at üstadları tçln ayrı ayrı Jübileler yapmaya b De · 1 
seyyar kakmacı Esleya oglu Hrısto dun başlamıştır. Bu programa göre 1 haziranda almıştır. Bugünden iti areıı nızyo -

Ak larında tatbik olunacak tenzilatlı tari -öğleden sonra, Amavutköyünde ın· Şeyh Galip gecesi, 15 temmuzda Türklerde 
tı burnunda deniz kenarında denizi sey llk etnografyacı Çaylak Tev!lk gecesi, 16 fe için yapılan hazırlıklar müsteşara 
rederken ayağı kayarak denize düş • temmuzda Tanburi Cemil gecesi, 1 Ağustos- zah edilmiştir. 

.. f' Et ft t' 1 k d ta Türklerde ilk darbı mesel toplayıcı Ekeza- yarın mebus seçimi yapılacak 
muş ur. ra an ye _ışen er ~zaze .. e· de gecesi, ı Teşrlnlevvelde Zonguldak lıııvza- Üstad Abdülhak Hamidin vefatı Ü· 
yi çıkannışlardır. Hrısto Beyoglu Zu • sında ilk maden kömürünü bulan Uzun Meh-
kur hastanesine kaldırılmıştır. met gecesi tertip olunmuştur. zerine inhilal eden İstanbul meb·uslu-

,,_,,_,_,. • .. -----------. ğuna yenisini seçmek üzere Parti mer-

SafrakÖy kooperatifinde göçmenler .. ~:i~~~a~m;~P71~:~tı~~duğundan ya • 

.. . . ... . . TA i< ·v·i-·M . ~··· Safraköy zirai 

kredi kooperatifinin 
ilerleyişinde Bul .. 
garistandan gelen 
göçmenlerin büyük " 
hizmetleri ve mesa· 
ileri geçmektedir. 
Bu yurddaşlar yir .. 
mi yıldanberi koo .. 
peratdf çiliğe alışmış 
b u lunmaktadırlar. 
Bu alışkanlıkla ko • 
operatifin inkişafın· 
da diğer köy lüıere 

önayak olmaktadır • 
]ar. Bunlar çalışkan Saf raköy kooperatifi idare heyeti ve mü dürü. 
insanlardır. Çiftlik satın alarak köy kurmuşlar1 ziraatte çok ilerlemişlerdir. 

MAYIS 

Rumt sene 15 
Arabl sene 

186:1 1W>6 - -Mayıa ResınI sene Hızır 

2 1\137 10 

CUMARTESİ 

SABAH 
s. v. 

1 l~SAK Rebiülevel s. 
9 25 
4 43 

ô~ls 
... ... . lJ . 

E. 4 51 
z. 1 :! 10 

4 7 

8 48 12 - 1 l50 
16 Oô Hl 18 21 08 

u. 
21 
39 

İkindi Akşnml Yutsı 
s. ·'· :ı. lJ. j· ı () 

---

Bu hafta SAKARYA sinemasında 

Güneş 
2 güzel 

Krah 
LOUI& TRENKER 

ve MARION MARSH 
tarafından Frannızoa sözlü lilm. 
Da(:'larının dramları .... Aşkları 

\'e eğlencelerile buton Tirol 
Suvar• 8, 1/2 

film birden 

Kızlar Mektebi 
LUCiEN BARROUX'un 

emsalsiz muvaffakıyetleri. Mev
simin en şen ve en gtızel filmi 

da 2 fllm birden --- .. -·--·--------------------------
.. Bu hafta sinemasmda ..... 

Görülmemiş yeni bir filin VICToR FRANCEN 
MARCEL CHANTAL KALIFORNYA HAKiMi JEAN PIERRE AUMONT 

Meşhur artist 

EDVARD ARNOLT ve ROLAND TOUTAIN 
tarafından oynanmış 

tarafından Fransızca 

sözlU film • DENiZLER PERiSi 
2 güzel ve Fransızca film birden 

Bugün •ı p E K sinemasında 2 büyük 
film birden 

1-0RMANLAR HAKiMi 
Fransızca sözlü AŞK - İHTİLAL - KAHRA;\1.ANLlK - CESARET ve 

SERGÜZEŞT ŞAHESERf. Bnş rolde : 

W ARNER BAKSTER ve on binlerce figüran 
2 • LOREL HARDi SERSERiLER KRALI <l~ı~r 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2. el k•flde 

Buyuk ikramiye: 

11 / Haziran / 1937 

40.000 
dedir. 

liradır ... 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır •• 

t 

Aynca: (3.000) liradan baılıyarak (20) liraya kadar büyük ve 
küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ••• 

~ , ..................................... ..,, 
Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
İdaremiz 1937 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası vasıtasiyle 

doğrudan doğruya ekicilerden satın alacaktır. 
Alımlar mezkur bank<mın aşağıda gösterilen şehir ve kasabalarındaki 54 şu· 

be ve sandığında yapılacaktır: 
Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, Çorum, Mecid· 

özü, İskilip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir, Sivrihisar, Mihallıt'ık, KütahY•• 
Emet, Gediz, Simav, Tavşanh, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkır, Kurrunan. Beyşc· 
hir, Ş. Karaağaç, Bilecik, Bozöyük, İne göl, Geyve, Göynük, Orhaneli, Uşak, 
Çal, Çivril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin, Sandıklı, Yenişehir, Nallıhan, Emir
dağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, lsparta, Eğirdir, Uluburlu, Dinar, Bur-
dur, Tefenni, Acıpayam. 

Mübayaa fiatları şu suretle tesbit olunmuştur 
Softlar beher morfin dPrecesi '10 Kuruş 
Temiz ve Konaksız topl:ınmış drogist-

ler. Beher morfin derec~si 40 c 

Morfini Yüzde 12 ve daha yukan kaba· 
lar beher Morfin derece~i 35 c 

Morfini yüzde 12 den :ışağı kabalar be-
her morfin derecesi. 30 c 

Satın alınacak afyonların iptidai muayenesi idaremizin alım merkezleri~C 
göndereceği eksperler tarafından yapılacak ve tartı ve tesellümü müteakip ala· 
kadarlara kilo başına br.ı çhi ati miktarlarda avans verilecekt!ı·: 
Softlar 4. - TL. 

Temiz ve konaksız toplanmı~ drogistler 4. - > 

Morfini % 12 ve daha yukarı kabalar 3. - :ıı 

Morfini % 12 den aşağı kabalar. 2. 50 > 

Bakiye afyon bedelleri 1stanyulba yapılacak Laboratuar tahlHJen sonr~ a~: 
mi sür'atle ve yine Ziraat Bankaları vasıtasiyle alfıkadarlara ödettirilecektır. h
kicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren hic; bir masraf tD 

mil edilmiyecektjr. ·n· 
Mübayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal başlanacak ve bu tarı 

ler Banka tarafından mahallen ilan olunacaktır. 

Alım münhasıran 1937 senesi rekoltes1ne ve hakiki müstahsillere oi~ ına~:::. 
tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahsıl ınn 
katiyen kabul edilmiyeccktir. 

ı ek· 
Temiz ve konaksız ohırak toplanmış saf afyonlara daha yüksek fiai ve~i n;,ııı-

te olduğundan ekicilerin afyonlarını tem iz toplaması kendi menf:u~tıarı ıca 
dandır. (2709) 
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Aks ara y iç Anado~unun buğday 1 fs~~~";~a ~t~un I~ urtta k~ltür hareketleri 

_.,. _________ a n b a fi v a z ı y eti n d e · lı~~~/~:1~~:::.;;:k ~~~u~ I . ~ t9~_,J .. 11 
miştir. Atı:un s~iyah bir mac:ındur~ '1"'i ~~e • e 
Atrun demlen bı.r nevi tuz ve tonbakı 
nin karıştırılması ile yapılmaktadır. ~ 
Pis ve iğrenç bir zehirdir. Dişleri çü -
rütmekte, yüzün taravetini bozmakta, 
iştihayı kesmektedir. Lezzeti de acı ve 
mide bulandırıcıd.ır. Bunu kullananlar 
mütemadiyen tükürmekte ve hatta kus Bartında ilk tahsil çağındaki bütün ço C1.Lklar okumaktadırlar. .ltesimde Bar. 
maktadırlar. tm mekteplerinde okuyan talebelerden bir kısmı görülmektedir. 

Artun macun halindedir. Bir 
hap şeklinde yuvarlanarak dişle öudak 
arasına konulmakta, yarım saat kadar 
orada tutulmakta, sonra çıkarılmakta 
ve bu çıkarılışı müteakıp de tükürme 

fi devri başlamaktadır. Atrun kullanan 
iç bir Yerde görülemiyecek bereketli bir manzaN: Aksaray pazarında adam kahvede, evde, sokakta, nerede 

buğday tepeleri olursa olsun ağzında hasıl olan simsi-
Aksar yalı ve lüzucetli tükrüğü ne ağzında 

l3uıga . ay (Hususi) - Romanya ve ı ihtiyar ettiği fedakarlıklardan çok mem tutabilmekte, ne de yutabilmekte, mut-
rıstan .. d 1 k t" k.. k k da isk· goç.rnenlerinden Aksaray- nun ur ar. la a u urme vaziyetinde kalma ta 

,h!r h an edilen 400 hanenin müstahsil Aksaray iç Anadqlunun buğday an - ve rastgeldiği yere tükürmektedir. Böy 

S • ale getirilcbilın . . . 
1 1 

barı denilmeğe lA.yık bir kazasıdır. Bu le bir adamla kahvede veya ahçı dükka· 
aglık B esı ıçın ça ışı ıyor. . kl d . h 11 . b akanı - .. .. . • . berekltlı topra ar a yetışen m su er nında yanyana düşmek bir facıa -
U .~Inelin tahıgı buyuk bır _mesaı ıle kazaya yüzbinlerce lira girm~sin~ ~il dır. Atru.n ~ptilasına tutulanlar yal~ız 

tedır. S akkukunu temın etmek- olur. Aksarayda mahsul vazıyetı ıyı • genç ve ıhtıyar erkekler değillerdır. 
kurutuıu ıtrn~ mücadelesi tarafından dir. Sık sık yağan. ~ağm~rlar. ~ahsu. • Atrun kullanan kadınlar ve hatta mek· 
tasaz b P goç~enlere tevzi edilen Ka- lün bugüne kadar ~yı yetişmesını temm tep çocukları da vardır. Hükfunetin 
trakr· atakiıgındaki arazinin büyük ediyor. Aksaray Zıraat Bankası her se- Atnın yapılmasını ve kullanılmasını 
ven orıerıe sürülmesi bir müteahhide ne olduğu gibi bu sene de 35 bin lira- yasak etmesi herkesi sevindirmiştir. 
" 

1 erek IO bin d k . .. "lm" dan fazla köylülere tohumluk parası Atrun, muhafaza edildiği kabı bile kısa 
' e bu arazi . e ar arazı suru uş _ .. .. bir zamanda çürüten bir zehirdir. Bu
hındak· de bır şey yetişmiyeceği yo- dagıtmıştır. Koyluler akın akın gele- nu kullananlar bir kaç saat kadar sar· 
day ,, ıt_sakat iddia hilafına güzel buğ- rek Ziraat Bankasından tohumluk pa· hoş ve sersem olmakta bu başı dön • .,e JŞrn· . ı • 
ll'ıenıere ıştır. Bir yandan bütün göç· rası almakta ve bu paralarla tohum ve- müş vaziyete de mestlik demektedır· 
?niş, toh tevzi için pulluklar gel - sair ihtiyaçlarını temin etmektedir. E· ler. 

1?as1 ~:ınluk tevzi edilmiştır. Kurul· sasen köycü o~an Ziraat Bankası D~ • M llıaralı bir köylünün 
li Yılı i . arıaşan göçmen köyii 937 ma· rektörü Baki Özdal köylülere her sa - 8 • • • 
ana Çındc başarılacaktır Göçmenler hada suhulet göstermekte ve köylüyü Hemşerilerıne hızmelı 
huri Vatan: kavuştuklarınd~ ve Cum- müessesenin ismine uygun bir şekilde Malkara (Hus_usi) - Kozyürü~ ~-Ö· 

yet hukfırneti;m· . kendileri . . memnun bırakmaktadır. e yünden Hasan oglu Hayrullah koyun 
ızm ıçın sığır hayvanatının suya olan ihtiyacını 

G·· ç onende Halkevi 8ivasta 
düşünerek Kozyürük, Pırafça, Karaca 
gür ve Şalgam köyleri arasında otuz 
yalaklı ve iki kurnalı bir çeşme yap • 

Bursa orman mektebi talebeleri lzmlt e btr tetkik seyahati yapmı§lardır. 
Resim talebeleri lzmitte Atatürk heykeli ne koyacakları celenkle beraber g6ıter
mektedir. 

tınnağa karar vermiştir. Orta tedrisat müfettişlerinden Fethi Karaman orta mektebini teftiş etmiştir. 
Sivas .(Hususi) - Deliilyas nahiyesi Her dört kö~ün bü~ün sığır hayva· Resimde müfetti§le mektep müdür ve muallimleri bir arada görülmektedirler. 

alış111.aıarı 
Gönen H . 

Deliilyas nahiyesi 
Çocu. alkevı fakir ve kimsesiz elli 

Sıhh:t~ı Yernek yedirmeö-e ve onların 
<ia 1 e alfık "' r olma~ a • 
lanı ga baş • 
~ ıştır. Büt" 
,.,~rnk \!klerde un 
~1.1. ları ço .. 
her b f bera • 
ti \' u unan Par
lta e lialkevi b 
"' tıı Osrnan G~ş
"'-e:ı. b o -
tad Ululllnak • 

ır. ~ak 
Ç~Uk Inda bu 
l'Uze sayısının 
• ö ~ 1" Çıkacağını 
1ecıir. ~·-::1 e 'k - Gönen Halkevi ba~ -
l'ıl eı... l! buçuk kanı Osman Gönen 

vveı k 
lla gü d uruıan Halkevi, çalışmaları

n en .. 
~ gune hız vermektedir 
Utboı sah .. . . 

tı ile k ası ve Jımnastık vasıtala-
b ışlalar m d . . 
~ıa.Ikev· ey anını zengınleştıren 'Yu ı, gençlere gece sporları için İd • 
k_ rdunu .. 
'Q', ~ k n Ust katını tahsi3 etmiş· 
ita a ında d 'l Yrnak 1 • tarih kolu tarafından 
ttıiıe b· arn Nureddin Aslancrin yardı

ır bro .. 
şur çıkarılacaktır. 

_ . natının susuzlugunu gıderecek derece-
Şarkışlaya baglı bır kasabadır. Buraya de büyük olan bu çeşmenin su yolları 
yedi kilometre me lağımı hazırlanmış ve taşlan getiril • 
safede Kuşaklı ba miştir Altı yüz liralık çimento alın • 
ba denilen yerde mıc::tır: İnşaata devam edilmektedir. 
k ı uc:: etrafı "$ fı b. b' uru m "$• • • Bu çeşmenin inşa masra ın, • ın 
surlarla çevrılı beş .. 1. t ta ag-1 tahmin olunmak· . 

1 
b . yuz ıra u c 

bir şehır rnra esı tadır. Hayrullah ve oğlu Mustafa şu 
vardır... . darbı meseli hatırlatroaktadırla.r: 

Delıılyas ~ ~ıı • (Hayvan ölür semeri kalır. Insan ö-
hassa mevaşı ıh · ı·· · k 1 ) ..h. ur esen a ır. 
racında :nu ım Servetlerinin bir kısmını kendi ve 
bir mevkı tut · hem civar köylerin menfaatine tahsis 
maktadtr. Her yıl eden bu hamiyetli baba ve oğulun yap 
on bine yakın ko- Dcl~ilyas nahiyeıi tırmakta oldukları eser karşısında köy-

'lt' bın ka· tnliduru Şcvlcet At.Jay • d kt d yu;ı ve ı ı Jüler derin bir sevınç uy~a a ırlar. 
dar keçi, 200 kadar at ve 100 kadar sı · 

ğır ihraç etmektedir. Nahiyenin yeni Bursada Kapalıçarşı 
geıen göçmcnıer1e beraber 12 bin kü- Tamir edilecek 
sur nüfusu vardır. Nahiyeye bağlı 30 Bursa (Hususi) - Kapalıçarşıda bazı 
köyün 26 sında köy kanunu tatbik e- yerlerin sıvaları dökülmek tehlikesi gös-

t diğ: d belediye çarşıda tetkikat 
dilmekte, 3 köyde mektep bulunmak- er ın en . . . 

yaptırmıştır. Bu tetkikat netıcesınde 
ta ve bu mekteplerde 185 talebe oku- t .. lazım geldiği anlsH:ılmıc:: 

ç;:ırşının amırı ~ v-

maktadır. Nahiye müdürü Şevket A- tır. 
ta1ay kasabanın inkişafı için çalışmak- Koza borsası halinde olan Koza ha -
tadır. 115 yaşındaki Yanık oğlu Recep nında da bazı yerlerin tamiri takarrür 
nahiyenin en ihtiyar adamıdır. etmiş, tamirata başlanmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Hasan Bey - Ne var, ne 
oluyor? 

- Unkapam. köprüsü. 
Hasan Bey - E ne oluyor 

muş? 

- Satılıyormuş!. 

Hasan Bey - Ben de bir 
§ey zannetmiştim. O köprü 
nün ipliği pazara çıkalı sene 
ler olmuştu. 

Aksarayda Zafer ilk okulu talebeleri tarafından çok güıeZ bir m~ame:e "~ 
miıtir. Bu mektep talebesinden bir grup i4 Niğdeye seyahat etmı§lerdır. Rc-
&im Niğde seyahatine iştirak eden talebelerle bunlara nezaret eden ba§mualltm 
Emin Sakaryayı, Hüseyin Aralı ve Ah medi göstermektedir. 

Balıkesir Halkevi gençleri üç gece arka arkaya Kayıp Aranıyor komedisini 
temsil etmiştir. Resimde bu temsilden bir sahne görülmektedir. 

Bahkesirde lbnirrefik gecesi 
yapılacak 

Balıkesir (Hususi) - Halkevi temsil 
kolu 22 mayısta tiyatro müellifi İb -
nirrefik Ahmet Nuri için bir gece yap· 
mıya karar vermiştir. 

Bu gecede büyük üstadın Sekizinci 
isimli eseri temsil edilecektir. 
Halkevi gençleri Baba'yı da temsil et
meğe hazırlanmaktadırlar. 

Kemaliyede belediye 
faaliyeti 

Kemaliye (Hususi) - Belediye bu 
yıl bütçesini ( 12.000) lira olarak tan· 
zim etti. Bu para ile kazada fenni mez
baha inşa edilecek, çarşıya cadde açı· 
lacak ve umumi helalar yaptırılacak -
tır. Belediye tarafından ayrıca suyu iyi 
olan Esat çeşmesi de fenni bir sekle if
rağ edilecektir. ... 



v · çre maslahatgüzarı 
• 

Adamın evde kalmış bir kızı vardı. Ko-

d 1 k 
nu komşu: 

şahit olarak in enece rru~:;;:k::·:.:~.:~: ·::::::.:~ 
Birinci cezada dün sabah Mar.del ad Jt'ak&t çok geçmeden bir gece, dev· b .. 

· 1 ıur ı t · · d b"ri<.-ı"ru elinde Bu işe herkes saştı. Kızın ba asını ıyı lı birisinin, İsviçre saat fab··ikala ından rıve er, .me ıme ısının e ı w : • 

1 
. ·tr 

blr ba1.1ulla içeriden çıkarken görüp )a- tanıyanlard~n bın ev erı~e ~ı. ı: 
bazılarının emniyetini suiistimal ma • k 1 1 

R smi mühürün koparıla • , _ Affedın bayım, dedi, sızınle biraz 
hiyetinde hareket iddiasile duruşması a amış ar. e .. .. k "sti d 

rak içeriye girildiğt an:aşılmış, bu nok- goruşme 1 yor ~~·dinı· yapılmıştır. "ki . .1 . - Buyurunu~ sız.ı ıyorum. 
Maadel, eskiden İsviçreli ıo firma- tadan Mehmet ı ncı cezaya ven mış. . . li kını d Siz 

· B ıf t Dün şahit clarak Taksim merkezin- . - Kızınıza hıç ta P çı yor u. 
nın Islruıbul mümessili imiş. u s a • d r E , O .. can. diniendi· cbu de buna üzülüyordunuz.. Nihayet çıktı 
la bir çok saat getirtmiş, bunları bura- f\:e~~~~,> d~~~r «O. kahvede yatı~ kal- v~ evlendirdiniz.. Bu iş kendi kendine 
da satmış, fakat paralarını gonderme- üh"" r mı oldu? 
miş. Bunun üzerine de «Enformasyon karmış. Gece gelip te kapıyı nı ur u · . 
Süis> bürosu namına dava açılmış. C::u- görünce, kendi bavu'unu almak mak - - Kendi kendine olur mu, tedbırler al 
fütimal edilen para miktarı 2 3 000 lira ~adile mühürü koparmış. Biz mühürü dun._ 

d bul dık k kra • mu·· - Aman şunu bana da öğretseniz.. raddesinde olduğu bahis mevzuud.ur. ora a ama ve apıyı c€: ı. • 

Dünkü celsede, davacı vekili, Isviç· hürlcdik!> - Bir kere kızımın çok genç ıo!duğu· 
D ·- b" k ,. şahı"t gel1nr>mı'clerdi nu ı"ddia ettim. Sonra onun hakkında cev ıenin T:.!rkiye maslahatgüzarı Boşu şa- geı ır as · -• ., · 

hit <>l:ırak getirmi~, fakat, "Ilahkemc, Bunların da dinlenilmesi için, duruşma· her gibi biı kalbi vardır, diye şayialar çı 
kendisini dinlememi~tir. :Maslahatgü • mn dev:unı, kaldL karttım. Alacağı erkeğin mes'ut olması 
zar, •kordiplomatik> e mensup oldu - Firar hadisesi etrafı ndaki muhakkak oıduğuna her.kesi inandırdım. 
ğundan, «D'lÜcamelei düveJiye> iktıza· lakibat . - Hepsi bu kadar mı? 
smca bu gibi zatların de\·letlerini tem· - Hayır daha var ... 
sil ettikleri memleketlerde ~ahit ola • İstarıbul tevkifhanesinden kaçış vak· . - Bari onlan da söyleyin .• 
rak mallımatlarına müracaat lüzumu asına ait tahkikat dosyası, bir:nci sor· , - Söyliyeyim: Kızıma gayet güzel el
hasıl eılursa, bu müracaatın hariciye de gu hakimliğine verilecektir. Katil s-.ıç· biseler yaptırdım. İyi boyanması lazım 
J3letile yapılması Iazım gelmckted:r. luları 'Orküplü Abdullahla Antakyalı olduğunu öğrettim. Kimse ile kur yapmn 
Mahkeme hey'eti, -müddeiumull"ıii • Tevfiğin yakında sorgulan yapı!acak • sına, ötekinin berikinin kolunda şurası· 
ğin de isteğile- Hariciye Vekiilctine tır. Vazifel~rinde ~1 göstermekten nı, burasını dolaşmasına müsande etme· 
keyfiyetin yazılmasını ve oranın dcla. • davaya dahıl ola~ uç m~ur ~ bu· elim. 
Jetile maslahatgazarın ifadesinin alın- rada sorguya çekıleceklerdır · - Teşekkür ederim Bay. 
masını kararlaştırmıştır. Bir kadm hakimimiz Berlinde 

~u safhanın bu cetikeb daire-.:ınde doktora imtiham verecek 
hallınden sonra, duruşmaya devam olu- Kızın babasile konuşan adam bir ki -* 
nacaktır. 

