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l __ L_o_n_d_r_a_m __ ü_z_a_k_e_re __ ıe,_r_in_in_a_k_is_l_er_ı,_· _I ,, 
Türkiye Şarkın en 

bü yü_k_. _k_uv_v_e_tidir ,, 

iCENUP DEMiRYOLLARI 

Deyli Herald· gazetesi bir Türk
İngiliz ittifakından bahsediyor 

Londra 20 (Hususi) - Türkiye Başvekili /eri birbirine uygundur. Gerek lngiltere, 
ismet lnönU ile lngiltere Hariciye Nazırı Eden gerekse Türkiye bu havzadaki istatukoyu 
ırasında, Türk sefaretindeki ziyafeti müteakip muhafaza etmek arzusundadırlar. Ve 
tapılan mülakatı mevzuubahs eden Daily Herald şunu kabul etmeliyiz ki, bugün Türkiye 
Şu satırları yazıyor: Şarkın en büyük kuvvetidir. 

- Türkiye ile lngiltere arasında bir 

f 
Bundan baıka Türkiye, pek yakında İran, Irak ve ittifakın akli derpiş edilmektedir. /ngil- Efganiıtanla bir misak aktedecektir. lngiltere, bu 

terenin, böyle bir ittifakı kabul edecegine l misaktan büyük faydalar temin edebilir. 
Şiiphe yoktur. Çünki, Şarki Akdeniz Bu bakımdandır ki, İnönü. Eden mülakatı büyük 
havzasında her iki devletin de menfaat- bir alaka uyandırmıı ve ehemmiyet keıbetmiıtir.» 

..:........--~~=--~=-......... =----=-==~=-===;=m ......... -=:~ 

Maaş alan mütekait ve 
yetimlerin adedi 7 6 bin 

liazine tekaüt ve yetim maaşı olaraJc senede 16 buçuk 
miJyon lira ödemektedir 1 

Atatürkün 
·Teşekkürleri 

Ankara fo (A.A.) - Cumur baş
kanlığı sekreterliğinden: 

19 mayıs gününün yıldönümü mü
nıısebetile yurdun her tarafından ge
len ve vatandaşlar,ın yüksek ve sami
mt hislerine ve spor bayramı şenlik
lerine iştirak Men şuurlu gençliğin 
heyecanlı duygulanna tercüman olan 
telgraflardan Atatürk mütehassis oi
muşlar ve teşekkürleri ile sevgileri
nin iletilmesine Anadolu Ajansını me

1
Son mukaveledeki kısmın 
alınması müzakerelerine 
dün Adanada başlandı 
Haziranın ilk haftasında hattın tesellüm 

muamelesi Adanada yapılacak 
Adana 20 (Hususi muhabirimizden) -

Cenup demiryollarının son mukavelede
ki kısmının satın alınması hakkında mü
zakerelerde bulunmak üzere Ankaradan 
umum işletme müdür muavini Şevkinin 
başkanlığında beş ve Surlyeden umum 
müdür muavini Fuadın başkanlıfında 

üç kişilik bir heyet şehrimize gelmiJ, bu
gün işletme müdürlüğünde ilk toplantı
larını yaparak müzakerelerde bulunmUj
lardır. 

' Heyetimiz vekaletten aldığı direktif
~er dahilinde hattın tesellüm tekliflerini 
hazırlıyacaktır; bu müzakerelerin önü
müzdeki ayın ilk haftasına kadar devam 
edeceği tahmin ediliyor. Bu heyet ihzari 
mahiyette bulunan esasları tesbit ve hat
tın demirbaşlarla tesellüm gününü tayin 
edecektir. Tesellüm için tayin edHen eün
de her iki taraftan heyetler gelecektır. Nafıa Vekili Ali Çetin Kaycı 

Adanaya kaçan küçük 
işıkların macerası 

Şehzadebaşının "Habeş kraliçesi,, 
Küçük Nihal evden cşyalannı ve 750 lirayı 

kaçırabilmek için planlarını nasıl hazırladı? 
mur etQ'l.işlerdir. 

L Dünkü nüshamız-
---... -.. -•• -••• -.. -... ---.-••• -•• -... -•• -... -.. -.. -••• -... .;;. •• -.. -... -_-._ ... da (M.) adında bir 

Surl'ye Başvekı·ıı· delikanlının (N.) is-minde bir kız çocu-
ğunu kaçırdığından, 

Par ise gidiyor :~ i;~~~::!:a~~:ü~ 
rinden bahset.nlli • 

. 'f k tik. Fransa - Suriye ıttı a Dün, bir muhar -
muahedesinde tadilat ririmizin yaptığı tah 

yapılacak kikat, bize bu hadi-
Ankara 20 (Hususi) - Maliye Vekaleti . Cetvele göre, ieçen haziran baıma ka- (Yazısı 2 inci sayfada) senin bütün içyüzü· 

~ki ve yeni tekaüt kanunları ile hazine- p.ar devlet hazinesinden eski tekaüt ka- ~· =========-=--=·=-::-=·- nü öğretti. Aşağıda 
den tekaüt, dul ve yetim maaşı alanların ,nununa göre maaş alanların adedi 5~.736, "'\ bu maceranın bütün 
teniş bir cetvelini hazırlamıştır. Cetvel, ~eni tekaüt kanununa göre de maaı alan- tafsilatını bildiriyo • Küçük tıe maceraperest l!$:klar Nihal ıve Mehmet b<ıf •b<ı§a 
\>Uayet ve kazalarda bulunan bu gibi ,lar 19.925 ve on senelikleri birden verile- ruz: nüz basmış bulunmaktadır. Fakat Ni • 
lnaaş ashabının adedini, bulunduklan ;rek hazine ile alakalan kesilecekler 1.223 (N.); yani Nihal, 1341 doğumludur. hal, ailesinin biricik kızıdır. Bu yüz • 
\>ilayet ve kazaları, her ay tevzi edilen ~işi idi. Bu s~retle nihayete ermek üzere Bu hesabca, Nihal, on üç yaşına he - (Devamı 11 inci sayfadd) 
l>araları canlandıracak şekilde tertip edil- pulunan malı yılın başında devletten 
ltı.iştir. (Devamı 11 inci sayfada) 
~ ...................................................... . 

l\nkarada idman şenlikleri 

.. •t 
• • • Dahiliye Vekili gCT.ç liğe hitap ederken 

( A~kar~t..aki şeniiklere ait resimler 7 inci sayfamızdadır) ., . 
. i -

Mükafat kazanacakları 
noter tayin edecek 

Ok.uyuculanmız cevaplarını 

yarından itibaren gönderebilirler 

[Müsabakaya i.ftirak eden oku· 
yucularımızın riayet edecekleri ve 
tlbi tutulacakları şartların tafsila-

1 
tını yarın &azetemlzde bulacaksı • 
nız.] 

Londrada görüşülen belli 
başlı meseleler 

Batı paktı etrafında lngiltere - Fransa ve Almanya -
İtalya arasındaki ihtilaf halledilemedi 

Londra, 20 (Hususi) - Taç giyme az müsait görünmektedir. Zinı bir ta
merasimi münasebetile buradıı topla - raftan Fransa ve İngiltere, diğer taraf
nan ecnebi mümessillerle İngilız dev - tan Almanya ve İtalya arasında, ak .ı 
let ricali arasında son günlerde yapı - derpiş edilen yeni Batı paktı sistemıl~ 
lan muhtelü görüşmelere mevzu teşkil Milletler Cemiyetı arasındaki münase • 
eden meseleler şunlar olmuştur: bet hususunda esaslı ihtilaflar mevcut· 

1 - Batı paktı. Bu meselede vaziyet (Devamı 3 üncü sayfada) 

Sözün Kısası : 

AY AK BA ~TIGI YER .• 
Ercüment Ekrem Talu 

Önun 19 Mayıs 1919 günü, Samsunda niyet ve sulhü selfıh devrinin mihveridir' .. 
ayak bastığı yer Türk istiklal anıdının , Güneş, sabahleyin o yere, şualarını ta
kaidesi, Türk tarihinin ön sayfasıdır:. zimkar bir tereddütle aksettirir ... Kara

Onun 19 Mayıs 1919 günü, Samsunda denizden esen rüzgar o yere temas erl~-
ayak bastığı taş, kainatta yeni bir mede- (Devamı 2 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Surigede 
Yumuşama hareketi 

Yazan: Muhittin Birgen 

IC5) ir zamandanberi S~i:ede bir 
leJ yumuşama harekeli goze çarpı-

yor. Şam gazetelerinin dilleri sakinleşti; 
Türkiye ve Türklük aleyhindeki ~~ı
yat tamameR durmadıysa bile, eski fl~
detini kaybetti. Mesela El Kabes gazetesı, 
cMahmut Sami Beyin hatıraları> unvanı 
altında yapmakta olduğu hayall neşri
yatı, c bir iki gün. sonra tekrar başlamak 
üzere kesti; fakat, okuyucularına karşı 
vadini tutmıyarak, bir hayli zamandan
beri, bahse avdet etmedi. Bir başka ga
zete de, son günlerde, Suriyenin Türkıye 
ile olan münasebetlerinden bahsederken 
şimdiye kadar tutulan yolun yanlış oldu
ğunu söylüyor ve hulasatan diyordu ki= 
cTürkiye ile anlaşmak için bizim Fransa 
yolile konuşmamız doğru değildir. Tür~
lerle doğrudan doğruya konuşmamız mu
reccah tır. Çünkü, Türklerle Suriyeliıer 

birbirlerinin dillerinden daha kolay an
larlar.> Hatay meselesinin halledilmek 
üzere bulunduğundan, İsmet İnönü ile 
Blum arasındaki konuşmalardan bahse
den en müfrit Vatani gazeteleri bile, ar· 
tık 0 eski şiddetli dili kullanmıyorlar ve 
mesela İskenderun için Hatay ve İsken
derunlu için de Hataylı denilmesi bahi5 
mevzuu olunca kıyamet koparmıya kalk
mıyorlar. Hulisaten, bunlar gibi daha 
birçok hadiseler zikretmek kabildir. Bü
tün bu hadiseler, Suriyede sinirlerin gev
şemiş ve kafaların bir dereceye kadar 
yumuşamış olduğunu gösterir. 

* Bu harekette Türk hükfuneti tarafın
dan tutulan siyasetin ve Türk matbuatı 
tarafından kullanılan konuşma ve söyle
me usulünün pek çok faydası olmuştur. 
Suriyeli Vatani, şimdiye kadar tuttuğu 
huşunet, şantaj ve palavra yolunun sök
mediğini, Türkün sinirlenmecliğini ve id
diasında sükfuıetle sebat ettiğini görün-

! SON POSTA 

Resimli Makale: IC Muhataba usanç verenler ... X 

Bazıları çok söylemiye, yahut ta maksatlarını yazı ile an
latırken uzun yazmıya meraklıdırlar. Bunlar muhatapla -

Anlaşılmak ve sıkıntı vermemek isterseniz az söyleyiniz, 
kısa yazınız ve doğrudan doğruya istejinlıi anlatınız. çok 
söz dinlenmez, uzun yazı okunmaz, dolambaçlı yol fÜphe 
uyandırır. Yolların arasında tehlikesiz olanı chattı müsta
kim• dir. 

nnda usanç uyandırdıklarının farkında değildirler. Hedef

leri çok söz ve uzun yazı arasında ekseriya kaybolur. 

(~_s_o_z __ A_R_A_D_S--.D_N_D_A_) 
insan /arı iic 
Sınıfa ayıran 
lngillz Nazırı 

~·--------------~~~~·~ 
HER GüN BiR FIKRA 
Herkesten evvel 
Şehir tiyatTosunda ufak Tollue 

çıkan bir bayanın annesi bir akşam 
perde açılmadan evvel rejisörün o

da!\na girdi= 
- Kızıma bu ak§am biraz erken 

izin verseniz, dedi, evde misafirleri
miz var da .. 

- Öyle amma bayan kızınızın pi
yeste rolü var .. 

Greta Garbo 
Şlrleg T~mpll 
Çelıemlgor 

Mayıs 

Sözün Kısası 

Ayak (2-
Bastığı ger.. } 

E. Talu 

(Bq tarafı l inci ıayfada) 
ken bir busei tevkir kondurur ... 
, O yer ve o taş insan ağzının şirndiY' 
bdar takrir ettiği, insan kulağının bd 
'ina değin dinlediği en şanlı hamaset dc9" 
tanının ilk mısraıdır ... 
Kuşlar onun civarından uçarlarJtefl 

saygı ile susarlar. . ti 
O taşın üzerinde cO• nun ayak jz}e 

mutlaka vardır ... 
Kurtuluşa ve yükselişe doğru, lıera~ 

rinde alıp götürdüğü ve başına giydirdıitl 
istiklil ve şeref eklili ile tarihin koynun' 
attığı sevgili milletile, cO• ebediyet yo
lunda ilk adımı buradan attı. 
Dünyanın gözlerini kamaştıran, gönUl

::.erinde gıpta ateşini tutuşturan, diınat 
larını ışıklandıran NUR, ilkönce oraclSt 

,o yerde parladı. . 
Şahlanmış bir küheylan, kükremiş b.it 

aslan, coşmuş bir okan, kudurmu~ bit 
volkan gibi, bir denizden öteki deni.Zir 
düşmanları sürüp atan, bir mezarlık ur 
tüne ulu bir devlet kuran c Yüce Ku~ 
hızını oradan aldı ... 

cO• nun ayak bastığı o yerin ve o tr 
pn kutsal bir kıymeti, azametli bir ııır 
nası vardır. 

O kıymetle o manayı, cÜ• nun sayr 
sinde hür ve mesut yaşıyan biz, bu~ 

,leri idrak ettiğimizden dolayı beşerıy•ıı;s 

tarihinin en bahtiyar insanları, bir anıtll 
teyit ve tesbit etmeliyiz. 

Aneak, hiçbir heykeltraşın kalemi b1f 
.kıymet ve azameti ifade edemez. .. 

Onun için oraya, o yere ve o taşın ül' 
tüne tunçtan bir kitabe koymalı: 

Yurdunu kurtarmağcı giden 
ATATÜRK 

19 Mayıs 1919 da 
ilk defa buraya ayak bastı. 

- Rolü olduğunu biliyorum. Fakat 
siz müsaade ederseniz; kızım rolünü 
bu aJqamlık herkesten evvel yapıp 

ce ve Fransanm da, Vatani iddialarını bitiriversin! 

TA ki, o kitabenin üzerine sade geliP 
geçen minnettar yurttaşlar değil, asır 
lar da hamd ile, §Ükranla. hürmetle yUI 
sürsünler! 

F.~ 
lüzumundan fazla tutmadığını anlayın- .--
ca, yumuşama ve sakinleşme yolunu ter- Bir botla denize 
cih etmiştir. Benim bu sütunlarda yaz- 6 d 

• 
rmş oıduğum rnakaıeıerden birini geçen- Açılan yaşın a 
lerde tercüme etmiş olan bir Suriye ga- Snoıoden Bir çocuk Suriye BB§llJe Jıill 
zetesi, Suriye hakkında Türklerin yalnız t Y 

dostluk h·ıssı· ile mütehassis oldukları Geçenlerde vefat eden ngiliz nazırla- ' . · ~ ühim bir hl 0 arlse gidig OF 
nndan Lord Snowden sırasına göre sert , Son günlerde Holivutta m - ~· _d-

hakkındaki sözlerime ait satırların altı- J dise olmuş. film yıldızJarı grev iJ1n et - Şam, 18 (Hususi muhabirimiz ,~ 
·nı ri7J>rek D""'""ecliyordu. Demek oluyor ve pek söyliyen bir adamdı. Her ölünün . ·•· ":-~· )_,_} di yor) - Bugun·· lerde Başvekil Cemil .sr ,~ ..,,.. arkasından olduiu gibi bunun da bır ta- mişler · gıdr 
ki Suriye yumuşamıştır. Bu arada ortaya bir pyia çıktı. yin yeniden Parise ve Cenevreye kım fıkraların anlatmağa başladılar. doJıl'" 

Hiç şüphe etmemeliyiz ki bu yumuşa- _ Greta Garbo film hayatından çeki- ceği hakkında bir takım haberler - Bir gün gene Fransızlann müteveffa bahl8'" 
mada biraz da Suriye halkının siyasi ma- elli la ChLron ı"le bı·r meselenl·n ....._ ,t ~ Iecek... pyor. Hatta gazeteler de bundan .:ıı:U"' 
hafil Ve matbuat üzerinde yaptı.ıh tesirin a ye nazır n 11: -~~· •' : · ' ""' .......... _ eliyorlar. Hatay meselesinin hallew>"r 6~ halli irin Lihaye'de bulunuyormus. Mü- "\\.,... - . --- Bütün gazeteciler Gretanm münzevi d ı!ıı ... 
de bü·";ı.. bir hissesi vardır. r .. .-; .. ,ı ... ~, Su- r-· ~ ..,,,, ~ · Jtncıo+..ı Ondan h berleri aldı bitmek üzere bulunduğu bir aıra a ~ '~ ....... ..._.. zakere uzamış, Snowden Cherona kız - ,,, _ ...__ ---- evıne ~·~ar. fU a • _ 11~ 
riyenin karmakarışık ellerde bulunan ~~~ ~ -- 1 riye başvekilinin de müzakere mahaı-"' mış, birdenbire yerinden fırlıyarak: ...::;;.... _ _ ........_ _ - _ ar. JtU"'" 
matbuatı ne ~rsa yazsın halkın Tür- :ıL d ü . --.... - _ - _ Ku··çük· Şirley Templin benden faz- de bulunması icap ettiği söyleniyor. ..,

1 - Azizim demiş, duuya a ç nevi m- · ._ .,.. 
kiyeye ksıl"ln dostluk beslediği muhak- b. · 1 k ..1 • .lh... istihb ttim. ş· vetli bir rivayete göre, Cemil Eey 

