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lngi te e Kra 60 devletin mümessilleri 
~nünde ve tezahürat arasında taç giydi 

Bayrak, çiçek, ipek elbiseler ve mücev
herler içine gömülen Londra periler 

_ memleketine benziyordu 

Merasim ,000,000 ha kın 
çılgınca tezahüratı 

arasında cereyan etti 
Bütün d.. d 1 . . ·ı 

60 
unya ra yo arı merasımı aynen neşrettı er, 

00 gazeteci dünya gazetelerine tafsilat vermek 
için çalışıyorlardı 

Taç giyme merasiminin filmi tayyare ile Dük dö Vindsora 
götUrUldU ve dUk gece filmi seyretti 

Soyadı yazrlmıyan\Hatayda Türklere yapılan 
mektuplar postaya tecavüzler menedilecek 
kabul edilmiyecek iş Bankasının Hatayda yapbrdığı tetkikat Suriye 

Banka.sını endişeye düşürdü ve harekete geçirdi 
Şimdiye kadar müracaat etmemi~ ba LA k' 12 (H • 
kin 1 d.ı 1 . . . az ıye u 

zdı ıs~:~tsoya rilda.:~n:ıası ıçın yl erdnı· susi) - Ha tayda 
en m ve ıgmı gazete e e ah lli h··kA t' 

kudukl .1 . •. k "f m a u ume ın 
o annı ı en rnrere nu us Tü kl k .. 
memurluklarına müracaat edip dr. w ~r~dd.atrl~ı gos· 
soyodlar t ·ı dilin . . t k ter ıgı şı e ı ve a· 

ının escı e esını ıs eme d 1 1 . h k tl 
ted. ı H lb ki d . . . a e sız are e er 

ır er. a u soya larmın tescılı ıçm iki ·· 1 h lk 
verilen mühlet 2/7 /936 da bitmiş bu .. gun ilelvv~ a 
lunmaktad.ır. Bunun hilafmdaki malti· fmudmessF erı tara • 

ın an ransız ma • 
mat temamen asılsız ve esassızdır. Bu k 1 d' d 

"dd d k ·ı t b" d"l am an nez m e mu et, soya ı anunu ı e es ıt e ı · <1t to dilmis . 
miş olduğundan yeni bir kanunla yeni- ~r es e . . .tır. 
den mühlet verilmedikçe buna imkan ransız otorıtesı ~.al 
d yoktu (Devamı 10 uncu saııfada) ka yapılan tecavuz· 
a r. !eri menedeceğini 

Bir piyango bileti 
bir evi altüst etti 

söylemiştir. Halk 
,~adin tahakkukunu 
beklemektedir. 

Halep 12 (Husu· 

İzmit 12 (Hususi) - Burada Kan- si) - Hatayda i~ 
dıra ka~sında çok garip bir vak'a ol- bankasının bir mü· ~"--_:.:.....;~~ 
muştur. rnes~Hnin tetkikaU-

Kandıranın tanınmış ailelerind ta bulunması Suriye lı Bankasının Ankaradaki merkezi 
birisi yeni tertip tayyare piyangosu!~ bank~sı mahafil~i har~~ete geti~iştir. lUlllllaya ne iktısadi, ne de coğrafi hiç 
devama başlam1şlardır. Tetkıkattan endışeye duşen Sunye ban bir sebep olmadığını ileri sürmüşler • 

Erkek bileti alıp ta eve dönünce kasının Antakya şubesi müdürü iki gün d' 
lo S. l'rf. Altıncı Corc dünkü 'ne rusimde giydiği elbise il@ karı, koca arasında tatlı' tarafından bi; evvel Antakya tüccarlarını yanına ça· ır. . . • . 

darı tıdra, 12 (Hususi) - 24 saat durma-1 dralılara ürnid vermektedir. konuşma başlamış, ve büyük ikramiye ğırmış, ve onlara bu sahanın ikinci bir Fransız Sefin Cenevreye gıdı yor 
lllerk:a~an ~ağmurdan sonra hükumet Günün son ışıkları henfür. ıslak olan ka çıkarsa, parayı ne yapacaklarını dü • bankayı besleyemiyeceğini -ye binaen- Fransa büyük elçisi Bay Ponso C~ 
l'ile zı, henuz zaif olan güneşin şuala- dife perdelerle bayraklara n<:şeli bir renk şünmeğe koyulmuşlardır. aleyh ikinci bir bankanın açılmasına nevreye gitmek üzere bu sabah şehri-

aydınlanmakta ve bu manzara Lon· vermektedir. (Devamı 9 uncu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) mümanaat etmelerini söylemiştir. An- mize gelmiştir. Sefirin bugün Hariciye 
- ... _ ... _ ....... - .. - ............... __ takya tacirleri böyle bir teklifte bu · Vekilünizle görüşmesi muhtemeldir. 

T>unkü bayrama hazırlanan Londra'dan bir kaç görü mı, 

Ziraat Bankası kanunu 
Dünkü müzakerelerde de müteaddit hatipler söz 
söyledi~er, lktısat ve MaUye Vekilleri izahat verdiler 

Ankara, 12 - Bugünku kamutay top
Jantısında şeref ve haysiyeti muhil, suçla 
rın hangi suçlar olduğumuı ve memurin 
kanunundaki cmuhilli haysiyet ve na
mus cürüm• kaydının ~ümulü derecesi -
nin tefsiri hakındaki mazbata okupduk-

tan sonra Türkiye cumhuriyeti ziraat 
bankası kanununun müv.ıkeresine devam 
olunmuştur. Maddelerin müzakeresi ea
nasında banka kanununa göre tanzim 
edilecek nizamname kelimesi üzerinde 

mütecaddit hatipler söz almı~lardır. 
Verilen izahatı müteakip kanun met

nindeki statü kelimelerinirı, nizamname 
olarak tashihi hakkındaki takrir okuna
,rak kabul edilmiştir. 

Celal Bayarın izahah 
Bankanın kanunun mecburi kıldığı 

(Devamı 10 uncu sayfada) 1ktısa.t Vekili izahat vcnrkeft 



2 Sayfa 

Her gün 
taç arasında ... 
Yazan: l\fuhittin Birgen -

K rallar ve hükümdarlar tarihinde 

iki kardeş başının, aynı zaman -
da değilse bile, birbirlerıni takib eden 
günlerde ayn ayn birer tac ile şenlen -
mcsi hemen hemen hiç de ~örülmüş bir 
feY değildir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Dimatzn tJazi/ esi X 

Bir kardeşin başına bir tac konması için 
bir veya bir kaç kardeşin başlarının kc
s;lmesi ise tarihin her taratta daima ko -
}aylıkla hatırlıyabileceği vak'alardandı. 
Yirminci asnn medeni hayat anlayışı, 

pek çok şeyle beraber bunları da değiş -
tırdi. Dün, Majeste Altmcı George'un ba
şına konan tac, dünyanu~ en büyük ve 
parlak tacı olmasına rağr:.cn, eminiz ki, 
iki kardeş arasında en k~çiık bir gıpta 
hissi bile uyandırmamıştır. Çünkü, biri
sı.in başına, dünya inıparntor1uğunun 
irnvvct ye servet timsali olan zengin tac 
konurken öteki de, aşkm ~içekli par _ Bazı kimseler kendi kendileri ile başbaşa kaldıkları zaman Insan düşünmiye vakit ve imkhl buldutu zaman haya -

h tl tl fl d- ·· · d 1 l H ld tının muvaffak olmuc:: değil, olmam1 .. eserlerini dü.,.r,nmeli, maklarile örülmüş başka türlü bir tacın, aya annın ta ı tara arını uşunmıye a ar ar. aya en ır ·-y i"' 
sebeplerini aramalı, hayatının mizanını yapmalı, istikbal 

bir kaç gün sonra, bütün kalb dünya • hayale kn=rlar, bu vaziyette tam bir esrarke-: gı"bidirler. İ 
_.. ır için daha muvaffak bir program çizmeğe çalışmalıdır. n-

smm heyecanlı gözleri ar sında, kendi Bu gibi adamlann kazançlı b; .. hayat tanzı·m etmelerın· ın· hl 1 k 
başının üzerine konulacağı zamanı bekli- imkanı yoktur. 

.... san dimağı afyon ile ze r enme için değil, düşünmek için 

yor! '* --== .... ----~·------------""""'=-------------=====-o======y=ara_tıım.~ıştı=-r=.==~==============------,,,,...,,_-====,...,._.-===-
Dünyada her şey fanidir. s!er iklil so

lar ve her başın akıbeti toprak olmak -
tır. Aşk yaşar mı? Yirr.tinci asırda, bir 
kaç aşkın öldüğünü gömıi.ış ve hatta, bu
giinkü gürültülü hayat içir.dc bu ölüleri 
tcşyie bile vakit bulamamı~ aşıkların sayı 
sma bakılırsa, aşkın ömrü çok kısalmıştır. 
Ya krallık? Hükümdarlık~ (J da aşk gi
bi, hayat gibi bir şey: Her ~ey veya hiç! 
Bunun için, kendisine aşkın ~içekli tacı
nı daha fazla yakıştırmış olan sabık hü
kümdarla milletin uzattığı tacı başınm 

üzerine koyan bugünkü kral ve impara
tor, bugün hiç bir bakımd&n birbirlerine 
.karşı gıpta edecek bir ~"Y bulamazlarsa 
elbet haklıdırlar. Her şeyin fant olduğu
nu gayet iyi öğrenmiş olan bu kamil in -
~anlar, yalnız bir şeyin ô:!mez olduğunu 
iyi anlamışlardır: Milletler ve onların ira
deleri. Bunun için, her ikisi de, yirminci 
asırda gelmiş bir İngiliz hükümdarı gibi, 
milletin iradesi önünde eğilmesini bil -
diler; birisi başındaki tacı çıkarmak ve 
millete iade etmek için, CtPJri de milletin 
wrdiği tacı hürmet ve itaatle başına ge

( sez ARASDNDA ) 

...ı ......... k .. 1 

.. M &U.. ıçın. 

İfte, her §eyi fani olan bir hayatın, yir

L 

Avrupa - Amerika 
Yolunda uçarken 
Evlenen üç çift 

.-.dT-'1?1'~ 

minci asırda tecelli eden yegane müsbet Hindenburg zeplini infilak etti, ve 
hakikati, yeclne realitesi buradadır. Her bu facia ona ait hikayelerin tazelen -
şey millettir, milletin iradesidiı. Fani ol- mesine sebep oldu. Koca hava gemisi 

1 * HER CüN BiR FIKRA • 
Anhyorsun ya 

BU- tarihte padi§ahlardan biri küf
retmeyi yasak etmiş. för adam bir a
dama küfretti mi z..ıptiyeler yakala
yıp, dövüyorlarmış. Döyle 7.amanda 
iki balıkcı yanyana s~hilde oturmuş, 
balık tutuyorlarmı§. Birinin oltasına 
ağır bir şey takılmış. Oltayı sevinçle 
çekmiş, çıkarmış. OltG denizin yüzü 
ne çıkınca i§ anlaşılmıf Meğer oltası 
ötekinin oltasma takı1m1şmış. O ağır 
şey ötekinin oltasmdak: iri bir balık
mış. Oltayı sevinçle çeken ku:mı~; ya
nındakine: 

- Senin, demiş, ağ.!ı...,a • 
Yanı başınde bir zaptiye görünce 

sözü değiştirmiş: 
- Ağzını öperim. 
Zaptiyeyi yanındakine gbz işaretile 

göstermiş ve ilave etmi~: 
- Hakikatte ne ıit"ır.ek istediğimi 

anlıyorrun ya! 
mıyan yegane kuvvet! şimdiye kadar üç tane çifti birbirine •---------------------,-• * kavuşturmuştur. Bakınız nasıl? 

Eskiden milletler kraHar içindi. Şimdi Birinci çift: 
krallar milletler için oldu. İngiliz milleti, İllijnois'li genç bir kız babasından 

İnsanın canını 
ilaç sıkan kralının başına tac koyark,,,:ı, ona hür • müsaade alarak zeplin ile Amerikadan 

met gösterirken, eski zamanlarda olduğu Avrup:ıya geliyor. Geminin kumanda • 
"b" b bir "f b" b J k Bir kimyager yeni bulduğu bir ne-

gı ı, unu vazı e, ır orç 0 ara yap- nının yemek masasında komodor Mu-
rnıyor. Kralda kendi timsaHni. kendi mü- Th batta insana durup dururken can sı -
messilini görüyor da kendisıni onun için ıoz ornton ile tanışı~or . ~c derhal kıntısı veren bir hassa keşfetrr.iştir. 

havada bulutlarla mavı denızın ara • İnsan bu nebatın yapraklarından 
yükseltiyor: Yani, kendi kendisini. yük - ı b ber 
~eltmek için! Tac giyme merasimi sade sınd~ ~vleniyor ar, era ce. Avrupa- yiyince, bir esneme geliyor, gönlü hiç 
bir an'ane değildir. O, İng:Iiz milletinin ya gıdı~~rlar. Avdette radyo ıle baba • b:r şey yapmak istemiyor, ve bizim an 

k d. k tin" - t · · · b" smdan ızın alıyor, baba k1zmı ve dama- ladıg· ınuz manada tamamile canı sıkı
m ı uvve ı gos ermeM ıçın ır ve - dını karşılamak için Hindenburgun i· 

