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Ç.&BŞAMBA 19 - MAYIS 1937 İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı S KUl'Uf 

1 Milli varlığımızın 
temeli olan gün 

Atatürk, 18 sene evvel bugün istiklal harbini açmak 
lo d ·· k 1 · T.. k 1 ·ı· ve öldürülmek istenen Türk 

n ra muza ere en ur - ngı ız ·ıı t. . k ı d k ·· S k b t 
d ti .., b. k d h . k . tti. mı e ını aga ıan ırma uzere amsuna aya asmış ı os ugunu ır at a a ta vıye e 
Başvekilimiz dün gece de Edenle uzun süren 

samimi bir mülôkat goplı 

B. lımet lnönf.i B. Eden 

~ qr'l '6 fFu 11 i) - Ge('PJ\ h~fta 1 tım -sfyasi .müzakerelere balen devam eı-
~lil merasımi münasebetıle muh· f dılmektedir. 
'---devlet ricali arasında başlamt§ o- (Devamı 2 incl sayfada) 

Mahkiim çocuklar için 
islih evleri 

l' esis edilecek olan islah evlerine karşılık adliy~ 
bütçesine 20 bin lira tahsisat kondu 

jes'i::.kara: 18 (Hususi) - 1937 bütçe pro- ,bu aradadır. Bu evlerin umum.t masraf
ha ın :masraf kısımlarında tesis olunan ,lanna karşılık olarak 20.000 lira aynl
>&_~1. Yeni fasıllara tesadüf edilmektedir. ,mıştır. Aynı bütçeye ilave edilen bir kay
tult ı~e Vekaleti bütçesine rnahkUm ço- ,da göre, islih evlerinin iaşe ve idare mas
~a::vleri tesisi için konan tahsisat (Devamı 15 inci sayfada) • 

Vindsor Dükünün izdivacı 
izdivaç merasiminde Kral hanedanı · 
erkanından hiç kimse bulunmıyacak 

yapılacağı Kanc.iı! 

şat osu 

liin'l'ou·· 18 (A.A.) .r- B. Rogers, bu • Bu son aylar zarfında Dük ile Mis· 
ta b ~aat 14,3,!> 1da gazetecilere beyanat· tres Wallis Warfield ile münasebetleri
Wal~· unarak Düli dö Vindsorun Mistres ııi idame etmiş olan zevat davet edile -
l'ana ıs Warfield :ile izdivacınm 3 hazi- cek ise de izdivaç merasiminde Kral 
'ÖYlea ~a?de şato!>unda icra cdilecP.ğini hanedanı erkanından hiç kimse bulun· 

nııştır • . · mıyacaklır. 

Bugün Türkiyenin en küçük köyün· 
den en büyük şehrine kadar her yerin· 
de, on sekiz yıll1k milli tarihi bilen, 
duyan ve ezber eden her yurddaşın 
yüreğinde heyecanlı bir hava dolaşı· 
yor. Çünkü bugün 19 ·mayıstır. 18 sene 
evvel bugün yeni Türkiyenin temel ta~ı 

Hatay 
Meselesi 

B. Saraçoğlu Partide 
izahat verdi 

Ankara 18 (A.A.) - C. H. P. Ka· 
mutay Grupu bugün - 18/5/937 • 
öğleden sonra Antalya Saylavı dok
tor Cemal Tuncanın reisliğinde top· 
landı. 

Hariciye vekil vekili Saraçoğlu· 
nun Hatay meselesinin son durumu 
ve Cenevrede cereyan eden müza -
kerelerin bugünkü safhası hakkın -

da verdiği izahat Parti Grupunca 
ittifakla tasvip edildi. 

Milli Mücadelemizin 
resimle tarihi 

Bugün 8, 9, 1 O ve 11 inci 
sayfalarımızda 

atılmıştır. 

Bugün milli inkılaplarımızın ana 
hattı yazılmıştır. Bugün Atatürk, İstik· 
lal Harbini açmak ve öldürmek iste~ 
len Türk milletini ayaklandmnak üze
re Samsuna ayak basmıştır. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

(Yazısı 15 inci sayfada ) 



2 Sayfo 

Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Türk - 1 ııgiliz 
Dostluğu 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
Bugün, Türk elçiliğinde akşam ye • 

mcğine davetlı bulunan Hariciye Nazı
rı Antony Eden, yemekten sonra ba~
vekil İsmet İnönü ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Pek samimi bir hava içinde cereyan 
eden bu mülakat esnasında, ikı mem· 
Ieketi alakadar eden bütün meseleler 
\clkik edildiğı gibi, beynelmilel vazi • 
yete de temas edilmiş ve iki devlet ara
sında tam bir görüş birliğinin mevcut 
olduğu memnuniyetle görülmüştür. 

Türkiye ile İngiltere aras~nda, son 
zamanlarda inkişaf etmeğe başlıyan !k 
tısadi ve siyasi teşriki mesaiden bnhse· 
den salahiyettar mahafil, İsmet İnönü 
ile Eden arasında yapılan bu mülaka· 
tın çok mühim olduğunu ve Türk • İn
giliz dostluğunu bir kat daha takviye 
eylediğim kuvvetle tebarüz ettırmek • 
tedirler. 

Eden, Hatay meselesini de görüşe • 
cek olan Milletler Cemiyeti konseyi • 
nin toplantısına iştirak etmek üzere, 
gelecek hafta Cenevreye gidecektir. 

Londra, 18 (A.A.) - - Türkiye baş
vekili İsmet İnönü ile İngiltere devlet 
adamları arasında sık sık temaslar de • 
vam etmektdir. 
Ayın 14 ünde hariciye nazırı Ede.n ve 

maliye nazın Çemberleyn ile yapılan ko 
nuşrnalar müteakıp günlerde Baldvin, 
Çcmberleyn ve Eden ile tekerrür etmiş
tir. 
Bazı defalar uzun süren temaslar es -

nasında Türkiye ve İngiltereyi alakadar 
eden meselelere temas edildiği ve konuş 
malarm iki tarafı memnun edici bir ha· 
va içinde yapılmakta olduğu anlnş11mak
tadır. 

M. Litvinof Parise hareketinden evvel 
başvekil İnönü ile uzun süren bir müla
kat yapmış ve bu mülükattan iki taraf 
beşuş bir sima ile ayrılmıştır. 

Ayın 14 ünde, Londrada, hariciye 
nezaretinde Kral ve Kraliçe şerefine 

B. Eden ile refikası tarafmdan 120 ki • 
şilik bir ziyafet verildiğini yazmıştık. 

Bütün ecnebı hey'et reislerinin de 
hazır bulunduğu bu ziyafette, davetli· 
ler sekiz sofraya taksim edilmiştir. 

Başvekilimiz İsmet İnönüne, Kra • 
lın riyaset ettiği ilk sofrada yer ayrıl -
mıştır. 

SON POSTA 

-------------·-----------------------------------------·---------------------------------------
Resimli Makale: 

Bazılan giyinip kuşanmada, yiyip içmede, gezip tozmada, 

hülasa hususi hayatın bütün safhalarında kendilerini ser· 

best sanırJar, istedikleri gibi hareket edebilecekleri zeha -

bındadırlar. Fazla makyaj yapıp boyanan genç kız, genç kız 

gibi giyinen yaşlı kadın, gülünç olan aile reisi bu zehabı 
taşıyanların birer nümunesidirler. 

X Hayat bir aynadır X 

Bir insanın hayat komşuları, tanıdı.klan ve bütün muhi· 
ti için bir filnı gibidir, hareketlerimizin her biri sinema per
desine akseden bir vak'adır. Karşımızda kadın erkek, ce • 
ıniyetin her .&ınıfına mensup insanlardan mürekkep bir se
yirci kütlesi vardır. Her jestimizin takip edildiğini bilmeli, 
gülünç, ığrenç olmaktan çekinmeliyiz. Bu da kendi keneli • 
mize karşı ıfasıle mükellef olduğumuz bir vazifedir. 

Mayıs 19~ -~----r-
S özün Kısası 

Vazifeye 

Davet 

E. Talu 
1 
.. ~ ~nden 

M atbuat Umum Müdür ur_ı.; 
k .. ·ıcr· 

bir tamim aldım: Gerek o) lk 
de ve gerek kasabalardaki geni§ ıı:ıal< 
kütlesinin okuma ihtiyacını karşı~n;tc 
için, bütün meslektaşlanmla bırl~Cl'a, 
halka mahsus, populaire eserler yaz111. 0 aZ 
düzcesi kalemimi bundan sonra :fa bırdi• 
halk edebiyatına hasretmeğe davet e 
liyorum. 

· •et· Söylemeğe lüzum yok ki memnunı) • 
• Y k doy• b\l c'/9 le ıcabet etmcge arar ver ıgım d r• 

zifeye davet.. beni bir parça da ~tanlı il 
dı. Muharrirliği meslek edinmı~ 0 ~
bizler, bu işi, böyle bir davet beklcıne 

0 
sizin çoktan benimsemeli, buna çoktll 
girişmeliydik. 

- Halk okumuyor! 

Şikayetini dilimize dolayıp ta bir nıı: 
karat halinde ikide bir tekrar etmekt:11e 
se, ziyadcsile ayan olan işin içyiizU11 

.. te" 
cepheden nazar kılmamız ve bizi ın~ :. 
essir eden illetin, ille halkı kendi dilıtıı• 
'Ze, kendi üslubumuza ve kendi mev~; 
lanmıza getirmek istiyen müteınerrı 
hodgamlığımızdan doğduğunu farkef111e' 
miz gerekti. 

Halk okumuyorsa, biz, onun okuyll:. 
anlıyabilcceği eserler meydana koydı.ı • 
ta mı okumuyor? Böyle bir iddiada ~ıJ 

=======--===-=--===-========-... ====-====--=====-==-==--====--=-= lunamayız, zira Matbuat Umum Müdiif" 

( S ~ ~ A l'E5) A le o N o A J lüğünün aynı tamiminde zikredilen ist3• 
~ ~ ~ ~ ;;;;;;» lb::ll tistik derhal bunun aksini isbat edecelc" '11111--------------------------------·---------- tir. Filhakika, en sağlam kaynaklnrdlll1 

Kızları kocasızlığa 

Karşı sigorta 
Eden şirket 

Şirket müdiresi 

·~~,__ ___________________ . 
HER GüN BiR FIKRA 
Kovacağım amma 
Fıtnat Hanım adamlanndan §ika -

yet ederdi. 
Ahçıyı kovacağım, derdi, hizmetçi 

mani oluyor, çünkü ahçıya 6.§ık; ay
vazı kovacağım, hizmetçi mani otu • 
y9r. Çünkü ayvaza da ilıık, arabacı

yı kovacağım, gene hizmetçi mani o-
luyor. Çünkü arabacıya da ô.şık! 

- Peki, dediler, mademki öylrdir, 
en evvel hizmetçiyi kovun! 

- Kovacağım; kovacağım amma, 
kocam mani oluyor .. o da hizmctçt -
ye dşık. 

• * 
Dünyanın en büyük 

• • 
avızesı 

Genç kızlar 
Niçin sigara 
içiyorlarmış? 

toplanılan mallımata göre hiçbir kıyıne• 
ti olmıyan ve önüne gelen taraündan ya.~ 
zılıp, basılan ve dağıtılan sözüm ona }19.~ 
hikfiSelerindcn 10.000 ile 50.000 arasın 9 

satış yapıldığı sabit olmuştur. 
ıı· Demek ki, halk okuyor ... Onun okurn 

ğa eli varmadıf,11 ve gücü yetmediği vııı;; 
sa, bizim eserlerdir. Bunları, zorla de~ı 
ya, bugünlük anlamıyor, anlıyaınıyor· 
Onun anlıyacağı gibi kitaplar orta)'!I 
koyduğumuz gün, hakkındaki düşüne: 
!erimizin ne derecelerde yanlış oıduğ'J 
kenfüliğin"aen belli olacaktır. .. 

Onun için, Matbuat Müdürlüğünı.ıtl 
çok yerinde olan davetini iyi telakki et· 
meli ve halka doğru inmeğe artık baş19• 
ma1lyız. Hodgamlığımız nabemahal, te
merrüdümüz kafidir. Türk iukılBp yapı· 
sında biz, fikir ırgatlarına da yer ve öde<l 
bulunduğunu bilmeliyiz. 

Yarın, inkılab tarihini yazacak oıao· 
lar bugünkü halk için: c0kumadı1> d13

" 

ğil, bugünkü muharrir ve fikir adarnlnrl 
için: cOkutmadılar!.> hükmünü vercccl<· 
lerdir. 

Böyle ağır bir ithama uğramamak i;~tı 
daha vakittir: Bu vakti fevtetmiycliıP· 

F.J:~. 
- 1 ..... ·~·-· ,_ .............. .-=-,...... •• ~ 

Biliyor musunuz ? 

ı - İran şair ve tarihçilbrinden Fab " 
reddin kaçıncı asırda yaşamıştır? gi 

2 - Bulgaristanda Şipka harbi hnn 
tarihte kimlerle yapılmıştır? • 

3 - Çarliston şehri nerededir, ne ıca 
dar nüfusu vardır, nesile meşhurdur? 

(Cevapları Yarın) 

* 



19 Mayıs SC''" P OSTA 
--- .. - -TELGRAF HABERLERi 

Fransız - Sovyet pakb 
Pariste görüşülüyor 

Türklyenin 
harici siya seti 

LitvinofJa Delbos araslnda mühim görüşmeler oldu B. Rüştü Arasın Rumen 
bugün orta Avrupa meselesi müzakere edilecek gazetecilerine beyanatı 

Paris 18 (Hususf) - Taç giyme .qıe- hariciye nazırı B. Guido Schmidt'i ka· Bükreş 18 _ (Havas ajansı muhabi-
f~i~ münasebetile Londrada başl~y~n bul edecektir:. Sa:Uldı~ına .göre, ~~ : ri bildiriyor:) 
••Yası faaliyet Parise intikal etmi§tır. turyanın bugunk~ vazıyetı,. bu .fı~ır te Dün akşam Cenevreye hareket eden 
Gazetelerin verdiği malUınaıa göre Pa- atisini mecburi bır hale getırmıştır. Bu B Riic::t" A iki .. B T ta 
lis . . . .. .. d ta A payı ve · ~ u ras, evve gun . a res-

. e . gelen Sovyet Haricıye Komıserı goruşme esnasın a, or vru .. .. ko ile mühim bir görüşmede bulunmuş--
Lıtvmofla Fransız Hariciye Nazırı Del- Tuna havzasını ala.kadar . ~den .butun tur. 
bos arasında mühim temaslar yapıl • meseleler mevzuu bahsedilecektır. 
ltıaktadır. Bir tebliğ neşredildi. 

Bu görüşmelerde İspanyada vazi - Paris 18 ( Hususi) - Hariciye ~e-
Yelin inkişafları ile Fransız - Sovyet zaretinin neşrettiği bir tebliğe gore, 
Paktı mevzuu bahis olunacaktır. Fran· Blum, Delbos ve U tvinof arasında bu· 
sız • Sovyet paktı etrafında, muhakkak gün cereyan eden görüşmeler ı:ıet~c~ • 
olan cihet, Fransayı Sovyetler Birliğine sinde iki devlet siyasetinin bırbırıne 
bağlıyan bu anlaşmanın halen yapıl - mutabık olduğu teyit edilmiş. ve Fr:ın
h'lakta olan beynelmilel görüşmeler çer sız - Sovyet paktının aynen ıdamesıne 
Çevesi dahiline ne suretle girebileceği- karar verilmiştir. 
ilin veyahut hiç olmazsa iki numaralı * . . 
Lokarno misakının akdine ne suretle Paris 18 (A.A.) -Cumhurreısı J,eb· 
~ngel olanuyacağmın görüşüleceğidir. run bugün Sovyet Hariciye Komiseri 

B. Delbos, yarın sabah da Avusturya Litvinofu kabul etmiştir. 

Yeni lspangol 
Kabinesi 

B. Rü~tü Aras, gazetecilere beyanat· 
ta bulunarak ezcümle demiştir ki: 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasın
daki mükemmel m ünasebet, sulh eseri· 
ne yardım eder mahiyettedir. Milletler 
Cemiyeti bir mecburiyettir. Bulgar -
Yugoslav paktı tabii bir şeydir. İtal -
yan - Yugoslav paktı kat'iyen Balkan 
paktına dokunmamaktadır. 

İskenderun Sancağı meselesinin Ö· 
nümüzdeki Cenevre toplantısı esnasın· 
da kat'i surette halledileceğini zanne
diyorum. Bu suretle Fransız - Türk 
dostluk bağları sıkılaştırılmış olacak • 
tır. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, Cenevre· 
den dönüşünde Bağdad'a, Tahrana ve 
Moskovaya gidecektir. 

italya Kralı 
Macaristanda 

Peşte müzakerelerinin baz1 
zorluklarla karşılaşacağı 

tahmin edLiyor 
Londra 18 (Hususi) - Macar saltanat 

naibi amiral Hortinin Romaya yaptıgı zi

Sayfa 3 

E 
• i spanya kabinesindeki 

değişiklik 
• ita/yan siyasetinin 

elastikiy eti 
Ycızan: Selim Ragıp Emeç 

yareti iade etmek üzere, İtalyan kral ve H ükfunetçi İspanyayı idare e-
kraliçesi, Prenses Mari dö Savua, Kont den Largo Kaballero kabme • 
Ciano ile zevcesi, hariciye yüksek me- sinin istifasını yeni bir Largo Kaballe
murları ve maiyetlerile birlikte bugün ro kabinesi takip edecek sanılıyordu. 
Peşteye hareket etmişlerdir. Bu istifa, bir zaaftan ziyade zayıf bir 
İtalyan hükümdarlarının dört gün sil~ vaziyeti kuvvetlendirmek istemenin 

recek olan bu ziyareti için, Macar bükü- bir ifadesi idi. 
meti tarafından büyük hazırlıklar yapıl- Çünkü, ihtiva ettiği bir takım ana • 
mıştır. sırdan tecrid edilecek olan kabine, bu 

. Bu ziyaret münasebeti~e,. İtalyan. ha~!- suretle daha kuvvetlendirilmiş ola • 
cıye nazırının Macar hükumet ncal.le k k ·· · t 'ht·1ı:.ı ı sendikalist • • .. rel h . b. ca , omun ıs ve ı ı 11 c 
yapacağı siyası müzake ere ususı ır ler tarafından idareye daha iyi vaz'ı • 
ehemmiyet ~er~e~tedir.. yed edilmiş bulunulacaktı. Evdeki pa· 

Muşkül hır vazıyet zar çarşıya uymadı. Bilhassa Fransa ve 
Uzun senelerdenberi Tryanon muah~- İngilterenin tesirölc müfrit Solcular 

sinin tadilini istiyen Macaristan, son zt.- teşebbüslerinde muvaffak olamadılar. 
mana kadar kendisinin bu talebine kuv- iş başına sosyalist bir darülfünun pro
vet veren İtalyanın şimdi ne gibi bir va- fesörü geldi. İktidar mevkiinin Kızıl 
ziyet takınacağını endi§e ile beklemek- unsurlardan ayıklanması gibi bir ma
tedir. na ifade eden bu değişiklik, hakikatte 

iş başında 

1 Amerikada 
Anayasanın 
tadili 

Filhakika, İtalyan - Yugoslav anlaşma- vaziyetin tamamen karışmasından baş· 
sından sonra ve Romanın Bükreş hükü- ka bir netice vermiyecektir. Harici te
metine yaklaşmak istediği bu sırada, Ma- sir ile husule gelen yeni durumu haz• 
caristan tarafından ileri sürülecek olan metmelerine imkan olmıyan Anarşist· 
her hangi bir arazi talebinin İtalyayı ler ve komünistler, elbette ki ilk çıka
müşkül mevkide bırakacağına §Üphe cak fırsatı kollayacak ve tekrar iktidar 

lngiltere ve edilmemektedir. mevkiine gelmeğe teşebbüs edecekler. 
Macar topraklarını paylaşmı~ olan dir. Fakat bu teşebbüs meşru yollardan 

ispanyada bir şehir B. Ruzveltin teklifi kabul /falya memleketler arasında, İtalyanın her han- Qlamıyacağı için esasen kan içinde pu· 
edilmedi gi bir alaka göstermediği yegane memle · yan olan İspanya bu suretle bir kat da 

daha yanıyor f . ket Çekoslovakyadır. ha kana boyanmış olacaktır. 
Valansiya 18 - Yeni kabine sosyalist Nevyork 18 (A.A.) - Ana yasanın t:ı- Kont Ciano ile ngiJiz sefirı Maamafih Kont Cianonun, son nut- * 

-illan Negrin'in riyasetinde teşekkül et- dili mücadelesi bugün başla~ış~ır .. ~y~r.. arasında görüşmeler oldu kunda olduğu gibi, Peşte müzakerelerin- İtalya hariciye nazırı Kont Ciano'nun 
l'O.iştir. Başvekil maliye, iktisat ve tica- ,meclisinin hukukçular komıtcsı, yuksck de de mutedil bir hare.ket takip edeceği umumi siyaset hakkında söylemiş ol-, 
l'et \7ekfile1.lerini de kabul ctmic::tir. mahkeme azasının 9 dan 15 e çıkarılma- ' Londra 18 (A.A.) - Son Ciano Drum- zannolunmaktadır. duğu nutuk her. 

-~ • - mond mülakatından bahseden Times ga- 1 
· Vaıencia 18 (A.A.) - Bu sab:sh neşre- sına dair Cumhurreisi Roosveltin yap.ıgı zetesi diyor ki: Roma, 18 (A.A.) _İtalyan kralının talran tarafta büyük bir 
dilen Negrin kabinesinin beyannamesin- :teklifi sekiz muhalife karşı on reyle red- Budapeşteye muvasalatı arfesinde İtal- slrasetlnln dikkat ve alaka u 
de ezcümle şöyle denilmektedir: detmi.ştir. Roosveltin t eklifi aleyhinde rey Bu görüşme esnasında iki memleket elA•tlkly•tl yandırdı. Bu su • 

cliükumet, kendini, isyanı bastırmak verenlerin yedisi demokrat ve üçü cum- ,gazetelerinin vaziyeti tetkik ed\lmiŞtir. yan m~tbuatı i~i me~l~ke.~ ~rasındaki retle, İtalyan dıp 
\>e İ l t - Sanıldıgwına göre, birçok meselelerde ve anane\'! dostlugu ve ıkı hukume. t ara- lomas'ısı'nı'n zamana uv,...,ak h• ,ısusunda· spanyanm istikla ini idame e meıc )ıuriyetçidir. d d d 1 kt J"' ~ 
!\~ile birleşmiş olan bütün pal'tilcrin .ezcümle garp paktı meselesinde anlaş- sı~ .~ . ~ mevc~ 0 a? tam no aı nazar ki elastiki kabiliyeti bir defa daha an· 
Salahiyettar mümessili addetmektediı. Habeşistan1n payitahtı malara da varılmıştır. Garp paktı müza- bırlıgını tebaruz ettırmekted~. laşılmış oldu. Kont Ciano, bu nutkile, 
Arneıe sendikalarının hükCımete ktirak d . . .1. kerelerine yakında. yeniden başlanması Tribu.oe gazetesi diyor ki: ıtalya, sul- bütün dünyayı İtalyanın halis niy<'tleri 

-s e g"' ıştırı ıyor h 1 il t dilin' Id w etmediklerini teessürle kaydeden htıku- . ümit edilmektedir. Iki devlet adamı Ha- a nası ıane e ış 0 ugunu yavaş hakkında temin ettikten sonra Habeş 
ın:t, bu sendikaların hattı hareketlerini , .. Roma 18 _(A.A;) - G~za~~:ı.:be~~~~~ 

0

beşistanm Mılletler Cemiyetinden uzak- yaYaş anlamıştır. Harp sonunun elim ilhakını tanımak suretile yapılacak l-ir 
degiştirecekl ·nı ·· ·ı t ktedi gore Habeşıstan ın payı ~ laştırılması ve İtalyan imparatorluğwıun hadiseleri ve Macaristanın parçaian- hareketin barış davasını son derece 

D erı umı e ~e r.> b .. Ababa'dan DJ"imma ve yahut Dessie'ye ması karşısında İtalya cMacaristan için İ 
urango 18 - Havas aJansı muha ırı . . . . . li dır z· A1 tanınması hususlarını da ayrıca görüş- d 

1 
t d' b w t sağlamlaştıracağını kaydederek talyan 

bildiriyor· Am reb" ta dün akşamdan- ,nakledılmesı ihtıma var · ıra, - müşlcrdir. a a e • ıye acı acı agırmış ır. dostluğunun tek ve esaslı şa1·tını bir de· 
ber1· Yanmakta. dıo Bıe ' h . "d • . . dis-Ababa'nın iklimi, Avrupalılara uy- p t İtalyan matbuatı aynı zamanda Kont h h 

1 
d İ 

1 
H r. u şc rı mu a:aa ıçın . Londra 16 (A.A.) - Morning o~ c· . .. fa da a atır atmış ol u. ta ya a • 

ancak 100 kadar milis kalmıştır. Frankist gun gelmemektedır .. y • gazetesinin yazdığına göre, İtalyan - In ıanonun Budapeşte zıyareti munase· beşistanı yutmuştur. Bu, bir hakikat-
kıtaat Am b. , b Bu haberlerde, dıger bazı şehırlerı•\ betl . d k' g· ıı·k Lon betile mühim siyasi müzakerelerde bu- tır. Devletlerı·n bı'r kısmı, bu ı·stila' '-'ı ta-, ore ıeta nın cenu una gec- . d ğ' t• .1 ğ' il. 1 giliz mi.inase erm e ı ger ın . 