-r san vardır. Bır· ın· ci tip, nankör olanlar, AtlAntı"k kıyılarının ınn - a para azanuı.g~ ar e ır - b_._. kaktır. Bunun matbuat üzerinde aynca - Fransanın a ayın mrmi beşi ile otuzu arasında ~-
tered ikinci tip, kıskançlar, üçüncü tip de bu- de oturan, bir balıkçı çocuğu, altı yaşın - ley çok kıymetli bir san'atklr olmakla .1- d ıcalS"' 

bir tesir yapmış olduğunu dütsiiz . la k bold beraber, biz eski san'atkalara hürmet dana hareket edecek ve Ankara a --ı 
kabul edebiliriz. dalalar. Bunlar, yani bu son tıp insan r, daki Frans bir gün ortadan ay u. rak Doktor Aras'la görüşecektir: A1·~ 

daima bahtiyardırlar. Annesı·, babası kendisini ararlar, b. ula - edilmemesini bir hakaret telakki ediyo- ·hı d A~ * L zamanda Doktor Aras'ın o tarı er e Filhakika. Cheron Lord Snowden'in bir mazlar. Aradan gu··nlcr geçer ... N 11 •• ·ayet rum. be ıerlt. 
Türkler, bu hareketten ancak memnun rupada bulunacağını gösteren ha r . 

sözüne uzun uzun cevap verirken daima: . klarının denize duşmuş ve M J s· n c "ha ı ı'IW' 
olurlar; henüz bir müstemleke hayatı ya- ebeveyın çocu auam ımpsonu ı z burada gazetelerin bahsettikleri bur 

kta - Çok bahtiyarım, diye söze başlarrnı~. bog~ulmuş oldugvuna hükm.ederek. 0.tunıp 
1 

ı·f dil b"l ğ·nı· ke' şıyan, müstemleke hayatı yaşama n li Madam Simpson nerede ise evlene- yetin ne suret e te ı e e ı ece ı tt 
1nlrtulması zamanı da - Fransa ile yapı- Tayyarede işkence ağlarlar. Derken bir gün bır gemı mana cek. Herkes onun cihazını merak edi - tirrnek kabil değildir. Başka bir rivaY~ 

gelirken yedeğinde ufak bir padlbofun c e" lan muahedelere rağmen - henüz çok Arjantinde Santa - Cruzda son gün - yor ve halkın merakı nisbetinde de bu göre de Cemil Bey Doktor Aras'la en 
uzak görünen bir memlekette samimi va- lerde iki İskoçyalıyı taammüden katlet- içinde Fransı da getirir. . . mahrem şeyler gizleniyor. Buna rağ • rede görüşecektir. 
tanperverlerin sinirli yüklü ve gergin mekten suçlu bir adam yakalanmıştı. Çocuğun meydana çıkması aıleyı se - men gazetecilerin öğrenmeğe ıpuvaf - Gene gazetelere akseden başka rıve.rr 
olmasını biz gayet tabii bulduğumuzdan, Katil, suçunu bütün ısrarlara rağmen vince garkeder. Frans da bu arada baba- fak oldukları kısımlar şunlardır: te göre Cemil Beyin seyahati, HataY:::. 
bu kadarcık bir yumuşama da bizi menı- ikrar etmiyordu. sına şunları anlatır: Nikahının kıyılacağı gUn açık mavi, selesine ait müzakerelerle ancak u at" 
mm etmek ve bize gelecek zamanlar için Arjantinde suçlulara işkence yapmak _ Yelkeni açtım. Deniz güzeld_i. Ba .. - vücuduna yapışık, yere kadar uzanan tan yani Suriye, Türkiye ve Fransa 

0 , iyi ümidler vermek için kafi gelir. ta yasak olduğu için nihayet başka bir kalım nerelere kadar gideceğim diye du- bir entari giyecektir. Mavinin hususi sında aktedilen muahede bakımın:, 
Suriyeli komşularımıza şu ciheti gayet çare düşündüler ve Gustavo Lajus is - şündüm ve yola çıktım. Yanıma ekmek rengine bundan sonra (Bleu Wallis) alakadardır. Bu rivayete göre H~t3~ f. 

samimi olarak söyleriz ki bizimle iyi bi:- mindeki bu adamı bir tayyareye bindir- ve su almıştım, hiç karaya rast gelme - denecektir. selesi için Suriyenin yapacağı hıçbı~ 
dostluk yapmalan kendileri için tarihen diler. Tayyare yu-kselcli ve pek yüksek - d - - ·· gece gitüın Korkmağa kalmamıştır. Fransa ile Türkiye ar ~.tıı 

en uç gun uç · . . Bal ayında ve seyahatlerinde golf aP"" 
mukadder ve zaruri olduğu kada:- fcvka- !erde ,..,~it çeşit taklaklar atmağa, sür'at- başladıın, agyladım. Kimse gelmedı. Nı - da kararlaştırılan esaslar dahilinde ,_......, 

-s""'S' tayyörler giyecek ve bulunduğu mem • h ~ 
iade de faydalıdır. Bizim için bu dostlu- le aşağıya düşerek, gene yukarıya kalk- hayet bu vapura rastgeldim. K~pta~ a~- leketin cari modasına göre kumaşlar se- bu meselenin hall~il.ip biteceği. a er_ 
ğun tek şartı, samimi surette dost olmak, mağa başladı. Ömründe hiç tayyareye ladığımı gördü. Beni de bir temız dovdu. çecektir. Kocasile bqbaşa kalacağı za • daki kanaat umumıdir. Bunun ıç~ :.ti 
Suriyenin ne içinde, ne de dışında Tur- binmemiş olan Gustavo Lajus tayyare - ------ man giyereği entarilerden biri gene a- mil Bey, hatta Cenevreye de gitını~ 
kiyeye ve Türke karşı husumet göst,.:- den fena halde korktu ve her şeyi itiraf miştim. Fakat polisin; böyle bir şe~ ya- k yalnız Pariste Suriye - Fransa itti.fa_k .u 
memektir. Bizim Suriye üzerinde hiçbır "deceğini söyliyerek hadiseyi bülbül gi- pacağını hatırıma getirmedim. ömrü.nde çı mavi lim~ bir ~ştı~. _ ahedesine dair yapılacak bir tadil:'; 

d ğ .. b" b hı·ç tayyareye bm· meme .. bir adamı bın - Tuvaletlen de mavı ve sıyah tafta u- l la ktır F k t b tad"l de~ gizli fikrimiz olma ı ına gore ıl u bi anlattı. Gustavo Lajus bu mesele hak- .., meşgu o ca . a a , u ı .,. 
dostluğa birkaç kat ile mukabele etmeğc kında bilahare şu sözleri söylemişti::-. !erce metro yükseklere çıkardıktan son · zerinedir. tay meselesine verilecek yeni ~~..'; 
hazırız. Fakat, bu dostluğun gayet sa mi- c Yiyeceğim cezanın idam olması çok ra, başaşağı tayyare ile koyu ver~~~:z Plaj elbiseleri ise şimdilik mektum alakadardır. Malum olduğu üzere Fr-- . 
mi olması şarttır. muhtemel olduğu için ne pahasın!l olur- yalnız itiraf etmekle kalmaz. gayrı ıhu- tut~lm_aktadır. Bu elbiseler~n ~rtaya 'ne Suriye arasındaki muahede i~ 

Bu bakımdan bizi en çok sinirlf"ndircıı sa olsun itiraf etmemeğe ve her nevi iş- yari çamaşırcılara mahçup olacak başka ye~ı bır moda atacağı tahmin edılmek· dığı zaman Hatay meselesi ortada yo blt 
şey, Suriyenin Türklere karşı cephe al- kencelere tahammül etmeğe karar ver - şeyler de yapar. tedır. Bilahare Hatay meselesi çıkıp, bu~ 
mak için Ermenil('ri tutmasıdır. Mese!a, ======================:::::m-=-===-==-==~ıı==========---===-=======- taraftan Milletler Cemiyeti sah $1J"' 
Suriyedeki milli isyanlar.ın birincı ciere- r l ve bir taraftan da Türkiye, Fransa ve UJC' 
cede mühim bir başı olup son günlere ka- 1. S T E R ı N A N ı• S T E R ı· N A N M A 1. riye aralarında yeni bir şekil verilptıl"' 
dar Kahirede yaşamakta bulunan doktor muahedenin tadili icap etmiştir. ~1rliJI" 
Abdurrahman Şehbender, El Ehram ga- dildiğine göre bu da muahedenin ~bil 
zetesinde okuduğuma göre, Mısırda nE:ş- •Van> da oturan bir arkadaşımız anlattı: dostunn mektup yazmıştı. Posta kutusuna 20 yıl evvcl atıl- de değil, belki de ayrıca iınza)anaC8); 
rediJen bir Ermeni gazetesine, Ermeni- Gürpınar ka~hasında oturan bir İranlı aile 20 yıl önce mış olan bu mektup orada 20 sene uyuduktan sonra bugün protokol ile temin edilecektir. 
lecin Araplarla beraber olmalan ve Su- frana hicret etmi• ve orada Makru kasabasına yerlrşmiş, 
riye davasını müdafaa etmeleri lüzumu- bunu müteal.ip te salimen vardığına dair Gürpınardaki bir (Gürpınar) a gelmiştir. Bayındır:ık işleri 11' 
na dair hayli mühim sözler söylemiştir. J STER 1 NAN İS TER J N AN ~\f A f Ankara 20 (Hususi) - Bayınd~ 
Bu bir hatadır; Suriyenin bizim karşı- işleri kontrol t;ı 1 imatnamesi bu sa 

(Devamı 11 inci ıayfada) L---------------------------------------------.. ki resmi gazet€c...! çıkmıştır. 

1 
ı 



İngilterede deniz şenliklerini 
bir milyon kişi seyretti 

l?.ogter ajansı -~~o::..._c_a_t_e_p_e __ to_r_p_i_to_m_ u_zun muntazam 

inhisarlar bütçesi S4aJ--.-
dün ·Mecliste AL.:E rt 
kabul edildi 

Bazı hatiplerin suallerine 

• londra ternasları 
etrafında dedikodular 
Yazan: Selim Ragıp E mtlÇ 

inhisarlar Vekili Ua ngiltere kralının taç giymesi müna-

cevaplar verdi sebetile Londrada toplanan muhtelif 

bir suretle geçişini bilhssa kaydetmektedir 
Ankara 20 (Hususi) _ Meclisin bugün- devlet adamlarının yaptıkları temaslar 

kü toplantısında İnhisarlar Umum Mü- tarihin nadir kaydettiği hararetlı bir si 
dülüğünün 1937 yılı bütçesi müzakere yasi tezahür olmuştur. Bu arada dikkat 
ve kabul edilmiştir. Bu idarenin mezkur le takip edilen faaliyetlerden bin de Al ı...1 Ldon.d ra 20 (Hususi) _ Sp!thead'de- Amerika Fransa, Arjantın, Sovyet minde Kralın yatını takip eden m atbuat ' fları karşılıg·ı olarak ?.812.560 man Harbiye Nazırı Mareşal Blomberg'in 

·~ d b l n·· . h sene masra • ba k. B ld . it b enız şenlikleri, bugün, çok müsa- Rusya, Almanya, Yunanistan, Fele • v~~urun a. u unan ~yt~r .aJa~ı. mu a- lira tahsisat verilmiş ve varidatı da kral Jorj, Kent dükası, şve u a vır 
teır •t hava içinde ve parlak surette ce· menk, Japonya, İsveç, Danimarka, Fen· bırı ec~ebı harp gemılerının ınt~amını 

45
_
546

_000 lira olarak tahmin olunmuştur. ve maliye nazırı Nevil Çemberlayn ile 
,,an etmiştir. landiya, Küba, Portekiz, Romanya. Tür ehemmıyetle. kaydetm.e~te ve bılhassa Büt enin müzakeresi esnasında muh- vukubulan müliikatlarıdır. Bazılarımn 

l<ta~UYük Amiral ünüormasınt ta~ıyan kiye, Lehistan, Estonya. Estonya ~enızaltı g:mısı Kalev, ~olonya 'telif ıatiplcr söz almışlardır. zannına göre, bu temaslar, Almanya ile 
lir ' «Viktorya - Albert - yatına bin· İmparatorluk filosu ;se, her sınıftan destroyerı Burza, Turk destroyerı Koca- ' Raif Karadeniz, inhisarlar idaresinin İngiltere arasında yeni bir ınün~sebc~ 
U ~Olduğu halde 300 kadar harp ve 145 harp gemisi tarafından temsil e • tepe, Rom~_n __ destroyeri Rernam, Holan- umum varidatın yüzde 17 sinin masarı- devresi açmak istidadındad.ır. Berlindekı 
~et gemisini teftiş etmiştir. dilmekte idi. da kr~va~oru Cava v~ sveç zırhlı~ı .fata gitmekte bulunduğunu işaret eden İngiliz s:f~rini~ ya~ı~da ~ıt~erle t~masa 

g t =~ harp gemisi, Krai yatı önünden Teftişi müteakıp K ral, bütün filo ku· droyt~ı bılhassa medhusena ederek dı- Berç Türkere cevaben, masarifat meya- ,geçmek ıçın bır mulakat ıstıyeceğt h.1k-
li~ ~~ sırada, 2 ı pare top atmak sure- mandanlarını ve bu meyanda ecnebi yor .~1.'. 'nına giren ı milyon küsl.H" bin liranm b~ kında ortaya çıkan haberler, bu. h~sus 

i ~kümdarı selamlamıştır. kumandanları da cViktorya• yatında Butun ~u ge~iler ~ırıl pırıl p~rlıyor- miktardan çıkarıldığı takdirde masraf ~aki tahminleri kuvvetlendiren !ll"'ller 
) iil kı saat süren bu teftiş esnasında huzura kabul etmiştir. du ~'! -~enız geçıt resmıne şeref verıyordu. 'nisbetlerinin aşağı dereceye düşeceğıni , dendir. . 

tayyare de uçuşlar yapmıştır. İngiliz zırhlılarının yekfınu 11 den Butun donanma bu gece saat 22 den ' kaydetmiştir. The People gazetesine nazaran İngil-
Ecnebi gem ileri ibarettir. Halbuki 19 14 de icra edilmiş gece. yarısına kadar şenlikler yapmıştır. ' Rakı dereceleri tereyi, Almanya ile tekrar müzakereye 

ı .. }enliklere iştirak eden ecnebi gemi- olan bahri geçit resmine 59 par~a zırh· Geçıt resmini seyretmek için harp lima- z· G •h Etili inhisar idaresinin sevkeden sebep, Mareşal Blomberg'in şu 
"<ı na g l · ·1 · b" ·ı ıya e\ er ' l · · · ld • t · la.rd~U sıra ile mevki alm1ş bulunuyor- lı iştirak etmişti. nı d e fenl zıyaret~ı er~ sayısı . ır mı - 'ırakı derecelerini indirmek suretile hal- .esas ar dahilmde vermış o ugu emı-

..........:_ Londra 20 (A.A.) - Deniz geçit rPS- yon an az a tahmm cdılmektedir. kın sıhhatini daha ziyade korumasının nattır: . 
- ~,---...... -=---==--=,,_._,=--=--==-....... -======.::=·--==--====--==--==-=~--==....,,=----- b it mamulatın münhasıran bu 1-Almanya, İngıltere, Fransa ve Bel-

~-..........::_anayı•de .., Çi-'fçi/erin :;areutaçr;fından çıkarılmasının daha doğ- ,çikaya tecavüzü düşünmemektedir. 
Q istihsal fazlalıgı B J' ru olup olmıyacağını sormuştur. . .2 :-- Fra.nsız ve. Belçika. h~dutlannda 

Orçlarl H t. l t f d ·1er· su .. ru .. len mü- hıçbır tashıh talebınde değildır. B a ıp er ara ın an ı ı .. . . .. . 

k 1 h ' • b • talealara Gümrük ve İnhisarlar Vekili 3 - Mustemleke ıhtı~acı~ı m~~rık ~l-a an ar ey e tınce ır Borçiarın taksitle ödeomesine t.'\!\ana Tarhan karşılık vererek demiş- ::.:::ag~~~=~:a:.:.ı~~:sı d~~t~:e:: 
• k b 1 d • ld • •dair kanun katul edildi ırcB~zı arkadaşlar inhisar masrafının ,sinde ısrar etmemek~e~. nızamname a U e l 1 Ank.ara ~O - Mecliste 1337. 1341 ,yüzde nisbetini söyliyerek çokluğundan, Bu g:zcte .. habe:~er~nın vusukunu ~n~a

senelerınde Iktısat, Maliye, Ziraat Veka bahsettiler. Şunu arzetmek isterim ki, ,m~k mu~~un degıl~~· Fakat. Mus?linı • 
!etleri bütçelerine konulan tahsisattan masraf işletme masrafından ibaret değil- ,Hıtler mulakatının muphem hır tar~he bı
~til~ görenlerle çiftçilere nakden ve - dir. Bunun içinde maşaata ayrılmış yüz rakil?1ası,. Alm~n.yanın, Londra muzake
rılmış paralardan ve aynen dağıtılan binlerce liralar vardır. relerı netıcelerını beklemekte olmasının 
tohumluk ile çüt hayvanları ve ziraat · Dört sene evvelki inhisar bütçesile ge- bir neticesi gibi görülmektedir. Ve sair• 
aletleri bedellerinden tevellüt eden dev _çen seneki bütçe mukayese edilecek olur- ve saire .. _.--------

ll.a. ~nkara 20 {Hususi) - Teşviki Sa- verecektir. tu;1 kanununa ek kanunca yazılı is - Tetkiklerde elde edilen mamul eşya
\i.Jt~~l fazlalarının ne suretle tayin ve nın piyasada aranılan va5ıfıara ve rn:ı.· 
t?ıe ~r edileceğine dair oian nizamna- liyet fiatı gibi unsurlar bakımından 
tilf akanlar Hey'etince kabu! edilmiş· memleketin ekonomik şartlanna uygun 

bulunması şart olacaktır. Herhang! bir 
ıttt{iıanınameye göre herhangi bir san- san'at şubesinde m emleket hey'eti u: 
nı ~U?esinde istihsal fazlalığı olup ol - ınumiyesi itibarile istihsal fazlalıgı 
nı~ ıgına karar verilmek ıçin o san'at mevcut olsa bile bu san'at şubesi ma· 
Ço~essesesinin çalışma müddetleri ve mulatına muhtaç olan bir . ~mta~aya 
ttı.( Çıkardıkla~ı mamul miktarlar v_e bu kadar naki~ m~sra~ı kıymetının y!lz~ı? 
~ti tarların pıyasada satış vaziyetı, el· onundan yırmı beşme .kada.: olurs.~, hır 
"1e tlde bulunan sipariş miktarları, stok mıntakada kurulmak ıstcmıen muesse-

\lcudu tetkik ve tesbit edilecektir. senin iptidai maddesini ayni mıntakada 
dt~ İstihsal istihlaki tamamen karşıla - işlemek zarureti varsa b~ gib: mın~a. -
~tan, sonra yüzde 25 fazla kalıyorsa kalarda tesis olunaca~ muesseseler ıçı~ 
l san at şubesinde istihsal fazlalığı bu teşviki sanayi muafıyet ruhsatnamesı tına ~ 

Uguna Ekonomi Bakanlığı karar verilecektir. 