MUhUrlU kapıyı açmış 
Beyoğlunda bir kahvede kumar oy· 

nandığı haber alınmış, hadise zabıtla 
tcsbit edilmiş, kumar oynatan kahveci 
ve kumar oyna} anlar aleyhinde taki • 
bata girişilmiş. Kahvenjn k~pısı da mü 
hürlenmiş. 

İstanbul adliyesi yenileme bürosun· tapçı idi. Dosdoğru dükkanına koştu: Sa 
da çalışan haklın Suat, bugün saat 13 tılmıyan kitaplarından birini aldı. Adını 
buçukta hareket eden vapurla Roman· bir kağıda yazdı. Altına şu izahatı ver-
yaya. oradan da Berline gidecektir. di: 

Adliyede vazife alan genç kadın ha- . cYeni çıkmıştır. İçindeki mallımat pek 
kimlerden biri olan Suat, Berlın üni· fazla kıymetlidir. Alan kimse muhakkak 
v~rsitesinde doktora imtihanını vere - jstifade eder.. Bunlara herkes inanmalı
cek tir. Bunun için. adliye vekfüetmden dır.> 

iki ay müddetle mezuniyet almıştır. Sonra çıraklarına talimat verdi: 

Amerikada Hindenburg balonunun 
üzerine ateş açıldığı söyleniyor 

- Kitabın kabını en iyi cinsten yaptı
racaksınız .. Hatta biraz da cicili bicili ol
.sun. Ötekine berikine, ibaksınln.r, kanşttr 
sınlar~ okusunlar diye vermiycceksiniz, 
anladınız mı? 

(Baştarcf 1 n -:ayfada) Alman tahkik komisyonunun diğer beş Sonra oturdu. Kitaba müşteri bekledi 

* Bu ihtifal ve jübileleri, bir fırsat ve münasebet 
yapmak ve bu nev'i kutlwamalar arasında zaman 

•1AMJ~ 

bırakmak daha doğru olur --
L---------------...,_~~.....:;.-=-------------Yazan a Hallt F•hrl Oz•nsoy 

Müsahipze1de Celal Namık Kemal Halit ~ya - ~ 
Son zamanlarda· edebiyat toplantılan ı deleştirilince aşağı yukarı budur. t~e. ' 

gönül açıcı bir mahiyet aldı ve ilk önce fikirler de beni - ne yalan söyliyeyıı1l 
divan edebiyatı gecelerile başlayan bu yana sevkediyor. . , 

cereyan, gittikçe, edebiyat sahasında ün Nasıl sevketmesin ? Halit 7;1, 

~ış ?1ü ve diri ~·a~arların kutlu~a~· ya bu jübile yapılmadan umuınun J11~dl 
dıgı diğer gecelerı dogurdu. Bu .kadirşı: hulü mü idi ki şimdi birdenbire pat ~ 
n~ hiç §Ü~h~.siz ~erind~ir. M:sel~ da şöhret aldı. cMavi ve Siyah• ve ,P. ' 
bır taraftan buyuk şaır Abdulhak Hamı- Memnu> müellifinin gözlerinden Y~~ dl 
din ölümü üzerine memleketin her tara- getirecek kadar samimi bir hava içııı sJ 
f'ında olduğı· ı;b: 1stanb1.,;lda da. ~ .lan- geçmiş olmasına rağmen bu topian~ıd 

11 
tı~ar ~a~ılarak ruhum~ bu eşın.z san'at çıkacak netice bu mudur? Üstadın ~d~. 
guneşının adı ve eserlerıle ışık salınır - imtihanda muvaffak olmuş ve birinC1 ç et 
ken, ~iğcr t~ftan ~ir çok tarihi ~e c~- mış bir talebe vaziyetine sokulması ~; 
lencelı halk pıyeslerile meşhur Musahıp hangi cihetten düşünülse en basit J11 , 
Zade Celfilin ve üstat romancı Halit Zi- nnsile bir trajikomiktir. Hakiki san'Bt 
~anı~ jüb~~ yapılıyor. ~ gcccl~ g~çti, kar, eserinin üstünde dağ gibi yü~~~ 
şım?ı. }:enil.erine sıra geldı. Nete~ ~te miş olan adamdır. Bütün zevk ve kl.ld~ 
y~m ısıml:r o:taya atılıyor ve bı: H~~e- sahipleri bu eserlerin karşısında sn rıJ. 
yın Rahmı, bır Yunus Emre, bır fılan minnettarlık hisi aranırsa yalnız oktl) 1il 
veya falan gecesi hazırlandığı işitiliyor. cular arasında aranmalıdır. YokSn ro. 

?~mek oluyor. ki b"u .. S:ri ku~luları:alar tersine çevirerek san'atkardan alk:;1,. 
ıçınde, hcrkesın gonlu, meratıbe rıayet mıza karşı minnet beklemek ve bUll d' 
edil~:den, tam ~ir de~okratik san'at çıkça değilse bile ima etmek her tıııl 
sevgısı ve saygısı ıle tatyıp olunacak .. ne biraz acayip, bir arzu oluyor. 
güzel manzara!.. .b. rW 

hürst civarında tayyarelere bir kaç de- azası buraya gelmişlerdir. 
fa ateş nçılmış olduğunu bildirmiştir. B. Eckener, yardım işlerini takdir 

Güzel .. fakat şunu da düşünmeli: Aca- İhtifal"i Ziya, vaktile Sinan gı ~f ııet 
1MSET ba bu işde daha esaslı bir program çizile- mık Kemal gibi büyükler için. ibtı ıı tıJI 
-·- mez mi? Halit Ziya gibi modem edebi ya- tertip ederdi. Yüksek ölüler içın ya? til Maruf Atlantik tayyarecilerınden B. etmiş ve bu işlerin pek mükemme~ bir 

Clarencc Chambcrlain de son 1.ı:ıman • surette yapılmış olduğunu söylemiştir. 
Jarda iki tayyareye karşı suikast yapıl· Komisyon, hemen hemen hiç dur -
dığını söylemiştir. Bunun ikincisi 2 ma· madan Lakbürst'e hareket etmiştir. B. 
yısta olmuştur. Bu tayyarelerden b:ri Eckener, orada Hindenburg balonunun 
bir benzin borusu kurşunla <lcHnmiş enkazı üzerinde tetkikat yapacaktır. 

olduğu halde B';!nbiks
1

e ve biri de kn· Yeni yapılacak Hal binası 
natlarından birinP kt.:rşun isabet etıni~ Yeni hal binasının ihalesi 48 bin li· 
olduğu halde Cl!ftona gelmiştir. ıaya yapılmıştır. Bu binada kavun kar· 

Bendiks, Lakhürst'ten altmış mil ve . . 
Cı .ft 'd 4z ·ı f d d' puz gıbı yaş meyvalar ve sebzeler satı· 

ı on an mı ınesa e e ır. ı· ta b" ik" - b 
Gc h b ·ıd·-· ·· 1930 lacaktır. nşaa ır ı gun sonra aş-nc a er verı ıgıne gore, • 

da Los Ancelos balonu henüz hizmet· lanacaktır. 
te iken, bu balon üzerine de ateş edil· .Milli küme nıaçlan 
mişti. İstanbul Futbol Ajanlığından: 

1930, 1932 ve 1933 de Zwc 27 balo· Milli küme maçlarından Galat~saray -
nuna da ateş edi:ıniştir. Beşik-taş karşıla~ 16 Mayıs 1937 Pa-

Hava servisi makamatı, tayyarecllc- zar günü saat 16 da Taksım stadyomunda 
ri, mütevehhir olan ahalinin üıerleri· olacaktır. 
ne ate~ etmemc>!erıni istiyorlarsa ne\\'· l - Maç hakemi Bay Ş6ti Tezcan, Y~ 
jcrsey üzerinden uçmamaya -tlcvct e - hakemleri Feridun Kılıç ve Muammer
den müteaddit ihtar ve telefon ihbor • dir. • 
ları almıştır. 2 - Fiatlar tribün 50, duhuliye 25 ku-

Nevyork 14 (A.A.) - B. Eckener ile ruştur. 

UL 
Okugucularınıa 

Cevaplarım 
Kadıköyünde Bay .s. O. S.:t :ı: 
Mektubunuzun gazeted<? hiHfı.satan 

dahi neşrini' müsaadt t tıneyişinize sı

laldım, diğer okuyucuh:rım için üze • 
rinde du§iinülccck bir ır.evzu teşkil e· 
dccekti. Bilhassa kız babalnrı içiıı mii
kemınC'l bir ders yerinr g~çecekti. 

Her ne ise, bu kıza tcs~düfünüz kC"n
di hes:ıbınıza hayırlı c1'lmstur. Atisi 
fazla parlak olmıy3.Il mesleğinizi bı • 
rakarak daha ümitlicinf' ~irişinizi ona 

borçlusunuz. Kendisini m k ği mute -
mtldiyen cpistone~ C'dC:'rı>l. ıtip kakıstı

rarak ylıkselten kadınltırdan biri ol -
mıyn namzet gorüyorum. Bir çok ah
valde hı:ışuma giden l.Jir haslettir. Bu 

noktayı kızın lehine k<.ydediniz. Fa -
kat iyi bir aile kadını olur mu? Bun· 
da çok şüpheliyim. Da11a mektepte ve 
ya~ça küçük bir kızken si1inle konuş· 
rnıya tesebbüsü, dargınlık zamanında 

bir başkasile laııışması, fotoğraf ver -
rnesi, senli ben!i konuşı;p durması is
tikball ):aranlık gösterir. Bu noktaları 
da ktzm altyhinc kaydediniz. .Mizanı 
kendiniz yaparsınız. 

Şimdi bu ci.ımleyi söylerken: 
- ~rkek ols:ıydım hövle bir kızla 

cvknır mi idim? diye düşü:ıdüm. Şah
Sln fa1la yiikı:elmeyi istiyen karaktere 
m:ılık değilim, bu itihat fa sualime ha
yır ccvnbını verdim. 'Ft-Jrnt erkek ol -
saydım bugünkü karakterim kalır mı 
idi? Burasını tayin cdP-niycccğim.> 

TEYZE 

'
K1Jl,egl.,' ; b h' . d k d' . d tab19 

,., ... tımızın babası sayılacak bir san'atkarla, u ızmet sayesın e en ısı e J{e' 
hal kedebiyatı içinde büyük bir kıymet meşhur oldu. Bugün ihtimal Narnık ~ır 

1. k ı d · ·ni ve Y olan Yunus Emre arasında devir farkla _ ma ı o umıyan ar a onun ısmı_ deee 

Çocuk elbiseleri 

Solda - Açık renk (1.usor) dan 7·10 
yaşlarındaki çocuklar için güzel bir el -

bise. Ceplerin ve robanın üzerine göze 
çarpan renklerde (brode) yapılm~tır. 

Yakasındaki fionga yeşil renktedir. Ro

ba ayni renkte düğmcforle arkadan ilik
Jidir. 
Sağda - 10-14 ynşlarmcfaki çocuklar 

i~in bir takım açık gri yl;nlfülen yapıl -

;nıştlr. Omuzlan, cepleri E'te:}in ve ce -

]<etin önlC'ri pikürle süsluriüı'. Ceketin 
yakası eşarp şeklindedir. Alfınc. lacivert 

'Ünlüden astar geçirilmiştir. Eteklik ti-

r.ına göre bir mesafe bırakılamaz mı? tığı işi tanıyorlar. Gelin de bız sa rle' 
Hem sonra sağ olan sanatkarlar için ya • :;an'atkarı tanıtalun, sevdirelim, eser9 • 

pılacak olan jubileler az çok bir müna _ rini karanlıkta kalmışsa oradan çıl<8 di • 
sebet ve fırsat gözetilerek yapılsa daha hm, fakat Allah aşkına bu işten keıı zi • 
doğru olmaz mı? Mesela bir doğum tari- rnize de bir şöhret payı nramıyalıfl'l·gil, / 
hi, bir şiir kitabının, bir romanın inti - ya Bey hiç bir vakit öyle bir gaye. ..,.;• 
şan, bir piyesin temsili, yahut eski eser- müştü demek istemiyorum, ancak bit ,9t' 
!erden birinin tekrar tab'ı veya sahneye kıaya işaret ediyorum. Bazı realitelc~.p 
konulması gibi bir fırsatla .. Ayni zaman- dır ki göze batabilir, yahut yanlış cıu~ • 
da bu nevi kuUulamalar arasında az çok celer uyandırabilir. Bu, ne bizim sa s1' ' 
zaman fasıla1an bırakmak ta fena ol _ ıniyetsizliğimizden doğar, ne de idr ılJ ' 
maz. Çünkü en güzel şeyin, en güzel tak- sizliğimizden .. Sadece dikkatimizin El 

1 dir gibi, hakiki kıymeti az çok azlığında- gından ileri gelir. iSte' 

ı dır. Mesela bir zamanlar mekteplerimiz - Bu mevzuu daha ziyade uzatın~ ... JlQ 
1 de mükafat verme usulü vardı; çalışkan mem. Çür.kü mad.sadm1 esas Wbart ·~l>Je 

talebelere aferinler, tahsinlcr, imtiyaz - san'at aşığı gibi alkışladığım bıJ Jpra~· 
lar dağıtılırdı. Sonradan bunu kaldırdı - teşebbüslerinin daha sağlnm, dahn '!09)1 

lar. Niçin? Faydasız olduğundan mı? .. ramlı bir şekle bürünmesindeki fa.
11 

fi' 
Hayır .. O halde neden? .. Usulün ifrata anlatmaktır. Çünkü tesadüfen bugıt.9rıll 
vardırıldığından ... İşte bu jübile mesele- lan şairi okumakla filan şair içh1• ~arıcı 
sinde de neticenin öyle bir şekil alma - falan romancıyı okumakla falan .~0 ı11c1'ıe 
sından korkulabilir .. Sonra bunu bir va - için bir toplantı yapmağı - düş~n ıiŞ ol' 
zife davası haline koymak ta doğru de - her zaman şimdiki gibi isabet ed~ln doP 
ğildir .. Bir san'atkan tebcile çağırı1an - maz. Nitekim bunu ilerisi için hı~ (.Pt' 
lann kalbine hPr şeyden evvel bulmıyomz. Bir intizamsızlığa. bıf9 ,,,r: 
o san'atkan gönülden alkışlamak duygu- geleye meydan açabilir. Sonr~ şu :ıı.iıı!İ ' 
sunu aşılamalıyız. Bunun için de daha her hangi san'atkiirı bir güniın n bl.l· blJ9" 
evvelden ga?.eteJer \'eya i.-alC'lerlc• 0 saı:.-1 lesi yapmakla da iş bitmez. Fakat 
atkarı halka tanıtmak vt· :)" 1şl yalnız bütün başka bir meseledir. o'!I 
toplantı seanslarına bırakmak Iazım<lır. Halid Fahri ozcııı.S 
Vakıa, toplantıdan sonra bu !ui
disenin çeşit çeşit cıkislni gazete
lere de düşüyor, ancak tesiri de gündelik 
hadiseler gibi pek muvakkat oluyor. Bu 
da tam sempatinin evvelden uy:ındırıla -
ma.mış olmasındandır. 

Şimdi bir noktaya daha temas etmek 
isterim. Halid Ziya gecesinden sonra ga
zetelerde yazılan bazı fıkra ve maka le -
lcrcle şöyle fikirler de var: cEfcndim, 

doğrusu bu iş çok iyi oldu. Büyük üsta -
d:ı karşı borcumuzu ödedık. Fakat biraz 
rn:ıhçup ta olmalıyız. Çünkü san'ate in
tisabının yirmi beş )'11 önce jübilesini ya
pacal:ken elli beş yıl sonunda yapıyo

- ----
Halkevi şild maçları 

Eminönü Halkevindeıı: r"fıtl' 
• t~ " 

Pazar günü evimiz spor şubesı ·~Ji y'J' 
d ftll"' t' dan 19 Mayıs spor bayramın ıı 

1 0 
fıJ 

pılmak üzere şi1d usuJü tertip cd• g6fC 
~ . gra•1 :ı 1' bol maçlrırına aşagıdakı pro le te 

:k,lUıJ•'" devam edilccc-ktir. AJ;;ıkadar 

lig olunuı-. 
6
! 

Bakırköy <-ahrısı: rı JI şg ı1J 
Saha komiseri - 1\khmct sır I '· };C 

4 30. Bakırköy - Altıok s:ıat 1 ' .efP 

zerinden lacivert bir kemc:r 
pek iyi olur. 

kullnnmak ruz!> 
Faik Uğur. 

6 30 
i18 }; 

Aksaray - Yıldı:ı: sc1al 1 ' 
Talfıt. Şatafatlı cümlelerin içindeki sözler, sa-
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Şapkacı dükkaniarında bir dolaşma 

a 
kara 

şap asından 
teri anlaşılırmış? 

Şapkacı Bay Necmi " Avrupada bir istatistik 
Yapılmış, veremlilerin ekseriyetini kadın şapkacılar 

teşkil ediyorlarmış ,, diyor 

lrt
Yazanı Naci Sadullah 

la u un dünya kadın 
b. tının başlıklarını 

0 
ır _araya topfasanız, 
~ renkte, ayni bi

~e bir çüt şapka 
thn arnaısınız. Ka ~ 

Şapkalarının al _ 
lnadığı şekil . 
tİiğ' , gırme -
be 1 biçiın ve kalıp, 

nzeıned'ğ' kaı ı ı tek şey 
rnadı. 

Bu ·· 
b Yüzdendir lr: u .. . nı. 

ka gu~· ~kad~ara şap Bir §apkacı camekclnı 
he· e~endırmek gibi - insanlara 'kanun tifeyi tatlıya bağladı: 
ıC:~dırınekten bile zor - bir vazife yük- , - Anlaşıldı ... Biz bir şey seçemiyece -
ın:§ bulunan kadın şapkacıları, yeni Jtiz ... Kendisi gelip beğensin bari!.. 
luı; e~ buiınak, yeni model yaratmak zor- Sonra, bir kapı yoldaşı samimiyeti, e-

c.U ı · , 
bünçınde kıvranmaktadırlar. ,dası ve ~isanı_ ~~narak, satıcı kadınla 

au , kadınlar arasında hayli dediko - dertleşmıye gırişti: 
da %andıran bu model buhranı etrafın- - Sizin iş te zor ha? ..• 
B~y ğ dın §<ij>kacılannı dinlemek üzere , O sırada, götlerim sokağa dikilince, 

F 
0 hına çıktım. hayretten gayri ihtiyari: 

~~to Cemalle birlikte, camekam çeşit ' - Aa ... dedim, ve Cemali dürterek ila
l'a . kadın şapkalarile dolu bir mağaza- ve ettim: 

gırdik. - Şu hatunun bir resmini çeksene? O 
hiesJ.e?tirn;.,.; k dı ,,.,..., tt•Y• · kadar şık giyın" mış· olduğu halde, başın-taktird ı:.·~ rna sa mızı ~ .. e ıgımız . . . . 