1 
., 

l'O.işlerdir. • de yerlerinın e ış ırı ece ı ave o un- dra hükumetini meşgul etmektedır. Ro- unacağını yazmaktadır. nımış. bir kısmı da tanımak yoluna doğ 

B maktadır. madaki İngiliz büyük elçisi kont Cia - T k d V • r k ru yürümektedirler. Fakat bu mesele, ulgar kabinesinde rlısır Kralı Londrada noyu ziyaret ederek İngiliz matbuatı - ra ya a eg ıtmen er ursu zamanın dahi kolay kolay halledemı • 
Faris 16 (A.A.) _Bir aydanberi bu- nın İtalya aleyhindeki tenkitlerinin İn- Edirne (Hususi) - Edime eğitmenle .. • yeceği bir noktaya temas ediyor: ingi· 

deg" işiklik rada bulunmakta olan Mısır Kralı Fa- giliz hükumetinden mülhem olmadı . kursu gittikçe artan bir şevkle dersleri- liz imparatorluğunun atisi meselesine, 
k ·ı ·1 · L d h k · gw ına ı'kna etmic::tir. ne ve gezintilerine devam ediyorlar. İtal'-•a, bu imparatorlugw a tevarüs etmek ru ı e aı esı on raya are et etmış· -ı J 

l Sofya 18 (Hususi) - Başvekil Kö-;P Halkta ve bütün köylerde büyük sem - istediğini açıkça söylemekten çekinme-
v.~nof, kabinede yapacağı tadilata dair tir. lngiltere - lsveç maçı Arnavutluktakı· pati vardır. 100 eğitmenin dağılacağı kii - mek gibi bir gaf yapmıştır. İngiltere, 

l'O.uzakerelerini bitirmiştir. çük köyler şirndidP.n okul yerlerini ha - onun bu emelini ya tasavvur halinde 
. Ziraat, ticaret ve adliye nazırları yarın Stokholm 18 (A.A.) - İngiltere· İs· • d zırlıyor, onartıyor ve temizliyorlar. Top- iken boğacak, yahut, İtalyanın dediği 
istifa ederek, yerlerine yenileri tayin veç milli futbol maçında, İngiltere ta- ısyan an sonra rağı olmıyan eğitmenlere köylerin ma - er geç tahakkuk edecektir. Bunun ha-
~ileeektir. kımı sıfıra karşı dört galip gelmiştir. nevi şahsiyetinin ortanın malı olan top- ricindeki şeyler, hep 18f ve güzaftan i· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~ Bir İngiliz gazetesine göre rahla~me~tm~~r~hy~bnma~~n baret kalma~ ma~6m~~ -~lim 

şimdiden hazırlık yapıyorlar. Ragıp Emeç 

''Son Posta" nm müsabakası : 38 
...__ Bu resim parçaları kimlere ait? -

•• odel: 38 Büyük nnnancı Hü.eyio Rahmi 

Bugün müsabakamıza a~t 38 ncı 
!~s·~leri neşrediyoruz. Müsabaknınız 1 
't gun sürecektir. 40 gün bit ince n~ş
ettiğiıniz resim parçalarını yap;ştıra-

l':k ınodellerile birlikte gazetemize kincfyc 2,5 liralık bir alt•n, 3 kişiye 
gdondereceksiniz. Resim gönderme müd birer altın 1 O ki~iye '-'arımc:a,. altın 
eti .. .. ' -ı J •• • ' . ;ıç haftadır. Bunu muteakıp rıetl- 20 kişiye çeyrek altın ve diğer l 6S o-

ce ılan edilecektir. kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler 
Birinciye bir beşibiryerde altın, i· vereceğiz. 

Muso:ini yeni birteşebbüste 
bu!unacakmış 

Tirana 16 (A.A.) - Hükfımet kuv
vetlerinin büyük bir mukavemete ma
ruz kalmaksızın ve halkın alkışları a
rasında Tepedelen ile Ergeriyi işgal et
miş oldukları bildirilmektedir. 

Tirana 16 - Arnavutluk telgraf a
jansının bildirdiğine göre, Etyen To
to'nun fesad çıkarmak hususundaki te
sebbüsü, bir kaç saat asilerin elinde ka
lan kasabalardaki safdil halkt gafil av
:amıştır. 

Londra 18 (A.A.) - Arnavutluk is
yanı hakkında tefsirlerde bulunan Da
ily Herald gazetesi, Musolini'nin yeni 
bir scrgi.ize~te atılacağını söylemekte -
dir. 

Bu gazete, Arnavutluğu komünizm· 
den kurtarmak behanesile İtalyanın 
Kral Zogoya Arnavutluğun İtalyan düş 
manı unsurlarına karşı tedb!rler alma
ğa sevkedeceğini yazmaktadır. 

Pamuk iplikleri 
Ankara 18 (A.A.) - Gümrük tarife· 

si kanununun 366 ila 370 inci pozis -
yonlarma giren pamuk ipliklerinin gir 
kararnamesinin • S - listesine alınarak 
memlekete serbestçe ithalleri hakkın -
daki icra vekilleri hey'eti kararı yü!f • 
sek tasdike iktiran etmiştir. 

,-SABAHTAN SABAHA: 

·Deniz değil, çöl ________________ ;:;;;.. ________ __ 
Arzın en yeşil köşesi olduğuna şu phe olmıyan Bursada bir hafta kalıp dö

nen bir ahbabım anlattı: 

cGalata rıhtımını Mudaı;ıya iskelesine bağlıyan küçük bir vapur bu mesa
feyi beş saatte ancak aşabildiği için deniz yolculuğu tahammül edilmez bir 
ıztırap oluyor. Buna rağmen dünyanın bu en zengin su şehrinde tabiatin o 
mebzul radyo aktivite membaından istifade etmek istiyenler bu ıztıraba 
katlanıyorlar ve berrak bir havada karlı tepeleri İstanbuldan bile görünen 
Uludağa varmak için bu beş saatlik deniz yolculuğuna tahammül ediyorlar. 
Bursa belediyesi de misafirlerin hoşuna gitmek, Bursayı Avrupai bir su 
şehri haline getirmek için elinden geldiği kadar çalışıyor, muvaffak ta olu • 
yor. Fakat Bursa güzelleştikçe Bur sayı İstanbula ve bütün dünyaya bağlı
yan yol gittikçe uzuyor. Deniz yollarının kim bilir belki de manasından kuv
vet alması için cTayyar> adını verdiği küçük bir tekne saatte ancak sekiz 
mille emekliyerek Marmara havuzunun bir kıyısından karşı kıyısma beş 
saatte geçebiliyor. 

Normandi, koca Atbntiği dört buçuk günde aştı, cAllahın rüzgftn. adıle 
havalanan Japon tayyaresi Asyanın öbür başından, Avrupanın son parça -
sına 98 saatte uçtu. 
Fransayı İngiltereye bağlıyan ara gemileri Manşı yirmi iki mil sür'atle 

aşarlar 

'Motör kuvveti dünyanın her tarafında mesafeleri yeyip yutuyor. Bundan 
on yıl evvel tayyare ile yaptığım bır Avrupa seyahatinde sabah kahvaltısını 
İstanbulda, öğle yemeğini Bükreşte, akşam yemeğini Peştcde yediğim zaman 
süı"atin dehşetinden heyecan içinde kalmıştım. 

Muhakkak deniz yolları idaresi yolcularını böyle heyecandan korwnak 
gibi samimi bir endişe ile Bursa seyahatini bir katır kervanının çöl seferine 
benzetmekte ısrar ediyor! 8ürhan Calıit 



aya 

İstanbul MilU em 
lak müdürlüğü dev
lete ait emlakin mik ~ 

tarını tesbit etmiş • 
tir. Bunun tutarı ya
ni kıymetı 65 mil • 
yon liradır. 

Bunların devlete 
lüzumsuz olanları 
ayrılarak satılığa çı
karılmıştır. 

Bunlar arasında. 

eski karakol bina • 
lan ve mümasili bi -
nalar da vardır. 

Bir kısım emlak 
de kiraya verilmiş -
tir. Bunlardan alı • 

Uzun zamandanberi müşteri bu!amı yan eski Galatasaray 

nan bedellerle devlet ihtiyacı için lü • 
zum hissedilen yeni binalar inşa edile
cektir. 

Satılığa çıkarılan binalar meyanın • 
da çok kıymetli olanlar vardır. Fakat 
bazılarına da pek fazla kıymet takdir 
edilmiştir. Bu meyanda eski Galatasa
ray mı:>rkezi de vardır. Bu binaye:t se -
nelere.enberi müşteri çıkmamıştır. D ef 

Poliste: 

polis merkezi 

terdarlık Samatyada 21 bin lira lımka· 
bilinde yeni bir maliye tahsil şubesi 
yaptırmaktadır. Bu yeni inşaatı diğer 
inşaat takip ede<:ektir. 

Diğer bir kısım amme hizmetlerine 
tahsis edilen ve içerisinde vekaletlere 
mensup teşekküllerin ifayı vazife et • 
tikleri binalar satılmamakta yalnız kıy 
metleri tesbit edilmektedir. 

Müteferrik : 
Kaçak köylü sigarası Taksi sahiplerinin bir ıikayeti 

Ayşe ve Naşide isminde iki kadın el- Taksi otomobillerinin nefti rengine 
}erinde bavullarla giderken şüphe üzeri- boyanması mecburiyetinden dolayı yeni 
ne çevrilmişler, ellerindeki bavul açıl- ·araba getirenler şikayet etmektedirler. 
dığı vakit içerisinde 272 paket kaçak Bunlar diyorlar ki: 
köylü sigarası olduğu görülmüştür. Si- c- Para sarfederek yeni model ve gü
garalar müsadere edilmiş, tahkikata baş-

0

zel renkli arabalar getirtiyoruz, alıyoruz. 
lanmıştır. Burada rengini değiştirmek için evvela 

Balıktan bir çocuk zehirlendi tabii boya kazınıyor. Bu yüzden araba 
Konyadan İstanbula gelen 17 yaşında berbat oluyor. Sonra da boyatmak için 

Sıtkı oğlu Orhan Tahtakalede balıkçı 60-70 lira veriyoruz. Bu, para boya be
Fazıldan aldığı balığı yedikten sonra tc- deli olarak harice çıktığı için mim bir 
semmüm alaimi göstermiş, Cerrahpaşa ziyandır. Halbuki, arabalara taksi ara-
hastanesine kaldırılmıştır. bası olduğunu gösteren (T) işaretlı pla-
Bir amele vapur ambarına düştü ,kalar koyuyoruz. Bu bir arabanm husu-

ve öldü ~i araba olmayıp taksi olduğunu göstet·-
Amerikan bandıralı Eksibitar vapu- meğe kafidir. Arabaların ayrı ayrı ve 

runda bir amele kazaen ambara düşerek güzel renklerini muhafaza etmesı daha 
ölmüştür. İbrahim oğlu İsmail, güverte- güzel değil midir? 
de çalışırken ayakları halata takılmış, Nitekim Ankara Belediyesi, ~aksiler 

yere yuvarlanmış ve kapağı açık bulu- hakkında bu mecburiyeti tatbik etmc
nan ambara yuvarlanmıştır. İbrahim oğ- .mektedir. Biz de bunu Belediyeden rica 
lu İsmail hastaneye kaldırılmış, iki saat ederiz.> 

sonra ölmüştür. Esnaf cemiyetleri dispanseri 
İki çocuk ağaçtan düştü biri öldü · Esnaf cemiyetleri dispanserleri ile mü-
Evvelki gün akşam üzeri, saat 19 rad- racaat ve danışma bürosu 21 mayıs günü 

delerinde, Aziz, Ahmet, Mehmet ve Meh· saat 15 te merasimle açılacaktır. 

met oğlu Cahit isminde dört çocuk, Sii- lktısat Vekili Ankaraya gidiyor 
lcymaniye camii avlusunda bir ağaca 
çıkmışlar, ince dallar üzerine giderek İktısat Vekili Celal Bayar, dün öğle 

üzeri İş Bankasına giderek meş"w ol-oyun oynamağa başlamışlardır. Bir ara- 0 

!ık, çok ince bir dalın üzerine çıkan Ca- muştur. Celal Bayar, bu akşamki trenle 
hit ve Mehmet, dalın kırılmasile, epeyce Ankaraya gidecektir. 

yüksekten yere düşmüşler, çok ağır su- Kültürcülerin tenezzühü tehir edildi 
rette yaralanmışlardır. Yaralılar, derhal İstanbul ili öğretmen ve işyarlarmdan ö
yetişen sıhhi imdat otomobilile Cerrah- !enlerin ailelerine yardım cemıyeti tarafın -
paşa hastanesine kaldırılmışlardır. dan 23 mayıs tarihine rastlıyan pazar günü 

yapılması kararlaştırılan Çınarcık tcnezzü -
Mehmet oğlu Cahit, dün, akşama doğ- hü 20/Haziran tarihine tehir edilmiştir. 

ru, hastanede ölmüştür. Cesedi muaye-
d Şehremini Halkevinin bir tavzihi ne c en tabibi adli Enver Karan, morga 

kaldırılmasına lüzum göstermiştir. · 
Mehmedin de vaziyeti tehlikelidir. A

zizle Ahmede bir şey olmamıştır. 

Şehir isleri: 
Yerebatan s< r yı satın alındı 
Belediyece satın alınmasına karar 

verilen Yerebatan sarayınuı istimlak 
muamelesi tekemmül ettirilmiştir. Ge
lecek sene bütçesine konan tahsisat H.:! 
burası satın alınacak ve esaslı surette 
tamir ettirilecektir. 

Halen, asarı atika şeklinde istifade 
olunan bu sarayın sığınak tarzında kul
lanılması da mevzuu bahsolmuşsa d::ı 
bu hususta henüz kat'i bir karar veril
memiştir. Keyfiyet Şehircilik müte -
h~ssı_sı. Prust'tan sorulacaktır. Ve ta _ 
mır ışıne de bilahare başlanacaktır. 

Olgunluk imtihanı mümeyizleri 
seçiliyor 

Lise olgunluk imtihanında bulum: -
cak mümeyizleri seçmek üzere dün ma
arif müdürlüğünde lise müdürlerini,1 
iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Top
lantı cumartesi günü de tekrarlandık

dan sonra mümeyizler hazırianmı.ı ola
caktır. 

sahipleri belediyenin 
tanzim ettiği tenzilatlı ücret 
tarifesine itiraz ediyorlar 
Belediye, bu seneki plaj tarifelerinde 

tenzilat yapmıştır. Hazırlanan tarifeye 
plaj sahipleri itiraz etmiş ve bu fiatlarla 
idare etmenin imkansız olduğunu. plajr 
larını beliti de kapamak mecburiyetincle 
kalacaklarını ileri sürmüşlerdir. 

, Diğer taraftan Şirketihayriye Altın

kum plajından bu sene banyo ücreti al
mıyacaktır. Boğaziçinde bulunan diğer 

banyolarla da Şirketihayriye bir anlaş

ma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre bura
lardaki banyolara gideceklerden vapur 
ücretinden sonra gayet cüz'i bir para 
alınacaktır. 

Bu hal Yörükali ve Florya plaj sahip
lerini kuşkulandırmıştır. Florya plajları 

da tren ücretlerinde yapılan tenzilat sa
yesinde inkişaf edecektir. Fakat Yorüka li 
ile Adalarda ve Anadolu sahilinde hu-
lunan diğer plajlar bu sene hiç bir ~1..·

kilde kolaylık görmemektedir. 
Bir kısım plaj sahipleri Belediyeye 

müracaat ederek tarifenin yeniden fop
lanacak bir komisyon tarafından tetk!ki
ni istemişlerdir. 

Deniz işleri : 

Sarayburııu 
Schiller inde bir 
Ceset bulu11du 

Dün öğleden sonra, Sarayburnu 
Park gazinosunda gezenler, denizde, 
sahile yakın bir yerde, bir insan cese 
dinin suyun üzerinde yüzdüğünü gör· 
müşler, derhal polise haber vermiş • 
lerdir. Deniz kenarına gelen Alemdar 
komiserliği memurları da, yaşlıca bır 
adamın, ölü olarak su üzerinde yüzdü· 
ğünü görmüşler ve cesedi kenara çıkar
mışlardır. 

Bu adam, zayıf, orta boylu, oldukça 
uzamış olan sakalı epey ağarmış, sır -
tında bir pardesü, ayağında siyah iskar
pin ve kolunda bir baston takılı olan 
ve orta halli bir adam hissini veren bi· 
risidir. 

. Ceset kenara çıkarıldıktan sonra 
cepleri aranmış, biri 1930, biri 193 1, 
diğeri de 1933 yılına ait olmak üzere, 
üç tane tarik bedeli makbuzile muhte· 
J;f ceplerine taksim edilmiş 12 1 kuruş 
30 para nikel metelik, yirmilik ve ku· 
ruş bulunmuştur. 

Yol parası makbuzlarından anlaşıl -
dığına göre, henü;r, 60 yaşını bulma -
mıştır. 

Ceplerinde mevcut bütün paraların 
bozukluk olması da, dilendiğine delil 
c:ddedilebilmektedir. 

Yol parası makbuzları üzerinde, şu 
adres ve isim yazılıdır: 

Fener, Demirhun mahallesı 104; 106 
numarada Ahmet oğlu Hacı... 

Fenerde, mahallinde yapı lan tahki· 
katla da, makbuzda gösterilen adresin 

Milli vapurlar için yeni kolaylıklar bir peştemalcı dükkanı olduğu ve bu -
rada bu namda birisi olmadığı anlaşıl-Karadeniz, Akdeniz ve Ege deniıi kıyıla-

rindakl Türk limanları arasında muayyen mıştır. 
programlar dahilinde muntazam sefer yapan Cesedi muayeneye giden tabibi adil 
ve kabotaj hakkına malik olup yolcu taşı - Saliıh Haşim Sümer, denizde çok uzun 
yan milli ~osta vapurlarına aşağıda yazılı I zaman kalmadığını, cebir ve şiddete de 
şekilde salahiyet ve kolaylıklar verHmlşUr: 13.let ed k · l d b 1 

1 - Çanakkale ile İstanbulda bulunan ~ ece .. ız v~ ~are er e U un • 
Galata ve Büyükdere sahil sıhhiye merkez- madıgına gore hır cınayt kurbanı da 
lerinde yapılmakta olan sıhhi muamelr.lerde olmadığını tesbit etm!ş, cesedin defni-
lıiç bir değişiklik yoktur. ne ruhsat vermiştir. 

2 - Diğer sahil sıhhiye merkezlerinde Bu hale göre bu ihtiyarın sahilde 
gündüzleri sahil sıhhiye teşkilatı tarafından 
serbest pratika verilecek ve geceleri evsafı dolaşırken S€ndeliyerek veya müvaze· 
yukarıda yazılı milli posta vapuıları gemi - nesini kaybederek denize düştüğü tah· 
nin süvarisi ile ta.bibi veya sıhhat memuru- min edilmektedir. 
nun mes'uliyetleri altında ola.rıı.k kara He Hadiseye, müddeiumumilik de vaz· 
.~erbestçe ihtilat edecektir. Hareket vizesi al- ıyed etmiş bulunmaktadır. Bugün de 
mak kaydı bakidir. 

3 _ Sahil sıhhiye idaresi bulunan liman- devam edecek olan tahkikatla, hadise· 
ıarda milli posta vapurları süvari ve geml nin hakiki mahiyeti, mağrukun hakiki 
tablbl veya sıhhat memurunun mes'uliyet- hüviyeti ve bir kaza veya bir cinayete 
leri altında gece ve gündüz sıhhi muamele- kurban olduğu tavazzuh edP.cektir. 
nin yapılmasını beklemeksizin serbestçe ka-
ra ile ihtilat edeceklerdir. Bu limanlarda da 
hareket için vize almak kaydı bakicllr. Kültür işleri: -------------

Tabiat bilgisi müsabakası 

Balhan 
Devletlerin in 
istanbula cenıilesi 

JW Yunan, Bulgar, Yugoslavya ve. 1 
manya demiryolları idareleri festıV\ 
için yapacakları kola~~ıkları İstanbU 
festival komitesine bildirmişlerdlr. . 

Bu memleketlerin trenleri ile fest~· 
vale gelecekler, festival müddetince bı• 
!etlerden yüzde otuz tenzilata tabi hl" 

tulacaktır. 

• Çavuş kurslarına girme şeraiti 
·n 

Çavuş kurslarına alınacak taleben~. 
girme şeraiti İstanbul Maarif Müdürltı• 
ğüne gönderilmiştir. Kursa iştirak ede• 
ceklerin ordu ve askerlik hizmetind• 
bulunmuş ve çav1:1ş rütbesini ihraz et: 
miş .olacak, yaşı 40 dan yukarı olrll1 

yacak, okuma yazma bilecek ve asker• 
liklerini ikmal etmiş olacaklardır. 

Yeni yolcu saJonu için sondaj 

yapılıyor 

Liman idaresile gümrük baş müdür• 
lüğü arasında yapılacak olan yeni yo~" 
cu salonu sahasında sondaj ameliyesı• 
ne başlanmıştır. Sahanın dört yerinde 

sondaj yapılmaktadır. Bu saha vaktil8 

denizden dolma olduğundan su ve kuJ1l 
çıkmaktadır. Henüz sert toprağa tesıı• 
düf edilmemiştir. 
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MtlESSIF BiR OLGll 
Ferik Bekir Paşanın oğlu "le 

Ferik Nuri Paş11nın damadı, Viyana 
Elçiliği katiplerinden Nureddin 

Virgin'in babası ve Sümer Bank 
Umumi Müdürü Nurullah Sümer'io 

kayınbabası, Hicaz Demiryolu es· 
ki Nazın 

GENERAL CEVAT vlB&l1' 
vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü 
Çarıamba günü saat 15 de Şiılide 
Dere sokağında Zafer apartımanın
dan kaldırılarak namazı T e~vikiye 
camiinde kılındıktan sonra makberi 

mahsusuna defnedilecektir. Allah 

rahmet eylesin. 
Merhumun vasiyeti veçhile çiçek 

gönderilmemesi rica olunur. 

..-··-······· ... ·············· .. ············ .. ·····-·· ...... 4 - Sahil sıhhiye. teşkilatı olmıyan bllü
mum limanlarda geminin süvarisı ile tabibi 
veya sıhhat memurunun mes'uliyetlcri al -
tında gece ve gündüz kara ile serbestçe ih
tilat eyliyecek olan muntazam sefer yapan 
milli yolcu vapurları bu limanlardan hare -
ketlerinde sahil sıhhiye umurunu tedvlre 
memur makamlara patentelerini vize ettir -
miyeceklerdir. 

İlk mektepler tabiat bilgisı kitabı i- -""mıl!!.~0-D--"!!.~o-s-t~a---ı 
çin açılan müsabaka müddeti 1 S mayıs· 
ta bitmiştir. Müsabakaya 3 70 eserle 
ıştirak edilmiştir. Maarif VP.kalet: ta • 

5 - Yukarıda izah edildiği şekilde mua
mele yapacak olan milli yolcu gemileri sü
vari He tabib veya sıhhat memurları 12/Teş
rinisani/ 1934 tarih ve 10 sayılı tahrlratı u
mumiyede yazılı umumi mevzulara aynen ri
ayet edeceklerdir. 

6 - Milli posta vapurlarına münhasır o
lan işbu usulün 1937 haziranının birinci gü
nünden itibaren tatbikine başlanacaktır. 
-....~.._.. ... ---·--- - ,.,. ....... ......_ 
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===·==~~~~~~============ 
Yevmi, Siyasi, Havadls ve Halk gazetesi 

rafından seçilen bir komisyon bunlar a- - -- ıs 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, · 

rasrnda birinciyi seçtikten sonra basıl- t S TAN BUL 
masına geçilecektir. Tabiat bilgisi kita· I=--====--==-........... --=-""."""'-·==~=----.:""""" 
bı önümüzdeki ders yılından itibaren Gazetemizde çıkan yazı ve 
mekteplerde okutulacaktır. resimlerin bütün hakları 

Mektep bahçeleri mahfuz ve gazetemize aittir· 

Maarif müdürlüğü mektep bahçele· 
ri hakkında meketplere bir taminı yol· 
lam1ştır. Bu tamime göre bahçelerı dar 
olan okullar bahçelerini münhasıran ta 
lebenin oynamasına tahsis edecektir. 
Ancak yerleri müsait olan okullar zi
rai tecrübeleri için bahçede bir yer ayı

racaklardır. 

Mektep bahçelerindeki taşlar topla· 
narak bir kenara yığılacak, lüzumsuz 
eşya, enkaz ve çöpler ortadan kaldın· 
lacaktır. Bahçelerdeki ağaçla!' iyi şe • 
kilde muhafaza edilecek, lüzum görü -
lürse yenileri dikilecektir. Çiçek ve tat 
bikat bahçesi olarak ayrılm1ş olan yer
ler göze hoş görünür bir şekilde tanzim 
edilecek ve bu işlerle talebeler uğraştı· 
rılacaktır. 

Dün gelen ·seyyahlar 

General Fon Ştoy.ben vapurile gelen 
seyyahlar dün şehri gezmişlerdir. Va· 
pur, akşam hareket etmiştir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay A.Y 
Kr. Kr. Kr. ~ 

Ttl'RKiYB 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 1 710 270 
ECNEBİ _2700 1400_ SQQ_ ~ 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmes. 
ilanlardan mes'uliyet alınmd

Cevap için mektuplar a 1 O k~lu1' 
Pul ilavesi laz:;mdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 
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'-... -----------------~~---------------------------:.·--=--:--p-=--a-y-a-sl-ıl-ar belediye teşkilatı Terakki eden güzel bir 

n- kurmaya çalışıyorlar 
tıaluortyo} (Hususi) - 3500 senelik bir 
beıe;e olan Payasta bir çok tarihi hara
~td Vardır. Elan kullanılan eski eser -
hı}~ en rnühimmi han, kale, cami ve en 
~sı c· 
~ n-ı·· ınkule namile anılan deniz rasat 

f 

,.,uUd.afaa kalesidir. 
Q c I> ·-...... lan r 1nkulenin kapısının üzerindeki as- '!1111111J 

)~trrı esrni ve tarzı mimarisi bize bir fikir 
hı:ıtı:ktedir. İskenderi Kebir Serhas ile 
"arındı meşhur muharebenin Dörtyol ci
lıın a Erzin nahiyesinde Leçe deni -
lfır. ~hal~e olduğunu iddia edenler var
lıı.ırası Çenın büyük bir harabe olması, 
~trrıe:ın büyük bir şehir olduğunu gös-

j 

İ3ii .. te Ve bu iddiayi teyit etmektedir. 
)as ~k İskenderin İsüs yani şimdiki A-
oııa he Palcç denen şehri harap edinr.e • Pa yastan bir görünüş ·•az· 
lııtıhar ır: olmak ve denize karşı hudut teşebbüs edilmiştir. Bizim vakıf idare- muştur. Payasta son üç beş sene içinde 
)astak~zlı~ı Vazifesini görmek için Pa - sile Ermeni kilisesi arasında 0 zaman ih- terakki başlamıştır. İskele yapılmıştır. 
lıılc1ha Cınkuleyi yaptırdığı anlaşılıyor. tilaf çıkmış evkaf bunların Adananın Postalar uğramaktadır. 
~i~rı ~e burası Bizansa geçtikten sonra Büyük camisinin vakfı olduğunu ve Ra- Payasın en büyük derdi belediye tC'Ş
~ltn t ılar ateşle muhabere için bir ta - mazan oğullarının vakfettiğini iddia et- kilatıdır. Burada belediye teşkilatı ku -
hare ?tak tepecikler yapmışlar VI" bila- miş ve bir memur göndererek zeytinliği rulması için icap eden yerlere müracaat 
&!!ln-ıişt~nlar yabani zeytinlikler haline ölçtürmüş, hatta saydırmıştı. Burası 10 edilmiştir. İskelede elektrik vardır. Tren 
~ne ır. Hatta bu zeytinliklerin 20-30 küsur bin büyük ağaçlı bir zeytinl~tir. ve denizle Türkiyenin her tarafına bağ
"attr1 e7el Ermeniler tarafından kilise Bugün pek az bir masrafla yetişebilir lanmış olan Payas yakında büyük bir in
'-· ...... ~ duğu iddia edilmiş ve ihyasına bir halde olan büyük bir servet teşkil e- kişaf gösterecektir. 