sHe, dünya karşısında İngiliz ku .... vet ve • , 1. f k . lıyormuş. 
k tinin b ta h 00. ta :f d . t ·ı necegı yere ge ıyor, a at şu talıhe ba· Boenes Ayreste bulunan bu kim -

~~~l e r.· • Aul c ·ı· ş rka ıdn.ıan emsıl kın ki, kızının da, damadının da ceset- yager tecrübesini daha genış bir saha-
l--W ece6ını a eme ı an ma ~a ı e yapı an le.rile karşılaşıyor · · 
bir nümayiştir. Tacı giyen kral, fakat, . . . · da bir baloda çaylara ve ıçkılere bu ot-
giydiren millettir. Kral o ağır elmaslı İkıncı çıft: tan katmak suretile yapmış. Her~cs es-
yükü başında kendi keyfi :çın taşımıyor, Genç bir daktilo patronu tarafından nem.eğe birbirlerile kavga etmcge ba.~-
milletin arzusuna itaat eWği icindir ki, Avrupaya götürülüyor, kız bir türlü lamışlar, caz çalmaz olmuş. V~ o mu
başını onun kuvvet ve şevket ti~sali olan gitmek istemiyor. Fakat patronun çok csscse bir daha balo yapmamaga karar 
parlak tacın altına, teslimıyetlc uzatmış ve mühim işleri olduğu için kızı icbar vermiş. 
bulunuyor! ediyor. Gr "ple mücadele 

Amerika zencileri 
Avrupayı 
• 
istila ediyorlarmış 

Almanyada yapılan bir istatistiğe 

nazaran Avrupadak.i zenci miktarı se
neden seneye artıyormuş ve bunların 
ekserisini de Aınerikadan gelenler teş· 
kil ediyormuş. İstatistiğe nazaran bu -
ııun iki sebei varmış. Birinci sebebi: A
merikada şiddetlJı. takibata maruz ka-
lan, linç edilen zencilerin Avrupada i
tibar görmeleri. İkinci sebebi de: Av-
rupada caz çalan zenciler~ müessesele
rin fazla para vermeleri imiş. 

Kötü filmler gösteren 
bir sinemacı nasıl para 

kazanır? 
Geçenlerde bu sütunlarda işlerini iyi

J<:>ştirmek istiyen bir diııçiden bahsetmiş 
\ e kabinesinde güzel ka-:lınJar bulundur
mak surctile rağbet celbetmeğe muvaf -
fak olduğunu bir İngiliz gazetesine atfen 
yazmıştık. 

Bu hafta gelen Entraksijan gazetesi 
buna benzer şu malumatı vermektedir: 

Her şey millettir, ın·ııet içindir! Tabii Avrupaya çabuk gelsinler di- Amerikanın meşhur öoktorlarından 
Y . · · d ·n tl h d • ı H· .. .:ı b .,. · b" · I Amerikada bir sinema direktörü ra -ırmıncı asır a nu e er o gam odu - ye ı.,-.ıen urg zepıınıne m.yor ar. Wells grip mikroplarının havada dolaş -
lar: Her istediklerini yap~u maktan baş- genç kız yolda, Kanadalı bir çiftçi diye tığını tesbit ederek, gaz maskf-si gibi bir kiplerini ezmek için bir çare düşünmüş. 
ka bir şey düşünmiyen kııdınlar gibi... seyahat eden bir prens il..:! tanışıyor. maske ile havayı tasfiye Pdiyor, bu mas- Üçüncü mevkilerde her üç koltukta 
Kadınlar da kuvvetli oldular, milleUcr Prens kıza aşık oluyor, derhal izd vaç keleri takmakla hastalığın önü almaca • bir tane, ikincilerde her iki koltukta bir 
gibi... Başlardan tac alıycı.rfac ve başlara teklü ediyor. Havada evleniyorlar. Pat ğını söylüyormuş. Fakat tuhaf bir te • tane, birincilerde de birer koltuk fasıla 
tac koyuyorlar! * ron dişlerini gıcırdatıyor. Çiinkü gene '3ndüf neticesi Wells te tecrübelerine bir iJe güzel ve güzel kokular sürünmüş ka-

Bir bakımdan millet kcvveUnin ve mil- maksadına muvaffak olamamıştır. Kız t•aftadanbcrl devam edemiyormuş. Sc _ dınlar oturtuyonnuş. 
1i iradenin, bir ·• ?.t.ımdan d:.ı aşkın zafe- çalışmamış, evlenmiştir. hebi de gripten hasta yatması imiş. Sinemanın duhuliyesi diğerlerine na -
rini ifade eden son hik5.yc, aylarca gaze- Üçüncü çift: - • - ... ---·-· .•• ·~-· • ~ • - zaran iki misli pahalı, filmler kötü ve u-
te sütunlarını ve insan kafalarını işgal Hindenburg cenubi Afrikoda yaptı- brınl"fer ile rene kendi vatand'lşların -ı cuz olduğu halde sinema rağbet görü -
ettikten sonra, bugünlerde tamamen ka- ğı seferler esnasında Jonercvlu 1':r dan b"r kızla ba1onda evlenıvor. yormuş. 
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Sözün Kısası 

Vicdanla mide 
E. Talu d A merikalı doktor \Vingate Tod ' 

oradaki üniversitelerden birin· 
de anatomi profesörüdür. Ömrünü iiiJll 
v~ fen uğrunda tüketmiş, bir ço~. te~ 
kik ve tecrübelerde bulunmuş, yuks 
tıp bilginlerinden/Qlduğuna, beniın d~ 
başkaları gibi asla şüphem yoktur. zı· 
ra, yeni dünyada, eski dünya gibi, kıy· 
metsiz insanlara üniversitelerinde el ' 
bette ki yer vermez, kürsu tahsis ey ' 
lem ez. 

İşte bu sayın profesör Todd son zıı· 
manlarda ortaya bir iddia atmış: Mide 
hastalıkları vicdan azabından ileri ge " 
lirmiş! 

Böyle bir iddia karşısında, maddi . 
yat ile maneviyat arasında ötedenberı 
fark gözetmeğe, hiç bir alaka görme ' 
meğe alışmış olan insan birdenbire dU' 
raklıyor. Fakat, içinde yaşadığımız as· . . .. 
rın mümeyyiz vasfı gözönüne getırı 
lince, doktor haklıdır. Filhakika, ins!ln: 
lar şu son bir asırda vicdanla mideY1 

o derece birbirine karıştırmışlardır Jd 
birinin eleminden, ötekinin ıztırap duY' 
ması kadar bugün için tabii bir şey ta· 
savvur edilemez. 

Ben bir çoklarını bilirim ki, keil · 
dilerine: 

- Kalb nedir? 
Suali sorulduğu takdirde, kalbin c9 

ki telakkisine göre ulvi mah:yet ve fa· 
ziletlerini, onun en yüksek duygularla, 
en ince hisler, emeller, temayüllerle a· 
lakasını teşrih ve izah edecek yerde 
sadece: 

- Ahş8.dan biridir .. 
Der, ve onun biolojik tarifini yapar• 

lar. 
Evet: Hakikaten, bugünkü beşeriyet 

mide ile vicdanı çok defa birbirile k8' 

nştırmış ve bundan gördüğü zararların 
farkında bile olmamışlır. Onun için · 
dir ki, doktor Todd'un keşfi bizlere 
pek te öyle aykırı görünmüyor. . 

İnşallah, gelecek asırlarda, fazıle 
yolunda bizlerden daha tekamül ede · 
cek nesiller bu iki şeyi birbirinden tek· 
rar tefrik etmeğe muvaffak olurlar daı 
doktor Todd'un nazariyesini iflas et ' 
tirmeğe muvaffak olurlar . 

Beşeriyetin selameti namına izh~ 
eylediğim bu temenni husul bula~ 
olursa belki tıb bilgisini utandıracak, 
fakat ayni zamanda, hakiki vicdan sa· 
hiplerini de mide hastalıklarından da 
ha elim olan manevi elemlerden kur 
taracaktır. 

f.J.:L 
I!!--·~--~ 

Biliyor musunuz ? 
ı - Eleonore J'Autriche kimdir? 
2 - Umumi harpte Fransanın baŞ\rt 

kili ve harbiye nazın olan Clemenceaıl 
kaç yaşında ölmüştür? . . ,, 

3 - Büyük bir kurnandan ve poh~ 
kacının isınile anılan ceGubi ,Aıneri1" 
hükıimetlerinden biri hanglı;idir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü SualICI"in Cevapları: ~ 
1 - Meşhur Yunanlı filozof Socrat 

yaşında ölmüştür. , .. 
2 - Abbasilerin son halifesi Muta s:Bıtl 

dır. Abbasi sülfılesini 12 nci nsırla 13 iill"' 

cü asırda inkiraza uğratan Moğol kıl ' 

mandını Helagu Handır. dit· 
3 - Finlandiyanın nüfusu 3,500,00o 

11
• 

Finlandiya 108 yıl RuslanI:. jdaresi altı 
da bulunmuştur. _____. 
w-- ---ç .... )ı 

Yıldızlann ayakkabılar~ 
bir açık gözü zengin ettı 

.. bit 
Londra kunduracılarından ~i:ısı bir• 

panmış bulunacaktır. Her mf'seleyi cen -

gün sinema seyrederken kenclisıle iııe· 
Hkte sinemada bulunanların hep :ıı)' .. 

tilmence halletrneği seven Jngiliz karak- r 
teri, bu hikayenin muhtelıf devirlerinde 
bütün parlaklığı ile teıahur E>tti. Bu es
nada biz de şunu gördük ki henüz aşk 
vardır; bu iyi bir alamettır Madde ihti -
raslan karşısında günden gilne ahlaksız 
olduğu zannedilen bu dfınyada insanlara 
feragatin ne olduğunu öğrt·ten aşkın ya
~aması güzel bir şeydir. FC'..kat, her şeyin 
iıstünde bir de millet iradesı bulunduğu

IS TER iNAN İSTER 
.. 
iNANMA! 

l ma yıldızlarının ayakkupıarına yıl· 
ran kaldıklarını görünce, aklına bU ·viP 
dızların film çevirirken bir defa r~ıılC 
attıkları pabuçları toplamak ve sa 
gelmiş, ve derhal işe başlamış. lfll'' 

Beyazıt camii şehrin kalabalık ve mcıkezi bir semtinde 
k: in, halkın da sevgisini haizdir. Haftanın h<>men her gü
nünde yan kaptSlnın önünde bir cenaze otomobilinin dur
duğunu gorürsünüz. Meydanın bu kısmında biı lokanta ile 
bir kaç tane de kahve vardır. Cenaze getirilıµ götürülür -
ken arasıra tavla ~kırtılannı da işitirsiniz. 

talebeleri öğle y<:>mcği için buraya devam etmiye başladık
ları zamando.nbeı i, cenaze geçirilirken tavla ş:ıkırtılan ar
tık işitilmez oldu. Bir gün cenaze geçiriliyo:::du. Bir profe
sör ayağa kalkarak şapkasını çıkardı, yanındakiler onun 
hareketine tebaiyet ettiler. O gün bugün şehrin bu kısmın
da ölüye karşı borçlu olduğumuz hürmette kusur edilme-

Artistlerin ayakkapları:rı..ı satın a 

nu ve bunun karşısında eğılmeği kralla
rın da tabii bir vazife bildiklcriııi görmek 
elbette daha güzel bir şey oluyor! 

Mulıittir. Birgen 

Bu sabah bir arkadaş anlattı: 
- c Ünivcr.~itcnin ecnebi profesörleri ile Üniversitenin mektedir.• 

iSTER İNAN lSTER lNAN.\fA l 

ya başlamış. aftada. 
Şimdi Londralı kunduracıya h dB 

3000 çift kundura gönderilmekte, :ırııJ1 
bunları satmakta imiş. Kundur~r1'e~ 
düşüncesi rağbet kazanmış .. ve ıltar ' 
kadın yıldızların bir defa gıyıp ç··ı..se1' 
dıkları kunduralar fevkalade yu 

----------------------------------------------·-------------------------------------·-' fiatfarla satışa çıkartılmıştır. 

/ 



iht·ra beratları 
Yeni .. 
gore 

Sayfa 3 

Hekimhanda bir 
aile facjası 

Adliye terfi ve tayin listesi 
yüksek tasdika· iktıran etti 

kanun projesine 
harçlar üç taksitte 

alınacak 

Ankara, 12 (Hususi) - HazırJanmış bu 
lunan yeni sınai mülkiy~t kanunu pro -
jesine göre, ihtira beratlarından üç tak
sitte şu harçlar alınacaktır: Tescil mua
melesinin tamamlanmasından sonra 50 
lira, tescil istidasının verildiği günden 
başlıyarak beş sene sonra 150 lira, onun
cu yıl başında 300 lira. Bu taksitlerden 
h~şka berat istidasının kabul ve tetki -
kinden e'\rvel 15 lira tevdi hnrcı istene • 
cektir. Tadil ve ilave tasdiknameleri için 
dC' beş lira, istida berat sahibinden baş -
kası tarafından verilirse tasdiknamenin 
tescilinden sonra bir defada 100 lira, is -
ıidayı berat sahibi verirse 50 lira harç a
lınacaktır. 

Bir adam karısını yabancı 
bir erkekle yatarken 

yakaladı ve erkeği öldürdü 

f 
1 
~kara 12 (Hususi) - Adliye ter· deiumumiliğine Karaman müddeiumu· hakimi Hasan Halit Eşme hakimliğine, 

1 erme, tahvillerine ait yeni lıste yük· misi İsmail, Malatya müddeiumumili- Pulatlı Halit Bartın müddeiumumllıği· 
~~k. tasdike iktiran etmiştir. Listeyi bil ğine Alanya müddeiumumisi Ali Rıza, ne, Fatsa ceza hakimi İbrahim Zara ha· 
ırıyorum: 40 Jirayn terfi edenler . kimliğine, Zara hakimi Abdurrahman 

55 liraya terfi edenler İskilip müddeiumumiliğine Is- Ayvacık müddeiumumiliğine, Ayvacık 
Maraş hukuk hakimlığine Me· kilip müddeiumumisi: Hasan Tah · müddeiumumisi Hayreddin söğüt müd 

:ınen hakimi Osman Nuri, Ce· sin, Osmanili sulh bak~liğine deiumumiliğine, Söğüt müddeiumumi· 
f' lıbereket müddeiumumiliğine ter· Osmanili sulh hakimi lsmaıl si Hasan Erbaa müddeiumumi mua -
ıen Fahrettın, Tercan ~akimli • Hakkı. Ankara sulh hakimi Yakup vinliğine, Erbaa müddeiumumi muavi· 
ğine ç 
İd . arşamba hukuk hakimi Kars sulh hakimliğine, Kars aza mua· ni Arif. 
. rıs, Kars müddeiumumiliğine Mer • vini Zeki Alanya müddeiumum1aiğme, 35 Liraya terfiler: 

81~\~:? Şerafettin, Söğüt müddeiumu • Balıkesir sulh hakimi Mehmet Balıke· Sürmene müddeiumumiliğ!ne Ger· 
rnı ıgıne Eskişehırden Fahrettin Geb· sir sulh hakimliğine, İzmir asliye aza ze hakim muavini Mehmet Nuri, An • 
~ hu.kuk hakimliğine İzmir fıza~ı Meh muavini Hikmet İzmir azalığma, Geli· kara icra memurluğuna Ankara icra 
:r et. ~sınet, Amasya Reisliğine bolu müddeiumumisi Mustafa Cemil memuı u Zeynel Abidin, Derınce sorı,u 
k~ıs~ Ibrahim Etem, Gebze hukuk ha • Gelibolu müddeiumumiliğine, Kesk:n hakimi Ali Stireyya, Derine':? sorgu ha· 
kırnı ~ü~eyin Karadeniz Ereğlisi hu· ceza hakimliğine Söke- icra me - hiikimliğine, Maraş müddeiumumi mua· 
/\~k hclkımlığin~, İstanbul sulh hakimi muru Yusuf. Behisni hakiını Meh~et vinliğine Nide müddeiumumi muavini 
n ~et Tcv'fik Istanbul sulh hakimliği· Nazım Behisni hakimliğine, Sultanıye Zeki Behçet, Siverek müddeiumumili· 
b e,l I~tan~ul azası Abdurrahman İsta_n· hakimi Hüseyin Hüsnü Bolvadin hu A. ğıne Adıyaman sorgu hakımi İdris, A· 
mu. azalıgına, Yozgat sulh hakimi Is· kuk hakimliğine, Bayındır huku~ ~a- cıpayam müddeiumumi muavinliğine 
:p aıı liakkı Yozgat sulh hakimliğine, kimi İsmail Safa Bayındır huku~ ha." Kuşadası sorgu hakimi Ahmet, Ardı • 
h~~:r h~k~k hakimi Mers!ll Pazar kimliğine, Ankara su~ .ha~~ı:ni lsmaıl han müddeiwnumiliğine Sürmene sor
:rn · i k hfıkımliğine, Manisa sulh haki· Hakkı Ankara sulh hakımlıgı~e, ~am· gu hakim muavini Ömer Hikmet, Mi -
• 

1 
brahirn Pazar hukuk hakımliğine sun hakimi Ragıp Samsun azalıgına, balcık müddeiumumiliğine hakim mu· 

ıcra ınu · ' · · T fk d . avın hakimi Hasan Tahsin A· Kocaeli müddeiumumi muavını ev 1 avin~ Remzı, Kadirli müddeiumumili -
k~na lcra muavin hakimliğine, Demir· Hayrabolu hakimliğine, Ka.stamonu ğine Elbistan aza muavini Rasim, Hil • 
ha~ sul~ hakİ?1i Tevfik Demirköy sulh müddeiumumi muavini . Ta hı.~ lI~ran van s~lh hakimliğine Urfa hakim mu· 
s ınıiıg.ne, Istanbul sulh hakimi Ha· sulh hnkimliğine, Alaşehır muddeıu • avini Ihsan, Samsun icra memurluğu· 
~n ~ahsin İstanbul sulh hakimliğine, mumiliğine Alaşehir müddeiumumisi na Samsun aza muavini Hacer, İstan • 
k.~ınırköy hakimi Abdülşükur, Demir· Ali Haydar, Kahta müddeiu~~miliğine bul müddeiumumi muavinliğine İstan· 
~~sulh hakimliğine, Refahiye hakimi Seydişehir müdd~iumu~i~!. Omer Fu· bul müddeiumumi muavini İhsan, İpsa· 
l!r stara. Sabri Refahiye hakimliğine, at, Silvan müddeıumumılı~me ~~zkır la sulh hakimliğine İpsala sulh hakimi 
ın~~ ~tiddeiumumiliğine Diyarıbekir müddeiumumisi Tahir, Edırn: ~a~~ • Feyzi, Ankara müddeiumumi muavin
tnüd~~uınurni muavini Fahri, Has liğine Nallıhan müddei~m~~ısı su.let liğine Ankara müddeiumumi muavini 
dei eıuınurni muavinliğine Has müd· man, Dikili sulh hakimlıgıne Dıkılı Mebrure, Ankara sulh hakimliğine An· 
~muavini Hamdi. Artvin müd sulh hakimi Salfihattin, Ankara sulh kara sulh hakimi Celfıl, İstanbul müd· 

P ' deiumumi muavinliğine İstanbul müd· 
olis maaşları Hitlerle - Musolini deiumumi muavini Necati, Fatsa müd· 

deiumumiliğine Ordu aza mu • 
tesb • edildi görüşecekler ffiİ ? aYini Süleym~n, Bursa icra me~ur~u· 

Ank • ğuna Ankara ıcra memuru Fahrunnı • 
rnenıu l ara, 12 (Hususı) - Zabı~ Viyana, 12 (A.A.) - Roma'dan sa, Nezip müddeiumumiliğine Ma· 
k r annın. maaşları hakkındakı alınan haberler, birkaç günden- raş müddeiumumi muavini Salfı.hat· 

anun la"yı·h b d · b · D ' · h tı" mevzuu t' c h ··da · ·1·v· den ası ü çe encümenın- en uçe nın seya a ın, . e~ a~. .mu ~ı~mumı ~.g~e 
l geçerek meclis rumamesine bahis olduğunu ve Duçe'nin B. ne B~hışnı mud~eıu~umısı. Abdu!ke· 

8 •nnııştır. ı ~y·h aldıv son HiUer'in ziyaretine mukabele ede- rim, Istanbul muddeıumumı muavın ~ 
şekı &..a ı anın gı f k . l .. dd . • . . 

e göre E · t ··d- l · · cegıv "ni teyid etmekte ve a at bu liğine Istanbu mu eıumumı muavın. 
asli nıa mnıy~ mu ur ennın Osman Orhan, Serik müddeiumumi -
rak S aşları 45 lıradan. başlıya- seyahatin tarihi pek yakın olarak lığine Serik müddeiumumisi Fahred· 
t • S, yo, 80 ve 90 lira olarak tasrih edilmemektedir. din, Behişni müddeiumumiliğine An · 
t:tıt edilmiştir. 90 lira maaş Is- Berlin'den gelen haberlerde ise, tep müddciumu~. mu~vini _l':llv~stafa. 

ul ve Ankara müdürlerine geçecegı bildirilen 15 Mayısta Şarki Karaağaç mud?eıumunnlıgıne Lı-
tahsia ediinı· ti M .. d.. uavin- geçecek trenin resmi mahi.teti ce müddeiumumisi Ibrahim, Lice müd 
Itrinin 01 

1

1ş r.
70 

uE ur. mt • reddedilmektedir. deiumumiliğine Şarki Karaağaç müd -
l aaş an mnıye amır· A A .. ·· Ak k' ·· dd · erinin ' . Roma, 12 ( .A.) - vusturya deiumumisi Lutfu, se ı mu eıumu-
1(0ınis ~aaş!arı 45 ve 40 lıra~ır. demiryollan idaresince yRpılmakta miliğine Akseki müd.?eiu:11umisi. ~~y-
ü . er er 25, 30 ve 35 lıra olan hazırlıkların her hangi bir rettin Bolvadin muddeıumumılıgme 
p:~~ınden 3 sınıfa. a~r~~ışlardır. Musolini - Hitler mülakatile ka- Bolvadin müddei~~~isi Ve?ap' .. Kel-

18 maaşlarındakı ıkilik kaldı- tiyen allkadar olmad ğı ve bu kit müddeiumumılıgme, Kelkıt mudde-
rılı~~. &eyyanen 20 lirada karar bapta henüz bir ıeye karar veril- iumumisi İbrahim Et~~'..Me~~tözU müd 
kesılrniştir. mediği bildirilmektedir. deiumumiliğine M~cıtozu r:ıuddeiumu· 
~ misi Nadir, Erganı Osmanıye müddci-

1 

umumiliğine Ergan~ müddeiumumisi 

'' 8 On PO sta n 1 n m Ü Sa b 8 k a Si : 3 2 ;ı,~;r ;:~:;:~u::::::!~~:ı~:ı'.~:~·,:a·~ 
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'' deiumumfıiği~e u~Ja müddeiumumi -- B • l k• } •t 7 mua\'ini İbrahi~, Istanbul müddeiu • u resım parça arı ım er~ aı . mumi muav~n~igı~e An~ara müddeiu -

Model ; S2 San'atk&.r Safiye 

,. .Bugün müsabakamıza ait 52 inci 
.. esırnıe . d' 

mumi muavını Rıfat, Gıreson ıcra me
murluğuna Kuruçay müdde:umumisi 
Cemal, Suruç hakimliğine Kohne ha . 
kimi Haydar, Adana sulh hakimliğine 
Adana müddeiumumi muavini Beha· 
cddin Ödemiş müddeiumumi muavin· 
liğine' Üsküdar müddeiumumi muavi· 
ni Orhan, Üsküdar müddeiumumi mu· 
avinliğine Adana müddeiumumi muavi 
ni Tevfik, Karacabey ceza hakimliğine 
Yıldızeli hakimi Esat, Gürün ceza ha • 
kimliğine Gürün asliye mahkemesi re· 
isi Mehmet Hulusi, Bilecik sulh ha
kimliğine Bilecik aza muavini Mustafa 
Asım Artvin ceza hakimliğine Artvin 

1 • 

asliye azasından Ismail Hakkı, Artvin 
sulh hakimliğine Artvin aza muavin~ 
Seyit, Urfa sulh hakimliğine Urfa aza 
muavini Mahmut, Baş müddeiumumi 
muavinliğine Ankara hakimi Mustafa 
Suat, Antep müddeiumumi muavlnli· 

Sınai resim ve modellerle markalardan 
2 lira tevdi harcı alınması teklif edildiği 
gibı. tescil işinin tamamlanmasından son
r~ bir defada şu harçlann istenmesi dü
~iinülmüştür. 1 marka jçin 20 lira, ayni 
şahsın ayni tarihte, ayni istida ile verile
cek diğer markalarının her birinden 10 
l~ra, beher sınıf eşya için ayrıca beş lira. 

Müddeti biten sınai ve ticari marka -
)arın yeniden 10 yıl için tescili istenirse 
tevdi harcı alınmıyacak, yalnız her sınıf 
eşya için beşer lira istenecektir. 
Sınai resim ve modellerden 3 lira tev

di harcı tescil tamamlandıktan sonra bir 
' defada 25 lira tescil har<;1 ve her sınıf 

eşya için aynca 10 lira harç alınacaktır. 

Atatürkün 
Af manyaya taziyeti 

Ankara, 12 (A.A.) - Hinden
burg balonunun felakete uğraması 
münasebetile Reisicümhurumuz ta
rafından Almanya Reisicümhuruna 
çekilen teessür telgrafı ile gelen 
cevabın suretleri aşağıdadır. 

Ekselans B. Adolf Hitler 
Almanya Reisicümhuru 

ve Başvekili 
Berlin 

Hindenburg balonunun Lake
hurs'da karaya inerken infilakın
dan mütevellid müthiş felaketi 
büyük bir heyecanla haber aldım. 
Derin teessür hissiyabmın kabul 
buyurulmasını ve kazazedelerin 
aileleri nezdinde bu hissiyatıma 
tercüman olunmasını ekselansla· 
nndan rica ederim. 

K. ATATÜRK 

Ekselans Atatürk 
Türkiye Reisicümhuru 

Ankara 
Hindenburg balonunun ağır 

felaketi teessürüne iştiuklerinden 
ve kaıazedeterin ailelerine vuku 
bulan taziyetlerinden dolayı ekse
lansınıza samimi teşekkürlerimi 
arzederim. 

ADOLF HlTLER 

Bir Yunan vapuru battı 
Atina ı 2 (Hususi) - Lehistan

dan aldığı yükü Arajantine gö
türmekte olan Eyers isminde 3 722 
tonluk Yunan vapuru geçen Cu· 
martesi günü Bronholm'ın dışında 
Bir Amerika vapurile çarpışarak 
batmışbr. Tayf ası kurtarılmıştır. 

Umumi mağazalar şirketi 

~O .. rı .. neşre .ıyoruz. Müsabakamız 
"" gun surecektır. 40 gün bitince nec:-.. 1:ttiğ' . . :r 
tak ınuz res1?1 pa:ç~larını yapıştıra· 
g" modellerıle bırlikte gazetemize 

dondereceksiniz. Resim gönderme müd 
elj .. 

c . ~ç haftadır. Bunu müteakıp neti· 
e ılan edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, i· ğine Antep aza muavini Kemal, İzmir 
kinciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye müddeiumumi muavinliğine Şaıki Ka· 
birer altın, l O kişiye yarımışar altın, rahisar ceza hakimi Kemal, Ankara sulh 
20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 0 • ha~i?1liğine Ank~ra. müddeiumumi mu
kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler avını Mustafa Kamı!. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Ankara 12 (Hususi) - Umumi mağa • 
zalar şirketinin esas nizamnamesi bugün
lerde Vekiller Heyetinden çıkacaktır. Şir 
kete hisedar olacak müesseseler iştirak 
mikdarlarını bildirmişlerdir. Şirketin ida 
re meclisinde hisedarlan temsil edecek 
azalar taayyün etmiştir. 'rürkiye İş Ban
kasından umumi muhnsene müdürü Mu
vaffak Sirmen, Ziraat Bankasından Sü
heyip Dcrbil, Türk Ticaret Bankasından 
umum direktör Sait, Emlfık ve Eytam 
Bankasından idare meclisınden Mes'ut, 
Tkarct odalan namına Ankara Ticaret 
odası reisi Vehbi Koç seçilmişlerdir. İda
re meclisinde Osmanlı Bankasını Banka
nın direktörü temsil edecektir. vereceğiz. .. 

Hekimhan (Hususi) - Kurşunlu 

nahiyesine bağlı, Engüzek köyün
de bir kişinin ölümile neticelenen 
bir cinayet işlenmiştir. Hadise şu 
şekilde cereyan etmiştir : 

Köyden Mustafa namı diğer 
Hasan, Meryem ismindeki bir ka
dınla evlidir. Kansının bir müd
detten beri gene köylerinden Ali 
ile münasebatı gayrimeşruada 
bulunduğundan şüphe etmektedir • 
Hadiseye tekaddüm eden gün 