be e, bır çok yerlerde olduğu gibi da tersıne çevrilmış boş bır çingene sc-
tne~·Utat fena karşılanmamız muhte - peti var .. . 
Yeu eli'. ~u ihtimali önlemek için, hüvi - , Dükkan sahibi güldü: 
~ .. , erı.mlzj birer müşteri kisvesi altında - Çingene sepeti değil o ... 
~~~ 1 • 

..,, tnecburiyetinde kaldık. - Ya ncdır? 
.tes.ı,d .. f 1 ' nı.n, 

75 
u e bakın ki, girdiğimiz mağaza- , - Şinua şapka ... Hem o kadın yo cu. 

~ğa Yıllık uzun bir mazisi varmış. - Yolcu mu? 
~varu 2:antn sahibi dükkanı, babasından - Evet... Seyyah yani. .. 
Uk. 'ita~ etmiş, İstanbul şehrinde açılan - Nereden anladın? 

Ita ın ŞapkaCISlymış. , - Daha İstanbula o şapkalardan gel-
ı. l'§ır.... ed" ç·· k"'' .:etue -."-'Za, bir lokanta garsonu neza- m ı. un u ... 
hzıa: dıkiJen kır saçlı, güler yüzltt ba - - O üstündeki tiiy ne? 

n - Tüy değil o ... Raradi. •• 
- .012:(! • 

)akat ş~ ~edım, bir şapka iktiza etti. .. , Daha fazla pot kırmamak için, sual 
~ ... L •• diye kadar hiç kimsenin ba - sormayı erbabına bırakıp, satıcı madamla 
~ gorülın . · v 

- S emış bir şey istiyoruz. ,yarıda bıraktıgımız mevzuda konuşma -
- ı:. on nıocıa Yani... ya giriştim: 

~Vet :ı;._ v d' k tfka, k :·· c..n antikasından olsun ... cAn- - Kadınlara şapka begen ırme me -
~ eliınesini, cson moda. manasına sele demek? 
i~ ~satıcı bayaıwı pek hO§Wla Kadının olanca dertleri deşildi: - Biı! . - Meselede söz mü efendim! Bir şap· 

Ilı burası. antika yok .•• Şapkacı dükkfı- :ka beğenmek için 40-50-70, hatta yüz şap-
- Şa ka kayı üçer beşer defa giyip çıkaranlar var-
- Ol~ ~ın ntikası olmaz mı?. ,dır. Bu provalar en azından, bir, bir bu-

Catneka:~ .. .. . . ,ÇUk saat sürer. Bu bir buçuk saat zarfın-
biÇinund b" duran dort koşe yemışlik da da bir taraftan şapkayı, bir taraftan 

e ır şapk .M.<!tcrd. _ :a ayı lb~- ım' kadını methetmek lazımdır. Kadınlara 
u antika d,.;;·ı . ., 

- Son "61 mı· komplitndn yapmak istiyen çapkınlar gel 
- Dah ~~a o! sinler de bizden ders alsınlar ... Alimal -

&ntik a ıyı ya işte ... Şapkalannızm en 
1

}ah yola getirmedik tek kadın bırakmaz-
Qı d • ' 

Sinir! 0 emek! )ar. Çünkü her gtin bu işi göre göre, birer 
bir mu en:n sat1cı, iri göbeğinden yağlı • kompliman yapma mütehassısı kesil -
ltotkUsi~n 8:111dı~ı. foto Cemali _kaçırmak dik. 
ltesti: ' dışlennı sıkıp munakaşayı Güldüm: 

- l<a - Desene ... Kadınlar, erkekler gibi ko-
ltaı ç nuınara olacak istediğıniz şap- Jay kolay külfıh giymiyorlar! Ve kendi-

Ceınaı· )eri bu kadar müşkülpesent davrandıkları 
_ l< ın .başını gösterdim: halde erkeklere her çeşit külahı reva gö-

~ın=~ başına ölç ... Bunun kafasile rüyorlar! 
hıüiteıin~fası bir boydadır! İkinci girdiğim mağazanın sahibi Nec-

l>~kitl m her çeşidine alışmış olanı mi adında genç, nazik bir Türk. Necmi 
\>e kut satıcı, bu teklifi hiç yadırgamadı, I Beyoğlunun yegane Türk kadın ~pkacı
to ~~:dan _çıkardığı bir şapkayı, io- 'sıymış: 

başına geçirdi· 
- ~asıl? · - Kadınların anlayışsızlan, diyor, şap-
li'oto Ce 

1 
,kanın biçimine, rengine, malzemesine, 

dudak bük~·' meşhur soğukkanlılığile işçiliğine değil, fiatma göre para verir-
n U. 

- ou ı>ek d ,ler!-n enıode bir şey!.. - !! .•. 
ayan &ordu: 

- Size b" İki . ır aınawn vereyim mi? 
ı.... tnız de b' ·b' . . 

- Şaşmayın ... Anlatayım ... Şu gördü
ğünüz şapka içiri, şık bir bayandan 7 lira 
istesem, dudak büker ... 

İnsanlara neş' e verecek 
bir madde keşf etselerdi 

ı(~ 

~·(~ 

Alimin biri bir madde keşfetmiş, bu ,dar sevimsiz olursa olsun; gözüne kestir
madde sayesinde neşeli adamdan neşele-f. diği erkeğin karşısına geçip neşe tozun
rini kaçırıyormuş. Hatta tecrübesini bir dan bir parça serpil mi? Erkek neşclene
baloda yapmış; baloda gülüp oynıya~ ka cek umacı "bi kadını neşesinden ahu gö 
dmlar erkekler bir and:ı. cenaze peşınde ' gı 
gidenlere benzemişler. rüp: 

Doğrusu alimler de çok garip - Aman, diyecek; meğer sen neymiş-
oluyorlar.. işleri ekseriyetle ters. sin de ben farkında değilmişim. 

* Facia muharrirliği belki güçleşecek. 

Çünkü bir facia temsil edilirken müzibin 

biri neşe tozu serpince facianın en feci 

sahnesinde aktörler kahkahayı koparacak 

r 
Sayfiyedeki 
Dosta mektup 
Aziıim, benim baldan lezizim: Şimdi din-

le .. 
Bir ufacllıt pasart.llıt yapacatım senlnle! 
Geçen kl.1 beraberdik, rece gii~din şehir

de. 
Hatırlarsın elbette.. derdik ildde 'inle: 
cıBele bir yaz reisin de gidelim sayfi1e1e;• 
(!Gelirsiniz o saman bize misafir diye_-. 
cı:Kalınımas bir bafta, on bq rün, batta 

bir ay_,. 
cı:Bephıhi bekkrh Wlmlf ol ala7 malay .. 
işte bb ele nihayet nrdik şiıDtU karan. 
Topladık bir araya hısmı akrabslarL 
Ba baft.amn •nu.nda relecelfs muhak -

kak. 
Biz geliyorus diye tdişa Jiisum yok bak. 
Çocuklara bir oda, bir de bnmla baaa, 
Annemle bir odada yatar her zaman be

nim kaynana
Oblara da bir oda olursa artık yeter
Bemşlrem, bemşlrenle kaldı mı otar biter •. 
Size kütf~ olmaya korkma sakm btl J&D

dası; 

MJsarar gelse bile hiç, rece kalma& inan
Fazla yemek 7eme)is ne varsa idili bhe; 

Günde iki üç b:tuk yetişir hepimize.. 
Tabfi yan~da da bir piliv yahut böl'Ck

BJr kaç da salatalık biDaassa reıTek ıev
rek.. 

Akşamlan Od tek atarım fada delil; 
BwıUD için masrafa sokmam seni l)'i bD
Yanm kllol1lk bana yet~lr tamam üç rfiu, 
Unutmadan d17e7im; llmnm biraya dü -

kim.. 
O da ancak bir şişe içiyor her yemekte.. 
Fazla dt~ıilmez buna hem bir parçıı. sey

rek de .. 
Çoluk çocuk ne ol~ onu yerler ~erler. 
Ası! iş kayT1anaında o perhiz yemeği JCZ
Onun için ayrıca yemek ]Jişlmıek ,erek. 
Sen de bana yaparsın bilirim isUyerek-. 
Kaynanam bugiinlerde gene biraz slni.rli; 
Bir yeri asla, asla görmemelidir kirli. 

Neşelilerin ncşesını ka~ır:ıcak şey

ler keşfedeceklerine neşcsizlere neşe ve
recek şeyler keşCetseler, sanki daha iyi 
olmaz mı? Mesela bir toz .. Bu tozdan bir 
parça üfürüldü mü? Herkesin keyfi ye

rine geliyor. Ah bu bir keşfedilse: Bu 

hır gürlü dünyada bir gürün, zerresi bile 
kalmazdı .. Bir an için bu tozun keşf edil-

Iar; tabii seyirciler de birlikte... Gürültüden hu etmez, sükunet ister biraz, 
O evdeyken ~aklar ıüriiltü etse ol -

miş olduğunu düşündüm. Sabahleyin kal
kınca insan şöyle bir parça bumuna çe-

Facialar için bu bir tehlike amma vod- mn • 

viller için gerek muharrirlerin, gerek, İşte bu kadar bir şey; mfihim dctil mese-
le .. 

aktörlerin, gerek te seyircilerin çok le - Bizi sen iskelede o gün olur mu belde. ki veriyor. Artık ne üzüntü kalıyor, ne 

iç sıkıntısı .. Biraz sonra, kapıya vergi 
iç sıkıntısı .. 
Sokağa çıkmak için hazırlanıyorsunuz . 

,hine bir şey ... Vodvil kötü mü .. Toza 
1
1 Gelirken yanımızda biraz ~= 1 

kuvvet. Tozun dozu çoğaldıkça, vodvil Hamal filin ba.lmazsak kalntı~-~~iz 
seyircisinin kahkahası da çoğalır. İyi u.ıua-

Karınız yanıbaşınızda: vodvil yazan muharririn eseri değil, ne- * * 
- Yazlık manto almazsan seninle bir şe tozunu fazla serpen muharririn eseri 

gün bile oturmam. muvaffak olur. [ __ A_ş_ka_d_a_ir __ I 
Hemen toz: O da hemen şarkı söyleyip 

oynamıya başlıyor. Boynunuza sarılı -

yor .. 
- Ne manto isterim, diyor, ne de şap

ka. 

Sokakta tramvaya atlıyorsunuz. Polis 

düdüği.inü öttürüp tramvayı durduruyor. 

- İn aşağı, karakola ceza vereceksin. 

Şimdiki gibi: 

- Eyvnh! 
Demiyt• mahal yok. Toz imdada yetişir, 

üfleyiverin. 
- Haydi karakola! 
Diyen polis .. 

- Haydi, dostum, der, seninle gide -
lim de şuı ada bir iki tek atalım. Parası da 
benden! 

* 
Ölü evine: 
- Başın sağolsun! demiye gidiyorsu-

nuz? Cc>binize neşe veren tozdan koy -

m:ıyı ihmal etmemelisiniz.. Herkesin 
hünr,ür hüngür ağladığı eve siz tozunu-

zu serpip girdiniz mi .. Biraz evvelki hıç

kırıklar, l•ahkahaya çevrilir. 

İki gözü iki çesme ağlıyanlar, zıp zıp 
zıplamıya başlarlar. Gramofonlar kuru -
lur, içkiler içilir. Ve cenazeyi bir gelin 

götürür gibi mezarına götürüp bırakır -
sınız. 

* Muharrirsiniz, bir beyanat almak is -
tiyorsunuz .. 

- Bu hususta söz söylemiye mezun 

* Kalbe ilk giren kadın; hafl2:adan en 

. Nihayet dünya yüzünden dayak, kö _ son çıkandır. 

** tek kalkacağı gibi, harp te kalkar. Bir -

birile karşılaşan orduların üstüne dev -

}etlerden birinin gönderdiği bir tayyare 

ile bir parça neşe tozu serpmek harbi 

durdurmağa kafidir. Eli silahlılar, silah

larını yere atıp neşe içinde birbirlerine 

sarılırlar. 

İlahi filim, sana ne diyeyim .. Ömrün 

oldukça neşe yüzü göremiyesin bari. Ne 
olurdu, şu neşe kaçıran maddeyi icat e -

deceğine, neşe veren bir madde icat et -

seydin de bugünkü asık suratlı dünyanın 

yüzünü güldürseydin! 

1 
1 

1MSET 

Çocuklarını 
Ohutmak isteyen 
Bir baba 

Kalbin dili gözdür. Gözü kör olan
ların vay hallerine. 

** Dalkavukları sevmezler, iakat kov 
mazlar da ... 

** Aşk operaya benzer; insan canının 
sıkılacağını bildiği halde gene ona 
gider. 

** İnsana aşk oku değeceğine araba o-
ku değsin daha iyi. 

** Kadın, sevildiği için değil; sevilmek 
istediği için sever. 

cahil ve perişan Jcalmasınlar.a 

* 5 lira sermayeli geziciden 

20 lira ceza 
Şlmdl Aksarayda Yusufpaşada beltcl -

lilt yapan Sivas vilflyetl Zara kazasının 

Kaplan köyünden Ahmet Turano~lu Mus
tafa bize yazdığı blr mettuptn diyor ki: 

- ıı çocuk babasıyım. İst.a.nbulda ka-

Şimdi Ant.arada oturan seyyar a:ıtıCJ 

İbrahim diyor ki: 

'"'"~ken· 11 ırımıze baktık. Ve müş-

- lsteıne ' d - a· z. emekte karar kıldık. 
Halbuki, kırk lira istesem, şapkaya aşık değilim! 

aBen seyyar satıcıyım. Sermayem 5 li

radır. Bu para Ue gündt! nihayet 20 ku -
ruş kazanırım. Fakat geçenlerde Emlnö
nünde satıt yapıyordum, 1asakmıt. bele
diye memurları tuttular, merkeze göLür
düler ve 20 Ura cezaya mahküm et.t.ller. 
5 Ura sermayesi olıındarı 20 Ura ceza, bu 

nnsıl iş?. 

ır tnalto' -1\ . ah ... 

- Itantier? - .. 
Sevmem! 

- l<apUn' 
- Olnıaz. - ... Br .. tön., 
- lı • 

•"I "ır ... 
-lif r· 

olduğu gündür! Çünkü ona göre, bir ma- . Cevabını aldınız mı, artık kapıyı ka -
,lın kıymeti, !iatının yüksekliğile, diiş - payıp çıkmak lüzumunu hissetmezsiniz. 
,künlüğile mütenasiptir. Bu itibarladır ki, Tozu serpin. 

en pahacı mağazalar, en hünerli şapkacı _ Dur kardeşim, dur, keyfim gelmiş _ 
olarak tanınmışlardır. Çünkü bu anlattı- ken sana şu işi minelbabilelmihrap bir 
ğım zihniyette kadınlar, maalesef ekse- anlatayım. der ve o tatlı tatlı anlatır, siz 
riyeti teşkil etııwktedirler. de not edersiniz. 

, - Şapka modeli bulmakta güçlük çe
lcildiği doğru mu? * 

Sornlı.m bakalım. 

* Ankara fınn İfcİleri çok 

çalıf tınlıyorlar 

ıs Mimış· 1 r· · ? 
- l\Jlah b:ı y ımız var··· - Zor olan şapka modeli bulmak değil, 
Cenıa1 b gışl..ısın... şapka mı' !,•li begendirmektir. Çünkü bu-

Allahın güzel yaratmadığı kadın gerçi 
bu asırda boya ile, göz süzmekle güzel -

leşti amma gene bunlarla da güzelleşemi

yenler, peşinden erkekleri koşturamıyan
lar yok değil. Artık onların da bahtı a -
çıldı.. demektir. Ne kadar çirkin, ne ka -

zanıp çocuklarımı yetiştirmek için to
yüme muntazaman para goncterlyoruın. 

Çocuklarımın bütün 1htlyaçlarını temln 
edemiyorsam da, bu kadar kalabalığın pe
rişan olmasının önüne geçiyorum. Fakat 
asıl düşüncem onların ta.hslUdir. Oku -
madan, tahsll görmeden yetişirlerse ıstık
ballerlnl temin edemlyecek.ler. Memlekete 
daha nnfl blr uzuv olarak yeti ·emlye.-...ek
ler diye korkuyorum. Bu altı erket çocuk • 
eğer okurlar, toprnğı daha 1yı işllyerek 
veyahut makineyi kullanmasını bUcrek 
hareket ederlerse, bittabi hem memle -
kete, hem de ailesine büyük fnydnlan. te
min edilmiş olur, hayırsever vatandaşla .. 
rımdnn dileğim şudur: Bu nlt1 oğlumdan 
kaçını isterlerse lstes1nler, alıp okutsun
lar, büyütsünler, yeter ki, çocuklarım kör 

Ankara fırıncılarından blrl gönder -
diği mektuptn Ankarada fmn 1§çUerinin 
her gün nizami mesai sanlinden fazln ça
lıştırıldıklarını, bu yüzden bır çok işçinin 
sıhhi vaziyetlerinin gözle gorülccek ko. -
dar kötüleştiğini iddia etmektedir. ~n -
knra sıhhat müdilrlüğiınun bu hususta 
nazarı dlkko. tini celbedcriz. 

ti: • ' u sonuncu ismi pek beğenmiş·' gün, kadm'ıara şapkaları doğru giydir -

- Or'tı b· " ~.. ır "Otelim' ~Otd.. b • 

Uk, beğenmedik. Foto Cemal, la-

mek, şeytann külahını ters giydirmekten 
,güçtür. Maamafih, dediğiniz buhran da, 

(Devamı 12 inci sayfada) 
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Biletleri bir sene evvelinden satılığa 
çıkarılan ve oyuna iki ay kala 

tamamen satılan 

,- Ankara şehir haberleri 

Su işleri 
Belediye ile Maliye Vekaleti 
arasında yeni bir mukavele 

tanzim ediliyor 

Ankara, 14 (Hususi) 

Milli Küme 
en hararetli 

Maçları 
devrede 

maç şehrin ihtiyacı olan su tesisatı şimdi- Bu 
Yazall 1 Ömer Bealm ye kadar içme suyu komisyonu tarafın -

dan yaptırılarak beledi:yeye devredil -
Arsenal stadında - a - mekte ve belediyece maliye ile mün'akid 

haftaki maçJarın neticeleri Galatasaray, Fener• 
Beşiktaş ve bilhassa Güneş için çok mühim 

sağa sola bakarken mukavelenameye tevfikan yalnız su iş- Milli küme maçla-
dört buçuk saat geç- letme işi yapılmaılta idi. İçme suyu ko- rının en hararetli bir 
mişti. Bunun nasıl misyonu halen faaliyetini tatil etmiş bu- haftası içinde bulu-
geçtiğini fark bile lunduğundan şehrin su işlt!rine yeni bir nuyoruz. Marttan be 
etmemiştim. şekil vermek mecburiyeti hasıl olmuş - ri devam eden Milli 
Tanıştığım idareci tur. Şehir günden güne büyümekte ve küme maçları hiç bir 

ve oyunculara veda bazı semtlere yeniden tesisat y&pmak ve hafta bu kadar dolu ~~~ 
ve bana yol göster· aboneleri artan bazı sokak ve caddeler - ve şayanı dikkat ol-
miş olan C. Alisonun deki boruları daha geniş borularla değiş- mamıştı. İstanbulun 
katibine teşekkür et- ti k · b. 1 ekted"ı"' I 1 rme ıca ey em •· d .. t t kı d 'k" Y• b ha . • . or a mm an ı ı-
tigım zaman ana Bu vaziyet karşısmd<l Mnlıye Vekaletı si Galatasarayla, Be-
tıra olarak Arsena- d d k ı ilt belediye arasın a mevcu mu ave e şiktaş burada Fcner-
lin rozetini vermeii 1 · k ı t ' ,esaslarının değiştiri mesı arar aşmış ır. bahre Doğanspor ve 
de ihmal etmedi • Mer'i bulunan mukavele hükümlerine u·· :ıkJ, ı· . d G"' 
ı . · ço a zmır e, u-
er. göre, işletme işinden kar hasıl olursa, bu neş, Ankaragu·· cü ve 
Stadın dışına çıktı d 

~ar maliye ile belediye arasın a y~rı ya- Gençlerbirliği ile An 
ğım zaman bir müd- !'ıya taksim edilmektedir. HaJbukı bel.e- karada bugün ve ya-
det kapının önünden dı · t · t · 1 · b g·· artık ış 1 yenın su esısa ış erım u un - rın karşılaşmış ola -
ayrılamadım Arsena letme hasıJatile başarmasın~ imkan ol - caklardır. 
stadına baktıkça bi- matlığından bundan böyle safi hasılatın 
zim klüpleri göz hazine ile belediye arasında taksim edil- Gala~saray • 

--

uÜNf.Ş' 
~ .... 

ANKARA G.UC.U J 
C..ENC.LE.R ~IRlıl.i ·- ~ 

H~E.~ BAHÇ' 

()OGAN SPoR 

vi ÜÇ OK 

Onunc getit'ı'yor ve . k .d 1 . b den te- Besıktas 
mıyere , yenı en yapı mas. ıca e • • 

ne kadar büyük -.;isata ve tadilata sarfedilmf·si zaruri gö- Bugüne kadar maç Bu haftaki Milli küme nuıçları bu şekil de olacak .. itıİ 
mü ş k ü 1 it için - rülmüş ve Maliye Vekaleti ve Vekiller ların ):arısından fazlasını bitirmiş, Anka- pın yarıdan fazla oyuncusu bu rnıdıll_ır, 

Kral kupası f1nalinde kullanılan top ve kupa galibi San· 1 1 ol \V". 
de futbol oynamağa Heyetince tasvib olunmuştur. Mukavele- ra ve Izmir maçlarını tamami e nt atmış hassalara rağmen fazlaca yorgun ~ 
uğraştığımızı düşü- d61'landın oyuncuları tarafından topa atı lan imzalar namenin Maliye Vekaleti ı:ıe bu esasa gö-

1

olan Beşiktaş için yarın yapacağı maç 
1

ları için tam doksan dakika ayak ilZ~rr; 
nüyordum. Paris, Amsterdam, Berlin o- ka eörmekliğim !Azım olduğunu söyledim re yeniden tanzimi için bl"!cdiye mecli _ aşrf ı yukarı vaziyetini tayin edecektir. de iş göremiyorlar. Bütün noksanı e ı,.-J 
limpiyatlanndan sonra bir Kral kupası On altı sene evvel elli ile yüz yirmi sa- si, belediye reisliğine salahiyet vermiş _ Maçları neye mal olursa olsun kazanmak dının ihtiyarlığı olan bu takını için bC oti 
finali vesilesile futbolu en ileri götüren piye arasında koştuğum için ben de vak- tir. 10• esas olduğuna göre Beşiktaş bu maçta lenen neticeyi almak mümkün olanı~5r~ 
bir milletin bu sahada neler yaptığını da ~in kıymetini biliyor ve takdir ediyor - Vı'danJ· tarı"fes"ı "ındı'rı"ld"ı bütün kuvvetiyle çarpışacak, hiç değilse İşte genç ve ihtiyar oyuncularl ~eti 
görüp öğrendim ama, bizde tatbikına im dum. bu son maçlarda vaktiyle kaybettiği pu- karşıya getirecek olan Ankara ırıı:ı pıJ 
kan olmadıktan sonra bütün bunlan gö- Nihayet iki bin metrelik bir koşu za- Ankara, 24 (Hususi) vanlar mikdarının ziyade büyümemesine pa bu itibarla haftanın mühim bir oytl 
rüp öğrenmek neye yarar! 'manı olan beş dakikada Kral kupası da- Vidanj makinesi ile lağam çukurları _ bilhassa gayret edecektir. olarak takip edilecektir. 
Kral kupasını kazanan Sanderland yetiyesi işini hallettim. m temizlemek için bugüne kadar tntbik , Galatasaraya gelince, üç aydan beri ya 

Geçen sene İngiltere lik şampiyonasını Odadan çıktığım zaman davetiye al - Pdilmekte olan tarifenııı yükı:ekliği bazı pılmakta olan bu maçlarda heniız dört 
kazanan Sanderland takımı bu mevsim 'marn bir •rnrta bağlanmıştı. Henüz dave- maç yapmış, iki defa berabere kalmış, İz-

' r- şikayet ve itirazları mücib olduğundan 
lik maçında bir müddet başlarda gitmiş, ,tiyesini almak için müracaat etrniyen se- hu tarifenin tenzili reisiık makamı tara- ,mi.ı:de de iki defa galip gelmiştir. 
devrenin ortalarına doğru başta muhafa farethanelerden iki zat varmış. Bunlar- fından belediye meclisine teklif edilmiş- ününde dokuzdan fazla maçı bulunan 
za ettigıY• mevkii yavaş yavac: kaybederek 

1