~ Qe·~,,, .. f~l .. e~k·f ~e··µf··......................... ~:~1:ı ::;!iı~~iklerin harap ebnirsahtvaledt: - El--k-;ı~hfşl··r;Shl .. Zj;"J~""""-·"-
lYJ Osmanlı imparatorluğunun 

li zamanında, yani hicri 982 tarihinde Pa-/t yasın bugünkü kale, han ve camii yapıl- V k l d Qsfanesi mıştır. O zaman Payas bir kadı tarafın- ,1 Q Q an f 
t~~a~iant dan idare edilmiş 500 haneli bir kasaba Eskişehir (Hususi) _ Beş altı aydan-
'<tlJ.esi ep (Hususi) - Memleket has- imiş. Naima tarihine göre halkı hüku -

a.z · beri Eskişehirde faaliyet yaptıkları anla· tir. a zarnanda çok tekemmül etmış- rnete çok muti imiş. Yavuz Mısır seferi-
•~ lU\Qan k şılan biri erkek, '"\:ne e se ı:z ne giderken buradan geçmiş. 
bir b· \>veı, ufı-ık diğeri kadın iki 
"oı. _ 11lada ve pek Sonra Osmanlıların zaafından istifa -

1 
..• 

·• "S hırsız e e geçıru -•. <ııı ı. · de ederek burasını Küçük Ali oğullan el-
ve t ı,oır kadro miştir. Odunpaza-~eş~ilatla ku _ lerine geçirmiş ve Payas beylerı burada 
lıa\'a~~en bugün bulunan Yeniçerileri mağlup etmişler, n karakol komi -
~%""tnın çok mü- 1 Payas ve Dörtyolu idareleri altına almış- seri Zülfikar iki -
d ·•ıel !ardır. de birde vuku bul e11ı. • ve mo -
Seltır h hır rnüesse Pay as kalesi yakın zamana kadar ma-
b'ıl§tir aline gel • muriyetini muhafaza etmişti. Balkan har 
~il.şiar. \' enı ko • bine kadar bu kale ağır hapse mahkfun o-
tcıar • salgın ve lanların zindanı olmuştu. Balkan har -
Uç se P.avi.yonları, binden sonra hapisler kaldırılmış ve har-

~:lt n~ıs}i bır pır ~~:~::~~~ .. ~~~:~ .. ~?.~~~~: .. ~~-~=-.. ~: .. ~ 
eklem' <!czane, Kulak, boğaz, burun B l k • U lk 

~allılrn e Salonu mütehassısı Ziyaed • Q l eSl7 flQ 
~avh, ış, :Yeni bir din Ma1dav 
r ,,onu E • b J lQı ed ı n. temeli atılmış ve bahçe tan• vı an osu 

7 ı rnıştir. 
h 5 Yat k erıı~ a lı olan hastanenin nok:;anları 
~~datı .:1:seriyetıe giderilmiştir. AJman
tın lüz Ulıı rnakineleri getirtilmiş, şuaba
~]( oıuurnlu ihtiyaçları ve levazımı teda-
1'1 t~ı tıınuştur. Başhekimliğe tayin edi
larıııti ~~uı Etfal hastanesi operatörü 

tla l'·ığ ıfat henüz geleli çok az oiması-
l~ti ~cm rnuhite kendisini sevdirmiştir. 

l~ 'l ., cıye, dahili'-'e ve kulak booaz bu-
iJ .. erv· . J ' o , 
tıtı);ı_ 1!lerındcn mürekkep olan po -

1ır '-1\; bu ··k 
,1_ • fl01 .1t" Y.u. bir ihtiyacı karşılamış -
'<it be~ı~11!1~ın önü on birden ikiye ka-
C Yıcılerle dolup taşmaktadır. 

tıı cı~en Y l 
~ lıteha 1 hastane kulak, boğaz, burun 

qlttav SsısJığına tayin edilen Ziyaeddin 
aa t'aı11 ayni zamanda diş hekimidir. 

4,10 l>~:.k~u _doktor son dokuz ay içinde 
'il at Ya 

1 ınJık, 172 seririyat ve 267 ame
l> ~~ b~~ı.ştır. 267 mühim ameliyattan 

@ clığerı~s.ı, septisemi neticesi ölrnü1 
l1 rnuvaffakiyetle yapılmıştır. 

Balıkesir (Hususi) - Halkevi bandosu 
ve caz takımı her gün bir parça daha in· 
kişaf etmektedir. Az bir zamanda büyük 
rnuvaffakiyetler gösteren caz ve bando 
takımı Balıkesirde büyük bir boşluk dol
durmuştur. Resim evin bandocularını çok 
muntazam kıyafetlerile göstermektedir. 

makta olan hır -
sızlıkların failini 
yakalamak ıçın 

~ı__ ___ .ı 

bizzat devamlı ta- Hırsız Kel Yusuf 
kibat yapmaktan geri durmamı~ ve 
nihayet hırsızların çaldıkları eşyayı de
po ettikleri evi tesbite muvaffak olmuş

tur. 
Bu ev arandığı zaman çalınan eşyalar 

meydana çıkmış ve failleri meçhul ka -
lan bu hırsızlıkları da Kel Yusuf ile Fat
manın yaptıkları anlaşılmıştır. 

Adanada bir şaki 
öldürüldü 
Adanadan yazıldığına göre geçen sene 

Osmaniye hapishnnesinı delip kaçan şe
rirlerden Uzun Hasan Karayiğit köyü ci
varındaki dağlıklarda, jandarmalarımız
la yaptığı müsademe sonunda ölü olarak 
yakalanmıştır. · 

Ölü olarak jandarmamızın eline geçen 
Uzun Hasanın üzerinde yapılan taharri -
yat neticesi huduttaki Suriyeli bazı ça -
bulcu elebaşılarile alakasını g<;steren 
muhabere evrakı bulunmuştur. 

Bu şerir İs18.hiye kazasile Osmaniye 
arasında dört cana kıymış ve kaçtığı 
gündenberi İslahiye ve Kürt dağı köyle
rinde müsellehan dolaşmakta ve halkı 
zaman zaman tedhiş etmekte idL 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

~~ ~u 
" ıt u . gazete havadislermi 
f fJ <:>atıp b 
t~r. ır tarzda sıratı-

- Mesela Avrupa siyase
tinden bahseden bir yazının 
altına. 

- cAhmet Mehmedi bıçak
ladı. diye bir havadis çıkıyor. 

Hasan Bey - İkinci hava
dis birincinin ufak bir misali 

, olarak konuluyordur da . .. 

kaza merkezi: Of 
Of dünyaya tüccar ve müteşebbis ihraç eden 
bir m~mleket parçasıdır, saltanatın cehil içinde 
bıraktığı Of Atatürk rejiminde terakkiye kavuştu 

Trabzon (Hususi) - Sürmene kaza -
sile Rize vilayeti arasına sıkışan Of a • 
sırlık bir kaza merkezidir. Asırlık bir ka
za olmasiledir ki içinde eski ve yeni bir 
takım binalar vardır. Bununla beraber 
Ofta Kemalist rejimi temsil eden öyle 
yenilik ve canlılıklar göze batıyor ki 
bir çok vilayetlerimiz bile bu sahada Of
tan geridir dersek hataya düşmeyiz. 

Doksan iki bin nüfusu olan bu kaza on 
yedi kilometre kadar dar sahilli olması -
na rağmen iç taraftan oldukça ge~iştJr. 
Kaza dahilinde yaşıyanlar san'at ve ti • 
caretten ziyade ziraatle uğraşır. 

Son zamanlarda fındık mahlulüne de 
çok ehemmiyet veriyorlar. Bugün blr 
çok çıplak toprakları halk fındık fidan • 
ları ile doldurmuştur. Of halkının ekse
risi ömrünü gurbette geçirmiye alışmıı -
tır. Bugün değil, sade Türkiyenin her ta
rafında, Amerikanın hatta dünyanın her 
tarafında Oflu tüccar, esnaf, memur, ve 
san'atkarlara tesadüf edilir. Mübalağa • 
sız diyebiliriz ki Of, Sürmene kazaları 

Trabzonun birer insan ihracat merkezi -
dir. Dar bir arazi üstünde faal ve çalış
kan insanlardır. Burada çıkan kavga ve 
cinayetlerin ekserisi toprak ve arazı yü
zünden olduğuna bakılırsa halkın top -
rak muzayakası çektiği kendiliğinden an
laşılır. 

Yakın zamana kadar islıim alcmıinin 
her tarafına hoca ihraç eden ve kendini 
her tarafta dindar tanıtan bu kasabada 
ctdım başında bir cami, medrese, tekke 
ve zaviye ile karşılaşılacağı sanılır. 

Fakat aldanmışım, ihtimal benim gibi 
Ofu içinden tanımıyan bir çok kimseler 
de aldanmıya mahkfundur. 

Koca kaza merkezinde tek bir medrese, 
tekke ve zaviye olmadığı gibi ibadet için 
yapılmış bir tek camiden başka bir şey 
de yoktur. Kazanın eskiliğine rağmen 
içinde henüz mahalle teşkilatı yoktur. 
Yerliler umumiyet itibarile köylerde otu
ruyorlar. Çarşı civarında esnaf ve me -

Oftaki hamamın kapısı üzerindeki heykel 
murlar için hususi evler yapılmış, iki üç 
aile bir arada oturuyorlar. Şimdiye ka -
dar kasabada bir hamam bile yoktu. Son 
yıl içinde yerli bir san'atkar tarafından 
halkın ihtiyacım karşılıyacak şekilde çok 
güzel bir hamam yapılmıştır. Şimdi de 
bu hamamın yanında bir Halk Partisi bi
nası yapılıyor ki bugünlerde ikmal edil· 
mek üzeredir. 
Saltanatın cahil ve taassup içinde ha· 

rap ettiği Ofa Atatürk rejiminde gelen 
her idareci iyi bir iz \'e eser bırakıp git
miş. Bilhassa bu sahadl kaym&kam Ha· 
mit hakkile övülmiye layıktır. Kayma -
kam Hamit burada güzel bir hükumet 
konağı yaptırmakla kalmamış, ayni za
manda Ofa Atatürk heykelini ve mey · 
.danını da kazandırmıştır. Nahiyelere şo
se yollar yaptırdıktan maada Atatürk 
heykelinin yanında halkın istirahati için 
park şeklinde küçük bir bahçe de yap • 
tırmıştır. 

-:=: KOÇOK--ME°MLiKITTHAsERLERI :=:-
Gümüşhacıköyde teftişler Kütahyada elektrik 

Güm~hacıköy (Hususi) - Vali TaUit ön- Kütahya - Kütahyada kurulacak olan bü-
cel, jandarma kumandanı, husust muhasebe yük elektrik santralı için mutehassıslardan 
müdürü buraya gelmişler, imar lşlerlnl ve mürekkeb bir heyet şehrimize gelmiştir. San-

köy kalkınma hareketlerini gozden gcçlr - t.ralın şehre yedi kilometre mesafedeki Ak
mlşlerdlr. Kültür müdürü Nazım da yanın- koprüye kurulması tekarrür etmiş glbldll\ 
da ilk tedrisat müfettişleri olduğu halde bu- Heyet aynı zamanda istimlak edılecek yer • 
raya gelmiş ve mekteblerde tetıdkatta bu - leri de tesblt edecektir. 
lunmuştur. Çanakkalede zehirli ~azler kursu 

Gümüşbacıköyde istimlak tahsisatı Çanakkale (Hususi) - Halkevı salonunda 
Gümüşhacıköy (Hususi> - Kasabada açıl- Doktor Hüsameddin tarafından verilmekte 

makta olan ana caddenin icab ettirdiği Is - o1nn zehirli ı:n.z derslerılnln blrlncl xurau bl"" 
tlmlaklerl yapmak üzere belediye büteeslne mıı ve tktncl kursa başlanmı§tır. Derslere 
6 bln llra tahsisat konulmuştur. farla rağbet gösterilmektedir. 

Bigada kooperatifler çoğalıyor 

Dimetoka nahiyesı kooperatifi ortakları 
Biga (Hususi) - Önceden kurulan leri de bir kooperatif teşkilMı yapmak Ü· 

Yeniçiftlik, Karaham7.alar, Çan Pazar - -zere sermayelerini hazırlamışlar, İktisat 
köy ve Büyük Paşaköy kooperatiflerine Vekfıletinden dahi müsaade almışlardır. 
ilaveten bu defa da Dimetoka nahiye Evvelce kurulan kooperatif şirketleri 
merkezinde 2120 lira sermayeli ve 50 or-
taklı bir kooperatif teşkilatı yapılmış, geçen mart içinde senelik umumi toplan-
2100 lira sermayeli ve 34 ortaklı bir şir- tılarını yapmışlar, sermayelerinin ziya -
ket te Karabigada açılmış ve faaliyete deleştirilmesi çarelerini araştırnnşlardı r. 
geçmiştir. 

Bundan başka, Karanti köyü merkez 
olmak üzere Kozçeşme, Çınardere, D~ -
nişment, Hisarlı, Selvi, Gürgendere köy-

Bu şirketlerin sermayeleri arttıkça Zira
at Bankasınca qlan ciroları da artacak 

ve köylüler bundan çok istifade göre -
cektir. 
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Cürmümeşhut mahkemesinde 
bir üfürükçülük davası 

R
Hidiseler r ~'""'\t:;,lılll 
8r$1S1ncl '-
Bayramdan Bayrama 

Hocam Sellin Sırrı anlatmıştı: 
cBizde bir oturmak merakı vardır. İki 

kişi bir araya geldiler mi ..• 

1 
- Oturup konuşsaydık.! 
Derler. Biri ötekini evine çağırdığı za

man: 

Evvelki gece saat 11,45 de Ga1atada Veli Benlik hakkında tevkif karan ve- - Bu akşam bize gel, otururuz! 
evinde üfürükçülük yaparken meşhut rilmiş değildir. . Der. Kıra gitmeyi düşünürler: 
suç halinde yakalandığı iddiasile Hasan Kilçük hırsızların muhakemesi 1 - Şöyle gidip, ağaç altında birkaç saat 
Veli Benlik adlı biri, dün meş'hut suç otursak! 
müddeiumumiliğine getirilmiş, müddei Dünkü sayıda, Şehzadebaşmda Vezne- Diye iç çekerler. İşte biz de böyle: 
umumi Hikmet Sonel tarafından sorgu· cilerde cHacıbaba> diye anılan tatlıcı ve - Hareket edelim! 
su yapılarak dördüncü cezaya gönderil- mahallebici Abdülkadirin kasasını so- ' - Yürüyelim! 
miştir. yanlnrın bu işi nasıl yaptıklarını tafsi- _ Koşalım! 
Akşama doğru duruşması yapılan Ha- latile yazmıştık. Yoktur; hepsi, hepsi oturalım!• 

san Veli Benlik, kendisinin böyle işler Meşhut suç müddeiumumiliğince yapı- * 
yapmadığını, kimin tarafından vaki oldu· lan tahkikat neticesinde, bunlardan Müş- Ben talebe idim. O zaman mektebin bir 
ğunu kestiremediği bir iftiraya uğradığı- !ak, Abdülcelil ve Emin birinci cezaya adeti vardı. Haşarı olmıyan çocukların 
nı söylemiştir. verilmişler, duruşmaya başlanmıstır. Bu hemen hepsi jimnastik dersinden kaçmı-

Şahit olarak dinlenilen kadın taharri üç mevkuf ta, suçlarını itiraf etmi~ler- ya bakarlardı. Kimi hastaneye ~ıı<ardı. 
memurları üçüncü komiser Nimetle Me- dir. Kimi bilmem hususi hekiminden rapor 
Ifilıatten, birincisi, bu adamın kitap aça- Vakn yerinde keşif yapılarak, duruş- getirirdi. Kimi baş ağrısını bahane ederdi. 
rak kendisinin yıldızına baktığını ve b:r maya 21 mayıs akşam üstü dev&m olu- * 
de muska yazdığını, Melahat te, fola bak- nacaktır. Çok sene geçti. 23 nisanda küçük mck-
ma sırası kendisine gelip te bu adamın Çatalcada Aliyi ö;duren lsmail tcpmerın arasından bir anket yapıyc;r-
kendi ismini bir kağıt üzerine kaydetti- d' dum. Kasımpaşa orta okulun birinci sı-
ği sırada, dışarıya çıkan Nimet marifeti- ceza ye 1 nıfından 13 yaşında Kamırana sordum· 
le, bekliyen taharri memurlarının içeri- Çatalca civarında bir köyde, Ümmüş - Mektepte bir şeyden şikayetin var 
ye girdiklerini ifade yollu cevapJar vc.r- isminde bir kızla evlenip evlenmemek mıdır? 
ınişlerdir. Aynı zamanda 2 liraya pazar- meselesinden çıkan kavgada, Alivi öl- - Mektepte spor yok. 

Tarihten sayfalar: 

Vezirlere kafa tutan 
Müneccimin akıbeti 

lf .. Jf. 

__________________ ,_.....-. __ 

Şeyhislamları deviren, elçileri haraca bağbyall 
müneccim Hüseyin Efendi bir yağlı iple boğuldUt 

boğazın derjnliklerine ahldı 

Y•z•n: Turan C•n 

lık edildiğini ve evvelce polisçe numa- dürmekten suçlu İsmail, dün akşa~. üstii - Senin yaşındakiler pek spor yapa-
ralan tesbit edilen bu 2 kağıdın verild~- Ağırcezada 6 sene hapse, 1000 lira taz- mazlar, fakat jimnastik yaparlar. Her Anadolu hisanndarı bir görünü§ I ğin!, üfürükçünün yelek cebinden çıka- minat ödemeğe mahküm olmuştur. hnlde jimnastik yapıyorsunuzdur. Osmanlı sarayında müneccimlere çok dcrris yapıyor; istediğin! bu gibi ııl, rıldığını ilive etmişlerdir. , Bu cinayette yardımcı rol oynamaktan - Yapıyoruz amma neye yarar ... Haf- ehemmiyet verilirdi. Bir işin hangi gün den uzaklaştırıyordu. Kendisi hOC~dl 
Kırklarelinden mezunen !stanbuln gc- duruşması yapılan Kamil, beraet et- tada iki defo eller yukarı, eller ıışağı dı yapılırsa hayırlı olacağı müneccimlere tan değil, Yeniçeri ocağından yet~ 

lip tekrar oraya hareket etmek üzere bu- ,miştir. yorlar; oluyor bitiyor. 1 sorulur ve ona göre hareket edilirdi. Ocaktan çıkanların ilmiye mesleğine 1 
Jımduğunu söyliyen gedikli başçavuş Bir katil hem hapis yatacak * 1 Bunlnnn nrasında vezirlerden dnha bü - meler! mümkün değildi. Böyle oı•..-
Mehmet, karısını ve onun deliiletile kcn- h ' İstanbulda yaşıyorum. Tanıdı~ım ve yük bir nüfuz kazanarak gerek halk ve halde kendisine (Medine payesi) te 
disini tanıdığını bu adama cAllaha ıs- em tazm;nat Verecek samimi konuştuğum ... Hususi hallerine gerek padişah nazarında büyük itibar sa- ettirdi ve bütün hocaların düşn18rıl , 
marladık• derneğe uğradığını, kaPJÔ> Yenikapıda köylü sigarası yüzünden viikıf olduğum en aşağı en nşağı elli aile hibi olanlar vardır. knzandı. Faknt onun nrtık hiç bit d~ 
polislerin kendisini de şahit olarak içen- çıkan kavgada Hasanı öldünneklen suç- vardır ya! ... Ben bu elli aile arasındct sa- Bunlard.an birisi de müneccim Hüseyin manlıktan korkusu kalmamıştı. J(eJl 

ye soktuklarım anlatmış, eben, btı ada- lu kunduracı Mustafa, Ağırcezada dün 1 b~~leyin kalktıkları zaman jimnastikle-ı Efc~.didi~. de bir evliya kuvveti farzediyordu. ,ı.4 
mın üfürükçülükle meşgul olup olmadı- akşa~ üstü tehevvüren ~atildcn 15 yıi, rını .ynpan ve b~nun bir ihtiyaç olduğu- Huseyın ~!":'di'.. dördüncü Murat, İb- Osmanlı dedeti nezdine gelen el~ 
ğını bilmem. İçeride fala bak1p muska 11 gun ağır hapse mahkum edilmiştir. nu kabul eden bır tek aile tanımıyorum., rahım ve dorduncu Mehmet zamanlann- gerek padişaha ve saray kadınlarJJl~ 
yazdığını da görmedim. Yalnız, elinde Öldürdüğü adamın varislerine de 1000 * da yaşadı. Kendisinden önce saray mü - gerek vezirlere hediyeler getirifl 
miydi, yoksa cebinden mi eline nldı? 2 lira tazminat ödiyecektir. Bugün idman bayramı var. Bütün neccimligi yapan Mehmet Çelebinin ta - Hediye getirmiyen elçiye yüz verilfl1 
lira gözüme ilişti'> demiştir. Bir mahkum 'yet mektepliler bır arada idman harcl~ctleri lebesiydi. Vazifesi takvim yapmaktı. Bu di. 

Üçüncü komiser Kazım, bu adamın va- I yapacaklnr ... Onlara: takvimin muhtelif günleri üzerinde o Müneccim Hüseyin Efenai Avu!d
11 

ziyetinden şüphe edip, aldığı emir Ü7.C- Edirnekapıda Saniyeyi sövme...lt ve ay- - Ne vakitler idman yaparsınız? günlerde ne gibi hadiseler olacağı, han- imparatoru tarafından gönderilen ~ 
rine bir hafta kadar tarassut ettiğini, ka- nı zamanda kendisini dövmekten, koca- Diye sorduğumuz zaman, sakın bize: gilerinin uğurlu ve hangilerinin uğursuz Şmitten vezirinki kadar hediye istedi· 
dm, erkek birçok kişinin evine ginp çık- sı Hakkıyı bıçakla yaralamaktan ve Hu- - Bayramdan bayrama! geçeceğini yazardı. Bu yazılar da çok - - Benim nüfuzum elbet vezirlerill ıı 
tığını gördüğünü ve üfürükçülük ettiği- riyeyi döverek polis Mustafaya da karşı Cevabını vermesinler. luk doğru çıkardı. Çünkü her iki tarafa fuzlanndan aşağı değildir. 
ni ev sahibinden haber aldığını söyleyip gelmekten dördüncü cezada duruşma~ı * çekilebilecek şekilde lastikli yazardı. Dedi. 6' 
çekildikten sonra taharri memuru Mu- yapılan koltukçu Salim, üç ay, yinnı gün Ben idman bayramını, bütün genç vü- Meşhur hikayedir: El~i bu~~ k~bul etmedi. O zanıaJl rıııı' 
zaffer de, eben içeriye girdiğim zaman, hapse mahkum olmuştur. Kendisi ;lk cudların idmanla muntazam şekil aldığı- Hekimbaşı tedavi ettiği hastaların mut- neccım Huseyın Efendi kızdı w otı t4 
bu adam mindere oturmuş, eline kalf.m celsedenberi mevkuftur. nı gördüğüm, jimnastiğin vücut ıç:·rı yP-1 laka iyi olacağını söyler, fakat odadan teşvikile padişah imparatora yazdığı 
almış, bir şey yazıyordu. Meğer Melaha- MahkOm olan kavgacılar nıek gibi, uyku gibi lıir gıda 0ldugunu çıkarken gizlice kapının arkasına ciyi vapta: 
tin ismini kaydediyormuş:t demişt~r. Üsküdarda sarhoşlukla çıkan bır kav- hepimiz kabul ettiğimiz gün yapacağım., olmaz, diye yazarmış. Hasta ya öleceği, - Sen ki Nemçe kralısın! 