Hasan, başka bir köye gitmek 
bahanesile evinden çıkmış ve köy 
civarında bir yere. gizlenerek or
talığın kararmasını beklemiştir. 
Tam ortalık kararınca Hasan doğ
ruca evine gitmiş ve kapısının 
şüpheli bir şekilde ve emniyetli 
bir surette kapalı olduğunu gör
müştür. Bu vaziyet kar~ısında 

' Hasanın bütün şüpheleri huvvet
lenmiş ve kansını cürmümeşhut 

halinde yakalamağa karar vere• 
rek evin bacasından mahirane bir 
surette odaya girmeğe muvaffak 
olmuştur. Hasan, kansile &şıkını 
bir arada ve şüphe ettiği bir va
ziyette görünce derhal Alinin 
üzerine hücum etmiş ve Ali, Ha
sandan evvel davranarak bıçağile 
Hasanın üzerine saldırmış ve ara
larında be~ dakika kadar süren 
çetin bir mücadeleden sonra, Ha
san, Alinin elinden bıçağı almağa 
muvaff a~ olarak Aliyi öldürmüş
tür. Bunu müteakip Hasan, doğru 
karakola giderek hadiseyi aynen 
hikaye edip teslim olmuştur. Ma
halli vak' aya müddeiumumi vekili 
ile sıhhat memuru gitmiş ve adli 
tahkikata el konmuştur. 

Japonya Franko hükOmetini 
tammıy:r 

Londra 12 (A. A.) - Londra'ya 
gelen haberlere göre, Japonya 
hükumeti, General F ranco mu
zafft..r olup hükumeti Almanya ve 
ltalya'dan maada diğer devletlerce 
tanınmadan evvel Burgos hüku
metini tanımıyacakbr. Mamafih 
japonyaya Franko ile bir ticaret 
mukavelesi akdem~tir. 

Kayseri hattında kaza olmadı 
Ankara, 12 (Hususi) - An· 

kara - Kayseri arasında ne bir 
tren kazası, ne de köprü çökmesi 
olmuş, ne de lokomotif saplan• 
mıştır. Hadise, betona tahvil edil
mekte olan bir köprüden tren ge
çerken demir levhalardan birinin 
lokomotif altında kıvrılması üze
rine bunun çıkarılması için trenin 
bir müddet tevkif edilmesinden 
ibarettir. 

Küttlphane memurları baremi 
Ankara 12 (Hususi) - Kültür Bakan

lığı Barem Kanununun Bakanlığa ait kıs 
mında değişiklik yapılması hakkında ka
nun projesi hazırlamıştır. 

1925 yılında vakıflardan Bakanlığa 
devredilen kütüphanelerdeki memurların 
maaşlarını bugüne kadar kadro yüzünden 
arttırılamamış olması projenin hazırlan· 
masına sebep olmuştur. Proje ile bu im
kan temin edilmekte, kütüphane direk
törleri 55, 45, 40, 35, 30 lıra asli maaşlı, 
memurlar 25, 20, 17,5, 14 ve 12 lira asli 
maaşlı beşer kısma ayrılmaktadır. 

Tapu ve kadastro mektebi 
talimatnamesi 

Ankara 12 (Hususi) - Tapu ve Kadas· 
tro mektebi talimatnamc.sı Bakanlar He
yetince kabul edilmiştir. Mektep altışar 
aylık A ve B şubelerine ayrılacaktır. Mek 
tebe de\•am eden memur talebe maaşın
dan başka ayda 30 lira alacaktır. 



Proııalardan bir görünü1 

19 mayıs jimnastik şenliklerine Fe- Dün öğleden sonra lise müdürleri 
nerbahçe stadında iştirak edecek mek· jimnastik şenlikleri programının tefer· 
tepler dün umumi bir prova yapmış • rüatını tesbit etmek üzere İstanbul bi
tır. Kız mekteplerinin provası oğleden 
evvel, erkeklerin provası öğleden son· rinci mektepte Maarif Müdürü Tevfi· 
ra olmuştur. Pazartesi günü ayni yer- ğin riyasetinde toplanmış, 'bilahare vi
de jimnastik elbiselerile son bir prova layete gidilerek vali muavininin riyase-
daha olacaktır. tinde tekrar toplanılmıştır. 

Şehir işleri: Poliste: 

Önümüzdeki ders yılından itibaren 
bütün ilk mekteplerde kooperatif tes
kilcitı kurulacaktır. Çocukları tasarr~
fa alıştırmak maksadile vücuda getiri· 
l~cek olan bu kooperatifler, mektep 
kıtap, defter, kalem vesaire ihtiyacı- -
nı hariçten temin edip talebelere ucuz 
da satabilecektir. Temin edilecek kar 
ile fakir talebelerin ihtiyaçları gide
rilecektir. Bu suretle talebeler hem ta
sarrufa, hem ucuz vesait teminine, hem 
de fakir arkadaşlanna yardıma alıştırı
lacaktır. 

Deniz işleri : 
Denizyollarının vapurları 

Deniz yolları idaresi, mevcut vapur
ların sür'atden düşmemesi ve daimi su 
rette temiz olması için yeni tedbirler 
almaktadır. Vapurların havuzlanmala
rına son derecede itina edilmektedir. 
Ankara vapuru dün havuzdan çıkmış 
ve tecrübeleri yapılmıştır. 

Konya, Mersin, Cumhuriyet vapur
ları havuzlarda tamir görmektedir. Ak
~u ve Çanakkale vapurları da bugün -
ıer~e havuzlara girecektir. 

Idarenin bugün elinde 28 vapuru 
mevcuttur. Bu vapurların bir kısmının 

Yeni yapılacak yollar Kadına dayak atan manifaturacı y~şı ilerlemiştir. Fakat Almanyaya ye-

Belediye, İstanbul içinde tamir etli- Taksimde Talimhanede oturan E· nı on vapur ısmarlanmış olduğundan 
{ecek yollarla, inşası zaruri yollar hak· mine Sabahat, evvelki akşam, İstiklai ve bunların inşaatı da iki senede bite· 
kında beş senelik bir program yap - caddesinde bir lokantada yemek yer ceğinden ° vakte kadar mevcut vapur· 
mıştır. Ayrılacak tahsisat ile program ken karşı masada oturan manifatura- larla id~re edilebilecektir. Yeni vapur· 
tatbik edilecek ve bu suretle İstanbu'i cı Necati kendi masasına davet etmiş, lar geldıkten sonra yaşı ilerlemiş olan 
yolları mehmaemken düzeltilecektir. beraber yemek yemelerini söylemiş vapurlar, sef:rden çıkarılacaklardır. 
Boğaziçinin iki yakasındaki asfalt yol· tir. Akay ve Izmir körfezi için Alman 
lar tamamen tamir edilecek Üsküdar- şirketine ısmarlanacak dört vapur hak-

Kadının kabul etmemesi üzerine k d d. d 
dan Beykoza giden yol, Anadolu kava· ·ın a tin e tetkiklere devam edilmis-
ğına kadar temdit edilecektir. hiddetlenen Necati ayağa kalkmış, ka- tir. Akay Müdürü Cemil, İzmir lima~:t 

Hal esnafının bir müracaatı dına evvela bir tokat vurmuş, soma i~letme müdürü ve şirket mümessili 
. da, elindeki çatalı atarak yüzünden ya bugün Ankaraya gideceklerdir. 

saire getirenler yüklerinin indirme ralamıştır. Acentelt!rin vapurlara girip 
Hale satmak üzere sebze, meyva ve 

bındirmesini kendileri bile yapsalar Manifaturacı Necati cürmü ıneşhud çıkmaları işi 
Ç
ek' ba t 5 k h ı· müddeiumumiliğine verilmiştir, V ı şına uruş ama ıye vermek - apur acentelerinin ve adamlarının, 

zaruretinde bırakılmaktadır. Bir otomobil kazası kumpanyalarına ait vapurlar geldikleri 
Bu şekle bir çare bulunması için G vakit ve limanda bulundukları müd _ 

h ı f t• alatada Kasapyan apartımanında a esna ı par ı vasıtasile belediyeye det içinde her zaman vapurlara girip 
baş vurmuştur. Dilek belediye tarafın- oturan Samoel kızı Sultana, Necatibey çıkmaları kaçakçılık vesair sebeplerden 
dan tetkik olunmaktadır. caddesinden geçerken 1895 numaralı mahzurlu görüldüğünden bunların ser 

Festival hazırlıklan otomobil çarpmış, sol ayağından yara· best hareketlerine müsaade edilme • 
Yunan hükumeti festival müdde • lamıştır. Kazadan sonra otomobil kaç- mektedir. Acenteler ise eskidenberi ha-

tince Yunanistandan geleceklere tren mıştır. Şoför aranmaktadır. reket serbestisi istemektedirler. 
ücretinden yüzde otuz tenzilat yapaca- B Dün polis müdürlüğünde emniyet mü 
ğını belediye turizm şubesıne bildir _ ir beygir bir çocuğu çiğnedi dür vekili Kfuniran, Gümrük Başmü-
miştir. Eyüpte oturan arabacı Ömer, iki bey dürü Mustafa Nuri, Deniz Ticaret Mü-

Turizm şubesi şehrimizin büyük 0 . girini, Alibey köyünde, otlamak üzere dürü Müfit Deniz ve diğer alakadar 
telleri ile anlaşarak festivalin deva b •1 B" müdürlerden mürekkep bir komisyon 

d·- · çayıra ag amıştır. ır aralık, beygir - toplanarak işi tetkik etmic:tir. 
mınca ve ıger zamanlarda gelecek sey }erden biri ipini koparıp koşarak Eyü- "' 
yahlara tenz?ıaq1ı tarife tatbikin.ı ka· b Acentelerin hangi hal ve şartlar da-
bul ettirmiştir.. İstanbulda buluna e gitmiştir. Eyüp caddesinden sür'at· hilinde vapurlara girecekleri tesbit e-
ikinci ve üçüncü sınıf otelciler de be~ le ko~rr:akta olan beyg~r, Eyüpte kalay- dilmiştir. İkinci bir içtimada kafl karar 
Jediyeye müracaat ederek kendileri cı Alının 1-4 yaşındakı çırağı Cemali verilerek mesele hallolunacaktır. 

· d b 
1 

• çiğnemiştir. O nın e u an aşmaya girmek arzusun- turan vapurlar kurtarılıyor 
da olduklarını bildirmişlerdir. Bu ta - Bir çocuk ağaçtan düştü 
lep tetkik edilmektedir. 

Anadoludan festivale seyirci olarak Halıcoğlu'nun Bilezikçi sokağında 

Çanakkalede Kilye mevkıinde kara • 
ya oturan Alman ve Yunan vapurları
nın kurtarılmasına çalışılmaktadır. Kil 
yede karaya oturan Alman vapuru ka 
yaların üzerine oturduğundan kurta • 
rılması ameliyesi büyük müşkülatla ya 

. ~ 

Dün İngiliz sefaretinde 
büyük • 

merasım 

lr ıiltere elçisi ile refikası kral ve kraliçenin §erefine kadehle-rini kaldırırken 

Sabahki dint ciyinden sonra yapılan bayrak merasimi 

İngiliz talebesinin temsil ettiği tarihi piyesten iki intiba 

İngiltere hükümdarlarının taç giy - rimize gelen eski Bombay valisi Ha • 
me merasimi münasebetilc, şehrimiz - mit Ali de davetliler arasında bulunu· 
deki İngiliz sefarethanesinin kilisesin- yorlardı. 
de de bir dint ayin yapılmış, öğleden Sir Perci Lorain ve refikası; davet· 
sonra da sefaret bahçesinde bir garden lilerin ve koloninin tebriklerini kabul 
parti tertip edilmiştir. etmişlerdir. 

Şehrimizdeki bütün konsoloslar, ec- Şehrimizdeki İngiliz mektebinin ta.· 
nebi mümessiller ve İngiliz kolonisi, !ebeleri tarafından güzel bi: müsarn~· 
büyük elçi Sir Percy Loraine'in riyaset re tertip edilmiş ve eski kıyafetler gı· 
ettiği bu merasimde hazır bulunmuş - yinen talebe, tarföi bir piyes temsil et· 
!ardır. miştir. 

Hariciye Vekili Dr. Rüştü Aras, Va- Sefarethane, dün gece renk renk ı· 
li Muhittin Üstündağ, geçenlerde şeh- şıklarla donatılmıştır. 

gelecekler, 30 gün her türlü eğlencele- 12 numaralı evde oturan Aleksanın 9 
re ~arasız girebileceklerdir. Belediye ya~ındaki çocuğu Agop, dün, Bademli 
ı::ırızm şubes~ ?ir liste hazırlamıştır caddesinde bir ağaca çıkmış; biraz son
Lıstede h~r vılayetten festivale iştirak ra, çıktığı ince dalın kırılmasile yere 
e~ec~;lerı~ n~ kadar masrafja bu işi düşmüş; muhtelif yerlerinden ağır ve 
gore ı ece ·Jerı yazılıdır. Yakında lis - tehlikeli surette yaralanmıştır. 
te. ler vilayetlere gönderilecektir. ElaA A 

d 1 kl 
- gop, ümitsiz bir halde, Şişli çocuk 

===================================================~ 
Madridde sefarethanemize iltica e- 1 1 

den İspanyolları almak üzere Valansi- yeni neşriyat 1 1 Halkevleri neşriyatı 1 
yaya gönderilen Karadeniz vapuru 500 • - -
den fazla mülteci almıştır. Son kafile- İdeal san'atkar Nam uk İsmail - Güzel Ülkü - Halkevleri merkezi tarafından r.i· 

Karadeniz yakında dönüyor 

zız en ge. ece er ı 7 lira gibi az biı 
masrafla Istanbulda bir hafta kalıp t k hastanesine kaldırılmıştır. 
rar dönebileceklerdir. e ·•H•• • ·----···· • ••••• ••••• ••• . . .......... ___ _ 

Emirgan - Eminönü otobüs seferleri T A K V 1 M 
_Emirgan ile Eminönü arasında iş- ı-----·-----------

MAYIS 

Humt sene 
uma -Nisan 

iiO 

13 Arabt sene 
liVi6 -Hızır 

yi de alarak iki üç güne kadar hareket San'atıar Akademisi sabık yar direktörü Fuat Köprülünün idaresinde çıkarılan b~ İ. sara Günay, bir kaç yıl evvel ölen ressam ülkü ve kültür mecmuasının 51 inci sııY
1 

edecektir. Mültecilerin vapurda iaşele- intişar etmiştir. 
ri hükumetimizce temin edilmiştir. Namuk İsmallin hayatı ve san'ati hakkında 11'••••••••••••••~ .. -

çok güzel bir eser neşretmiştir. Eser ciddi r 

Lı. an .d · k a d. Bütün İstanbul halkınıo beldedi"'i filın 
m ı aresı ar e ıyor bir tetkikin mahsulüdür. Ressamın hayatı " 

çocukluğundan ölümüne kadar en kılçük te- Bayan G E N E R A L 
İktısat Vekaleti Deniz Müsteşarı Sa

dullah Güney şehrimize gelmi~tir. Ye
ni liman teşkilatının tatbikatını gözden 
geçirmektedir. 

ferruatına kadar nakledilmekte, san'atl tet- Franıııca sözlü. Oyoıyanl ar : 
RUBBY KEELER - DİCK POWELL ve 500 

~ edilmektetlir. Kitaba ayrıca Namuk İs - güıel kıı ile - 5JO güıel erkek 

mailin bir çok eserlerinin resimleri de kon- yarın akşamdan itibaren ___.ıı 
muştur. ~-.. TÜRK SlNEMASINDA.~-111"' 

letılecek otobüs seferlerine ay basın
dan itibaren başlanması muhtemeldir 
Yalnız Rumelihisarı civarındaki bır 
n:escitle ~ir fe??er biraz geri çekilecek
tır. Otobusler Istinye bayırının altın -
dan kalkacak bu hat üzerinde muhte
lif yerl~re uğrayaark Eminönüne geİe

tS 
Resını s!;Sne 

l l!J7 
__ _,_ __ ; _____ _,_______ Bir kısım yeni antrepoların sür'atle 

yapılması kararlaştırılmıştır. Galata -
daki Mumhane antreposunda bulunan 
tüccar eşyası dünden itibaren yolcu sa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::::..----

,-~ s 0 M ER SİNEMASINDA ' ceklerdır. 

:en~mahalle il~ Taksim arasında 
otobus ışletenler hır müddet seferleri _ ~AUAI 1 
nin Emirgan • Bebek yolu ile yapılma- ~. 1l. 

sını teklif etmişler ve fakat red ceva- 9 ::.9 
bı almışlardı. 1 _4_,__.__4~> 

PERŞEMBE 
1 

IRebiüleveıl 
2 

Meşhur arti"'t EDW ARD ARNOLD ve dilber BENNİE BARNERS tarafından oynanan 

KALiFORNiY A F ATiHi h!SAK 
- lonu yanındaki gümrük anbarma ta -

l ı. -şınmara başlanmıştır. Mumhane antre-
posu hemen yıktırılarak yerine iki kat· Fransı~ca sözlü filmini görünüz. Kalifomiyayı :ı:aptebniş, en ıengin havali,,inin hakimi oJnıuf 
lı ve modern antrepo yapılacaktır. Li- ve bınlercc halka kumanda etmiş Cencral Sutter hr.yali hııyatını t asvir eden bir filmdir. 

man idaresi, İktısat Vekaletine rieçtik· 1 İ j 
ten sonrn yeni te~kilati!e kar bırakma- kinci film: DEN Z LE R P E R İ S 

«:>. 

7 26 
42 

Emirgan ile Eminönü seferler.inin Oaı ,--lkiı d ı Ak~'ıınl Yat~ı 
bilet ücreti vapur ücretlerine fazla za- - · LJ. ::>. .ı. J. J . .). l u 
rar vermiyecek tarzda tertip olunacak- E. 4 53 8 .J.9 ·2 - L 49 
tir. z. 12 10 16 06 ----....:...---:~..:..;;.:..:.~19:;..!.~16~~~)1~~0~+..!..._ 

ğa başlamı~tır. Son bir sene içinde 400 VİCTOR FRANCEN, MARCEL CHANTAL ve JEAN P!ERRE AU~iON'f'tı ll 
1:: ·n lira bir kar vardır. '•••••• bUyUk muvaftakıyetleri. gd 
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Memlekette spor hareketleri 
Keşanda ve T ekirdağında güreş seçmCleri yapılıyor, 
Balıkesirde Halkevi kupası müsabakaları neticelendi, 

İzmitte İdmanyurdu lstanbulsporu yendi 

bir gnıp 

'I'ek· Keşanda yapılan güreşlerde güreşçiler ve seyirciler 
köyıe:~dağ .. (Hususi) - Kaza, nahiye ve fon sayesinde Milas sporu canlanmakta
tlliştir. ~ gu~~ş müsabakalan tertip edil- dır. Buraya gelen Muğla takımı ile yapı
Yısta 'l'ek~ gureşlerin bidnçileri 19 ma - lan maçta Milassporcuları 2-1 galip iken 
Sabakaı ltdağında yapılacak, güreş mü- Muğlalıların itirazı üzerine maç yarıda 
tada ,~tına gireceklerdir. Merkezi ka - kalmıştır. Mayıs nihayetinde lik maçları 
A~ ., apılan - . 

lUStafa is . gureşte başpehlivanlığı başhyacakbr. 
l\7ındc bir köylü almıştır. Keşanda alaturka ve alafranga ıüre~ 

l3alıkesi ıntaka lik maçları Keşan (Hususi) - HalkeYi köycülük 
ları 16 :rn r (Hususi) - i\fıntaka lik maç- ve spor şubeleri yeni Muhacir köyüne 
}\..taçlar A a~s Pazar günü başlıyacaktır. bir gezi tertip etmişler, bu gezi esnasın -
ayrılrnışt · · C. kümesi oJmak üzere üçe da alaturka ve alafranga güreş rnüsa -
SusıgırJıkır ... A kümesindı;n Balıkesir, bakalan da yaptırmışlardır. Kaymakam 
rna, Gön klup~eri; B kiimesine Bandır - tarafından köyde köy kalkınması etra -
l'le de ~1· Echncik klüpleri, C kümesi - fında bir konferans v.erilmiş, kitapsaray 
kli.iplerj d Yv.aiı~, Bürhaniyc, Edremit subesi tarafından da köy okuma odasına 

F'inaı :ıldır. bir çok kitaplar hediye r diJm~tir. 
SOna erecek~~arı. 3 temmuzrla yapılarak ... V .......... b ........... 

1 
................... ·--··-

\'urdu ile ır. llk maç Balıkesir İdman rt.. eçi Ur U 
8ahasınd d Susıgı,rlık arasında Balıkesir 

ha~~taı:a 
1

~rafından mükemmel bir sa- Fa brik r s 1 n ı n 
1. cuda get· ·1 . Fı. 
"'adar bit ırı mektcdır lnşaat bir aya ,.. ı · f • 
fedi! ecektır. Saha i~in 7000 lira sar- Q · · l 9 e l 

l 
• ... :••••••••••nııııııııııııımııwnıııı .. •••••••••••-

lzmird e nakliye 
ve yol parasına 
yapılacak zam 

Tahsilab her 
haftasında 

ayın ilk 
bankaya 

vermiyen mesuller faiz 
ödeyecekler 

Ankara 12 (Hususi) - İzmirin tu -
ristik yollarının inşası için nakil vası
talarına yapılacak olan zamlar, hazırla· 
nan kanun Iayihasına göre her ayın 
ilk haftası içinde gösterilecek bir mil· 
li bankaya yatırılacak, yatırmayan 
muhasip, müdür ve ita amirleri her ge
çen gün için şahsan yüzde dokuz faiz 
ödeyeceklerdir. Şahıslara ait nakil va
sıtalarının biletleri hususi idareler ta
rafından hazırlattırılarak şahıslara ve· 
rilecektir. 

Yol mükellefiyetine yapılacak ik;şer 1i 
ra zam, hususi idarelerce tahsil oluna
cak ve her ayın tahsilatı, o ayın ilk haf-. 
tasında gösterilen bankaya yatırılacak

tır. Her ayın ilk haftası içinde tahsil e· 

d ilen paraları yatırmıyan mes'ul mu· 

hasipler yüzde dokuz faizini verecek -
!erdir. 

rnektedir 
lialkevi ta · f Keçiburludan yazılıyor· Ankarada top- Askerler ve zabıta memurları ile pa-

~Ulan Vole bra ından ilk okullar için ko- ~anan bağcılar kongresinde kükürdün rasız sevrüsefer edenler Ve ınekteplile-
.Q. • Y ol ku 1 b"t · t· J 

1_ 1t1nc1Uk ku pası mac: arı ı mış ır. ıJaha kolay satışını tcmın etmek maksa - re mahsus tenzilattan istifade eden ta-
ıı;upa pasını Dumlııpınar ikincilik . t z· B k ~· sını da G . 1 rhle bu sene sa ış ıraat an alarma ve- lebc umumi nakil vasıtaları i.icretierl • 
vıtnd· h azı okulu kazanmıştır, .1 · ı· B tl h k"" ı·· d h k ' la ı endbol • n mış ır. u sure e em oy u a a o-' ı bu zamma tabi tutul -

tı ba~ı te sonra c1J basketbol maç lav kükürt ihtiyacını temin c<liyor hem ne yapı an . . mıya 
~ ıyacaktır. d J f" tl ld B . ' caklardır. Zamların cıbayelıni temin i-e ıa e a anmıyor. 11 ış gecen sene - 1 . 

hm· İzmittc maçlar ve kadar accntalık1ar tarafınd;n vapıl - çin bütün nakil vasıtaları ıdare Ye mü-
tlıan ~ (Hususi) - İstanbulspor ile İd- ~akta idi. Tüıkiycnin hrr tarafında aza-

1 
esseselerinin he.sapları maliye memur

Yurdu ~~du kar~ılaştı. Bu maçı İdman mi satış fi~ti çuvalı 4 li: a olarak tcsbit ları tarafından tetkik ve mürakabe olu-
t-1açt 1 sayı ıle kazandı edilmiştir. Ilk iki ay zarimda 60,000 tor- nacaktır. 

r,e İzrn~~ 0evveı Adapazarı orta mektep ha yalnız hmir şubesin<leıı satış yapıl - Yol vergisi mükellefiyetini bede _ 
l'ı'ıaç rta mektep takımları da bir 1 mıştır. · · ı· ı k .. 1 Yaptılar Ad . ı nen yapanlar ıkı ıra ı zam ıçın avrı-
~tnir · apazarı orta mcktebı 1-0 w 1 .. k k • d k J 

okı.ııı Ofta mektebini maalt'.ıp etti Ayni ... B.?glara o an y~ sc ıa:v __ as~.nı a_rtı. ca çalıştırılacaklardır. Zam için çalış -
\role"abrıın kız talebeleri arasında ;apılan o~tun bafğcılakr ~~laşm~~:~~~· Kşu.kudr"tkl~rfınub- mrş olan mükelleflerin zamları nakit o· 
ı._ ., o ınü bak zın evsa ı ço · ıyı e ~ . ım ı ı a - 1 "<lzandı. M sa asını da İzmit takımı rika faaliyeti ile günde !0-!5 ton saf kü- !arak hususi idare ~rce turistik yollar 

aç ç~k kalabalıktı. kürt istihsal edilmektedir. YC'ni yapıla - hesabına ödcnecektır. Projeye göre bu 
ı.ıila l\fdfısta spor eık bazı tesisat bu miktarı daha çok art- gelirler 25 sene müddetle devam ede-
~ususi) - Ha!kcvinin yardım- tıracaktır. cektir. 

~; ~unun kaaar tuhaf bir 
gorıncdını Hasan Bey .. 

... Belediye kaııtarcılarının 
da .. 

... Kantarları bozukmuş .. Hasan Bey -- Kimden ki -
me şekva edeyim ben dahi 
şaştım. 

Çerkeşte her şeyi dört 
köşeli yapmak itiyadı var 
Çcrke~ (Husu -

si) ·- Eski padişah -
lar, Anadolu seferi -

ne giderken, burada 
konukiarlardı. Dör -

düncü Murad da Bağ 
dad seferine gider -

ken, buraya uğramış 
ve etrafta dağını1< 

bir halde bulunan 
dört ki.içtik köyün, 
konukladığı yerde 
birleştirilerek cÇar
köşe> adile bir kasa-

~a teşkil edilmesini 
ferman etmişti. Pa -
dişahın bu arzusu 

• 

yeri!le l\etirilmiş, 

köyler birleştirilmiş Çerkcşte Büyük cami 

ve hatt~ padişah Murat, burada camiin bellerine doladıkları peştemalların üzer
temelini attırarak seferıne devam etmiş- lerinde, dört köşeden mürekkep, küçük 
t i.. küçük mürabbaların bulunması hala de-• 

cÇarkÖŞC> diye yadedilen bu kasaba -
nın adı, gel zaman, git zaman, muhaffif
Jeşmiş ve bildiğiniz Çerkeş diye anılma
ğa, başlamıştır .. İşte Çcrkeşe, Çerkeş de
nilmesinin sebebi budur .. 

Fakat, bu iş, yalnız cÇarköşe, diye bir 
isim takılmakla kalmamıştır. Her görü -
len ve beğenilen şeylerin de, dört köşe 
üzerine yapılması örf ve adet halini al
mıştır. 

Mesela, şu cami dört köşe üzerine mü

ra bba bir şekilde yapılmıştır. Kadınlar, 

başlarına örttükleri peşt~mallara çar a -
dını vermiştir. Gerek başlarına ve gerek 

vam eden bir itiyat 1ıalini almıştır. He-
men hemen bütün evler dört köşe üze -
rine bina edilmiştir. Dört odalı bir eve. 
bilamübalağa yaptırılan yirmi dört pen
cerenin de, dört köşe Nçiminde olması, 
bu itiyadın bariz bir nümunesidir? Ev -
lerin ocak bacaları, dört koşe olarak ter
tip edilmiştir. Tarlalar bile, dört köşe ü
zerine sürülmektedir. 
Kasabanın çarşısı, tam bir m urabba 

içerisindedir. Evlerin pervazları, dört 
köşe oymalarla süslenmişt\r. El işleri bi
le dört köşeli modellerle ~lenmektedir .• 
Velhasıl Çerkeşin dört tarafı da hemen 
hemen dört köşeden ibarettir. 

Biğada muhtarlar kursu 

Kursa devam eden Biga köy mutıtar ve katipleri 

Biga (Hususi) - On gi.in müddetle bü-ı konferanslara bütün muhtar ve kAtipler 