dan biri cumartesi sabahı ona kadar gfl- Galatasaray bugüne kadar az m~<'. yap-~ ti. Teklif, meclisce çok ycrınde görülerek -
aşağılara doğru düşerken Kral kupası ,mezse onun kartını bana vereceklerdi. kabul olunmuştur. Önümuzdeki ayın mış olmasına rağmen çok iyi bir vaziyet 
turnuvasında önüne çıkan takımları ye- İstanbuldan gelip te Kral kupası maçını başında tatQikma geçil~cck olan yeni ta- tedir. Şu hale göre bu oyun iki tnraf için 
nerek yeni bir vaziyet yapmağa başlamış .seyretmeden dönmek çok firaklı olacak- ,rifeye göre, ev ve apartım:mların çu _ de çok mühimdir. 
tı. tı. .kurlarının boşaltılmasına; ~·irmi sefere Beşiktaşın sert, Galatasarayın ahenkli 

Her hafta yaptığı maçları takip ediyor- , Cumartesi günü Futbol cemiyetine git- kadar ne mikdar olursa C'lsıın on, yirmi oyunu bakalım hangi tarafı güldürecek? 
dum. O sıralarda Sanderlandın kupa maç ,tim. Hayli üzüntülü idim. Mutat vakitte seferden fazla seferi için yarım lira, res- Fenerbahçe İzmirde 
larında bir fevkaladelik yapacağını tah- Jtapıyı istemiye istemiye çaldım. Futbol mi daire ve müesseselerden Fefcr başına MilJi küme maçlarında bir mağlubi -
min etmiştim. cemiyeti damgalı bir zarf. bana uzatıldığı b:r lira alınacaktır. Evleılı:: iki daireli a- yet, bir de beraberlik gibi bir vaziyetle 

Sanderland kupa maçlarının Kar de ı;aman teşekkür edip etmediğimi bile ha- partımanlardan depozito olarak lO, dört 'yerini oldukça sağlamlamış olan Fener
finalinde bugün birinci tikte beşinci va- tırlıyamıyorum. d:ıireli apartımanlardan 20 ve dört dai _ bahçe İzmirde nasıl bir derece alabilir? 
ziyette olan Volves Hampton takımile Garip bir heyecana tutulmuştum. Gün- reden fazla apartımanlatdan 25 lira is _ Uzun zamandan beri İzmir toprakların 
karşılaşarak 1 - 1 berabere kalmış, ikin- düzleri siyasi hatiplere, akşamlan da a- ianecek ve sefer adedine göre para arta- da görülmemiş olan Fenerbahçenin İs -
ci maçta ayn; takımla 2 - 2 berabere ne- §ıklara sahne olan Hayd Parkta zarfı bir rak olursa sahiblerine ıı:ı.de edilecektir. tanbul takımlarının İzmirde aldıkları ne-
tice almışlar, üçüncü defa karşılaşan bu sevgiliden gelen mektup gibi heyecanla .............................................................. 'ticelerden daha fazla birşey yapacağını 
iki takımın maçı çok çetin bir oyundan açtım. İçinden davetiye çıktı. Bir İngiliz yerleri ise tamamile açıktır. kolay kolay tahmin etmek mümkün de-
sonra 4 - O Sanderlandın galebesile niha- )irası kadar itinalı basılmış olan daveti- ' Program ğildir. 
yetlenmiştir. Bu suretle haftalarca de - yedeki stadın planına göre Kral kutusu Kupa finali için şu şekilde bir prog- ' İzmir takımları seyahat~_er~:n ziyade 
vam eden beraberlik düğümü çözülmüş- namı verilert bölmenin 22 numara ile ay kendi sahalarında çok duzgun maçlar ram hazırlanmıştı: 
tü. rılan yerinde oturacaktım. 12 de stad açılacak. l2,45 den 1,15 e ka- ,yapmaktadır. İçlerinde teker teker kuv-

Kupa maçları tarihinde tesadüf edilmi- Oyundan dört saat uvcl dar kral muzikası 1_15 den 2 ye kadar vetli oyuncular bulunan İzmirliler neden 
yen bu garip neticeden sonra artık yüze . Senelerce res~mleri~i seyrettiğim bu İrlanda muhafızla;ı muzikası, 2 den 2,15 se MHli küme maçlarında iyi bir şekilde 
yüze kuyruğuna gelen Sanderland, üçün maçın bir~o~ _ eglencel~ safha.lan va~~ı. e kadar bütün seyircilerin iştirakiyle u- kendilerini gösteremediler. 
cü likteki Mili Vall takımile yapacağı dö Bunlan layıkıyle tesbıt edebılmek ıçın ' . ·k 2 15 den 2 5o ve kadar Ports- Zaman zaman QYunlarını gördüğümüz . .. ,mumı şaı ı, , • J Ü 
mi final oyununu kolay kolay kaybet- o~un vaktınden dort saat evvel Vemble- muth bahriye muzikası, 2,55 te Kral ve Doğanspor ve çok takımları hakim o -
mez ve mutlaka final için Vembleyin yo- yın yolunu tuttum. . Kraliçe gelecekler. Krala sahada iki ta- yunlarına rağmen sahayı çok deia mağ-
lunu tutardı. ~ulund_u~m yerden Vembleı:ın sta~ı.na 'kım oyuncuları takdim edilecek. impara llıp terkettiler. 

Nitekim iki takım karşılaşmış ve San- gıtmek .. ıçın en kı~ yol.u t~rc~. e~tığım torluk marşı. _ 3 _ te maç. Fenerbahçe, bugüne kadar İzmfre se-
derland büyük sıkıntılardan sonra bu halde uç yeraltı şınıendıferı degıştırmek 3,45 den 4 e kadar bahriye muzikası, yahat eden İstanbulun üg takımından da-
maçları 2 - l kazanmak suretile 60 sene mecburiyeti v~r~ı. . . 4 de ikinci haftayın, 4,50 de galıplere ha zayıf olmadığına, hatta bazılarıml b;le 
sonra ilk defa Vembleyde Kral kupasını , Kral kupası ıçın bır sene beklıyen halk Kral tarafından kupa verilecek. çok faik bir kuvvette bulunduğuna göre 
oynayabilmek hakkını kazanmıştı. ve iki tarafın alakadarları da ayni rnak- ,.. t 1 bu haftanın İzmir maçları kimbilir, belki 

K 1 k k . 1 .uaç an cvve İ " 1 1 ra upasını azanmak şöyle dursun, satla aynı saatte yola çıkmış olduk arın- .. .. h de zmirin en çetin ve guç oyun arı o a-
l f . ı . ·· Londrada bı.rkaç klubun sa asını gez-ya nız ına i oynamak için Vembleye gir dan yeraltı trenlerı karınca hucurnuna rak geçecektir. 

rnek İngiliz takımları için bir şereftir. tutulmuş gibi kaynaşıp duruyordu. o ,dim. Bunlardan hiç biri veı:nley stadı ka Yaşarın İstanbulda kalmasile biı:- hayli 
d ·ı d'" ·· deiildı Altmış sene bu şerefin peşinde koşmak gün şı·malden şarktan cenuptan garp- ar yeşı ve uzgun g · zayıf düşmüş olan Fenerbahçe müdafaa-

' , 
1 z·· ••t 'b' h dökülen kireç mut spor sahasındaki büyük tahammülü gös- ten gelenler için 52 husui tren iazla iş- u~ru ~ı ı sa. ay~ sı büyük tazyiklere maruz kalmaz da hü 

teren parlak bir misaldir. 1edi. Karışıklığın önüne geçmek maksadi .l~ka bır muhendıs ~Iınden dçı~mış .. ~l~~ak cum hattı da fazlaca yardım ederse bek-
Kral kupası finali le Londra polisi Vembleyc giden her is- kı futbol sahasmı bır kat ~ a_ guze eş- lediği puvanlarla İstanbulun yolunu tut-

. . . tı'rı'yordu Çayırın santr daıresı etrafına Hiç şaşmıyan bir an'aneye göre Kral tıkamette sabahtan vazıfe almış pıyade- . · muş olacaktır. 
kupası finali imparatorluk stadı olan 'si, süvarisi, kendilerine has soğukkanlılık dizilmiş olan Kral bandosu programda Güneş Ankarada 

.. t 'ld'ği ··dd t arfında durmadan Vembleydc oynanmaktadır. la insan dalgasını se\'k ve idare ediyor- gos erı 1 mu e z Milli kümenin en zayıi bir takımı ha-
Kupa maçlarının ilk turu kanunuevvel du. muhtelif parçalar çaldı. lindc birçok mağlubiyet geçiren Güne~ 

de başladığı halde, Mayısta yapılacak fi- . Stadın bulunduğu Vcmblcy Park is - Maç saatinden çok evvel stadı dol- takımı bugün ve yarın hatırı sayılacak 
nal için biletler de ilk maçla beraber sa- tasyonu bir panayır halinde idi. İki klü- durmağa başlayan halkın erkenden geli- kadar sıkı maçlar yapmak mecburlyetin
tılmağa başlar. Her sene olduğu gibi bu bün kırmızı, beyaz, mavi renkte şapkalar, şzinin hikmeti bu neşeli programdan isti- dedir. Şimdiye kadar Ankaraya giden ta 
mevsimin biletleri de iki ay evvelden bit ,elbiseler giymlş müzikacılannın karşılık fade etmekten başka birşey değildi. kımlanmız artık orada futbolün iyi bir 
miş, 93,000 kişi yerini çoktan temin et- ~ı çalgılarile ortalık çınlayıp duruyordu. Stadda iki takımın taraftarları karşı - cereyan aldığını müteaddit seyahatlerin
mişti. Böyle olduğu halde benim macta"1 ,Yol insan ve otomobilden kör bir dere lıklı tribunleri dolduruy0rlardı. Bir ta- de anlamış bulunuyorlar. 
üç gün evvel bilet için Futbol cemi;eti- gibi tıkanmıştı. Yürüycbilcne aşkolsun. rafta kırmızı beyaz silindir şapkalı, kas- Bu seyahatler bugüne kadar seyirci kn 
ne müracaatım biraz garipti. Futbol. ce- Bir hayli uğraşıp çabaladıktan sonra sta- ketli, şemsiyeli balonlu seyirciler, diğer lan Güneş gerek milli kümede bozuk va7.i 
miyetinde İngiltere profesyonel futbol iş da yaklaştım. Yoldaki sıkıntıya rağm,..n tarafta beyaz mavi renkte ayni kılıkta in yetini, gerekse Ankaradaki maçların e -
hayli müşkül oldu. yerime büyük bir kolaylıkla yerleştim. sanlar ... Ellerinde kaynana zırıltısı de- hemmiyetini anlamış olacak ki Pariste bu 
lerini idare eden Mister Ronsi görmt>k Altmış küsur sene evvel inşa edilen diğimiz tahta oyuncaklar, bir kısmının e- ,lunan merkez muhacim Rasihi İstanbu-

Bilet bulmanın müşkiHatı ~mparatorluk stadı tamamiyle taştan ya linde de çıngırak ve kampanalar ... Bun- la getirtmiştir. 
Hususi katiplerinden biri muhtelif fn- pılmış, oturacak yerlere ise kalın tahta- larla alabildiğine yapılnn gürültü çok de Futbolün bütün inceliklerini, oyunun 

sı1alar1a iki defa gitti geldi. O meşguli- lar kaplanmıştır. Stadın karşılıklı iki ta- fa bando sesini bastıracak kadar büyüyor bütün hünerlerini uzun seneler süren 
yctten bahsettikçe, ben kendisini mutla-1 r-afı kapalı, kale arkalarına isabet eden du. tecrübelerle kazanmış olan Güne' takımı 

Sekiz klüp maçla~ 
ne netice verecek ', 

Sekiz klp turnuvasının 5 nci haftıı~c' 
pazar günü Beşiktaş Şeref stadında ıııı 
vam edilecektir. Günün ılk müsabak9

: ıt 
1stanbulspor ile Hilal yapacaktır. snı:ı ftl' 
de başlayacak olan bu müsaba~a. htı~ 
nm iki mühim oyunlarından birını t~rel'i 
etmektedir. Çünkü günden güne l>U~ .. ~ 
lenen Hilalliler geçen hafta Vefayı ıııcıı 
gibi açık bir farkla mağlup etmiş b~ııı1 
nuyorlar. İstanbulsporlulara gelince, eli 

f dC ların yaptıkları Ankara seyaha ın ııııi 
mühim oyuncularının sakatlanmış ~~ ~ 
ması dolayısile bugüne kadar eksı\1111, 
takımla oynamak mecburiyetinde :ktı esi' 
lardı. Bu eksikliğin hfila devam et~19tı: 
ne ve geçen hafta İzmitte de yapt~itj,l• 
maçta mağlUp olmalarına bakılırsa 8JQ' 
. 0JaC 
Ista~bulspor maçı çok enteresan ,ı.-oı• 
tır. !kinci müsabaka saat 1,40 da J.)c) f:Jlt 
'Süleyman iye arasında oynanacaklı~jp ~ 
müsabaka sekizler şampiyonunu :ıı) dôf~ 
decek mahiyettedir. Çünkü yapt1;'!1 ,. sil' 
müsabakayı da kazanan Beykozlula- ı;tıı11 
leymaniyeyi de yendikleri takdir0'\;cŞJ 
piyonluğu şimdiden sigortalamış. 0 }ile~ 
lardır. Buna mukabil Süleymanı:Yc. ~ 
de Topkapı karşısında kaybettildCf~r ç1ı 
puvanı Beykoz~ yenerek telafi eı:ırıe 
lışacaklardır. pı ıı· 

Üçüncü müsabaka Vcili - Toplta ı.lb1' 
rasında olacaktır. Hilal maçının nıa~r tie 
ile Süleymaniye karşısında güzel bl crB'/. 
'tice alan Topkapının karşılaşması ~ıgıi°' 
.Ja beklenmektedir. Vefalılar da tıııcıl~ 
,için Topkapıdan zayıf olmalarına fü> çı1' 
sa bu müsabakada Topkapının g:ı iı1 U' 
masını beklemek en doğru bir talınl 
lur. dıl oi• 

Son maç Anadolu - Eyüp arasını fl 11\J 
' . o a .fil"' 
nanacaktır. Kuvvetleri :nüsavı or 
iki klübün karşılaşması günün soJl 
nunu teşkil etmektedir. ,111ıi ç 
Bütün klüplere muvaffakıyet teJJl 
deriz. . p1BçJ 

.. tıer• ~.ıı· 
Galatasaray - Beşiktaş te~au 1<aJllıS 

Beşiktaş jimnastik kliibu baŞ 
dan: .. .. 13eşi1't8! 

19 Mayıs Spor bayramı gunu idi fı.lt 
Şeref stadında Galatasaray e:ırıe bll Jtl' 
bolcülerile bir maç yapılacağınd~~ıcri 'ff 

d jsıı,. • -
ça hazırlanmak üzere aşağı a ersiı J ~ 
zılı emekli futbolcülerimizin e~.,.,:; stı9 . gı.J•·.. "/,• 
çin 15 Mayıs 1937 cumartesı .

111 
ditcfl 

16 da Şeref stadına gehnclerı r.ııllllP" 
fik - .. 'r:' 

Osman - Refik Osman - Tev t'"' - ~ 
h et ı·· "" Enver Balkan - Cavit - Ba 3 •. -cüşt .. 

Ş""kfU - .ı• 
mal - Canip - Muammer - u 

1

Edip - Ahdi - Sadri - Tahir 
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GARÖP VE ÖNANDLMDVACAK ŞEVLER ' 

Dünyanın en çok o -
kunan gazetesi olan 
(Deyll Ekspres> in bas
kı makinesinden bir da 
klkada çıkan gazete -
nln sayısı son sistem 
bir mitralyözün bir da
kikada attı~'I kurşu -
nun sayısından fazla -
dır. 

Bir mltralyöz daki -
kada 500 kurşun atar. 
Bu baskı makinesi da-

kikada 833 gazete 
basar 

meıhur Felemenk reuamı 
( 1567 - 1641) bayatın.la 
bepai de ıaheııer olmalı: 
üzere 11,300 tablo yap· 

mıfbr, 

Henry Welby ( 1552 -
1636) brdeti ile kavga 
ettiti için lcendi ken
diaini 44 yıl bapae mab-

lı:üm etmiotir. 

Bu mektup yüz sene 
evvel yazılmış ve Ka -
nadanın Ottava pos -
tanesine {sahibine ve
rilmek üzere ) geçen 

hafta gelml.ştir 

Bir Amerika doktora 
Papatanın aöz aöy
leme kabiliyetini may-
muna nıalı:letmiye ça· 

lıımalı:tadır. 

i 

Canterbury Başpiskoposu Tbomas Secker 
1693 - 1768 Iral üçüncii George'un hem 
dofum, hem evlenme, hem tac riyme 
merasimine riyaset etmiş, &:JJ'ICIL Dördun- .. 

cii Georre ile 6 ncı Vilhelın'i de tahta 
otartm11f*'ar. 

[KORKU HIKA YELER/ 1 

İNTİKAM ALAN 
do!:inbourg fakültesiııd) idim. Hakim S., 
ru durndu. Ayni zamanda, oııun dokto -

a idiın. 

oı!°n gün}erde, görünürde hiç bir sebep 
AiJ. a~an, dostum gittikçe zayıflıyordu. 

esı be,.;_, di d .. 
blüştu :auuıe beraber en şeye uş -
hu h · Nihayet bana müracaat ederek, 
bir ~Stalığın sebebini sordular. Ben de, 
du~n gidip kendisini gördüm, nesi ol
blek ?u sordum. Evveli, bir şey söyle -

_ ~~· Nihayet ısranm karşısında: 
\te b ını Sympson, dedi. ben hastayım 
bu11 'atalığını garip bir hastalık. Lakin 
llhdu Söylersem, beni deli zannedeceği • 

en korku _ 0 ~ .. t..a.=-yorum. 
leyiniz .• __,, deliliğinizin sebebini söy-

- Ka . 
rnesin. Pl.Yı kapayınız. Bizi kimse dinle· 

G'd· 
llıtaı ıp kapıyı kapadım, dostumun kill"§l-

- ~Çere)[ oturdum. 
hakern oktor, diye SÖ7.e başladı, son mu • 

_ E enıı hatırlıyor musunuz? 
dun \'et, gayet iyi. İskoçyalı bir haydu
ll'ıahk~Uhakenıesi idi Haydudu idama 
Bıldı. urn ettiniz ve bir kaç gün sonra a .. 

ın; ~\'et, i§te size bu hayduttan bahset-
t ıstertın. K d. . ·c1a k efhirn . . en ısme ı m ararını 
bir kin ettiğiın zanıan, gözlerinde müthiş 
fÖSt alevı parladı, bana yumruklarını 

ererek ,_"!.._.. 
lıleleJtse auıurler etti. AJdınş etmedim. 
~rnan ~ haydutlar, mahküm edildikleri 
lrunııı böyl~ hareket ederler. Lakin, ida
idarn ~ günü, cellit geldi, haydudun 
Jnının e ır~~'. ~.ana linet ettiğini, ida
ldarn rtt:sı gunu, saat altıda, yani tam 
·· saatınde ba .::ı d ·~· . Söyledi na ran\.•evu ver ıgmı 

au old~ .. Ceılat, henı bir ölünün son arzu
keye k guu, hem de, her hangi bir tehli-

arşı rn··t lar1 h b u eyakkız olmam için bun-
'l:> ~ a er verdiğini ili ve ettı. 
.uen deh d 

dan bir . ~y udun arkadaşları tarafın -
fiinerek lntikanı alınmak ihtimalini dü-

ertesi ·· l>ırna siİah gun, saat altı olunca, ya -
l>ıyı kiJ·u· alarak odama kapandım, ka
Saldığı \.:rek bekledim. Saat tam altıyı 
duYdurn hat, Yan~başımda bir mırıltı 
l'ah bir kedi ktım, gozleri ateş gibi, iri si
bıi§ti, p ı>eyda olmuştu. Nereden gir
halde. encereıer ve kapı kapalı idi. Her 
L ' Yatağın rr 
"«Caktı z· ı an altında saklanmış O-
L.. • ıle ba t U "'ilpı ka s ırn. şak geldi. Fakat 
Gidip a P:lı olduğundan i~eri giremedi. 
'ett· çt rn, ve kendisine kedid b h 

ırn. Lakin en a -
lradık k 0 kaybolmu~tu. Her tarafı 
L • Yo tu Bu h"dise 
eıntrıiyet tf a ye daha fazla e-

"11 oldurn a etmeden, ba,ta işlerle meş
u~durn. ve akşarn ü:zeri, rahat, rahat 

t 
.. trıesi giin ta 
O!iind.. ' m saat altıda, kedi gene 

tıı u. Onun m tısı il evcudiyetini gene mı-
h e duYrnuşt ' 
<lreket ed · um. Du sefer, samimi 

d-u. ltecı ·ı erek, sıçradı, dizlerime otur -e ı ere karş b' 
llnunıa bera 1 ır hf?fretim yoktur. 

durn. F'ak t her onu dizlerimden kov • 
ıre a tekrar s d ,_ ayağa k Ik ıçra ı. Gene kovdum 
'4ld a tını odada · ~ 

ırn. R:ed· ' gezınmege baş-
~Otdu. Zile ıh:siım adım beni takip edi

tJn altına k mı. Uşak girdi. Kedi, ya
açtı. Aradık, gene bulama-

rlık. O akşam bir kaç ahbahı görmek içinr ~---------------..., mamı söyledi. Ben de bu görünmiyen ke-
sokağa çıktım. Eve dönünce, kapıyı çal- Yazan • Doktor s diyi alır gibi yaptım ve dışarı çıktım.> 
madım. Kendi anahtarımla açıp girdim. • fı·krel AdY

1
•
1
mpson Bu sözler üzerine ne hale geldiğimi ar-

Cebimde kibrit yoktu. Merdivenden el 1 Nakleden: tık tasavvur edebilirsiniz. Odama dön -
yurdamı ile çıkarken, bir. odadan sesler ,"-. _______________ .,.... düm, kapandım. Ertesi gün saat altıda, 
jşittim. İki kişi konuşuyordu. Ve ben - kedi gene göründü, ve bu sefer, sabaha 
den bahsediyorlardı. Bunlardan birisi u-ı c- Con, dedim, dizlerimin üzerinde kadar yanımda kaldı. Artık uyuyamıyor-
şak. öteki karımın oda hizmetç-iri idi. U- bir şey görmüyor musunuz?> dum. Gittikçe eriyordum. Böylece, ke-
şak: Uşak dikkatle baktı. Sonra: di, her akşam saat altıda, görünüyordu. 

- cBizim efendi, diyurdu, galiba çıl- c-Görüyorum efendim, dedi, siyah bir Yavaş yavaş ona alışmıştım. Fakat otu -
dırıyor. Odasında bir kara kedi var zan- kedi var.> zuncu gün saat altı oldu. Kedi görün -
nediyor. İki gündür arayıp duruyoruz. Rahat bir nefes aldım. Demek haki - medi. O gece sevincimden uyuyamadım. 
Bir şey yok>. kalen odada bir kedi vardı. Gülümsiye - Demek ondan kurtulmuştum. Lakin bu-

Bu sözler üzerine derin bir düşünceye rek kediyi ensesinden tuttum, Con'a u- na inanamıyordum ve ertesi günü saat 
daldım. Ya hakikaten ortada bir kedi yok- zatarak, dışarı atmasını söyledim. Con e- altıyı sabırsızlıkla bekliyordum. Saat beş
tu. Yahut vardı. Yoksa, nasıl oluyor da lini uzattı, kediyi aldı, götürdü. Şimdi o- te odama girdim, kapıyı kapadım, bekle
onu görüyordum? Var ise, uşağım ne - dada yalnız kalmış ve bu mel'un kediden dim. Gözüm, saatte idi. Nihayet çalma -
den göremiyordu? Bu noktayı kat'ı" ola- kurtulmuştum. Aradan beş on dakika x. b 1 d B. ·k· .. d'·rt be T 

6 a aş a ı. ır .. ı ı .. uç.. o .. ş. am 
rak halletmek üzere ertesi günü ve saat geçti. Birdenbire aklıma geldi. Acaba altıyı vurduğu vakit, kapı açıldı ve içe -
altıyı sabırsızlıkla bekledim, ve bir ba- Con kediyi ne yapmıştı? Kend!ni bulup riye, İskoçya valisinin bir emirberi gir -
hane bularak, uşağımı orada alakoydum. sormak üzere dışan çıktım. Onu çağır - di. Valinin bana bir mektup gönderdi -