8a/dvin nihayet 
istifa ediyor 
b~nd_ra, 20 - Pek muhtemel olarak 
lstit <:kıl B. baldwin, cuma günü krab 
~u asını verecek ve kral, yeni kabmcyi 
8i ~k üzere, B. Baldwinin de tavsiye-

U~etj .. ta ne, B. Neville Chamberlaıne mu-

Sibiryada 44 kişi 
idam edildi 
Londra, 20 (Radyo) - Moskovadan 

bildirildiğine göre, casusluk ve sabotajda 
mahkum edilen 44 kişi, Sibiryaıun Ka
barovsk şehrinde idam edilmişlerdir. 

Bunlar arasında bir de kadın vardır. 
....... . . .. ---..... ··-·-----· · -- •• • 1 · -·-· ---·- · --

pazartesi günü de Parlementonun huzu
runa çıkacaktır. 

~U~at edecektir. Yeni kabinenin teşek
ql'fu, bunun üzerine, pek kısa bir zaman 
"--lnda,uaıı olunacaktır. Yeni kabine, 

I~~:~::=:~;==:::=:~::==~~==========: 

''Son Posta 
'' 

nın müsabakası : 40 
Bu resim parçaları kimlere ait ? 

~ ~el ~ ı Sinema artllti Wil.iam Pawl 

~· Uguıı nıüsabakamıza alt 40 ncı 
io ~lerı neşrediyoruz. Müsabakamız 
~l~~~ ~Ürecektir. 40 gün bitince neş
~~ gırnız resim parçalarını yapıştıra
R~rıd rnodellerile birlikte gazetemize 
ilet· ereC€ksiniz. Resim gönderme müd J..mciye 2,S liralık . bir altın, .3 kişiye 
~ l~J.•ttç haftadır. Bunu müteakıp neti- birer altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 

an 20 kişiye çeyrek altın ve diğer 165 o-
~- edilecektir. kuyucuya hoşlarına gidecek hediyeler 

ltinciye bir beşibiryerde altın, i · vereceğiz. 

Jet alacaklarının faizsiz olarak birinci- sa görülür ki memur adedinde yüzde • 
si birinciteşrin 193 7 tarihinde ve di ~ otuz ve masrafta yüzde 20 tenzilat var- irfan Londrada 
ğerleri bu tarihten birer sene sonra talı- 1

dır. 

sil edilmek üzere on beş müsavi taksi· Rakının derecesinin yüksekliğinden şi- Bir muvaffakıyet 
te bağlanması hakkındaki kanun layi • kayet buyuruyorlar. Rakının hususiyeti 
hasının da birinci müzakeresi yapılmış- §U oluyor ki, derecesini su ile istedikleri daha kazandı 
tır. dereceye indirip çıkarıyorlar (gülüşme-

Bu kanunun hüküm!erine göre de ıer). 

bu suretle taksite bağlanacak borçların Köylüye ait sigaraların şehirlere geti
kanunun mer'iyet tarihine kadar olan renlerin tezkeresiz satıştan dolayı taki
zamana ait faizlerle borçlaıını kısmen bata maruz bırakıldıkları ve bunun doğ
veya tamamen daha evveı ödemiş ol::m· nı olmadığı hakkında Mehmet Somer ta
ların faizden ileri gelen borçları affe- ,rafından ileri sürülen mütaleaya karşı
dilmektedir. ,lık olarak ta İnhisarlar Vekili bu takiba

Londrada White City stad•ncia yapı • 
lan üniversiteler atletizm şampiyona -
sında Galatasaraylı atle.t Irian gülle 
atma müsabakasında 14,79 ile bırinci 
olmuştur. 

Altın, mücevherat 
Yiiklü bir vapur 
ispanyadan ayrıldı 
Londra 20 (A.A.) - Bayonne'dcn alı

nan bir habere göre, altın, mücevherat 
ve banknot yüklü bir yat, her hangı bir 
İngiltere limanına ve yahut Bordeau~'ya 
gitmek üzere, dün Bilbao'dan hareket 
etmiştir. Bu yat hamulesinin umumi kıy
meti y · milyon İngiliz lirası tahmin 
olunmaktadır. Bu kıymetli hamuler.in 
bir kısmının Bask hükumetinin, bir kıs
mının da muhtelif eşhasa ait olduğu zan 
nedilmektedir. Ri\•ayetlcre göre, Bask 
hükumeti dahiliye nazın da bu yat ile 
Avrupaya hareket etmiştir. -- ... .. . . .. . .......... . 
r 

İlan Tarifemiz 
Son Posta'da neşrettirilecek olan 

ticari ilanların fiatında b!r haziran 
93 7 den itibaren bazı tadilat yapıl
m ak zarureti hasıl olmuştur. Yeni 
ilan tarüemizi, vahidi kıyasi san -
tim murabbaı olmak üzere aşağıya 
yazıyoruz: 

Birinci •ahile 400 kurut 
J hinci •ah ile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahi/eler 60 n 
Son •ahile 46 » 
Muayyen bir m üddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilan yaptıracak -
lar ayrıca tenzilatlı tarjfemizden is
tifade edeceklerdir. Tam, yarım ve 
çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına aid 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir: 

.. -
ilancılık Kollektlf Şirketi, 
Aşir Etendi caddesi, 
K ahramanzade Il:ın 

Ankara caddesi 

tın kanun icabatından bulunduğunu işa
ret etmiştir. 

Meclis yarın toplanacaktır. 

Atletizm 
Müsabakaları 

Ankaradaki müsab .. k larda 
lstanbul birinci geldi 

Ankara 20 - Bugün üç şehir ara -
sında yapılan atletizm müsabakaların
da nlınan teknik neticeler şunlardır: 

400 metre sür'at koşusu: 
Birinci: Fahri - İzmir - 55 2/ 10 sa

niye. 
100 metre manialı koşu: 
Birinci Faik - İstanb!.11 - 16 3/ 1 O sa-

niye. 
Gülle atma: 
Birinci Veysi - İstanbul· 12.97 met-

re. 
200 metre sür'at koşusu: 
Birinci Nazmi - İstanbuı - 22. 2/1 O 

Bu sene Londrada ikinci defa mü • 
sabaka kazanan bu kıymetli atieti can· 
dan tebrik ederiz. 

Londrada görüşülen 
Belli başlı meseleler 

(Baştarafı 1 inci sayjada) 

tur. Fransa ve İngiltere, yeni pak
tın kollektif emniyet prensibi üzerin
de yapılmasında ısrar etmektedırler. 

Almanya ve İtalya ise bunu kabu: et
miyorlar. 

2 - Fransız • Sovyet paktı. Dclbos 
ile Litvinof arasında yapılan mülakat· 
tan sonra neşredilen tebliğ, İngiliz c;i
yasi mahfellerinin görüşlerıne tama • 
men uygun bu!unamktadır. Bu paktın 
takviyesi fikri İngilteredc bazı muka· 
vemetlere maruz kalabilece~ı gibi, za· 
yıflatılması da mevsimsiz addedilmek· 
tedir. 

Buna binaen, paktın olduğu gibi mu· 
hafazası tasvip ediliyor. 

3 - Orta Avrupa siyaseti. Bu mese
lede bazı İngiliz devlet adamları Tuna 
memleketlerinin siyasi ve ikt!sadi is • 
t!krarına İngiltere tarafmaan verilen 

saniye. ehemmiyeti ısrarla kaydetmektedirler. 
Uzun atlama: . 4 _ Habesistan mest~les:. İtalyan 
Birinci Paik - Istanbul • 6.30 metre. ımparatorluğu~u resm.en tnnımak kcy· 
5000 metre mukavem~t koşusu: 1 Ii eti Romanın Cenevreve avdetıni te
Birinci Rıza Maksud · Izmir - 16 da- ' ~n etmekle beraber, b;zı küçi.ik dev-

kika 47 saniye 4/ 10. letlerin memnunivetsizli<'Pn mucip o • 
Yüksek atlama.: lacağından bu m~selcn·n tabi\ seyrine 
Birinci Pulat -Istanbul • 1. 78.5 met- intizar et~ek. 

re. Pariste ne diişiiniiliiyor? 
4X 100 bayrak yarışı: Faris 20 _ Son günlerçte Pariste ce-

Birinci: ·İstanbul ekib! • 46. 8/ 10 reyan eden siyasi mülak:ı.t'ar bugünkü 
saniye. akşam gazetelerini de mcc; :uı etmekte-
metre. dir. 

Birinci Galip • Ankara • 2 d~kika Temps gazetesi, bu mü'f•kat1arm e· 
5. 7 / 1 O saniye. hemmiyet ve şumulünün iıam cd:lme-

Disk atma: mesi lazım geldiğini yazm1ktadır. 
Birinci Veysi - İstanbul - 40.65 met- -·--·- ···-- . ·-~-·~ · · · · -~ ·- ·---

re. 
Üç adım uzun atlama: 
Birinci Pulat - İstanbul • 1 J. 800 

mtre. 
Bu müsabakaların sonunda tasnif 

neticesi: 
İstanbul: 1 75 puvanla birincı. 
Ankara: 104 puvanla ik:nci. 
İzmir: 80.07 X-, 1/3 üçüncü olmuş 

tur. 
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Şehir işleri: Askerlik işleri : 
Belediye bütçesi 

llkmekteplerde tedrisat 1 Mevliit kandili 

Berayı tasdik Dahiliye Vekaletine 
gönderilen İstanbul belediyesi bütçe -
sinin derdesti tetkik bulunduğu ve ma
yıs sonlarına doğru tasvibe iktıran ede
ceği anlaşılmaktadır. 

Maamafih, belediyece, 937 bütçesi· 
ne ilave olarak konulan hususlardan 
gayri işler için 936 kadrosu dahilinde 
olmak üzere haziranda sarfiyata de -
vam olunacaktır. Bu suretle tediye şe: 
ki llerine halel getirilmiyecektir. 

Emekli ve yedek subay yokl ....... 
Eminönü Askerlik Şubesinden: l p• 
1 - Şubemize kayıtlı emekli ve yede rlJ • 

baylarla bll'umum askeri mel!lıı tıd•' 
nn, yoklamaları 937 haziran lP de' 
sından, haziran nihayetine kadarı•. 
vam edecektir. Bu ayda yokla~~()18' 
rını yaptırmıyanlar haltklnda d , 
numaralı kanunun ( 10) uncu IJlS Bütün ilkmekteplerde tedrisatın saat on üçe kadar 

yapılması etrafında bir cereyan var 

Fındıklıda ilk mektep 'binası 

hk tedrisat müfettişleri mıntakala • Maarif Vekaletinde bir cereyan var -
nndaki mekteb1erde yapmış oldukları dır. Talebeler ve muallimler şimdi çift 
randıman alma tetkiklerini bitirmiş • tedrisat yapan mekteblerde olduğu gi
lerdir. Almış oldukları neticeyi birer bi erkence mektebe gelecek ve saat ı 3 
raporla maarif müdürlüğüne bildire • de her işini bitirerek mektebi terkede· 
ceklerdir. Bu sene çift tedrısatlı mek - cektir. Bundan sonra kalan vakitleri 
tebler iyi netice vemıişlcrdif. Bu su • çocuk maişetini temin için hariçte ça -
retle hem muallimler mesleki tetkikler lışabilecek, muallim mesi.eki tetkikler 
yapmak için müsaid vakit bulabilıni~, yapabilecektir. Esasen tarla zamanı A
ve hem de fakir talebe boş saatlerinde nadolu çocukları mekteblcrini saat 15 e 
hariçte iş yapmak ve çalı.şmak suretile kadar tedrisat yapılmasından dolayı ih· 
kazanç yolu temin etmişlerdir. mal etmekte, babası ile çift sürmekte, 

Önümüzdeki sene yeniden İstanbul- bahçede çalışmaktadır. Sıcak vilayet -
da açılacak sekiz ilkm(>ktebin de çift lerde ise öğleden sonra derecei harare· 
tedrisatlı alınası muvafık görü~rnüştür. tin yükselmesi yüzünpen mektebler 
Talebeleri ve ders zamanlarını bu su • sık sık tatil dilmektedir. Bu cereyan 
relle ikiye ayırmakla sınıflarda az ço- her tarafta memnuniyet uyandırmış -
cuk kaldığından tedrisat esnasında mu- tır. Zaten bugün yapılan çift tedrisa -
a1lim1er serbestce ders verebilmekte, tın öğleden evvelki şekli kabul edil • 
herksi derse kaldırarak normal randı· mesi arzu edilen biçimden farksızdır. 
man alabilmektedir. Nihayet mekteb adedlerini çoğalta -
Diğer taraftan bir çok vilay(\tlerde rak öğleden sonra yapılan tedrisat öğ

ve İstanbulda ilkmekteb tedrisatının leden evveline alınırsa her şey bitmiş 
her gün saat 13 de bitirilmesi etrafında olacaktır. 

23 mayıs 937 pazar günü rebiülev
velin on ikisine müsadil olmakla önü
müzdeki cumartesi akşamı (pazar ge
cesi) peygamberimizin doğduğu gece 
olduğu ilan olunur. 

İstanbul Müftüsü 
Fehm i Ülgener 

Gazi köprüsü projesinde değişiklik 
yapılmıyacak 

Gazi köprüsünün projesmı çizen 
.Fransız mühendislerinden Pijo ve be
lediye hey'eti fenniye m üdürü Hüsnü 

Kandillide bir ilkmektep yapılıyor dün belediyede konuşmuşlardır. Bun -

---
K ü/tür işleri : 

Kandillide Şirketi Hayr~yeye ait ar- dan sonra bir toplantı yapıım•ş, bu top· 
salar üzerinde yapılacak ilk mektep ı~.nt.~da. belediye hey' eti. fenniye~i ~ö~
hakkında belediye ile :-irke! arasında runun ınşası etrafındakı fıkı rlerını Pı-

devam ed
"' mu·· k 1~ 1 

.t . joya anlatmış, Pijo da ik i gündür köp· 
.. n za ere ~r ıı am~ crmış, .. d t ~ k"kl . . h . . 

bu husust k" k 1 t . 1 ru e yap ıgı tet ı · erı ıza etmıştır. 
a ı mu ave e anzım o un - G . k .. .. ·· ·· · · ·ı N f" 

muşt M k 1 . a z ı oprusunun ın~ası ışı e a ıa 
ur. u ave eye nazaran, o cıvar v k"l t • d J"k d ld - d 1· t e a e ı e a a a ar o ugun an s an· 

çocukla.:ının il~ mektep iht :yacın. ön • bulda yapılan bu tetkik!er1 gözden ge· 
lemek uzere Şırket, sahilıı olduğu ar· çirmek üzere Nafia Vekaleti yollar şu
saları idarei hususiyeye bı lfi bedel ter- besi müdürü mühendis K emal bur1ün 
ketmiştir. ~ehrimize gelecektir. b 

Gelecek ders senesine kadar buraya P ijo'nun iki gündür yapmış olduğu 
yaptırılacak olan ilk mektebin yetişti· tetkiklere göre köprünün inşası için ka 
rilmes! için hemen faaliyete geçilP.cek- rarlaşan projede bir değişikliğe lüzum 
tir. görülmemektedir. İnşaata eldeki mev • 

Y er değiştirmek isteyen muallimler cut proje ve planlara göre devam olu· 
nacaktır. 

Proje sahibi Pijo, Salı yahut çarşam· 
ba günü tekrar gelmek üzere memle · 
keline dönecektir. 

Yeni üç romorkör alınıyor 

desi tatbik edilecektir. daııl-
2 - Yoklamaya gelirken niıfus cüZ ıp!O' 

doktor, eczacı ve baylarla.:' ~n ~idlC' 
ma ihtisas vesikalarını getır.:ne 
~er. dO' 

3 - Istanbul haricinde bulunanların, c!C~ 
ğum, isim ,sınıf, ve ı-iltbcJerUc. • 1' 
ve şubedekl kayıt numar:ıı:ırın~~tıi 
açık adreslerlnl blldirır teall 

.. mektup göndermeler! U\zımdır. st' * Usküdar Askerllk Şubesinden: geı 1' 
ne mutad olan emekll ve yedek sübll>' ~ 
memurların yoklamalarına b:ışlanacnğ~~ 
şubemize kayıtlı bulunup İstanbuld:ı 0 J , 
ların bizzat, taşrada bulunanların da IIletııı' 
tupla l/Haz/937. den 30/Hıız/937 nthaYe ııt' 
kadar yoklamalarını yaptırmnk nzere şu ıııı' 
ye müracaat eylcmelerl, gclmlyenıer 11alt ruıı" 
da 1076 sayılı kanunun ıo. maddesi atıt u , 
nın tatblk edileceği ehemmiyetle nAn ol 
nur. 