tün köy muht~rla~ile ka:ipl~_ri .kurs gör- muntazaman devam etmekte, mühim iş
mekte, sıhhat işlerıne daır hukumet dok- Jer hakkında not tutmaktadır. Devam et· 
toru Muammer, baytar işlerine dair Re
sul, zabıtaya dair jandarma kumandanı 
Celal, ziraate dair Bekir, orman 
için İsa, maliyeye müteallik İs
mail, köy bürosuna dair hususiye
ci Tevfik, kültüre ait başmuallim Ali ve 
nüfusa müteallik te ~mur İsmail ta -
raflarından gönde dördC!r saat konferans 
verilmekte, bu suretle hP.psinin bilgile
ri arttırılmaktadır. 

Sinema binasında verHmekte olan bu 

tikleri bu on gün ıçın her birisine köy 
sandığından birer buçuk lira yevmiye ve
rilecek ve bu sayede Biga köyleri 207 
kurs görmüş, muhtar ve katip kazana -
caktır. .............................. _ ........................... ... 
~--------------------------~ 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Perşembe 

(*) 

memleket haberleri 1 Havalar rutubetli 
Ve soğuk giderken 

Kızılcahanıamda ha't'a vaziyeti Havalar son harta zarfında soğuk ve 
Bir haftadanberl kazamıza bllii!asıla çok rutubctll gitmesi yuzunden her tarafta 

nafi rahmetler yağmaktadır. Ahestd yağı _ , romatizma evcaının artmasını mucip 
şına rağr..en yağmur 25 santimden fazla ola- , oldu. Gerçe bu romatizma .ı.rnzı had ro-
rak toprağa nüfuz etmiştir. Bu sene feyiz ve matlzma değildir. Omuz, bel, diz ve ba-
bereketln çok olacağını çlftçllerimiz söyle- cak ağrıları ile tez:ıhur etmektedir. Esa-
mekte ve sevinmektedlrler. sen had ve ateşli mafsal romatizması ile 

müzmin seyreden romatizmanın büsbü-
Çerk~te yakala nan kaçakçı mahkum oldu tün nyrı hastalıklar olduğu heRıcn kabul 
Çerkeş <Hususi) - Evinin altına yerleş - : edilmiş gibidir. 

tirdiği bir inbik ile, rakı çekerken cürmü 1 Herhalde bu gibi ağrılardan şikayet 
meşhut halinde yakalanan rakı knçakçısı edenlerin vakit vakit salsllat ~mlClhı ve-
Kerim oğlu Dur Ali hakkında yapılan tah-ı yahut aspirin almaları muvafıkt1r. Da _ 
klkat neticelenmiş, ve Alinin altı ay müd - ıma yemeklerden sonra aspirin almalıdır. 
detle hapsine ve yüz küsur lira para ceza- Bazılarının zannettiği gibi aspirin kalbe 
sile tecziyesine karnr verllmlştlr. dokunmaz. Fakat mideyi yorar. Ru sebeb-

Gazi okulu t a lebesi Ba lyede le yemeklerden sonra tok karnına alın-
Balıkesir <Hususi) Gazi okulu beşinci .ı:ı - malıdır. Aspirin bir mikdar limonata ile 

nıf B şubesi talebeleri öğretmenlerlle bir - alınırsa daha iyi olur. Mıizmln romntlz-
llktc Balycye gitmiş ve madenleri gezmiş - malılar yazın çok güneşe maruz kalmalı-
Ier ve birinci okulda Balyelllere bir müsa _ dırlar. Tabii sıcak kaplıcalar da çok iyi 
mere vermişlerdir. gellr. Yağlı etler yememelldlrler. Cere-

1\I . Kemalpaşada zehirli gaz kursu 1 yanda oturmamalı, Rutubetli evlerde ika
met etmemelidirler. 

Bursa <Hususi} - M. Kemalpaşada, mu- ı----------------1 
nllim ve memurlar için bir zehirli gaz kursu I ( •) Bu notları kesip saklayınız, yııhu l 
açılmış ve beş gün devam etmiştir. Kurs öğ-

1 
bir albüme yapı tırıp kolleksivon yapınız. 

retmenliğlnl llk tedrisat müfettişlerinden İh-ı Sıkıntı :ı:amanın11da bu n otlar bir doktor 
so.n yapmıştır. ı_,ıc_i_b_i _im-dıı._ı_ıı_nı_z_a_>_·e_u_şe_b_u_ir_. _____ _. 
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Hadiseler 
Karşısında -

Ya nız kalınca 

Dört muharrir iş arıyor : 8 --ı 

Elektrik Şirk et i hakkrn daki kaçak çılık 
davasırs3 dün ce bJ ktldı 

İngilterede bir vak'a olmuş. Gazete
lerin birinde okuduğum bu vak'ayı kı-

• 
saca anlatayım: 

YA!!ŞI OLSAYDIM J 
..__.(>Zaı:. "-l~w 1 

Genç bir kadın kocasile beraber bir 
bara gitmiş .. &abaha karşı bardan çıkı-
yorlarmı~. Şapkasının kenarları gözle· Ah b" h · Isa d B" ah · / - " , ır va şı o y lm... ır v şı ... 

Anadolu yakasında kulhmlmak ü-ı için getirilmiş malzeme kullanıldığını rinin üzerine kadar inik bir adam bun- cSetri avret> i bile düşünmiyecek kadar 
zere gümrükten muaf olarak getiril- ::oyledi ve muaf eşyanın Hu•nC'Ji cihetin- j lara soku!~uş. Adamın elinde_ bir piı:o hemcinslerine hoş görünmek için yayvan 
mesine müsaade edilen malzemeden de ne surEtle kullanıldığı Jıa1~kmdaki su- varmış. Pıpo~ u kadının bacagıncı dog- kulağına kemik küpe takmıyacak, yassı 
bir kısmını, tahsis hilafına Rumeli ya- 11lc karşı cevct, şebekede bazı şr:yler ol - ru silkmiş .. Kadın bacağında bir yanık- bw-nuna demir halka geçirmiyecek, ve 
kasında kullandıkları iddiasile, güm - muş. Malzemeyi kimin aldığına dair bir lık hissetmiş. Meğer piponun içinde zaç bir şehir yosması gibi haşma tüy dikmi-
rükteki 9 uncu ihtisasta, elektrik şir - e\Traka rastlamadım:. dedı.. yağı varmış. Zaç yağı kadınm elbisesi- yecek kadar halis bir vahşi olsaydım! 
keli erkan ve memurlarından bazıları- - Şirket memurlannm vazifeleri hak- ni çorabını ve bacağını yakm1ş .. Bun- Bir vahşi... Yazılmarrıış bir kitaba 
nın duruşmalarına, dün sabah ve nk- 'kında bir talimat yok mudur? dan ötesi: Polis faaliyete geçmiş, ada· benziyen bembeyaz yüreği kadar, ver -
şam celselerinde devam olundu. - Hayır. mı aramaya başlamışlar.. Fakat adam niklenmiş gibi pınl pırıl parlıyan siyah 

Öğleden evvelki celsede, şebeke iş· _ Siz vazifelerinizi J:imden ahyorsu _ henüz bulunmamış. K~dın ~iyo~~~ş ki: teni de çınlçıplak bir vahşi olsaydım! .. 
letme mühendisi Serpiyeri sorguya çe :ıuz? -=-:- Bulunursa evv~la elbısemı odete- İçine ayak basmamış bır orman ka -
kilerek kendisinin yalnız 1931 sene· ccgım. lf' • dar bakir yürekli; ve ılık meltemlerine, 

- Vazifelerimiz muayyendir. Şirketin H kk d det M l nn n yon sinde bazı aletleri Silahtarağa fabri - a 1 ır, 0 ır ya.. a c ı - medeniyetin zehirli dumanı, gazın ko -
başmühendisi Gilleri aıniriınızdir. · ··d t · kasının nbanna gönderdiğini, anbar - gası nıye o e mesın. kusu karışmamış bir dağ havası kadar 

dan kcn~isinin doğrudan doğruya eşya Bu arada muhasebe mi.d'..ırü Emil Fiş- Bir şey daha diyorm~ş: temiz bakışlı bir vahşi o!saydım! 

1 
d v .. l" k h~k· At f Jere bir cihet soruldu ve o da, bahsi ge- - Bu adamla beş dakıka yalnız kal· Ceylanın çalfiltlığını, yılanın kıvraklı-

a ma ıgını soy ıyere ' a _ım 1 ın ~en malzemenin nasıl kuJJanıldığı hak - k · t · 
cmuaf eşyanın gümrüğü verilmeden ma • ıs erım. . . . . ğını, eşeğin sabrını, tevekkülünü, ta -
yanlış yerlerde kullanıldığından haber .nnda hiç bir tetkikat yapmadığını söy- Ada~a .bu hareketının sebebı?ı mı hammülünü, köpeğin zekasını ve sada _ 

d lm d 
? 

11 1
. k !iyerek, sustu. soracak. Hıç zannetmem .. Kendısınden katini keçinin inadını sırtlanın yırtı ar o a ınız mı.~ yo u sua ıne ·arşı v .. v • • -

da, şu cevabı verdi: • Bundan sonra levazım d:ı~resi müdürü evvel daha k~ç ka?ını yaktıbını mı og- , cılığını, şebcğin şirinliğim, kaplanın ce- > 

_ •• 
1 

, _ Sadi dinlenildi ve kendi.sınden şu cevab- ıenecek? Nesıne lazım. Earetini, kurdun hassasiyetıni, aslanın - c19 
Boyle yanlışlıklar be.k. olmuş hır alındı: - Peki bes dakika yalnız kalmasına · . · labildiğine ilahi, alabildiğine asil, rıe 

tur. Fakat benim nazarı dikkatimi • b'U,rurunu ve auımctinı olanca zengın - · ı 
celbC:tmedi'. Ancak Nafia Vekfılctinin - 1932 de muaf olan ve muaf olmıyan sebep ne? ... ·· .. m l liklcrile ve olanca halisliklerile etinde, ve ... Medeni bir vahşi olabilseydiın· J11ıl4 

. . '. E'şyalan ayırarak tesbit ett!k Bunu, mal- Bunu ben de duşundum. Yemedı ' kanında, kalbinde, başınc!a ve içinde top- Mağrur, bakir, geniş ormanların ' 
tet~~ koı~ıısyonu ış:ıbaşlad•ktan s~n- 7 emenin maliyet fiatlarır.ı hPsab etmek içmedim, çaiışmadım .. Saatlerce kafa 

1 

lamış bir vahşi olsaydımı saffa bir ruh kadar temi..z havası ciğcl', 
ra ogrendım.d Bu m~ v eşyanın ~an. ış- için yapıyorduk. Sebebi dt.! muaf eşya ile yordum. Ve nihayet keşfett'm .. Keşfe· Bir vahşi... Beynine kitapların zehiri !erime, ağaçların, Hazreti Meryeın dı.1 • 
lıkla anb~r an. alın ıgını ~zanne _erı~. yapılacak yolların daha uc:.ııa mal edile- oer etmez de tüylerin ürpe.di. Çok' ~kmamış, yüreğine ihtira!iların kiri bu _ dağı kadar taze meyvalarım mide~e,; . 
Bunları kımlerın kullandıgını bılnu • c<.'ği hakkındaki bir idd•.aya karşı aksini korktum .. Şimdi ke~fimi buraya, bilhas- }aşmamış, ellerine, içinde aşk çorbaları biatin, yaldız ve bayat boya yerıne ,.,,e 
Y

orum ·ı "d d ~ k f · l ·· u·· ne k t k tabl ı go .. zlcl'.IP' · jddia etmemdi. sa ı erı e og~ca acıa arın on kaynıyan siyaset dolınalıa:-ı pişen şeh- çe ve taze opra o arını <Jf 
. ~çakçı~ık vaziyeti, eski tesisata ~- Anbarda muhafaza edilen bono suret _ g~çme~i. için, Ingiliz polisini.n nazarı ı vct tatııl:U.ı ve kin mayalan yapıl~ iğ- sindire sindire, doğmanın, yaşamanın. , 
ıt b~ şe~dır. İhraç bonoları_ y_a~ıld1gı ]erinin nereye götürülduğü sorulunca, ~ıkkatını. cel_betme~ maksadı le y::ızak::: 

1 

renç medeniyet mutfağmır adına para kainatın medeni diyarlarda hiç bili.nflll 
ve hıç hır kayıt bulwımadıgı ıçın, bu şu cevabla karŞllaşıldı: gım. Elbısesı, bacagı yanan genç <lenilcn leş paçavrası bulaşmamış bir yen lezzetli manalarını anlardım! . eli• 
noktalan meydRiıa çıkarfmadım. dm, kendisini yakan erkekle yalnız vahşi olsaydım... Bir defa daha vahşi olmak isterdirtl sıı 

Adalarda tesisat ne zaman yapıl - Bonoların bir çoğu anbarlardadır. kaldıg· ı za muhakkak ona bir liste yorum. Yüreğimi alabildiğine doldurA.,, 
- . . .. - Yalnız Kadıköyü anbarındaki bonoların . man . ~ Bir vahşi olsaydım ... ~rıtmamış, satıl - Jet:>" dı ve .nakıllerden levazun daıresının verecektı.r_. Bu lıstede tanıdıgı ve kcn· mamış, vutmamış, yutulmamıc:, hasedin, bu arzuyu, bir defa dalıa ifşa ede~. 11 

dı? bir kısmı bulunamadı. Zat('n sene so - h J :ır d ·· ·· bıfü ha ben var mıy . dinden g~zeeı yahut ~~. dn a cana y~- kinin, ihanetin, riyanın, ruhi, ve fikri e- sizi bir defa daha gül iirdüğümu 
Adalarda tesisat, 193 1 senesinde nundan sonra bu bonolann saklanmasın- kın oldugunu zannetlıgı kadınların ı- .::aretinin sefil zehirini, hayvani aşkın rum. Ve biliyorum ki: . 

yapıldı. Fennt noktainazardan bunlann na bir fayda yoktur. Mevcud olanlar, Na- simleri bu!unacaktır. rt'Zil sekrini tatmamış asi! necip ve ilahi - Hele bir ol da gör ... diyeceksi.Jlıı; 
Kadıköy anbannda muhafa?.a edilemiye- fieı. Vekaleti tetkik heyetine verildi. _ Beni ya~tın, diy~ektir, s~ni bir bir vahşi olsaydım! Hele cmedeniyet> silindfri yassı butrı 
ccğini levazım bilemezdi. Ve esasen, A- İsticvablar, bitmişti. Müddeiumumi şartla affederım: Bu lıstede ı~ımlert; 1 Bana vahşi olmak arzusunu duyuran nun üstünden bir geçsin!.. , 
dalarda yalnız gümrüğü veıilmiş eşya Hakkı Şükrü, şirketin m\.ıdurJerinden adresleri yazılı olanların da hepsını yak haleti ruhiye içinde, mf'dcni insanlığın Hele hayvanlarla bcrnbcr müsternle ~ 
kullanılmıştır! Jan Lazyana verilen sa1ahiyet hakkın - malısın! geniş llıgatini karıştırıyorum: kecinin arabasına bir koşul. Hele çıP1~. 

- Sizin vazi.feten yalnız ienni işlerle rlaki idare meclisi kararı ile kC'ndisinin İMSET O llıgatin sahifelerintie, <itibar> na - &ırtında ucu kurşunlu kr.ı.rnçının şakl~ 
meşgul olmanıza göre, eşynrıın anbar va- birinci derecede imzaya salahiyetli ol - muslu insanlara gösterilen hürmet diye ğını bir duy. Hele senin, ve senin gibl ~ 
ziyetıerine göre nakil iştet"iıe de uğraş - duğuna dair sirkülerin ve kendi memur- BiP.ada kar~uz gece· eri ekili rm·ş tanr olunmuş. ıacak1arın, zehirli gaz.ıar altında, nas•ı u. 

lanna yaptıgıv tam"ml · sıJI - • zerl"ırı·ne flit sıkılmış sitıekler gı"bi ]O\' 
maruz, biraz garib görünüyor"! 1 erın a arının ge- İ l · O lıigate bakarsanız, med"niyctın" ma- " · l Biga (Hususi) - star.bu un yegane " 

- Malzeme, yapılması laz.ım gelen te- tiri mesini, dava edilenlerin şirketteki si- h . d nası, ilimde, san'attc, sanayide ilerle - ramp boğulduklarını bir gör!.. ..ıeı 
sisattan sonra gelıni~ olabilir. İşte, bu - cil dosyalan ile Silfilıtarağadn yapılan karpuz kavun mahracı olan şe rimız e mektir. Hele bir Mısırda esir, Afrikadn ıco ·• 

:ır h i h bu sene karpuz ve kavun ekimi çok faz- deııl 
nun için meşgul oluyorum. Her ihtimali ava attın proje ve U?fc>rruatının ge - O lfıgate kanarsanız, sevgi, kadınla er- 01 ve Amerikada linç ed;l! .. Ve nıe 

tirilmesini istedL la dır. Ekilen karpuzlar hep Tekirdağ cin- k k d k" b t 1 il"d" yetin sana ayırdığı kısmeti tat ... 
göz önünde tutarak, ihtiyaten! ı;i ve gu··ne karpuzu Kavun1c;r ise "Ok da- e arasın a ı ra ı a arm en as ı ır. geÇ" 

D edil 1 tahk.ka' · 11 A l b 1 d b 1 . Ondan sonra da bu sevdadan vaz 
Daha bir çok cihet araştırıldıktan son- ava en er, ı .ın gPnişletil - vamklı ve lezzetli olan Eiea altındip dö- sa et, atın ar an atın nra mıras ka- . .. . 

celse k t ld 
""ğled mesi hususunda bir istel'Jf;ri olmadıgvın- · V• • lan manev·ı servet1"11 adıdır ı mezsen, bızdcn gunah gt<ler , ra, , apa ı ı ve o en sonra açı- nlegıdır 1 1••1' dan bahsettiler. v._ · ı - . Vahşi olur .. Ve medenılerden bu "' 

lan celsede, şebeke dairesi başmühendisi Burada adet olduğu üzt:r~ karpuz ve ka Bocç, alınıp odenen paraya denır. Fa- 1 

Haşim dinlenildi. Sorulan suallere, şu Müddeiumumiliğin tahkikatın tevsii vun ekimine ekseriya Salı günleri baş _ l"at kelimelerin manaları, insanların tıy- sun. .. .. bı.111' 
ı d k 

. 1 tl ·ı b b d V• d k Zarar yok dostlarım! Ben, butun _v 
cevablan verdi: yo un a i isteği yerine cetıriJmek üzere, "1anır ve gece karanlığınrla ckıme devam ne en e era er egışıp urma tadır. .. .. . • lf111V' 

- Muaf melzemcnin kullanıldığını 

tahkikattan sonra haber nldım. Bunlar, 
Anadolu cihetinde kullanılırdı. Nasıl 

o1duğuna bendeniz de hayı·et ediyorum. 
Bendeniz. 1920 yılında şirkete intisab et
tjm. 1933-1934 denberi başmühendisim. 

Muaf eşya bulwıduğunu, :, apılan bir ta
mim üzerine öğrendim. '!'c~mimi muhase
beye ve mağazalara bildirdim. Muaf eş
yanın yanlışlıkla her hangi bir surette 
Rumeli tarafında kullanuacağını um -
mazdım. 

Başmühendis Haşim, Anadolu yakası 
için kullanılacak malzeme kalmadığı va
kit, gümrüğü verilmiş Vt! }{umeli ciheti 

Üç hızı birden 
Seven genç 
İşte size Hayreboluıfan gelmiş bir 

mektup: 
Teyzeciğim, 

Benim derdim barrıbaşka, ilk bakış
t a lfı.tife sanırsınız, i'ak:ıt yemin ede -
rim ki doğru: 

Tam üç tane genç kızı ayni zaman
da ve ayni şiddetle ~eviyorum. 

1 - Birincisinin viıcudu ve yürü -
yüşü, hani durgun göller c.lur, bir taş 
atıldı mı daire daire dalgalanır, işte 

tıpkı öyledir, endamına ve revşine 
doyum olmaz. 

2 - İkincisinde en hayıldığım şey 
SC'sindeki billur çeşmeden akan suyun 
ahengidir. İsterim ki o ımitemadiycn 
söylesin, ben mütemadiyen dinliye -
yim. 

d 24 
. .. \r. b ·· b 1 1 ı· · lan gordukten sonra dah\ vahşı o 

uruşmanın devamı, mayıs saat ıı e olunur. Ihtiyar, tecrubclı bo~tancılardan e ugun, o atta o unnıuş ugatın, sa - . . 1 

b k ld · · tl t h"h d"l k ·ı · .1 · ısterdım. ıra ı ı. rivavet edildigv ine göre Salı günleri ekil- mımıye e as ı e ı ere · asrı eştırı mış .. .. • rt' 
J v •• h d "t'b k. . Çunku medenıler, bu rnydığınız bil...,. 

Tevkifhaneden kaçanların evrak 
mahkemeye verildi 

İstanbul tevkifhanesind~n kaçıs vak'a
~· tahkik::ıtının bittiğini ya1.mıştık. Dava 
nosyası, dün müddeiumum;Jikce mahke -
meye gönderilmiştir. 

Ürgüplü Abdullahla Antakyalı Tevf~k, 
t('vkifhaneden kaçmaktan ve gardiyan Is
mail Hakkı ile diğer iki r.wmurnn da, va
.lifch·rinde ihmal ve terahi göstererek, 
bu kaçışa sebcb olmaktan pek yakmda 
duruşmaları yapılacaktır. 

3 - Üçüncüsünde meftun olduğum 
şey gözleridir. 

Teyzeciğim, bana bir akıl! 

* · 
Bu okuyucumun derdine çare bul -

mak çok zor değil: 
- Allah elbette bu uç hasJcti nef -

sinde toplamış bir genç kı7. yaratmış -
tır. 

Derdinin latife olmadığını temin e -
den okuyucum bir gece istihareye yat
malı, bu hayalinin genç kızını nerede 
bulacağını o sayede öğrenmeli, sonra 
gıdip onu bulmalıdır. Yalnız bu mu -
hayyel güzel onu nasıl karşılar, o baş
ka mest'le. 

* Menemend~ Bayan C. C. ye: 
Bu meseleyi kocanıza sorunuz, o 

daha iyi bilir. 
TEYZE 

miye başlayan ve gece karanlıgında ekil- nus asın a, d ı ar>, namus ar ınsanın k 1 . • V"hsilerden, Y" ·. d·v· ·· 1. d et enle, medenı kalan • 
mesine devam olunan kavun ve karpuz- goıeme ıgı ruya manasınn ge ır. Me e - b ·ı 1 . . .. .. .. M aı>B' 

· t t k d" · k ı · . anı eşme erının ocunu çıkarmıya Ç 
Jar fazla miktarda döl dökmekte ve mah- nıye ' e ışı a mış cmıavar dıye tarı! 

l B b l v ··ıd·· B .. .. f . . lıyorJar. 
sul de o nisbctte berekeW olmakta imiş 0 unur. a a ıgını 0 urcn rutuş, azı- .. . . zıl • 
' . 1 ·t· b b" k r ecl · v Bl•n, boyJc bır mtıkam almanın , 
Chs karpuz tohumunun kilosu 80 ve ka- c ın oş ır e ıın en ıbaret oldugunu . .. . . . gı·t 

· ;t" f d k ··ı ·· t·· S · 1 . . letme, boyle bır ıntıkam;: kurban 
vunun 100 kuruştur. Yağım fcyızli yağ- • ıra e ere o muş ur. aır er, sevgıyı . l t" . t "h d b"r vslı' 

b . · · • d" t ·.f. d 1 rnenın asa e mı ercı e er, ı 
:nurlar bostan ekimine çok yaramış, tar- ır sınır sar ası ıye aıı e er er. • . dilit' • 

Asal t rt k· b •. 1 d b t 1 . şı... Nevyork sokaklarında lınç e _:l 
lalan fevkalade tavlandırmı.ştır. e a 1 , a~n ar an a ın ara mı- . . . tı5"' 

ras kalan manevi sefalc!. manası 1 _ ken, medenıyetın ruhunu lınc eden 1' 

izmitte bir eroinci yakalandı 
nı a . d • u·h· b" h ~ lf119 

maktadır. necıp, me enı ve a ı ır va şı o 
· t d" ' Ve borç alınıp ta ödenmiyen paraya 1s t!r ım. 

İzmit (Hususi) - İzmit z:ıbıtası se - verilen isimdir. Naci Saduızalı 

.1elerdenbcri aranan maruf bir eroinciyi Gittikçe ilerliyen medPniyctin bugün-
yakalamağa muvaffak olınuı;;tur. Altın- kü JCıgatinde, tashihe muhtac: olan keli _ Toplantılar : 
di~ Sami namındaki bu :\dam 9 senedir 1 · l fh -- e~ "" mc crın sayısı, mana an me umlarına Fakir çocuklar menfaatine müsarTl _..ı 
c.ranmaktavdı. k ı· ı d kt ııw ................ ;.............................. ............... uyan e ıme er en ço ur· Beyoğlu 47 inci okulun yoksul yı:ıvrıı ıııl 

Bluz modası 

Namusla, tababeti akliyede. adına De- menfaatine 22 cumartesi giınu nJ:Ş~ , 
mence Precocc (•) denilen illet arasında Beyoğlunda Fransız tiyatrosunda okUl ı;et' 
bir fark kalmamıştır. maye heyeti tarafından bir mıi aınere t>D' 

tip edilmiştir. Müsamere için çok v.engiıt 
cHürriyeh ismi, hayal mutfağında pi- program yapılmıştır. 

şen zehirli bir tatlıya vPriJmiştir Ve ce- K f K on era ns ve onser . 111, saret artık, çıplaklar diyarında tank sa- Şişli Halkcvinden: Mayısın 14 üncü cuıl , 
fasına çıkmak manasına gE>liyor! günü akşamı saat 21 de Hnlkcvimizde rı~e , 

Gene o lügatin son sahitelerinden bur- harrir Peyami Safa tarafından bir ıcon e , 
nunuza kan kokuları gchr Ve 0 sahife- rans ve Kolonya konservatuvarından Jllş~ 

zun Celile Enis Oza tarafından da bir 
lerde, zehirli gaz, top, ti.ıfek, tank, tay - konseri verilecektir. Herkes gclcb!Hr. 
yare, torpil, batarya, mavzPr, süngü gi- H k d l f 
bi tüyler ürpertici bir takım kelimelere al t!Vİn e ~oıı erans ııSl 

Eminönü Halkevlnden: Bugün saat 10 , 
rastlarsınız ki, onlann bir araya getiri- de Evimizi~ Cağaloğlundakl merkez sııpç , 
lişi, medeni insanların müşterek arma - nunda Dr. Ihsan Şükrü tarafından (Ofl rı;uıl 
"ırım teşkil eder. llğin yükselmesinde Sporun roliı) n1c~ct' 

Medeni kainatta, hak dr>nilen devlet üzerinde verlleccktir. Davetiye l'oktur. 
k 

kes geleblllr. 
·uşu, kuvvetlinin pazusuna konar. Ser-

Halkevinde Y unus Enıre 
vet, cmilyonlar çalan mtirtekib. in uşa-
ğıdır. Ve hırpani şuuru vahsileşmiş olan gecesi yrpıldı t:ı.' 

Dün akş:ım Eminonu Htılkevindc 011•11uS 
medeni, bakir şuuru medeni kalmış vah- rlh ve edcbly:ıt şube .. ı turnfındıın r .ıtl 
~iye imrenmektedir. Emre için mer:ıslın ynpılmıştır. Mcr, 

1 
ıtS 

-' Ah, beni vahşete cezbencn bu imre - Hallt Bayrı nçmış, Sadettin N~~hcr. ~ı 
nişi giderebilseydim, ve bir vahşi ola _ Emrenln hayatını nnlatını-stır. 1 ı t 

Önü, yukarıda roba şeklini alan (Kup)
larla süslü. Aynı parça üzer ine ilik düğ
me dikilmiştir. Aarkasınm ortasında bir 
pli vardır. Kollar kısa, kabarık. 

bilseydim! Naki tarafından Yunust:ın ~ ,e' 
okunmuş, Ziynettin Fahri Yunı'sun fc, \ 1 

Bir vahşi... Fakat alaLildığine hür, a- sini yapmrntır. Bllii.hnrc Yunus h ı!dcııı~Jle' 

(*) Erken bunama. 
7Jlmış şiirler olrnnmus ·;c mcrusıınc 11 

verilmiştir. 



!tı::::: 13 Mayıs 

li idareler 
Hususi idareler, belediyeler ve köylerin faaliyetini 
~~rkezin müsmir mürakabesi albnda bulundurmak 
ıç.ın Dahiliye Vekaletinde yeni bir teşkilat kuruluyor 

SON POSTA 

Viyana da· garip 
bir muhakeme 

Hırsız beraet etti, ev sahibi 
yakalandı 

bahU· An1ccı .. a: 11 Mayıs 1 Me h b" k h V' 
Öa d ~>~e V ckiı.leti merkez teşkilatın - ş ur ır asa ırsızı . ıyana 

kl ki mahkemesincfe beraet etmiştir. Dava 
g ı ı er yapmak ı.1rarile lazım temy'z mahkemesince de tasdik edil .. 
tcıerk bazı t ?birler almıştır. Bugünkü 
hikl ez teş ilc!tında bir umum müdür _ miş, ve hırsızın yerine mallanm çaldır-
rcı er •da.re edilmekte ola!' mahalli ida - ıru,ş olan zengin tüccar hapse mahkfun 