Bundan sonra, bu memurun ciç",ndekı" d R b' ··ıd·· k f M"'ET yahut iyi olacağı için ölmezse: Diye hitap etti. ,., 
ga a ece ı o urme kıtsdile göğsün- · J.P mıska işinde işe yarıyan safrandu·,. deM den ve sağ kolundan tabanca ile varal:ı- - ·-... ·--·- - Ben söylemedim mi? Halbuki (siz) veya (sizler) denıesı 

diği küçük bir şişe tetkik edilmiş, Hasao maklan suçlu Zeki, dün nkşam üst;ı Ağır- J/ _ .J • __ V!! O Jl!J/I f1 ~ Diye ukalalık taslar; ölürse de kapının zımdı. dlo 
Veli Benlik, bunun .sarı bir boya> oldu- cezada beş sene hapis cezası yemiştir ~~~ arkosmdaki yazıyı gösterir, şöyle der - O sırada lngiltereden iki elçi gel, ğundan bahsetmiştir. , Bu sırada Zekiyi 3 gün hasta kalacak ı miş: Bunlardan birisi kralı, diğeri de patl 1" 

Sonra da bir torba içindeki mıska ve derecede dövmekten durusması yapılan b. - Biz bunu bildik. Lakin üzmemek için mentoyu temsil ediyordu. Çünkü pat , dualı kiigıtlar, iki mühür gözden geri ı- R b d b. h h~t::VS&W .K ır hl~.n to gizledik. mento ile kral ihtilaf halinde butı.JJ'
11 

" ece e e ır ay apis cezası vcı ilmiş, 
Ierek, müddeiumumiliğin mütaleası so· fakat bu ceza, tecil olunmuştur. Fakat bir gün kapının ardındaki y:ızı yo~l~rdı-_ . ıı' rulmuştur. ba~kaları tarafından okunmuş ve hekim- . iki elçıden her bıri saraya daha çoJc i,ııl 

Müddeiumumi muavini, csuç sabittir~ başının pabuçları dama atılmış. dıyelcr vermek suretile kendisini Jeli t 

diyerek, 677 numaralı kanunun ı in•i Karam&nda köy lıtr'al·rı Müneccim Hüseyin Efendi de aşağı yu- ettlımeğe ç;ıJışıyordu. Sir Sakvil ~ 
maddesinin son fıkrasına göre r.ezu ve- Karaman (Hususi) _ Köy tarlaları ve karı hekimbaşı gibi hareket ediyor ve vezırlere guvendi ve onları doyurd~ t 
rilmesini ve 3005 numaralı kanunun köy birlik telefonları kaymakam Celal herkesi aldatıyordu. İlk defa dördüncıı Tom?s Ben~is ise müneccim HüseY11

1 

et' 
13 üncü maddesine göre de tevkif mü- Ünselin delaleti ile bütün köylerdQ ih _ Muradın zamanında Hüseyin Efendinin fendıye hedıyelcr verdi ve bunun rıetJ 
zekkeresi kesilmesini istemiştir. das olunmuştur. Beher çift koşum başına takvimindeki bazı kayıtlarla hadiseler si olarak Sir Tomas İngiltere hulcufl1 

Heyet, ev sahibinin de !:ahı·t ol"r ... k ça- b' a·· ·· kil 
1 

birbirine uymuş; padişahın teveccühü - nin elçisi olarak kabul edildi. 
:.- u .. ır onum e mek sureti c işletilmesi tc-ğınlmasına lüzum görmüş ve durusmayı, min edilen tarlalara bir çok bu&day ve nü, halkın alakasını kazanmıştı. Hatta Kara Murat Paşaya: i 

bu sabah saat 10 a bırakmıştır. Hasan saire ekilmiştir. kendisine padişah tarafından arpalık na- - Sen kırk yıl sadrazamlık edecelC 

Bir Jıis ve bir 
Vücut hastası 
Bu sabah aldığım mektuptan üç be§ 

satır nakledeceğim: 

- Teyzeciğim, 

Birdenbire hastalandım, muayene e
den doktorlar, hastalığı burada ted.t
vi edilecek mahiyette bulmakla bera
ber küçi.ık bir Viyana seyahatini mü-

r:ccah. buldular. Gitmek mecburiye
tındeyım. Fakat zevcemi burada yalnız 

b1:1'?kmak düşüncesi benim için ölüm 
Bıliyorum ki tanıdıgımız bir genç a-

damla mülfıtafcler y<?pmaktadır, fır 
sat bulursa kim bilir belkı de kollar: 

arasına düşecektir. Muztarıbim, ne ya
payım, dersiniz?> 

* 

yirn, görülüyor ki hastalık kendisini 
vehme sürüklemiştir. Bir jestter bil 
kelimeden manalar çıkarmakta, ken· 
di kendisini ruban da muaz7.ap et . 
mektedir. 

Mı.isterih olması için yegaM çar<>yi 
zevcesini de birlikte götürmesinde bu
luyorum. 

* istanbulda Bayan cR. N.:t a: 
Marazi bir aşkın pençesindesiniz. 

Derdinizi iki müphem satırla tedavi e· 
demem. Size tavsiyem şu: Bir gün dol:. ıı 
tor Zati Beye gidiniz. Bana anlattık· 
lannızı ona da söyleyiniz. Mutlak ke
tumiyetine itimat edebilfrsiniı. O siz-:? 
bahsettiginiz zatın bu gibi h5.dıseler 
karşı~~n~a hakiki kıymeti ne olduğu . 
nu soylıyebilir. Bir saatlik hasbıhal 
size büyük fayda verecektir. 

1 . 

1 
Sarı üzerine kahve rengi kareli yün

lü kumaştan manto. Arkası ortadan di
kişli ve belden aşağısı boldur. Düğme· 
ler sentür kahve rengidir. 

Kolları düz, yakası kendi kumaşın

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~__!~d~a~n~, ~ö~n~üL_i(kruaze dir. 

Ben bu okuyucuma ne cevap vere • TEYZE 

milC' çok zengin varidat temin edilmişti. Dilediğin gibi yap! ııl 
1640 senesine rastlıyan hicri 1049 se - Dedi. Hatta zavallı Murat Paşa bı.l ~ 

nesi takviminde Hazreti Hüseyinin şe - o kadar inanmıştı ki vezir Musa paŞ ti 

~adeti gününe (Hüseyin namurat) di:;ye idamına emir verdiği zaman kapıcı~ 
ışaret edilmişti. Bundan herkes Sultan ona: ı 
Muradın yakında öleceği manasını çı - - Bu dünyadır, bir vezirin idaıtl1 

'' 

kardı. Gerçekten o yıl - bir adam~ kuşa- değildir. tl 
ğından tutup ta havaya kaldıracak kadar Deyince köpürmüş ve şöyle bağ1 rfl1ıŞ cJ' 
kuvvetli bir pehlivan olan padişah - 32 - Ne diyorsun? Ben tam kırk yıl s;J 

yaşında ol<luğu halde öldü. ruzamlık yapacağım. tııl 
1648 senesinde Deli İbrahim tahttan Fakat müneccim Hüseyin Efendı ıJ 

indirilerek sarayın bir odasında boğdu _ sefer pek yüksekten atmıştı. Çünkil :~ , 
rulduğu zaman müneccim Hüseyin E _ rat Paşa 1650 senesinde ancak bil' ti 
fendi gene ukal51ık etti: çuk sene sadrazamlık ;.aptıktan 5 ~ıı 

- Bunu ben biliyordum. vaktile ihtilal arkadasları olan aga 
- Nasıl? zorile çekilmeğe mecbur olmuştu. . fi 
Dediler. Bundan başka, 'müneccim HüscY1rı ıır 
Takvimin ölüm gunune tesadüf eden fendi, kendi başına gı.>Jecek olanı d.ıı 

yaprağım açtı. Oraya ya?.ılmış olan ya _ lcmemi~ti. reJ 
zıların ?azı ~arflerini ileri gerı iterek • ~ara Murat Paşa sadaretten çekılC 5 , 

(vefatı lb:.ahım) terkibini çıkardı. yerme Melek Ahmet Paşa gelince. O re• 
Artık muneccim Hüseyin Efendtyt: kim manlı saltanatında adrt olduğU ll • 

s~ tek söz söyliyemiyorciu. Devlet. işle _ eski sadrazamın yakınları hnkkındıı t~ d' 
rıne burnunu soktu. Kara Muradı evevl:i kipler ve müsadereler başladı. YenJ stıtıe 
:eniçe:i ağalığına sonra da sadrazamlı-1 raza~ın yakınları da devlet }ıazi11 

1 • 
ga getırmek için büyük Valide Sultam ve mılletin başına akbabalar gibi çıı 
kandırdı. lanıyoılardı. ·se' 

Ondan sonra da Kara Murat Paşav; Bu cümleden olarak müneccinı Jlı.l ,,t' 
kandırarak şeyhislam Abdürrahim Efe~- yin Efendinin Mekkeye sürülmesi J<.!1 

diyi a7:lettirdi, yerine Bahai Efendiyi e~ Jaştı. 
· · d.ii!ini ksn~luu: dı -·--g~ .. lı-~-_..._ 



Eski Ayan Meclisinin içyüzü 
Son Osmanlı meclislerinin 
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~~~:_e~~~u~ Gazetecilerin başma gelenler 1 

seyyahlara ne kadar ' ' N ı k ti d•ıd• ft ~:.=:ı:~ yak- ası a e ı ım-r,, 
!aştıkça F~ansızlan teliş almaktadır. Öldürülen gazetecinin cenazesi nakledilirken müvezz-

fktısadi buhran - zünd b · k ·ı • d memleketlerde para': end ırkço ı er aynı akikada makalesini ihtiva eden gazeteyi sab-
en kuvvetli hatipleri 

~Yanda kuwetli bir hatip 50 maddelik bir kanunu 
~itan başa tadil ettirdi. Kanunda tadil edilİniyen ıu 
Ilı lbadde kalm11b: 1 - ( Bu kanua neıri tarihinden 

ususun a ço sı· ) d Kad k f • • kı ka!.ıt_ıa~ konulmuştur. Her memle • yor ar ı. ın ıya etine gıren dif er bir gazeteci de 
ket dol vız ihracını menettiği için sergi- general F ranko tarafından hapsedildi 

Uteberdir) 2 -Bu kanUDUD iorasına... Nazın memurdur) 
Yaaa111 •alllaattln llltla 

ye ge ecek seyyahlann tahmin ed"Idr· 
kadar fazla olıru ğı 1 gı Amerikada bir gazetecinin nasıl katle-' 
dır. yaca anlaşılmakta • dildiğini, ölürken bile bunu yazdıluu bir 

Tahdidat vaz'etmiyen h""k· tl · kaç ay evvel, İngiliz gazetelerinde nak-
şunlardır: u urne er len, biz de kaydetmiştik. Meğene bu 

Belçika Lüks b K d vakad.an sonra ona ben7.er bir ikinci va-
' em urg, ana a, Mı - k sır, Amerika, İngiltere Ja • . a daha varmış. Onu da bu hafta eJJ.miH 

Felemenk isviç ' pon) a, Isveç, gelen Lu gazetesinde okuduk: 
• re. 

Fransız gazeteleri tahdıdat vaz'e· ~Kalifomiyada_ Alturas isminde 2500 
denleri de şu şekilde 

1 
kt d _ nufuslu ufak bır kasaba va~. Bu ka· 

1 
sıra ama a ır sabada akt·· l . :1-.: aki teci 1 ar: or en .uw r p gaze o an 

Alm . ş. . bir facia oynannuştır 
anya. ımdiye kadar Almanya • · 

dan dışarıya 225 f . Bu gazetecilerden biri Harry Freucb 

d 
ranga ( 13 ) lıraya ka· isminde birisidir Diğ · d Cla d · 

ar para çıkmas .. d d · en e u e ıs-
ına musaa e e ılırken minde başkasıdır 

on myısta seyyahlara bu müsaadenin . · · . · 
de verilmiyeceg·ı· bı"ld" "lrn t . Bu ıkı rakıp arasında birkaç seneden-

ırı s ır ı..- • ··ıh· b" k be Daniınark . · · ucrı mu ış ır re a t mevcuttu. Harry 

,.._ · Danimark:· hükum . . ... Freuch'un haftalık bir guetesi Defl"!di-
- .. 11 Pilcri Bew HiHPI 1ftıtlli Pafll JlahtM&t Şnkd POf'J için alfiltad 

1 
h et!, Parıs seıgısı lirken Claude bir de yevmi gazete neo-

ar ara ususı surett0 döviz ' 
.....::...,..... millıim içtima günleri. en Z.manı11 ve 11e11elerill insanlan ihti • vermekte ise d • .. - retmişti. Haryy Freuch'un gazetesi kü-
~~ anlanmızdı. Meb'usan medi· yarlattıla muhakkaktı. Fakat onun, in - frangı (25 lira)e ~esmı rnu~ad~ 491 ,çük Alturas şehrinde kırk senedenberi ~~" ~JIClfetiM giTen 1'1'cımu muharriri 
~ait llliizakereleri, Ayanın meb'usan sandaki taııbt kudretini zaafa uğrattı· Yunanistan: y geçmemektedır. ,çıkıyordu. gon~enn. ~ havadis. alamıyor~m> 
tll llıı. nazır Jocamndan takip eder - jmı bilmiyordum; meler bu da bir haki· Yunanistan hi b" 

1 
h . . Bir gün Claude, Freuche'un hususi ha- d~ Fakat ~tememif, bunun uze-

llııı kal lmif. Benim son gördüğüm Liıtfı Fik- ra çıkarılmasına ç !r sı;:el e arıce pa- yatına ait bir yazı neşretti ve bu yazı&Ut- .nne de ~ bu çareye baş vurmuş. 
~ tertibatı ve biraz da ufaklıiı rl, meb'usan kürııiUliııde dinlediğım o dir. Fevkaliide ha'::usaa 

0 
.. •~emekle .. - dan Freuche ailesinin elektrik faturala- .Evveli b~ hafta aç oturarak zayıflıımı~ 

1ıoı ı' Aya.. salonu gayet aydınlık ve Liltfi Fikri, ilk meclisi meb'usamn tek saadesile para çık erld~ .~uk~met n mu- nnı ödiyemedikleri için karanlıkta otur- Sonra, diğer ~bdıı§lanııa bir İngiliz 
bat 1Yalı olduğu halde meb'usan salonu muhalifi iken bilahare bütün bir meclisi Macarista . arı a ı me.·tedır. duklarını yazdı. kadın gazetecısinin cepheye geldiğini 
~ 11Yıhr derecede büyük ve fakat o arkasına çekip sürükliyen ve hattiı ek· 150 Poe n · 

0 
• Frcuche damdan düşer gibi gelen bu yazdırmış. Kendisi de kadın kıyafetina 

},f t~ loş ve hatti karanlıktı. seriyeti ekalliyete indirerek koca bir par· liraya kada~ go_n yanı 6 ~ 7 fıank (38) hakarete tahammül edemedi Bir cevap girerek ve kabil olduğu kadar makyaj 
~ b~da dinlediğim ilk meclis mü· limentoyu tehdit eden o Llltfi Fikri de • İtalya: musaade edılmektechr. ,Yazdı. Yazdığı satırlar çok sertti yaparak kendisini tanıtmadan havadis 
"~eat, zannederim, Lutfi Fikrinin ğildi. İtalya hükfuneti . . Makalede, Claude'ün şimdiye kacbr almış, kadın olduğu için, bu hususta 
Q "at ~r Rıza Nurun tevkifi dolayısile • • • • tandaşlarına 29

37 
f sergıye gıd:Cek va· yaptığı pis işler tadat ediliyor ve Cla- biraz daha fazla muvaffak ta oluyormuş 

lt~a ~ Badrazamı Mahmut Şevket Pa • Ayan meclisinin kuvvetli natuk ve ha· mektedir. Başk :ıank ( 176 lıra) ver- ude'ün uyuşturucu maddeler kaçakcılıi:ı ve diğer arkadaşlarını da atlatmağa baş· 
""''-·ı!lluteveccih bir istizah günü idi. O tipleri arasında reis Sait Paşa en ileri para çıkannak a lerde memleketten yaptığı söyleniyordu. Bu şiddetli hücum lamış, fakat rekabet yüzünden bu vazi-
~~ h-~ memnudur t tah "l ed · d"ğ · 
'"'il.( l> >O&&UZ ayana girmemiştim. Topçu gelenlerden olduğu halde ben onu ne Litvanya: · karşısında Claude fazla tahammül ede- ye e • . ~u emıye~ _ı e~ gazetecı· 
'1 i."tanın deliiletile meb'usan içti - gördüm; ne de dinliyebildim; faka! ta - Litvanya hükWnet' 734 f mezeli. Bu yazılara daha sert bir cevap !er badiseyı Fraıılroya bil~r. _ 
'l'op Yana ait locadan seyrediyordum. nıdıklarım arasından birisi maliye nazırı 1 iira) çıkmasına m .. ıd rank ( 

44 
vererek şimdiye kadar Freuche ismmi . Başkumandan, aldatıldığı ıçın fevkala-

~ rıtı henüz başlamamakla beraber Nail Beydir ki minyatür gibi bir yüzü Lehistan· usaa e etmektedır. taşıyanlann hep katil ve sabıkalı ınsan- de kızmış ve genç gazeteciyi yakalattı~ 
~ şiddetli asabiyet ve l:.eye<an vardı, çok kibar ve o nisbette zarif bir Lehisla~ diğer d 1 ti !ar olduklannı iddia etti. Bu meyanda gibi_ ha~rııllş.. _ .. 
)' YÜZünde ve gözlerinde okunu· zattı. Salonun en arka sırasında cıturma· biraz daha scrbes~ e ere . nazarar, da Freuche'ün namusuna tecavüz eder _ ş~di,. ~adın ~gına ~n gazeteci 
ltıı:nı'Jııı '4.b'uslaı:. arasında kuvvetli bıı t> tercih etınlştl. 639 o frank ( 38 3 r ır, va !•ndaşlara mahiyette uydurma mahiyette kelimeler hukumetınm ~~dahalesmı bekliyerek 
~ göze çarpıyordu. . Söze çok hafif bir sesle başlardı· 0 d.,_ Jepleri üzerine ·ab~a) ~e.rdı~ı gıbı, ta- kullandı. Bu defa da bu hakarete Freuche serbest olmak istıyonn~ amma, bu de-

"'ıı... -...ı.r, - riyaset makamı- recede ki ilk eilmleleri pek anlaşl:...zdı. mektedir. ) ancı ovız.en de ver tahammül edemedi dikod~u ~ir nıevzua da bükilıııet karış-
~ .r~ • salonun sol tarafını işgal et- Fakat biraz sonra bu ees, perde perda Romanya: Bu pislikleri mürekkep temizliyemeı.- .mak istem_ıy_o_rm_uş. ____ _ 
~ ldıler. Sağ tarafta ekseriya koyu yükselir ve nihayet kemal derecesini bu- Milli bankanın .. do .1 300 di. Kendisine kan lazımdı. Bir tabanca '~ •lıırurd1L Merkez ise lwımen !urdu. Mektebi Mülkiyede uzun senelP.r ley yani 480 frank (2r;~saa ~s! e .. o aldı ve rakibinin evine gitti Claude e- Tarihten sayfalar 
, _ :; orada en koyu bir ittihatçı devam eden mnammlili, onda perde per- ade edilrnekt d" ıra) ıçın musa· vinde mesai arkadaşlarile yemek yıyor- (Baştarafı 6 ıncı ta?Jf'lda) 

'tt~!'1 bir muhalifi, ild kişilik ma- de yübelen bu beligat kudretini temniye Çekoslo ~ ır: du. Kapıyı vurdu. İçeriye girdi ve laban- Biraz sonra Ankaraya gönderilmesi da-
... ~k: "'1~ _._,.ti v ya. ---...1-J..: be .... _._ ha -#..L. öriiJd 
""" baaL_-:--:_-.uam:g.: oturm~, hattl sami- ..-~- - . .. 220 frank ( 11 lira) serbP.st e ibra ~~ ş •0&&r-u1U da aauc1e·ün mUVAUA 1 - Ü. Bununla berabeı 
O~ dalmış görmek kabildi. 1Ur IWl Nail Beyin -*1in en yuksek edilir Fazla çıkarmak iste lç ç uzenne boşalttı ve orada fazla durnuya- bazı tefaatler üzerine ı.tinyede. kendi 

~;&l"Cle LQtfi Fikri; - parlimento ha- perdeye çıktJlma phit oldum: ı halli ~ ' österere rnüsa yen er, n:ıa • rak polise teslim oldu. talebesinden ve siWıtarlar katibi ı. . 
~tlbar:ne - harikulade denilecek bir Aradan çok uzun BeDeler geçtiği için ler. • g k ade alabılır- Yere yıkılan Claude bütün müdavatı mail Efendinin evinde blmımnı mü -

~ Ct\ridi idi. BiWıare ben o çatı altuı- fimdi mevzu. tamamile batınında deği~; 1 Türkiye: reddetti. Yanında bulunan mesai arlta- saade edildi. 
ıı..;;;;llilaıı de, ~~ı da, ~Naciyi de, ~t cınun loıltuğwıdan doğrulduğunu, Türkiye seyahat edeceklere ıs Türk da§lanndan birine bu fadanm tarihçe- Fakat ıııüneedm Hüseyin Efendi raha! 
~ S~~hıyı de dmledim. ı~k ~dar~~ olan bu adamm çe- lirası ( 363 franklık) bir müsaade ver-\ sını yazdırmağa başladL ederniyoı:cıu. H~ ~alde İstanbul~ dön -

ı.~\lltarı a hila -~özl~~- önündedir: lik bir sesle .kürsüde bulunan sadrizanı 1 mektedir. Lüzum gösterildiği takdirde So~ ınakal~ ve ölüm ihtizarmın ne ~ekt-eski mevkiini yenid~n ~nmak is· 
~?nut da da soylediğim uzere o gün Ta1't Paşaya. j daha faz'asına müsaade edilmektedir. old~gunu kendısı de merak ediyordu. üyordu. Bu maksatla Valide Kösem SuJ. 
'it c \'a Şevket Paşa, istizah takrirleri- - P~, paşa! .. Bu. memleket senden Yugoslavya: Unı_ted Presse vasıtasile pzetelere gon-\ tana mektuplar yazmağa bajladı. 
'lll lillfp verecekti .. ~ütün gözler, mecli· f~la ben~m memlek~~ız:?dir. Bir güıı bel· Yugoslavyadan SS50 frank (333 li· derılen yazılar, daha dizilip te piyasaya Bu ~e~tup~ ~ düpnanlann • 
~ p kapısında ıdı. Biraz sonra oka - ki ~n, bır ~~ra ~zunden bu mcmlc- ra) serbes•:.,. "tkanlabilir. çıkmadan Claude hayata g~lerini 1 

dan bırının eline geçti. 
tliıd\i llŞaıun zayıf ve narin hayali gö· ketı terkedip gıdersın; fakat ben bura • - · · • · · • · • • - yumdu. Gene düşmanlarından birisi münec • >,·

1 
l\dırnıarınd.an paşanın da çok h~ da yaşamağa mecburum. taleas_ı yok~u. Dilimizde okkalı söz deni- Bir taraftan gazetecinin cenazesi nak- cim Hüseyin Efendinin o lleJle için yap _ 

~f ~ve. asabi olduğu görülüyordu. Her Diye haykırdığını hatırlanın. O gün a- len bır !_ab~. v~ Hak k~ten paşa. çok !edilirken, diğer taraftan gazete miıve?.- tığı takvimin yapraklanndan birindeki 
\tr e~ bir sessizlik içinde idi; öyle yan salonunun kubbesi, ipek kadar yu- 0~~a~ı soz soylerdi. Mantı~_ı ~uvvetlı idi. zileri (Nasıl katledildim) serlevhasını ta- yazının muhtelif harflerini birleştirerek 
~ u lZlik ki, onun, meclisin giris ka· muşak olan Nail ~eyin bir çelik tınnetiı i ~~li-~ ucuna gel~n he~ sozu sarfetmez, şıyan reportajm reklamını ihtiva eden (vefatı Mehmet) terkibini buldu: 
~it oturacağı mevki arasına gelene: andıran bu keskin sesine ilk defa mih _ duşunerek ve kelimelen tartarak konu- gazeteleri satıyorlardı. - Vay alçalt! .. Padişahımızın ölümiı _ 
~ ı kısa mesafede mahmuzlannın rak oluyordu. şuz:du. İkinci bir pzetecilik k' nü istiyormuş! Bunda muhakkak bir ci-

() &ü ı &esi vuzuhla işidiyorduk. Gene bir gün, meclise 50 küsur mad- Aza arasında hem nat~k, hem de per· Gazeteciler mühim şahsiy:e:ı .. - nayet fikri var. Zıra henüz doku-z yaşın-
' ." l.Utı; Fikrinin üstünde siyah bir deden mürekkep bir kanun gelm:ş. en - vas;z ve .~k . eesurdu. Nıtekim paşa, bu liikat almak meselelerinde müh: :: da olan padişaJıuııudan başka Osmanlı 
"-l n n ~y ve çizgili bir pantalon ve cc- cü~nlerd~n ~eçtlkten sonra ôyan he - celadetmı ıst.ıbdat. ~"'.".'de Yıldız _sara- luklarla karşılaprlar. r.fı!8eJ.I o zatın fi- hanedanından kimse kalmamıştır. Halbu
~ b oı.et deliğinde de rengi ateş kır· yeti umwnıyesıne sevkedilmişti Her mad yına karşı gosterdiği gıbı, memleket mu- kirlerine muhalif bir gazete muharririni ki Allah bu hanedanı kıyamete kada.r ba-
' tr ır ~ veya bir kame!,Y.ı vardı. de okunduk~a N~il Bey ayağa kalkıyor: kadderatının mevzuu bahsolduğu müta- kendisile görüşmeğe gönderir. Evveli l ki ~r. 
bt)'~ enctiler!.. Çok ku~etli _delill~. müracaat ve iluıi re~e ~nnda cSevr• m~edC:U dola- doğru dürüst konuşur, cevaplarını alır, Dedil~r: . 