T rdbzon limanı 
İstanbul limanına devredilen Tr~~~ 

limanında tetkiklerde bulunmak uı ~ 
liman idaresi Umumi Müdürü Rauf rJ 
yasi Ege vapurile Trabzona gitrtı~ştıt· 
Rauf Manyasi, müstakbel Trabzon lı~ 
nının nasıl olacağı hakkında bir pto 
hazırlıyacaktır. 

Toplantılar: 

Gülhane Müsamereleri . ~ -· 

Maarif Vekaletinden gelen bir tami
me göre çalıştıkları vilayetin değişti -

rilmesini isteyen ilk mektep muallim • 
leri bu müracaatlarını temmuzun biri
ne kadar mıntakalarındaki ~naariC mü
dürlüklerine bildirmiş olacaklard•r. Bu 
tarihten sonraki müracaatlar nazarı i
t ibara alınmıyacaktı. Bu sene vekalet 

nakil ve becayiş işlerinde çok titiz ha
reket edecektir. Çünkü muallimlerin 

Gülhaııe Baştabiblitinden: cuma günll GB'' 
at ı7.30 da Gülhanenln 11 inci Tıbbi )I eS , 
mere'si lcra edileceğinden arzu eden ıJl oıır 
lekdaşların bu toplantıya teşrlilerl rıca 

Liman idaresi için son sistem üç ro- nur. "./ 
morkörün mukavelenamesı dün imza • -~-· -·- -· ------~ 
lanmı~tır. Bunlardan ikisi Holandad~, MEVLUDU NEBE\ff 

sık sık mektep değiştirmeleri yüzün • 

den tedrisat sekteye uğramaktadır. An· 
cak sıhhi mazereti meşru görülenler:n 

müracaatları öne alınacak ve diğer şc· 
kildeki müracaatların yerine getirilme· 

si ancak bu şekildeki nakil ve becaylş

lerin ikmalinden sonra münhal kalırsa 
yapılacaktır. 

biri-~~~ .. n_y_a_d_a_y.~pılaca.k_t_ır_. ____ 
1 

Cennetmeknn Abdülhak Hamid 'l'~ 
hanın ruhuna ithaf edilmek üzeı:C ·~ 
mayıs pazar günü saat 13,5 ta TeŞ\·ıldr 
camii şerifinde mevlidi nebevi oktl~ 
caktır. Merhumu sevenlerin teşriflefJJY 
rica ederim. 

TAKViM 

Humt ı::ene 
1iSö3 -Mayıs 
~ 

MAYIS 

21 
Res ; ıl sene 

111J7 

Arabi sene 
11P>6 

Hl zır 
16 

Merhum Abdülhak Hamid TarhaıuJ' 
zevcesi 

L üaien Tarhatt / ---·-· ·-····-................. -......... ..... 
CUMA T E Ş E K K 0 R ~· 

Eşlml apandisitten ameliyat yaparak t-"'. 
IR b•ül· ıl J.'d::iAK rabından kurtaran ve sabah akşam be.5~ 

..,_--.-,.-' e ı eve ·-.,.--ı-1-,.-· nın başında buluna~ yiiksek talbll po fJ1 
9 14 } O 

7 06 
Operatör Bay Rıza Unverle hastaınt ın~ 

Gemilerin muayenesi için yeni Poliste: 
Bir balkon çöktü, alb kişi yaralandı 

::-AliAıl 

Evvelki gün Şemsipaşada deniz ke· 
narındaki spor sahasında jimnastik 
~nlikleri yapılırken, Anaciolu klübü -
nün kayıkhanesi üzerinde davetlilere 
tahsis edilmiş olan balkon çökmüştür. 
Bu çökme neticesinde, davetlilerden 
Refika, Bagalini, Handan, Tahir, Mı • 
gırdıç ve Remziye, muhtelif yerlerin • 
den yaralanmışlardır. Yaralılar tedavi 
altına alınmışlardır. 

bir talimatname yapıldı 

Bir kadın merdivenden düştü 

Boğazkesen caddesinde 63 numaralı 
evin üçüncü katında oturan Filip kızı 

Gemilerin muayenelerinde gemi sa -
hiplerile fen heyeti arasında ekseriya ih
tilaf çıkıyor, mal sahipleri gemilerinin 
fen heyetinin gösterdiği derecede tami • 
re muhtaç olmadığını iddia ediyorlardı. 
Bunların tamamile önüne geçmek ve 
muayeneleri daha asri bir şekle sokmak 
üzere yeni bir talimatname vücuda geti
rilmiş ve Heyeti Vekileden çıkmıştır. Ye-
ni talimatname bütün alakadarlara, li - · 
mana, Denizyollarına ve deniz ticaret 

58 yaşında Aderina, evvelkı gün, evin· 
d d

. d d "" ·· ·· ·· 1. müdürlüğüne bildirilmiştir. e mer ıven en uş:muş, soz soy ıye -
nüyecek derecede ağır bir surette yara- , Talimatname gemileri: Yolcu gemisi, 
lanmıştır. Yaralı kadın Balıklıdaki Rum yük gemisi, yeni yolcu gemisi diye muh-
hastanesine kaldırılmıştır. telif kısımlara ayırmıştır. Yolcu gemisi, 

Bir çocuk salıncaktan düştü 12 den fazla yolcu taşıyan makineli ge-

Galatada Mandıra sokağında 22 nu- midir. Yük gemisi, 12 den fazla yolcu ta
maarh evde oturan Ahmedin iki. yaşın- şımıyan veya münhasıran yük taşıyan 
daki çocuğu İbrahim sal:ncaktan düş- makineli gemidir. Yeni yolcu gemisı, o
müş, ağırca yaralanmıştı r. Çocuk, Şiş- murgası 1 temmuz 931 tarihinde veya bu 
li çocuk hastanesine kaldırılmıştır. ,tarihten sonra alınmış, yahut bu tarihte 

Bir kay.uta damdı 
11 

dö., dü veya bu tarihten sonra yolcu gernjsine 
kalbedilmiş makineli gemi demektir. 

Kasırnpaşada Yahya kahya mahalle· 
sinde Bostan sokağında 18 numaralı ev

Gemilerin muayenesi 

de oturan Ali Rızayı kaynatası Kazım Yeni talimatname, deniz ticaret mü -
dövmüş ve başından yaralamıştır. Ka- dürlüğünün muayene ve kontrol işk: • 
zım yakalanmış, Ali Rı:ut tedavi altına rinde salahiyetini genişletmektedir. Ha
alınmıştır. rici muayeneler yolcu gemilerinde her 

Sebze hali önünde bir sandal devı ildi sene ve yük gemilerinde her iki sene için-
.. . de yapılacaktır. Bunların tazyik muaye-

Dun sabah saat dokuz raddelerınde neleri, yani zarfları her iki sencd:! hır 
Etem Ruhi talebe yur~~ mü.d~r.i.i Nuri 1 su ~a~yik tecrübesine tabi tutulacaktır. 
v? Avu~at Etem Ruhın.n. kat ı?ı N;ıhı 1 Dahılı muayeneler her sınıf gemi!cr için 
dm rakıp oldukları sandaı Halıçte seb· ı iki sene içinde yapılacaktır. 

/ 

.J 

Ticaret Filomuzdan: Bir yük gemisi 

lik ve kifayetinin tahsis edeceği hizmet 
h,;in talimatname hükümlerine uygun ol
duğuna kanaat getirildiği takdirde müd
detle mukayyet bir seyrüsefer liyakat 
şahadetnamesi verilecektir. Bu şahadet
nameyi haiz olmıyan gemilerin seferine 
müsaade edilmiyecektir. 

Talimatname, bu esas hatlardan başka 
gemi aksamının nasıl muayeneden geçi • 
ı-ileceğini inceden inceye teshil etmiştir. 

Sınıf iadesi 

Bir geminin sınıf iadesine mahsus e -
saslı muayeneden istisnasile sınıflanma-

sının talep olunması halinde geminin 
tahsis edileceği hiz~ete göre denizcilik 

ze hali iskel€sinde devrilmiş ve kazaze· 
deler güçlükle kurtarılmısıardır. 

Üniversitede: 

Bir gemi denizcilik ve kifayetine te - ve kifayetini temin edecek tamirler yap
si.r edecek b~r hasara ;n~ruz kaldığı tak~ ı tırılmak suretile mütehassısın takdir e
dırde o gemı, fen hey etınce kanaat getı deceği müddet için seferine müsaade e
rilecek şekilde tamir edilecektir. dilccektir. Bu müddet 12 aydan ziyade 3 

Üniversitede imtihan 

Üniversite ecnebi d iller imtihanları 
dün bitmiştir. D ünden i ~ibaı en univer · 

sitede ders kesimi başlanıı!itır. M yı sın 
29 undan ıtibaren d:ğer derslerin im ti
hanları başlıyacaktır. 

Gemi domıtanlan, gemi kaptan ve ma- aydan eksik olmaz. 
kinistJcri fon heyeti tarafından istenecek Talimatnamenin istihdaf ettiği gaye 
bütün plün ve vesikaları vermPğe mec- bütün gemilerin son fenni te ·nkkilere 
burdurlar. göre muayenesini temin etmek, ve bin • 

Her hangi bir geminin icabına göre bir 
veya daha ziyade mütehassıslar tarafın

dan icra cdılcn muayenesinde denizci -

netice deniz kazalarının önüne geçmek
tir. Bütün gemıler, bu talimatnamedeki 
esaslara göre muayeneden geçirilc<:ektir. 

4 3
u ağuşuna alan, hlc; yoksulluk gösterlll_:..tl 
" ~ 31 r~· muhterem Sağlıkyurdu müessslsl BaY ııtı' 

O 1, lk ı mlı Akşam ) a.;l İbrahim ve Bayanlarına şükran bl.sıerlıeıf 
• u. ~. .ı. . u. '· tJ 

E. 4 46 8 44 12 - 1 63 
z. l~ 10 16 09 Hl 2+ 21 )ti 

arzına ve hastama candan bakan he~ıre ,-· 
alenl teşekkürümün llft.nına saygıdeğer 
zetenlzin tavassutunu rica edertrr.. .~All 

Enmlyd Sandıfı Sicorta Servtsi ~ 
Kemal Tezcan ~ 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğund•ll~ 
İsmail, Ayşe ve Havva Sadiyenin tasa rruflarında olup Emniyet Sandığına b;; 

rinci derece ipotek olan ve tamamına ehlivukuf tarafından (3440) lira Jtıyr!l , . 
ı takdir olunan Sarıgüzelde Çıkrıkçı Kem:ı lettin mahallesinin Zülfili çeşme sol< 

ğında eski 1, 1 yeni 16, 16/1 numaralı. 
P}le' 

Hududu: Sağ tarafı 2557 arkası 1915 sol tarafı 1918 numar..,11 mahaller ce d,ı> 
si yol ile mahdut mezkur gayri menkul caddeden itibaren 2 ....... c "c biı arsa j)i 
sonra gelmekte olup kapısı üzerinde 1 ve 2 numaralar bulunmakta olan 
evin satılmasına karar verilmiştir. itıl 

Evsafı: Üst yandaki 1 numaralı kısm ır zemin katında bahçe tarafı zcrTl_li' 
kırmızı çini ve kırık malta döşeli koridor üzerinde altında döşemeden git;9~ 
bodrumu havi tavanı gayri mevcut bir oda, bir hela, zemini çimento rnut .e 

··J< \ 
sokak cihetinde karosimcn antre üst katında bir sofa üzerinde birinde yu bit 
dolap ve camlı dolap bulunan iki oda bir hela mevcuttur. 2 numaralı kısım. tB' 
numaralı kısmın aynı olup yalnız zemin katındaki koridor zemini çimento "~ de 
vanlar tamam ve bahçe sokak tarafında demir parmaklık vardır. Diğerırı .. 

dJı' 
bahçe ciheti odasında demir parmakhk ve her iki evde elektrik tesisatı vat sıf-' 
Mezkur gayri menkulün duvarları kar gir ve döşemeleri ahşap haricen sıva di'· 
dır. Umum mesahası 146 m2 olup bumu 99 m2 bina zemini kalanı bahçe~ 
Mezkur gayri menkul tapudaki kaydı mucibince tamamı açık arttırmaY'l 
zedilmi~~ e' 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhaf11~9· 
nin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya m ill' bir bankanın teminat mektubunu ,r
mil olmaları icap eder. Arttırma şartnamesi 15/5/937 tarihine müsadif cı.ı~f1/ 
tesi günü dairede mahalli mahsusun.ı talik edilecektir. Birinci arttırma~ı e0i• 
937 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar ıcra ııJ'' 
lecek. Birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu ··ıe
dirde üstte bırakılır. Aksi takdircie son arttırmanın taahhüdü baki kalrnal: tı ga· 
re arttırma on beş gün daha temdit edi !erek 20/7 /937 tarihine müsadif salı ol' 

nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci. arttırma neticesinde c~.,ıı 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2001 numaralı Icra ve İflas Kanun 11ıc· 
126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapıı sicillerile sabit olmıyan ipotekli nlııc ·ıc 

!'ôı.ısı 
larla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hLl·fıı1d9 
faiz ve masarife dair olan iddialarını iltın tarihinden itibaren 20 gün zat 1111t<· 
evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde Jıl" 
lan tapu sicillerile sabit olınıyanlar satlş bedelinin payla.şmasından hariç J<:l 13e
lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanz.ifiycdcn ve dellaliyeden ibaret oınrı ctıl' 
lediye rüsumu ve Vakıf karesi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 sl'rı .. jJl 

• )t.'• 
vakıf icaresi tavizi ise müşteriye aittir. Daha fazla maliimat almak istıY<'11 Jl1cı 
934/2705 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri J<ıY 
raporunu görüp anlıyacakları ilan olun ur. (2881) 



Küçük Kumlada kiraz 
bayramı yapıldı 

Edirnede gençlik bayramı 

Gemlik Pcım ve Hcılkevi binan 

E<ıırnede yapılan gençlik ve idman bayramı tezamıraandan cllnkü nüshtmızda bahsetmiştik. Bayram münasebetile 
yapılan idman ıenHkleriniD resimlerini de bugün neşrediyoruz. Kız ve erkek talebelerin idman hareketleri pek munta-
7.alll olmuş, çok •JkışJanmış, General Khım Dirile te bir nutuk eöyliyerek 19 mayısın manasını anlatmış ve cAtatürk 19 
mayısta Samsuna ayak basıyor. İ§te Türkün güneşi o gtln doğdu çocuklar• demiş, sözlerini (o, fanilerden ayrılmış, engin 
tarihimizin bir varlık sembolüdür. Bii.vıik Şef bin yafQftft} sözleri ile bitinniftir. 

..._ Cemlik (Hususi) - Küçük Kumlada menlerden Bilil Riza ve öfretmen Emin, 
~ bayramı yapıldı. Halit motöderle Şevket, aynca roller aldılar. Temsille -
._, iskelesine gitti Oradan bahçelere ri tamamladılar. Gece yansından sonra 
llıdiıer. Kuzular çevrildi. Su kenarlann- otomobillerle Bursaya hareket ettiler. 
~ içki, eğlence Alemleri kuruldu. Deli - Temsiller Gemlik Gazi okulunda bir büst 
'illllılar köy oyunları oynadılar. Bursa- yaptırmak işi için verilmiştir. Fakat bu 
~ lialkevinin gösterit kümesi geldi. para temin edilemediğinden temsil he -
~lar da ayrıca kiraz şenliğine karıştı- yetinden olmadıklan halde sırf konukla
~· Bir motörle Küçük Kumla iskelesine mak için misafirlerle bir arada bulun -
1ı...!Iandılar. Motörde öğretmen Emin Zey mak mecburiyeti duyan Gemlik himaye 
~ kümeden Saniye Kafkas oyunlarile heyeti üyeleri yeme, içme, gezme mas -
~ saçtılar. Bursa belediye bandosun- raflannı, misafirlere yapılan masraflar
~ bir takım da ulusal havalarla mo - dan ayırmak düşüncesini taşıyorlar. Böy
AL_ e, yollarda, yüreklere haz verdiler. le yaptıklan taktirde masraf azalmış, ha
~ dönüşünden sonra Gemlik Parti sılat kurtulmuş olacaktır. Hatta masra! -=======-==-===::==:ı=-==========-=================:c:::========-

asında İbnirrefik Ahmet Nuriniıı kabarmasın diye ayrı bir köşede yeme - Memlekette 1 Ene T k nın marn resı· olabı·ıı·r ~u:ımetin oğlu) isimli piyesi gösterildi. ğini yedikten sonra kalabalığa kanşan - z r a y a u 
~Ye (Velinin nişanlısı) rolünde çok lar da oldu. Spor 
~ landı. Bir gece önce de Ana ve Şer'i- * I"' 
~mahkemesi gene Halkcvi binasında Müfettiş Halim Gemlik ve Orhangazi Uareketleri 
4daı n takdirlerini kazanmış, bu arad3 mekteplerini teftiş etti, köylerde ve mcr- n~ 
~· et. a?a rolünü çok içli olarak başa- kezlerde verim vaziyetlerini öğrendi. Ba· 

ılmışti. Bunlar Bursa Halkevinin tem- zılanna ikazlarda, bazılarına ihtarlarda 
'il kuvvetini arttırmaktadır. Başöğret - bulundu. 