lcr •·ıne kı n, belediycler, hususi idare - olmuştur. Bu ters ve garip macera na-

• O)l sıl mı olmuş? Viyana gazetelerinden 
Cdıl r k b e~ ~um müdürlükleri teşkil naklen anlatalım: 
dil k: ~ ihtısas şubelerine taksim e -
ku u1 ·~1~ır de mahalli idareler reisliği Viyana civarında büyük bir köşkte 

a<:<Ul.tır. Lehli bir tüccar olan Rolfeld jkamet 
l3ugüne k d tın kt · ınudurı·· .. a ar _mahalll idareler umum e c e ımiş. Son zamanlarda Rodfe-

reı r ~gunde bırleştirilen hususi ida - ld'in işlerinin iY\i g)tmediği piyasada 
\'e rn ledıycler ve köyler, mevzulan söyleniyormuş. 
f rklıahiyetı ri itibarile hirbırlerinden İşte bu meşhur Rodfeld'in evine 
dar. b ve nyrı ihtisas şubeleri olduğun - bir gece yukarıda mevzuu bahis olan 
mu tur~rın tefriki zarllreti hasıl ol - hırsız girmiş. Alt katlarda bir çok ba-
t:ıfları ızrn t bakımından müşterek va- hada ağır, yükte hafif eşyayı toparla _ 
ılnınd taşıdıklan halde mevzuat bakı - cuktan sonra yukarı kata çıkmış ve tüc-
nan ~ ~ ayn hükümlere tabi bulu- Dahiliye Vekili ŞüJ.."rii Xaya car Rodfeld ile karısının yatmakta ol-
ll'lerkeı· tı.~ şubeleı inın faaliyetini, dukları odaya girmio::, 
lund ın ınusmir müraknbt'~i altında bu- kfınlan 18 milyondur. Hususi idarelerin, H .. .. ----. w w 
etur~~ak için; hususiyetlerinin icap ı bel ·yeterin bütün hizmetlerine ait faa- ırsız bu tun ustalıgına ragınen çı-
gorü.::~ teşkıliıtıa techiz etmek faydalı liyetleri merkezde yalnız bir şubenin e- tırdı yaptığı iç:in, Rodfe.ld uyanmış, 

y UŞli.ir, Jinden geçmektedir. MahnJli idarelere, 0 sırada karısı da uyanmış. Fakat Rod-

Ve i~dun bayındırlık ~ahasında, nazım köy işleri de yüklenmiştir. Yurd nüfusu- feld hiç !el~ş eseri göstermemiş ve o 
tenin a~e rnevkiinde bulur.an umumi ida- n.~ .. 7:ı 70. ini teşkil edtın köyle~imizin ~~adl:n ç~gl~gı basmak isteyen karısını 
~ssese u sahadaki hizmctıni' gören mü _ -:.urlu işlerı başlı başına bir hususıyet ve ç diklıyerek susturmuş. 
l'lltrniek~~hnıı~. i~areler olduğu kadar; m.eş~ale ~evz_uu arz~~Pktcdir. Bin~ ~e Sonra tekrar öbür yana dönerek ho-
<luran n kultur siyasetini elde bulun- ;ırazı vergılen hususı ıdarelcre yenı bır rul horul uyuma taklidi yapın~. 
d:ık.t y tıınumi idarenin hizmet sahasın _ I faaliyet sahası açmıştır. Umumi idare - Hırsız da eşyaları adeta sahibin ·n 
ll'lızın :rdı~cısı gene odur. Kanunları _ 'ı nin kullandığı memurlar adedi 80 bine zımni iznile alıp g'T" .. 

1 

t(;ye .~Şkılat cephesinden umumi ida _ yakın olduğu halde mahalli idarelerin de Meğe .. h 
0 unnu~. 

Yet :klediği sağlığa müteallik faali _ 50 bine yakın maaşlı ve ücretli memuru r mucev erler, g1renbaha taş-
Olarak _'.1ncak ınahalli irtarelc>rin hizmet vardır. Bunlar için maalesef henüz bir 
Ve tek Uzerine aldığı vazife ile tahakkuk 

1 
sicil teşkilatı kurulmuş değildir. Bun -

tari ~nıtnuı ctmektedır. Ziraat ve bay- <lan başka medeniyet ve kültür aleminin 
dataas alarcıa olduğu gibi yurdun mü • mahalli idareler mevzuu üzerindeki neş
\·a.zır 1 bakımından da mahalli idarelere riyalı her gün ciltlerce artmaktadır. Bu-

<'ler gu-nk·· · tt b ·a J • b ı k 
11 

ve hizmetler yüklenmistir. E _ u vazıye e u ı are erın un an 

19 Ma y ıs Atle izm Ba 
Ankarada nasıl yapı 

Sayf• 7 

fstanbul, lzmir ve Ankaranın iştirak edeceği bu 
müsabakalar yeni rekortmenlerin ve yeni 

şampiyonların meydana çıkmasına vesile olacaktır 

Bundan evvelki mt'lsabakcilarda Ba §Vekil birincileri tebrik ederken 

Atletizm federasyonu memleketin her Suad Haydi O'rgüplü İstanbul radyosun
köşesinde yapmağa teşebbüs ettiği mü - da spor klübleri ve spor mevzuu etrafın
sabakalann en bilyüğünü 19 mayısta An- da 14 mayısta saat 7 45 de bir konferans 
karada yapacaktır. verecektir. 

Memleket atletizminde bE>lli başlı rol 
~ynıyan İstanbul, Ankara, İzmir atletle -
rini bir araya toplıyacak olan bu müsa
bakalara büyük bir ehemmıyet verilmek 
tedir. Semih, Fikret, irfan, Fethi, Naili, 
Karakaş, Sedad gibi belli başlı atletlerin 
Avrupada olrnalan dolayısile kuvvetini 
kaybetmış olan İstanbul ve dolayısile 
memleket atletizmi onların yerini doldu
racak ve yeni atletleri meydana çıkara -

Fuar günlerinde lzmirde spor 
temasları yapılacak 

tna ornik faaliyetin icao ettirdiği lüzu _ yakından takip etmesine imkan yoktur. 
dı: l ~ llınurni idarenin aldığı tc>dbirler, .Bu maksatladır ki, Dahiliye Vekaleti -
ııatıa &u siynsetinin bkip ettiği mak- nın merkez teşkilatında yeni bir teşkilat 
ı_ l' Ve kurulm t k"l ec1·1 k ·· 1rınd eı>aslar mahalli irlar<"leri ya - nsı ve eş ı ı ece· umum mu-a.n aı. ' d .. l'" kl . .. 
2Ud akadar eden genis birer mev - ur u erın muşterek vasıflan baklmın- 1 

cak olan bu nevi müsabakalara bu nokta
dan çok mühtaçtır. 

İzmir ' (Hususi) - Fuar komitesi, ye
dinci Enternasyonal İzmi~ fuarının İz -
mirde devam ettiği günlerde şehrimizde 
bazı spor temasları yapılmasına karar 
vermiştir. Geçen hafta şehrimizde fede
rasyon reisi Bay Sedat Rı;:a ile bu hu -
~usta görüşülmüştür. 

Eylul ayı içinde bir turneye çıkacak 
olan Bulgar milli takunile Türk milli 
takımı arasında mukarrer olan maçın İz
mirde yapılması muvafık görülmüştür. 
Spor temasları hakkında yapılan prog -
ram şudur: 

~1l' ur. nunıar c :ı: • • h dan aralarındaki mesai alıengini muha -
::ınıl • faaUyct sah~mınıuess:sdenın ı.~ ac - faza ve temin için de bunların mahalli 
•<ıŞ etınckted· gun en gune ge- "d 1 . . . M ır. ı are er reıslıği namı altında tesis olu -
arı ahalli idareler m.. esesi her gün 1 nacak bir mercie bağlanması muvafık 
.,... nık akta olan bu h" uesst.I . b, b"l 1 göıiilmüştür. Yeni teşk;ı&tın ana çiz -
"'e 

1 
ızme erı aşara ı - . . nak)/0 unda elinde bulundurduğu kay- gılen, ve bu h~s~sta hazırlanmış bulu. -

ı:ı- tını tahsis ettikte d nan kanun proJcsı hakkımla synca malu-
-ııan . . r. maa a, .zaman 

sıta lStikrazıar akted ek deli mat vereceğim. - Ankaralı 
larını er ma va-

fakat b kuvvetıendirmel{e çalışmakta; Rodfeld 
işHYen :U rıığmen, zamRnla; intizamla Kızılcahamam da şU phe!i bir ölüm l~r eski~en mücevherlerin fazla kıyme· 
llıi idar ır k§ekkül olmak va&:fını umu -ı Kızılcahamam (Husush z· t ı tı oldugu zamanda büyük blr paraya 
d
. e ale h' ·ı - ıraa ens- h . 1 • k . . . . ır. l3u Y ınc olarak kaybetmekte- tiC "ne hademe olarak .d 1 . . ve usız ıga arşı sıgorta edılmışmış. 

Ve bu rn~hzurlan ve zararJan önliyecek ahu~yesine bagwlı Ağ .. gı enk.~: tıkçı ı Hodfeld. bunların çalındığını görünce 
llıüess ıı ı ç:ıoren oyundcn b .. k k . b d 1 .. faal· . esenin hizmet sahasındaki Mustafa oğlu Mehmed" . .. . ı u yu se sıgorta e e mı almak için 

der;Yk,etini, Ölçilsünü tavin ve tesbit e - lanndan biri tarafındanın de~s~tıu aksıstan- ı hiç ses çıkarmamış. Sigorta şirketinin 
• s.'l.. , • ovu ere çene ·· t ·· • ı b t · 
ı~Ietecek .,.nuyruı prensiplere dayanarak kemiği kınldığından Ankarada Cebeci n:ı~racaa ~ uzerıne ınese c za t aya ın-
kUat olan merkezdeVi mürakabe teş- hastanesind t d . . tıkal etmış, hırsız yakalanmış. 
tlerıı:_~ın bu maksatla k~vvetlendirilmesi Mehmet 65 ~ü e t:;ısı. iap~m~kta idi. Mahkemede hırsızın sorgusu yapılı-
t~b alınması lazım geJerı esaslı bir sonra taburcu ned"l av~ \t~.n .. a al~kt:.n yormuş. Sirkati tcsbit etmek için, şa-

G tr 8aYtlınıştır .. d'" t .. k dı ere O!'Une donmuş bit olarak Rodfeld'in karısı da din· 
eniş v .. · ve uç or gun a nr da evinde hasta yat- , . 

Vazife al e §Umullü hizmrt sahalarında tıklan sonra ölmüştür. Mehmedin babası ıenmış. . . 
ıeti an ınahalli idarelerin belediye- M tafa h"ku t .. ~ Kadın şahadetı esnasında. 

n ve k" . . us u me e murncaatla oglunun - Hı sız girdi eşyaları 1 
nit rn oylenn kat'i hesaplara müste - eseri darptan müteessiren öid" ğün'" .d r • ~a ıyordu. 
liray

1 
Uhtelif hizmetleri yılda 60 milyon din etmiştir. Derhal hüküİne~ d~;0~ Koca;.u~:.~dıt fa~atd~y~~ taklidi ya

ceSede:eçrnektcdir. Devletin bu mües - İbrahim Alp ve sorgu hiikimi Mustafa pdar ~ı . ı o ur ara a on u ve horladı, 
.,.... bekledig-Y' - . h" t . R . Akta zk" k" emıştır. ·•ı('S<lis· . ı musmır ızme ıse, emzı n me ur ove giderek tah- B ·r d ·· dd · •. 
1ird"· hı nızarn ve plan :ıltına alındığı tak- kikat yapmışlar, doktor ·tarafından öJü k kul 1 ad e mu ehıumumtyı derhal 
1
. · ııgtin 60 .

1 
. •W. _ • uş u an ırmıs ve ırsıza Rodfeld'ın 

ıc~dt>n mı yona trmın cttıgı ne- uzerınde yapılan otopsi neticesinde ölü k 1 ( d gı· 
ltn-:ı çok üstün olabilccrktir. nuP-üne ·· k "ğ . d . · . . ~ uyanı· 0 up 0 ma ı. ~ı sormuş, hırsız: 
. ar rnah ıı· . . ... . mun aracı er veremın f'n ılerı geldığı _ Bana uyanık gıbı geldi. Fak t 
tıka . a ı ıdarc1ere lnvık olduğu ıs- ani ı tl . . .. .. a ses nıetın ve c . · . . aşı ınış ve o sure e rapont verılmış - çıkarmadığını gorunce çalmakta tered· 
den, hu rn.. cp~enı~ verıJememesın .: tir. Bu darp meselesinden Atıkara ağır ce- düt etmedim! demiştir. 
~eri d uessesenın hızmet mevzulan u- hk · d b k ı k ·· 
lla n e çalışına programın·n tanzim olu- za mak~l emb. elsınt' :l akı.~ tJl oJan dava Mahkeme bunun uzerine hadiseyi 

llıarnası • cvr ı e ır eş ırı me uzE>re mezkiır ra- tetkik etmıs. ve şu kararı verm"şt" . 
llıurakab nda ve gene mesai tarzlan!1ı porla tahkikat evrakı Aıık&ra müddeiu _ Sahibini~ gözü önünde alına 

1 

ır. 1 
tatıdın e altında bulundurarak mazbut mumiliğine gönderilmiştir. hırsızlık demezler bu belki n rna a 
lt anm elde edil . d ' gasp o-
~~ teşkiliitının "ht" ememesın e, me~ - lur. Fakat suçlu bu mücevheratı zorla 
t~Cek dcreccd ı .ıyaca c~vap ve:emı - Bartmda. yoksul ~ocuk.lara yardım almadığı için bu da varid değildır. Bi· 

1~ir ki dahi' cb:a~ıf .~imasının, şuphe - naenaleyh kendisi ev sahibinin zımni 
:ı.ı· ı uyuktur Bartın (Hususi) .:.. Çocuk Esirgeme Kuru- b 1 1 llı ızınettcki müşte k · . . . mu bnşkanlı~ına yeniden seçilınL~ olan le- muva[akatile un arı a m1ştır. Yalnız 
ahcı.ıı- . re vaSJfları ıtıbarıle Ih o k pencereden giıınesi suçtur. Fal t b ~ ı ıdarelerd b' 

1 
f . rn memuru san s anın, değerli çalışmn- rn , un 

l:ı et Ve hizınct ~ ır CşPn, akat faalı : larile meydana getirmiş olduğu giızeı ve eğ- dan dolayı da Rodfeld şahsi dava ika· 
<ılr...ırnından . aları ~e hesap. usul!erı ıencell bir müsamerenin hasılfıtile; ortn o- me etmemiştir. Bu bakımdan suçlunun 
~h si haline m:~nyetlerı ?olayısile. bırer kulda ve ilk dört okulda okuyan (60) §chlt beraetine, ve Rodfeld'in mallarının a
~ı elerin kög 1 ". hususı ıdar~l~nn, be- :ış:~ul talebeye elbise ve ayakl)abı verll- lınmasına göz yumarak, sigortadan bü 
Sa~ılerini. knzay erın flaatt) etlennı ve me- yük paralar aldığı anlaşıldığından hak 

U • "' mevzu a .. ı \•e pre · ı · ind · nsıp en k d · den davanın a 1 
• • 

Vel'tn k c lnnzim edebilmesine imkan Yeni bir nüfus dairesi kuruldu ın a ıcap e .. dd . A 1. 5t.ması. ı~ın, 
t e için b .. ~vrakının mu eıumumı ıge teslımme 
~kıiatı una mutenazır asgari bir Görülen lüzum üzerine, Ramide karar verildi.» 

t·tt bir n derhal yapılnl<lı>ına kat'i ve a- yeni bir nüfus dairesi ihdasına karar --------
letj d :r~r~t. hissedilm~ir. Bu zaruret- \"erilmiş, Eyüp kazası nüfus katib. de Daimi ziraat sergisi yapılacak 
1t-sbit a ~. ıyı .. ızah için şu e~:ısları kısaca nüfus memurluğuna tayin edHmiştır. Vilayet Ziraat odası idare heyeti 

liet rnurnkündür: Yenı nüfus dairesinin defterleri E- dün toplanmıştır. Toplantıda köylülere 
bUtçeı Y~l 30 .. milyon liı'alık hususi idare yüp kazası nüfus memurluğu defter _ yapılacak yardım işleri görüşüimüştür. 
Ve tcı.s~1:·. munakalcleri merkezin tetkik !erinden tefrik edilmektedir. Yeni nü- Bundan başka odada, daimi bir ziraat 
~ kat•~kınden geçmektedir. Bclediyelc- ı fus memuru, yakında, vazifeye başla- sergisi vücuda geti.rilmesine karar ve· 

1 hesaplara dayanan varidat ye _ yacaktır. rilrniştir. 

Ufak tefek istisnasile Milli Takım kad
rosunu bir araya toplıyacak olan bu mü
sabakalar bugünkü şartlara göre kuv -
vetleri müsavi olan üç şehir için çekişile 
çekişile yapılacak, heye211 itibarile bü
yük bir zevk doğuracaktır. 

Müsabakalara İstanbul ve İzmirden 18 
atlet iştirak edecek, her müsabakaya da 
bir şehirden ancak iki atlet gireceği için 
müsabaka~rda seçme olmıyacaktır. 

Şehirler arasındaki farkı ölçmek için 
müsabakalar puvan üzerindc•n yapılacak, 

<'n çok puvan alan takın1 birinci olacak. 
galib gelen şehre federasy'>•l tarafından 

bir kupa verilecektir. 

irtibat memurluğu lağvedildi 
Türk Spor Kurumu'nun tstanbulda bu

lunan Federasyonlar İıttbat Memurlu -
ğu, umumi merkezin kararile Jağvedil -
miştir. 

İrtibat memuru Rıza evrak ve dosya -
lnrı Ankaraya yollamak üzere umumi 
merkezden emir almıştır. 

Spor hakkmda bir kcnferans 
Galatasaray klübü ikinci reisi avukat 

Musul p etrolun un 
Yarısı bizim 
1'oprağınıızda 

İzmirde: İstanbul - Sofya muhtelitleri, 
Türk - Bulgar miUi takımları, İzmir -
Sofya muhtelitlerl. Bu maçların üçü de 
temsili mahiyettedir. 

Ertesi hafta: Atina - İzmir muhtelit -
leri arasında iki lnaç. 

Fuar tenis kortlarında İtalyan tenis ta
kıınile İzmir ve İstanbul tcniEçileri nra 
sında karşılaşmalar .. 
Güreş milli takımımızın ecnebi güreş 

takımlarından biriyle kar~lnşması hak -
kında da Macar güreşçilc:-inin geçenler
de yaptıkları tekili üzerinde konuşul -
maktadır. 

Fuat komitesi bu maçların organizas
yonunu üzerine almaktadır. Masraflar 
taahhüt edilmiştir. Ancak maçların ida
resi federasyon tarafınd:ın yapılacaktır. 

İzmir stadının Çamlık kısmına muvakkat 
ahşap tribünler inşa edilc>ccktir. Bu maç
lar da 40000 kişinin bulı.ınncağı hesap e 
dilmcktedir. 

görmcdlğlnl sordum. 
Adamın yanında yüz klloluk bir aama

cana vardı, onu göstererek: 

Son Postanın u:Musul pctroilo.rı. hak -

- İşte bu damacanayı oradan doldur
dum, cevabını verdi ve bu h m petrol
dnn beş kilo kadannı da bana hediye et
ti. Musahabe esnasında: kında. ynzdığı yazıyı okudum. Bu yazıda 

1 bahsl geçen Pransız muhnıTlrlnln ese -

1 
rlnl bilmiyorum. Fakat .Musul petrolla -
rından bir kısmının toprağımızdan da -

1 

mar aldığına eminim. Bakınız size bir 
vak'a nnlatayım: 

umumi harpte dokuzuncu ordunun em
rinde bulunan Beyazıt deınlryollarınd:ı 
çalışıyordum. o sırada hükumetimiz G:ı
llçya petrol mcmbnlarında mühendislik 
yapmış Avusturyalı bir ihtiyat zabitim ç.:ı
ğırmıştı. Bu zat tetkikat yaptıktan sonrn 
donerken bende misafir kaldı. Kendisin -
den: 

- Erciş kasabası clvarında Ruslar 
tarafından açılmış olan kuyuları görUp 

Musul pctrollarının Vnnn kndnr lm
tldat ettiğine kanlım. dediği pekala ha
tırımdadır. Fazla olarak: 

- Damar Erclşten şlmnll garbi Istı -
kametini takip ederek Tercnna ı;tdlyor ve 
o h:ıvallden akmakta olan Murad nehrine 
blr çok noktalardan sızıntı yapıyor, de
mişti. 

Ben Ruslar tarafındnn CHD.sanknlcl ve 
(Kudrethamamı> !lı'llkınlarında da blrer 
kuyu açıldığını blllyorum. Bu kuyularda 
bir aralık tarafımızdan da nraşlırmnl r 
yapılmıştı. Şimdi ne haldedir bllınlyornm. 

Ali Oalpad, Ford ncentası, S:ırnsun 
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Tarihten sayfalar: 

Abbasi Ha life si uk e iri "şeytanm 
vekili,, diye katledilmişti 

• * * Eşkıya yollarda hacdan soyuyor, öldürüyor ve ölülerini zemzem 
kuyusuna dolduruyordu. Mekke yağma ediliyor ve Kabenin 

1 
etrafında rezaletler yapılıyordu. Abbasi Halifesi Muktedir iıe 
Sarayda boy boy ve renk renk cariyeler arasında sarhoı yaııyordu 

Ya2an: Tur'n Caa --

Dokuz yüz senelerinde Bağdadda hü
küm süren Abbasi halifeleri gittikçe nü
luz ve kuvvetlerini kaybediyorlardı. 

908 de Müktefi ölmüş ve onun yerine 
on üç yaşında bir çocuk olan Muktedir 
geçmişti. 

Bağdad gene için için kaynıyordu. Ha
lüeliğin böyle bir çocu1t e]inde kalamı -
yacağını söyliycnlcr gizli gizi toplam -
yorlar; ayni soydan Abdullahı halüe 
yapmak istiyorlardı. 

Gizli gizli başlıyan bu kaynaşma en 
sonra dışan vurdu ve ihtilal çıktı. Fakat 
menfaatlerinin kaybolması korkusile bir
leşen ve cesaret gösteren Muktedir ta -
rafları ihtilalcileri kanlı bır mağlübiyete 
uğrattılar. 

Yeni halife pek genç olmasına rağmen 
erkenden muhteşem bir ssray hayatı ya
pmağa başlamıştı. Bütfüı hayatı harem
de geçiyor ve Afrika, Asya ve Avrupa -
nın dört bucağından getirilen renk renk, 
boy boy cariyelerle dizdtze içiyor, eğle
niyordu. Hadımağalardan Munis bütün 
idareyi ele almıştı. Koca imparatorluğu 
dilediği gibi idare ediyordu. 

Bu sırada Bizansta kraliç~ Züi hüküm
ran oluyordu. 

Bizans orduları Iraka kadar hücum e
diyor; köyleri, kasabaları, şehirleri yağ
ma ve bütün halkı esir ederek götürü -
yordu. Her sene Iraktan Bizansa doğru 
c·sir kafileleri gidiyor, ve bunlann art
iannda iniltiler, hasretler ve sefaletler 
yükseliyordu. Fakat halife a1dırmıyor -
du. 

Bereket versin ki Bulgarlar Bizansa 
hücum ettiler ve imparatnriçe Zili bu va
ziyet karşısında Bağdad hahfesinin mem
leketine hücum edemez oldu. Hatta o -
nunla sulh yapıyordu. Tutup götürdüğü 
esirleri de uygun bir partt veya toprak 
karşılığında serbest bırakacaktı. 

Esirleri satın almak işini konuşmak ü
zere Bi?.anstan bir heyet geliyordu. Ha
Jüe Muktedir bu heyetin gi)zünü boya -
makla Bizansa karşı düştüğü. sefil halden 
kurtulacağını, hatta onları korkutarak e
sirlerin geri verilmesi i~ıııde pek uysal 
olmalannı temin edeceğini umuyordu. 

Bizans heyetini kar~ıJamak üzere 
160,000 kişilik bir ordu hazırlandı. Bu or
du heyetin önünden geçti. Ondan sonra 
halifenin saray adamları geliyordu. Bun
lar dört bin tane akağa ile ü~ bin harem
ağası ve sırma elbiseli üç yüz kapıcıdan 
ibaretti. İhtişam ve servet, gözleri değil, 
belki güneşi de kamaştırıyordu. Afrikalı 
veya Habeş esirler de ayn bir alay teşkil 
ediyorlardı ve bunlardan herbirinin ya
nında birer tane iri ve korkunç aslan yü
rüyordu. Bu kabarık yeleli, güzel ve dinç 
hayvanların geçişi, Bizans heyetini de 
halkı da için için ürpertiyordu. 

Heyet saraya gitti. Mermer direkli 
renk renk mozayik:li ve camlı büyu"' k ~ 
J d b~ .. k sa 
on a uyu bir ağaç vardı. Bu ağa 

gövdesi gümüşten, dal ve yaprakları c~~ 
altından yapılmıştı. Dallarmda çeşit çe
şit yemişler vardı ve her hiri binbir ge
ce masallarından birisini hatırlatıyordu. 

Halife Muktedir üç dört Bizanshya 
Y.endi servet ve kudretini göstermek ar
zusile bütün servet ve kudretini israf et-

miş bir adamdı. Bizanslılar ondan çekin
mek şöyle dursun kendi kendilerine: 

- Budala! 
Diyorlardı. 
Bizanslılarla sulh yapıldı. Fakat mem

leketin her tarafında, hele Suriyede hay
dutluklann sonu gelmiyordu. Halife mis
kinlik ve çılgınlıklarile herkesi o kadar 
soğuttu ki onun hükümdarlığını temin e
den hadımağası Münis b\le darıldı ve a
leyhinde bulunanların başınn geçerek 
Bağdad üzerine yürüdü, ayni zamanda 
kardeşi Kahir Billahı halife iJan etti. 

Muktediri de sürükliye sürükliye zin
dana attırdı. 

Fnkat yeni halife hazineyi bomboş bul
du ve her cüli'ıs sırasında verilmesi adet 
olan cülus bahşişini veremedı. Bunun ü
zerine orduda bir isyan baş gösterdi: 

- Bizi aldattılar. Mademki bahşiş al -
mıyacaktık, Muktedirin ne suçu vardı? 
dediler. 

- Muktediri isteriz! 
- Muktedir zindandan çıkarılsın! .. 
Asker akın halinde saraya gitti. Daha 

dün sürükliye sürükliye hapse atılan 

Muktedir şimdi elüstünde taşınıyordu. 

Muktedir alkışlanıyor; Muktedir met -
hediliyor ve Muktedir yeniden tahta çı
kıyordu. 

Pakat Muktedir akıllanmamıştı. 

Gene eski hayatına devam ediyordu. 
Memlekette sulh ve rahat kalmamıştı: 
Musul valisi (Nasruddevle) istiklalini 
kazanıyordu. Hicazı kapl•yan eşkiya yol
larda hacıları soyuyor, öldürüyor ve ö -
lülerini zemzem kuyusuna dolduruyor -
!ardı. Mekke yağma ediliyordu. Kabenin 
içinde bile bin türlü rezaletler yapılıyor 
ve kimse buna ses çıkaramıyordu. 

Bununla beraber'Bağdld da rahat de
ğildi. ASkerlerin mnaşlan verilmediği 

için çarşıları yağma ed~r<'rlardı. tranda 
ve Afrikada hiç kimse halifeyi tanımı -
yor; haraç göndermiyor ve bildikleri gibi 
memleketi idare ediyorlrırdı. 

Birinci isyanda muvaffak olamıyarak 
.iraçan hadımağası Munis bunu fırsat bil
di. Halifoden memnun olmıyanların baş
lanna geçti ve büyük bir kuvvetle Bağ
dad üzerine yürüdü. 

Halifenin elinde hiç bir kuvvet yok -
tu. Yanında bulunan hocalar ona bir fi
kir verdiler: 

- Muaviyenin ordusu Hazreti Ali or
dusuna mağlüp olduğu ~ırada süngüle -
rin ucuna mıshaf takarak kendilerini 
kurtardılar ve Alinin zaferine mani ol -
duJar. Biz de şimdi ellerimize birer 
kur'anı kerim alarak askerlere doğru gi
delim. Asker bu manzara karşısında piş
man olur ve bizim tarafımıza geçer. 

Dediler. 

Yirmi beş sene halifelik etmesine rağ
men hiç bir şey öğrenemıyen kuş beyinli 
Muktedir buna kandı. 

Hocalar bir yığın halinde Bağdadın ka
pılarından en büyüğünde toplandılar. El
lerinde birer mıshaf olduğu halde ağır a
ğır dışarı çıktılar ve asi asker üzerine yü
rüdüler. 

Asker bu manzarayı görünce evvela 
durakladı. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Metro - Goldwy. - Mayer yıldı11lan güneş banyoıunda 

'' Sinema yıldızları için san' at kadar 
sıhhat te lizımdır ! 

'' Güzel yıldız Con Kravford'un Amerikan mecmualarına 