'- ile 8Öıe başladı. Sert ve gür bir ifa· kadar beligatine de istinat eyliyerek ten- yısile . duşman ordulannın sungu kuv - matbaaya getirir, sonra o yazılar matba- ~~am Bahai Efendi müneccim 
l..ılttılth~ devam ettL kit ~yor ve ek~riyeti ~e ikna eyliyor- ~~len altında -top~ sarayd~ tarihi ada kılık değiştirir ve devlet recülünün Huse~ Efendinin sayesinde bu mevkıe 

~iti F'ıkrinin bütün kudret ve mu du. Nihayet o gun 50 küsur maddeden ıçt~da da göstemuf, herkesın sindiği aleyhine o münasebetle ateş püskürülü,. gelmişti. Buna ...ımen zavallı münec .. 
~ı--~eti, şaşırtıcı ifadesind "d" Hi • mürekkep olan bu kanunun bütün marl- o ıçtimada tek muhalif olarak kalmıştı. Bir ikinci vak'a da odur gen t ·· cimin idamına fetva verdi. Cellada, er .. l.~"""'11\d e ı ı. - O kt tel , e ,, za m ıes· -_.....)lıJcı. e ~k çabuk ve o nisbette çok deleri ~dil etti Tadil &ömüyen yalnız iki .. ~~~ _gaze er, paşanın muhalefc- karşısına çıkar ve icap eden haberleri ı gun sabah erkenden gitmesi içm erri-
~ . _hucumdan hürmete ve hür - maddesı kaldı: tını cıstinkif. ~klin't.: ka~d~tmişler, toplar. Fransız muharrirlerinden biıi, rolu~du.. . 
::': ,..._ lltilızaya geçmesini bilirdL Me- 1 - Bu kanun neşri larihinden mule- .yegilne reyyi müstenldf salııbı, dıye general Franko ile görüşmek istiyonnuş Hıueyın Elendi o alqam kendi talihı-ıl 
t..._ltetı b?21na en ağır surette hücum e- berdir. yazmışlardı. g~zeU: ~l ~rafı tuttuğu için, Frankonu~ yoıc::dıv~ belki ilk defa olarak :1oiru • 
.:~ la.~·en derin tazim ve hürmet 2 - Bu ıcanunun icrasına ... nazın me- Rıza Paşa hakkında cbihakkin vatan - sozlennı daıma alaya alarak neşred,yo::-- yu- . . - . . . 
b;" \ ak ınuhatabını teessürden inşi- murdur. perver• tabirini emniyetle söyliyebilirlz. lannış.. Nihayet Franko bu genco si>z Yannkı ~.benim ıçın ıııurııımtur! 
lı; b hllı•ınnuniyete sürükler, muhata- Böylece kanun baştan başa tadil gö - Yunan harbinde Alaııoııyada Türk ordu- söylememeğe kanır vennlf. Karargaha Dedi. Sabah ıçm ll8lldaI hazırlandı. A-
l. et oıssın içine henüz girdiği anda rerek meclisi meb'usana iade edildi. suna büy~k bir zafer kazandırdığı gihi, geldiği zaman huzura kabul edi'.miyor nadolu yakasında af hazırlanması için 
"'\ nu ke k" . . • • • İtalya harbinde Çanakkalenin tahkinıın· 1· di- k daşlan de haber yolladı. ft t . ~ ın ıstıhzasile şaşırtarak ve ger ar a malUnıat aldıkları Sabahın ilk . . bı. tıindı. Nıtekim o gün kürsüde LÜt· Aza arasında güzel söz söyliyenlerden o yapmış, hatta bununla kalmıyarak Bal- halde bu atlatılıyonnuş. atladı. ışıklarile beraber sandaıa 
~~ bu birisi de Hu""seyı"n Hı"lmı" Paşa "d" t· t kan harbinin hayat, memat gu··nlerı"nde l\' h · uı. .sı.: k şaşırtıcı ifadesile Mah _ ı ı. s e 1u amr, evve.ua gazetesine mür:ıcaaı i:' it et Paşa, bidayette dimdik otur- lik onda Avrupai bir kıyafet tarzı da var- kendisine tevdi edilen vazifeyi kabtılde etmiş: .Benim yerime bunıya bafkasmı ~ bu sırada cellit ile ağalar onun 

tı Ukta bir ld" . dı. Uzun bir boy, uzun bir yüz, uzunca bir un tt'rcddüt göstermiyerck Balkan - . ·-- misafir bulunduğu evi sardılar. Bulama-
~ nu b" an ge ı kı balmumun- b" k L H · d ordularına karşı İsfanbulun en son kapı- yınca ardına du-şı··1 Ana ır heykel g"b" b .. ··ı·· ır sa a er ıçtima aya stanbulin, ''h· feragatle dolu olan Rıza "Da .. ftnın + .... _ u er. doluhisanna 

\, a.d ta ı ı uzu up e • .ı 1 H d k" "hk. .A "'P "'"Y v d .. ~~ afteır k ndinden geçti. hut jaket atayla hazır bulunur v'! tek ~ 0 an a ım öy istı amlarını o tah- rii hayatı da baştan başa feragat ve ce- an:na an once yetiştiler. Şeyhislimlan 
'-!:~ Fjı._. , uzun. seneler sonra ben, gözlüğü muhakkak yeleğinin önünde sal- im etmiş ve bu arada o kadar feragatle sarctle doludur. Konuşurken, sağını, SO· devıren, vezirlere kafa tutan, elçileri ha
,.,..,._~ Beyi~ hır giın ayni dairede lanırdL çalışmıştır ki, koleradan ölen askerlerin !unu ,aşağısını, yukansını düşünınezc!L ~ca bağlıyan bu yıımaıı herif bir yağlı 
ıı....Iı v• !in ~kitler parliınentonun btı Topçu Rıza Paşanın da iyan üzerinde cesetleri o sahada etten öbek öbek tepe- Sert söz söylerdi; fakat sözleri, tamamen ıph! boğuldu ve lloğazııı derinlikk,rll>e 
~:_ll1 di. Onlu hatibi orada hukuk mü - ehemmiyetli bir tesiri vardı. Sözleri dik- ler teşkil ettiği günlerde nihayet bir gün kalbi ve samimi olduğu için hiç kimse o- atıldı. .. 

"'tl ib .. _. un meb'usluk ve hatiplik katle dinlenilir, hemen yüzde yü~ tasvip paşa da koleraya yakalanmış, ümitsiz ve nun mütalealarına itiraza cesaret ede _ Hemen o gun defterdarlar onun m:ıı • 
--.:cınden uzun seneler geçmifti. olunurdu. Onun arkadaf1an arumda iti- yuı ölü bir halde fstanbula getirilmişti. mezdi. llannı ve parasını müsadere edivorlar· 

raa ujraDuf bemen hemen hiç bir mil • Askeri baJ&b bu bdar fedattrlıt ve ScaWaaddin Bu bir kısmı da yapıa olunuyordu. • r.,..,. c.. ----
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Qnkara şehir haberleri 1 
Ankara Belediyesinin 

hazırladığı talimatname 
Ankara (Hımısi) - Belediye rnecUsi 

son toplantısını yaparak belediye zabı -
tası talimatnamesi üzerinde görüşmele -
rini tamamlamıştır. Talimatname Dahi
liye Vekaletinin tasvibine arzedilecek ve 
bir müddet sonra ilan edilecektir. Bele
diye, talimatnamenin· esnafları alakadar 
eden kısımlarını ayrı ayrı bastırarak 
kendilerine dağıtacaktır. Talimatnameye 
konan yeni hükümlerden bir kısmının 
tatbikine geçmek için muayyen milhlet
ler tayin edilecektir. 

Talimatnamenin son fasıllarında sine
malar, tiyatrolar, dansingler ve diğer 
eğlence yerleri, hamamlar, berber dük -
kanlan, umumi çamaşırhaneler, sabun
cular, kullanılmış eşya satanlar, odun -
cular kömürcüler sevvar satıcılar, müs-

• 1 t w'J 

tahdemler idarehaneleri, tercümanlar ve 
rehberler, hamallar, sınai müesseseler, 
tabakhaneler, müşteil maddeler satanlar, 
depolar, nalbantlar ve ahırlar hakkında 
esaslı hükümler vardır. 

Alelumum satıcılar sattıkları madde
lerin evsafından mes'ul olacaklardır. An
cak matbu veya mahkiık sabit etiketi o
lan maddelerin zarflarının veya mevzua
tının her hangi bir hile ile bozulmamıg 
olduğu halde muhteviyatı bozuk çıkan
lardan etiket sahibi olan firma mes'ul 
tutulacaktır. 

Şekerci, pastacı, mahallebici gibi dük
kanların ön camekanlarının içine açık o
larai; teşhir için şeker, pasta, mahallebi 
gibi şeylerin konulması yasak edilmiştir. 
Kıldan yapılan diş fırçalarını satanlar, 

bunlann menşeinden takim edildiklerine 
dair resmi bir vesikayı ibraz etmedikleri 
taktirde; fırçalar belediye sıhhat mü • 
dürlüğüne getirilerek takinı ettirilecek 
ve vesika alınacaktır. Takim edilmemiş 

1 
ve zarf içine konulmamış di§ fırçalarının 
satılması yasaklar arasına alınmıştır. 
-.ua.:• ............ ~-----

lozan muahedesinin lo?JUl darülfünununun rneraaim salonunda Türk bqmurahhuı ismet PBf& tarafından imzası 

ltilif kuvvetleri çekildikten wıra Türk ordusunun ~tanbula ıirifi 

Sayfa 11 

Fener bahçe İzmirde 
ııeden muvaffak olamadı? 
~--------- * ,. * 
İzmirliler Fenerbahçeye karşı bllyük sempati besliyorlar, civar 
kasabalardan i'elen binlerce halk, ve stadyomu dolduranlar maç 
esnasında İzmirlilere oldup kadar Fener bahçeye de dost göründüler 

l'ennbahçe tc kımı 1zmlrda 

Fenerbahçe takımını mağlup eden Doğanspor takımı 

İzmir 18 (Hususi) - Ötedenberi İzmir- den topun diğer kaleye tehlike ynrattılı 
de çok sevilen Fenerbahçenin ilk maçta görülüyordu. 
kötü bir oyunla mağlOp olması İstanbul· İkinci devre birincisinden daha zevkli 
dan ziyade İzmirde hayretle karşıla~ış- ve heyecanlı geçti. At koşulannda oldu
tır. Daha bir hafta evvel al.~ gol far~ıylc ğu gibi, bu maçta müşterek bahse girlıo 
mağlUp ettiği takımdan dort gol yıyen, şenler pek çoktu. Bilhassa Fener tara
ayni takımın eksik kadrosu karşısında <fını iltizam eden tüccarlar ve avukatla» 
ezilen Fenerin ikinci maçta vaziyetini oldukça büyük bahislere girişlil~r. Ne-o 
düzelteceği bekleniyordu. tice berabere olduğu için iki taraf içlıı 

Fenerin meşhur oyununu görmek için de kayıp, şayanı dikkat bir rakam i!.:ıde 
yakın vilayet ve kazalardan binlerce sc- edemez. 
yirci İzmire gelmişti. İzmir stadı, şimdi
ye kadar görülmiyen bir kalabalıkla dol
du. Seyircileri taşımak üzere bu maç:ı 
mahsus olmak üzere altmış otobüs K'>
nak - Stadyom hattına tahsis edilmişti. 
Böyle olduğu halde seyircilerin büyük 
bir kısmı yollarda kaldılar ve stada ya
ya yürümek suretile gelebildiler. 

Tribünler, saha kısmı, localar karniler. 
dolmuştu. Bilet satışına göre on bini mit
tecaviz seyircinin stadı doldurduğu an
laşılıyordu. Yer bulamıyanlar geri dön
mek mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Hakem Ankaradan B. İbrahim in ida
resi altında evvelfı Fener, sonra <la Üçok 
spor sahaya çıktılar ve oyuna başladılar. 
Oyunun ilk dakikaları her iki tak1mın 
denemelerile geçiyordu. Fenerbahçc, \.ir 
gün evvelki oyunda olduğu gibi hasmı
nı küçük görmüyor, daha ilk dakikalar
da netice üzerinde müessir olacak hü
cumlar yapıyordu. 

Bugünkü Fener takımı, sanki bir gün 
evvelki takım değildi. Enerjik ve atılgan 
bir oyun oynuyor, orta muavindç oynı
yan Fikret, derin eşapcli paslarla daha 
ziyade açıkları takviye ediyordu. 

Oyun o kadar seri, ahenkli ve gi.iz<!lrli 
ki sanki sahada iki profesyonel takını y~r 
almıştı. İkisi de güzel ha•ekctlerlc haJ
ka iyi futbol seyri fırsatını hazırhyorlnr
dı. 

Asıl şayanı dikkat bir nokta, İzmfr 
halkı arasında Fener taraftarların111 fo:!
lalığı idi. Hemen her iyi hare'tct tri
bünlerden sürekli alkışlar topluyor, :ıh

lar, vahlar yükselip duruyordu. 
Bugünkü oyunun doksan dakikalık 

devamı müddetince iki takımdan hıç biri 
ezilmemiş, hiç kimse bu kale sıkışıyor, 

ı 
bu kale tehlike geçiriyor diyememi~tir. 
Çünkü bir kale sıkışırken saniyeler için-

En bitaraf bir göz bile bugün, Fenerin 
iyi bir oyun ç1karmasına mukabil şanslı 
olduğunu, tesadüfün yardımile mağlup 
olmadığını teslim eder. Üçok spor takı· 
mı, hasmından daha ahenkli bir oyun 
çıkarmış, Said'in Fener kalesine rıttığı 
gollerin üçü de uzaktan, mükemmel şüt• 
lerle olmuştur. 

İzmirlilerin endişesi 

Tesadüflerin yardımile mağlubiyet· 
ten kurtulan Fenerbahçenin İzmirde al
dığı neticeler, çıkardığı oyuna göre nor• 
malin fevkindedir. Fcnerbahçe ilk maçta 
ezilmiş, topa vuramamış, bir dakiknlık 
bir hakimiyet bile • tesis edememiştir. 

İkinci oyunda daha güzel oynamasına 

rağmen, İzmirlilerin ötedenberi alkışla• 
dıkları üstün oyunu göscterememiştir. 

Bu güzel oyuna ve iyi addedilebilecek 
netic.elere rağmen İzmir sporculan, alı• 
nan neticelerin İstanbulda istisgaı edil· 
mesinden endişedcdirler. 

Adnan Bılget 

Cim Lonrlos lskenderiyede 
gureşecek 

Atina 18 (Hususi) - Cim Londo:> dün 
İskenderiyeye hareket etmiştir. Cim Lon
dos İskcnderiye stadyomunda pazar gü
nü Kanada şampiyonu Kambel ile güre
şecek ve oradan Kıbrısa gidecektir. 

Adana koşu sah:ısı ağaçlandırılıyor 

Adamı koşu sahası, 'Ziraat mudüritiğu ve 
belediye tarafından Yansen planı dahilhıde 
ağaçlanmıı.ktadır. Bu hususta lcap ede~ ter
tibat alınmıştır. Koşu snh!l.Stn.n etr:ıfı bir 
orman haline getirilecektir. Bu iş için koşu 
sahasına 50 bin kadar okaliptüs ve ~iığer ye
§illlklerlnl muhafaza eden fidanlar dikile -
cekUr. 



12 Sayfa 

353 -
Erkek eşine düşkün ve muti 

olmah 

- 355 -
Bir güzellik musabakasmm 

birincisi gibi.. 
Beğendiğim erkek tipi. Beğendiğim kadın: 

Orta boylu, geniş omuzlu. göbeksiz, Güzellik müsabakasında kazananla • 
hi.ilasa biçimli bir \'iicud. Saçları koyu 1 rın tipinde, Madam Simpson tab!atin· 
kumral ve dalgalı olmalı. Ka~ları sa • de olınalı ve her dakika neş'e yaratma· 
çın renginde ve uçları kalkık bulun • lı. 
malı. Yüz uzunca, burun, agız ve çeh- Nevşehir - Niğde yolıında seyyar arti.-;t 
reye kudret verecek şekilde olmalı , Talat 
Gözler iri mai, manalı ve sert baluşlı (Adres yoktur) 
olmalıdır. 356 -

Tabiati: M~.ntıkscver _ve munsif. ol • Hem kad111 hem de erkek tipi 
malı. Yalan soylememelı. Ve asla ınad· ' 
cı olmamalı. Oyunlara Ye mükeyyifata İdeal çift ancak şöyle olur: 
ifrat derecesinde mUnhemik olmamalı. Temiz bir aile ve nezih bir sosyete 
Eşine mümkün olduğu nisbette bağlı hayatının icablarını te'lif etmesini bi • 
ve hatta ona muti olmalı ve sözünden len kusursuz, entelleklüel bir kadın • 
cıkmamalı. la .. . İş ve hususi hayatında otorite şe 
~ Aynı zamanda karısına ihanet etme- şefkati yerinde kullanan gene kusur -
mek sartile de biraz çapkın olmalı. Tat· suz (bedeni) bir erkek ... 

SON POSTA 

jRADV<Q] 
bugünkil Program 

19 :uayıs 937 : Çarşamba 
İSTANBUL 

Öğle ne~riyatı: 

12.30: Plakla Türk musiklsL 12.50 Hava • 
dis. 13:Muhtelif plak neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

15: Ankara stadından naklen: Spor bay
ramı münasebetile yapılacak merasim, 18,30: 
Plakla dans musikisi, 19,20: Mandolin orkes
trası Berk ve arkadaşları, 19,45: Konferans: 
C. Halk Partisi namına: Agah Sırrı fSporun 
ıevaidi hakkında), 20: Nezihe ve arkadaş

ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,30: Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev, 20,45 Bimen Şen ve arkadaşları ta -
rafından Türk musikisi ve ha!k şarkıları: 

(Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 

ve borsa haberleri, 22.30: Plakla sololar, o
pera ve operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 

İSTANBUJ, 

20 - ~layıs - 937 - Perşembe 

ötıe neşriyatı: 

1 

Sergiler hakkında bir tamim 
27 Temmuzda acılacak olan İ?tanbul do

l kuzuncu yerli mallar sergisi il~ Izmlr bey -
nelmilel sergisi hakkında dün Iktısa~ Veka-
letinden Milli Sanayi Birliğine bir tamir.:ı 

gelmiştir. 

Tamimde deniliyor ki: 11Bu sergilerin mu
nifak olması, iktısadi kalkınma için :iev -
letçe sarfedilen fedakarlığın icabıdır. Dev • 
Jetin bu münasebetle sanayi erbabından bek 
lediği, kendilerine gösterilen himayeye la -
yık olduklarını bu sergilerde ispat etmeli -
dirler. 

Geçen sene İstanbul yerli mallar sergis! 
muvaffak olmamıştı. Ayni neticenin bu sene' 
de tahassül etmemesine çalışmak sanayici -
!er için milli bir vazifedir. 

İzmir sergisi beynelmilel blr mahiyeti 1 
haiz olduğundan bu sergiye iştirak bilhassa 
ehemmiyetli addedllmektedir.• 

Dün zahire satışı yapılamadı 
Dün Anadoludan 21 vagon buğday, 2 va

tron çavda~, gelmiştir. Piyasada biı' ticaret
hanenin tatili tedlyat etmesi yüzünden mal 
sahipleri bu mallar için peşin para istemiş
lerdir. Veren olmamış ve satış da yapılma -

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava- mıştır. 
dis. 13: Muhtelit plak neşriyatı. Sanayi Birliği hey'eti 

Ankaraya gitti 
Akşam Tıeşriyatı: 

18.30: Plakla dans muslkisi. 19.30: Spor 
musahabeleri Eşref Şefik tarafından. 20: Sa-
di ve arkadaşları tarafından 'lürk r.ıuslkisi 

Muamele vergisinin gümrüklere ircaı hak-

Yapağı iarın lslahl hakkında rapor 
YapağıJarın ıslllhı tçi.n mahallinde tedbir 

alınması ve standardi!e edilmesi için yapa
ğı balyelerinln sevki esnasında kurşunian -
ması ve kontrol edılmesi hakkmch Ticaret 
Odasınca bir rapor hazırlanarak Vekalete 
gönderilmiştir. -,.. .................... ~ 

ı stan bul 1 "'rsası kapanış 
fiatları 18 - 5 - 1937 

PARALAR 

1 Bterlln 
1 Dolar 

20 Fransız :ırr. 

20 Lire~ 
20 Belçika :ırr. 

20 Drahmi 
20 İsviçre :ırr. 
20 Leva 

1 Fllorln 
20 Çek kuronu 
l Avusturya ŞL 
ı Mark 
1 Zloti 
1 Pengü 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
1 İsveç kuronu 
1 Türk altını 
ı Banknot Os. B. 

Ahş 
627,00 
126 50 
113.\)J 

120.oa 
8'>.00 
18.0() 

57J.00 
2J. Ol} 

63.~ 
70.00 
21.'.JO 
29. 
20. 
n. 
12,00 
48. 
()(). 

30. 
1059 
'.t54. 

Satış 
627.00 
126,SO 
lu,oo 
125.00 
84. OC• 
22. 00 

57S.00 
23.00 
66.00 
7S.00 
23.00 
29. 
23. 
2-t. 
14. . .JO 
52. 
oo. 
J2. 

t06U. 
m. 

Iı '\'e ·güzel söz söy lcmesini bilmeli, gi· Kadıköy Moda caddesi: (Ü. A.) 

yinişine itina etmeli ve şık olmalıdır. - 357 -
Tahsili: Yüksek tahsili olmalı. Ede- Mert ve vicdanh erkek 

kında rapor hazırlayan Sanayi Birliği hey'e
ve halk şarkıları. 20.3D: Ömer Rıza t;ırafın -

ti dün Ankaraya. gitmiştir. ÇEKLER 
•-----------İS_T_ANB----UL----~----......., ı-~~~~~~-.-A-ç_ı_lı_1~K-a_p_a_n;; 

dan ara.bca söylev. 20.45: Safiye ve arka -
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (saat ayarı). 21.15: ORKESTRA. 

22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla 
sololar, opera. ve operet parçaları . 

Londra 625.Si> 623.0t 
biyat ve şiirden anlamakla ona merakı 
da olmalıdır. Zengin olması şart ol • 
mamnkla beraber kendisini ve ailesini 

Erkeğin her şeyden evvel sözüne sa • 
dık, vicdanlı, temiz kalbli olması şarttır. 

Ticaret ve Zahire Borsası Nev-Yorıt 0,1901 o,1s9'> 

refah derecesinde yaşatabilmeli. 
Beyoğlıı Adra 

(Sarih adresinin ve isminin neşrini is; 
tememiştir ). 

- 354 

Yalmz giize11ik kafi değil 
Atalarımız: «Güzele kırk günde do • 

yulur!» derler. Benim aradığ1m tip şu· 
dur: 

l - Yüzü ve vücudü normal ol • 
malı. 

2 - .l\fünhasıran kocasına karşı • ica· 
bında • izzeti nefis fedakarlığının far -
zıayn olduğunu bilmeli. 

3 - Kocası ile yavrularınm gıda ve 
sıhhatleri ile tam bir ana ve kadm şef· 
kati ile alakadar olmalı. 

4 - Milli gururunu sevmeli ve bunu 
çocuklarına a~ılıyabilccek kadar tahsili 
olmalı. 

5 - Hemen her gün kocasmın en 1n· 
ce arzularını sezecek, kendisinde, yuva
sında, umumi işlerinde yenilikler yara
tacak kadar duygulu olmalı. 

6 - Okumayı sevmeli. 
7 - Kocası ile idealleri aykırı olan 

işlerde, anlaşma yolu ile, bu farkı gider· 
meli. 

8 - En nihayet müşterekP.n çizılecek 
bütçeye göre yaşamayı bilmeli. Hayat 
yolunda her ne bahasına olursa olsun 
eşine destek ve cesaret kaynağı olma· 
1ı. 

18/ 5 / 937 
=========~ -====-=======• 

Beğendiğim erkekte esmer ten, siyah 
göz, uzun boy, kuvvetli bünye, sert ve 
keskin bakış ve hatlar olmalıdır. 

Tabiati uysal, anlayış kabiliyeti fazla. 
hassas, tabiati sever, aşkı çok kuvvetli, 
yuvasına sadık, her işte sebatkar olmalı. 
Hercai ve yalancı olmamalı. Sözü özü her 
şeyi doğru olınalı, doğru görmelidir. 

Meslek: Hangi meslek ve san';;ıtte olur
sa olsun mesleğinin adamı, çalışkan. faal, 
başarıcı, aile ihtiyaçlarını temin edebil -
melidir. Yeter ki vicdanlı, merd olmalı
dır. 

İsparta: Gürse! 
(Sarih edres ve isminin neşrinı iste -
memiştir.) 

- 358 

" istediğim genç kızra derhal 
evlenirim ,, 

Alacağım herhangi bir kızın 
tam manasile bir ev kadını olması E\ -
zımdır. Evine ve erkeğine kalben bağ· 
lı, merd ve t~iz bir kalbe malik ol • 
malıdır. GüzıUiğ! orta derecede, mali 
·vaziyeti benim mali vaziyetim ile müte· 
nasib bulunmalı. Tahsili en aşağı ılk 
veya orta olmalıdır. 

Ağır başlı, uysal, temiz g~yirunesini 
bilen, musikiyi seven bir kızı bilh3ss:ı 
tercih ederim. 

.............................................................. FİATLAR 

Yukarı 
Konya ziraat müdürlüğünün 

bir tavzihi 
C 1 N S 1 1 Aşa~ı 

---- -
K. ?. K. P. 

1 - Karaaslan ve Saraçoğlu köylerl ara- Buğday yumuşak 
~ındaki mer'ada bulunan çekirgeler zıraate ı· Buğday sert 
her zaman zarar yapan neviden 0lm.ıyıp a- Arpa 
di çayır çekirgesidir. Ve ancak mer'ada ot Çavdar 

Mısır beyaz 
bulamadıkları vakit etraftaki ekinlere ge - Tiftik derili 
çerler. Bu sene çıkan ve henüz pek küçük 
olan sürfeierin imhası için köy hayvanları - r;:ka~amçı ba~ı 
nın yayıldığı çayır otlarını zehirlemek doğ-
ru görülmediğinden ve aynı zamaııda pek Peynir beyaz 

6 11 6 35 
6 5 6 7,5 
4 
4 20 4 23 
4 32,5 

112 20 o 
51 00 00 

160 00 
23 2S 26 22 

dağınık bir halde bulundukları cihetle ze - •'-========-====----=:::zm=-= 
hirli zehirsiz mahlfıllerle mücadeleye g-iriş -
lılenin muvaffakiyetli netice vernılyeceği an
laşıldığından daha esaslı çare dÜ:jiınulınüş 

\ 'E' mer'aya su salınarak çekirg~lerin ingin 
yerlerde su içinde boğdurulması muvafık gö
rülmüştür. 

2 - Bu suretle hem çekirge sürfeleri im
ha edilınlş ve hem de suya ihtiya<·ı olan 
mer'a sulanmış olacaktır. Bu işe sarfeı:Jilecek 
su için köylüden su parası ıstendl~i kat'iyen 
doğru değildir. 

Keyfiyetin saym gazetenizde tavzih buyu
rulmasını dilerim. 

Saygılarla, Konya Ziraat Md. V. 