Kilitbahir~e bir kaza 
~Ç~nakkale {Hususi) - Kilitbahir 
)el'Unden i!k.i kişi harb sahasında fişek 
~ ka~çık toplar~arken patlamamış b!r 
~tllnıye rastgelıyorlar. Merrr.inin ba
'-t:~u çık~~ için ellerındeki des -
L · ıle mermının ortasından keşmeğe 
~~1Yorlar. İçlecinden biri merminin 
~ını .. anlıyarak ~ mermiye su 
~ ek uzere su getırmek için arka • 
\: 

1ndan ayrılıyor. Diğeri, kesme ame
~atına devam ettiği esnada mermi pat· 
~ ve kesen adam, aldığı yaralarla 

en ölüyor. 

Çanakkale hastanesi 
tamam!amyor 

Çanakkale (Hususi) - Trakya umumi 
müfettişliği ziraat müşaviri Zihni, baytar 
müşaviri Şevki, Nafia müşaviri Hüsnü 
Okatanla köy bürosu şefi SaJahaddin 
Kandemir muhtelif işler etrafında tetki
kat yapmaktadırlar. 

Çanakkalede yapılmakta olan yeni has
tanenin inşaatı bitmek üzeredir. En asri 
ve fenni teşkilAt ve tesisatı cami bulunan 
bu büyük sıhhat müessesesinin açılma tö
reni önümüzdeki Cumhuriyet bayramın
da yapılacaktır. 

\ 

Milas (Hususi) - Halkevi sporculan 
Küllüğe gitmişler, kendi aralarında bır 
maç yapmışlar ve Küllük halkına zevkli 
bir spor günü yaşatmışlardır. Milista da 
ilkbahar at ioşulan ve pehlivan güreş
leri alay meydanında yapılmı§, birincili
ği Meydan oğlunun atı kazannuştır. Bi
siklet ve çuval kOfUSU da yapılmıştır. 

Göaend• •por ıenliii 
Gönen (Hususi) - Yenidoğan spor bir-

Pazar Ola H•••il Bey Diyor Ki : 

~ Bak buna memnwı ol
liasan Bey .. 

... Belediye nihayet sıhhat 
kaidelerine .,uygun olmıyan 
kafesleri. •• 

• . . Tamamen kaldırmıya 
karar vermiş. Fakat Beledlye 
bu karan vermeden hllA 'ka· 
feste kapananlara ne demeli! 

- Hasan Bey - Kısaca: 
Kuş beyinli" . • r azızım .• 

güzel 
kasabanın verimli topraklan bugün tamamen 

metrük bir halde bulunuyor 

50 bin nüfusu barındıran bu Vaktile 

--·····----······-··-· ···-
liği tarafından bir spor şenliği tertip e
dilmiş, çuval koşusu, yüksek ve uzun at
lama müsabakalan yapılmış, kazananlara 
kıymetli hediyeler verilmiş, müsabaka -
larda binlerce seyirci hazır bulunmuş -
tur. 

Adanatla at • ...,_. 

leket için faydalı olacaktır. 
Meşhur olan Enez küp ve çöınleğmin 

yapıldığı toprak bu civardan çıkarıl -
maktadır. 25 sene evvel Enez.de 20 bın 
hane bulunduğu resmi kayıtlarla sabit -
tir. İstilcilar ve harpler burasını hara -
beye çevirmiştir. Hükiımetin kudreUi e
lile yeniden Enezin imar edileceğini, bu 
nihayetsiz servet membalannın işlenilece 
ğlni umuyoruz. V aktile 50 bin nüfu.c;u 
olan Enezde b· ffin bu nüfusun onda bi
ri bile mevcut değildir. 
Enezin yol ve deniz muvasalaSı gibi ih· 
tiyaçlan da vardır. Fakat bunlann hep
sinin başında nüfus gelir. Nüfus istihsal 
ve ihracatı arttıracak ve yurdu zengin
leştirecektir. Bunun için buraya göçmen 
iskanı çok faydalı olacak, bugün metruk 
bir halde kalan Enezin berekeUi toprak
ları işletilecektir. 

Geyve - Tarakh yolunda bir 
otobüs kazası 

Geyve (Hususi) - Geyve ile Taraklı 
arasında işliyen, şoför İbrahin1in idare
sindeki bir Taraklı otobüsü G<?yve istas
yonundan bir miktar yük ve iki mii§teri 
alarak kasabaya gelmiş; Geyveden de 
beş müşteri alıp yola çıkmıştı. Otoblıs 

bir yokuştan yavaş yavaş inerken bir -
denbire kuvvetii bir sarsıntıyı müteakip 
ön kısım sağa doğru yatmış yerde SÜ -

rünmeğe başlamıştır. Şoför hemen ara
bayı durdurmuş, ön dingilin ucu kırıldı
ğını, tekerleğin yerinden fırladığını, ~a
murlujun tamamen hurdahaş olduğunu 
görmüştür. Otobüsün orada tamirine im
kan olmadığından yolcular inmiş,, Aksu 
köyünden bir öküz arabası temin edile
rek yola denm edilmiştir. 

Adana (Hususi) - İlkbahar :ıt lrofU -
lan yaptlmış, viliyet dahilinde doMmuş 
3 yaşmda yerli ve arap taylan arasında 
yapılan birinci koşuda birinciliği Hasan 
oğlu Abdülazizin Nermini kazanmış, 240 
linı müklf at almıştır. Dört ve daha yu -
karı yaıtaki yerli ve arap atıanna mah- Bir br ğa 3 kişiyi yaraladı 
suı ikinci koşuda birinciliği teYh Mu - Milas (Hususi) - Selimiye nahiyesin· 
ratlı Mustafa Yılmazın Kaptanı kuan - de İsmail isminde birisinin boğası evaen 
mış, 140 lira mükifat almıştır. 1800 met- kaçmış, sokakta rastladığı iki erkekle 
relik Üçun·· CÜ ktwnda birin-1WW "-"-•n)ı 

...,.- ~& ._.J..... bir kadını boynuzlamıştır. Boğa bilahare 
~ehm~t _Ciridin Mes'udu kazan~, ~~ sahibi tara!ından yakalanmıştır. 
lıra mukifat almıştır. 1600 metrelık dör- -~·~ ·- - . • ·- - -.. •...•.• ·~ • ·~ ·--
düncü koşuyu da Gaziantepli ,Şuayibiıı 
hayvanı kazanmış, 140 lira mükafat al -
mıştır. 

Salihli • Man:ıa maçı 
Manisa (Hususi) - Salihli Gürbüzler 

spor klübü futbol takııru ile Manisa Yıl
dırımspor birinci futbol takımı arasında 
yapılan maçta Yıldırımsporlular 3-0 ka
r.anmıştır. 

Devrekte Son Post.mm umum bayii
dir. Sahibi Mehmet Gülendir. Her 
çeşit matbua1an buradan tedarik et
mek mümkündür. Son Pos'a için 
abone dahi kabul edilir. 



;. 

e Sayfa 

Kral kızı mezarlığındaki 
cinayetin davası 

Bir şahidin ifadesine göre öldürülen Ayşe Dilber 
kendisine : " Ben sana aşık oldum ,, demiş 

Uzunca bir zaman önce, Eyüpsultan- . ralıyarak öldürmüştür. Tabancayt, civar
da Kral kızı mezarlığı denilen yerde Ay- daki çaytrda bulup gizlice sakladığı da 
ıe Dilber isminde bir kadını öldürmekten adli tahkikat cümlesindendir. 
suçlu Azizin duruşması, Ağırcezada dün Adliy~ doktoru Enver Kadan; ceset~c 
ak§am üstü devam etmiştir. ,kalan btr kurşunun bu tabancaya aıt 
Duruşma, vak'a tarihine kadar Ayşe olup olmadığının usulen tayinine lüzum 

Dilberle Aziz arasında nikah mevcut olup görmüş, ceset morga kaldırılmışt1r. 
olmadığı tahkik edilmek, müdafaa şahit- , ~ah~kata el koyan m~ddeiumumi m~
leri dinlenilmek üzere kalmıştı. Bu şa- ,avınlerınden Übeyd; tımarhane gardı
hitler, Fethi, Abdullah, Yaşar, Hayri, ,Yanlarının ifadesini almıştır. Morgun 
Kadridir. . otopsi raporunu beklemektedir. 

Bunlardan Eyüpte Defterdarda Kral Fakat, Arnavut Hüseyin deli olduğun-
kızı mahallesinde 102 numarada oturdu- dan, cezai mesuliyeti bahis mevzuu dc
ğunu ve Sütlücede yağ komisyonculuğu ğildir. Bu vaziyete göre, tahkikat dosy:ı
ettiğini, 21 yaşında olduğunu söyliyen sı eğer hadisede başka mesuliyetler bu
Hayri Cemal; eben, evvelce, 1935 sene- )unmazsa, usulen hıfzolunacaktır. 
sinde de dinlenilmiştir> diyerek, şuıı

lan söyledi: 
. - Ayşe Dilber, mezbaha civarında bir 
·fabrikada çalışıyordu. İş dolayısile tanış
mıştık. Süzgün bakışlarını benden ayır
madığnın farkına vardım, buna bir türlü 
mana veremedim. Fakat, bir gün kendisi 
bana Aşık olduğundan bahis açtı ve Dc
bağhanede randevu verdi. Buluşmamız
dan evvel, ben onun evli bir kadın oldu
ğunu öğrenince, randevuya gettiğimde, 
kendisini azarladım, ehiç evli bir kadın, 
benim gibi bekar bir delikanlı ile alaka 
tesisini teklif eder mi; yakışık alır mı 

bu?!> diyerek muahaze ettim. Yanından 
ayrıldım ve bir daha da kendisine yüz 
vermedim hiç! 
Duruşmanın devamı, tahkikatın ta

mamlanmasına bırakıldı. 

Timarhane cinayeti 
tahkikatı 

Kumkapıya giden tanzifat 
beygirleri neden kuyruksuz 

kahyormuş? 
İstanbul müddeiumumi muavinliğin

den terfian Sultanahmet üçüncü sulh ce
za hakimliğine tayin edildiğini dünkü 
sayıda yazdığımız Kamil Günas; dün sa
pahtan itibaren bu yeni işine başlamıştır. 

Dün bu hak yerinde bakılan davalar
dan biri, bilhassa enteresandır. İlyas is
minde bir balıkçı; Kumkapıya giden tan
zifat arabalarını çeken beygirlerden biri
nin kuyruğunu makasla keserken, temiz
lik işleri murakıbı İbrahim tarafından 
yakalanmıştır. Yaşlı bir arabacı olan Ra
şidin, yolda bir çöp işile uğraşmasını fır
sat bilerek bu işi yapan balıkçının, at 
kuyruğu kılından olta yapmak istediği . 
öğrenilmiştir. 

Hakim Kamil Günas; balıkçı İlyasa ız
rar maddesinden 20 lira para cezası kes-
,miştir. 

" Mahkemeye cevabı geciktirenler 
Arnavu~ H~se~i~~n ce~aı hakkmda takibat yapılacak 

mesuJıyeti gorulmedı , Adli tıp işleri müdürlüğünde mil§a-
Vaktile gönül verdiği Eliza Niyego hedey alınan bir mevkuf, deli olmadığı 

isimli Yahudi kızından yüz bulamayınca, ve meclisçe edeli değildir> diye rapor 
1 

Şişhane civarında sokak ortasında kızı ;verildiği halde, deli olduğuna dair hak-
kanlar içerisinde yere seren eski Yemen kında sahte rapor hazırladığı iddiasile 
valisi Ahmet Ratip (paşa) zade OSina- başkatip Raif hakkında dava açılmı9~1. 
nın, Bakırköy timarhanesinde · Arnavut Bu hustsaki tahkikat, birinci müstantik
Hüseyin tarafından öldürüldüğünü dün likte devam ediyor. Diğer taraftan, bu 
tafsilatile yazmıştık. işte bahsi geçen Belediye tahsildarların-

Cinayeti işlediği vakit Ağırcezada, adli dan Nadi Ahmedin de, Ağırcezada 5,000 
tıp raporile deli olduğu ve cezaya ehliyeti lira ihtilastan duruşması yapılıyor. 
bulunmadığı neticesine varılarak timar- Dünkü celsede, mükerrer tekidlere 
haneye gönderilen, bir müddet sonra iyi- rağmen Belediyeden istenilen makbuz 
}eşerek timarhaneden salıverilen, fakat ,dip koçanları v. s. vesaikin noksan aön
sonradan gene timarhaneye alınmasına derildiği anlaşılmış, yeniden tekit yazıl
lüzum görülen Osman IRatibin, gene 

0

makla beraber, bu husustaki müzekkere
adam öldüren delilerden Arnavut Hüse- ye cmevkufluya müteallik bir işte bu 
yine: cSen namussuzsun!> dediği, Hüse- kadar teahhura sebebiyet verenl~ hak
yinin de bu yüzden onu öldürmeği tasar- kında takibat icrasb nın da katılması ka
ladığı, adli tahkikatla tesbit edilmiştit'. rar altına alınmıştır. Duruşmanın deva-

Arnavut Hüseyin, Osman Ratibi 6 kur- mı, 3 haziran perşembe saat 16 ya kal
tunla belkemiğinden ve iki kolundan ya- mıştır. 

Cesareti klrık 
Bir genç 
eHayrebolu> dan bir m~ktup aldım, 

imzası A hadile başlıyor, hem kadın
larda, hem erkeklerde kullanılabile -
cek bir soy adıdır. Binaenaleyh erkek 
mi, kız mı anlamak kabil değil. 

Anlattığı derde gelince, pek basit, 
genç erkek ve genç kızların en aşağı 
yarısında mevcut olan bir.. cesaretsiz
liktir, diyor ki: 

- eBir genci seviyorum. Hem de 
çıldırasıya .. Fakat kendisile tanıştığı -
mız ve konuştuğumuz halde, bu aş -
Jomı anlatamıyorum. Cesaretim yok. 

Halbuki acele etmek mecburiyetinde
ylın. Lutfen bana yol gösteriniz.> 

* 
Bana bu suali soranın evvela kız ol-

duğunu farzedelim. Kendisine şöyle 
diyeceğim: 

eKızım Allahtan iste ki, bu cesaret 
sana hiç bir zaman gelmesin. Sevdi • 

ğin ile karşılaştığın zaman yüzün kı
zarsın, gözün bulansın, kalbin çarp • 
sın, sesin titresin, fakat bütün bunlar 
gayri mahsus derecede kalsın kafi • 

dir. Kendinde istediğin cesareti bul • 
duğun gün eminol ki sevdiğin erkek 
senden iğrenecek, senden kaçacaktır., 

* Şimdi de okuyucumu erkek farze· 
diyorum, ona da şöyle söyliyeceğim: · 
Aşkın en tatlı zamanı, itiraf etmek ce
saretinin bulunamadığı günlerdir. Bu 
müddeti niçin kısaltacaksın? Bırak, 
hissettiğin ürperme ve korkma zevki 

sürüp gitsin, hiç çekinme: Zamanı ge
lince o cesaret kalbine kendiliğinden 
ulaşacaktır. 

* Kütahyada Bayan eC. D.:t ye: 

Nişanlı nikahlı değildir. Dikkat et, 
bugün müstakbel bir koca görünür, 
fakat yarın bir eeh oluverir. Bu nok • 
tayı daima hatırında tut. 

TEYZE 
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Hadiseler ~ 
kar$1&1nd _ ~ _ · 

Vapurdan ilhamlar 
Vapura binerken yazımın mevzuunu 

düşünüyordum. Mevzuu vapurda bul -
dum .. Ucuza maloldu. On bir kuruşa bir 
mevzu. 

* Vapur kalabalıktı. Bir kadın gelmiş 

yanıbaşımda ayakta duruyordu; kulağı
ma sesler geldi: 

- Nezaketsiz, ayakta duran kadını gö
rüyor da kalkıp yerini vermiyor. 
Kalktım. Kadına yerimi verdim; gene 

kulağıma sesler geldi: 
- Enaiye bak .. Kendi rahatını bozup 

başkalarına yer veriyor. 

* Vapura yüzünün boyası gayet çirkin 
bir kadın girdi. Onu gören bütün kadın
lar, çantalarından aynalarını çıkarttılar 

ve yüzlerinin boyasını düzelttiler ... 
Düşündüm: 

Acaba bu bir kadın mıydı? Yoksa cyü
zünüzün boyasına dikkat ediniz, levha -
sı mı? 

* Lüks mevkideki, birinci mevkidekine 
yüksekten bakıyordu. O, bu hakkı Akay 
idaresinden beş kuruşa satın alınıştı. 

* Salona bir kadın girdi. Fevkalade gü -
zeldi. Bütün gözler ona çevrildi. 

Tam bu sırada sıtma görmemiş bir ses 
kırk sekiz puntudan yükseldi: 

- Haniya nane şekeri, limon şekeri... 
Baş dönmesine birebir geliyor. / 

* Vapur yürüyordu. Bilet kontrölörü ya-
nımda oturan kadının biletini zımbaladı. 
Kadın çantasından bir kemer çıkardı; 
kontrolöre uzattı: 

- Şu kemere de lütfen üç tane zımba 
yapar mısınız? 1MSET 

~Kildi. ·-- -- ---· 

Jerse Rop 

1 

\ 

I , __ 

Bej jerseden rop. Nervürlerle süslü. 
Sentür ve düluıeleri açık kahve rengi • 
dir. Kolların omuz kısmı hafif bol, bi • 
lekler dar. Üstlerine (nervür) geçiril • 
miş. Yaka orijinal şekildedir. Arkası yu
varlak, dar, önü bir yandan düğmeli. 
Korsajın arkası yanlardan iki dikişlidir. 
Bu dikişler eteğe kadar inmektedir. 