bizzat yazdığı şayanı dikkat makale 

Sinema yıldızlarının en meşhurların -
dan biri olan güzel Con Kravford bir 
mecmuada: cGüzel olmak ço;releri ... > adı 
altında yazdığı makalede diyor ki: 

- cBir sinema san'atkarının kamera 
önünde bir saat film çevirmesi evvelden 
bir kaç günlük hazırlıklara bağlıdır. Film 
makinesinin önünde hiç bir şey setredi -
!emez. Çehrenin, vücudün en ufak ku -
surları yüzlerce defa büyüyerek meyda
na çıkar ... 

Sinema san'atkarlannın 4 San'at ha -
yatları> ndaki en mühim anlar, filmleri 
hazırlamak ve prova etmek iÇ;in geçirdik-
1eri saatlerdir. 

Ben günümü şu suretle geçirmekte -
ylın: 

Sabahleyin uyanır uyanmaz ilk İ§im 
iki bardak sıcak su içmektir. Bu adeti 
rnektebte edindim. Bunu dişlerimi fır -
çalamak kadar tabii buluyorum. Sonra 
on beş dakika jimnasti!{ h:ıreketleri ya -
p:ırım. Bazı kere de beş on dakika ip at
larım. 
Kahvaltım şundan ibarettir: Bir bar -

dak portakal veya limon suyu. Şekersiz 
sütlü kahve ve bir dilim ekmek. 
Öğle yemeğım: Sebze vey::t yemiş sa -

Iatası, bir fincan koyu kahve. Sevdiğim 
yemek: Marul veya sebze ile pişirilmiş 
piliç etidir. Üzerine az nıikdarda zeytin
yağı ve sirke gezdiririm. Cok nefis olur. 
Akşam yemeğim: Yağdan, pa~testen, 

ekmekten mada her şey yerjm. Istediği
miz ve sevdiğimiz gıdalnr muhakkak 
sıhhatimize en zararlı olan gıdalardır. A
:lim sahibi olmak sayesindP. bu mahzur
lan önleyebiliriz . .. 

Geceleri istediğim gibt hareket ede -
rim. Ya tiyatroya ya ahbablarıma gide -
rim. Ertesi gün film çevirecek isem mu
hakkak saat dokuzda yatarım ... 

Sinemada csan'ab kadar csıhhat. in 
de ehemmiyeti vardır. Hatta sıhhatin e
hemmiyeti san'atinkini kat kat geçer .•. 

Hayatlarını sinema vasıtasile temin e
den bizler, daima terütaze bir vaziyette 
bulunmalıyız ve bu vaziyette olarak film 
makinesinin önüne çıkmaJıyız ... 

Kamera her birimizin sikJe1ine muhak
kak on, yirmi kilo katar... Bunun için 
daima kıvrak bir endama malik olmamız 

ıktiza eder. 
Sinema san'atkarları için cildin hıfzıs

sıbhasının dahi pek büyük bir ehemmi
yeti vardır. 

Film çevirmek için makyaj yapmam 
ve bol pudralanmaın lazımdır. Çünkü 
yüzde en ufak bir parlaklık projektörle
rin ziyaları altında büsbütün ve parıl pa
rıl parlar ve bu yüzden fiim de fena çı
kar. 

Filin çevirmesi biter bitmez yüzümü 
sabunlu su ve kold krem :!e temizlerim. 
Kadınlar şunu anlamalıdırlar ki cil -

din güzel durması t ürlü türlü kremlerle 
değil fakat sıhhat ile temın edilir .. . Bunu -

June KTight gü.ne§e karşı yapılmış yeni bir şapka ile 

Güzellerin tasnifi 
Yapılan bir tetkik 
tam manasile güzel 

bulunduğunu 

sinema yıldızlan arasında 
kadın denebilecek pek az 

meydana çıkardı • 
•1 psat 

ta gelenler: Esmerler içinde: Ga~aroll· 
rkk, sarışınlar içinde: Modeleine 

1 
r: 

Holivud'da bulunan sinema yıldızları 

güzellik itibarile tasnife tabi tutulmuş
lardır. Bu tasnif dört derC'ce üzerinden 
yapılmıştır: 

2 - Yüzleri az çok giizel oJan a Je
ds n -J ean Arthur - Rochclle Hu 0 

Birincisi : Hakiki gnze:Zer.. an Parker - Mary Carlisle. tanlar: 
İkincisi : Güzel !Ji1z~er.. 3 - Yüzleri gayri mun.ta~~rtı-0 Siı11ofl1 
Üçüncüsü : Gayri mv.11ıazam yüzler. .Hepburn - Marlene Dıtrı .... 

.. .. .. _ . . . Sırnon - Norma Şerer.. 0tav 
Dorduncusu: Çırkınhkten zor kurtul- · 4 ç· k. ı · kt kuı·tulrtıUŞ - ır ın ı en zor 

muş olaular! J~r ise şunlardır: ı:ıcarıoı-e 
1 - Hakiki güzellerin çok nadir olduk- Grace Moorc - Lyli Pons -

hırı hususunda ittifak vnrrlır. En baş - Powel - Souja !kine .. 
==~======================~==-==========~============-::::::=:-~be~le , 
anladıkları gün fevkalade bir cilde, bir Josyonlardan, ·ujlar<lan meıit·cl 
tene sahih bulunacaklard.ır. .. mck pek boş şeylerdir... ı ·J< 1<sai" 

. . . 1: lfiiıel ı Kıvamında yiyecekler, nıuntazam bir En verımlı ve en elver1~ • t:> . .J r 
J Jaruı . 

.mrette yapılacak beden terbiyesi, bol deleri muhakkak en sade Cl an · 0)<t~ 

uyku cilde en ~ok yarıyac3k şeylerdir... Biz sinema san'atkarları buna ç 
.Bunları tatbik etmeyip de ' kremlerden, iman etmişizdir .. . > 
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(Baştaraf\ 1 inci sayfada) 
Akşam, yarın merasime iştirak edecek 

olan kıt'alann hava nasıl olursa olsun 
kaputsuz olarak geçeceklerinin ilan edil
rnesi, 3-4 milyon seyirciye, imparatorlu
ğun muhtelif memleketlerine mensup 
kuvvetleri parlak ünüormalarile görmek 
fırsatını verecektir. 
~kşama doğru halk, caddeleri istila et 

megc başlamıştır. Tribün b1Jetleri alamı
Yanlar, en müsaid yerlere yerleşmeğe 
başlamışlardır. Meraklılardan bir kısmı 
'I'rafalgar Equare'deki büyük arslanların 
Pençeleri arasına sokulmn~ardır. Bunlar, 
kalın elbiseler giymişler ve yanlarına 
meşrubat şişelerile yemek sepetlerini al
mışlardır. Halk, yavaş yavaş, bu ihtiyatlı 
lil.eraklılan taklid etmeğc başlamış ve 
~at 19 a doğru vasi meydan bir karınca 
Ribi simsiyah kesilmişti. Oturacak yer bu 
lunmamasına rağmen, bazı kimseler hala 
kalabalık arasından kendilerine bir yol 
aç~ak merasimi seyredebilmek için mü
nasıp bir yer aramakta idiler. 

Gerek burada gerekse Hydf'rak, Cor -
~er, Marbile ve muhtelif semtlerde bazı 
h M.iseler VUkubulmuşsa da polıs müda -

ale etıneğe mecbur olmamıştır. 
Wesrninster kilisesi cıvarında geniş 

~UŞambalara bürünen şem.c:.ıyeli, sepetli 
tiyar kadınlar henüz öğle zamanı, be

~abe:_ıe~de getirdikleri lastik yastıkla 
ınunasıp gördükleri yerlere sererek 

~arın kral ve maiyetinin arabalarını ra
leatç~ seyredebilmek için şimdiden yer -
frnışlerdir. Hava karardılı zaman bazı 

lnahalleler, bir çadırlı ordugah manza -
rası alınıştı. 

f ~uvar diplerile umuml binaların etra
~~Çok. gruplar tarafından işgal edil -
rn .. . Kimse bunlan yerinden kımıldat-

aga cesaret edememektedir. 

·1.!1herınarıes sokağındaki Garards J orl 
Joyaux'da lbımgelen retuşlar yapıl

- --- --. dıktan sonra kra -
Taç kiliseye Uyet tacı ile diğer 

k mürE>vherat bu sa-
_· ~n_a_ledi-"li.:.y_o_r _J balı Westminister 

ne nakI . • kiliSf.sinin kulesi -
Jın hah ~dilıni§lerdir. Mucevherat, cKra
Polis rıyeJUerh nin kumandası altında 
dilece:~urlan tarafından muhafaza e
Ue te ~r. Anane mucibince mücevherat 
leduı!,'. ~ saray kayığı ile nehirden nak-

l§tir. 

ro!:~dr~, bugün cihanın adeta bir tiyat-
aline gelmiştir. Sahnenin haşmeti, 

L göz kamaştırıcıdır. 
Ondra periler Ve azameti, aklın 
memleketine kabul etmiyec~ği 

b derecede fevkala -
enziyor dro.Jr. 

lond , Denilebilir ki, 
gör b~a nın kalbi, bir çocuğun rüyada 
Yor e ıleceği periler memleketine benzi -

l><!:iYana'da çıkan Neuc Preie Presse'in 
kii t doğru olarak söylediği ~ibi, bugün
h 

0Plantı, yalnız Büyük Britanya İm
.t-8ratorl .r... A 

deği} .~6"' <azasından ohm milletlerin 
tin k duny~ yüzündeki bütün milletle -
tiJna~ detmış olduklan muazzam bir iç -
ııe ır. Bu toplantı, ayni 2'amanda an'a
rna Vde ~akki kuvvetlerinin de bir içti-

1 ır. 

(l/•Ondra, hertürlü dini itikadlara sahih 
n::: v~ muhtelif ırklara mensub bulu -
halk n;;~letlcrin sevinç i~inde bulunan 
trı" Utlelerinin alkışlarını ve West -

ınster kT . 
<linl . .ı ısesınde söyl•'necek sözleri 
kaı ernesı ıçin, dünyanın en uzak mınta-

arına rad ·1 
13 yo ı e bağlal'\mıştır. 

~rauf muh~eşenı merasim, dünyanın her 
ındakı İngil"zl . . . hat ı erın ve ecnebılerın 

ıralannd bedi tır. a e yen menku~ kalacak-

Daha fecir vakt· d · ·ba fevk 1• ın en ıh ren payitaht 
idi a ade canlı bir rnanzarR arzetmekte 

Gök 
rnaı b: beyazımsıdır, fakat açıktır, ihti-
Cekt• ıraz sonra güneş, yüzünü göstere -

ır. 

F'akat h 
gaı ava nasıl olur.la olsun şevk ve 
b eyan içinde bulunan h Jk k""tl 1 . 
tına k a u e erı, 

ltıekt ~~ 0 kadar ehemmiyet atfetme -
<>lan ~üır:. Halk _kütl.eleri, ~reyan edecek 
duğ yuk hadısenın tevlid etmekte ol -
ettll uksaadet ve meserret hislerini izhar 

e tedir. 
'l'abii b""tü 

~imse ' 
1 

u n mağazalar kapalıdır.. hiç 
~cıpı ça IŞmamaktadır. Herkes, bayram 

Yor. Londta'nın zengin mahallele -
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ra ı 60 devi.etin mümessi • 
1 

t zahürat arasında taç •• 
1 -

sında kiliseden çıkmışla: ve son günler
deki şevk ve galeyana ~hid olan kimse
leri bile hayrete düşürec'!k olan sadakat 
ve ihlas tezahürlerine şahid olmuşlar .. 
dır. Hiç bir erkek, hiç bir kadm, hiç bir 
kral ve hiç bir kraliçe kendi mevcudi .. 
yetlerini milletlerine yer;df'n hasrettik· 
leri ve milletlerinin kendilerine bütün 
kalblerini verdikleri bu saatlerde İngil
tere kral ve kraliçesinin kazanmış ol • 
dukları bu kadar büyük bir muvaffaki
yet, bu kadar hararetlı hır tezahüre 
mazhar ve nail olam~mı~lardır. İşte, 
uünyanın en büyük rasimesi, bu suretle 
hitama ermiştir. 

Tacın kralın başına konulması, hiç 
filphesiz bütün merasimin en mühim ve 
.en heyecan uyandırıcı 3nı olmuştur~ 

Mihrabın önünde bulumr.3ktı; olan b~ş • 
piskopos, Saint-Edvard'ın taC'ını eline al • 
mış ve kralın bir hükümdarın bütün fe. 
zailine malik olması jçin dua etmiştir. 
Kral Corc'un başına konulmuş olan bin
lerce mücevher, göz kam;ıştıncı bir gü .. 
zellik şelAlesi halinde akirl.cr hasıl cdi .. 
yordu. 

Tarihten bir yaprak: S. M. Altıncı Cor cun bayiL1c anneri Kf'aııç. Viktorya Ves tministerde taç giyerken (Dünkü 

cAllah kralı korusun... nidası. büyüK' 
bir gı.llgtile halinde yükseldi. Bu nida. 
içten gelen bir vatanperverHk ve henüz 
taç giyen bir kralın ku!aklnrınm hiç bir 
zaman işitmemiş olduğu bir sadakat ni ~ 
dası idi. Gümüş borular, zafer ahenkle· 
rini etrafa yaymışlardır. Maamafih bu 
nağmeler, halk kütlelerinin sonu gelmi ~ 

.Yen alkışları arasında knyboJup gidiyor· 
du. rinde olduğu kadar fakir mahallelerinde 

de her tarafa asılmış olan bayraklar, ya-

-------• pılmış olan türlü 
Kral Bukingam 
Sarayından 
çıkarken 

türlü tezyinat bu

nu pek mükemmel 

bir surette isbat 

etmektedir. 
Saat 9,49 da hükümdar ailesi azası Buc-

ldngham sarayından çıktılar. 

Saat 10.30 da da krs:ıl ve krali • 
~enin alayı kiliseye müteveccihen Buc -
kingham sarayını terketti Alayın önün
de mütcaddid süvari müfrezeleri ve yan
larında SÜ\•ari zabitleri bulunuyordu. 
Hükümdarların maiyyetini hamil iki 

rıraba, alayı takib ediyordıı. 

Kraliçe Mary, mükellef arabasının i . 
çinde diba elbiseleri, dizbağı nişanı ve 
elmaslarile Norveç kraliçesi Maud'un 
yanında caddelerden gec:erken minnet 
ve şükran hislerini hatırlatmak isteyen 
halk, kendisini hararet ve şiddetle alkış
lamıştır. 

Onun arkasından gelen kral ve krali -
~enin arabası, fevkalade giızel ve müzey
yendi. Yolun iki tarafında biıiken halk, 
arabayı görünce büyük bır heyecan gös
tererek kulakları çmlata:ı ve ardı arası 
gelmiyen alkışlarla sevinc;ni ve hüküm
darlara karşı sempatisini iz}ıar etti. 

Saat 10.30 da prensesle~ ldliseye gire
rek kralın locasına oturduklan zaman, 

Kralm alayı 
kiliseye 
geliyor 

büfürı davetliler 
ayağr .. kalkmışlar -
dır. 1.ocada ilk sı
rada •kilisenin en 
yakınlarındall:ll> o -
lan Earl Strath -

more oturmakta ve yanında Kontes 
Strathmore, Kent ve Gloucester Düşes -
Jeri, Norveç kraliçesi, kraH~E> Mary, pren
ses Elizabeth ve Margar:.-: Rose bulun -
makta idi. 

Küçük prensesler, göniukleri mutan -
tan sahnelerin tesiri alt

0

ında kalmışlar -
dı. Esasen bütün gözlerde heyecan oku -
nuyordu. 

Prenses Elizabeth, y:ınmdakilere bir 
l<aç sual sorduktan sonra kraliçe Mary'yi 
takliden programı gözden geçirmeğe 
başladı. 

Tatlı ziyaJarın ışığı altırıd:ı ve latif nağ
meler saçan ergununun elhanı arasında 

•--------. kibar hıdınlar ve 
Mücevher 
pırıltlları 

içinde 

gentlmen ~rkek -
ler, kiJisenin yarı 
gölgeli dehlizi ile 
sal-ıml::mnda yer 
almaktadırlar. Par 

lak robların hışırtıları, mahmuzların ha
fif taninleri işitiliyor .. miicevherlerin a -
ıasıra saçmakta oldukları şualar, kilise
nin zulmet içinde bulunan yr-rlerinde par
lak akisler hasıl ediyor .. kiliseye davetli 
olan bu 8.000 imti)'.azlı msandan bir çok
ları~ üni!orpıalarının bütiin ihtişamı ile . ' 

~rasim de btırada bu ı•'«ild~ yapılmııtı r) 

r 
Bayram hazırlığı yapan Londra 

sokaklanndan bir görün~ 

İngiliz Kralının 
hitabesi 

Londra 12 (A.A.) - Kral JorJun taç 
giymesi münasebetlle bu akşam Buc _ 
ldngham sarayından .radyo ile muıetıe
rine aşağıdaki hitabede bulunmuştur.: 

cTaç giyme merasiminin asla bu ka
dar şumüllü bl.r mlnası olmamıştı. Çün
kü domlnyonlar şimdi bu eski Krallığın 
hür ve ayni hukuka malik ortakları bu • 
lunuyorlar. Bu sabah, bütün imparator
luğun hakikaten Vestmlnlster kilisesi
nin içine toplanmış olduğunu hisset -
tim. Gerek Kraliçe namına gerek bizzat 
kendi namıma slzlere saadet diler ve 
hakkımda gösterilen muhabbet ve sada
kate hararetle teşekkür ederim. Eter ge
lecek seneler içinde şükranımı, sizlere 
hizmet etmek suretlle izhar edebilecek-
sem, herhalde bu tarzı her şeyin fev -
kinde tutarak tercih edeceğim. Milyon
larca kişi için taç imparatorluk vahde
tinin bir remzidir ve merasimin zahlrlsl 
de pek eskidir. Fakat onun derin m~na
aı pek yenidir. Çünkü onu eskllerden 
ayırt eden bir hususiyet vardır ki, 0 da 
bana diğerlerine hizmet etmek vaztre • 
sini yüklemesidir. Yanımda Krall,.e ol
dutu halde sizin huzurunuzda bu l§e 
nefsimi hasrettim. Allahın yardımlle va
zifelerimizi sadakatle yapacağız. 

Sizlerden çocuk olanlar bugünün en
dişesiz olarak mes'ut hatırasım saJtlıya
caklardır. Diğerleri ise, eminim ki, ileri
de imparatorluk içinde dolaştıkları v:ı.
kit bu serbest iştlrakimlzin bizlm için n~ 
yüksek mana taşıdığını ve bizim ken-

aw'Bpf ap~~amw Jat1P aA -epzıw'6J'll iP 
edeceğimiz dostluğun sulh davasına ne 
kadar yardım edeceğini anlatar.aklardır. 

Bizi krallığını başlangıcında ihata 
eden bu sevgi ve iltifata ve benim ve kra
liçenin dalma lAyık olarak kalmamızı di
rim.• 

'--------------~ 

yaya olarak ıeldikleri gibi atlastan ve i
pekten zarif ve muhteşem elbiselerini 
ıiymi§ olan bir çok kibar kadınlar da bu 
suretle yaya olarak ıelmışlerdir. 

Westminister kilise merdivenlerinin 
bütün basamakları ve civan daha iimdi
den halk ile dolmuştur. Seyircilerden bir 
çoğu, civardaki binaların damlarına çık
mışlardır. 

20 dakika ıonra boru ve trampete ses
l•ri, hükümdarların kiliseye girdiğini 

.---------. haber veriyordu. 

Altıncı Corç 
yemin ediyor 

Kral ile kraliçe, 
ayaklarını, koro 
heyetinin şarkıla -
nna uydurarak 

yavaş yavaş kilisenin içinde ilerlemege 
başladılar. Ve bir an, meçhul askerin 
mezarı önünde durdular. Kral, kendi na
mına mezarın üstüne konuJmuş olan flan
dre gelinciklerinden yapılmı~ demete, şef 
katli bir nazarla baktı. 

Mevzun adımlarla koro heyE:tine doğru 
ilerliyen kraliçe, günah ~ıkarma kürsüsü
nün önüne oturdu. Heyeca!ldan sapsarı 
kesilmişti. Her iki yanma birer papas 
gelip durdu. 

Kontes Strathmore da kızı kadar mü-
teessir görünüyor, gözlerini oııdan ayır
mıyordu. Kral kırmızı takkesini çıkara
rak dua esnasında hürmetkGı bir vazi -
yet takınmıştı. 

Günah çıkarma merasim; esnasında 

kral her fırsatta eğilmiştir. Kral, pek al
ç:ık sesle yemin etti. O ~ın fevkaladeliği
ni müdrik bulunduğu anlaşılıyordu. Ko
:ro, ilahiler söylerken, ht>..tkes mihraba 
doğru döndü. Taç giyme merasimi şim
dilik heyecanlı bir dini merasim şeklini 
almış bulunuyordu. Kl·al ve kraliçenin 
.sol tarafında duran papasbr. yeşil, kır
mızı, beyaz ve altın renklnJndt dini el
biseler giyıni~lerdi. Yükst?k rütbeli za -
bitler, hükümdarların sa~mda durmuş -
lardı. Kraliçenin göğsündeki elmaslar, 
pırıl, pırıl parlıyordu. Güzel bir çizgi ile 
ortadan ayrılmış olan siyah saçları, 

gençlik taravetinden n~ar: veriyordu. 
Kral saat 12.32 de başır.a tacını giy -

mişttr. 

Kral taç 
giyerken 

T:ıç gıyme esna
sında merasimi 
hoparlörler saye -
sinde başından so-

___ .._ ___ _. nuna kadar takib 

Taç giyme merasiminin tafsiliıtmı. 

.bu akşamdan itibaren İn{liltere ve dün· 
----·---... ysya bildirmek ü

Gazetelerin 
faaliyeti 

zere 4.000 muha -: 
bir, 2.000 ı'luhar .. 
rir, 6.000 ı nüret .. 
tib beş bin gazct" 

müvezzii ve 200 otomobil çahşmaktııdır. 
Haberleri göndermek i~ir. İngiltere Ye 

Avrupa ve Amerika arrısında husus? 
hatlar tesis edilmiştir. Muhbirlerin West
minister kilisesinde cereyan edecek olan 
merasimin bütün safhalarına iştirak et· 
m~'lerine müsaade edilmi~t:r. e Fotoğ ~ 
raf muhabiri kilisede dött saı;t müddet· 
le tahta höcrclcrin içinde mahpus krı1a· 
<'aklardır. 

Londra, 12 (A.A) - ~Nindsor Dükü, 
taç giyme merasimi ile sc..kakların man
·----·----. zarasını gösteren 
Vindsor Dükü ve kt:ndisi için su~ 

merasimin 
filmini seyretti 

reti mahsusada ha
zırlanan filmi bu 
akşnm seyrede • 
cektir. 

Merasim biter bitmez, film kendisine 
tayyare ile gönderilece!.tiJ. 1800 metre 
uzunluğunda olacak olan bu fiJmi, Cande 
şatosunda Dük, Madam Siır.pson ve ya .. 
kın dostları seyredecekierd;ı·. 

Filmin gösterilmesi takriben 1 saat 20 
clakika sürecektir. 

Taç giyme merasimine airl resmi film 
Canterbury başpiskoposu tarafından san
sür edildikten sonra İngiliz s;nemalnrın
da gösterilecektir. Fakat bıı filmin u .. 
zunluğu ancak 300 metrcder. ibaret ola
caktır. : 

Dük dö Vindsor kardeşini tebrik etti 
Paris, 12 (A.A.) - Gazetelerin ynzdı -

fına göre Cande köşkünde bulunmakta 
olan Windsor dükü taç gıyınc merasi -
mini radyoda büyük bir dikkatle takib 
etmiştir. Düke bugün dünyanın her ta -
rafından mühim miktarda r.1ektup ve 
telgraf gelmiştir. Bizzat kcnd;si de al -
tıncı Jorj'a bir telgraf ç~kruştir. 2 

Alayı görmeden öldü 
Londra, 12 (A.A.) - Ta~ giyme me -

ı·asimi bugün kazasız geçmemiştir. Kı -
zılhaç bakıcıfarı 10.000 kişiyi tedavi et -
mek mecburiyetinde kalınışlardır. 37 
kişi hastaneye kaldırılını;;fJr. Merasimi 
görmek üzere bütün gece}' i sokakta ge-etmekte olan halk kütleleri. kilise içeri -
çirmiş _olan bir adam tarr: aiay geçeceği 

sinde bulunanlarla birlikt·~ ~ynı zamanda sırada sekteikalb'den öln!i.istür. 
«Allah kralı korusun» diyP. haykırmıştır. 
Aynı zamanda Westmini:,tcır'in çanları, Ankaradaki merasim 
bütün kuvvctilc çalmağa b:ışlamış ve Ankara, 12 (A.A.) - İngili7 kralı Ma-
bir kaç 'dakika sonra kral \'e kraliçenin jeste altıncı Jorj'un taç gı)me merasimi 
:..?lameti için toplar atıl-rnıştır. Kraliçe münasebetile bugün İngıHz Büyük Elçi
tacını saat 12.56 da giymi~t:r. liğinde, Ankara'da bulunmıyan büyük 

Saat 13 de kilisedeki ayin henüz bit- elçiye vekaleten Bay ve Bi1yan Morgen 
memiş olduğu bir sırada al<.ylr.rın ilk ka- parlak bir resmi kabul tcrtib etmişler ve 
füesi meydana çıkmış ve avdet etmek ı misafirleri izaz ''e ikram f:ylemişlerdir. 
üzere yola koyulmuştur. Resmi kabulde Başbakan vekili sıhhiye 

Kral ve kraliçe halkın alkışJan ara - (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Fakat bu hal çok sürmedi: 
- Dinsiz, imansız beril ler! Siz o mu -

Mayıs 13 

• • 
lngiltere kralı 60 devlrtin mÜ~ııessillerı 
önünde ve tezahürat arasınCıa taç giydi 

Adliye terfi ve tayin listesi 
yüksek tasdika iktıran etti kaddes kitabı taşımağa layık değilsiniz. ( Baştarafı 9 uncu sayfoda ) tüyük sevinç duyarım. Hız~ı adınılar~s 

Eğer lfıyık olaydınız Hicazda olan bunca ·.·terlemekte oldugwunu n.,._mntını"yeUe go_r bakanı Refik Saydam ile diğPr vekiller, 
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 1 avinligwine Trabzon hakinı muavini Fat rezaletlere son vermek için ı.alifeye na - du"gwu··mu"'z bu memlekette '•lurmak şerefı-askeri ve mülki erkan ve diğc>ı bir çok ... 

40 liraya terfilerin ikinci listesi ma Naciye, Denizli müddeiumumi mu- sihat ederdiniz! il zevat hazır bulunmuşlard\r. ni haiz olan bizler bu h;ıdc"1 J-aldırışta 
Ankara asliye azalığına Ankara ha· avinliğine Denizli hakim muavinı Ay· Diyerek kılıç çektiler ve hucum ett er. I Atatürk isminin her İngılı7. irnlbinde bul· 

kımı Mehmet Şerıf, Gönen ceza ha - şe Kadriye, Samsun aza rnuavinliğme Hocalar eteklerini kaldırar~k gerisin zmirde yapılan merasim duğu derin saygı ve sıcak hi., iyntın trr-
kimliği~e Bartın müddeiumumisi Nu- Samsun hakim mu~vini Sabrıye, Muğ- geri kaçtılar. Kaçan kurtuldu, knçamıyan İzmir, 12 (Hususi) - 1r.giliz kralının {'umanı olmaktayız.• 
rettin, Isparta azalığına Akşehir aza~.ı la müddeiumumi muavin:iğine Muğla serden geçti. Asi askerle"' açık kapıdan taç giyme töreni müna5Phctile İngiliz 
Ş k k h • B wd d d ld 1 G l k · Atatürk şerefine bütı..in davetliler bil e\· et, A şehir. azalığına Niğde sulh a icra memuru Ahmet Hikmet, Tekirdağ ag a a a ı ar. ıcnera onsolosu Izmır Palfü, salon -
k . · H · • · ıur kted;,,. h b" f · kalmadı ı d 200 k t:agırıltıya he'l.Tcanla uvrrıuslcırdır. BU • m1 iıseyin, Izmir müdd~iumumrn • lıfıkım muavinliğine Tekirdağ asliye mu u ıç ır za er t'aresı • arın a işilik ziyafet vernıistır. Sa- · .J .. 

ğın Siırt müddeiumumisi Ismdl, Boz· azası Hüseyin, Mersin hakim muavin· ğını anlayınca kaçmağ.:ı kanır verdi. Kı- lon Türk-İngiliz ba)'rakbrile si.ıslenmiş !:"ırada orkestra istiklül marsını çalnUŞ -