Bu yıl fı"'dık mahsulü iyi 
Türkof!s fındık mıntakalarından bu sene 

fındık mahsulü rekoltesini sormuştnr. Gelen 
cevaplar bu sene fındık mahsutünün g-eçen 
senekinden çok iyi olduğunu bıJdirmektedir. 

Yeni neşriyat 
- ----

Buğday 
Çavdar 
Tiftik 
Razmol 
Un 
Keten tohumu 
Kuşyemi 

Nohut 
Fasulye 

Razmol 
Çavdar 
Tiftik 
İç. ceviz 

GELEN 
,.... 

= 
GİDEN 

1 

S'J.7 Tou 
105 • 
12.s • 

100 • 
87.5 c 

20 • 
26 • 
ll c 

9 • 

'.t35 Ton 
4JS « 

12 c 
2,.'i • 

DIŞ FİATLAR 
·-===-

K. s. 
Bu~day : Llverpul o ()ı) 

: Şikago 5 49 
Buğday : Vinlpek o uo 

o 00 

K. 

Bence ideal bir kadının meziyetleri 
bu kadardır. Bütün bu saydık!arımı ha- v AR L ı K - 93 üne.il sayı~ı Yaşaı· Nabi, 
· 1 a k l d h 1 ' b:ı · · Nahid Sırrı, Orhan Velı, Cemıl. Sena, Reşat 

1 Buğday 
Arpa : Anvers 
Mısır : Londra o oo 

ız o an bnç ız a er al ev ene .ıırım. c a1 H' 'd l\• 'd y f Ihsan cııhit : Londra o 00 
00 

1 

ı 

1 

lzmit kağıt ve karton fabrikası 
Asaf Can 

n ara Kayaş kapsul fabrı ası o. -ı.ı Saffet'in makale, hlküye ve şiirlerile çık -A k 'k N ~ .. 

1 

em , aını .. acı . usu • 

eczacı Nureddin Serim mıştır. 

1 Keton T. 
Fındık G. 

j Fındık L. 
: Hamburg 00 
: Hamburg 00 00 I 

Son Posta'nın 'l'cfri' ;ısı: 38 

Yazan: Kemal Rall'ıd 

Lebibe sanki bunları duymu~ıor, ba- - Yazık ki şimdi mektepte de~iliz1 .. 

şını bile kaldırmadan . yanındakilerle Hiç olmazsa, burada yabancı bir yerd~ 
oyun oynuyordu. O aralık Bülent de, misafirlikte olmasak! .. 
Turhanın vanına sokuldu: - Ne yapacaktın?. Gene kafamı mı 

- Masallah, diyordu, aldın yürüdün, yaracaktın?. 
yahu! .. Levilerle birlikte iş yapıyor • - Bu sefer pek okadar koiay kurtu· 
muşsunuz!.. Seni de ortak alacaklar, lamazdın, sanırım! .. Hoş, gen~ alaca . 
diye duyduk, Levi, Nihat, şimd~ bir d~ ğın olsun!. Bu hakareti unu~urum, zan· 
sen ... Fena ortaklık değil!! netme! .. 

Bülent, kendini tutamıyormuş gibi, - Bana ne?.. Herkesin bildiğini, 
dişlerinin arasından gülüyordu. Tur • ben de sana söylüyorum, işte o kadar ... 
hanın birdenbire kaşları çatıldı. Bumı Turhan, arlık konu!=imak istemiyor • 
görünce Büknt de omuzlarını kaldırdı: muş gibi arkasını döndl.i, iki adım attı. 

- Ne öfkeleniyorsun ayol?. dedi; Bülent de beraber yürüyordu: 
Levinin Kamirana tutkunluğunu bil - - Peki, bu akşam buraya bunlarla 
mcyen yok ki. .. Yıllardanberi berabe::- beraber gelmene ne diyelim? .. Lebibe 
yaşıyorlar. Zaten Nihatlı da adam eden gibi ince, bir kıza karşı bu hakaret ya· 
o ... Fena mı, şimdi şirkete sen de gir - pılır mı?. 

din!.. Artık istikbalin parlak dernek · - Onun buraya geleceğini ben ne 
tir!.. bileyim? 

Turlıan, di~lr.rini sıktı: - Bilmesen bile, yabancı bir yere 
- Hatırlar mısın, dedi, lisede iken 

1 
bunlarla beraber gelinir mi? .. Yakışır 

haniya son sınıfta idik; ben de dahn mı sana? .. Duymıyanlara bile belli et • 
mektebe gireli bir sene olmuştu. Bir miş oldun. Hele Lebibe, zavallı kız, se
gün benimle alay ettindi!.. s!ni çıkarmıyor ama, kim bilir ne kadar 

_ Unutur muyum? .. Sen de yerden üzülmüştür; bu hakareti doğrudan doğ-
bir taş kaptın, kafamı yardın!.. ruya kendi üstüne almıştır, ona gösteriş 

iç: in yaptığını anlamıştır. Gün ün birin· 
de belki barı~manız bik akla geicbil~r
di; şimdi artık hepsi geçti. Bu _yaplığını 
unutur mu hiç? .. Kendi elinle aranıza 
uçurum açmış oldun! .. 

- Başımdan çekil Bülend, kalbini kı· 
racağım! .. Beni büsbl.ilün sinirlcndir -
mck, deli etmek için mi ka!şıma çık · 
tın? .. 

Öteden poker masası haz1 rlanmıştı. 
Turhana seslendiler. Orııya doğru yü • 
rüdü. Yeni kağıtlar açılırken Arif pa · 
.')anın karısı, oyuna girmemf:k için şim
di de bas.ka bir bah:me arıyordu: 

- Dört kişi mi oynıyacağız?. Dört 
kişide çok kağıt geliyor da ben onun 
için hiç sevmiyorum. Beş kişilik oyun 
daha zengin! .. 

O aralık, yaşlıca bir kadın daha orta
ya çıktı: 

- Bari ben sizi yalnız bırakmıya · 
yım. Ne zamandanberi poker oynadığım 
yok ama ... 

Diye o da bir kağıt çekti: 
- Altılıları da getirin, beş kişi oynu· 

yor uz. 

Diye bağrıştılar. Lebibenin annesine 
birdenbire isteksizlik gelmiştı. Kamira· 
nın da, inadına, bütün hırçınlığı üstün· 
de idi. Oyun arasında: 

- Ne o, bu akşam üçlüden aşağı ka· 
ğıtla oyuna girmiyorsunuz, galiba . .. 

Diye kadıncağıza ikide birde taş atı• 
yordu. O da buna büsbütün sinirlendi. 

Şimdi de her ele giriyor, hepsinde de 
kaybediyordu. 

Bülend, bir iskemle almış onun ya • 
nında oturuyordu. Arif paşanın karısı, 
bir aralık ona dedi ki: 

- F<-na halde ba~ım ağrıyor; istersen 
gel, benim yerime biraz da sen oyna ... 

O sırada Lebibenin masasında oyun 
bitmiş, genç kız ayağa kalkmıştı. An • 
nesi bunu görünce· kızına seslcnıecek 
gibi oldu; sonra birdenbire vnzgeçti, 
sustu. 

Kamfran, hep böyle inadına: 
- Çitlenbik! .. diye bağırdı; bak, an

nenin başı ağrıyormuş; çok da kaybedi
yor. Gel bari, onun yerine sen oyna!.. 

Lebibe Poker oynamazdı; hatta pek 
iyi bilmezdi de ... Baska zaman da ol • • sa: 

- Benim böyle büyük oyun oynadı
ğımı gördünüz mü? .. 
D~yip çekilirdi. Şimdi, neden ise, on

lardan korkmuş, kaçmış olmak iste • 
medi. Yanlarına geldi: 

- Kalk anneciğim, dedi. Sen biraz 
dinlen ... Bir kaç eı ben oynıyayım. 
Kadmcağız onun yüzüne bakıyordu: 
- Kızım, bunlar sert oyuncu ... Sen 

nasıl oynarsın? .. 
Genç kız, kıvrak bir gülü!ile: 
- Ne yaparlar? .. Olsa olsa paramı a

lacaklar, değil mi? .. 
Diye dudağını büktü. Bülend, bun • 

daki taşın nereye düşeceğini anlamış, 

Parls 17 .65 17. 72 
Mil~no 15,015 15,1)8 
Brüksel 4.69 4.71 
Atlna Pr/.37 frl.72 
Cenevre S,4556 !l,47 
Sofya 63.9488 64.2 51 
Amsterdam 1.4384 1.4436 
Prag 22.6618 22,7525 
Viyana 4.2062 4.223:> 
Madrld 13. 7v90 U. 76441 
Berlln 1.9688 1.9750 
varşova 4.1662 4.1830 
Budapeşte 3.9810 S.9968 
Bükreş 107.5940 101U25 
Belgrad 34.3725 34.sı 
Yokohama 2.7486 2.7575 ı 
Moskova 24. 7125 24.615 
Btokholın 3. 10 S. 1132 

ESHAM 
-

Açılıı Kap-. 
Anadolu şın. "/o 60 
peşin 00.00 00.~ 

A. Şm. % 60 vadelJ 00.0() 00.()() 

Bomonti - Nektar 0,00 o.oo 
Aslan çimento 13.90 U,90 
Merkez bankası 89.25 89. 
İş Bankası 0,00 00,00 

Telefon .oo -
İttihat ve Değir. o.o -
Şark Değlrmenı . -
Terkos .0() -

İSTİKBAZLAB 

Açılıı Kap.., 
Türk borcu I peşin 20.40 20 21) 

• • I vadel1 20. 4:> 20.17S 
• • II vadelJ 20. ıo 19.SS 

TAHVİLAT 

Anadolu I pe. 
• I vaden 
ıt II pe. 
• II va. 

Anadolu mü. peşin 

Açılıı 
00.00 
Q0.00 
oo.oo 
00.00 
00.00 

Kapıw, 
oo.oo 
oo.oo 
oo.oe 
00.()1) 
00.00 

herkese de anlatmak istiyormuş gibi, 
uzun uzun güldü. Turhan, kıpkırmızı 
olmuştu. 

Oynamıya başladıfar. Turhan, Lehi 
benin oynadığı ellerde kağıtlarını bıra· 
kıp çekiliyordu' Genç kız da, elinde iyi 
kağıt olsun, olmasın, her oyuna giriyor· 
du. Nihadla o yaşlıca kadın kazanıyor; 
Turhan, oyunun başlangıcında kazan· 
dığını odareye çalışıyor, Lebibe ile Ka· 
miran da durmadan kaybediyorlardı. 

Kamiran bir aralık, yorulmuş gibi, 
sandalyesinin arkasına doğru yaslan • 
dı: 

- Bu akşamki oyunun hiç tadı yok! .. 
Diye omuzlarını kaldırdı. 

Bülend, şimdi de Lebibenin yanında 
oturuyordu: 

- Öyle ya, siz ·bu yakında pek tatlı 
oyunlara alışmışsınız, elbet bunları be· 
ğenınezsiniz! .. 

Diyecek oldu. Genç kadının bırdenbi• 
re gözleri kısıldı, dudakları titredi; k~· 
ğıtlarını fırlatıp masadan kalkacak gı· 
bivdi. Turhan, artık kendini tutamadı; 
Bülende döndü: 

- Oyun oynanırken clışarıdakileri!l 
karışması doğru değiJdir!.. Hoş, sen her· 
kesin işine karışmaktan zevk atının. 
ama... Hiç olmazsa oyun oynıyanlif~ 
rahat bırak! .. 

(Ark.aı' var) 
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ı İttihat ve Terak kide on sene 1 1 

ITTiHAT-VEcü k.İERAKKlif N SONU 
......... 

Talat, Enver ve C-amal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

• 
Kefken adasında ipsiz Recep reisle 

uzun bir mülakat yaptık 
ltefken adası, B urgaz iskelesinin kar

ş~llldaki adacık kadar bir şeydir. K ü
ç~~· fakat Karadeıiizin dalgaiarma 
:ogüs verebilecek tarzda yapılmı~ b:r 
h~~a ve toprak yığınından ibaret ve 
~ıanbaşa taflan ağaçlarile dolu bir 
:llnancıktır. Taflan çiçeklerinin biraz 

Uruk, fakat tatlı kokuları içinde üstü-
11.e ayak bastığımız bu güzel adada İp
~~ bir hükümdar gibidir. Gör?üğüm 
lt!er eşkiyaya, yani Arnavut Omcre, 
)' ra Aslana hiç benzemiyor. Yetmiş 
kiaşlarında, fakat pire gibi çevik, kes -
ı~ n ve zeki gözler, hayatını laka Üs -
~~de. ve dalgaların koynunda geçir -
b·IŞ.bır denizci... Tam bir kor~an, eğer 
dır iki yüz sene evvel gelmiş buiunsay
ti ı, b~gün, bizim tarihi tefrL1<:t muhar
trı~erı için Akdenizde geçen hayli 
el Uhirn vukuata ait - bir kısmı hayali 
e olsa! - bir hayli mevzu bırakabilırdi! 

ipsiz Receple mUIAkat 
ıa:izi om.uzunda asılı filintasile karş.ı -
k. 1

• lial ve hatır, kahve, sigara ... Dik· 
k~ ediyorum, Reis bizi süzmekle, tet
t(l• le rneşgul. Fakat, ben de onu tetkik 
el ıyoruın, çünkü hem enteresan bir a
trı~'. hem de onunla konuşmak hayli 
baş~ıın bir mesele. Ne taraftan, nasıl 
~ a~ak lazım geldiğini iyi tayin et-

tt 1cab ediyor. 
ita l'a.fında dolaşan cuşak:t lar, Reis'e 
ge~şı Çok hürmetkardırlar. Öyle, rast
Se e eşkiya olmuş bir türedi değildir. 
)~~rdenberi, kendi etrafında muhit 
Jıij~-... bir insandır. Köylüler de ondan 
Iuı ~etıe bahsediyorlar. Çünkü o köy
oll erın hiınımi olmuştur. Zenginlerden 
l'i alırsa beşini mutlaka köylüye ve • 
S:· Lüzumsuz yere vukuat yapmaz. 
Ça:lllaktan ve öldürmekten ziyade ka
da ~ık . yapmak taraf darıdır. Bu uğur
hayl· Ylı c~apı» - gemi - sahibi o~mu§, 
bul 1 gemı batırmıştır. Rizeden Istan
Ye~ :kadar bütün sahil onundur; her 
he e ı.el'kese sözü geçer. Yalnız bu 
rn:'kYer deniz ve herkes de denizci ol -
tQ)( Şarttır. Karadenizin neresinde bir 
'Et.et· gö~niz, bilmelisiniz ki bu, Receb 
c~ 8~ ~onüllü filosuna rnensubtur. Re-

}atıyor. Sonra bize dönüyor, ne istedi-ı ]erin veya ağaların köylüyü kendi he -
ğimizi anlamak istiyor: sablarma nasıl istismar ettıklerini an-

- Siz benden bir şey istemeğc geldi· Jatıyor ve bunlara karşı büyük bir hu
niz. Mutlak yardım isteyeceksiniz. Ha, ı sumet gösteriyordu. Gayet vazih su -
ne isterseniz yaparım. İttihatcılar fena r:tte gö~ül~yordu ki Receb Rel~in hü -
adamlar değil. Istanbulda onları sıkış· kumet fıkrı zenginden alıp fakıre \"er
mış görünce bizim arkadaşlara söyle • mek gibi basit bir prensip üzerine ku -
dirn , hep iniihab kutularına ittihatcı rulmuştur. Bu arada Kandıra beylerine 
pusulalarını at'Sınlar, dedim. Onlar da• de fena halde kızgındı. Eğer şu esnada 
hem bunu yaptılar, hem de ötekilere, ı yapılacak başka işler olmasaydı, orta
İngilizle birlik olanlara arada bir da- da düşman bulunma.saydı oniarın Re -
yak atıp göz açtırmadılar; ceb Reisin e1inden çekecekleri vardı. 

Görülüyor ki İpsiz, intihap müc3de- Fakat, Reis şimdi dahili meselelerle 
lelerine de, uzaktan ve sırf Türk vatan- meşgul olmak taraftarı değildir; harici 
daşı olarak, kendi kendine, !İttihatcı - düşmanla mücadele etmek istıyor. E -
larıı dediği milli zümre lehine müda • ğer beyler ,milli mücadeleye yardım e
hale etmiştir. Şu halde kendisile kolay diyorlarsa onlara dokunmıyacak, etme
anlaşacağız. dikleri takdirde halleri fena. Bu husus-

Biraz sonra, bana adayı göstermek ta benim fikrimi soruyor, benden ma -
l.izere, biraz gezmek teklif etti. Kalk - lumat istiyor. 

tık, bu küçük taflan ~r~anının güzel Kandıra beylerine kızıyordu 
kokularla dolu havası ıçınde, dolaşmıya 
başladık. Başı boş bırakılmış oldukları Ben de kendisine, lehlerind~ şaha -
için az zamanda vahşileşm!.~ kuzular, det ederek, aniatıyordum . Kandır::. bey
arada bir yolumuza çıkıyorlar. bizi gö- leri, o sırada hakikaten, milli mücade
rilnce korkarak bütün kuvvetlerile ka· leyi tutuyorlardı. Kandıra'ya girdiğimiz 
çıyorlardı. Bir aralık Reis, bunlardan gün, kuzular kec:erek bize ve bizim çc
birini görünce omuzundaki asılı flinta- telere, kasabanın Namazgah meyda -
sını hemen eline aldı, bir nişan, bir nında güzel bir ziyafet çekmiş olduk -
«bom!•, kaçmakta olan kuzu yere seri- larını anlattım. 

liverdi. On, on beş adım geriden bizi - Bir kaç kuzu kesmekten, bir kaç 
takib eden cuşakıı bu avı geriye götü- teneke yoğurt sarfetmekten ne çıkar? 
rüp akşama bir kuzu dolması hazırlat- Diye bunu kafi görmedi. Kaymas kö· 
mak emrini aldı. yünde yakaladığımız iki . insanın bu 

K endisile görüşüyorduk. Bana, gah beylerin yanında hizmetkarlık eden iki 
ada hakkında, fener kuleleri hakkında kişi olduğu ve beyin güzel bır atı ile 
malumat \·eriyor, gfilı etraftaki köyler gümüşlü bir eğerini ve biraz da parası· 
ve köylülerin hayatlarını ve onlarla o- nı çalarak kaçmış bulunduk!arını an • 
lan münasebetlerini izah ediyordu. Bey- lattım. (Arkast 1•ar) 

c::::==============,====== 

1 istanbuJ Belediyesi Ui:ılırı 1 
Senelik muhammen kirası 3000 lira olan FJoryada Haylayf adlı plaj t~slinı ta

rihinden itibaren 1 ci teşrin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık art-

tırmaya konulmuştur. Şartnamesı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli 
olanlar 225 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 20 /5/937 Perşcnıbe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2416) 

** Mikdarı Cinsi J3ir kilosu muhammen bedeli ilk teminatı ----

Hikaueleri 

BABİL YIKILIRKEN 
Nakleden: Faik Bercmen 

En büyük rakibi 
Sidarı zindana att1k
tan sonra krallığı eli
ne alan Menfid L'.t 
akşam çok düşünce· 

liydi.. Sarayın balk0-
nunda ağır adımlarla 
dolaşarak düşünü

yor: ve gecenin ses
sizliği içinde uyuyar: 
şehre bakıyordu .. 

Hayır .. O halkn iti
mat edemiyordu he
nüz .. İsrafil, dışarıda 
kalan bu tek rakibi 
onu korkutuyordu .. 
V c bu gece bu sessiz
liğin arasından Babil 
kralı bir hile havası 

seziyordu.. A vunmnk 
üzere, Babilin en gü

zel, en kıvrak ve en 
şeytan kadını olan 
Lakemiyi çağırttı. 

Hind ipekleıile, at
laslarile döşeli oda
sının giranbaha ::.e· 
dirinde uzanırken, 

kral şeytan gözlü ka-
dını kollarına alarak mırıldandı: j madan evvel beni kollarının arasm~ ~1a-

- Lakemi sen, ki ölümle bir oyuncaK cak ve aşkımla kendinden geçeceksın .> 
gibi oynıyan bir kadınsın!. Sen, ki g~ - ı Daidha - Sidarın karısı - karşısınd~ La
zelliğinin kudretine herkese ~yu~ eg. : kemiyi görünce hayret etti.. Fakat kar • 
diriyorsun, beni biraz dini~!. Israf 1~ bızı şısındakinin müşfik yüzü ona telfış ver
yıkmak için, mahvetmek ıçın desıscler 
hazırlamaktadır. Ve eğer ben mahvolur
sam sen onun zalim pençesine düşecek -
sin!.' Şimdi beni anlıyor musun? Seni o
nun yanına göndereceğim; haydi bir yıl
dırım ol da her şey bitsin artık .. 

Bu sözler Lakemiyi heyecandan boğa
caktı .. Menfid, ağır ağır kelimelerı fısıl
darken o, hem kralı dinliyor ve hem de 
bir plan tasarlıyordu .. Bu sevgilisi Lidarı 
kurtarmak için yegane fırsattı .. 

* Kralın yanından çıkan Lakemi doğru 
fsrafilin köşküne gitti. Gizli yoldan onun 
odasına geldi.. Ayaklarının dibin~ otu • 
rarak ve gözlerini, İsrafilin gözlerine Oi
kerek: 

- Ey ilahların en güzel dclikanhsı ve 
kalblerin kralı İsrafil! .. dedi. Ölüm veya 
taht saati yaklaşmıştır. Menfid ~eni öl -
dürmek için bu gece hazırlığını bitirdi .. 
Fakat kurduğu tuzağa kendisi düşecektir; 
zira, iyi bilmelisin ki Lakemi sana mef-

medi.. 
Daidha süssüzdü; üstünde ·sade bir el

bise vardı. Çok yaş dökmekten, gözleri
nin etrafı çukurlaşmış, karanlık ve yal· 
nızlık içinde geçen gecelerin ıztırabı ora
cıkta rengini bırakmıştı. 

Lakemi yapmacık bir tavırla sesine hü
zünlü bir ifade vermeğe çalışarak: 

- Ne kadar bedbaht bir kadınsın ! de-

di. 
Bu söz üzerine Daidha heyecanhındı; 

kollarını açarak Lakemiyi bağrına bastı. 

- Demek sen bana acıyorsun? De -
mek sen diğerleri gibi değilsin!. Ah! Öy-

leyse söyle; Sidar ve çocuklarım ncrde· 

ler? iki çocuğumu kimler emziriyor? B=ı.
na kocamdan bahset! .. 

- Lakemi ya\'aşça mırıldandı. 
_ Onu, iki siyah kölenin arasında çıp

lak bir halde giderken gördüm .. 
_ Ah!. Siyah köleler arasında mı? 

eıs ne derse bu taka onu yapar. 
Bira 

Son z Şundan, bundan bahsettikten 
n.i .ra konuşmayı seven, kendi fikirleri
~k onun fikirleri de vardır - izah et -
ırıuı·ten lıoş1anan bu ihtiyar kurda, ben 
~er 1 ~areketin manasını anlatmak ü -
bu e hır bahis açtığım zaman gördüm ki 
lad adarna bu bahiste söz söylemek faz
t}ıi}~r .. :Receb Reis bu işi biliyor. cHer 
diy etı o rnmetten olan idare etmelidirıı 
eıı:r~ •her millet 'kendi kendısinı idare 
ton e hakkını haizdir. ıı tarzındaki Vil
İiı7r Prensfuini bizim Reis, daha çoktan 

200 
200 

10 

kilo Neft 
k ilo Bt:zir 

42,50 kuruş 
43 > 

tundur ve senin esirindir. Seni kurtar • 
27 lira 8'3 kuru~ mak için kendi hayatını feda edecek .. 0-

Şimdi köle mi oldu o? O adam, ki onun 

heybetinden ve güzelliğinden, yıldızlar 

ayaklarının altına düşerdi! Onun haş • 

metinden ilahlar ve krallar bile korkar· 

dı. Ya çocuklarım; hiç kimse merhamet 

edip onlara süt vermiyor mu? Ah! Be • 

nim kanımı al da onlara götür, içir .. 

I:> enrnic:t· 
:ıı ır. 

ipsizin fikirleri 
~; ~iYQrlar ki İngiliz kuvvetlidır, di
t}ıe~ı l\gi.liz kuvvetlidir ama, kendi 
tılltı e~etınde, kendi milletinde. Be -
lir ~ılletimin içinde o kuvvetli olabi· l{:? Geçende buraya, bizim limana 
deniz en adasile sahil arasındaki küçük 
lti 5ak Parçası, onun, Karadeniz~ karşı 
li~iıı b~anını~ güzel bir limanıdır - İngi
~'-ı 1r denızaltı gemisi geldi. Hemen 

1\ arı . . 
~ gitt" ıçme sokuverdim ,sonra ben 
dt be ıın. Kaptan telsize dokunmasay
lliıe : 0 gemiyi yok ederdim ama, tel
lanın okunduğu için; şimdi uyuyan yı 
~Uiz· kuyruğuna basmayım, dedim. 
den beın bu. kuvvetini J:>en onun €!in -
\teti ş dakıkada alıveririm, onun kuv
~~ çnerede? Hem bu gemilerden b ir 
gônıu •kına~. Asıl iş, fakir fukaranın 
litıe a~d~d.ır. Sen fukaranın gönli.inü e
~dır bılır misin? Ha işte kuvvet ora
di. b:

1 
l{oca Abdülhamid bunu bilme

,... 4:lJ seyd· b . 
.. ııydik'> . ı. ız buralarda dolaşabilır 
(}tılar1 da It~~atcılar biraz bildiler ama 
~ec b d~m~n rahat bırakmadı. 

l'at e- Reıs soylüyor, söyllıyor Ha-. • cern· - ··· 
1'i va ıyet, devlet hakkınd:ı fikirle -

r. Bir filosof gibi, bunları an • 

fıçı Süliyen [bir fıçısı, J 2000 > 
Köprüler için lüzumu olan yukarıd:ı cinsi, mikdarı ve muhammen bedeli ya-

zıh olan Boya açık eksiltmeye-pazarlı!{::. konulmuşlardır. Evrakı Encümen kale-
minde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hh:asında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 20.5.937 perşembe güntı 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2829) 

--· - --
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiieti. 