Çamaıırhane mütehassısı getiriliyor 
Cerrahpaşa hastanesinin çamaşırha· 

Mayıs 

[!ariste esrarlı bir Cinayet 
Bir kadın yeraltı 
tramvayı_nda katledildi 

... Jf 
Çalırıb bir kahvede veatiyerlik eden hafifmCfrcp bir kadın 
kompartimanda yalnız olarak Ye ensesine bir bıçak saplanmış 

oldutu halde bulundu 

Uç dört gün evvel 
Pariste bir cinayet 
oldu. Öyle bir cina
yet ki yeri ve yapılı· 
ıı itibarile Fransa
nın cinayet tarihin& 
ilk defa geçen bir 
vak'adır. Anlatalım: 

Faris ıehrinin al· 
tında tıpkı bizim Ga· 
lata tüneli gibi yeral· 
tı şimendifer veya 
tramvaylan işler, bu 
tramvaylar örümcek 
ağı gibi bütün şehrin 
altında şebeke halin
dedir. Bu tramvay 
hattının hemen her 
mahallenin altında 
bir durak yeri, bir llL..~~;;....-_~--~--cZ--
menfezi vardır. Baş- Polis komistri ve istasyon şeff cinayete sahne olan vagorııı 
langıç noktasından tetkik ediyorlar, solda öldii.rii.er~ Bayan Turo ı 
kalkan katar bütün Farisi dolaştıktan oturduktan sonra etrafına bakınmış. "19 j 
sonra tekrar başlangıç noktasına döner. ~z olduğunu görünce bıçağını çeker~, 
İşte cinayetin yapıldığı yer bu yeraltı kadının sırtına saplamış, sonra da çc sı 
tramvayının vagonlarından birinin içidir. 'lip gitmiştir, denildi. Hddiseni? ilk ist~ 

Bir pazar akşamı tren başlangıç istas- ~onda göze çarpmasının sebebı de, v~:tPlı 
yonundan üç beş yolcu ile kalkmıştı. İlk kapısının bir memur tarnfından ° 

91 
istasyona varınca rıhtımda beklemekt~ pareket esnasında otomatik olarak l< 
olan bir askeri diş doktoru ile yanındakı panmakta olması ile izah edildi. 1 

üç kadın birinci mevki vagona girmek Katil bulunacak mı? i1
4 

istediler. Kapısını açtılar. İçeriye girdi- Haydi farzedelim ki cinayet bu şe1' 
1 

ler. Baktılar ki trenin gi~ş istika~e~in- ·.de yapılmıştır, amma y~pa~ _kim, ve~~ 
de tek kişiklik koltukta bır kadın onune ~ıl tutulacak. Bu suale şımdılık c:v.aP J 
doğru eğilmiş duruyor. Diş doktoru ka-

1
ren yoktur. Fakat işe kadının huvıyct ·O' 

dının bu vaziyetini bir baygınlığa ham- tesbit ile başlanmıştır. Bu işte gayet ltdt 
letti, yaklaşarak baktı ve gördü ki kadın ,laY olmuştur. Çünkü kadının çantnsıtlotl' 
kan içindedir, ensesinde kabzasına kadar mektup zarfları ve kartvizitler bul 
saplı bir bıçak durmaktadır. muştur. . IJ' 

Diş doktoru arkasına döndü, birkaç ' Bunlardan ve müteakiben kadının1~~ yolcu daha içeri giriyordu, onlara: pıetgahında yapılan tahkikattan an 
- Bir cinayet olmuş burada, .istasyon dığına gö:e: 'ftlr( 

memuruna haber veriniz, dedi ve yanın- Kadın Italyandır, 30 y~şı.nd~dır, aıgıU 
daki kadınlan alarak çıkıp gitti. adını taşımakta, ve vaktını bır Ç• 1'1• 

kahvede vestiyer memurluğu.. yapma ef 
.geçirmektedir. Fakat işi bundan ibar t" 
değildir. Odasında bulunan mektupla~ 
dan anlaşıldığına göre birçok erkek doS 
lan vardı, hafifmeşreplik te ediyor. , 

* İstasyonun §efi, arkasından nöbetçi 
polisi, onun arkasından bir komiser ko
fUP geldiler. Vagon katardan ayrıldı, kör 
bir hatta çekildi, polis müdüriyetine te-

Katil yabancı mı? . eJt 
lef on . edildi, oradan mütehassıs memur- Tahkikat ilerleyince, vagona ilk gır 94 

ıar yollandı ve tahkikata başlandı. diş doktorundan şüphe etme fikri tafllW 

Bu cinayet nasıl yapıldı? men ortadan kalkmıştır. Filhakika do d 
·d· · t · .. k ndisinde Polis memurları hayret içinde kaldı- tor ha ısenın er esı gun e P' 

Iar. Bu cinayet nasıl yapılmıştır, bir tür- ,şüphe edildiğini gazeteden okuyunca •. 
lü anlıyamıyorlardı: Vagonun kapısı is- ,lis müdüriyetine gelerek: 1a4 
tasyonda açılmıştı, içinde ölü kadından . - Baktım ki kadın ölmüştür, yapı tJI 
bqka kimse yoktu. · cak bir iş te yoktur. Bir ziyafete d_a~e dl 

- O halde katil bu işi nerede yaptı ve jdim, ellerim ve üstüm başım kan_ ı~;,ef 
yaptıktan sonra nasıl kaçtı? diyorlardı. kalmıştı, zabıtaya haber ver~e~.ı ~ 

yolculara bırakarak evime dondum, * .. t• ,mış ır. 

Bir aralık vagona ilk giren askeri dış- * 
çi ile yanındaki kadınlardan şüph·~ edil- Müddeiumuminin fikri 
dt. Fakat bu diş doktoru ile yanındaki .. . • . . . grl'frf. 
kadınlan müteakip vagona girmiş olan Muddeıumumı cınayetın bır İsp. ·ıı• 

. f d 1d v f ıI<rı diğer yolcular henüz oradaydılar, şeha- veya Ita~_ya~. tara ın a.~ ~-apı ıgı ıi'f9• 
det ettiler: dedir. Çunku bıçakla o1durmek en f 

. de onların usulüdür. Binaenaleyh nnlıı a• 
_Hayır, katar dururken o asker elbı- • k" ""dd . ·ıik k d nın Jl'luıı 

b . lıyor ı mu eıumumı a ı d' 
seli zat yanımızdaydı. Bizden ir sanıyc ~ebette bulunduğu erkeklerin arasın t'• 
önce girdi. O yapmış olamaz, dediler. İtalyan veya İspanyol olanlan buldll dl 

O halde? :cak, bunlara cinayetin yapıldığı sıt9 t" 
Birinci mevki vagon ile ikinci mevki nerede olduklarını soracak, nihayet !'9 d' 

vagon arasında bir bölme vardır. Adam mak izleri ile kadının cesedi üzcr•~r 
cinayeti tren ilk istasyondan kalkar kalk- bırakılmış olan bıçağın izlerini karŞı 
maz yapmış, yapınca bu kapıdan ikinci tıracaktır. 
mevkie geçmiş, oradan da tren ikinci is-
tasyonda durunca rıhtıma atlayıp kai
mıştır, denildi. 

Evet, fakat bölme kapının bir yolcu ta
rafından açılıp kapanması mutat hare
ketlerden değildir. Böyle bir şeyın yapıl
ması ikinci mevkide oturanların gözlerine 
çarpacaktL Halbuki onlar görmedikleri
ni söylüyorlardı. 

* 

* Fransız gazeteleri: 'lfl,. 
- Pek zayıf bir ümit diyorlar. f•.fl;q 

kika bugün için beliti öyledir. F:ı~at J<'l' 
bir cinayetin cezasız kalmıyacag1 '. t•' 
desini de unutmıyalım. Belki gccil<l~ 
kat günün birinde mutlaka tah8 

eder. 

Bu haftaki milli küme maçları 
nesi ikmal edilmek üzeredir. Belediye, Polis müdürlüğünün mütehassıs me- İstanbul Futbol Ajanlığından: ~ 

.. l 11rıSl buraya bir çamaşırhane mütehassısı ge murları şöyle bir izah şekli buldular: 
tirmeğe karar vermiştir. Bu mütehas· - Cinayet ikinci istasyonda değll, ilk 
sıs çamaşırhaneyi tanzim edecek, bura· istasyonda yapılmıştır. Katar orada ha
sını Avrupadaki hastanelerde bulunan- ,rekete geçmeden evvel dört beş dakika 
lara benzetecek şekilde çal•ştıracak • ,durur. Bu müddet zarfında katil kadının 
tır. prkasından gelmiş, kadın ısandalyaya 

1) Uçok - Galatasaray karşı aşı : 
0 

ö• 
mayıs 1937 cumartesi günü saat 16,3 

Taksim stadyomunda olacaktır. o.'11! 
Ü 2., ro 

2) çok - Güneş karşılaşması » ıııd-

11937 pazar günü saat 16 da Taksiı11 5 

yomunda olacaktır. 



21..,. SON POSTA 

An karada idman şenlikleri 

Ankara atadı tribünlerinden ı•çlerimlzi seyredenler 

J{ızlarımı zın \idman ıöaterilennden iki intiba 

Aabra atatlmı tlolduran J,inlerc• halk önünde jimnaatik hareketleri yapan Türk kızlan 
~ b ............. """" ............... 

e 
Yukan4a 10lda: Kızlarmıız me. 

rasime başlamadan evvel. 
Ortada: Ritmik danslardan bir ıö · 
rünüş. 

Saida: Ge~ ve gürbüz kızları • 
mız geçit remıinde dik adımlarla 
yürürlerken. 

Sol kenarda: İdman şenliklerin -
den sonra yapılan koşulara başla • 
nırken .. 

Sai kenarda: c 19 mayıs 1919» u 
temsil eden gençler istiklal marşını 
dinlerken. 