do an m~d.de:umumil~ğine Çorlu m~d· l"ğine Mersin asliye azası Nimet Elle, hğını değiştirerek saray<la11 fırladı. Fa - salo~un ortasına asılan Tlirk bayrağının tır Konsolosun türkçe söy1ecliği nutkU -
d~ıu.~umısı Kemalettın, yıldızelı ha. : Maraş hakim muavinliğine Maraş az.:ı ~:t yolda Afrikalı asker1erin ellerine düş- üzerine Büyük Şefin adlar:.nın ilk harf- na vali Fazlı Güleç ce\ab vumiş, yur • 
kımııg_ne Aksaray muddeıumumu.ı muavini Ali Edirne hakim muavinli· !eri, İngiliz bayrağının ü7erine dC' İn iliz dumuz ve şefımiz hakkındcı.kı temiz biS-
Mehmet, Bayındır hukuk hakimliğıne ğine Edirne' aza muavini Abdülkadir Askerler onu yakasın'lan tutarak sü - lrralının adının ilk harfleri işlenrru tir. lere teşekkür etmiş, tetevvücün tngiliZ 
Mu. müddeıumumisi Mehmet Sa it, An· ' rüklediler. Münisin kar~ı@na götürmeğe Ziyafette İngiliz konsolosu şu nutku söy- milletine feyz getirec<>ğirıi söyliyere1' Kocaeli müddeiumumi muavinliğine 
ka a müddeiumumi muavinliğine Ada- başladılar. Jedi: dost millet hesabına Ti:i~h'erir. sednÇ Kocaeli icra memuru Bedri, Kocaelı ic k 
na ulh hfıkımi Mehmet Nevzat, Söke Muktedir işin nereye voracağını . es - - Kadehimizi Türkiye- Cumhuriyeti duyduğunu ilave etmistir. 2'ıyafet! bir sü· 

ra memurluğuna Kocaeli haklın mua- s 1 , k l · h" • 
ce hak"m 'ğırH' Maraş sulh hak!mi tirmişti. on defa o ara«. as er erın ıs- Reisi ~erefine kaldırmıyü davet etmeklc> are takib ctmıştir. 
H mi, Menemen hukuk hakimliğıne vini Fatma Güzide, Zonguldak müdde· 1< rini ve dinlerini kazanmak istedi: ·•·----------
A \ dın sulh h:ık m. Yusuf Ziya, Kozan iumumi muavinliğine Zonguldak icra - Halifeye hürmet gc\sterjniz. Halife Ziraat Bankası B 
6 1 ğına <'ski İsparta sulh hakimi Me!ı memuru Fahri, Snrtos sorgu hakimli - Peygamberin yer yüzünd"kı vekilidir. • ir piyango bileli 
m Şuuri, Cebelibereket aza:ığma ğine Gerze sorgu hakimi Ahmet Ham· Dedi. Kanunu Bir evi altiist etti 
Y e at icra memuru İzzet, Gönen hu- di, Antep müddeiumumi muavmliftine Fakat maaşlarından vE: zevklerinden (Baş tarafı 1 inci sayfada) (Baş tarafı 1 mc? sayfada) 
kuk hakimliğme asliye mahkemesı ft· Antep aza muavini Kemal, İz~ir aza başka bir şey tanımıyan hu yan vahşi as- muamelelerden maada yapr.cağı umumi ı Erkek_ Eğer piyango vurursa, ben 
za 1 Mümtaz, Arh·in hukuk hakımliğıne muavinliğine İzmir müddeıunıumi mu· kerler bu sözlere büsbütün kızdılar. İç- muameleleri ve girişeceği işlere ait mad- demiş, oğullarım ıçın sarfederıı:n. 
Artvin azası Mustafa Şevket, Mara5 ce avini AbduÜah. !erinden biri ileri atıldı. Halifeyi yaka - delerin müzakeresi csnasındn ileri sürü- Onların tahsil, terbiyesine azami Hına 
za hakimliğine Maraş asliye azası Ah- 70 liraya terfiler :undan tuttu ve yüzüne tiıkürerck bağır- len bazı noktai nazarlara karşılık olarak gösteririm, demiş. 
met • ·esimi, Maraş sulh hakimliğ.rJe Samsun ceza hakimlığine müddei- dı: da ekonomi bakanı Celal Bayar, mesele- Kndın mukabele etmiş: Güzel am· 
Maraş azası Ahmet Mümtaz, Tokat ceza umumi muavini İbrahim Etem, Kara • - Biz seni pek iyi biliyoruz. Sen Pey- nin bir sel5.hiyet meselesi olduğunu işa- ma ya kızlarımız ne olacak?. Mesela 
hakimliğine Manisa ceza hakimi Naci, man müddeiumumilığine Artvin müd- gamberin değil, şeytanın vekilisin!.. ret ederek demiştir ki: evlenecekleri zaman çeyiz istemez mi? 
Er~ani Osmaniye hakimliğine Kütahya deiumumisi Ali Rıza, Nevşehir reislı- Yalın bir hançer tutar. bir el havaya cMuUaka banka bu işleri yapacaktır Şöyle hafif tertip oda takımına ihtiyaç 
müddeiumumi muavini Abd•ıllah, Kü- ğine Çorum ceza hakimi Ali Rıza, ikin- kalkıp halifenin, haremd<'ki renk renk diye tavzif etmiyoruz. Bu işlerin yapıl • yok mu? Elin adamına sipsivri gidi~ ~ 
tahya müddeiumumi muavinliğine Çer ci sınıf müfettişliğe üçüncü sı - ve boy boy cariyelerin goğüslerinde yu - ması bilaistisna her. fcrd tarafından arzu 11 mez ya .. 
m1k hakimi Mehmet Hüsnü, nıftan Mümtaz, Tekirdağ bakım- muşamış olan göğsüne indi sapma kadar edilen hayırlı ve memleket için nafi iş • Erkek: Karıcığun, de~i!. ~~zei a~· 

45 liraya terfiler. liğine Tekirdağ asliye reısı Hu· girdi. Kadınlar ve haremağ;ılannın sal- ]erdir. Eğer banka bunların yapılması için 
1 
ma, onu alacak adam duşunsun, san ı 

İstanbul hakimliğine İstanbul müd- llısi, Elbistan hakimliğine Elbis • tanatı böylelikle bitiverdi. kendisinde imkan görür, vaziyetini mü- bana ne?. 
de umumi muavini Kamil, İstanbul tan asliye reisi Mehmet Şevket, Urfa Turan Can sait bulursa bu selfıhiyete istinaden bu Kadın şu cevabı vermiş: 
n.· ddeiumumi muavinliğine Baş müd· hakimliğine Urfa asliye reisi Ali Rıza işlere girişecektir. Böyle bir imkanı ban - Sana, bana ne olur mu?. Bizi.Jll 
de umumi muavini Ahmet Nurettin, Mersin hakimliğine asliye reis, Şevkı, Soyadı yazılmıgan kanın elinden alıp meroleket lehinde evladımız değil mi? sazı olmazsa, cfüa• 
İstanbul a~ı.r ceza azalığ!na yria mii- Alanya hakimliğine asliye reısi Fikri, Mektuplar postaya kullanmasına müsaade etmemek zanne- zı olmazsa, az, çok tahsili olmazsa 
dde.um.~~ısı Hasan Saki, ~ulebur~az Tekirdağ müddeiumumiliğine Tokat ce diyorum ki memleket için faydalı bir hangi erkek alır.. Tayyare piyango -
hakımlıgıne Kastamonu azası Rc.::ct, za hakimi Salim. Kabul edilmiyecek şey olmaz. sundan çıkap. paranın yarıs•nı da kız· 
K t - ı · Ed" t. M h lanmıza sarfetmeliyiz . 

... ::.t· aNmof?uS~zl~ ı?ınh~k. ıl~~ t:Zass·ı ek 80 liraya terfiler (Baştarafı 1 inci sayfada) Bittabi bankanın emsali bankalar gibi Erkek - (Hayır, lüzumu yok. Ede-
me a ı, ı ıvrı a ım ıgıne !vere . .. . w .. Şimdırye kadar, soyadının tescfü i- her şeyin üstünde tuttuiru bir ic; vardır, 
cua hakimi Hüseyin, Tekirdağ hukuk . Tem_ı_z ma_hke_me roporto_rlugune_ Ad,- . h b' f"" 1 • .. .... .. mcm) demiş, kadın (edeceksın). 

d H B l çın ıç ır nu us memur uguna mu • kendi şerefini muhafnLa etmek D k c 
hakimliğıne Tekirdağ asliye dzası Şev- lıye mufettışlerın en aşım, ı ecıK racaat etmem. ı_·ş ?1anlarun defterlerL-ı_i 1 Bir bankanın serdi, ancak tP&hhüdatı- ıye ·a a tutmuş ... 
kc. Tekirdagw ceza hakimligwine Tek.ı- hukuk hakimliğine Bilecik hfı.kimı Mu k 1 1 t b 1 h d d • Ve başlamış aralannda bir kavga .. 

çı arma arı ıçın s an u u u ıarı ı- m zamanınLla hüsnıi ifa ile muhafaza c- Kavga 0 kadar ileri gitmlıl ki evde, dağ asliye azası Abdurrahman, Elb;,; - rad Maraş haklınliğine asliye reisi Uğur çindeki 44 nüfus şubesine emir veril- dı"lebı·lı"r. 
h A • h.k. kırıldayan pencere, bardak, sürahı ça· t n ceza akimiigıne Elbistan asliye a· Edırnc ceza hakimliğine Edirne u ı:ni miştir. Şubeler, soyadı almıveı.nları tes 

za ı Fahri, Edirne hukuk hakimliğıne Ali Rıza. bit işile meşgul olmaktadırl;r. Ziraat Bankası birinci derecede, mem- nak, çömlek kalmamış .. 
E ı . ~ Ah H d l k t" ks · t" · · · ,ı.. ı d Bu da kafi gelmivormuş p,ibi iş za· me as ıye azası met anı i, A· 9 Oliraya terfiler Resmen soyadı almamıs olanlarken- C' e ın c erıye ı azıme'.;ırıı te~i e en " ki 

• bıtaya kadar aksetmiş. Tahhe bakın . lanya hukuk hakımliğine Alanya asli· Edı"rne h:..kı"mlı"gwı·ne Asıı·ve reisı İb· di istedikleri adı alamıyacaklar, ma •. dftcinin maksadına hizm"'~ ve onun me- ~· 
... " bu hayalperest ai!enin biletine amor"' ye azası Ali Rıza. tfthim. halli kaymakamlar tarafından kendile· r.afiini siyanet etmekle .kendirunı mükel- . 

30 Jiray. a terfiler rine soyadı koyacaktır. Ondan sonra da lef tutar. Bunun haricind<'ki gidştiği iş- bile isabet etmemiş. 
25 liraya terfiler J ı k ı· · · · f ı 

Menemen sorgu hakimlığine Mani- bu kabil kimseler, beş liradan on beş er gene meme e ın zır~at~rın ne ıne o - Bursa belediye bütçesi 
sa orgu hakim vekili Mustafn Behçet, Seydişehir sorgu hakimliğin~ Balı • liraya kadar para cezasiyle cezalan - mak üzere kazanç istihsalı i~in girişebi- Bursa <Hususi> - Belediye meclisi sou 

kesirden Kamil, Hınıs sorgu hakimli • dırılacaklardır l~ceği işlerin ve bütün buna müteferri toplantısında 937 bütçesini müznkere "' 
Anltara müddeiumumiliğine Trabzon a W• V ndan Mustafa Van sorau hakim · 1 · 1 • l bT · 40,300 lira olarak kft"'ul etmiştir. Bu rakall'l za muavinı· Mehmet, r·s+<>nbu! ~za mua- gıne a ' ,., Bazı kimseler de, müddeti zarfında o an ış erı sıra ıya ı ırız. ...., 

"" • cı. k"ll·w• C b l"b k t o g h"k geçen sene bütçesinden bir mıktar dahıı ıız• Yınliğine İstanbul müddeiumumi muavi ve ı ıgıne e e 1 ere e .~ r u a mı müracaat edip alacakları soyadlarını, Bankanın mevduatı günıfon güne art -
ni Ahmet Latif, Ordu aza muavinliğine v~kilb Zü~fikary Zile~~ G°ıf~~sten Ra; bildirmişler fakat, bir ~a?a ~ğra · maktadır. Bu da milletımizin Bankaya ~: - · ··-··· . _ . """ . ·-. 
Ordu hakim muavini Gühersat, Koca· ~ıs k ere Aeye t oz~ an • p, Cebel. yıp da muamelelerını ikmal olnn itimadının büyük bir nişanesidir. gösterilerek çıkarılan bu hazine bono • 
e • hakim muavinliğine • Kütah - ere ete ntep en enan. ettirmemişlerdir. Böyle olanlardan 1 Fakat bu itimadın devam etmesi için Jannın Ziraat Bankasının kefaleti altın· 
ya icra memuru Nadire, Çor - tesbit edilenler . ~lisçe aran • l .mutlaka mevduat sahiplednin parnlarını da bulunduğunu ve sardığın bundaI1 
lu müddeiumumi muavınliğine Kars ..>lkiş ve biçki yurdıı makta ve muameleyı ıkmale davet e - ~nünde almasile kabi!dtr. Buııun için sağlam muamele yapamıyacağını söyle-
müddeiumumi muavini Hakkı, Ankara Balıkesir <Hususi> - Halkevl tarntından dilmektedirler. de bankanın her giriştiği işde hcsablı bu- · 

Mithat pua okulunda kadınlara mahsus B nla b" n evvel mu·· ı·acat miştir. müddeiumumi muavinl.g"ine Polatlı ...,.. u rın, ıra • l..ınması icab eder .• 
bir dikiş, biçki ve metot kursu açılmıştır. . ld kl ·· f 

h[,kim muavini Ayşe, Bursa hakim mu- Kurslara büyük bir rağbet gösterılmektedtr. etmış o u arı nu us memur • 
avinliğıne Denizli müddeiumumi mua- luklarına gidip soyadlarını tescil et -

i neboluda bir yaralama hadisesi t" l · 1 ı · · tak · l · vini Emine, Adana müddeiumumi mu!l ınne erı, muame e erını ıp erı 
''inıiğine Adana müddeiumumi muavi- İnebolu <Hususl> - Salcı köyünden Deli kendi menfaatleri iktizasındandır. 

Hüseyin Kara Mehmetlerden Ali oğlu Hü - ç·· k"" dl tescil et ni Muazzez, Çankırı aza muavinliğine un u, soya arını w 
seylnl tabanca ne sol bacağından vurmuştur. t" · 1 • d · 1 d kı" hıç b 

Tı·rebolu ha.kim muavı·nı· Kemal, Me - ınnıyen er resmı aıre er c ır HAdlsenln bir kadın yüzünden ileri geldiği 
nemen hukuk hakimliğine Aydm sulh sanılmaktadır. Yaralı hastaneye kaldınlmış, işlerini gördüremiyecekleri gib;, soya-
hfıkımi Yusuf Ziya, Trabzon aza mu· yaralıyım yakalanmıştır. dı olmayan mekteplar dalı! posta ida-

---------.... •· relerince kabul edilmiyecektir. 

Zekeriyaköy zirai 
toplantısı 

kredi kooperatifi 
yapıldı 

Sarıyer kazasına bağlı 604 numaralı Zekeriya köyü zirat kredi kooperatiii 
c ivardaki kooperatiflerle birleşmiş, ve bütün Sarıyer kazası mıntakasında 
faalıyete geçmiştir. Bu kooperatifin ortak sayısı yedi sekiz ay içinde elliden 
145 e çıkmı~tlr. Köylüyü faizciler elinden kurtaran bu müessese köyJü ara-
sında rağbet kazanmış olup hergüıı ortak sayısı artmaktadır . . Kooperatif yıl
lık hey'eti umumiye toplantısını yapmıştır. Resimde kooperatif ortakları ve 
r"·•aat Bankası mümessillerı görülmektedir. 

Bazı aile reisleri de vardır ki, vak -
tinde verdikleri beyannamelere yaı -
nız kendi isimlerini yazdırmı~lardır. 
Bunlar, zevce ve reşit olmıyan çocuk -
lannı yazdırmamalarından dolayı ceza 
~rmiyecekler, aldıkları soy adları bun 
lara da şamil sayılacaktır. Fakat, ço -
cuklar reşit olacak olursa ış değişmek
te, reşit olan çocuk cezalandmlmakta -
dır. 

Bir de, tahsil veya ticaret için, ya
hut ta başka sebeplerle Türkiye hari -
cinde bulunanlar vardır ki, bunların 
mühim bir kısmı, soyadlarını tescil et
tirmek üzere mahali şehbenderliklere 
müracaat etmemiş bulunmaktadırlar. 
Bunlar da, beş liradan on liraya ka
dar para cezasile cezalandırılacaklardır. 

Bu kabil kimseler, şehbenderliklere 
müracaat etmek üzere Hariciye Veka
leti detaletile ikaz edilmişlerdir. 

Borsada Türk kuşu faaliyeti 
Bursa (Hususn - Buraya bir hava tllosu 

geleceği haber alınmıştır. Türk kuşu şubesi, 
talebelerine uçuş elbiseleri yaptırmağo. karar 
vermiştir. Talebe, 19 mayıs şenllklerlne bu 
elbiselerlle iştirak edeceklerdir. 

Tekirdai Halkerlhde müsamere 
Tekirdağ (Hususi> - Halkcvi tem.sil kolu 

tarafından Halkevl salonunda gayet güzel 
bir müsamere verllmlftlr. 

Emniyet Sandığı 
İstanbul Emniyet Sandığının Türki -

ye Ziraat Bankasına bağlı hükmi şahsi
yeti haiz ve mezkUr bankanın müraka
besine tabi bir müessese bulunduğu ve 
;nüessesenin yapacağı r.ıuamelelcre aid 
25 inci maddenin müzakcıresi arnsında 
Ziraat Bankası genel d;rektörü Kemal 
Zaim, Emniyet Sandığına, kuruluşu ta
rihindenberi geçirdiği safbaJardan kısa
ca bnhsettikten sonra 1931 der. 1936 ya 
!radar keçen devre içinde sanrlık serma
yesinde görülen tezayü.dii bildiren ve 
rakamlara dayanan izahat vermiştir. Bu 
jzahata göre, 331 de 28~ hın lira olan 
sandık sermayesi bilhassa 34(l yılından 
itibaren büyük bir inkişaf göstererek 
A36 da yirmi küsur mily<'!l liraya var -
mış bulunmaktadır. 

Kemal Zaim mevzuu 1'ahsolan madde 
üzerinde gösterilmiş ot;ın tereddüdün 
yersiz bulunduğunu ve ksnun layihası
nın heyeti umumiyesinin ihtiva ettiği 
hükümlerin teşkil eylediğ! emniyet man
zumesi içinde endişeye mahal bulunma
dığını anlatarak son yılmı içinde emlfik 
f iatlarında görülen düşüklük dolayısile 
bu mevzu üzerinde yapılan ikrazntta 
tahsilatın güçleşmiş olması VE mücev -
herat üzerine muamelen;n a7.alınası ne
ticesi sandığa tevdi edilmiş bulunan pa
ranın işletilmesi için sandığln, hazine 
bonoları üzerinde iskonto yapmakta ol
duğunu ve İnhisarlar varidatl karşılık 

Münakaşalar 
Hüsnü kitabcı faızin ~roirilmesi 1ii • 

zumundan bahsetmiş, Kemn: Z&im şirn
c'!ilik buna maddeten imk:ın olmadığı cc-
vabını vermiştir. 

Bu izahatı esnasında b:ır.kanın umuaıl 
faaliyetine de temas eden Kemal Znirtı• 
hfılen banka ikrazatının istihsal n1add~ 
lerinin arttırılması yolunda mevsim~ 
ikrazlara inhisar eylemekte h~ııundu~· 
uzun vadeli ikrazlara şımdilik vaziyetil1 
müsaid olmadığını kaycfoyJcmıştir. _ 

Halil Menteş, mevsimlik krediler I<a 
dar çütciye tesis masrafl:nı içın uzun. va~ 
deli krediler açılmasının tiıaatin in~ŞSU
için başlıca bir zaruret olduğunu soY 
yerck bu bakımdan ziraat bankası -~ 
mayesinin arttırılması mal:sadile bU~re 
yakünundan ayrılan yüzct~ yarımın bı 
iblUğ edilmesini istemiştiı'. 

Maliye Vekilinin cevabı 
. · :ıcar-

Maliye Vekili Fuad Ağrnh verdığı sı 
ş.ılıkta banka sermayes\ııin ~·rttırılıTI~ .. 
ve çiftci borçlarının tedl! yolunda )1 de
kumetce alınmış olan t€dbirlcri I<n~nn· 
c!erek borç tecilinden hı.ı'iuk gC"lcn 

1 
ı:ızi· 

ka açığını kapatmak içh r<'r sene ı~ığı· 
neden bir milyon lira yardım yapı .

5 
• 

m ve devlet bütçesinin müsandcsi ~;i • 
betinde yardımların arttmlmasına 
ma dikkat edileceğini söylemiştir. zı
Kamutayın bugünkü toplant~sın:~de .. 

raat Bankası kanununun 5C' ncı rn 
sine kadar müzakeresi yapılmıc;tır. r 

Kamutay cuma günü t< plaınıcnktı;,. 

FAZIL ÇİL iLACl 



13 Mayıs 

istatistik 
İstatistik meraklısı elinde 

defter belediye daıresinin ka
ı>ısında duruyordu. 

- Burada ne duruyorsun? 

1 
- İstatistik mı:?selesı. Ev . 

enme kayıtıaıım alacağım 
da .. 

SON POSTA 

Fil dişi 

Bir gün evvel bir şemsiye 

almı§tı. Şemsiye ertesi gün kı· 
rılıverdi. Dosdoğru şemsiye • 

cinin dükkanına gitti: 

- Bu şemsiyenin sapı için 

bana fildişi demiŞtiniz .. Hal • 

buki kırıldı. Fildişi olsaydı kı-
- Bir sene içinde kaç kişi rılmazdı. 

evlencl" ~ · · 
ıgmı mi öğreneceksin? 

H Şemsiyeci özür diledi: 
ı.r - em onu öirPneceğim.. 
1:ı.em d - Affedersiniz, fakat kaba-k e evlenenler nrasında L-_ ... .....,.ııiiıo...-..-. ____ !!!iiiıı.,..;~.:mıı....;~~mıiôilı---

l 
adınlar mı daha ~·~le, erkek - Kadın - t~tc yeni hizrr«.>!çi ... Yanımda bile boynuna hat benim değil; ihtimal fil, 
er m· ıt 

- 1 ~u tayin t:deceğim! Sanlıp öpsen gene ses cıkarmam. takma diş kullanıyordu. 

- Maaşınıza on Zira zammettinı. • 
~~unu bir kağıda yaZ'lp bana ver

ız. 

-it" •maı etmiyor nıusmmz? 
- Be · · on 

1
. n ıtımaı ederim amma, kanm 

ttıc.nır~ .zam aldığımı söıılediğim za -
ald ıtınıaı etmez, yirmı lira zam 
ıa.~ da benden saklı11orsun diye 

<höını bırakmaz. 

Biç olmazsa 
lokantada y ek · ··r-t .. • • ön.. em yıyen mu~""'nnm 

dı Une delik deşik bir peçete koyınuslı>r-.. 
Müşt · G C>n garsonu çağırffı. 

arsan ""ç t . .. d
l"'- c cyı gor u: 

-Değ· · . ı~1ıreyım bayım, affedersiniz. 
ot :,,Sakın ha, değiştirtmem.. bu peçete 

e"llerde · · •. n ıyı. Hiç olma:ı:sa delik yerleri var d 
...... _ a 0rıılan kirli değil. ............................... -._.. ............ .. 

- Ne d. 1)ıenı .ıye şüpheleniyormınuz bil _ 
ki · Benım bu ifte ne kabahatim var 

'ald .. Eceli geldi, kendi kendine 
u. 

===;;:...~=====-=====· ..... -=------...... -----====-=--~~ 
Ne ısoyecekıln 

Erkek apartımanın kapısını çaldı, ka
nsı açtı: 

- Hoşgeldin kocacığım.. Yemeğimizi 
l azırladım. Gömleklerini ütüledim. Ço -
raplarının söküklerini diktim. 

- Anladım. Kısa kes, gene ne H;mar -
ladın da parasını isteyeceksin?. 

• * * 
Şel 

Memurun oğlu babasına sorduı 
- Baba şef neye derkr? 
- Söyliyeyim oğlum, benjm daireye 

Prken gittiğim günler geç gelen; geç 
gittiğim günler de erken gelen adama şef 
derler. 

• * • 
Biç 

Ressam tabloların~ gösft>rdi: 
- Şimdiye kadar yaptığım resimlerin 

bir tanesini bile yüz lirad."\r. aşağı satma
dım. 

Dedi. Sordular: 
- Şimdiye kadar kaç tane resim sattı

nız? 

- Hiç! 

- Bir otomobil kaza.~m<ia Necati 
iki ayağını ~irden kaybetti. 

- Her halde sevinmiJtir. Nasırla -
rmdan çok şikayet ederdi. 

............................................................. 
Pasıumasıa 

Rakıyı susuz içerdi. Ve hiç bir zaman 
bir bardak su bile içmezdi. Sordular 

- Sen hiç su içmez misin? 
- İçmem! 
- Neye? .. 
- Bir kere doktora gitmiştim. Şöyle 

bir mua):ene olayım dedim. Uzun uzadı
ya sorup dinledikten sonra bana cSenin 

miden demir gibidir.> demişti. O zaman
d:mbcri midem paslanmasın diye su iç -
mi yorum. 

- Hastalığınız pek mühim değil, fa-
kat bundan sonra ağzınıza bir katre iç

ki koymıyacaksınız. 
- Viziteniz ne kadardır dok -
tor? 
- Üç lira. 
- Ben size altı ?ira veririm. 
Buna mu.kabil siz de bana içkiyi 
yasak etmeyiniz. 

Fakat 

- Zannetmem. 
- Misali var. 
- Söyle ... 

- Geçen sene yumurta bu sencdekin-
den iki misli daha pahalı idi. 

- Öyle ama o zaman dahn taze idi. O 
zamandan bu zamana bayatladı . -... ···············-····· .. ·······················--.. ---., 

-

- Ne merak ediyorsun, i§tc ölme 
dim geldim. 

- Ölsen merak etmem ki, nerede 
olduğunu bilirim. 

Sayfa 11 

Seyyar bir kadın terzisi 
ifşaatta bulunuyor 

Maçkalı kibar bir Bayan terziyi sigaya çekerken akşam 
olduğunun farkına varmamış ve daha terzi eline iğneyi 
almadan yevmiyesini vermek mecburiyetinde kalmıı 

Yaz•n : 8ellm Tevfik 

Hareket asrındayı~ ya? insanlar a -1 
deta kablarına sığamıyorlar. İşlerini tı· 
kırına koymuş milyonerden, ceketini 
satan meteliksize, hergül gibi sporcu
dan, yanpuru kötürüme kadar !hemen 
herkese bir gezmek, görmek, yani ha
bre seyyah veya seyyar olmak merakı 
ariz olmuş. 

Otomo'billi seyyahlar var, yatlı, tay· 
yareli seyyahlar var. Trenle, vapurla, 
otobüsle, hatta muhacir arabasite, atla, 
eşekle ve yaya seyahat edenler var. 

Seyyar spor, .kumar klüpleri:nin. 
seyyar meyhaneleiin, seyyar s~ema • 
ların, seyyar tiyatroların, seyyar ahçı, 
beroer, seyyar çiçekçi, çamaşırcı dük· 
kanlarının, seyyar hastanelerin, seyyar 
postahanelerin bini bir paraya. 

Hatta sergilerin, hanelerin, ressam
ların, 'terzilerin bile seyyarları hadsiz 
hesapsız. 

Dün tesadüf !beni, bir seyyar kadın 
terzisile görüştürdü. Zaten bana yu • 
karıki satırları yazdıran <ia, ondan din· 
lediklerim oldu ~! . 

Seyyar kadın terzisi cKatina> yı, Is· 
tanbulun bütün orta ve vüksek halli 
aileleri tanırlarmış. 

Bihnem içinizde onu bilenler mi, 
bilmiyenler mi çoktur? 

cTerzi keneli söküğünü dikemez!> 
darbı meselini haklı çıkaran kllığına, 
daha d0ğrusu kılıksızlığına bakarsanız, 
onu, giyinmek, .kuşanmak b.<ı.hsinde her 
hangi bir kenar dilberi karlar görgü -
süz, bilgisiz sanırı;ınız. 

Fakat onu bana tanıtan bay~ının 

söylediğine göre, Katinanın on parma
ğında on hüner varmış. 

İstanbulun belli başlı kadın terzileri 
onun eline su dökemezlerm~. Ve bu 
yüzdenmiş ki, kılık kıyafet meraklısı 
kadınlar, günde yedi sekiz liraya para 
demiyen nazlı Katinayı adeta payla -
~amazlarrnış! 

İşlerini iyice yoluna sokmuş olan 
Katina, şimdi çağırıldığı evlere yalnız 
gitmiyor; yanında iki de yardımcı gö· 
türü,YQrmuş. 

Dikmek, kesmek, ölçmek, biçmek için 
!azım olan eşyalarla dolu ~ntalarını, 
bu yaroımcılarına taşıtır, kendisi, mai
yetini peşine takmış brr kontes giJbi do
laşırmış. 

veriyor: 
- Yalan değil... Fakat kabahat sey

yar terzilerde dei:"il, terzfüane sahiple· 