Şişli Çocuk Hastane~ı Baş Tabip-
liğinden: . 
Çocuk hastanesinin poliklinik günleri le muayene saatlerini gösterir cet\'eldir. 

1 Şubeler Öğleden evvel Öğleden sonra 
1 Dahili hastalıklar Pazart<'si, Çarşamba, Perşembe. Cuma, Çarşamba 

Cumartesi. -Çocuk hastalıkları Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşembe, 
Cuma. 

Cildiye ve efrenciyc. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cu • Salı, Çarşamba 

martesi. 

Kulak, boğaz, burun Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi. Salı, Çarşamba, Cu -
ma. 

Göz hastalıkları. Pazartesi, Salı, Perşembe, Cu • Salı, Çarşamba, Cu -
martesi. ma. 

Harici hastalıklar Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Pazartesi, Salı, Per -
Cumartesi. şembe, Cuma. 

Çocuk cerrahisı ve Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Salı Per -
Ortobedi. şembe. 

İdrar yolları Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşcmbl', 

Cuma. 

Röntgen. Her gün Her gün 

Asabiye Cuma 

Diş. Salı _, 
Poliklinik saatleri sabah saat 10:30 dan 12 ye kadar ve öğleden sonra r , 

13,30 dan 15 e kadardır. c2819> 

. mm için seni öldürecek olan celladı uy

kusundan uyanmadan öldürelim .. 

. 

t 

Lakemi, orada da çok durmadan çıktı. 

İsrafil bu ani darbeden şaşkınlaşmış· 

ı .. 
Hemen, tunç levhaya elindeki tokmakla 

bir kaç defa vurdu .. Boğuk bir ses bütün 
sarayını dolaştı. Ve biraz sonra koridor• 
arda ayak sesleri, silah şakırtıları du · 
yulmağa başladı .. 
ı 

* Zindanın kapısı gıcırdıyarak açıldı; 
tahta bir kerevete yarı uzanmış bir de
likanlı hemen yerinden zıpladı. Lakeıni 

höcrenin kapısını kilitliyerek içerı daldı, 
ve Sidarı kucaklamak istedi.. 

Yerinden doğrulan delikanlı onu itin
ce, ateş gözlü genç kadın dişlerini ısıra -
rak kerevetin bir ucuna ilişti. Kendını 

topladıktan sonra Sidara yaklaşarak tit

rek bir sesle: 

- Sidar! dedi.. Şafak sökmeden sev -
diğin kadını sana getirmek için hayatımı 
tehlikeye koyacağım. Karını süsleyip yol
lıyacağım.. Yalnız beni hayalinden çı -
karma; beni ayaklarının altına alma! .. 
Seni buradan kaçıracağım ve tekrar tah
ta kavuşturacağım .. O vakit, bu sadık ca
riyene neyi reva görürsen onu yap!.. 

Sidar sadece: 

- Haydi selametle git!.. diye cevap 
verdi.. Burada çok durma .. Haydi çabuk .. 

Lakemi, Sidarın karısının yanına gi -
derken kendi kendine şöyle söyleniyor
du: 

c Hayır hayır .. Sen her şeye rağmen ba
na ram olacaksın! Sen Lakeminin ateşin-

_ Açlıktan ölmezler; merak etme 
Yanlarında sütnineleri var .. Onları toı~ 
rağm üstünden alıp kucağında uyutuyor. 

Daidha birden bağırdı: 

- Toprağın üstünden mi? 

- Evet! .. 
- Öyleyse ben onlara yastıklar yap • 

malıyım!.. Saçlarımı kesiyorum. Onların 
kü~ük vücudunu sar, ısınsınlar .. 

Ve sözlerin! bitirince Daidha uzun saç
larını keserek Lakemiye verdi: 

- Al! .. dedi. Döndüğün vakit onlar • 
dan, dudaklarında buseler getir bana .. 

Lakemi gizli bir sevinçle odadan çıktı. 

* Babilin en güzel ve kıvrak kadını, a • 
teş gözlü Lakemi Daidhanın ipek saç -
}arını kendisine taktı .. Ve kıyafetini ona 
benzeterek Sidarın yanına tekrar diin
dü .. 

Güneş höcreye ilk ışıklarını saçtığı v:-
ki t ikisi hala geçirdikleri gecenin sar -
hoşluğu içindeydiler .. 

Fakat biraz sonra Sidar, gözlerini a • 
çıp yanındaki kadının kansı değil de La
kemi olduğunu görünce, onu ayaklarının 
altına alarak kinle, çiğnedi, çiğnedi .. 

Yarmki nushamızda : 

Aşunun Köyü 
Yazan: Peride Cellil 

den kaçamaz::;ın! .. Bu gece, yıldız kaybol- "---------------_. 
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Endülus .Şövalyesi 
Abdurrahman BA RB AROS ~2~~~ 

Yau'.l: A. R. 

Arh k Abdürrahmanın bütün varlığı, şairlere ilham 
veren o emsalsiz hüsnü cazibesine, çelik gibi kollarının 
emsaJsiz kuvvetine, Rahman ismindeki genç atına ve 

..._..,_Korsan Peşinde ........ __. 
~azan : Cehi l Cengız 

Yıldırım adını verdiği o kı iıcına inhisar etmişt! Doğan Reis te jüzettayı seviyordu 
- Bugün gene onu gördüm. J - Artık bu muhit, beni sık•yor. 
- Abdurrahmanı mı? - Ne yapmak istiyorsun?.. Do.ğan Reis bir aralık Barbaros:ı h:- ı öldür~1eğe mecb1;1:r olac~ktık: j - İnsanın bir günü diğer güniiO' 
- Evet. - Bu muhiti değiştirmek .. başka bir ta'ben. Dogan Bey kaıımıak ıstedı.. benzer mi? Yolculuk uzadıkca asab~ 
_ Nasıldı?.. yere gitmek .. daha başka bir hava te • - Ya bugün gemi birdenbire batsay· Uzun yıllardanberi bu kadar güzel bozuluyor. İtiraf ederim ki bu t>erıilll 
_ Her zamankinden, daha· görül • neffüs etmek.. dı da, denizin dibine göçüp gitseydik. ve sehhar bir kadmla karşı karşıya o • i!k uzun deniz yolculuğumclur. . 

meye şayan ... Bornozunu, omuzlarına - Buna, neden lüzum görüyorsun?.. Acır mıydın bana, Hızır bey? turmamıJ olan genç kaptanın damarları - Dün denizden şıkayetci değild~llt 
o kadar zarifane bir şekilde atmış .. sağ - Dedim ya .. artık burada, böyle hiç Diye mırıldandı · tutuşmaga başlam.ıştı. Jüzetta! Bu gece dalgalar daha kil~ 
yumruğunu, öyle kahramanca dizinin değişmiyen bir hayat geçirmekten bı- Barbaros hazin bir tavırla genç kap· - Uykum geldi.. ben gidiyorum, Hı· ve seyrektir .. dün f1rtma vardı. Dlllgt' 
üs.,üne dayamıştı ki... Atının üzerinde, kıp usandım ... Hep, aynı mı:ı.nzara .. hep, tanın yüzüne baktı: zır Bey! lar geminin güvertesinden aşıyordd-
tahta yeni otumıuş genç bir hüküm • aynı insanlar .. ve hep; 0 sakin, sönük, - Sağ kolumu kaybetmiş gibı acır - .. Jü=etta manalı bir bakışla Doğanı Buna rağmen çok şen ve neş'eliY~ 
dara 'benziyordu. heyecansız hayat... dım, Doğan! Sen de bilirsin ki, Cezayir· suzdukten sonra: Denizden hiç korkmadığını söylemi$ 

Abdurrahmana, memleketin bütün ı - Pekala .. nereye gitmek istiyor • de benim yetiştirdiğim ve kendilerine - Misafirimiz aç kalkıyor .. elimle pi· tin! Fakat şimdi... 
genç e11kekleri hased ediyordu. Pek ço· sun?.. güvendiğim iki genç kaptan vardır: Bı· şird~ğim balığı beğenmedi galiba .. ?! Jüzetta Doğan beyi ilk görüşte sef' 
ğu, ona benzemek istiyordu. Fakat; ta-1 - ispanyaya gitmek istiyorum ... ri sen .. Öteki de Hamza. Cezayir sahil· Dıye mırıldandı. Barbaro~: mişti. O kadar çok sevmişti ki.. artıJ 
biatin ona verdiği yüksek mümtaziyet· ~Annemle babam, bana oraya aid 0 ka· lerini, ben ölürsem, siz koruyacaksı • - Doğan! Beni yalnız bırakma! Barbarosun yüzünü görmek ve sözletf 
leri, hiç kimse taklid edemiyordu. ,. dar çok şeyler nakletmişlerdi ki. .. He- nız! .. . • • Diye bağırdı .. sonra birden kadehine ni dinlemek istemiyordu. 

Tabiat, Albd~rrahmana bir çok müm· le lbabam .. onun orada, bir çok hatıra - . ~arb~rosun ~u. so~lerı ?nganm kal· sarıldı: Jüzettanın bu kadar çabuk değişııt' 
taziyet ve istısnaiye't vermiştL Lakin; ları var. Bunları görmek istiyorum ... Ve hını daglamış gıbıydı .. Dogan çok duy· - Bu şarabı vaktile Arşipelden al - sine Doğan sebeb olmuştu. Doğan B" 
ne kadar garibtir ki, aynı zamanda ta- bütün bu hatıralar arasında dönüp do- gulu bir erkekti. Barbarosu dinlerken mıştım ... Dünyanın en nefis iizümiin· is o gün gemisinin batmasından se>Jltl 
lihsizlik de onu takib etmişti. Bir sene laşırken, hayatımın da bir hayli değişe- ö~ü~e ~kıyordu. Ve bir an için şöyle den yapılmıştır. Neden içmiyorsu_n? Barbarosun gemisine gelmes~ ve kafi!~ 
içinde, biıibirini müteakıb evvela anne-

1 
ceğinı zannediyorum ... Sen ne dersin, duşundu: . - Ç~.k yorgunum, Hızır Bey! lstira- rada birlikte yemek yemeleri prenses' 

sini ve sonra !babasını kaybederek ha· bu fikrime?.. - Barbaros bu kadını sevıyorsa, ona lhate muhtacım. Dinlenmek istiyorum. bütün hislerini altüst etmeğe yetrııif 
yatta yapayalnız kalmıştı... Arablar, I Salih ,-sükllt etmL':ti. Başını, göğsüne emel bağlamışsa, içimin ve gözlerimin Jli.zetta Doğan Reise gözünün ucile ti. 
ansızın bir !baskınla (Sebte) yi zaptet-

1 
eğmişti. Parmaklarının ucu ile saka - ateşini söndü~.üp hemen buradan uzak· baktı. Dört yıldanberi erkek yüzü görrrıi~ 

tiıkleri için büy~ baba.~ı .~onl Cü~y.a-ı ı~~ı karıştıra kanştıra dalgın ve dü • laşmalı~ım. Juzett~ya ,tutulursam, Bar· Genç .kadının. bu bakışında: bir kadın, uzun yıllardanberı kadın Ya: 
nos da vefat etmış .. o •buyuk servetı ıs- şunceli daki·kalar geçirdikten sonra, ba· b~rosa ıha~~t .. etmış oıuru~. Barbaros, «- Gıtme .. bıraz daha otur!• züne hasret çeken bir erkekle karŞıl• 
tilacılar tarafından zaptedilmişti. şını kaldırmış .. Abdurrahman'm yüzü- dunyanın bulun kadınlan hır araya top Demek isteyen bir mana vardı. şınca elbette müvazene ve muhnkeııı" 

Al'tık Abdurrahmanın bütün varlığı; ne bakmış: lan~, .~e<fa edilemez. . D~ğan Bey bu manayı sezince sesini sini kaybedebilirdi. İşin ga1·ib cihetio' 
şairlere llham veren o emsalsiz hüsün - Aıa .. çok ata ... G it, Abdurrahmp.rı. • On~.n~e d.~ran ş~rap k.adehını :lud~- kestı.: daha fazla israr etmedi. bakın ki, şimdi de Jüzcttayi. Barbata' 
ve cazibesine, çelik gibi kollarını hari· ı Ora<la, seni büyük bir istikbal bekli - gına goturmuşken, ıçmedı .. yere 1J1raı.<· 1 Dogan. Beyi:': sa'b~ı tükenmişti.. sevmeğe başlamıştı. . 
kulade kuvvetine, (Rahman) ismindeki I yor. tı.. . . . .. .. Bu kadar guzel hır kadın ka~ısında O şimdi Cerbede bıraktığ~ Ayşecif 
genç atına, (Yıldırun) adını verdiğı o Demişti. Ve bu ıhtımalı. d '.unerek, bırkaç dah~. çok hareketsiz .kalabilmek için, ni düşünmüyor, gözü yalnız Jüzetil1' 
düz ve uzun !kılıcına inhisar etm!şti... Salıh'in bu cevbaı, Abdurrahman'a, lokma yemek yedıktcn sonra: , tecrubesi de Barbarosun yaşt kadar u· görüyor, yalnız onu seviyordu. 
Fakat; hayatta onu yaşatmak için, aca- birdenbire bir heyecan \·ermiştı. Belki . - ~ana müsaade et, Hızır bey! ~c- ı zun olması lazımdı. - Jüzetta! Sen gökten ver:' dü~ 
ba bunlar kafi gelebilecek mi idi?... de, hiç farkında olmıyarak, dudakları· dı. Vucudum çok yorgun .. ~emıklemn Doğan kendine güvenemiyordu. Bir bir melek kadar saf ve güzelsin! di * nın arasından, şu kısa sual dökülüver • sızlıyor. ~mıde kuytu bır yer. bulup rezalet çıkmasın diye kendini güçlükle yordu. Haydi, bana bir Venedik şar~ 
BiR VASİYET, ve BİR DE NASİHAT mişti: başımı koymak ve uyumak ıslıyorum. tutuyordu. söyle .. bunu dün de vadetmiştin! 

İ "kb ? Baııbaros: ı Bir müddet sustular.. Jüzetta bütün zekasını kullanarP 

. 'f.emisnan şehrinin kenar ~ahal~.ele- Sali~~ıay~~ :~~n ve düşünceli halile - Ben şenden fazla yorgun.~~~: -.. di· Denizdeki dalgaların gürültüsünden her şeyden önce Barbarosu sarhoş~ 
rı.nde~. hemen he~en. t~mamıl.e hucra sözlerine devam etmişti: ye cevap verdı. • Senden çok uzuld • .mı. ı ve yelkenlerin birbirine çarpan hışırtı- sızdırmağa karar vermişti.. cali bit 
bır koşede, (Sa1ıh) ısmınde hır adam\ E t Abd h . t"kb 

1 
Bir gemi kaybettiğım;ze yanmıyo. um. sından başka bir ses işitilmiyordu. neş'e ile Reisin kadehini doldurdu: 

münzevi bir hayat yaşıyordu. Bu adam, Ö ~ b've .' t kb 
1 
~.ra m~nb: ıs 1 d n b:· Fakat. içindeki gemici'erim de gem~ ·., Barbaros bu derin ve manalı sükutu _ Haydi bir tane daha. ıl'iniz! •. :ı-

mümkün olduğu kadar insanlar arası-' h'~k: dır 15

1
1 hta ı; ksenıb . ,1.r an a ır le birlikte gark olsayd 'ar, bu aeıyı ö-

1 

ihlal ederek: Kadehi u~attıktan sonra g~riye çel'>' 

k k k 
u um ar a ına çı ara hır. lünce'-·e kadar unutnıazdım. - Neden konusmuyorsunuz? dedi. d"ı .. 

na az arışıyor; çarşı ve pazara çı mu -
1 

Abd h d d kl b ·· • k J • mecburiyeti karşısında kalırsa, pek az 
1 
urra ~;~: u a arını u ·ere Elindeki kadehi bi .. yudumda boşalt- Bu kadar güzel bir hava içinde n1tın Hafif bir göğüs geçirdi.. . , 

kim::.c ile görüşüp konuşuyor .. işlerini lomuz a~·ın·ı· sı ı: } tı.. 1 memleleketine doğru giden insanların - Bir Venedik şarkısı mı istemişti 
bitirdikten sonra, gene evine dönerek, .. - Huku~darlık mı .. . Hayır .... ~en, Barbaros şimdi çek~nmeden, dü1ün· günleri neş'esiz mi geçcek? niz? , 
herkese karsı kapısını sımsıkı kapıyor-ıboyle şeylerı aklımdan bılc geçırmıyo· meden içiyordu. Bel~ivdı ki yanındaki Ve Jüzettaya döndü: Dedi. Barbaros şarap kadehini eliıl 
du. "' rum ... Sadece atım ve silahını ile baş • arkadaşına güveniyordu. Damarlarınd:ı - Dün beni bırakmak istemiyordun .. cie tutuyordu. ..il 

Salih'in, iki oğlu \"ardı. Biri, (İlyas);lbaş~ kalar~k.hür ve serbest bir hayat bir kaynaşma vardı .. Jüzettayı gör.iü- bana mütemadiyen şarap veriyordun! _ Haniya şu Senatonun yasak eıw; 
diğeri (Yunus) ... İlyas, büyüktü. Nak· ı geçırmek ıstıyorum ğü günden beri sevmemek için cebri Haydi, şimdi de dünkü gibi, kadehimi bir şarkı vardır, Jüzetta! Bana oO 
ilettiğimiz hadisatın cereyan ettiği za· - Şövalyeler gibi. nefs ediyordu .. genç kadım:ı yüzü.1e §arapla doldur bakalım! söyle.. • _,., 
man, yirmi iki yaşlarında bulunuyor-1 - Evet.. annemin anlathğı şövalye- dikkatli bakmak ve göz göze ge:mek is- Jüzetta iki ateş arasında kalmış gibi, Jüzetta istemiyerek okumağa bır 
du. Yunus, küçüktü. o da henü?! on ya- ler gibi. temiyordu. ıçini burgulayan korkunç hıslerle mü- dı: 
şını ikmal ediyordu. Gene kısa bir sükut devresı geçmişti. Şaıap .kadehleri dolup boşnldıkca, cadele ediyordu. Ba!'barosun J...adchini «Neron'un yaktığı Roma'yı ara~ 

Bunlıar da 'babaları giıbi inzivayı se· Salih, garib bir tereddüd içinde idi.. Barbaros da güneş kdr!?ısmda eriyen doldurdu.. geldim! Şimdi sokakları dar ve çat~ 
viyorlar.. lbunlar da babaları gibi az Abdurrahmana bir şeyler söylemek ;5• bir buz parçası gibi, irade kuvetinin eri· Öteki kadehler henüz bo.5alm&mı~tı. evleri birbirinin üstüne devriJınit ,f 
söylüyorlar .. söylenen sözlere de ekse-1 tediğı anlaşılıyordu. Fakat, zihnindeki diğini duyuyordu. Jüzetta: harabenin içindeyim .. Sezar'lant1 Y, 
riya hafif bir tobessümle cevab verı • düğümleri çözüp de bir türlü söyliye • Jüzetta: - Çok içiyorsunuz.. rahatsıl olmaz tığı Roma'yı arıyorum ben.Tijelleıı -~ 
yorlardı. mivordu. - (Sarıböcek) dediğıniz VenEdikliyi mısınız? kahramanların yürüdiiğü caddelerr'" 

Şehir halkı, bu mütevazi aile ile Abdurrahman, vumruklarım kalça • asılırken görmek isterdim, ded!, ben Diye söylendi. şimdi uyuz hayvan sürüleri geçtyo!:_.,w 

l o'l 
a: b ı · -' cfmrümde bir insanın nac;ıl asıldığını B b .. eıe-·_ meşgu mıya n.ızum i e gormüyor - !arına dayamış; bu küçük ve basık ta • ar aros: Klavdiyos'ların kurduğu kişill ' 

l~rdı .. 0n1 .. ar·ı· uza~tan. tanı.yanla. !·.da, Sa· ı vanlı odada gezinmeye başlamı;;tı. Bir görmedim. - Hayır, dedi, insanın şaraptan ra • pencerelerinden uzanmış miskin f e 

l h b k 
~l Il h rb 1 k .. Baı·baros endişeli bir mızarla genç hatsız oldug·u go-ru··1memiştir ı ha ı ı ı~~ .. ~~~ og u yas !n sı ı az. ı müddet, o da dalgın ve düşünceli bir . ız ş an görüyorum. 1 v~ bü~uculukle meşgul o,duklarını ıd- 1 halde gezindikten sonra; birdenbire Sa- kadının yüzüne baktı: Fazla şarap içen bir adam, nihayet sı· (Arkası 1XI~ 

dıa edıyorlardı. Hatta bunlardan bir l liıhin önünde durmuş: - İyi ki görmedin, Jüzetta! Ne de ol- 7.ar, uyur. -····-···----··-·····-·· .... ··--·~ 
Çokları S l · ı ·ı ·1 .. d'"kl . 1 sa, O, senin milletine mensup bir adam- Barbarosun o gece kendi kamarasın- r 

1 a 111 ı e og unu gor u erı za· Pek'!" ·· 1 b k 1 b b d D man, selam vermemek için başların çe- t - B at· soy e a .da ım, a a os· dır. Elhette onu göı ünc.e müteessir ola- da yatacağı anlaşılıyordu. Gerçi ka • Bir oktorun 
viriyorlardı. . u ...• e~, spanyaya gı ersem, ne ya • caklın! maranın içi çok genişti.. bir kaç kişi da- Günlük Çarşana.,. 

Salih'in evine, (Tarif) den başka hiç pac~gım ··· Doğan Bey ilave etti: • ha yatabilirdi. Fakat, Barbaros gemide ...:.::...:.---(*!./) 
kimsenin g· · 1.t ~ .. ··ı . . Dıye mırıldanm~tı. - Kardinal Kontarinonun yegen ı nı o güne kadar kamarasına bir kadın al- Notlarından 

ırıp Çh .. ıgı goru memışh. 
Tarif, (Akse!) köyünden şehre geldığı Bu sual karşısında, birdenbire Sali- aslanların ağzına atıp parçalatmak ge · mamıştı. Şimdi kamarasında yatacak o-
zaman, dalına (Salih) i ziyaret ederdi. hin dımağında bir şimşek parln:nıştı. rekti Denizde bir geminin teknesini i.ursa, gemiciler onun hakkında neler 1

1

ifo nasıl Sirayet 
Onun evinde saatlerce kalırdı. Bazan, Bu sual, onun düşüncelt-rini bir an ıçin- delm~ suçların en büyüğüdür. Şük • ~öylemezlerdi! Eder? 

1 

. k 1 • .lr' 
geceleri de orada yatardı. de ortadan kaldırmıştı. Artık Abd ur - retsin ki deniz üstündeyız .. ya araca Dog" an Bey duramadı.. .1 .. rı.,.. Şurada burada tek tük tifo vak'.,.... dl' 

Tarif öldükten sonra, artık Salih, ta· ı rahman ile serbestce konuşmasına bir olsavdık .. onu daha ağır işkencelerle Birden yerinden fırladı.. sıt olmuyor. Buna kat'iyyen saıgııı tıJ" 
mamile dosttan ve ziyaretten mahrum yol açmıştı. r-·=.:.----·----.. -·--····-·-- ' ...... j - Ben gidiyorum, Hızır Bey! Çok ra- nllemez. Münferld vak'alardır. He~ 
kalmıştı. insanlardan, büsbütün uzak _ ispanyaya gidersen, ne yap;cak • l\ Ö be 1,. l hatsızım .. dümencinin sedirinde ya taca- de her yıl tıfo aşısı yapmaıc mecb 

Yaşamıya başlamıştı. , E t c-~ • ·b· h tt k Y ğım. O bana yerini hazırlıyacaktı. hasıl oluyor. fi sın... ve ... vçnın gı ı; ayn a ~o· a· L f Sebzeleri p'•lrmeden, meyvalan bOI~ -..ıt * cemi olanların, sormakta haklı olduk· •:.. Czane er Dedi · "' ır çok iyi su ne yıkamadan yemen.ıeı. w 
Bir gün, ansızın Salihin kapısı açıl- 1 1arı bir sual... Ben bu sµale, evvela bir Bu ~ece nöbetçi olan ecuneler t unlar • Barbaros cevab vermedi.. yerde ne olduğunu iyi anlamadan ,ıı ta"' 

mıştı. Abdurrahman içeri girmiş: 1 nasihatle .. ve sonra da bir vasiyet'le ce- dır: Sadece uğurlar olsun demek ister gi- 1 memek, şüphell hastalarla temas e ,r 
- Selam .. baba dostu!.. Bir aikıl da • vab vereceğim ... Nasihatim, şudur: Bu· İstanbul cihet inde.kiler: bi bir tavırla başını salladı.. Doğan Bey: met, dalma hatırda tutulması 1~,,. 

k ld İ Aksarayda : <Sarını). Beyazıdda : (Bel- J.. tta b ·1 ı· d' ··1·· d1r Ttı bi h büytl .. mşma jçin sana ge if!I. gün spanya, içi dışına uymıyan bir ha- kısl. Fenerde : <Vltali). Karagimırükte : uze ya aşı e se am ver ı .. gu um • len tedbirler . o l assa ~ 
Diye bağırmıştı. ı yat içinde yaşıyor. Biz, Berberiier, Got (Kemal). Samatyada : ıErofılos}. Şehza- sedi.. dest lle sirayet eder. Bastalarla_.t ti" 
Salih 

1 V k d k · · edenlerin ellertnl çok iyi yıkamal~_. •• 
. ; dostu Tarifin oğlunu; büyük I saltanatını yıkıp devirdikten sonra, debaşmda : (Asaf). Eyüpt.e : <Hikmet e amara an çı ıp gıttı. 

hır heyecanla karşılamış .. onu kucak • halka geniş bir refah ve saadet temin Atlamaz>. Eminönünde : ıMehmet K."i. - * bundan sonra ispirto lle bolca dfiııl1' il' 
}ayıp alnından öptükten sonra, yanına ettı'k. Fakaaaaat .. bizi takib eden Şam zıml. Küçükpazarda : (Yorgl). Alem - B b ıarı, helalara kireç veyahud asi ,pi' t darda : <Abdülkadir>. Bakırköyünde : ar aros kamarasında Jüzetta ile külmesl lAzımdır. Tifo idrar llt de-'.. 
O urtarak söze başlamıştı: Arablarının hile ve desiseler~ne galebe {Merkez). Şehremininde : lNilzım). başbaşa kalmıştı. yet eder ve bu clhet.1 de ihmal etıı';; 

- Söyle baıkalım, Abdurrahman .. edemiyerek bütün nüfuz ve kudreti, Beyoi lu ciheündekiler: Gözleri yarı açı.le, yarı kapalı bir hal- Udlr. :seı altı günden fazla devaııı oıJ'. 
benden, ne akıl öğrenmek istiyorsun. onların ellerine \'erdik. Bugün Got kral· istıklM caddesinde : raalatasaray, Gn - de, genç kadının yüzüne baktı. ve başka bir yerde Arıza t.eşhla edfl~ 
Yoksa, sana çılgınca meftun olan ka- lannın, Got prenslerinin saraylarında; rihl. Galatada : (Hidayet>. Kurtuluşta: - Dünkü gibi neden şen değilsin, Jü- yen ateşli vak'alarda tlfoyu d~ 
dm veya. hud kız.lardan biri ile evlen • Şam'dan g"lcn bı"r alay serseri '"'ası - <Kurtuluş). Maçkada: (Feyzi). Beşlkt.aş- tt ? n· b ed b" ve derhal kan aldırıp muayene et 

k 
ed ~ J • ta : <Nall HalldL ze a. ün ir Ven ik ı.ilbülü gibi 

me mı arzu ı.y. orsu .. n? . yor... Bunlar; bizim çöl asilzadeleri - kulag· ımın dibinde şakıyordun .. ! Bu dlr. ':~ 
H h b 1 

Botaziçl ve Ada larda: rv-. 
- ayır.. enuz oy e bir şeyi aklı· mizin hakları üzerinde saltanat sürü - üstüdarda : <Sellmiye>. sanyerde : <A- gece yarasalar kadar sessiz ve hareket- <•> Bu nottan kesip saklayuadt ~ 

m a bile getiımiyorum. Sormak istedi· yorlar .. ve bizi: sarı. Kadıköyünde : (Saadet, Osman siz duruyorsun Bizi neş'elendirmek için bir albüme 7apı.ştınp koUekslJO• ,.~ 
ğim şey, büsbütün başka, - Siyah derili insanlar. Hulusu. Büyükadada : <Halk). Heybeli- bir şarkı bile söylemedin Sakıntı umanmnda ba notlar'" 

- Nedir?.. J IArkaaı vaTj de : <Tanaşı. J üzetta korkak bir sesle cevab verdi: L,..:;rlll-1 ,;;lm;;.d;;;,;,•-.d_m_na_.,,ye_t..;ı~._b_nır_. __ ~ 
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MiDE ve BARSAKLARI 
kolaylıklıı boşaltır. 