-

Genç Ye tiri.üz kazları maz idman 1aparlarken 

Sayfa 7 

- --
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8 Sayfa 
1 SON POSTA 

lj RAIQ>V~ 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

ugün~~AN~:ogram Gümrüklerdeki eşya 
21 - Mayıs - 1937 - Cuma h k 1 d 

~~~:=1~1t mualk1ai. 12.50 Hava. en üz çı arı ma 1 
dls. 13:Muhtellf plak ne§r:lyatı ıı 
Akşam nepiyııtı: 15 §Ubata kadar gümrüklere gelmi§ olan lanla.şılmaktadır. Zirn bu takdirde maııarıı _ 
18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Spor bütün malların 31 maylS akşamına kadar 31 mayıs akşamına kadar gümrükten çıkar 

musahabeleri Eşrer Şefik tarafından. 20: Sa- blll kaydii§art kontenjana tabi olmadan çı- malan l!zımdır. İt.halatçı tiler.ar, bu günle~: 
di ve arkadaşlan tarafından '.J:ürk rnusildsl kanlması hakkındaki serbestlye rağmen dü- ı de bir tereddüt ve intlznr devresi geçlrıne 
'Ve hnlk §arkılan. 20.30: Ömer Rıza tarafın - ne kadar pek az tüccar malını çıkarmıştır. tedir. 

364 - - 367 -

V zü değil, ahlakı ve mevkii 
güzel erkek 1 

Kadm hayatın acılarmı tatmış 
olmahdtr 

dan arabca söylev. 20.45: Safiye ye arka - Buna da sebep şudur: Hükümet bütün it- Piyasaya bol miktarda buğday 
daşinn tarafından Türk musikisi ve halk hnliıttn serbestiyi knbul etmJş bulunmakta -

Ben erkekte yüz güzelliğinden 'Ziyade . 
ahlil:: ve mevki üstünlüğünü ararım. Yüz 
güzelliği gelip geçicidir, bu ikinci derece
ye bırakılmalıdır. Ahltıkı ve mevkii üs
tün olan bir erkekle yaşıyan bir kadınla 
yalnız yüzü güzel bir erkekle yaşıyan 

kadını mukayese edecek olursak, birinci
si her halde daha mesuttur. Buna naza
ran gene hayalimde bir erkek tipi var: 

Her derde deva bulan Teyzeciğim, 
Hayalimde yaşattığım kadın şu evsafa 

malik olmalıdır: 

şarkilnn, (saat ayan). 21.15: ORKESTRA. dır. Bununla beraber genel ithalD.t rejimin- geliyor 
22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: Pliı.kla de tatbik edilen esaslara göre karnrn::ı.mele- lırıe1'· 

n·n altı ayda blr, fakat müddetin hitamın - Piyasa_ ya çok miktarda buğday ce .,
0 

• sololar, opera ve operet parçaları • te i 
55 

b 1Td lm'..+~ .. s:;1 

dnn 40 gün evvel intişar etmesi lanın gel - d r. Dun vagon Uc; ay ge "l~· 
6 

vıı· 

Karakaşlı, kara gözlü, 'Uzun boylu, dn
si cazibeye malik olmalıdır. 

y AB ı N ıt t P R o GB A M mektedir. Kanunusanide llil.n edilen son ka- nun 22 vagonu Zirnat Bankıısın::ı. aıttir. 
İSTANBUL rarname haziranın sonunda bitec:ektlr. Bu gon çavdar, 2 vagon arpa gelmiştir. 

Bence tahsilinin ehemmiyeti yoktur. 
• 2% - Mayıs - 937 - Ccunartesl iUb::ı.rla yeni kararnamenin bugün intişar et- Borsada vaziyet 

Öğle neşriyatı: mesl icap etmektedir. " 
1 

sınd1-
Hayatın acılarını tatnıış olmalıdır. 

lzmirde İki Çeşmelik Dolaplı7cuyu 
caddesi N o. 28 de Yaşar Tıırgat 

H Yeni kararname. 1thaı ıt. tta ....... besti ... ,.,51_ Fransız frangı dun .ı.on.dra.. p yasnbıır'" 12.30: PlCıkla Türk musilds1. 12.50: ava- " ·"""" ..._ ü ıtı "" 
nı k·"" bul ettiği tak .. ' .... e tu·· ccann buyük bir 110,84 den muamele görm ştur._ Bu__ . r u·· -dls. 13,05: Muhtelif plak neşriyatı. ... uuu f k t kr Ac ti k d dü tu 
yekCın tutnn gümrük r esmini veı erek hemen ra~ e ar """ san m a ar.. ~~~~ ster• 

Akşam neşriyatı: malını çıkarmasında istical edilecek bir el - niturk 20,12,5 den muamele gornıuştur. 
Uzun boylu, geniş omu7lu, esmer, kuv
vetli bakışlı, iri siyah gözlü, dalgalı saçlı, 
mağrur, şen, herkesin sözile hareket et

- 368 - ıs,30: Piti.kin dans musikisi. 19,30: Kon - bet kalmamaktadır. Çünkü bu takdirde 31 lln 623 de açılmış 626 da kapanmıştır . 
ferans: Doktor Ali Şükrü (Çocuklara hasta- S · k" "h d" UZ 

Kadın inatçı olmamaht lık nasıl geçer, korunma çareleri). 20: Frunl mayıs kaydı kalmıyacaktır. Fakat yeni ka - Urıyeye Iraz 1 raç e tyQf 
·· f d A rarnamede bu kayıt yoksa tüccarın yarın - :Sil 

saz hey'etl. 20,30: Omer Rıza tara ın an - dan itibaren gümrüklere tehacüm edeceği Surl~eye _kir~ ihracına başlanmıştır .• ..ı. 
miyen bir genç. . . Subay, bahriye subayı, . Hayalimdeki .kadın müşfik bir anne, 
uçak subayı olursa daha çok hoşuma gi- jyi kalpli bir ev kadım, aile terbiyesi 

rapçn söylev, 20,45 : Fasıl saz hey'etl CSant ~-·:__ ·-· _ hafta uç yuz küfe ve kilosu beş kuruştan ..... 
A.yarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve bor- raz ihraç edllmi§tlr. 

der. Tokat: N. A. ,görmüş güzel bir bayandır. sa hnberlerl, 22,15: Plakla sololar, operıı ve~--•••••••••••-~ r-------------------ı 
~;.t . .!!!!~!1!.t;;. ___ .. ____ .. ™™...... lstanbul Borsası kapanış lsTANBUL 

fiatları 20 - 5 - 1937 Ticaret ve Zahire Borsası 
(Sarih adres ve isminin nqrini Ahlakı: Huyu uysal ve güzel olması 

istememiştir) ~tır. Kadında inat fena bir rehberdir. 
Tahsili: İlk veya orta olmalıdır. 

Ankara Akbll§ mahallesi Ergerı.ekon 
- 365 -

ideal kadm: rı~İSafirperver, sokak No. 32-34 de Bürhan Çetin ,,.·; k 
1 kad v ço Londra şakacı, uysa m _ 369 - Ş h . • d :Nev-Yort 

Şu tipte olan kadınlan severim: lstedigwim bayan: 25 ile 30 e rımzz e ~~~!o 
Boyu orta, balık etinde, yüzü esmer ve Briiksel 

boyasız, burun, ağız, dişleri ufak. kaşları, arasmda dul Dört oyuncusu eksik olan Atına 
saçları siyah. Benim istediğim bczyan: lzmir takımı Galatasaray ve Cenevre 

Tabiati: Uysal, zevcine karşı hürmel. Orta boylu, ibalık etind b · uzun Sofya 
• · firperv k kanh .. ..,.ır.,cı e, cyaz, G ·· 1 k l k Anısterd.am kar, mısa er, sıca ve~ . . ah çl -zeı, de . k" 2- ·ı uneş e arşı aşaca Pra 
T h il .. Az 1sa da 1 y ter ki va- f.üY sa ı, ne gu ne çır ın, <> ı f' g 

a s ı. o o ur. e d dul Viyana 
tan ·muhabbeti olsun. Aile hayatına atıl- pO yaş arasın a ··· Madrid 

dığı zaman kendisinin ve çocuklannın . Tabiati: KlskanÇ değil, tahsil aramam. C~mart~. günü Ga~tn~yla, pazar Ber11n 
sıhhatini düşünmeli, başaklann:ı muhtaç Gönül okşamasını, konuşmasını bilir, iç-

1
günu de Gu~~ takımile ıki maç ya~a- Vıı.rşoft 

1mı acak kadar dikiş" ve biçkiden anla- ki ve sazdan anlar, içki masasına iyi me- cak olan İzmınn Üçok futbol takımı dun Budapefte 
o Y d lil eh . . l- Bükre§ malıdır. ~ tanzim edebilecek bir kadın... sabah Ban ırma yo e Ş rımıze ge 

1 
Belgrad 

Susıırlukta Bir Genç . , miştir. Yokohama 
Ankara Cebecı Uysal sokak No. 35 ıle 0 ksik 1 k 1 n Üçok ta Moskon. (Adres ve isminin nc§'T:ini istemem~<:tir) • , yuncusu e o ara ge e 

ÇEKLER 

Açılış l\npnmş 

625.0i> 625.00 
0,7906 0,7905 

17.73 17.735 
ıs,02 J.S,0225 
4.6925 4.6925 

87.44 &7.44 
S,46 S,46 

64.00 64.00 
1.4382 l.4SSO 

22.68 22,68 
4.2096 4.2096 

13.44 U .44 
1.9675 1.99675 
4.1696 4.1796 
S.3840 S.S840 

107.68 ıcn.68 

S4.40 S4.40 
2.7486 2.741\6 

24.6<JS 24.695 

H. Seven b d Stokholm 
.Jtımı kafile reisi Mehmet ura a yapa- ------=-=--=-=---==-----
' cağı maçlar hakkında bize: 

3.1032 3.1032 

- 366 - ESHAM 
Kadın mutlaka beyaz olmalı! 
Bence her kadının kendisine göre bir 

tipi vardır. Fakat benim düşünceme göre 
kadın mat beyaz tenli, ince siyah kaşlı, 
ayni renkte parlak götlü, kumral ve gür 
saçlı bir kadındır. 

Vücudu balık etinde., boyu orta. bu tC'
şekkülat altında diğer bütün ar.alan gii
zel olmalıdır. 

Yeniden 52 
·Orta mektep 

c- Milli küme maçlarına başladığımız 
tarihtenberi her karşılaşmamızda iyı de· 

0

pecek oyunlar çıkardığımız halde hücum 
pattımızın iyi anlaşamaması yüzünden 
pek muvaffak olamadlk. 

Açılacak 1 Takımımız son haftalarda iyi bır ahenk 
A • :tesisine imkiın buldu. 

Maarif Vekfiletı orta tedrisatın du- '• haft 
·· d · kt d" Müf Burada, geçen a 'Fenerbahçeye rumunu gaz en geçııme e ır. et - 1 •• ter bili k 

Anadolu fDl. ~fSO 
p~ 
A. Şm.. $ 60 vn.deli 
BomonU - Nektar 
A.slan çimento 
MerkeZ bankası 

İl Bank.a.sı 
Telefon 
İttlha t ve Değir. 
Şark Değirmeni 
Terkos 

Aı;dış l.apanıı 

00.00 00 .00 
00.00 C0.00 
o.oo O.Ol 

ts.90 13,SS 
89.00 89 00 
0,00 oo.oo 
0.00 -
o.oo -. -

,03 -

1 

1 

20/5/937 

FİATLAB 

C 1 N S l Aşağı Yukarı 
- ----- -- ------

Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arpl\ 
Çavdar 
Mısır beyaz 
Mısır san 
Ku~eml 

Tiftik derlll 
Tiftik deri 
Güz yünü 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

1 

K. P. K. p,S 
6 10 6 17, 
6 s 6 30 
4 7 00 00 
4 
4 
5 
ıo 

110 
11>6 

ıs oo oo 
S4 4 3.S 
()0 s 4 
00 
00 

67 23 
24 15 
42 20 

107 20 
sıı 00 
27 So 
00 00__,. -

Karamanda arteziyeıı 
Faaliyeti müsbet 
Netice verdi 

Başlıca meziyeti ise ev işlenni tama
mile ve bilerek, istekle yapma)t, bilhassa 
yakınlanna karşı mütebessim olmak, ma
kul söz söylemek, vasat dereceyı aşma
mak şartile beşik ve salıncak meşgalesi
ni benimsemek, sun'i tuvaleti pek az 
mikdarda kabul etmek, muhakkak ort:ı 

tahsilli bulunmaktır. 

tişlerin tetkiklerine dair hazı.rhyacak - ,ka~ . yaptığımla ız 0~gülr:u _ ~: ~ k rs~ 
ları raporlar temmuza kadar M.aarif ve ıyı, an ~·- gor. u 1: ıa em e 
Vekfiletinde bulunmuş olacaktır. ~ç yap~rsak ıyı netice alacagımıza cmi- ISTİKBAZLAB 

Karamanda arteziyen faalıyeti bale• 
kında muhtelif neşriyat yapmış, yapı • 
lan aramaların müsbet netıceler ver • 
diğini yazmış, hatta ilk su çıkışının he
yecanını da resimle tesbit etmiştik. r~r 
kat geçenlerde ilk aramanın menfi ne· 
tice verdiği hakkında bir haber intişaı 
etti. Konya valisi bu haberin aslı oı.ırııı· 
dığını, aramanın müsbet netıce verdi· 
ğini ve ilk kuyunun esaslandırıldığıııl 

--------=--------• bildiriyor. Sayın valinin mektubun~ 

1 
memnuniyetle neşrediyoruz: 

Eşi geleceği zamanda tertemi'Z ve sade 
olarak beşuş bir çehre ile onu karşılamalı. 

Ankara f çhisar Tokyo sokak No. 9 da 
H. 1. 

(ismini yazmamt.§tır) 

Vekaletçe bu raporların tetkikinden nız. dedi. 
sonra önümüzdeki ders senesinden iti- Gelen oyuncular şunlardır: 
baren orta tedrisat sistemındc bazı de· Hilmi, Ali, Ziya, Hüsnü, Mehmet, Şük-
ğişildikler olacaktır. rü, Sait, Mazhar, Mustafa, Kemal, Na-

Üçü İstanbulda olmak üzere yeni _ ımk, Saiınden ibarettir. . . 
den memleket dahilinde 5 2 orta mek- Kaleci Nejatla Adil, Basn ve Enverm 
tep açılacaktır. Fakat bu orta mektep _ ,cumartesi günü istanbula gelmclerı ihti-
ler de ihtiyacı karşılayamıyacağından ,mali vardır. · 
önümüzdeki ders senesinden itibaren Galatasaray kulübü bu akşam İzmır 
orta tedrisatta da sınıl tedrısat usulü - :t.tçok takımı şerefine kulüpte bir çay zi-
nün tatbik edileceği söylenmektedir. ,Yafeti verecektir. 

Tilrk borcu I peşln 
• :ıı I vadeli 
• :ıı II vadeli 

Açılı, 

2:ı . 10 

2 J. 12S 
19 8) 

TAHVİLAT 

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

Anadolu mü. peş1n 

A\"ıı1' 
4J.OQ 
4'.) 00 
40.00 
40 00 
44 2D 

Kapanıı 

2.l ıo 
20.12s 
19-8:.J 

Kapaıııı 
40.0() 
4'>.4) 
40 oo 
4i> 0() 
44 25 

Son Posta'nın Tefrikası: 40 - Bir parti bezik oynayan yok mu?. Daha sonra o imzasız mektuplar .. bir 
- Diye onlara sesleniyordu: genç kızın yeni yeni kendin1 bulma -

~•111 .~0 ( ·, T L E N G•ı K9 Turbanla ikisi bezik oynamaya baş- ya başlıyan hayatında fırtınalar kopa-
- ladılar. öteden ev sahipleri, Lebibenin ran bu dedikodular ... Ya Turhanın ha-

etrafını sarmışlardı. lH.. Kfuniranı onların evinde ta· 
l a Fahrünnisa: nıması, sonra onlarla araları biraz 

Yaua: Kemal Razıd - Bu kadar erken biti bırakmak açılınca, kendisini bırakıp bu hergün 
-Buna da teşekkür ederim!.. Demek Diye soruyordu. olur mu? .. Diyordu. Hiç olmazsa bir yeni bir macera içinde gözierin1 kapa-

ki mavi boncuğun birisi de bende, öyle Çitlenbik gene yaramaz çocuklar gi- parti daha briç oynasaydık!.. yan kadına koşup gitmesi... Hele bu, 
mi?.Birisi Karniranda, <>nu biliyorum .. bi güldü: Lebibe gülümsedi: ona hepsinden acı, hepsinden ağır ge· 
başkalarında da var mı acaba~ .. :Neme· - Kolayını bulmuşsunuz ya, işte... - Kamiran oynasın! .. Ben yerimi liyordu. Turbanın yalanını tutar tut -
Iazım, kaç tane olursa olsun, bendekini Konuda komşuda elbet birbirimize ona bırakıyorum!. maz, ilk önce ne kadar üzülmüştü. Fa
nafıle ziyan etmeyiniz!.. Belki başkası· rastgeliriz. Ben bir daha poker oyna - Kfımiran da, Turbanla kocasını baş- kat gene de, onun bu kadarcık bir su • 
na da lazım olur. Haydi artık ibu taflan mam, eğer siz o zamana kadar kumkan başa bırakmış, onlara doğru geliyordu: çunu unutmak, örtbas etmek için, de • 
bırakalım. Şimdi Kiınıiran, sıze kimbi- öğrenirseniz, hep beraber oynarız. - Aman, iki gözüm, diye kaşlarını rinden derine içi sızlıyordu. Hele o im· 
lir ne kadar darılacak!.. Benimle ne - Beni yarım saat olsun, dinlemiye· kaldırdı. Biz, sizin yerinizi tutabilir zasız mektubu almazdan cvveJ, Tur -
konuştuğunuzu soracak, zavalh iç yü- cek misiniz?.. miyiz., hiç?.. han gelseydi de: cSana lfıyık gibi gö -
zünü bilmez, aramızda bir şey var, zan- - Neye yarar? .. İkimiz için de üzün- Fahrünnisa, Arif paşanın karısı ile kız rünmek için, seni kaybetmekten kork· 
neder!.. Kimbilir, onu da yatışbrm:ık tüdcn başka bir netice vermiyecek ol- larını kapıya kadar götürürken Nüvey , tuğum için yalan söyledim'.• dıye ken-
için neler bulup söyliyece.ksiniz. Hoş, dulttan sonra!...... renin '.kulağına eğildi: disine açılsaydı ,muhakkak kı Lebibe 
aramızda hiç bir şey yok diye yemin Genç kız yavaşca başını eğdi; Nü - Ne o, Çitlenbiğin Turbanla atası hepsini unutuverecekti. 
etseniz başınız bile ağrur.az ama, benim veyrede soğukça bir selam verdi; sonrn açıldı mı?.. - Bunu yapamadı, bari bir köşeye 
yüzümden niçin üzüntü çekesiniz>.. beraber yürüdüler. Dıye fısıldadı. Genç kız, birdenbire çekilip otursa, kendi kendini unuttur· 

O aralık Nüveyre de yanlarına gel- Turhan onlann arkasından bir kaç öfkelendi: saydı! .. 
mıştı Genç kız, ablasın1an daha hır • saniye baktı. Sonra dizlerinde bir ke· - Zaten aralarında ne vardı ki?.. Diye içini çekiyordu. Çok gcçmiye • 
çın, Turbana karşı adeta cıargın görü- siklik duydu; hemen oracıkta bir kol - Bülendin arkadaşı diye bir kaç defa cek, elbet, ilk günlerdeki bu kırgınlık 
nüyordu: . tuğa çöktü. Kiımiran, sanki uzaktan bize de geldi, hepsi o kadar... azalacak, sonra günün birinde hepsi si-

- Haydi, dedi,~ artık gidiyoruz. An· uzağa onu gözlüyormuş gibi, yanına - 11 - linip geçecekti. 
nemin başı çok agrıyor. geldi: Lebibe, çok üzüntülü günler gcçiri- Bu kadarla da kalmamıştı. Büıend de 

Turhan, hala Lebibeaen tatlı bir söz - Bunun, elbet, -yarını da var; elbet yordu. Şu bir iki ay içinde neler olmuş, gelmiş, bu acıyı büsbütün dağlamıştı: 
almak için kıvranıyor; kıs1k, donuk bir gene biz bize kalırız. Ben sana gösteri- neler geçmişti; Sadri için, ona danışma- - Ben ne bileyim, diyordu, mektep· 
sesle: rim!.. dan, babasının söz vermesi... Sonra nI· te iken iyi bir çocuktu. Biraz yaramaz-

- Demek, sizi bir daha göremiye • Diye başını sa1lıyordu. Öteden Nihat şanın bozulması ... Turbanla tanışması, dı ama, çok çalışkan, pek anlayışlı idi. 
ceğim, öyle mi?. da: ona birdenbire inanıp bağlanıvermesı... ( Arkaıı var ) 

Karamıının yirmi kilometre cenubu şnr· 
kisinde Zengen köyü civıı.nnda yapılan son • 
daj neticesinde 184 üncü metrede tazyikli su• 
yn tesadüf edilmiş ve fenni icaplara bınıı.eıl 
de bu derinlfk 324 metreye tndirllmiştir. 

Beş aydanberi inkıtasız ve fasılasız, dil., 
kikadıı yedi yüz litre su veren; Zengen 11 e 
ha valisinde gözle görülebilecek derecede b~ 
rlz inkişaflar yaratan artezlyenln faali.Yet 
ne rağmen, iyi netice alınmadığından ve 9 

mellyata nihayet verildiğinden bahsednıne 
si hakikatla tamamen zıt bir haldedir. 

11 Vaziyeti ışıklandırmak için bir kaç kC 
me Ue hülıisn edelim: 

ı) 324 metreden fazla derinliğe ınumes1118 

fenni bir lüzum olmadığından ve dnldknd" 
ki su miktarı da artmadığından delme anıc 
liyesine son verilmiştir. 

1 2) Her arteziyende oldu&u gibl toprak n 
tındaki muhtelif tabakalo.nn oyulmnsınd' 
kolaylık lçln birbirinden geçeıı ve tedriceJJ 
küçülen lruturlarda borular kullanılması tLl 