rinde. Çünkü, o terzihaneler top atma
salar, kadınlar top atacaklar ... Onların 
son model diye yüz, yüz eJli, lhatta iki 
yüz liraya sattıkları esvaplaTı biz 20, 
30, 40 liraya ma1ediyoruz! 

Bizim evlerde 30-40 liraya maletıt.i -
ğimiz tuvaletlerin, onlardP.. 100-150 li
raya satılan esvaplardan aşağı kalan 
bir tek tarafları var: Fiatları! 

nışır. Dikilecek esvabı yaJnız kendisi • 
ne değil, onlara da beğendimıek laZIDI 
gelir ... Bu yüzden, bir günde lb'iiecek eSıı 
vap, tbir haftada tamamlanır. 
Bazı !kadınlar, hem anlayışsız, heaı 

uka:la olunlar. Modele bakarlar, fa " 
raza bir gece tuvaletini beğenirler: 

- Benim esvap böyle olacak! diy( 
tuttururlar. 

- Bayan, deriz, lbu aldığınız kumaş 
tan o biçim elbise dikilmez! 

O hiddetle ayak direr: 
- Neden dikilmezmiş? Onunki Hini 

kumaşı değila? 

- Bayan, bu beğendiğiniz biçimde
esvap, geceleri giyilir. 

- Niçin geceleri giyilırmiş? En'tar.l' 
mi bu? 

Nihayet bu yeni zengin bayanını 
meram anlatmaktan ümitli keser, her 
dilediğini yerine getiriri'Z. Ve ta'bii b1 .. 
çare, parasile pulile maskara olup çı• 
kar! 

Kimisi de ~k hasis olur. Boş dur .. 
mıyalım, gündeliği boşuna almıyalım 
diye, başımızda adam bekletir. Bir gün~ 
de beş esvap diktirmek ister. Toplu iğ• 
neleri sayı ile verir! 

Ekserisi de, dedikoducu olurlar. l ~ele 
Maçkada meşhur bir bayan tanıı ı.m. 
Kapıdan girer girmez sur.le ibaşlar: 

- Bu hafta kimlere gittin? 
- En çok kime esvap dikiyorsun? 
- Filancanın evinde telefon var mıt 
- Falancanın .korsasız hali nasıl? 
- Bayan bilmem kimin göğsünde 

bir ben varmış. Gözüne çarptı mı? 
- Sen görmüşsündür. Falanın baya· 

nının iç çamaşırları jpekli mi? Salonu 
şık ımı? Rad,YQ ahnış m1? 

Ben tabii, jbütün bu sualleri sudan 
cevaplarla atlınmıya çalışırım. Fakat 
hatun, sualin ardını, arkasını bir türlü 
alamaz. Hiç unutmam, bir defasında .. 
elimi iğneye, ipliğe sürmeden yevırni .. 
ye alm~tım. Akşama kadar soran, söy· 
liyen bayan, ortalığın ka-rard.ığını gö .. 
rüncc aklını başına topladı: 
-A ... dedi... Akşam olmuş. Ve gün· 

deliğimi elime verirken sırıtarai{: 

- Sen, dedi, biT daha sefere, bana 
dikışe geldin miydi, işe benim ağzımı 
dikmekten başla! 

Bir mevzuu tamamlamadan ötekine 
gir~en terzi Katina da, gevezelikten 
yana Maçkalı müşterisimien geri kal .. 
mı yor! 

Kadınlarımız, mirasyedilikten git - - Bir kere de, diyor, ba~ıma çok tu· 
tikçe kurtuldukları için, bu aşikar far- haf bir vak'a gelmi~i. Bornontide ki • 
kı görüyorlar, ve bizleri tercih ediyor- bar 'bir müşterim vardır. Bir gün bana, 
la.r. · gene miişteri1erimden maruf bir ba " 

- Senin bir dükkan açmıya niyetin yandan bahsetti. Ve: 
var mı? - Eğer, dedi, onun bu baloda giye-

- Kat'iyyen ... Dükkan açsam, on - ceği esvabı kötü ve iğreti dikersen, se .. 
]ardan ne farkım kalır? ni umduğundan fazla memnun ede .. 

- Girip çıktığın yerlt:rde kim bilir rim! 
neler görürsün? Ben, - bittabi reddettiğim - bu tekli· 

Katina; bir gazeteci oldu$.ımu, ve fin sebebini anlıyamaınıştım. Fakat 
dinliyeceklerimi ifşa edeceğımi bilme- ~onradan öğrendim ki, bahsettiği ba .. 
diği, hatta aklına bile getırmediğı için, yanla aralarında eski bir rekabet, bir 
dedikoduya girişmekte mahzur gör - çekememezlik varmış. M:ı°!<sadı. rakibe
müyor: sini baloda gü.iınç vaz.yetc düşürmek-

- Tabii... Hepsi bir başka türlüdür ... mış! 
l~~isi fazla meraklı olur. Bir esvabı Görüyor musunuz şu havanları? Bi· 
yuz defa Pr:>va ett.iri~. Evir. içinde, ÇO· zc karşı bir zarafet silahı ~!arak kul , 
ruk, ahçı, hızmetçı k1m varsa, başına !andıkları dikış ığnesınd<.'n, icabın.da 
toplar. Yeni esvabının oiç:mi, rengi müthi~ bir suıkast vasıt~sı gibi istıfa • 
hakkında hepsinden ayrı ayrı fıkir da-1 deye de niyetleniyorlar! 



12 Sayfa 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 316 - - 320 -
Erkek şiir ve edebiyattan Erkek ya mühendis, ya diplomat 

anlamah! olmah 
Beğendiğim erkek tipi: 
Uzun bir boy, esmer bır ci1d, soluk, 

manalı yeşil gözlerle, beyaz, bembeyaz 
muntazam dişler. 

Tabiati: Zevcesinden gizh hisleri, sırrı 
olmıyacak. Bilhassa samimi ve dürüst, 
balo ve içkili eğlencelerden hoşlanmıya
tak. Şiir ve edebiyattan ~nlıyacak. 

Tahsili: Erkek olduğu için en aşağı lise 
t.ahsili .. 

Diyarıbckir: Zehra Asena 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

- 317 -
Kadm ne güzel, ne çirkin, ne 
fakir, ne de zengin olm&h! 
Evlenebileceğim Bayaııın şu evsafta 

olmasını isterim: 
Ne zengin, ne de fakir, ne yüksek tah

silli, ne de ilk tahsilli, ne güzel, ne de çir
kin, ne uysal, ne de inadrı olmalı, ne ev 
işlerini bilmesini, ne de hiJmemesini is -
terim. 

Böyle bir kadınla evlendiğim takdir -
de mes'ud olacağımı sam.yorum. 

Ankara lncesu Ümid tokak No. 134 
Ş. Temiztan1.,ş 

- 318 -

Erkeğin elleri güzel olmahf 
Muhayyelemde yaşattıgıın erkek: 
Benden uzun boylu, bahk etinde, nis

bcten ince belli, kumral, hafif dalgalı 
,;açlı, kalbindekini ifade 1?den bir çift ela 
göz, erkeğe yakışacak mütenasib ufak a
ğız, bilhassa güzel eller .. 
Kurduğu yuvadan ba~!~a yerde gözü 

oJmıyan, içkiden, kumard~ro nefret eden, 
yalnızlıktan hoşlanmıyal' . ifrat derece -
de sefahati sevmiyen, kadına karşı hür
metkar ve bilhassa bcn!m giymişimle a
lfıkadar olmasını seven bir subay. 

Tahsili tabiidir ki .kadından yüksek ol
malıdır. Asil olması da en birinci şarttır. 

İzmir: Muzaffer 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

- 319 -

Bence erkek tipi, yanı idE:a?im olan ha
yat arkadaşımın şöyle olmasını isterim: 

Hafif, uzun boylu, mr.t tenli. saç ve 
gözler siyah olmalı. S0nra pörüşleri de
ıin, hareketleri kibar ve zeki o1malı. İki 
veya bir lisan bilmeli, mPsleği hariciyeci 
veyahut mühendis olm:ı.lı. 

İstanbul: Fatma 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir.) 

- 321 -
Kadının parası çok olmahl 

Oldukca züğürtcc olduğumdan evlene
ceğim kadında şu veya bu evsafı ara -
marn. Şişman, zayıf, esmer, sanşın, ca
hil veya alim ne olursa olsun, yaş da mcv 
zubahis değildir. Yeter ki parası çok ol
sıın! 

Ankara Kırgız mahaUesi Bitikçiler 
sokağı. İ. Ruhi Temizkan 

- 322 -
Kadmm bilhassa ağzı kokmamah! 

En çok beğendiğim kaö.ın tipi: 
Kumral ve hafif kıvırcık saçlı, orta 

t:oylu, şişman denmiyecek kadar etine 
dolgun vücudlu. Tahsili urta .. maama -
fih bir ev kadınına ilk tahsil kafidir. Er
keğini çok sevmeli, aynı 7.a'Tlanda kendi
ni erkeğine sevdirmesini de bilmeli. Bil
hassa ağzının kokrnamast şarttır. 

Devrek Yenilik Sa~ Kesimevi 
İbrahim Kesbiz 

- 323 -
Kadın çirkin denmiyecek kadar 

güzel olsun, kafi 1 
Gü2elliğin ışığını sözlerle parlatmak is

teyenler onun şuuruna l•apılmış bir per
vaneden başka birşey olamazlar. 

Benim istediğim kadın çirkin denilmi
yccek güzellikte olmalıdır. Tipi nasıl o
lursa olsun. Orta tahsilini bitirmiş, ev iş 
lerini iyi öğrenmiş, eşine karşı hiç bir za
man yalan söylemiyen, ~cuklanna, evi
ne iyi bakan bir kadın olmalıdır. 

Bakırköy Arslan Çimento fabrikası 
kimyahanesi Bahacttın Keskin 

Erkek züppe olmamalrf - 324 -
Benim hayalimde yaşattığım erkek ideal kadın: Seciye sahibi kadın 

kendisine tam manasile hakim karakter- · Beğendiğim kadın tipi şudur: 
de olmalı . Attığı adımı bilmeli ,evine, e- Vücudü: Uzun dcnmiyecek kadar bir 
·$ine sadık olmalı. Tam bir sıhhat sahibi boy, esmer ve kıvırcık saçlar, zayıf den
bulunm~lı. ~u vasıfları h&iz bir erkekte miyecck kadar bir topluluk ve şişmanlık, 
f~zl~ c.ruzellık aramam, amma, şekilsiz, bilhassa cazip, manalı ve derin gözler. 
çırkın olan?an ~a. hoş~?mnam. Fazla ser- Tahsili: Orta, dışarı havattan ziyade 
1•ct de tercıh edılır. Zuppe olması erkeği ~vini ve yavrularını sevmesini bilen _ 
gözden düşürür. Belki bu halinden hoş- ciye ve karakter sahibi bir kadın .. 'ı:~e 
lanan da olursa, bene~ ınnkbul değildir. beni kendine cezbeden yegane varlık ... 

. . . lsuır.'bul: Nedime Ankara Feridun Yurdagül 
(Sarıh adresının ne§rini istememiştir.) (Sarih adresinin neşrinı istememiştir) 

SON POSTA 

l.ugünkü Frogram 
13 l\layıs 937 : Perşembe 

İSTA!\OBUL 
Öile ne riyatı: 
12.30: Plakla Turk musikisi. 12.50 Hava -

dls. 13:Muhtelif plak neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi, 19,25: Spor 
müsahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 19,50: 
Konferans : Spor fevaldl hakkında Bay Yu
suf Ziya tarafından. 20: Sadi ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 

20,30: Bay Ömer Rıza tarafınaaıı arapça 
söylev. 20,45:' Safiye ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk şarkıları: Saat 
ayarı. 21.15: Orkestra, 21.~5: Bayan Kızıla
yın iştiraklle tangolar. 22,15: Ajıı.ns ve bor
sa haberleri. 22,30: Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları. 

YARINKİ PROGRAM 
H - :Uayıs - 937 - Cuma 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 
12.30: Plii.kla Türk musikisi. 12 50 Hava -

dis. 13.05: Muhtelif pU\k neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

17: İnkılllp dersleri. Üniversiteden nak
len Recep Peker tarafından, 18.30: Plfıkla 
dans musikisi, 19.25: Konfernns: Doktor 
İbrahim Zati: {Gıda meseleleri> !mkkında, 
10,50: Konferans: Spor fcvaidi hakkında 
Bay Suat Cezmi tarafından, 20: Ti.irk musi
ki hey'ctl, 20,30: Bay Ömer Rıza tarafından 
Arapça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve nrıeadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları: Saat Ayarı, 21,15: San'ntkfı.r Naşidln 
!ştlraklle şehir tiyatrosu komedi kısmı (Bin 
bir gece masallarından Maruf), 22,15: A~ans 

ve borsa haberleri, 22,30: Plfıkla sololar, o
pera ve operet parçaları. 

Adada meydana 
çıkarılan morfin 

fabrikası 
Büyükadada bir morfin imalathane

si meydana çıkarılarak kaçakçıların ya 
kalandıklarını yazmıştık. Suçlular, dün 
de sorguya çekilmişlerdir. Yakalanan 
yedi suçludan başka iki kişi daha aran
maktadır. Suçlulardan Halil ile karde
şi Battalın, şebekenin patronu olduğu 
ve sermayeyi bunların koydukları an
laşılmıştır. Malatyalı Halil, Kadıköyün
de manavdır. Dimitri, şebekenin komis
yoncusudur. İstefo, eczayı kimyeviyeyi 
temin etmiştir. Kendisinin Maksudiye 
hanında mağazası vardır. Mehmet, sa
tış yapılırken gözcülük işini görmüş-

ya ın a a 
-

İktisat Vekaletince genel ithalfıt rejimi = 1 ~--•••••••••••-, 
nin serbestist esasları tnmamlle kararlaş • stanbul Borsası kapanış 
tırılmıştır. Kontenjan ve sair kayıtlar kal - 1 

dırılmakla beraber inkişaf etmekte olan da-I fiatları 12 - 5 - 1937 
hili sanayllmlzin himayesi için gümnik ta- ı _ __. 
rifelerinde esaslı tadilii.t yapılmıştır. Mem - P A R A L A R _ 
lekette mümasili imal edilen eşyalardan ha- ı 
riçten gelecek olanlar için yüksek tarife tat- ı Alı~ 
bik edilecektir. Diğer maddeler için normal 1 Sterlln ~~~'.~ 
tarife tatbik olunacaktır. 1 Dolar 

ı 20 F .._ 113."0 
Hükümetın serbest ithalat rej!minl ka - raruıu n. 

bul etmesi, gümrük varidatını çoğaltmakla 20 Llrf'~ l20,00 
beraber. son senelerde kurulan milli fa.bri - 20 Belçika l'r. 8'>.00 
knlarımızın da dahili eşyamızı temin ede - 20 Drahml 18.00 
cP.k bir lnkişafta olduğunu göstermektedir. 20 İsviçre Fr. 570.00 

HattA bazı sanayicller ve bu meyanda 20 Leva 25.00 
karyola fabrikacıları gümrük resminin tez- j 1 Filorln 63.00 
yldini değil, kayolalar için indirilmesini tek- ı 20 Çek kuronu 7o.oo 
lif etmişlerdir. Bugün Türk karyolacılılh. u- 1 Avusturya ŞL 21.'.JO 
cuzluğu ve dayanılclığile hariçten gelecek j 1 Mark 25• 
karyolalarla rekabet edecek dereceyi bul - , l Zloti 20• 
muştur. 1 Pengü 21, 

20 I.ev 12 00 serbest lthalfıt rejimi yakında ve belki de ı 
20 

Dinar ' 
mali senebaşı olan haziranda tatbik edll - 48• 
meğe başlanacaktır. İthalatın normalleş - Ruble oo. 
ınesl, tabll olarak rekabet doğuracağından 1 İsveç kuronu ıc6~· ı Türk altını J 
çorap, trikotaj ve saire gibi bir çok şikA - 1 Banknot Os. B. ~54. 

Satı~ 
626.00 
126,1)1) 
113,00 
125.00 

ss.o<• 
22.00 

57S.00 
2s.oo 
66,00 
75.00 
23.0J 
28. 
23. 
24. 
14.00 
Sl. 
00. 
32. 

1061. 
255. 

yctleri mucip olan eşyanın da dahilde iyi 
ımal edilmesini temin edeceictlr. Dahilde 
mevcut olmıyan iptidai maddelerin gümrük 
rüsumuna zam yapılmamaktadır. Serbest 
lthaH'ıt rejimi eşya fiatlarının tenzlllni ve 
binnetice hayatın ucuzlamasını intaç ede -

---------- ------

cektlr. 
Sanayi birlikleri 

İktisat Vekaleti sanayiln inkişafını temin 
için yeni tedbirler almaktadır. Bu meyan -
da sanayl teşkilat kanunu layihasını tanzim 
etmiştir. Bu kanunla her sanayi it.in ayrı 

ayrı birlikler teşkll edilecektir. Bu birlikler 
sanayi federasyonuna ıbağlı olacaklardır. 

Fabrlkncılarla imalathaneler sahiplerinin 
birliklere yazılmaları mecburidir. S:ı.nayl te
rlerasyonu, sanayi işlerinde İktisat Vekale -
tinin müşavirliğini yapacaktır. 

iplik idhali serbest 
İplik buhranının tekrar baş gösterdiğini 

yazmıştık. İktisat Vekfiletl bu bitmez, tü -
kenmez meseleyi kökünden halletmiştir. 

Vekfı.let iplik ithalatını tamaınlle serbest 
bırakmıştır. Binaenaleyh herkes serbestçe 
iplik ithal edeblleceklerdlr. Dlğeı· taraftan 
iplik nevilerine konan namın da yeniden 
tetkikine lüzum hfısıl olmuştur. 

İsUyen iplik ithal edebileceği cihetle ya
kında gelecek ipliklerle artık, tekerrür et -
:nemek üzere iplik buhranı tamamile kalk -
mış olacaktır. 

-----
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Nev-Yorlıt 
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Amsterdam 
Prag 
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Belgrad 
Yokohama 
Moskova. 
Stokholm 
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624 0) 

!>, 7919 
17~65 

ıS:o384 
4.6940 

87.58 
3,4575 

64. 1025 
1.44 

22.705 
4.2163 

13.8622 
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622.00 

0,792) 
17.7JS 
15,104J 
4.7092 

87.8617 
S,4686 

64.3J86 
l.44S 

22,778'J 
4.23 

13.9067 
1.9768 
4.1880 
4.0032 

108.0385 
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Açıl11 Kaparuı 

Anadolu şm. % 60 
peşin 00.00 

00.00 

tür. Hasan, Adadaki köşkte bekçidir ve _____ t_S_T_A_N_IB_UL _____ _ 

afyon ezmekte mehareti vardır. Vehap Ticaret ve Zahire Borsası 

A. Şm. % 60 vadeli 
Bomontl - Nektar 
Aslan çimento 
Merkez bankası 

İş Bankası 

00.00 
00.00 
0,00 

14.10 
90.00 
9,8J 

0.00 
14,0S 
90.00 
00,00 

da satıcıdır. 
Suçluların isticvapları bugün bite

cek ve kendileri ihtisas mahkemesine 
verileceklerdir. 
- ..... 1 ....... 1 • ııe."'ı •• • • ._..... .. ·~ • • • t ..... ·-

Kayıp: Tatbik mühür ve imzamı kay
bettim. Bu mühürle imzalanmış kimseye 
borcum yoktur. Yenisini çıkartacağım -
dan eskisinin hükmü yo~tur. 

Edirnekapı Helvacı sokak 13 
Salih Zekai 

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

Buğday yumuşak 6 ıs 

Buğday sert 6 13 

Arpa Kars 4 15 

Çavdar 4 2S 

Fasulye tombul 8 00 

Fasulye çalı 9 
Fasulye horoz 11 ()() 
Kuşyemi 9 3S 
Keten tohumu 10 17.S 
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K. P. 
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o 
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o 00 
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S80 OJ 

Telefon 
ittihat ve De~ir. 
Şark Değirmenl 

Terkos 

s.oo 
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İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeU 
• • II vadeli 

Açılı~ 

OQ.00 
20.35 
19.SS 

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadell 
• II pe. 
• II va. 

Anadolu mü. peşin 

Açılıı 
00.00 
40.0!> 
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40 00 
00 00 

Kapaıuı 

00 ()\) 
20.35 
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Son Posta'nın TefrH· ası: 32 büsbütün rahatsız olacak!.. - Beni arayan oldu mu?.. Hiç birinizin yüzünü görmek isteıniyo· 

'LJlfoil C iT LEN 8iK9 
' 

Şaşırdı; sözü uzatmaktan çekindi. İki Diye soruyordu. Ancak dördüncü ıum. 
saat sonra bir daha aradı. Gene Nü - günü dediler ki: - Galiba senin yüzünü de görıneğe · 
vcyre açtı: - Bülent ismindeki arkadaşınız tele- pek o kadar heves eden yok ... 

- Şimdi s6kağa çıktı, dedi. fon etti. Bu akşam yedi ile sekiz ara - İyi ya işte, hepimiz kurtulmuş olu ... 

O, ~a ~üsbütün çekilmek, yahut gidıp 
Lebıbe ıle açıktan açığa konusmak is
tiyordu. Bülent de onu bunda~ caydır
maya uğraşıyordu. Olurdu, olmazdı 
derken birbirlerini incitecek kadar 
ileriye gittıler. En sonunda Bülent: 

- Ne halt edersen et, dedi, ben ar -
tık hiç bir işine karışmıyorum!.. Yalnız 
aramızda ufak bir hesap var. Dünyada 
kim ölür, k im kalır, bilinmez ... Onun 
ıçin şuraya bir imza koy bakalım ... Ne 
olur ne olmaz!.. 

- İyi ki aklına geldi! .. Merak etme 
ben de unutmadım. Bir kaç gün içinde 
ne yapıp yapacaktım, senden aldığım 
parayı ödeyecektim. Şımdi de madem 
kı böyle istiyorsun; yaz bir senet imza
Iıv.wım. Bir kere yüz lira aldı~ Bir 
kere ellı lira aldım. Bir kere de yüz li-
ra daha aldım, hepsi iki yüz elli ..... . 

B ii'ent cüzdanını açtı, içinden, yazıl
mış. pul 'anmış üç tane senet çıkardı: 

- B n za•cn hazırlamıştım. İşte mü
rekkcpıi kalem de var!. .. 

Tu rhan : 

- Üç tane ayrı ayrı senet neye san
k i?. Hep sine birden bir senet vazamaz ., 

Yazan: Kemal Ragıp 

mıydın? .. Anlamadım ama, al bakalım ... 
Diye söylene söylene üçünü de im -

zaladı. Adeta dargın gibi ayrıldılar. 
Ertesi gün Lebibeyi hiç aramadı. Bü

tün gün, bu işin içinden nasıi çıkaca -
ğını, ne yapacağını düşüne düşüne, de
liler gibi, oradan oraya dolaştı. Daha 
ertesi sabah, erkenden evden çıktı. Le· 
hibe ile Nüveyreye rastgeln1ek ümidi
le Şişliye çıktı. Ona kadar bekledi. Gel
mediler. Zaten buluşmak için sözleş -
memişlerdi. Bir tramvaya atladı. Bcv
oğluna indi. Bir pastacı dükkii.nınd~n 
Lebıbeye telefon etti. Hizmetçi açtı: 

- Evde yok, sokağa çıktılar! .. 
Dedi. 
Öğleye kadar iki kere daha aradı. 

Hepsinde hizmetçi açıyor, daha gelme
diklerini söylüyordu. 

Tam yemek zamanı gene telefon etti. 
Bu sefer Nüveyre açtı: 

- Ablam biraz rahatsız, yemek ye -
meden yattı. 

- Biraz evvel, rahatsız diyordunuz; sında Beyoğlunda, her zaman buluştu- ruz. 
simdi nasıl cıktı.? ğunuz bir yer varmış, orada beklesin, - Peki, kaç gündür beni ne diye arı· 
• - Ablam,· yapacağı işi kimseye da - diye haber bıraktı. 

·· · 1 t ı yordun, onu söyle ... 
nışmaz ki. .. Oyle istedi, by e yap ı.. .. O gün, aksamı pek güç buldu. Bülent ca 

- Af but?urunuz, saygısızlık cttım. • - Mademki oraya gidiyoruz. Ayrı 
.; de sanki inadına gibi, ancak sekize d h ı· yok·· 

Kendisile biraz konuşmak istiyorum sana a meram anlatacak a ıın 
doğru geldi. Hep ona nispet verir gibi: 0e 

da onun için üstüste başınızı ağrıttım. _ Bu akşam da Arif paşalarda ye _ - Orada bir patavatsızlık etmeni 
- Konuşacaklarınızı başka zamana meğe davetliyim. Senin yüzünden geç istemem. Ne de olsa seni ben tanıttırTl· 

bıraksanız, vahut. büsbütün vazgcçS€- k ld Senin yüzünden kırk yıllık, baba dos· 
J ·a ım. Çabuk ne .söyleyeceksen söyle 

niz, daha iyi olur. Bugün ablam pek de, gideyim. İstersen, beraber tram _ tunu darıltamam. 
sinirli de.·· vay la Şişliye kadar çıkalım, yolda ko - - Bana nezaket dersi vermene lil • 

Genç çocuk, büsbütün şaşırdı: nuşuruz. Ben de yemeğe yetişirim. zum yok. Hiç kimseye bir şey SÖY~~):~ 
- Bu kadar soğukluğa, bu kadar Diyordu. Turhan: cek değilim. Yalnız görmek istedıgı 

tersliğe karşı hala nasıl konuşuyorum) b" k d 
D k d k ··rk 1 d" t , - Yemekten falan vaz2:eç, dedi. Şu- ır şey var, 0 a ar... . _ i· 

iye en i endine o e en ı ; eıe- ~ - Barı' şurada ı'kı' lokma yıyecek y -
f k t N ld - d b" a rada bir yerde karnımızı doyuralım. 
onu apa tı. e o ugunu a ır y n- velim. Benim karnım aı' ... He.::n mea •• 

dan pek merak ediyor, bir türlü anlı - Sonra beraber gideriz. v -ı k" yern gı 
Ner • ? dem kı' senin vüzünden orada ı yamıyordu. Gazetede bütün işlermi bı- - eye· J 

raktı. Beyoğluna çıktı. Bülende rastge- - Oraya işte!.. Zaten ben de gitmek kaçırdım.·· . . parası· 
~ebileceği yerlerin hepsine bakındı. istiyorum. - Merak etme, buradakının 
Hiç birinde bulamadı. O gün böylece - Sen bilirsin ama . . . Bilmem ki... nı ben veririm!.. 

T ban pelt geçti. Ertesi günü, gazeteye hiç uğra- - Benım ayağımı kaydırdıktan son-
madı. Gittikçe artan bir öfke içinde, ra artık bir daha beraber gitmek iste
g ittikçe gerilen bir sinirle, tam üç gün 
sıra ile, hiç kimseyi göremeden , hiç 
kimseden haber alamadan çılgın gibi 

mezsın ama . .. 

Bir lokantaya girdiler. ur kıır-

Dedi. Turhan, adeta sinirıenmişti: 
- Biraz kendisile konuşmak ister 

dim de ... 
- yaşadı. Matbaada da çalışmıyordu. 

- Rica ederim ... Senin ayağını ben 
mi kaydırdım? .. Senin kendı budalalı
ğın ... 

az yemek yedi. Biilcnl, k~~g.usuı::tılaf· 
nını doyurdu. Dokuzda Şışhye . ç tu·ıeri 
Arif paşaların bu ak~aın mı~ ,. • 
yoktu. Lebibe ortalıkta görünnı~~~bi 
du. Annesi, Turhanı her zaman 1 

Yalnız, günde bir kaç defa idare memu
- Şimdi biraz daldı, uyandırırsam runa te)efon -ediyor: 

- Her ne ise, bu akşam sondur. Bir 
daha ben de ayağımı basacak değilim . 

karşıladı: 