Saat tam a1tıya gelip te çalmağa başla - mayışımın sebebi biraz da harekete ih • ğini tahmin ederek elimi uzattım. Fakat 
yınca, ayni mırıltıyı duydum ve kedi pey- tiyacım olduğundan i~ K~~dordan iler- emirber bu hareketimi görmemiş gibi, 
da oldu, geldi, yanıbaşıma oturdu. Hiç ledim. Tam salona gırecegım sırada bir geldi, sandalyemin arkasında durdu. Onu 
sesmi çıkarmıyor, uşağın kediyi görme- kahkaha duydum, durdum. Salonda u - görmek için başımı çevirmeğe lüzum 
sini bekliyordum. Fakat o, bir şey gör- şağım Con ile oda hizmetçisi konuşuyor- yoktu. Karşımdaki aynadan sarahatle gö
müyormuş gibi odada dolaşıyor, işini gö- lardı. Con: riiyordum. Kalktım, yürümeğe başladım. 
rüyordu. Xedi yanıbaşımda duruyordu. c- Sorma, diyordu. Artık efendinin Peşimden takibe başladı. Dönüp masa -
Uşağı yanıma çağırdım. Öyle ki, yanıma tamamen çıldırdığına kani oldum. Bu ak- mın başına oturdum. Zile bastım. Con 
gelmek için muhakkak kedinin üzerinden şam da, kediyi görüp görmediğimi, diz - geldi. Fakat kediyi nasıl görmedi ise, E-
geçmesi lazımdı. O yaklaşınca, kedi, diz- !erinde oturduğunu söyledi.> mirberi de görmedi. Artık, bir şey gör _ 
lerime sıçradı ve uşak, onu gene göre _ c- Sen ne yaptın?> müyor musun diye sorınağa da cesaret e-
medi. Bu esnada, soğuk terler dökmeğe c- Ne yapayım? Zavallı adam! Evet, demiyordum. Yatmağa karar verdim. 
başlamıştım ve aklıma, uşağın cbizim e- dedim, görüyorum. O zaman memnun ol- Kalktım, soyundum, yatağıma girdim. E
fendi galiba çıldırıyor> sözleri geldi. Bü- du ve sanki sahiden dizlerinde kedi var- mirber geceyi yanı başımda geçirmeğe ka
t ün cesaretimi toplıyarak: mi§ gibi, aldı, bana uzattı, dışarı çıkar - rar vermiş gibi, karşıdaki koltuğa otur-

ÖLÜ 
· oeklemeğe başladı. Gayet tabii ola-

1 rak, gözüme uyku girmiyordu. Öylece 
sabahı ettim. Günün ilk ışığı ile beraber 
emirber kaybolmuştu. O akşam, bir ba
lo vardı. Saat altı olunca, balo hazırlığı
na başladım ve bana yardım etmesi için 
Con'u çağırdım. Con geldi ve bu arada 
saat altıyı vurdu. Dönüp baktım, emir • 
her sandalyemin arkasında duruyor, Con 
onu görmüyordu. Sonra şayanı hayret 
bir manzara ile karşılaştım. Emirber, ben 
giyinirken, fevkalide nazik hareketle 
Con'a yardım ediyor, Con onun bu yar
dımının farkına varmıyordu. Hayatım • 
da bu kadar iyi bir uşak tasa\rvur ede • 
mezdim. Dışarı çıkarken, o, önüme geçti. 
Bana yol gösteriyordu. Arabaya bindim. 
Hemen arabacının yanına atladı. Balo 
verilen yere gelince, daha evvel indi, 
içeri girdi GQya benim gelişimi haber ve
rir gibi hareketler yapıyordu. Sonra, git
ti, uşaklara mahsus bekleme odasına gir· 
dL Artık son cesaretim de erimiş bitmiş
ti. Emirberi, o kalabalık içinde, benden 
başka kimse görmemişti ve muhtelif kim
selere sorduğum suallerle, o akşamdan 
itibaren nazarı dikkati celbetmeğc bas • 
ladım. Balodan sonra, çıkarken, emirber 
uşak odasından geldi, eve kadar 0eraber 
döndük. Yatak odasına gelince, o gene 
koltuğa oturdu. Ben yatmak üzere idim. 
Son bir tecriibe yapmağa karar verdim. 
Oturduğu koltuğa ilerledim ve kendimi 
koltuğa bıraktım. Rahatça oturabilmiş -
tim. Hiç bir mukavemet hissetmedim. 
Fakat karşımdaki aynadan, onu, koltu -
ğun arkasında, ayakta gördüm. Naçar, 
kalktım, yattım, yatar yatmaz o koltuğa 
oturdu. Ve sabahleyin kayboldu. Emir • 
berin ziyaretleri de otuz gün sürdü. O -
tuzuncu günün akşamı görünmedi. Şim
di, artık, ertesi gününü sevinçle dı.>ğil, 
müthiş bir korku ile bekliyordum. Acaba 
bu sefer kim gelecekti? Uykusuz geçen 
bu iki ay beni müthiş sarsmıştı. Yatağım
dan kalkamıyordum. Herkes, evde, sıh -
hatimden endişeye düşmüştü. Nihayet 
meş'um saat çaldı. Etrafıma bakındım. 

Evvela, bir şey göremedim. Lakin biraz 
sonra, yatağın cibinliğinin titrediğini 

iarkettim. O tarafa baktım. Zira cibin
liğin arkasında bir iskelet vardı ve boş 
gözlerle bana bakıyordu. Azizim doktor, 
şimdi, yirmi gündür, her akşam, saat al
tıda iskeletin ziyaretini kabul ediyorum, 
ne dersiniz? 

Hakim gülümsemeğe çalışarak bana 
bakıyordu. İtiraf edeyim ki, anlattıkla -
rı beni bir hayli sarsmıştı. Onu gayet iyi 
tanıyordum. Metin bir adamdı. Ve mu
hakkak ki deli değildi. Kendisine şöyle 
bir teklifte bulundum: 

- İster misiniz, ben de bu iskeleti gör
meğe çalışayım? 

-Hay hay. 

- O halde müsaade ederseniz, yann 
sabah buraya geleceğim ve bir takım 
tedbirler alacağım. 

Vedalaştık, ayrıldık. Kafamda bir plan 
vardı. Ertesi gün saat sekizde dostuma 

(Devamı l2 iııci ıa11fada) 



10 Sayfa 

Rasathanelere 
Meydan okuyon 
Bir adam! 

" Torağı köylüye 
Esir elmeğe mecburuz,, 

(Baş tarafı 1 inci say.fada) 
cBiz köylüyü toprağa değil, toprağı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
köylüye esir etmeğe mecburuz. Ve bunu 

reket ederek yuvalannı yağmurdan mah 
yapacağız. Zaten topraktan azamt randı

fuz bulundurmaya çalışan kanncalarm mnn alınmadığı takdirde toprak nankör 
hareketine bakarak yağmur yağacağını. bir anadır; yer. Binaenaleyh köylüyü top 
veya aksini tahmin ederim. Ay ilk doğu-

rağa yedirmek lazımdır. Bu toprağın va
§Unda ağzı kıbleye müteveccih olurra ziyeti iktisadiyesi ne olursa olsun bizi 
yağmur yağar, güneşin bir mızrak boyu 

beslemeğe, zengin etmeğe mecburdur. 
ilerisinde bir kızıltı olursa o gün de yağ- Biz bilgimizle, böyle kurduğunuı maH, 
mur vardır. Arabi ayının beşi, on beşi ve iktısadi müesseselerle azami randıman al 
başı pazara veya çarşambaya rastlarsa o mak ve Anadolunun bozkırlannı yeşil 
ay yağmurlu geçer, salıya rastlars dnm- bir hale getirmek mecburiyetindeyiz Bu 
la yağmur düşmez. Rumi kanunuevvel.in halkı müreffeh edecek tedbirleri almağa 
yirmisinde hava açık olursa Nev.nu gü mecburuz. 
nü de hava açık olur. Bay Şükrü Kayanın beyanatı alkışlar 

Rüzgarlardan, rüzgarların esiş şekille- ve bravo seslerile karşılanmıştır. 
rinden yalnız yağmur yağacağı değil, y1-

Ankara, 14 (Hususi) - Zıraat Ban
im bereketli ve ucuz, yahut ta kıt ve pa-

kası layihasının müzakeresi esnasında 
halı olacagını da tahmin etmek mümkün 
dür.> hatiplerden Ziya Gevher Etili Bankaya 

M t f . b. da d.ı Alt h ait binaların bina vergisine tabi olup us a a garıp ır a m r. ı :ıy t'r 1 d - , 
g b . h'k" - 1 k b" h'k. o ma ıgını sordu, Zonguldak mebusu ece ır ı aye soy eme ve ır ı aye- Rif . 
· d' ~ h"'-~ sa· b k 1 at Vardar da gayrımenkul malların 

sı ıgcr lıu!ye ıne enzememee §artı P. d 
1 

• . . . . . . 
taa·3 · _,_t 'ddi d da f ev et emlakı gıbı muafiyetlermı tek· 

ı ya gırmo.= e, ı asın a muzR - l'f d b" t k . rdi . . ı e en ır a nr ve 
fer çıkmaktadır. Son ıddiasını 3 ay için . .. . 

Y hakik t 3 h b
. h Netıcede Encumene verlıen madde -

apmıs, a en ay er gece ır -
1 

.. 
kiıyc söylemiş, bir hika esi diğerine b ıı er mustesna o~ak üzere, diğer. mad -

. Y • • e deler kabul edilerek kanunun muzake -
~ememış ve Mustafa bahsı kazanmıştır. . b' . .

1 
. . 

resı ıtırı mıştır. 

Şehir isleri: --------
Bir lıapishane kaçağı 

İstanbula seyyah gelişi azaldı Adliyeye teslim oldu 
1935 yılında İstanbula 39,577 sey-

yah, 1936 yılında 23141 seyyah gelmiş- (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

t . ürküyordum. Rahat bir uyku uyuya-
ır. 

Noksanlık kara yolu ile gelen sey - rnadım. Bu a~m şöyle bi:- deliksiz 
yalılarda daha fazla, deniz yolu ile ge· uyku uyuyabılsem. .. B~nunı~. bera~r 
len seyyahlarda ise pek azdır. Yuna - ~rka~aşlarıma da soyhyecegım; eger 
nistan Almanya Yugoslavya Fransa ıçı;:ınden mahpustan kaçmağa yelte·. 

' 
1 

' • ' nen er varsa bu f'k" 1 · d Arnavutluk, Mısır Rus) adan gelen sey . • 1 ır erın e:n vazgeç· 
yah adedinden 35' senesine nisbetle 36 sınler. Cezaları ne ise bitirsinler ve a-

lınları açık olarak . l a·· d .. senesinde aşağı yukarı hiç bir fark yok- . . . ş:zsın er. or um 
tur. Bilakis Romanya, İngiltere, Ame - kı devır o devır degıl 
rika. İtalya, Bulgaristan, Leh, Avus -
tul) a, Macaristan ve İsviçreden gelen 
seyyahlar adedinde çok eksiklik var • 

ıstanbulun yeni 
Meb'us namzedi 

dır. (Baf tarafı 1 inci aayfada) 
Türkiye Turjzm teşkilatı bu sonun- etmiştir. Harbi umumi içinde 6 mcı 

cu memleketlerden yeniden seyyah cel- kolordu erkanıharbiye başkaı;lığl va
bi için tedbirler alacaktır. zifesini ifa eden İ!ay Şükrü Ali, Ro • 
İstanbul vilayetinin murahhasları manyada bulunan fırkanın kumandan· 

Cumhuriyet Bankası İdare Hey'eti lığını creruhte etmiştir. Son askeri va
azasından ikisinin müddetleri dolmuş- zifesi de İzmirdeki 11 inci kolordu 
tur. Bunların yerine yeniden intihap e- komutanlığı olup albaylıktan müteka • 
dilecek iki azanın seçimi için, İstanbul ittir. fillen de Turing klüp Direktöril
Vilciyeli idare hey'eti, vilayet namına dür. 
murahhas olarak, İstanbul Saylavı Zi
ya Karamürselle Ziraat Bankası Zira
at müşaviri Hikmet Ülken':. s~tir. 

Bir yangın başlangıcı 
Galatada Kaval sokağında 3> nu -

maralı Şakir apartımanının birinci ka
tında merdiven başında kurşun borula· 
n tamir etmekte olan Kamanto oğl~ 
Jakın elindeki benzınli bomba patla -
mış, çıkan alevler merdivendeki tahta· 
ları tutuşturmuştur. Yangın, itfaiye 
gelmeden söndürülmüştür. Apartıma -
um sigortasız olduğu anlaşılmıştır. 

Bir amc leye sapan çarpb 
Şamandırada bağlı Besman ismin • 

deki gemiden yük çıkarmakta olan li
man şirketi mavnacılarından Mehme • 
din başına sapan çarparak ehemmiyet
li suret tc yaralamıştır. Mehmet Cer -
rahpaşa hastanesine kaldırılrmştır. ................................. ............... ··-········ 

Yevml, Bıyasi, Havadis •e Hallıı. gazetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
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ve pazarlardaki mağaza ve dükkanların 
damlarından akan yağmur sulanrun hal
kın başına akınamaSt, oluk!ann borularla 
yere kadar indirilmesini 1ı.ararlaştırmış
tır. Ayni usul soba borulanndan akan 
ziiirler için de tatbik edilecektir. 

Bir çok dükkanlar vaktHe yüksek ola
rak yapılmış ve kapı önlerine küçük birer 
basamak konmuştu. Bu taşlar gelip ge -
•;t!nleri rahatsız ediyordu. Belediyemiz 
bu taşlan kaldırt~r. 

Bunlardan başka lokanta, ahçılarla, ke· 
bapçı dükkanlarındaki çat.lak tabak ve 
kötü çatal ve kaşıkların toplattırılması -
na, peçetelerin temiz olarak kullandırıl
masına, ahçıların elbiseler: beyaz ve te
miz olmasına, yemeklerin smek girmi -
yecck şekilde telli dolapi;ırda muhafa -
7.asına, kahvelerde temizlik işleıinin yap
tırılmasına, fincan, tabak, çay kadeh ve 
su bardakları ile masaların temiz ve çat
lak olmamasına, garson~arı.n beyaz elbise 
giymelerine, buraların her zaman hava -
!arının değiştirilecek şekiJde yukarıdan 
a~ılan hava delikleri bulundurmalarına 
ve bu işlerin devamlı surette kontrol e
cilmesine karar verilmiştir. -·- .... . ·--· 

A • 

SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1668 

• 
İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) 
Türkiyedeki pbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yenıcami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunaniatandaki ıubelai 

Selfınik. Atina, Pire. 

• 
Der nevi hnnka munmeliitı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
ıdralık kasalar 

SON POSTA 

Bugün Hava 
Şehitlerini anacağız 

(B<l§ ta.rafı 1 inci sayfada) 
Kara ve denizde ün veren Türkler, 

havacılıkta da bütün kudretlerlle ün 
vermek için çalışmaktadırlar. Bülcüme
timlz, gençuıt uçuşlara teşvik etmek ü
zere Tiirltkuşu teşkilitını vücuda getir -
mlştlr. Yakında Ankarada motörlü tay
yare mektebi de açılacaktır. Gençll~ln 
tayyareclliğe kar§l rağbeti pek çoktur. 
Gençlik derken, kadın, erkek bütün yurt 
çocuklarını kasdedlyoruz. Okuyucuları -
mız bilirler ki, Türk milleti Sabiha Gök
çen gibi cesur kadın tayyarecller de ye
tl.ştlrınlştlr. 

Türk tayyareclliğinln yükselmesi uğ
runda Türk kadını da llt tebidinl ver -
mlştir. 

Tayyare şehltlerlnl tebcil ederken, ye
ni neslin yurd uğrunda çalışmalarını da 
takdirle kaydederiz. 

Şebriınizdekf ihtifal 
Tayyare ,ehitleri ihtlfall bugfin öğle -

den sonra Fatihte tayyare parkında ya
pılacaktır. Merasime saat 14 de başlana
caktır. Vilayet, askeri erkAn, parti er -
klnı, belediye erkanı, sivil ve askeri ;ınek
tepler, askeri kıt'alar ve halk merasime 
i§tirak edeceklerdir. 

mtabeler söylenecek, geçit resmi ya -
pılacaktır. Merasim başladığı vakit bil -
tün nakil vasıtaıan birer dakika dura -
caklardır. 

Bugün (14) den (15) e kadar hava 
faaliyeti tatil olunacaktır. --······················· ... -· .. ·····-·····---....... .. 
16 .. 60 yaşlarında 

12.000.000 
Kadının 

Ciltleri çirkindir ve kurtulma 

çaresini bilmiyor 
Hemen bu akşam, bu tscrübegi 
gapınu netice•ini bi:ı.e telgraf la 
6Udirittlz. 

sız. o~~~MELDIR l 

Yalnız Fnnsade -anne, zevce, 
ıenç, lor 12 milyon kadın; cildle
rini, açlıktan öldinüyorlar. BeSJen. 
meğe muhtaç bir cildin bet'ıca ali
metleri burutuJduldar, çirkin ten. 
siyah benler, açık mesameler, za • 
yıf yüz adaleleri. . Cildinizi besle
yiniz, onu; genç hayvanlarda giz

leomit cild hüceyratmdan utihsal 
edilen ve cildi besleyici bir unsur 

olan Biocel ile besley;niz. Hemen 

mesamattan nüfuz ile cilde hulul 

eder. Zira Biocel, cilainizle ayni 
tabiattadar. Bu umıur, timJi, pen
be rengindeki T okalon kremine cil
dinizin beyaz, taze ve genç olman 

için matlup miktarda kaı41ttınlm1f• 
tır. Hemen bu gece yatmazdan er 
vel tecrübe ediniz. Y arm sabah yü
zünüze dikkatle bakınız, tatmayı • 

nız! Sizin yüzünüufür. itte iyi bir 
beslenmenin memnuniyet baht ne
ticesi. Gece penbe rengindeki Toka· 
lon kremini lrullanmız Ve sabahta 
beyaz rengindelci yağsız T okalon 
kremini kullanmız. Beyaz rengin· 

deki T oLıalon kreminde cildinizi 
bir kaç gün zarfında birbirinden 

daha beyaz üç levin üzere deAtire
cek «Beyaz obijenn cevheri var • 
dır. Bu iki kremi kullandığınız tak

dirde son derece memnun kalacak· 
ımız. 

Mayıs U 

1 ~---------1-st_a_n_h_u_ı __ B_e_ı_e_d_iy_e_s_i __ Iı_a_n_ıa_r_ı ________ J 
ı - İstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan İstanbul Belediye ve Hu

susi İdaresinden müteşekkil mahalli ve idare emekli ve öksüz1erinrn 987 yılı 
birinci altı aylık ~oklamalanna başlanmıştır. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki izahata göre ı..ıJintisiz yazı· 
lacak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maaş sahipleri yoklama ilınühaberlerini oturmakta oldukları Nabiye ?.fil· 
dürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resınt senet, aylık cüzdanı ve nüfus tezkC-
resile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar aid olduklan Belediye Şubelerine rnüraca· 
atla yoklamalarını yaptl.rmalan ilan olunur. et> c2717> 

* * Senelik muhaınme>" İlk ıeaıiJıatl 
kirası --Floryada Florya çarşısındaki bahçe 100 'lf>O 

• Kalitarya mahallesinde 9 No. dükkin 120 ., 
• Kalitarya mahallesinde 10 > > 80 6 

• Bahçesiz gazino 13 > > 200 15 
> Kalitaryada 15 > > 80 6 

• • 17 • • 120 ' • • 16 • • 80 6 

• • 21 • • 60 4,50 

> • 22 • > 60 4,50 

• • 24 > • 60 4,50 
üstünde 

• • 2~ • c 2 oda 120 9 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan rna • 
haller birer sene müddetle ayn ayn ki raya verilmek üzere açık artırmaya ko
nulmuşlat' ise de belli ihale gününde is tekli çılmuyan bu yer kiraya verilme1' 

üzere ayn ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnameleri levazım müdürlüğün -
de görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya rnektu· 
bile beraber 19/5/937 çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı • 
dırlar. (B.) (2671) 

* * Oktrova resminden belediyeye 5636 1i ra 77 kuruş borçlu iken vefat eden Aba· 
cızade İsmail Hakkının veresesine kalan Anadoluhisarında eski Toplarönü ve 
yeni Kale sokağında 2, 4, 6 sahilhane ve altındaki kahvehane ve bakkal dü1'
kanile dörtte bir masura suyunu havi ve 3000 lira kıy et takdir olunan eınlale 
ile yine ayni verescye ait Fatihte Ferhad ağa mahalle ve sokağında 7 N. lı 1440 

lira kıymet takdir olunan ktığir hane borcun temini tahsili için tahsili eınval 
kanununun 9 uncu ve 13 üncü madde teri hükümlerine tevfikan açık arttırma· 

~tılığa çıkanlmıştır. İhnlei evveliy esi 21/5/937 cuma günü ve ilıalei katiye: 
si 31/5/937 pazartesi günü Daimi Encümende yapılacaktır. Müzayede kai.JnCSl 

ve buna müteferrik şartnnme Levazım Müdürlüğündedir. Anadolu hisanndald 
emlak için 225 ve Fatihdeki emlak için 108 lira depozito akçesi yntırılması lazım

dır. İsteklilerin yukarıda yazılı teminat makbuz veya mektubile birlikte yukarıda 
yazılı günleroe daimi encümende bulun malıdırlar. (B) (2528) 

* * 
IStanbul Meb'us intihabı Teftiş 

Heyetinden : 
Abdüllıak Hamit Tarhandan açılan İstanbul Meb'usluğu için 16 Mayıs 1937 

tarihine rastlıyan Pazar günü intihab yapılacağından müntehibisanilerin mazi>' 

talariyle o gün saat dokuzdan on üçe kadar Beyazıtta Üniversite konferans sa
lonunu teşrifleri rica olunur. (2749) 

* * Senelik muhammen 
kirası 

Arnavutköyünde LUtfiye mahallesinde Ayazma sokağında 14/45 
No. lı ev. 
Ainavutköyünde Lutriye mahallesinde Ayazma sokağında 4/41 
No. h ev. 

72 

80 

5,40 

8 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde Ayazma sokağında 24/49 
~h~ ~ ~ 
Hasköyde Kumbarahane sokağında 48 N o. lı ev. 16 ı,35 
Cağaloğlunda Hadımhasanpaşa medrese sinin 1 No. odası 24 1,60 
Eski Alipaşada Hopyar sokağında 107 No. dükkan 36 2,'10 
Köprü altında Kadıköy iskelesi sokağın da 88/l No. dükkan 2160 162 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan Jtll• 

haller teslim tarihinden" itibaren 937, 93 8, 940 seneleri mayısı sonuna kadar artl 
ayn :kiraya verilmek üzere açık arttır maya konulmuş ise de belli ihale günilfl"' 
de giren bulunmadığından arttınna 21/ 5/937 cuma gününe umtılmıştır. şar~a; 
meleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalannda gösterilen 11 

teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de pa· 
imi encümende bulunmalıdırlar. (İ) ( 2772) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur alı· 

nacaktır. imtihan İstanbulda 31/5/937 Pazartesi günü saat on üçte Sirkecide jıı
hisarlar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin 

aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmalan gerektir. 

1 - Llaka] orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

2 - Askerliğini cfiiU veya kısa hizm etli> bitirmiş olmak. 

3 - 21 yaşından aşağı ve 35 ya~mdan yukan olnıamak. 
4 - Sıhhatli olmak ve vazife ıfa1;ına mani bir rahatsızlığı bu1unmantBk. 

5 - İyi ahlak sahibi olmak. 

Bu beş maddedeki şartların muhakk ak tevsiki gerektir. 

imtihanın mevzuu şunlardır. 
1 - HESAB: Adadi mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tenasüp, faiı. is· 

konto. 

2 - HENDESE: cSatıhlar, hacım1ar> 

3 - MUHASEBE: cUsulü defterh 

4 - COGRAFYA: cUmumi ve Türkiyeı 
5 - KİTABET: cOrta tahsil~ gfüe. 

NOT: -~~ 
A - İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı rn~idit'" 

lerile üç adet fotografla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etıne 
ler. bi U· 

B. - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ~ene dilir-
sanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap verenler tcrcıh e 
ler. c273h 
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[!ieraklı ve F{lgdalı 1 

~ Dört ayak üzerine 
düşen kediler aban domuzu avladım 

11 Oyunlar, Eğlenceler 1 
Çocuk ve elbiseleri 

-~ 
d 'l'iirkcede bir söz vardır: Her işin için

en kolaylıkla sıyrılan insan için: 

r:ı:: Kedi gibi dört ayak üzerine düşme
--.ı b·1· 1 ır .. derler. 

Bu ·· but soz yüksek bir yerden atlıyan ya -
ay kat~lan .kedinin yere indiği zaman dört 
rrı a Uzerıne düşüp hiç bir yeri acıma -
\iz~~ır. 1:~i nasıl oluyor da dört ayak 
tni ~~ duşuyor? diye belki merak et -
Çin§S~?Uzdir. Öyle ya, mesela bir insan i
,..;_ ayak üzerine düşmek pek güç gö
''<lıen b· 

ır şeydir .. 

ı!u doğrudan doğruya kedinin düştüğü 
Sed ~~ birdenbire düşmüş olduğunu his
h~ ılrnesi ve adalelerine gayet çabuk 

tn olrnasındadır. 

* * * 
Harpte postacılık 

eden kedi 
li 

ğınıadpt~ Posta güvercinleri kullanıldı-
uyınu~"un d .. . . den b k r> uz ur .. posta guvercının-

nıuşt aş a Posta kedisi de kullanıldığı ol
Yınd u~ . .Urnurni harpte bir İngiliz ala -
lan ~ 0 Yle bir kedi vardı. Adı Fritz o
lardı u k dinin boynuna mektup bağlar -
türij ·d? da mektubu istenilen yere gö -
görd: u. Urnumi harpte iki sene bu işi 

u Ve harb sahalarına bile girdi. 

k .. ' Beni mi soruyorsunuz, ben ımım · 
Ben avcıyım, balıkmyım .. hem avcı, hem 
de balıkcıyım .. inanmıyor musunuz? Bu-

nu size kolayca isbat edebilir~ .. _Bi~. ~~re ı 
evime gelin; balık oltasile öldurdugum 
yaban domuzunun doldurulmuş derisini 
bir görün, bakın o· zaman nasıl inanacak
sınız .. bu domuzu nasıl mı öldürdüm?. 
Merak ediyorsunuz demek .. öyle ya beni 
ufak tefek gördünüz Karamürsel sepeti
ne benzettiniz. Böyle şeyler yapabilece
ğime ihtimal veremediniz. Sonra hele 
balık oltasile öldürdüğümü söyleyince de 
büsbütün şaşırdınız .. hatta anlıyorum. 
Halinizden belli, benim saçmaladığıma 
hükmediyorsunuz. Fakat hayır, saçma -
lamıyorum. Hakikati söylüyorum. Gül
meyin, bakın size bütün olan biteni te
ker teker anlatayım o zaman siz de: 

- Ha, sahi, böyle olur. 
Diyeceksiniz. 

Herkesin bir merakı vardır ya: kimi 
eski pulları toplar, kimi evine mütemadi
yen kahve fincanı taşır, kimi odasının 
duvarlarına levhalar astırır .. benim de bir 
merakım var .. balık tutmak merakı. Va
kit buldum mu erkenden deniz ke -
narına giderim. Oltamı denize salıveri -
rim. Zurnada peşrev olmadığı gibi balık
cının da balık nev'i olmaz. Ne çıkarsa, ne 
kadar çıkarsa bahtıma .. 

Bir gün gene deniz kenarında balık tu
tuyordum .. O gün de talihim varmış. Ol
tamı atar atmaz bir balık geldi .. Siz de -

1( .. • * • yin iki kilo, ben diyeyim üç kilo .. Olta-
-r:.. OllihlÜr madeninde yangın nın kamışını şöyle bir doğrulttum. Tam 
.1:.. sen d be yukarıya çekiyordum. Havada bir kuş 

:madeni ye en ri Amerikada bir köm~r peyda oldu. Ben o zamana kadar o ka -
içhıde ık anrnaktadır. Yangın madem~ dar büyük kuş görmemiştim. Kuş bir -
de~· . ç rnıştır. Ne seb~bJe çıktığı bellı denbire alçaldı. Alçalmasile oltanın u -
lli~~~ır. O kadar derindı:.: ve o kadar ge- cundaki balığı da kapması bir oldu. Ben 
1l'ıesj ~ S<ı_ha yanmaktadır ki söndürül- balığı bırakır mıyım. Kuş uçtu. Kamışın 
da}ı ırnkanı bulunamamışt}r. Yangının ucu elimde peşisıra koştum. O bir türlü 
~lnı:kf~z~a Yerlere sirayet etmesine mar; balığı bırakmıyordu. Ben de kamışı. Kuş 
\>irın· ıçın. etrafa büyük taş duvarlar çe-ı epey kuvvetliydi. O havada, ben yerde 
~Üz ışlerdır. Yangın hesabca daha iki uzun müddet koştuk. Ağaçlan seyrek 
~devam edecektir. bir ormana girdik.. Ormanda bir de ne 

• 
1 BiLMECEMiZ 

Jl· 
va; geceydi, rnchlap --------------------------------------------dı. Bir kedi bir 
duvarın .. .. 
..... ustune çık -
••ııştı 

' orada uykusu 
Celdi . 
1 ' csncrnıye baş -
adı n· .. · ır resam da 

€ordu V h 
leınl · ~ emen ka

e bır resmini 
~aPtı. Ressam b :rn· u res-

ı daha güzel gös -
terebilird· 
llınd ı ama ya -
tu a boyaları yok -

1 
· Fakat sizin boya-

~r;:ız varmış. Rcs -

81 ın Yapamadığı işi 
h z Yapabilirsiniz .. 

e:rnen b 
~ oyalarını -
d Çıkıu1n, bu resim - -

e boyanacak yerler ..1 

\'ars 
~ a onları güzel -
t Ve tabii münasih 
enkıe l S r e boyayın . 

.. onra resmi k~sıp bi-<-e •. 
ı. {londC'rin. En ivi 
IJ0Yı • 
. Yanlardan bir M-

b§i.Ye bir futbol topu 
ır k" . • 

k 
ışıyc bir kilo C'i-

olata ve d·~ • .. k 
ıger yuz işiyc de ayrı ayrı çok 

-
güzel hediyeler vereceğiz. 

göreyim. Bir yılan amma ne kadar uzun 
belki on beş metre boyu var. Doğrusu ö
düm koptu, koptu da tekrar düğümlendi 
zannettim. Bütün kuvvetimi topladım .. 
ve durdum. Ben durunca, tabii kuş ta 
durdu. Ağzında balık, etrafımda dön -
miye başladı. Yılan bu hali görmüştü. 
Birdenbire doğruldu. Ben, üzerime atıla
cak diye korkuyordum. 

Amma boşuna korkmuşum; üzerime a
tılmadı. Balığı tutan kuşu yutuverdi. 
Kuşu yuttu, balığı da beraber, balığı yut
tuktan sonra oltanın hepsini de yuttu. 
Kıl bitti, sıra kamışa geldi. Kamışı da 
yutmasın mı? Kamıştan sonra da sıra 
bana mı geldi? Yok; orası yok .. Sıra ba
na gelmedi. Çünkü kamışın bir kısmı yı
lanın karnına girmişti amma, diğer bir 
kısmı dışarıda kalmıştı: Yılanın karnın -
da kamışın hepsinin sığac;;ığı kadar 
boş yer yoktu. Nerede kaldı ben sığaca -
ğım .. 

Her ne ise yılana baktım. Yılan tuhaf 
bir şey olmuş, dimdik kalmıştı. Artık ne 
eğiliyor, ne de bükülüyordu. Ben onu 
seyrederken bir domuz peyda oldu. He -
men hemen bir manda kadar değilse bile 
gene mandaya yakın büyüklükte idi. Bu 
sefer hakikaten mahvolmuştum; kendi -
mi korumam lazımdı. Her halde kolay 
kolay başa çıkamıyacaktıın. Domuz sıç
radı; benim üzerime atılıverdi. Ben on -
dan daha çevik davrandım. Hemen sırtı
na atladım. Sırtına atladığımı hisetn:ıişti. 
Koşmıya başladı. Ormanın içini dört dö
nüyorduk... Çukurlardan atladık, fun -
daları aştık, d~memek için bütün gay
retimi sarfediyordum. Ormandaki odun
cular seyre çıkmışlardı. Gerçi yardımıma 
koşmak istiyorlardı amma silah atsalar 
bana gelmek ihtimali vardı. Ormanın bir 

çok yerlerini dolaştıktan sonra yılanın 
kuşu, balığı, oltayı, oltanın kamışını yut
tuğu yere geldik, domuz biraz yavaşlar _ ...... _ ....................................... __ _ 
Çocuk portreleri 

İzmirdeki küçftk okuyucularımızdan 

iki kardeş : 

Hakkı Erkazan'Ia Samr a Erka.zan 

gibi oldu. O da yılanı görmüştü. Yılan 
daha canlı idi. Kaçmak istedi. Fakat yut
tuğu kamış ilerlemesine mani oluyordu. 
Kuyruğunu hareket ettirdi. 
Arkasındaki ağaca taktı. Gövdesi yer

den kalkmıştı. Domuz ağzını açtı. Hızla 

yılana hücum ettiği için olacak, ağzına 
giren kamış damağından geçip beynine 
saplandı. Ve o anda yere düştü, ben kur
tulmuştum. 

Bıçağımı çıkardım. Evvela domuzu yü
züp derisini aldım. Sonra yılanı bıçağım
la baştan sona kadar yardım.. Onun da 
derisini yüzdüm. Altmış çift kadın ayak
kabısı yapacak kadar deri çıkmıştı. 

Tabii yılanın karnından kuş ta çıktı, 

balık ta çıktı amma onları attım. İşte 
şimdi inandınız mı, ben balık oltasile bu 
tarzda domuz avladım. 

Ne vakit mi? .. Onu mu soruyorsunuz?. 

Bu iş dün gece oldu. Evet evet dün gece 
böyle bir rüya gördüm. 

Rüya ya, tabii rüya .. Hiç böyle bir şey 
hakikat olur mu?. * * ·································-·---····················· 

~.-------------------------11!1!!!~ 
- Seninle köpek1ik oynıyalım mı? 
- Oymyalım, nasıl oynanacak? 
- Ben lköpek·oJacağım, sen şeker a-

lıp benim ağzıma atacaksın, ben de yi
yeceğim. 

Bu çocuk ayakta durur, iki tane el • 
bisesi var .. Hangisini isterseniz onu giY, .. 
dirirsiniz. Evvela çocuğun resmini oyun, 
bir kartona yapıştırın, elindeki deste 
geriye doğru çevirin, çocuk ayakta du • 
racaktır. Çocuğun elbiselerini, şapkala • 
nnı da oyun, onları da ince mukavva • 
!ara yapıştırın. Elbiselerinın kenarındaki 
tutmaçları geri çevirirseniz elbise ço .. 
cuğun üstünde kalır. Hele boyarsan1% 
sok yakışır. iki elbisesi var; değiştire de. 
ğiştirc giydirirsiniz. 

"' * • 
Hoş bir sual 

Sorunuz: 
- Belçika ile Fransa birbirine hernhu .. 

duttur. Bir öküz olsa; bu hayvanın bq 
tarafı Fransa hududunda nrka tarafı da 
Belçika hududunda kalsa, otunu Fran • 
sızlar verseler, südünü Belçikalılar sağ· 
salar; Belçikalıların südü sağmıya hak • 
ları var mıdır, yok mudur? 

- Vardır. 

Diyecekler olacaktır. 
- Yoktur diyecekler olacaktrr. Ve son

ra size soracaklardır . 
- Var mıdır, yok mudur? 
- O zaman siz söylersiniz. Ben ineli 

demedim; dersiniz. Öküz, dedim. Ökü • 
zün de südü olmaz. 

Yalnız ilk suali sorarken öküz kelime
sini bir defadan fazln söylememiyc dik
kat etmelidir. Tekrar edilirse farkına va
rırlar. ............................................................ ~ 

Resimli Hikay e 

- Ben gelinceye kadar bütün bu 
bula§ıkları yıkarsın olur mu Afacan? 

- Hele §U mahaUenin kedilerini 
köpeklerini bir toplayım .• 

1 

- Amma da çok, ben bunlan na
sıl yıkarım. Aklıma bir çare geldi. 

- Oh ne ald, bütün bula§ıklar ter
temiz oluyor. 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 332 -
Kadrn tabii güzelliğe sahip olmah 

- 336 -
MAsum ve itaatkAr kadm 

Beğendiğim kadın: Beni tatmin edecek kadın tipi şudur: 
Öyle bir kadın ki, tam bir hayat arka- , Vücut: Or ta, boy uzun, bel ince, omuz

daşı olabilecek bir karakterde şen ve ne- lar genişçe, burun tabii, ağır ufak, gözler 
şeli, insana kendisini çabuk sevdirmeli. biraz büyük, kirpikler gür, kaşlar tabii, 
Tabii güzelliğe sahip olmalı. Tahsili ben- saçlar siyah ve az kıvırcık, ayaklar had
den çok olmamakla ber abtr vasati olarak dinden ziyade ufak, ten beyaza yakın es
orta tahsilli olmalı. Evine, çocuğurıa ve mer, yüz ne yassı, ne de yuvarlıik. 
bana sadık olmalı. Vücudunun ve yüzü. Tabiati: Kocasına karşı masum ve ita
nün güzel ve mütenasip olmasını pek na- atkar. 
zarı dikkate almamakla beraber uzun Tahsili: İlk olsa da zarar yok. Yeter 
boylu, beyaz tenli, siyah saçlı, olmasını ki görgü ve a ile terbiyesi yüksek olsun. 
isterim. , Zamana uygun, modayı kendisine uy-

.ı\nkara AtiUi caddesi Gündüz so- durmalıdır. 

kak 5 de Oğuz Özde~ Kayseri: Mehmet Atlı 

- 333 -

Güzellik yalnız yüz ve endam 
güzelliği demek değildir 

Her güzelin güzelliğini vücudda ara
mak doğru değildir. Gerek kadında, ge-
rek erkekte aranacak evsafın ba~nda 

her iki tarafın da birbirini mes'ud ede
bilecek kabiliyette olmalarıdır. Bu tabi
ata sahip olmmyanlar güzelliklerini kay
bederler ve çirkinleşirler. 

Aile bütçesinin derecesine gön: uz ve
ya çok tahsilli olması şarttır. Eğer iyi bir 
aile terbiyesi görmüş ise bir ibtidai tah
sili kafidir. 

Samsun ibra1ıim Çer 

(Sarih adresi mahfuzdur) 

- 334 -
Hayalinde yaşıyan erkeğe kaç 

kadın kavuşur ? 
Hayalimde yaşayan erkek tipi şudur: 
Dünyanın en güzeli, ~n akıllısı ve en 

zekisi olsun, fakat, vermezse mabut ne 
eylesin Mahmut!. Halindeki erkeğe ka
vuşan belki vardır. Benim ümidilT'. yüzde 
b irdir. 

Bunun için kadere razı olmaktan baş
ka bir şey yapamam! 

Edremit: F. Sertel 
(Sarih adresinin neşrinı istenı~mqtir) 

- 335 -

(Sarih adresinin ne§rini istememi§tir) 

Korku 
Hikayeleri 

[ Baştarafı 9 uncu sayfada] 
gittim. Evvela, odanın bütün perdeleri
ni kapattım, ve içeride ışık yaktırdım. 

Sonra gidip saati durdurdum. Maksadım, 
ona, vakti kaybettirinekti. Saat altıda 

başkaJarına görünmiyen şeyler gördüğü
nü söylememiş miydi? Bakalım hakika-

ten bir şeyler var mıydı? Yoksa, kendi 
kendini, o saatte telkin altına mı alıyor
du? 

Uşağa, bize yemek hazırlamasını, la -
kin yemek vakti olunca getirmemesini, 

ben kendisini çağırıp istiyeceğimi söyle -
dim, iskambil kağıdı getirttim. Dostumla 

karşı karşıya geçtik, oynamağa başla -
dık. Zaman zaman kağıtları bırakıyor, 

konuşuyorduk. Ona neşeli hikayeler an
latıyordum. Bir aralık, acıktık. Zile ba -
sıp yemek getirdik, yedik. konuştuk, ka
ğıt oynadık. 

Böyle başbaşa geçen ve bilhassa bir ne
tice bekleten günler çok yavaş geçiyor. 
Tahminime göre, meş'um saat çoktan 

gelip geçmiş, ve görünürde bir şey ol -
mamıştı. Dostutna: 

- Nasıl, dedim, bir şey görünmedi. Kadmın bilmesini istediğim yegAne 
şey (mes'ut olmak) tir 

Partiyi kauındık. Her halde saat sekiz, 
. dokuz olsa gerek. 

Hasta gülümsedi: 

15-1\layıs - 937 - Cumartesi Karamanda bugday vazıyetı 
İST~''BUL ••••••••••................................ .................. Karaman (Hususi) - İki nydıınberi, buğ-

Öfle neşriyatı: -~apkacı dükkan ında dny piyasasında normal flntlarla muanıel9 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50 Hava • Y devam etmektedir. Ziraat Bankası, buğdaY 

dis. I3:Muhtellt plak neşriyatı B ir dolaşma piyasasında, nazım rolünü muvaftatıyetıe 
Akşam ne~riyatı: (Ba§tarafı 7 inci sayfada.) başarmaktadır. en 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.25: Oıtar Sert ve yumuşak bu~daylar hemen beJtl r1 

solo: Marya Parudl tarafından. 19.50: Kon- tamamen gayri varit değil. Çünkü bu - r.yni !!atla muamele görmektedir. Ası~ 
ıerans: Spor fevaidi hakkında Bay Ce1il t~- güne kadar, kadın şapkaları en az bir flat 5, azamisi 5,5 kuruştur. Arada _aıraU; 
rafından. 20 ·. Fasıl saz hey•etl. 20.30: Bay O- d' k" (!örülen beş veya on paralık tıat JÜkSt milyar biçime girmiştir. Bu yüzden ır ı, 1 kail•- fark .. mer Rıza tarafından arabca sCiylev. 20.45: \e alçalışları da, buğday arın .., 

eskilere hiç benzemiyen biçimde bir ye- ı d n ileri gelmektedir Fasıl saz heyeti, saat ayarı. 21.15. Orkestra. arın a · 
22.15: Ajans ve borsa haberleri. 2:?.30: Pl~kla ni model çıkarmak, bir yeni ve büyük 936 mahsulü buğdaylar kalite itibarile fe-
sololar, Opera ve operet parçaları. keşifte bulunmak kadar dahiyane bir ma- na olmamakla beraber, geçen sene ııtb& ~ 

eti k. k d har sonlarında fazla yağmur yaldığı l; N .,..t PROGR -"M rifettir. Ve gene bu yu"zden ·r ı, a m 
YARI .a " biraz bozulmuştur. 
16 _ Mayıs _ 1937 _ Pazar şapkalarının biçimleri, orijinal olmaktan Bu sene sonunda ve önümüzdetl sen~ 

İSTANBUL uzaklaşmakta, eksantrik olmıya başla - piyasaya arzedilecek mahsullere gellııce: 
ötıe neşriyatı : maktadır. Bu yıl tam zamanında yağan taydalı yal 
12.30: Plakla Türk muslldsl. 12 50 Hav:ı • Avrupada bir istatistik yapılmış ... Dün- murlar rekoltenin fazlalığına yardım ~~n= 

dls. 13: Beyog·lu Halkevl Oösterit Kolu tarn- cektır. Bu mahsulün geçen sene mabSU 11 
yadaki veremlilerin ekseriyetini, kadın d'l ......... 

fından bir temsil. den çok iyi olacağı ümit e ı me .. aıcuu · _ 
_şapkacıları, kadın şapkosı satan mağaza-

Akşam neşriyatı: Jarda çalışanlar teşkil ediyormuş. 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.20: Konfe

rans: Ordu Saylavı Selim Sırrı Tarcan <Ço- • Çünkü, şapka beğendirmek güçlüğü, 
cuk Terblvesi). 19.45 : Konferans: C. Halk adeta tahribkar bir haddi bulmuş. 
Partisi na~ına: Hıfzı Tevfik <Sporun feva- Düşünün .. . Bir kadın müşteri gelir .. . 
idi hakkında). 20: Müzeyyen ve arkadaşları Dükkandaki bütün şapkaları giyer, ve 
tarafından Türk musikisi ve halk şarklları. hiç birisini beğenmedikten sonra: 
~0.30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. - Başka modelleriniz yok mu? diye 
20.45: Muza!fer ve arkadaşları tarafından ,sorar. 
Türk musikisi ve halk .şarkıları, (Saat ftyarı). 
21.15: ORKESTRA. 22: Matbuat u. M. ist. O zaman, saticı kendini sıkmasa, ba -
Mümesslll Ne.şet Halll Atay tarafından Türk yanın başına şapka yerine dükkanı ge-
Yunan dostluğu hakkında bir kaç söz. 22.15: çirmez mi? . • 
vatıs ve arkadaşları tarafından yunanca şar- Halbuki, o bunu aklından gcçirmedik-
kılar. 22.30: Ajans ve borsa haberleri. ten başka, üstelik te güleryüz göstermek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mecburiyetindedir. 
anda dostumun, esasen sarı olan yüzü - . Düşünün ki, kadınlara şapkayı hoş gös
nün büsbütün sarardığını gördüm. Be- - terebilmek için, dükkanlarımızın ışığını 

ğuk bir sesle: bile dikkatle hesaplarız. Çünkü, ölçü -
- işte, dedi. iskelet te geldi. süz bir ışık altında yüzünün rengini nahoş 
Etrafa bakındım. Bir şey yoktu: gören bayan, kabahati kendinde değil, 
- Nerede? şapkada bulur! .. 
- Her zamanki yerinde. Cibinliğin ar- Ayrılmıya hazırlanırken, aklıma gelen 

kasında. son bir suali sormaktan vaz geçemiyo -
Kalktım, yatağın yanına yaklaştım. Gös rum: 

ı stanbul Borsası kapanış 
fiatları 14 - 5 - 1937 ._. 

PARALAR 

Alış Sabş 
1 Bterlln 626,00 626.00 

ı Dolar 123.00 126,00 