SON POSTA 

iNKIBAZI 

Sayfa 15 
-= 

ve ondan mOtevcllid baş ağnlarım cleferter. Son derece teksir edilmiş hir 
tuz olup MÜMASiL MÜS'r AHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY MAZON 

llEYVA TUZU ve DAHA KAT'I tesir eder. Yemeklerden sonru alınırsıt 
ve BARSAKLARı ALIŞTIRMAZ. Ağızd.ıki kokuyu ve 

HAZIMSIZLlÔI, MiDE Eı{ŞİLIK ve YAN. iALARINl giderir. 
tadsızlığı defeder. MAZON isım vo HOHOS markasına di ·kat. 

MiDE 

İdman şenlik eri büyük 
bir in tiz mla aşladı 

. ı~tiklal ve inkılabımızın başlangıç ta- talebeler sahaya çıkarak yerlerini alon 
tihi olan 19 mayıs bugün yurdun her t:ı-ı Cu~huriy~t ~rta .. mekt~bi beden tcrbı
l'afında heyecanla kutlulanıyor. yesı muallımı Mubcccelın kumandası ~1-

19 mayıs bütün memlekette gençli" j tında muntazam hareketler yapmaga 
"e. spor bayramı günü olarak knbul ediJ- başlamışlardı. Kızlarımızın yaptıkları 
iniştir. Bunun için bugün yalnız ıs~an-1 spor hareketlerinden sonra erkek taleb~
~I. Ankara, İzmir gibi büyük ş<'hirleri- lcr .sahnya .çı~arak K.a~ataş beden tcrbı
bı.ızdc değil, yurdun her tarafında ayr.ı ı yesı muallımı Hamdinın kumandası al-
&aau- ı'd 1.1 1 . 1 kt dır ı tında spor hareketleri yapacaklardır. 

~ mnn şen ı t en yapı ma .a . 
Şch · · d ı · · · b' ı Fener stadında rımız c spor e bısesı gıymış ın er- . . k 

te taleb d h b h k d llaı a Merasime Fenerbahçc stadında ıştıru e a a sa a er en en yo . r 

Çıknıış t 1 1 
. d ~ .t ~ edecek lise ve orta derecclı okullar Kn-

b , op antı yer erınc ogru gı megc ~ .. .. 
1 aşlamısl d dıköy kaymakamlıgı onunde, sporcu ar 

Sabah"ı ar. ı. t 
8 45 t T k . t d n Kadıköy birinci okulda toplandıktan son-

eyın saa . e a sım s a ı - ~ ~ 0 da resm· "d . . k d kl d u·~ . ra stada dogru hareket ederek saa~ 1 :ı 
ı geçı e ıştırn c ece er en nı-

Versi•- .. k k k 11 tal b T doğru yerlerini almışlardır. Fener sta-
ı._ ~ ve yu se o u ar e esı epe- . . . . d 
"'ilŞında H lk '1...-h . d 1. ta d dmdakı merasımde Selımıye ban o~u n Ud çesın e ıse ve or e- . . . . . 
tec('li ok 11 d k 1 ' G 1 t !'1" li- ,bulundurulmakta ıdi. Buradakı merasımı 
...._. u ar an ız ar a a as!lr'"'.r K d k.. k k ı·st bul alısi na-
-q;ına 1 k . h' a ı oy ayma amı, an v 
"" e, erkekler Perapa as ar asmaa ı ' b" t kl k k .. 11ı·m "Ozk mına ır nu u a açmış, er e mu.. ·• 
29 oparanda, sporcular Beyoğlunıia mektebi talebelerinden bir genç ate~i 
l uncu mektepte, uçak talebeleri Beyoğ- blı'. hitabede bulunmuştur. Talebe -.e 
Ü ~alkevinde toplanmışlardır. Bu saatte 1mOrcular geçit resmi yaptıktan sonra 
rııvers't ··k k k 11 ·· d Ş h '"" ba 1 c ve yu se 0 u ar on ~ c ır . spor hareketlerine başlamışlardır. 
tıdosu kull d ·· l · d T kı 'r ' b 1 o ar n on erın e aş ~.ı~ ı Taksim stadındaki merasim bittikten 

e:rı~osu olduğu halde Taksime luı.rcbt sonra talebe ve sporcular staddan çıkarak 
lllışlera· u k ı 'l..- • • 9 · o d ır. ça ta eU\."sı ıse saat ,J ı Cumhuriyet abidesine ve Fenerbahç0 a ı;tad - .. .. .. . 1) " • v ı· a dogru yurumuşlerdır. u_.4~ de stadındaki okullar ve sporcular da bu 

~-ı Ve Parti Başknnı Muhittin Üstün- staddaki Atat.ürk büstüne çelenk koya
to ~: İstanbul komutanı, üniversite rek- caklnrdır. 
)otü, maarif ve mektep müdürleri stad- ' Öğleden sonra saat 14 de İstanbul Tüık 
et::da Yer almış olan sporcuları tcft.ş Spor Kurumu tarafından haı.ırlana!l 

l3 •şll'rdir. .Programa göre Fenerbahçe ve Taksım 
ile u sırada stad 10 binden fazla seyirci statlarında futbol maçı yapılacaktır. 
da,_. d~lrnuştu. Binlerce kişi de ellerinde Ayrıca Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, 
sat ~t~releri olduğu halde bir türlü !ır-f Eminönü, Kadıköy, Şehremini, Şişli 
l'ııe up ta kalabalığı yarıp stada gıre-{ Halkevleri hazırlamış oldukları progra-
ş:c~c i?i. 1 ma göre şenlik ve eğlenceler yapacaktır. 

bı.eı- n _ıge Istiklfıl marşı ile başlandı ve ı· izmirdc 
\ırııı:.sı~ İstanbul Vali ve Belediye Re:ci. İzmir 19 (Telefonla) - Bütün İzmir 
liıh ıttın Üstündağ bir nutukla açtı. Di-

1

talebeleri erkenden sokaklara dökülmüş, 
are -n -ı k k b. .. l \>erdi 0"~0~ u ayma .nmı ır s~y ev idman şenliklerinin yapılacağı sahay3 

bir ' yerını kız muallım mektebındcn doğru gidiyorlardı. Talebe velilerı \"e 
talebeye b ktı ' . . 

~ut kl ıra · . . . ,halk. sokakları doldurmuş hır vaz.ı.yette 
'de u ardan sonra merasımc ıştırak idi. idman şenliklerinin son provaları 
a.ıı n talebelerle sporcular bir geçit res- yapılan hazırlıkların muvaffak olduğu 

:Yaptılar, bundan sonra da ilkönce kız neticesini vermişti. 

Mahkiim ç~cuklar için 
islih evleri 

l'afl (B~ tarafı 1 inci say.fada) 
ısu:tı, müdavat ve sevk masrafları il<> 
ıe11.danı olunacak memurlar ücreti bu 
ll:ıa~Pten. verileceği gibi beher çocuk içın 
bel t~ hır ücret verilmek suretile bu işın 
lll(l eclı~e Çocuk islahhanelerine veya sair 
tii~ası? görülecek kurumlara da gördü-
~ esı caiz olacaktır. 

fÇin ~d~n ha§ka adliye bütçesine 937 yıJı 
ltar ~tisas mahkemelerinin masrafları 
ltı §ılıgı olarak icap eden tahsisa• kon-

Cltnıştır. 

anlnşmanın tatbikatıdır. 

* Devlet meteoroloji işleri umum mü
dürlüğünün bütçesi 517.085 lira olarak 
,tcsbit edilmiştir. Bundan başka rnuva
zenei umumiye kanunu projesin~ ekle>
nen bir maddeye göre, mahremiyeti 
veya amele fikdanı sebebile istihkamlar
da çalıştırılacak erata yevmiye verile
cektir. 

Her sene rnuvazenei umumiye kamı

punn bir (H) cedveli ilave edilerek bu 
Hariciye ve sıhhiyede cedvele geçmiş seneler bütçe kanunla-

d liariciye Vckfıleti bütçesine evrak ve rile kabul edilmiş hükümlerden o ser.e 
l'ııo~ra işlerinin tnnzimi için kullanılacak 1 ~a~i ~er'i kal~cak olanları yazılmak~.a 
Si ehassıslar ücreti olarak 8400 lira tah- ıdı. Daımi mahiyet almış bulunan bu hu-
saı k k" l · · · &in onınuştur. Sıhhiye Vekaleti bütçe- um erın muvazencı umumıye kanunun-

~~ de Ankara Tıp Fakültesinin kurulaca- dan çıkarılarak ayrı ayrı kanunlar hali.: 
e;ı :Ye · h"'k" t ka Ve . rın civarında yapılacak istimliık1erc pe konması u ume çe rarlaşmış ve 
lira ınŞaata karşılık olmak üzere 40.264 bu m.a~satln M:_clise 27 ~~yiha. verilmiş~i. 
il 'Ankara şehri kanalizasyon etüdü ve Bu layıhalar Butçe Encumenınde tetk•k 
~a.n Projesi masraf1 olarak ta 50.001) lira, edilerek sıra ile umumi heyete se\•kedı
tıı &lık Propagandnsı için 30.500 lira ay· lecektir. Bunların tet:Kik ve müzakerl"si 

lnıştır. gecikeceğinden (H) cedvelinin bu sene

h1 Maliye V ckaJctinde 
~ aliye Vekaleti bütçesinde istisnni 
tipısranar faslında yeni ihdas edi!en tcr
~aıc e~ şun.lardır: Darüşşefakada yapıla
<ıı-...... alorıfer tesisatı masrafı 40.000 lira, 
··•ıan b" 

\tan .... utçesine yardım 743.095 lira, 
Si i . go}u tesisatı için 75.000 ve işletme
l"le Çın 45.ooo lira. Türk Maarif Cemtyeti
bı.ı r~rdıın 30.000, Ankara rndyo iı:,1.rısyo
ltra. çın Posta ve telgraf idaresine 500.000 

l)·· 
t>ara~:Yunuumumiye bütçesine sakı.: im
bat orluk borçlan için senelik mürettc
s.ı 70~e idare meclisi masrafı olarak 
tqhsj. OO lira konmuştur. Geçen yıl bıı 
litin:Ut 6.099.724 lira idi. Hükumet tek
l"l1 ist~ bu tertibe 4.742 643 lira konması
l'tı11t~:Yorken, Bütçe Encümeninin hu 
~ı.ı.. rı arttırmış olmnsına sebeo· Düyu-

"'lnu · ·' mıye meclisi ile son defa yapılan 

ki muvazenei umumiye kanununda mu
hnfazası tensip edilmiştir. 

Baldv"nin Başvekil olarak 
söylediği son nutuk 

Londra 18 (A.A.) - Başvekil Bald· 
vin, bugün genç mektepliler önünde 
~öylediği büyük bir nutukta, Başvek;ı 
olarak bunun son nutku olduğunu kay· 
dettikten sonra, ezcümle demiştir ki: 

Sulhu sevenlerin sarfettikleri gay • 
retlere karşı bizim bugünkü silahlan <\ 

mamız esasen çok acı bir cevaptır. Fa
kat bunun daha fenası bazı mahfellerde 
sulh bir kötü rüya .gibi ilan ediliyor ve 
harp ise akıllı adamlar için bir ideal 
olarak gösteriliyor. 

Büyük Britanya imparatorluğu ya
şadığı müddetçe biz, bu sahte ilahlara 
karşı seslerimizi yükselteceğiz. 

İŞTE BlR GÜL 
ı~ TE BiR GELiNCiK 

iŞTE B.R LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS ruju t~ 
min eder. Yeni icad ve Amerikan for
mülü VENÜS RUJLARI harikulade 
cazip ve çok &ahittir. Sıhhi VENÜS 
RUJLARI dudakları yakmaz ve ya
yılmaz. Kullananları hayrete dütü· 
rür. 

Dr. A.K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular Cad. 37 

DoYç'-E -0-Rl-EN_T_B_A-NK-.f 
Drcsdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedeln ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st. Tütün Gümrüğü * Her tiirlii banka ifi * 
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~, __________________ .... 

I ~ ........................................... 1 
1 Emniyet Sandığı ilanları 
....... 11111 .............................................. ... 

Emlak Alıcılarına 8 Taksitte Sat ş 
SEMTİ 

Üsküdarda Solaksinan mahallesinde 
Selamialiefendi sokak eski 22:1 ye -
ni 194 numaralı. 

Üsküdarda Tabaklnr mahallesındc 
Toptaşı caddesinde eski 336, 336 Mi.ı. 
yeni 336, 372, 364. 
Fatihte Kirmasti mahallesinde Emir

Ierhanı sokağında eski 19, 19 Mü. 
21, 17, 19, 21 yeni 15, 17, 21 No. 
Kartalda Harmancık mahallesinde 

Osmancık sokağında eski 848 yeni 
53, 53/l No. lı. 

Kuzguncukta İcadiye caddesind.:? esln 
16, 18, 20, yeni l.2, 14, 16. 

CİNSİ 

İkı katlı iki odalı kargir 
bahçeli bir ev 

Dükkanı olan hamam ve 

hamamın muayyen ha -
tab ve bahçe mahalli 
K5rgir iki dükkan 

Bir buçuk katlı ve dört 

odalı ahşnb bahçeli bir ev 

Bir fırın ve bir dükkan 

Muhammı;ıı 

kı~metı 

350 

1900 
500 

250 

450 

Bakırköyündc Cevizlik mahallesındc İki bu'ı\Jk katlı ve yedi 
Banyolar sokak eski 28, yeni 39 No. lı. odalı hamam, elektrik ve 

kuyuyu havi (deniz ke
narında rıhtımlı) ahşab 

bahçeli bir ev 2000 

Merdivcnköyünde Tekke sokağında Bir b1)tuk katlı ve üç o-
eski 5, 6, yeni 8 (kapt üzerinde 75 dalı ahşab bir ev 120 
No.) 
Kadirgada Şehsuvarbey mahallcsir.de Üç katlı biri yedi diğeri 
Kadirga Limanı sokağında eski 8:1-87 sekiz odalı kargir iki ev 2500 
yeni 49-51 No. Jı (üzerinde 64-66). 

1 - Arttırma 2 haziran 937 tarihine düşen Çarşamba günü saat 13 ten 15 e 
kadar Emniyet Sandığında yapılacak ve gayrimenkuller muhammen kıymetle -
rini bulursa en ço~·. bedeli verenin üzerinde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesi yntırmak Hizımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin, geriye ka1anı sekiz senede, sekiz müsavi taksit
te ödenir. TaksiUer % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gnyri menkul Sandığa birinci derecede ipo -
tekli kalır. (2'114) 

Doktor q<•--.. .-., ,ı-ımııımııımııımııımııımııımıı-~ 
BiZIM ÖRÜCÜ 1 lbrahim Zati Oget 

Belediye karşısında, Piyer ,~i 

caddesinde 21 numarada L rgll 
öğleden sonra hastalarını . 

,., ........ ,.eder- ~ , 

KAYIP: Pangaltıda Elmadağ caddeıılnde 

Lı;tlcnr etmiş olduğum 15 numaralı evin 
5/1/937 tarih ve 4437 - 443606 numaralı te -
mlnat mnkbuzunu zayi ettlm, !ıtkmü yok -
tur. (865) 

Artin Çc~ıgel 

Şerafeddin Öget sayın müşteri-
lerinin hizmetine daima hazır bu
lunmaktadır. Her nevi )Ünlü, ipek
li ve fantezi kumaşların yırtıkları
nı, yanık ve güve yeniklerini, ma
kas kaçıklarını belli etmeden örer. 
Adrese dikkat: Örücüler knpısı No. 3 de 
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Bizim Örücü 
Şarefeddin Öget 

KUMBA.RA BIRE, 
1000 

TARLADlR 
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Vağh -ve yagsız acı badem, ve yarım yağh gece kar -yagsız 
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Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

HASAN l•mlna ve markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU: İS T ANBUL. ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOÖLU, BEŞIKT AŞ • 

..... ~~~~~~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::---~~~~~~~~~~~~~~~~~-·--::::--~~~~-------
ARABACILARA MÜJDE 

Çoktanberi beklediğini_z dünyanm en meşhur Arhk ecnebi malı kullanmıya hacet kalmadı l 
Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; 

Avrupa malından daha iyi ve daha ucuz 

BAŞKURT 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları 

ve saire kat'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı 
muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malını verirlerse almayınız. 

Mektep idarelerinin Nazarı Dikkatine: 
Çatal, kaşık ve biçak takımlarımızın tarzı imalini görmek istiyen mektep 

talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur. 
Umumi deposu: Tahtakale, 51 No. lı Poker tıraş bıçaklan deposudur. 
Fabrikası : Beşiktaş vapur iskelesi itösalinde No. 28- 30 

Oksürenlere: KATRAN BAKKI EKREM 
Liseler Satınalma Komisyonundan : 
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Ekmek 

Dağlıç eti 
Karaman 
Sığır 
Kuzu 

Sadeyağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Pirinç 

Pirinç unu 
Un 
Makarna 
Şehriye 
1.rmik 
Kuskus 
Nişasta 

Bayaz peynir 
Kaşar » 

Kok kömürü 

TUvenan 
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Kriple maden kö. 
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355000 

55000 
51000 
16900 
15500 

34000 

67500 
18000 

42000 

2000 
22500 
8000 
2050 
2850 

450 
1100 

15900 
8200 

-810 

2050 
100 
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24.5.937 196 
Pazartesi 

saat 14 de 

24.5.937 
Pazartesi 291 

saat 14, 15 

24.5.937 
Pazartesi 

saat 14,30 da 

24.5.937 
Pazartesi 

saat 15 de 

24.5.l:J37 
Pazartesi 

saat 15,30 da 

24.5.937 
Pazartesi 

saat 16, 15 de 

24.5.937 
Pazartesi 

saat 16,30 da 

25.5.937 Salı 
saat 15 de 

187 

25.5.937 Salı 
saat 15,30 da 131 

, 37 kulem yaş sebze 216650 ki. 

1 
24.5.937 

25097 L. 1882 L. 28 K. Pazartesi 126 
saat 17 de 

48000 demet 
321650 adet 

Komisyonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ih
tiyaçları olan yukarıda mikdar, muhammen bedeli, ilk teminat eksiltme gün ve 
saatleri, şartnamelerin tE:darik bedelleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak ka 

palı zarf usulile eksiltmPye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü 
binası içinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasınm 

yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte teklif mektuplarını ihale için 
tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan -
lığına vermeleri 

İlk teminatlarını be1li gün ve saatlerden evvel Liseler Muha~ebeciliği vezne
sine yatırmaları. 
Şartnameler komisyowian bedelleri mukabilinde alınabilir. 

•• 
Türk Hava ({urumu 

(2607) 

' 
BUYUK PiYANGOSU 

2 • el k•flde 11 ı Haziran I 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 40. 000 liradır ..• 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .• 
Ayrıca : (3.000) liradan ba,Iıyarak (20) liraya kadar büyük ve 

küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz .•• 

'------~---------------·----------· 

En hot ve ~azı, meyvaların usare• 
lerinden istihsal edilmi~ tabii bir mey
va tuzudur. Emsalsiz bir fen harikası 
olduğundan tamamen taklit edilebil -
mesi mümkün def:ildir. Hazımsızhğı, 

mide yanrnaklannı, ekşfüklerini ve 
muannit inkıbazlan giderir. Ağız ko
kusunu izale eder. Umumi hayatın in~ 
tizamsızlıklarıru en emin surette ıslah 
ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

fNGILlZ KANZUK EczaMsi 

Beyoğlu - lstanbul 

Dünyada birinciliği kazanan 

saatleridir. 

Her yerde arayınız. 
115 birinci mükafat. 

@~:; ~.~~mH ~1i h:'j 
n akşama kadar hastalarını 

kabul eder. Tel. 24131 •• 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ· A Ekrem UŞAKLIGİL 
• S. Ragıp EMEÇ 

HASAG 
Lüks ve arabacı 

Lambaları 
gelmiştir. 

Arabacılara Umumt sabş yeri : İstanbul Tahta· 
mahsus kale caddesi 51 numaralı 
LAMBA 

LÜKS 
LAMBASI 

POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur. 

iktısat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdür
lüğünden: 

30 İkinciteşrin 1330 tarihli kQilun hükümlerine göre tescil edilmiş olan e~ 
nebi şirketlerinden İtalya tabiiyetli (Banka Komerçiyale İtalyana) bu kere ınıl' 
rac-;;ıla Bankanın Türkiye Umumi vekillerinden Francesko Poıni, Riza Benzor>• 
Panfilos Demetriyos, Popi Mario, Unberto Marka ve Mesul Muhasip Bruno çeri" 
oli'nin çekildiklerini ve geriye kalan Da vide Parodi ve Tokatov Victorio'ya j}a• 

veten Aroldo Vannucchi, Halın Barnathan, Fransua Afker ve Feruccio Colla'>rJ 
Türkiye vekilliğine tayin ettiğini bildirmiş ve lazım gelen vesaiki vel'mişti!ı 
Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
1 - (Gidip gelme) ucuz biletler üzerinden mıntakasma göre % 25 

ten bqlıyarak o/o 30 ve 35 ve kıt aylarında yüzde 40 a kadar tenzilitlt 
2 aylık kartlan, önümüzdeki haziranın 11 inci gününden batlıyarak a
ğustosun 10 uncu güniine kadar hükmü cari olmak üzere ikinci tertibi· 
nin de timdiden Şirket idare merkezinde salLfma baflanmıştır. 

2 - Bu tertib arasında ıaym yolculanmıza bir kolaylık olmak üzere 
aynca birer aylık kart ta mdas edilmittir. Bu bir aylıkların ıatıtına her 
ayın birinde batlanacak ve kartlar ayın 11 inci gününden itibaren me
riyete girecektir. Fakat bu kartlar % 25 yerine %15 ve 30 ve 35 yerİ'" 
ne % 20 tenzilata tabi tutulacaktır. 

3 - labu kartları blmil olanlar kendi mıntakalan dahilinde müker
reren yoİculuk haklarını bai~ olacakları gibi pazar günleri mıntaka ve 
kısım farkı aranmaluızın bilaistisna Şirketin her iskelesinde muteber 
olacaktır. 

İnhisarlar Umum Müdürlpğünden: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanla memur ş]J· 

nacaktır. İmtihan İstanbulda 31/5/937 Pazartesi günü saat on üçte Sirkecide irı· 
1 hisarlar Memurin Kursu binasında yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenletitl 

aşağıdaki evsaf ve şeraiti haiz olmaları gerektir. 

ı - Laakal orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 

2 - Askerliğini cfiilt veya kısa hizm etfü bitirmiş olmak. 

3 - 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 

4 - Sıhhatli olmak ve vazife ıfa!!nna mani bir rahatsızlığı bulunmamak. 
5 - İyi ahl§.k sahibi olmak. 

Bu beş maddedeki şartların rnuhakk ak tevsiki gerektir. 

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

konta. 

2 - HENDESE: cSatıhlar, hacımlar:t 

3 - MUHASEBE: cUsulü defteri:t 

4 - COGRAFYA: cUmumi ve Türkiye> 
5 - KİTABET: cOrta tahsile göre> 
NOT: 

A - İmtihana girmek isteyenler şimdiden bir dilekçe ile ve evrakı mü.sb~t~ 
lerile üç adet fotografla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat etmelidit' 
ler. 

B. - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar arasında ecnebi Ji• 
sanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğru cevap verenler tercih e&J.i!~ 
ler. -ı273h 

Fabrika flatına satılıyor. 

Asri Mobilya mağazası AHMED 
FEVZİ 

İstanbul: Rızapaşa Yokuşu No. 66. Tel 23407 