20 Fransız l'r. uı.oo 114,00 

20 Liret 120,00 125.00 
20 Belçika l'r. 80.00 M.. IC• 
20 Drahmi 19.50 22.00 

20 İsviçre Fr. 565. 00 S7S.00 
20 Leva 20.00 25.00 
l P'ilorln 63.00 66,00 

20 Çek kuronu 70.00 7S.00 
1 Avusturya iJ 21.;x) :u.oo 
ı Mark 25. 2ll. 
1 Zloti 20. 21 
ı Pengü n, 24. 

20 Lev 12,00 14.00 
20 Dinar 5G. .50. 

Ruble 00. 00, 
ı İsveç kuronu 30. n 
1 Türk altını 1059 1°"1. 
1 Banknot Os. a 254. ~. 

terdiği yere gittim. - Kadınlar, acaba niçin, şapkalarına ,------=--·-.------~ 
1 

- Şimdi nerede? karşı çok daha fazla müşkülpesent dav - Açılış Kapanış 

ÇEKLER -
- Gene ayni yerde, fakat vücudu gö- ranıyorlar? Londra 625.to 625.50 

O, 7900' 2 0,7906 rünmüyor, siz mani oluyorsunuz. Omu- , Necmi gülüyor: Nev-York l7.M 
17

•
6
77s 

zunuzun üzerinden yalnız başını görü - - Şapka modelleri, az evvel de söyle - ~~o ıs,0112 14,0992 
yorum. diğim gibi, pabuç, esvap, kumaş modelle- Brüksel 4.6896 , .68SO 

- Ne tarafta? ,rile mukayese olunamıyacak kadar çeşit- Atına 87.44 WJ.s7 
3,4S2S !,451-4 - Sağ omuzunuzun üzerinde. Sizi iki li! .. Çeşitler çoğalınca, bittabi intihap ta Cenevre 

64
. 6S.!H9S 

başlı bir mahluk gibi görüyorum. p nisbette güçleşiyor. Sonra kulağınıza =~rdam ı . .t37S 1.4334 
Bu teşbih, itiraf edeyim ki beni soğuk pir şey daha fıslıyayım: Prat 22.6688 22,65 

soğuk terletmişti. Maamafih, dönüp bak- 1 Bir kadının huyunu, suyunu öğrenmek Viyana ~:~~6 ~~~ 
tım, bir şey göremedim. Fakat artık ka- .istiyorsanız, şapkasına dikkat edin ... Sa- Madrld 

96 B Un 1.9720 1.96 ranmı vermiştim. Dostumun kurtulmak ,de tabiatli kadınlar sade biçimli, orijinal er 
4

.1712 4.1675 
Vartova imkanı yoktu, ona: puylu kadınlar, orijinal biçimli, ve ek - Budapefte s.9840 S.9810 

_ Azizim, dedim, cesaretimi affet. Fa- .santrik karakterli kadınlar da, en acayip Bükreo 107.52 107.UIO 
kat her şeyden evvel dostumsun ve me • ,şekilli şapkaları seçerler ... Bu itibarla - Belgrad S4.40 M.J7l5S 

d ki k b k y kohama 2.7486 2.746 tin bir adam olduguv nu bilirim. Bu iti - ır ' şap a, ir adın karakterini anlı- 0 ... ~.o9S 24.ı 12S b 1 ek Moskova ~ 
barla haber vereyim ki, eğer, daha feci ,Ya i m için göz atılabilecek en doğru Stokholm 3.1034 s.ıoıo 
bir hale düşmeden, ailen için yapmağı ,söz!~ ~~taptır! 
düşündüğün tavsiyeler ve mesela... Guldum: 

-
ESHAM -c Gönül kimi severse güzel odur> der

ler. Hakikat budur. Ankctinize gelen öy
le cevaplar okudum ki hepsi başka baş
ka.. Benim istediğim kadın da şudur· 

- Keşki, dedi, doğru olsa. Maamafih Bir türlü söyliyemiyordum. O anladı, , - Fakat ... Bu kitap ta, tıpkı mübarek-
ti · b" b k Ev d d'V d"" ·· · t 1 d lerin ruhları gibi bir milyar sahifelil 0- Anadolu ım. 

Açılıı Kap&1111 
,. 60 

Tam munasile bir kadın .. Öyle k i onun 
bilmesini istediğim yegane şey cmes'ut 
olmak> tır. Bir yuvay. mes'ut edebilecek 
kabiliyette olan bir kadın ideal kadının 
ta kendisidir. 

Anka.ra: Oğuz Mümtaz 
(Adresinin neşrini istenıemi§tir) 

saa nıze ır a ınız. ger e ıginiz gibi uşuncemı amam a ı: . 
• . . . kuyabılene aşkolsun! Ve ilave ettim: vakit geçmiş ise... - ... Ve mesela vasıyetname değıl mı? M k 

1 
v k 

- ecmuacı u agma urşun ı Zira Çıkarıp saatime baktım, ve derhal ce- Esasen bunu çoktan yaptım. Sana çok tc- bunu duydul m dı d h 
1 

.: b k 
h k ekk .. d . ki b . d ı· t . ar ıy , er a musa a a-bime koydum. O, bu are etimi gördu·· ~ ur e erım enı e ı zanne mıyor- 1 B 

1 ~ .. . . . . ar açıp: c ayan ar şapkalannııı biz 
ve: sun. Ben muthış bır hakıkatın kurbanı - gönderiniz p . t k" K""llah 

1 
.. e 

- Daha altı olmadı değil mi doktor? · · · arıs e ı u 0 0Jı ensti-
yım. tüsünden mezun olan mütehassıssımız si-

dedi, ve zannedersem tam şu dakikada On gün sonra, dostum öldü. Haydudun ze karakterinizi elifi elifine bildirsin!> di-
saat altıdır. idam edildiği tarih üzerinden, günü gü- ycrekten barbar feryada başlıyacaklar-

Filhakika öyle idi. iaat tam altı idi. O nüne, tam üç ay geçmişti. dır. Naci Sadullah 

s::::===::S~o~n~P~o~st~a~'n~ı~n=:T~e~fr:i~;~a:sı=:==:3~4:==:;:=====-==:ııl'=-=:mı:="-==r=====-==J::::::::11--~=====-=~'!:h'.f~ç~di~.n~l~em==e~d~ecn=:=b=a=şı•n~ı=--çemv=,i~r~iş:i:?.=.~H~e~le=:=~~a=.=ot=u=r=u=y=o=r=d=u=;=b~o=ş==y=e~r~o:n:u~n::;y:a:n~ı:n~d~ 
Bülendin azametine pek şaştım, doğru- ıdı. Kendisi oraya geçti; Turbana da 
su ... Meğer, ne boş yere kendimi kap- ~ecla ile ikisinin arasında yer göster-
t rmışım!.. dı. 

peşln 00.00 00 .0I 
A. Şm. % 60 vadell 00.00 00.00 

Bomontı - Nektar 9,00 9.0U 
Aslan ç1mento 14.0S H , 90 
Merkez bankası 89.25 90.7S 
İş Bankası. 0,00 00,00 

Telefon .00 -
İttihat ve Değir. o.o -
Şark Değirmeni . -
Terkos .o: ı -

, .. İSTİKRAZLAR 

1 
/I'lirk borcu I pe.tın 

• • I vadell 
• • n vadell 

I Açılı, 

OQ.00 
20. ss 
oo.oo 

0000 
2ıuo 
00.00 

-

-* TAHVİLAT 
Genç kadın, hiç durmadan söyleni- •----------;.-- --"'.""-'--

ıılfri' ç: iT LEN Gif<s 
( - --

Ynzıuı: Kemal Ragıp 

Turhan onu dinliyecek g~bi değildi. ken adamcağızın öyle gülünç bir hali 
Uzaktan Bülendi gördü. Onda da bir vardı ki... Yeni gelenler: 
soğukluk, bir uzaklık vardı. Sanki öte- - Klübten çıktık, sizi almak için bu-
kilerin yanında: raya uğradık. 

- Ne bileyim, ben de aldanmışun, Diyorlardı. Nihad, ötekilerin poker 
beni de aldatmış!.. oynadığını görünce: 

Diyebilmek için Turbana hiç sokul - - Sizinki bitiyor mu? .. diye yanları-
muyordu. Bunu görünce büsbütün si- na gitti. Öyle ise hep birlikte bir seans 
nirlendi. daha oynarız. Levi, bu ak.sam klübte 

Yeniden oyun oynamıya da hiç istek hepimizi kırdı, geçirdi; hiç 'olmazsa o
duymuyordu. Sokağa fırlayıp buradan nun acısını çıkaralım. 
kaçmak için can atıyordu. Kfımiran, Turhan: 
tekrar ona doğru geldi: - Bilmem ki, diyordu, vakit geç ol-

- Yağma yok, diye kolundan yaka- du, başka zaman oynasak! .. 
ladı. Paralarımızı aldınız, l'jimdi de sa- Kamiran, onsuz oynamak istemiyor-
vuşup gitmek mi ist~orsunuz?.. du: 

Yeniden masanın etrafına dizildiler. - Öyle ise başka akşam, bize buyu -
Turhan, o kadar dalgın, o kadar düşün- runuz!.. 
cesiz oynuyordu ki; öyle iken gene kaza Dedi; öylece ayrıldılar. 
nıyordu. Neden ise oyuncuların bir ka- Turbanın ne oyun düşündüğü vardı; 
çı sinirlenmişler, oyunu büsbütün bü- ne de Kamiranın insanı çileden çıka -
yütmüşlerdi. Saat bire doğru Kamira- ran sokulganlığına aldırıyordu. Arif 
nm kocası Nihad, geldi. Yanınd:ı iki ki· paşalardan çıktıktan sonra yollarda 
şi daha vardı. Birisi yaşlıca bir Yahu- kendi kendine konuşuyordu: 
di idi. Bu adamın çok zengin olduğunu - Demek, ona da imzasız m ektup 
herkes söylüyordu; Nihadla ortaklaşa yazmışlar h a ..• K im acaba bizim le uğ
i~ yapıyorlarmış ... Kamiranla konuşur- raşan bu ahlaksız? •. Ya, Lebibenin beni 

Günler geçtj. Turhan matbaaya şöy- yordu: Açılı, 
le bir uğrayor, yalan yanhş üç beş Anadolu I pe. oo.oo 

Kapaıııı 

oo.oo 
parça tercüme ettikten sonra ilk işi - Nasılsınız bakalım?. Ne zaman- • 1 vadeU 39.95 

Beyoğluna çıkmak oluyordu. d.anberi hiç göründüğünüz yok. Paşa- : ~ ~:·. :·~ 
40.00 
oo.ot 

Bir akşam Lebibeyi otomobilde gör- lara da uğramıyor muşsunuz. Geçen Anadolu mü. peşin. 44 30 
dil. Arabayı kendisi kullanıyor; başın: akşa~ sordum. Onlar da bilmiyorlar, 

40.0'> 
44,,, -

çevirip de sağına soluna bakmıyordu. belkı Ankaraya gitmiştir, dediler. Ma-· ·------1-S_T_AN--B-UL------- ı 
Yanında Nüveyre vardı. Turhanı, göz dem ki İstanbulda idiniz, bize neye gel-

--
mediniz? ok d bekı dik Tı·caret ve Zah ı·re Borsası uculc gören o oldu; biraz uzaklaştık • ··· a ar e · . 

tan sonra ablasına bir şeyler söyledi. Bir aralık, beyaz perdenin üzerinde 
Sonra büsbütün gözden kayboldular. iki genci birbirinin kollarına atan du· 

Turhan, bu yakında hemen her ak • dak dudağa gözlerini kapatan bir' sah
~am sinemaya gidiyordu; kimbilir, bel- ne vardı. Turhan, yanıbaşında, Karni· 
ki de hep onlara rastgelmeyi umuyor ranm da yavaş yavaş kendine doğru 
<lenilebilirdi. sokulduğunu duyar gibi oldu. Genç ka· 

Arif paşalarda poker oynadıkları ge- dm, ilk önce derinden derine içini çek-
cede~ so?.ra üç dört gü~ kadar olmuş.· ti, sonra şapkasını çıkardı, parmakları-
tu. Bır gun gene saat dortten sonra hır nın ucile saçlarını kulakla k 
· · d' p d ·k f"l' rın n ar ası-sınemaya gır ı. rogram a 1 1 1 ıı:ı na doğru attı. Tılısımları bozan bir tüt-

vardı. Ara yerde ortal k aydınlandıgı .. ·b· b b 
1 

. 
?.aman etrafına göz gezdiriyordu. Ar - s.u gı ı, aygın, ayı tıcı hır ~oku ya-
kadaki sıradan bir ses kulağına f~sılda- ) ıldı. Dah~b .s~nra, arkaya dogru bakı
d . yormuş, gı ı aşını çevirirken, Turha· 

1

~ Bu saatte, yalnız yalnız, sinema- na biraz ~aha j~~~.la~tı; sıcak bir. ne~~s, 
!arda? .. Pek hayra alc1mct değil ama ... genç çocugun yuzunu yaktı, geçtı .. boy· 

Başını çevirdi: K amiranla arkadaş • le arkaya döner gibi kımıldanışı, fürse-
ları... ğini de, dizlerini de Turhana doğru 

- Yanımızda ye r var, gelsenize... yaklaştırmıştı. 
Dediler. K amiran, öteki uçta, en baş- (Arkıısı var) 
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Pera - Şişli maçı 

Gayrifedereler maçı: ye 
16 Mayıs Pazar günü saat 11 de ~'Po çı 

malini gazetesi turnuvasının fin_:a! ~ ıns •
Beyoğlu Spor (Pera) ile Şişli K.Iubü at pB 
sında oynanacak ve galip takıma Jc:SS
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por ıle Arnavutkoy arasında bır ınaç 
pılaca.ktır. 
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• Son Posta D llWl tefriklllll : 2' 

Endiiliis .şovalyesi 
Abdurrahman BARBAROS 

Yazan: A. R. 

Tarif kızın telaşla sorduğu suale şu cevabı verdi: 
" Tarık harp kaybetmiyen bir kumandandır. 

.__ .... Korsan_ Pefinde 
Yazan : Celal Cengiz 

Muhakkak muzaffer olacağız ,. 
Yarın, ordumun 

bir kısmmı alarak 
hareket ediyorum. ... 
Yeniden girişeceği ~ 
miz harpler, ne za • 
man ve nerede vu · 
kua gelecek? .. Bunu 
~ılınıyorum. Fakat, 
yapacağımız bu harp 
lerle de, artık düş· 

manlanmıza kat'i 
bir darbe indirece • 
ğimizi tahmin edi • 
yorum. 

Jüzetta Barbarosa işık olmuştu 
Bir yudum içip - ~ 

Florinda, telaşta 
sormuştu: 

- Acaba, bu harp 
]erin netıcesini. al · 
mak çok sürer mi, 
Tarif? ... 

- Bunu kes · 

yere bıraktı. · 
- İş üstünde bu .. 

lunan bir kaptana 
bundan fazla içki 
yasaktır. 

Diye mırildandı. 
l.Jüzetta hayretla 

~sordu: 

- Siz korsanların 
başısınız! Kimden 
çekiniyorsunuz? 

Barbaros gülüm • 
sedi: 

- Kimden mi çe· 
kiniyorum} dedi, 
ilk önce kendim· 
den. 

tirmek mümkün değildir, Florin·/ kahraman 8.mili olduğu halde, bütün - Tuhaf şey. 
da. Aldığımız haberlere nazaran, bunların şerefini, reis ve kumandanı - Hiç tuhaf de .. 
Got prensleri, ( Tuledo ) nun şi· olan (Tank)a veriyor .. kendisi, daha ğil. Ben, Barbaros .. 
malmdeki dağlarda, çok müstahkem hala hiç kimseye kendisinden bahset- tan çok korkarım. 
mevkiler yapmışlar. Oldukça . mühim tirmek istemiyor. İnsanların en necibi, Çünkü o, başkaları .. 
b:r ordu da toplamışlar. Harbın netice· en asili; en çok feragatkar olanlardır. na olduğu kadar, 
si, ancak onların mukavemetine bağlı. Onlara budala diyenler, onlaraan yüz kendi nefsine de 

- Bu harpleri de kazanacağınızdan bin kere ahmaktır. zulüm ve işkence 
emin misiniz? Hülasa, aziz kaimbiraderim .. Florin- yapmaktan çekin -

- Tarık, harp kaybetmeyen bir ku· danın Tarif ile izdivacına müvafakat mez. 
manda dır. etmiş olmakla, belki de hayatınızın en Ve ayağa kalkarak kamaradan çıkıp 

- Ya, sen?.. doğru bir işini işlemiş oldunuz. Ben de gitti. 
- Ben de seni kazanan bir askerim. sizinle mutabıkım. Kızımı, memnuni - * * "' 
- O kadar mı? yetle Tarife veriyorum. Ve bu suretle Jüzetta yalnız kalınca düşünmeğe 
-Kafi değil mi? .. Farzet ki; ben baş· de, kızımın ona vadettiği zafer müka - başladı: 

kumandan olsaydım.. İspanyayı da fatına, ben de iştirak ediyorum. - Bu en garib adam! Hayatında hiç 
baştanbaşa zaptederek Gotiarın bütün Azizim kont! .. Düğün nerede olacak?. kadın görmemiş gibi mütcreddid .. çe· 
servetlerini ele geçir!leydim.. acaba Ve ne zaman olacak? ... Bunları derhal kingen .. elini elime sünnetli. Kardinal 
bugünkü kadar memnun ve mes'ut ola· tespit ediniz. Ve bana bildiriniz. Kontarino hiç olmazsa her pazar sa • 
bilir mi idim?. Benim fikrime kalırsa; bu düğün, babı yanıma gelince elimi sıkar ve ba· 

Florinda, kalbinden kaynayan tatlı ~ada.. zavallı İspanyolilara senelerce na: (Ne kadar güzel ellerin var, Jü • 
bir hisle gülümsedi .. Tarüin tunç gibi zulüm ve ihanet ettiği için Allahın ce· zetta!) derdi. Bu adam elimi bile sık • 
ellerini sıkarak: zasma uğrayarak kahrolup giden kral matlı. Vahşi değil.. fakat, manası an • 

- Acaba; seni ebediyen memnun ve Rodriğin sarayında olmalıdır. Hazi - laşılmaz bir çekingenliği var. Çok in· 
mes'ut görebilecek miyim? Tarif. n:~~e mevcut olan p~ranın !arısını, ce ruhlu .. ince duygulu bir adam. İlk 

Dedi. .. Tarif, büyük bir hararetle dugun masrafına tahsıs edeccgım. Bu önce bana şarap ikram etti. Kardinal 
derhal cevap verdi: para, ne kadar tutar? .. Bunu, hilmiyo - Kontarino şarap bulduğu zaman ben· 

- Ben, hiç şüphe etmiyorum. Ve; ı~m. Fakat herhalde, ~i! ~uçuk ~ilyo~ den önce kendi içerdi. Gözlerimi~ içine 
gün geçtikçe kuvvetlenen bir hakikate Bızans altm~nı geç.ecegını tahmın .e~ı- yalnız bir defa baktı .. bir defa .. fakat, 
doğru yürüdüğümü çok iyi biliyorwn. yoru~. ~elkı ~una, hayret edecek~.mız; gözlerinin izi gözlerimin içinde kaldı. 

- O hakikate ne zaman vasıl olaca· ve h.ıç. şuphesız, bu mas~afı_ ç~k. gore - Bu bakış, sönmüş volkanları tutuştu • 
ğız?. ceksınız. Faka~ ben, ~ıf gıh,ı bı~ ka~· racak kadar ateşliydi. Ne kadar istedim 

- Son ve kat'i zaferi kazandığımız ramanl~, .~lor~nda gıbı .fazı.ctk~r. ~!r o bir kere daha böyle baksın diye .. 
zaman... Ben artık kılıcımın vazifesi· kızın buyük hır şerefle bırleşmesı ıçın, Jüzetta uyuyamıyordu. 
ni ikmal ederek memnun ve müsterih bu parayı az bile buluyorum. Jüzetta .. 
avdet edeceğim. Ondan sonra da artık Ve .. sabırsızlıkla sizden cevap bekli· Barbarosun gemisinde bir kundak 
bütün hayatımı, kalbimin vazifesınc yorum.] gibi yatan. ve kimi yakaca_ğım ;tendisi 
hrısreyleyeceğim. * de bilmiyen bu esrarengiz kadın, Bar _ 

İki sevgilinin mülakatı, geç vakte Allahın takdiri barosun arkasından saatlerce hareket-
kadar devam etmişti. Florinda, çılgınca bir sevinçle Tarife siz .. yerde yatmış ve mütemadiyen şa· 

Kont Belensiyanın ihtiyar oda biz • mektup yazmış.. babasından gel~n rap içmişti. 
metçisi salon kapısında görünmemiş; mektubun bir kopyesini de çıkı nrak - Niçin sızmıyorum .. ? Neden sar _ 

- Muhterem madmazel.. muhterem bu mektupla beraber Tarife yollamıştı. hoş olup kendimden geçmiyorum .. ? 
kumandan hazretleri... Muhterem sen· Bu mektubun cevabı, geçikmemişti. Diye söyleniyordu. 
yorum, Kont Belensiya hazretlert, za· Tarif, şöyle bir cevap vermişti: Gözlerinin içi kan çanağına clönmüş-
tıalilerini yemek salonunda beklemek· [ Florinda!.. İnsanların, inanmaya tü. 
le şe.rcf?·ap oluyorlar.. ve yemekte, mecbur olduğu şeylerden biri de; hiç Uyumak istiyor .. uyuyamıyordu. 
ke~1dılerınc refakat buyurulmasını rica ~üphesiz ki, Alahın takdiridir .. . Bugün; Romalı prensesin içinde bir ateş var· 
edıyorlar. tahtlarını , taclarını, hazinelerim, top· dı . 
Demişti. .:-aklarını bize terkederek, kılıçlarımı· Bu ateş şarabın ateşi miydi? 

* zın önünde h~rgün biraz daha gerile - Yoksa Jüzettanın damarlarını tutuş-
Tarif, ertesi gün ordusunun bir kıs· yen (Got)lar, kaderlerinin meş'um gün- turan bu ateş, aşk ateşi miydı? 

mını alarak şimal istikametine hareket lerini yaşadıkları gibi; biz de gene o Aşk .. Jüzetta bu kelime •i unutmuş -
ett i. Onun bu ayrılığı; tabiidir ki, Flo- kaderin bize nasip ettiği mc::;'ut anları tu bile. Dört yıl mütemadiyen sakallı 
rindaya büyük bir üzüntü vermişti. yaşıyoruz. ve yetmişlik bir kardinal yüzü gör ... 
Bereket versin ki, bu üzüntü çok sür· (Düğünümüz, ne zaman ve nerede 0 • mekten ruhu kararan genç kaciın, bir
medi. On gün kadar sonra, kont Cül - lacak) diye, bana soruyorsun? .. Ben denbirc hayata kavuşunca, paslanmış 
yanostan bir mektup geldL buna, şöylece bir cevap-verebilırim: hislerinin bu kadar çabuk canlanaca · 

Kont bu mektupta büyük bir hakpe· - Kılıçlarımızın kınlarına girdiği ğını düşünmüyordu. 
restlik gösteriyor; uzun uzadıya {Ta • gün .. senin arzu ettiğin yerde... O, Barbarosu mu seviyordu yoksa .. ? 
rık) ile (Tarif)i sena ettikten sonra, şu Ve, hiç şüphesiz ki, bu cevabım da Fakat, Jüzetta çok genç bir kadındı .. 
satırları ilave ediyordu: en doğru bir söz olabilir. Fakat; bilmi· Barbaros gerçi heybetli, yakışıklı bir 

[Florindanın, çok hakkı var. Eğer yorum, niçin? .. Manevi bir ilham, bana erkekti ama .. o da genç değildi. Ya~ı el· 
ben de genç. bir kız olsaydım, bunlar· bu cevabı verdirmiyor: 1i beşi geçmişti. 
dan birini sevmekte zere kadar tered· - İşi, Allahın takdirine bırak. O halde genç kadının damarlarını 
düt etmezdim ... Tarifin derisinin rengi, Diyor. tutuşturan bu ateş neydi? 
bizden farklı olması, beni hiç bir zaman Gel, sevgilim!.. Biz, bu :ihama tabi Neden sarhoş olmuyor .. yumuşak ha-
menfi hislere sürüklemez. İnsanlar olalım. Her şeyi takd~e bırakahm ... lının üstünde serilip uyumuyordu? 
derilerinin rengi ile değil, kalblerini~ Bu gidişin; senden ayrılığı uzun sürmi· 
rengi ile kıyas edilmelidir. Başta, cüm- yecektir. Çünkü, Gotların perişan or - J üzetta o gün gemiciler~en birinin: 
lemizin hfunisi ve halaskarı olan Mer • auları, mütemadiyen ric'at etmektedir. cGünün birinde elbette Istanbula gi· 
yem ana o~ üzere bütün azizler na· Dün; Tanktan bir mektup aldım. deceğiz!• sözünü duymuştu. Şimdi bu· 
mına yemın ederim ki; gerek Tarıkın Afrikanın umumi valisi (Musa bin Na- nu hatırlıyarak, hislerini başka hayal 
ve gerek Tarifin, fil dişinden daha be· sir) de bir ordu ile geliyormuş. Ve 0 da ve ihtimaller üzerinde topluyor ve en
yaz, Okyanos denizinin sularından da- bizimle beraber düşmanı takip ederek dişesi artıyordu. 
ha temiz birer kalbi var ... He!e, Tarif.. ilerlemek .. hatta, Pirene dağiarını. geç· Onun Barbarostan korkusu yoktu. 
o. büsbütün başka bir mahlük ... Bütün mek.. Ve hatta bütün Avrupanın cenu· Jüzetta, Barbarosu ilk gördüğü gün, 
bu büyük mücadelenin ilk fedakar fe· bunu çiğneyip geçtikten sonra (Şam )a kendi kendine şu hükmü vermişti: 
daisi; ve bütün bu büyük zaferin e.1 kadar gitmek. (Arkası vcıT) - Bu adam, insana durup dururken 

kötülük yapacak ınsanıardan değil. 
Barbarosun günün birinde İstanbu -

la gitmesi ihtimalini düşünen Jüzetta, 
gemicinin sözünü hatırlayınca, uyku • 
su kaçmış, endişesi derinleşmeğe baş -
Jamıştı. 

Acaba (Korsika) kelimesi Türk de· 
nizcileri arasında bir parola mıydı? 

Jüzetta denizlerden anlamıyordu a • 
ma .. gemilerin şarka doğru gittiğini tah 
min ediyordu. 
Eğer Türk donanması İstanbula gidi· 

yorsa, Barbaros, Jüzettayı padişaha mı 
takdim edecekti? 

İşte Jüzettanın kafasında kıvrılıp ka· 
lan bu istifham, Romalı prensesin bey· 
nini burgular gibi, gittikce kökleşiyor 
ve büyüyordu. 

Esir kadınların en güzelini hüküm • 
darlara hediye etmek yalnız Türklerde 
değil, başka milletlerin denizcilerinde 
<le eski bir adetti. Hatta Amiral Aivaro, 
Jüzettaya bir kere bundan da bahsede· 
rek: 

«- İstersen seni İmparator Şarlkene 
takdim edeyim. Sarayın en değerlı ca· 
riyeteri arasında refah ve saadetle ya· 
şarsın!• 

Dememiş miydi~ 

Eğer Jüzetta bu hayata katlanmıya 
razı olsaydı, elbette Amiral Alvaronun 
teklifini kabul eder ve kardinallerin 
boyunduruğundan kurtularak, muhte· 
şem saray hayatına atılırdı. 

Jüzetta hür yaşamayı, saray hayatı
na tercih ettiği için, ıssız limandaki 
münzevi hayatından vazgeçmemiş ve 
günlerini doldurmağa karar vermişti. 

Barbarosa boyun eğmesinin sebebi 
de bu değil miydi? 

Barbaros ona: 
«- Benden korkma! Seni hürriyete 

ve yurduna kavuşturacağım!• 
Demişti. 
Jüzetta büyük Türk denizcisinin va· 

dini unutmuyordu. 
O halde bu yolculuğun sonu nereye 

varacaktı? 

Hakikaten Korsikaya mı gidiyorlar· 
dı ? 

Yoksa bir gemicinin dediği gıbi İs · 
tanbulamı .. ? 

Jüzetta artık düşünemiyordu. 

Göğsünü açtı.. 
Saçlarını döktü. 
Bir kadeh şarap daha içmek istedi. 

Eli varmadı .. 
Şarap destisine uzanamıyordu! 

- İşte şimdi sarhoş oldum .. 
Diye mırıldandı. 
Oturduğu yere uzandı .. 
Başını halının üstüne koydu. 
Büyük Amiral gemisi coşkun dalga· 

ların üzerinden martılar gibi uçaralç gi· 
derken, Jüzetta beyninin içindeki uğul· 

tula.rdan başka bir şey duymuyordu. 
Ellerini göğsünün üstüne koydu .• 

Yan çıplak bir halde, gözlerini )1 

padı .. 
Uyudu. 

• • • 
"Batıyoruz .. Bizi kurtarınız..!,, 
Ertesi sabah.. ~ 
Güneş doğarken, arkadan gelell ~ 

milerden birinden acı ve gürültülil 
ler işitiliyordu: 

- İmdad .. imdad.. batıyoruz. st' 
kurtarın .. ! ~ 

Jüzetta kamarasında baygın bit 
de uyuyordu. 

Barbaros güverteden bağırdı: UJt 
- Gemilerden birinde bir sakil 

var galiba. Biraz yavaşlıyalım.. 
Ve dümenciye seslendi: 

- Sağa doğru dümen kır baka11-' 
Barbarosun gemisi başını sağa çe 

virmeğe başlamıştı. 

Deniz üstünden akseden sesler gitdW 
ce artıyordu. 

f.-4~ r-v-e_n_i _n_.e_ş_n-.y-a. t ::ı , 
Lokma n Bellllll - Dr. Hafıs oeaıaJIP,.,., 

kardığı bu tıbbi mecmuanın 10 ~..ur
dn tabedilm1f ve c:laiıtılmıya ~~ 

Deniz :Mecmaasa - Meslejt':! men.suP , 
lar kadar meslek harici, fakut denli oJi111." 
herkesi allkadar eden bu güzel ve:,_ lfJ 
viyatı olgun mecmuanın 2S üncO -
neşredllmiftlr. Bltıraları,hlkAyelerl '9 
lelerile zengin bir fikir killll:l&tıdlf· tJ1ll' 

Gündüz lllecmuaunm bu aa1111 Abd 
Hamit nushası olarak 1ntıpr etınlltlf· 1" 

Kumand&alarumun harp bataalafl - fl' 
men, Balkan, Çanakkale, KafkaS, ıra~"" ' 
lıstin, Hicaz ve Kurtuluş savaşıa.rınd~ 
lunmuş kumandanlann hatıralannı na~ 
bir röportaj sert.sidir. M. Sa!AhattJıl ,. " 
tarafından toplaJUnlf ve kitap ııa11Jlde fi' 
sılmıştır. içinde bir oot tarthl realJD te 
sikalar vardır. ~ 
--~ 
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MAZON 
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aflar DirektörlUaü 

~ - Kurguncuk Surp Lusavoriç. Ermeni kilisesi, 

3 
- Üsküdar surp Hnc: Ermeni kilisesi, 

4 
- Üsküdar surp GPrabet Ermeni kilisesi, 

5 
- Beykoz surp Nigagus ~'rmeni kilisesi, 

6 
- Kartal surp Nışan Ermeni kilisesi, 
- Kandılli surp Arakelos Ermeni kilisesi, ! - Kadıköy surp 'rakavor Ermeni kilisesi, 

9 
- Kadıköy Rum Camaati. 

10 - Büyükada Rum • 

11 - 'Ruzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi, 

12 :: lieybeliada Rum Camaati, 

13 
Rınalıada Panaiye Rum kilisesi, 

14 :: Kandilli lliristos - Metamar!ozis Rum kilisesi, 

15 _ gen~elköy Aya Y~rgi Rum kilisesi, 

16 _ skudar Profit - Uya Rum kiliı;rsi, 

17 _ Paşabahçe Aya Konstantin Rum kilisesi, 
la _ Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi, 
19 _ B~r~az adası Hır=stos manastırı, 
20 Buyukada Aya Nikola manastırı, 
21 :: H:y~cliada Aya Triyado :. 
22 Buyukada Hiristos :. 
23 - lfeybcliada Aya Yorgi » 

24 :: Rınalıada Hiristos • 
25 lfeybeliada Rum Ruhban mektebi, 
26 - Büyijkada ve Heybeliada yetimhaneleri, 
~ ::: Haydarpaşa Musf'vi Sinagonu, 

ilinları 1 

~tn E:uzguncuk Musevi Sinagonu, 
\takıflaaatlarca idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı 
llaJ:ne ~~ ~!62 No. lı vakıflar kanunu ile nizamnamesine ve olbaptaki talimat -
21ıs193~~ınlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden isteklilerin 
llln olunur rihtnc kada: Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaatları 
---- . (2513) 

l'ÇILLER ve LEKELER 

KANZUK 
Balsa min Eksiri 
ile tamamen zail olur. 

yumuşatır, mat ve cazip 
bir ten temin eder. 

İngiliz K A N Z U K Eozancsi 

BEYOGLU - İST ANBUL 

Koıavıık-ŞıklıK 
H•r t•rd•ft •w .. ı kolaılıiı •·~· 

r•" ıpor '"e,.alıı.llaı Bır•"'*"• 011t1ı• 
ıçı. ,.,,,..,,, •l•ıı •u .... uı,...•O· 
lollen ııre .. k fl'lı§ı de l••I• •I• ' 
Mlf •lul'far. Hutuhı lncelllr Y~ı 
Cuıılu11 loHDlıO.. dDulll• •••• 
t•dld haNk•t'•""• lıll• k•t'lne• 
keıtaot 

Plı•tl ı 7 ıı z llr•d•" lt•hro-. 

Satıı rerl ralnıa ı 

J.~~ 
ISTANBUL, Bıroilıı 

u__---ı._~~ TOn•I m•1denı 12 No. lw.' 
M•~ınm•ıı ıl1•••t •diniz ••r• 

t& No.lu terll•miıl lıtıılnlı, 
Fı1etıarı ... ııda bDıOk tuıııat. 

K i N •. 
(Baş tarafı 13 üncü. sayfada) 1 mekten ıztırap duyduğumu anlayınca 

mak istiyor. Artık yüzüme kimselerin 1 Lliisbütün üzerime düşfü. Daimi bir mü
bakmıyacağını da (sezdi) tabii. cadele içinde idik. Nihayet. kararımı ver

Güzide gözleri heyecan içinde p:ırlı - dim ve bir gün ondan kaçtım. Şimdi on 
yarak merakla sordu: beş gündür ondan uzağım Dostlarıma gi-

- Peki sen ne diyorsun? ciip, beni eve dönmeme ıkna etmeleri 
Selma kısık hıçkınğa benzer bir sesle için yalvarıyormuş. Kendisi sık sık ge ., 

gülmüştü: liyor, cyok• dedirtiyorum. Mektuplar ya-
- Ben mi? Ben ondan nefret ediyo -

ıum. Ve ne yapacağım bj]jyor musun? 
nndan nefret ettiğim içın teklifini kabul 
edeceğim. Ona ftlecburiyet tahtında a -
Jınmış sevmediği bir kadınla, asıl fecii 
bir topal ile evlenmenin azabım tattır -
mak istiyorum. O benim hayatımı mah
vetti. Ben de onunkini berbat etmeliyim. 
Ödeşmeliyiz. 

* Altı ay sonra Güzide Selmadan bir 
mektup aldL Arkadaşı şunları yazıyor
du: 

cKocamdan kaçtım. Bu seni belki hay
rete düşürecek. Fakat bilıyorsun ki o -
nunla e\•lenmcyi en çok gene ondan in -
tikam almak için istemiştım. Onun dai -
ma azap içinde yaşamasını. benden nef
ret etmesini ve karısı olmamın ıztırabını 
lıer an hissetmesini istemiştim. Halbuki 
u budala ne yaptı biliyoı musun? Beni 
sevdi. 

Kendisinden kaçtığımı ve yüzünü gör-

zıyor, öyle içli aşk mekiuplan ki!.. Hep
smi yırtlyorum. Şimdi j~imde gizli blıt 

sevinç ve huzur var. Beni bu kadar sev• 
diğine göre ondan kaçtığını için :kim bf• 

Jjr duyduğu ıztırap ne büyüktür. Ayrı • 
lığın da onunla birleşmem gibi bir inti • 
kam vasıtası olacağını hi~ düşünmemi§ • 
tim. İçimde ona karşı nf' derin bir kin 
kaynıyor bilmezsin. Bedbaht olsun, ço1' 
bedbaht olsun, benim kadar ıztırap çek• 
sin istiyorum. Mektuplan ve durmadan 
,,.rsız bir çocuk inadı ile yaptığı ziyaret-

ler beni sıkmıya başladı. Bir kaç aylılt• 
na sana misafir gelmek istiyorum. Oda 
mı hazırla. Gözlerinden öperim.:. 

Yarmki nushamızda: ' 

Trende cinayet 
Yazan: Pierre Domiııique 

Çeviren: Nurullah Ataç 

- ~ 

• --------------------- ----------
Eczacı e Tabip Alrnacaktm 

Askeri Fabrika ar Umum 
··ğ··nden: •• u 

Ankara civannda Kaya§, Küçükyozgat ve &zurumda kullanılmak Üzere bir ope
ratör ile iki tabib ve bir eczacı alınacaktır. isteklilerin is:ida ve vesikalarile Umum 
Müdürlüğe ruüracaatlan. ( 2305) 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: Dr. HAFIZ CEMAL 
Safigül tarafından Kızıltoprakta Fener 

G Ah (Lokman Hekim) 
yolunda Bağdat caddesinde azi met Dahiliye rniıtehassısı: Pazardan maada 
Muhtar Paşa köşkünde sakin Taşçı Ali hergün (2 - 6> Divanyolu numara 104, ev ıe
Riza aleyhine açılan boşanma davası ü- lefonu 22398 - 21044 

zerine müddeialeyh daveti kanun iyeye ica l K 
31 8 9.,1 -t-ıı_t_d_E __ l_t_ıtı-

. . .. • • ayıp: .. ar 1 n e ınn ye a n-
bct ctmedığınden muddeıyenın talebile cı şubeden almış olduğum 631 skllll amatör 
pakkında gıyap kararı ittihazla tahkikat şofor ehliyetimi zayi ettim. Ycnlslnl nlaca _ 

8/6/937 Salı saat 14 de talik edilmekle ğımdan eskisinin hükınu yoktur. 852 
yevm ve saati mezkiı.rda yine gelmediği Ç:ıltmaltçrlar 66 Hasan Tecimer 

takdirde gıyabında tahkikata devam olu- ························································-
nacağına daire yazılan gıyap karon ika- me divanhanesine asıldığı gibı kC'\'fiyet 
metgahırun mcçhuliyetine binaen mahke aynca gazete ile de ilin olwıur. (3!?649) 



• 

16 Sayfa SON POSTA 
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RBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmıştır. Çok köpürür. Bir çorba kaşıg" ı gazoz özü ı·k·· I _ 
b d ' b ı · · d . . . ve ı or e ya 

rı~ .~r .. a.~ . uzu su ıçın e çok nefıs bır şampanya olur. lngiliz ve ecnebi meyva tozlarına dehşetli ve baş 
dondurucu bır surette rekabet etmektedir. Şişesi, 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. lstanbul, A nkara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

Tablo değil hakikat : Çünkü 
RADYOLiN kullanıyor 

Fakat bunun ıçın 

ihmali caiz olmıyan 
bir şart vardır: 

Her gün iki defa Radyolinle 
dişleri fırçalamak. Radyolin ça
buk köpürdüğü, tatlı bir koku 
Ye hoş bir lezzet verdiği için 
onunla dişleri fırçalamak aynca 
bir zevktir. 

RADYOLİN 
Macunu kullanmak suretile ebedi 
taravet ve sıhhati temin edilmi~ 
ağızlar Türkiyede on binleri 
bulur. 

Radyolin ; terkibindeki hari
kulade hassa ile önce dişleri te
mizler, parlatır, sonra mikrobla-
n toptan imha eder, daha sonra 
da onlara göz kamaştırıcı bir 
cazibe verir. 

Daima 
Radyolin 

Ftt?TW 
' • • 1 1 • ~: I a - • - "ı j 

_. ........ llllllİl .. _. ..... •.•.--• •• ••--ı.-• ...... mnr'\ 

BUTUN DUNYA 
PO KER 

Tıraş bıçaklarını kullamyor. 

Siz de alınız. 

PO KE R PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

Kayıp: 67W numaralı sandal pl~kasını 

kııybett.ım. Yenisini alacağımdan esklsinln 
hükmü yoktur. 863 

Yeni Halde sandalcı Kadri 

Son P osta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAllf PJ..ERl: A Ekrem UŞAKLIGİL 
S . Ragıp EMEÇ 

i!ti 
BA$ AGRILARJNOAN l(Ul:UULMAI( iÇiN 
YALNll:JV~ ALiNiZ· 

Hiç bir iddia 
Aslında kıymetsiz o1ıtna 

fazla bir şey i!Ave etmez. 

KREM· PERTEV 
İfrat ve mObalAğanın ifa· 
desi değildir.Terkibi bir ren 
harikası gibi velveleli bir 
tıında ortaya atılan ı{Ozel 

lik müstahzarlarını d..t ken
disine karşı hiçbir zaman 
rakip olarak bunmaınıştır. 

- . ~ 
lstanbul DördUncU icra Memurluğundall: 

Seyid Abdülhamidin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup:::. 
mına yeminli üç ehli vukuf tarafından (1194) lira kıymet takdir olunan bit 
taşta, Muradiye mahallesinin Kağıthane caddesinde eski 18, yeni 38 No. lı 
tarafı İbrahim veresesınin menzili ve bahçesi, bir tarafı Tebirdatat'~ 
Nuri hane bahçesi , arka tarafı Ayşe Teber hane "-8h~"' 
si. Önü Kağıthane caddesile mahdut aşağıda evsafı yazılı ev Tapu kaydı nzeı..-
açık arttırmaya vazolurunuştur: 

Zemin katı: Toprak bir avlu üzerinde bir oda ve bir heladır. 
Birinci kat: Yüklü bir sofa ve odadır. 
İkinci kat: Yalnız tavansız ve sıvasız bir sofadır. 
Bahçesi : Etrafı yıkık dıvarlı ve içinde bir kuyu mevcuttur. Bina ahşap 11e b~ 

rap bir halde ve sokak cephesi çinko kaplıdır. İçinde elektrik tesiatı Dlevc\l 

tur. 
Umum sahası 138 m2 olup bundan 38 m2 bina ve geri kalanı bahçedir. . el 
29/6/937 tarihine müsadif (Salı) günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birttlııi 

arttırması icr a edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ~ 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en .. d, 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün JJl

0
14 

detle temdit edilerek 14/7/937 tarihine müsadif Çarşamba günü saat ~ 
ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci 

8 
• 

arttırmasında arttırma bedeli kıymeti m uhammenenin % 75 ini bulmadığı tB~ • . dıt· 
<lirde satış 2280 No. lu kanun ahkfımına tevfikan geri bırakılır. Satış peş~ de 
Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti ınuhammenenin % 'l,'J nisbctiJl • 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 19 

zımdır. Hakları tapu sicW ile sabit olını yan alacaklılarla, diğer alAkadaranJJl ~ 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 

0~ 
iddialarını e:rakı ~üsbi_teleri.le. birlikt~ ~]Aan tarihinde~ itib~rcn nihayet 20 ~ 
zarfında birlıkte daırennzP bıldırmelerı mzımdır. Aksı takdırde haklan tay~ 
s!cili ile sabit ol:nıyanlar ~a~ış bedelini~. paylaşm~sından ~ariç k.alırlar. ~Ü~ 
kim vergi, tC11vıriye, tanzıfıve ve dellalıye resmınden mutevellıt beledıye reP 
mu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf ~~ ~ 
tavizi müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenler 1-6-937 tarılıifl • 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak, arttırma ~ 
namesi ile 934/2951 No. lu dosyaya mürac.aatla mezkur dosyada mevcut ,, 

görebilecekleri ilan olunur. (2764) / 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------

1 B. B I !! Ots~renlere: KATRAN BAKB.I 
Ankara E eyne lm lleJ Sttr g !slnd a bUyUk m u vaffaklyet kazanan ve takdirle tethlr edilmekte olan: 

Kuyunnzun, masıatanazan acı ve 1ııreçll 111yaaa nallı ve tattı saya çevtrl'• 

• 

TAT L 1 su YAPICI 

c t HAZLARI 

kireci tnsf1ye edhnıiş su : Sert s ıçları yumuşak yapar, kepeğe ma-ıi olur, cildin taravet ve gUzelliğini ın':!'_; 
r~za. eder, çamu~;ar~ta soda ve sııbundaıı ta~arruf temiıı eder, Yt me~ ve ~ayda : Et ve kuru s~bzele~i ~ .e 

1
. L E pışırır ve lezzet temın eder, çaya kendı nefis re ık ve kokusunu verır. 1stıın kazan11lrı, kalorıter, ınbık 

alelumum kaynama kaplaı-ın la kirecin lııvazzuuna mani olur. tif 
Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. Saatte 250 litre kudretineki por!8 e 
cihazlar 25 ve b .. tün su şebekesini tasfiye eden sabit cihazlu 125 liradan. Cihazlan n kudretlerı ~ 
tasfıye ettiği suyun tabii vasıflarını mub:ıfaza ettikleri Gülhane hıfzıssıhha ve Zürih bıfzısll 

ve bakteriyoloji enstitüleri tarafından tevsik edilmiştir. 
SRlış ynleri : Ankarıt, Vehhi Koç Ticııret Evi Ankara ; Şa1 k Merkez Ecza deposu İstanbul: Ziyaeddin Said 'Vo~ 
da, 40 - 4~ Galııt11 - lzmir: Şifa Eczanesi • Adana: Feyzi Dural - Samsun: Şık Terakki Ticarethanesi - J.1 ttlrt 
Emıuyet Eczanesi • KOt.ıhya: 1ı1~;n Şerlf Eczanesı - Mttıatya: Mcthmut Nedim ve Biraderi - İnebolu~. saJJb;af' 
çe.ebı - Sıv.ıs: Yusuf Ons:dtın - l rabzon : Faik Harurıoğlu ve O~uı:ıırı - Biga: Zllhtll Zeren - Kastamonı ı ~~~ 
Nuhoğ.u - 'l'ıışkoprll: Türkmen kardeşler • Daday: E':'r~r 'J'ıftik - Bursa: Behçet Yarıcı · Merzifon : Larlar ,.si' 
ter . M. Ak.us:ır: Hilmi Fıtiz • Kayseri: Mustafa Diri • Edremit : Ali Rizıt Karngözoğlu • Edirne : 

1şhi1en • 'foknd: Peri KıırdP~cr .. Gttzi Antep : Mehmet Sıı·rı Özkaya 

................................... -ııı .. •~ latanbu __ ı _: _v __ e_b_o_ll_d~L_t_d_.~v_o_y_v_o_d_a~-40~1-4_2~_G_a_ı_at_a~~_. ............................ :::::::.:;: 
- - ~--------------...., ADEMi iKTİDARA o lş T AB I BI BASURA ÇARE 

HEDENSA 
Ameliyatsız hasur memelerini mahve
der, kanı, ağrıyı derhal kes~r, hOtOn 
dünyada şöhret bulmuş yUzlerce pro· 
fesörlln takd trn1meleriııi kazanmıştır. 

SİN R, ÇARPINTI 

NEV R OL 
ve BAYGINLIGA 

CEMAL 
Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, ç<trpıııtısı 
tuta llttr 20 damla « Nevrol Cemal 1> nlınca hemen açılırlur. .Evi
nıı<le bui.un<turu ııuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu ıne~hıır 

• Nevrol Cemal,. i alırken • Cemal 11 ismine dikkııt ed niz. 

F o R T E s T i N RATiP TÜRKOlil-~ 
ret ol6P 

Pek mües~ir bir iHlçtır. B~l gev~e· l ı ğiııi 
geçirir. Vukilsız ıhtiyur.ıvıminn genç!cştırır. 

Suiistimal edıııniş yorKtın \ tıcuı.arı d111ç-
leştirir. Yalnız ismine dikkat eJınız. 

Ankara carlcieslnde: Maser ht\' 
"eı~ev 

karşısında (88) No. lı muıı., ıte' 
nesinde herglin sant on ~or 
(19) a kadar kabul ctmektedır. 

~----_-__ e±>/ 
------------------------------ ----

Keskin Kaşeleri Son çıkan son 

derece müeuir 
üşütme, 

~ 

gnp, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
Bahçekapı 

SALiH NECA11 