blidir. e 

Bu esasa ıstlnaden Zengende de 111,80 nı 
re 380, 77, 30 metre 330, 100,47 metre 241 "e 
324 metreden 203 milimetre dlyametrınde bO 
ru kullanılniı.ftır. 

Boru çekme; menfi bir netlcenln &0nU d~ 
lalığıyla beraber müşkülAUa tedariki vıır 
olduğu gibl birbiri içinde dört borunun b~ 
ıunmasına da l11ç bir zaman lüzum ve i~11e yaç olmıyacağından bunlar çekllerek yer ,

0 165 mlllmetre dlyametrinde bir tek boru 1' 
nulmuştur. dC 

Bor uçekme; menfi bir neticenin sonu 
ğll, müsbet bir Lşln esnslanmasıdır. clll 

3) Çimento ~hwusuna geUnce: Da!d1'~0 yed! yüz litre su veren tahtelar·ı tnzyittn esi 
ruyu oynatması ve dahili deliği çbkertın ııt.l 
her zamnn.ihtimnl dahilindedir. Bu lbtlıtlıııt 
karşılamak üzere artezlyen deliğinin en ri.\ 
kısmında gomi ve çimento ile boru kaytılll 11 .. tcsbit edilecektir. Görülüyor ki, delik, çıırıe1 tolanIDl§ değil, boru çimento ile toprak 6 

tında kayalara rabt ve t.esbıt cdilmiştJr. 
1 

•cll 
Asırlarca, suyu yalnız göklerden beki ~ıı· 

Konyanın en son jeolojik bllgller ve ~ırı 
sıtnlarlıı sulanması ve rejimin vauınd11;11• 
tıınmsal ve ekonomsaı bakımdan kalkınrıt 
sını istihdaf eden ideallerini tnhalı:kU~ e tı 
tirmek için çalışan v11Aşet.1nılztn ınO!bt:t ~· 
serlerlnden biri hakkinda ranlış yuııarı ıııol' 
hlh etmenizi doğru özıtllhttıı:f\ıden tıtı 
ve savııılarımm kabulüntı dUerım. 

1 &oo,.a. Valil 
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iTTiHAT VE İERAKKİİIN SONU 
lall~ Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, •sıl DldUler ? 

J!oşta. nın Hikayeleri 

MÜDÜRÜN HiDDETi 
---------·-- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -- Makledell: N.lmfl( Mustafa 

Muntazam askerin karşısın,da 
Anzavur mağlôp olmuştu 

Yarmki nushamızda: 

Çocukluk arkadaşım 
Arapçadan çeviren: Faik Ber men 
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Endüliis -Şövalyesi 
Abdurrahman 

Yazaıa: A. R. 

Abdürrahman gözlerini Salibin gözlerine dikmişti 
bütün halkın ona niçin sihirbaz ve büyücü 

dediklerini ancak ıimdi keşfedebilmişti 
Bir Arap, ona bir 

hazine bağışlasa, sa
kın o hazineye par· 
rnağının ucunu bile 
uzatmasın ... En bü • 
yük zaruret içino 
düşse, hatta açlık • 
tan ölüm halıne gel· 
se; gene bir Arabm 
yardımını kabui et • 
mesin. Böyle bir ya:
dımla hayatını kur • 
tarmaktansa, mem
nuniyetle ölümü ter 
cih etsin. 

- Bu kadar mı'? 
- Evet.. onun va· 

siyetleri bu kadar. 
- Ya, İspanyol • 

lar.. onlar için bir 
§ey söylemedi mi?.. 1 rine dayıyarak uzun bir kahkaha bas • 

- Hayır. mıştı. Sonra: 
- _Ala ... ~u h~lde; b~~amın ruhu, ta- _Ben .. ben peygamber h~ ... Ah ba-

n:ıamıle. ~usterı~ ola~ılır. O~un bu .va· bamın dostu!.. Benim gibi bir peygam· 
sıyetlerını, harfı harfıne yerme getıre- her kullanırsan, hiç bir zaman iyi bir 
ceğim. mabut olamazsın ... Şunu düşün ki; ben; 

- Haa .. şimdi bunlara benim de ilave vicdanıma ve kılıcıma tapmaktan, çok 
edeceğim bir şey var. memnunum. Bırak, böylece kalayım. 

- Ne;>.. Ve sadece babamın vasiyetlerine sada· 
- - Maksat, babanın ruhunu mem • kat göstermiye çalışayım ... Anltyorum .. 

ıiun etmek değil mi?. bu dinin niçin icat edilmek istenildiği· 
- Tabii. ni anlıyorum. İntikam, öyle değil mi? .. 
- Öyle ise, babanın başladığı bir işi .Aıa. Bu intikamı, unutmıyacağım. Fa-

ıikmal etmelisin. kat babamın .. senin .. belki de bütün 
- Hangi işi? Berberilerin intikamını alırken, hiç bir 
- Din işi. zaman ğizli bir silah kullanmıyacağım. 
- Ah, babamın aziz dostu... İşte, Yıldırım, bana kafi gelecek. O, ben, ve 

bu yaşa geldim geleli anlayamadığım vicdanım .. emin ol ki, bu üç kuvvet; o 
bir iş varsa, o da bu din işi..· Bunda gizli dinden daha fazla iş görecek. .. 
da, mazurum. Çünkü babam bana bir Allaha ısmarladık, babamın dostu. 
'ley öğretmedi. Bilmem nedense, annem Diye bağırdı. 
do! galiba buna lüzum gö!nıedi... Bir 
glin babama sordum: «Baba!.. İslamlar, 
hirlstiyanlar, museviler; hep ayrı ayrı 

* BİR ŞENLİK GECESİ 

:Allaha tapıyorlar. Acaba bunların han- Kurtaba şehrinin her tarafından nu!' 
glsl doğru? .. > dedim ... Bab:ı.m, bir müd- fışkırıyordu. Sokaklarda, kalabalıktan 
det sükut etti. Sonra; «Oğlum!.. Bun - geçilmiyordu. Her cins ve her millet -
ların hiç biri yanlış deği!. Fakat ben ten mürekkep insan kütleleri, şehrin 
sana sadece bir şey tavsiye edeyim ... cadde ve sokaklarını dolduruyor .. ve 
Sen; evvela vicdanına, sonra da kılıcı- bütün bunlar, gürültülü bir sel halin· 
na tap.> diye cevap verdi. İşte ben de de, umumi meydanlara doğru akıp gi
o giindenberi benim bu iki mabuduma diyordu. 
tapıyorum. Tapıyorum ama...... Şehir, baştan başa donanmlştı. Her 

Salih, derhal Abdurrahmanın sö • tarafta, şehrin servet ve zinetini gös· 
zürıü kesti. teren bir haşmet vardı. Balkonlardan 
·- Anladım, oğlum .. ne demek iste- "rengarenk halılar, şallar, kumaşlar ve 

dF~ini anladım ... Henüz bu karışık iı- çiçekler sarkıyordu. Pencerelerden, 
lerin içinden çıkacak yaşta değilsin. duvalardan; caddelerde ve sokak baş -
Il.atta onun için ben de sana bahsedece· larında kurulan taklardan, binlerce 
ğim şeylerde mütereddidim ... Eğer ba· kandiller sallanıyor .. ve bunlardan, coş
·oan sağ olup da seni kafı derecede bü· kun bir ışık dalgası taşıyordu. 
yünıüş ve yetişmiş olarak görseydi, hiç 
şüphesiz ki sana bir çok şeylerden 

bahsedecekti... Fakat o, her şeyi zama· 
na tcrketti. 

Amma, artık babam yaşamıyor. 
Salih, büyük bir azim ve metanetle 

cevap verdi: 
- Fakat, ben yaşıyorum ... Ben .. ben, 

onun vekiliyim. 
- Vekili mi? .. 
- Evet.. onun vekili ... Senelerden· 

beri bu ücra köşeye çekildim. Onun 
bana telkin ettiği şeyleri tekemmül et· 
tirdim. Bugün, her şey hazır. Sadece, 
bu yeni dinin neşrine bir sfıhcı hazırla· 
mak .. sonra da, işe başlamak lazım. 

Abdürrahman, Salibin önüne çö • 
melmişti. Dirseklerini. dizlerine day~
yarak gözlerini Salibin gözlerine dik • 
rnişti. 

- Nasıl saha? .. 
Demişti. 

- Mesela.. İspanya gibi bir saha ... 
Şimdi orada, zıt hisler .. zıt fikirler.. ıt 
temayüller birbirlerile çarpışıyor ... Bu 
çarpışmadan niçin biz istifade etmiye
lim. 

- Nasıl istifade edelim? .. 
- Bu, senin için çok kolay ... Genç · 

sin. güzelsin, bükülmez bir kolun .. ye -
nilmez bir kılıcın var. Kudretli bir 
peygamber olabilirsin. 

Her taraf; bir ses ve kahkaha tufanı 
içinde idi. Kolkola giren gençler, hep 
bir ağızdan şarkılar söyliyerek büyük 
bir neşe ile (büyük meydan) a gitmek
telerdi. 

Bütün bu insan akınının içine, tek 
başına bir genç te karışmıştı. Uzun boy
lu,' geniş omuzlu, dik ve mağrur bir e
da ile ağır ağır yürüyen bu genç; bü
tün gelip geçenlerin nazarı dikkatini 
ceJbediyor .. bütün başlar, ona doğru 
çevriliyor .. gözler, bir müddet onu ta
kip ediyordu. 

Sol elini kılıcının kabzası üzerine 
sımsıkı yerleştirmiş olan bu genç, et -
rafındaki halkın kendisine gösterdiği 

alakaya zerre kadar ehemmiyet ver • 
miyor .. Kalabalığı dirseklerile yara ya· 
ra ilerliyordu. 

( Arkası var ) ........................................................ -. ... 

Abdürrahman, daha kuvvetle gözle· ~ 
rini Salihin gözlerine dikmişti. Bütün OOLA~AMA1ÇINl7 
halkın ona niçln (sih!irbaz .. büyücü) "F Jia.. K ~T 
dediklerini, ancak şimdi keşfedebilmiş· ~~:~:..,.. .. :BSon Posı: a 
ti. Abdürrahman, birdenbire yay gibi DAl<İ "(31 R.. İ LAN•• 
yerinden sıçramıştı. Ellerini, böğürle • - OOTOM- -OU<-•EY•i- H.El•G•U•N- O•O•LA• S•lll._. 
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BARBAROS 
..._ ...... Korsan Pe,inde 

Barbaros 
Dümenci eski bir 

dümenc.iY,di.. 
Barbarosun bu 

hikayeyi omuz sil • 
kerek karşıladığını 

gördü: 
galann istediğı kur
let gibi, her yıl ver· 
gilerini muntazam 
almak isterler, Hııır 
bey! Eğer (Ölüm 
Burnu) ndan geçer
ken, bu korkunç dal 
gaların istediki kur• 
hanı vermezsek, bir 
kurban yerine ytiz • 
Ierce kurban vere • 
ceğiz. Gemilerimiz • 
den hiç birini kur • 
tarmak kabil olını • 
yacak. 

Barbaros elıni şa· 
kağına koymuş dü • 
şünüyordu: 

- Ben vergi ver· 
meğe alışmadım, 
Mehmet! İdaremde 
bulunan memleke;; 
ler bana vergi ve • 
rirler. Bahusus bir insan vergisi .. bunlt 
yapamam! Kazaya boynumu eğer, ge· 
çerim. 

* Doğan bey uyamnca .. 
Barbaros kaptan yerinde dolaşıyor • 

du. 
Yedek kaptan istirahate çekilmişti. 
Doğan Bey esniyerek uyandı: 
- Nerdeyim ben .. ? 
Kendi gemisindeki gemicilerin adla· 

rını sayarak bağırdı: 
- Ahmet... Çolak Hüseyin ... Köroğ

lu ... Boynu yırtık Mustafa ... Nerdesi • 
niz? 

Kuru sedirin üstünde yatmaktan ka
burgaları tutulmuştu.. omuzlarını u • 
ğuşturarak yerinden kalktı. Başını te
pesindeki halat yığınına çarpt~. 
Doğan Reis hala sarhoştu .. 
Ayılamıyordu. 

- Ne kadar çok içmişim ... 
Diye mırıldandı. 
- Fakat burası neresi? Benım kama

ram bu kadar dar değildL Benı bir me
zara sokar gibi, bu deliğe nasıl atmış
lar? 
Alaycı bir ses işitti: 
- Geminin battığını ne çabuk unut

tun, aslanım?! 
Doğan başını arkaya çevirdi.. 
- Vay, sen misin, dümenci ~fohmet? 

Yahu ,beni bu mezara kim soktu? Ke -
miklerim kırılmış tahtaların üstünde 
yatmaktan .. 

- Orası benim yatağımdır, gözüm! 
Sana onu ikram ettiğime ~ükret! Boş 
yer yok gemide. Geceyi ya anbarın bo
ğucu havası i~inde, veyahud güvertede 
dalga ve rüzgar altında geçirecektin! 

- Barbarosun kamarasında r.eden ya 
tırmamışlar beni? 

Dümenci Mehmet rgülümsed;: 
- Orada dişi misafir \'ardı .. bilmi • 

yor musun? 
Doğan Reis hafızasını yokladı .. 
Dalgın dalgın etrafına bakındı .. 
Düşündü .. 
- Ben çok sersemlemişim, Mehmet· 

ciğim! Benimle alay etmekte haklısın! 
Korsikaya yaklaştık mi? 

Dümenci Mehmet elile uzak sahilleri 
göstererek: 

- İşte, dedi, (Ölüm Bumu) göründii. 
Orasını dönünce Korsika limanına va
racağız. 

Güneş epeyce yükselmişti. 
Dümenci Mehmet, Doğan beyi yanı

na çağırdı: 
- Buraya gel istersen .. biraz hava 

alır, çabuk açılırsın! 
Ve kendi kendine söylendi: 
- Barbarosun kamarasında sakladığı 

eski şaraptan Allah düşman·n~ bile na· 
sib etmesin. O zıkkımı ben de ne za -
man içsem, kırk sekiz saat başımı kal· 
dıramam.. 

Yazan : CeUU Cengiz 

Korsikoya yaklaşmıştı 

Doğan Bey Mehmedin yanına sokul
du. 

Deniz çok dalgalıydı .. 
Kaptan yerinden Barbarosun gür se

si işiditiyordu: 
- Yalpa şiddetleniyor.. yelkenlere 

dikkat! 
Mchmetle Doğan bey yavaş yavaş 

konuşuyordu: 

- Korsikaya varır varmaz sahile çı· 
kacak mıyız;> 

- Onu Barbarostan başka kims~ bil· 
mez. Sahile inip inmememiz vaziyete 
bağlıdır. 

- Ne o .. bir tehlike mi umuyorsun? 

denizcilerden bir tek adam var: Ami • 
ral Alvaro. Onu da pek llA biliyorsun 
ki, Halkulvad kalesinde bıraklık.. ne 
zaman donanmasını düzdü .. ? Ne vakit 
yola çıktı .. ) Olacak iş değil bu. Sen 
boş yere endişe ediyorsun! 

Doğan bey mütemadiyen esnıyordu: 
- Sana çene yarıştıracak halde de-

ğilim şimdi, Mehmet! Başını hali dö " 
nüyor. ( ArkU\ VGT ) 

·-·· .. ············-··· .. ••••••••••• ... ---···-· ••• • ' et'!' r-
N ö bet ç ı 
Eczaneler 

- Y ooook. Tehlike değil ama.. her Bu gece nöbetci olan eczaneler tmalar • 
halde tedbiri) tlavranmak gerek. dır: 

Tedbire ne ihtiyaç var?! Otuz gemiye İstanbul cihetindekiler: 
yakın bir kuvvetle Korsika lımanma Aksarayda : <Zlya Nuri>· Beya.zıdda : 

(Asador). Fenerde : <Hıisameddin). KA· 
girince, bize kim ne yapabilir? ragümrükte : (Suad). samatyada : <Rıd· 

- Elden üstün el vardı!", Mehmetci- van>. Şehzadebaşında : (Hamdi). :& • 
ğim! Oraya varınca yetmiş seksen gc· yüpte : (Hikmet Atlamaz). Emlnönünde: 
midt!n ibaret bir İspanyol donanmasi!e <Bensason). Küçükpazarda. : nııtmet 
karşılaşmamız ihtimalini ben her za - Cemil). Alemdarda : (Eşref Neşet). Ba· 

kır köyünde : (Hilfll). 
man düşünürüm. Beyoğlu cihetindekiler: 

Dümenci Mehmet gözlerini süzerek İstiklal caddesinde : (Galatasaray). Tü· 
genç kaptanın yüzüne baki!: nelbaşında : <Matkovlç). Galatada: (Ye-

- Duyduğun bir haber mi var yo~- nlyoll. Fındıklıda : <Mustafa Nall-.Cum· 
sa? Bu endişeye sen ehemmiyet ver • hurlyet caddesinde : CKürkclyan>. K.al-
mezdin! yoncukulluğunda : (Zafiropulos). Ftruza

ğada : (Ertuğrul). Şlşllde : (Asım). Be-
- Hayır... hiç bir şey duymadım. şlktaşta : <Süleyman Receb). 

Tahmin ediyorum. Boğaziçi ve Adalarda: 

- Olabilir. Fakat, mevsimsiz bir Üsküdarda : (Ömer Kenan>. sarıyerde: 
tahmin bu. (Nuri>. Kadıköyünde : (Sıhhat., Rıfat). 

- Neden?.. Büyükadada : (Halk). Heybelide : (Ta· 
- Çünkü İspanyolların güvendiği ,_n:.:;a::ş:.:.>·;,_ ___________ _ 

" ' ) 

Alelade TUVALET veya TALK pudrası 
değildir. O bilhassa çocuklar için ha· 

zırlanmış ve çoçuk hıf zıssıhhasına 

tatbikan yapılmıştır. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRA Si 

kullanan analar onu reklam etmeği 
memleket borcu bilmekte ve bize 
hergün binlerce teşekkür mektubu 

göndermektedirler. 
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Midenize 
i 

Dikkat ve 

Yi HAZIM 
ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini 

tabrişv:derıer Ekşilik, Hazımsız-

lık ağırlık baş dönmeleri 
' hissederler. 

MAZON 
MEVVA TUZU 

Hazımsızhgı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 

inkıbazı defeder. B~ıgoıı.den bir. şişe MAZON alınız 
llıç bır mümasıl mllstahz. rla kıyas 

kabul etmez. MAZON isim horoz markasına dikkat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu Istıuıbul 
Yeni postahane arkasıııda No. 47 

Adanaya kaçan işıklarJD maceraSI \ Suriged e 
Yumuşame hareketi 

Peştede neler 
görüşüyorlar ? (Ba§ tarafı l inci sayfada) 1 Ha s· ln \ ~ · -l. - yır... ız ya ız konuşur, anla- (Baş tarafı 2 inci soYJada) 

. n, şımartıcı bir şefkat ve ihtimam i- şırsınız ... Vakıa Selma doğru kızdır am mıza Ermenilerle çıkması kadar yanlış 
t:d~ yetiştiği için, vücudü vaktinden ma, ~~n kandırırsın. Hemen şimdi gi· bir siyaset olamaz. Macarı·stanla Yugoslavya 

Ylı erken inkişaf etmiştir. Ve on üç decegız! 
Yaşına henüz basmış bulunmas;.na rabfi- B · ' * aras d 1 • • ın u vazıyet karşısında kurtulamıya- ın a an aşma zemını 
,_ en, on yedısini doldurmuş bir genç cağını anlayınca: ._B~ndan. on beş sene evveline kadar h , 
iliz k d ·· ·· , b k b E azır1anıyor 
d' a ar olgun, dolgun gorunme.Kte • - Peki. .. dedi ... Fakat ayrı ayr: yol- uyu .. ır rmenistan davasının arka-
ır. !ardan gidelim Çünk·· be b b sında dunyanm en büyük devletleri var- Roma 20 (AA.) - Corriere Pada ı, 
~-h 1 ,., Ik · u n era er k d T '" k" B c· ' ı a, Şehzadebaşındaki "'- nci i · gitmem diye yemin ettim. en e ~.r ıye, mevhum bir varlık kar- no, . ıano nun Budapeştectek1 görüş~ 

lnektebin son sınıfında bulunmakta, Ben buna razı oldum. Birlikte ev • şısında Türk hakikaten Türk olan b~r melerinin Macaristan ile Yugoslavya a• 
\te Fen Fakültesinin bahçe kapısı kar- den çıktım Ay 11 - .d hakkı ısrarla müdafaa etmiş ve maksadı- rasında bir anlaşma vücuda getırmegı"· Şıs • rı ayrı yo aman gı e • . • • . . ' ına düşen küçük, ahşap evde otur • rek mektebin kapısında buluştuk. 0 na nasıl olmuştur. Bugün, Suriyt>nin, .:rıanon -~uahedes~nden ve Küçük İti• 
lnaktadır. mektebe benden evvel varmış... Ben! mevcut olmıyan bir Türk tehlikesine 1afın tesısındenberı Budapeşte ile Bel• 
J!a Babası, Türkiyenin en eski ıneddahı, görünce: karşı mevcut olmıyan bir Ermenilik kuv- grad arasında muallakta kaln...tş olan 

Y Tahsin Dinletir'dir. - Girdim, sordum. .. Selm.:ı daha gel· v~ti ile tedbir. almayı düşünmek, sadece ~eselelerin hallini teshil için İtalyanın 
d l<üçük cNihal Dinletir> kalın du - memiş! dedi... b~r ~~flettir. Öyle bir gaflet ki Tüıkiye- bır tavassutta bulunmasını istihdaf e~ 
~klı, hafif yayık burunlu, fazlaca e~· Vaziyet beni büsbütün şüphelendir- Y~ sınırlendirir, fakat Suriyeye ·fiilen hiç mekt.€ olduğunu temin eylemektedir. 

r, ve çok kıvırcık saçhd•r. Fakat u- diği için: ~ır ş~y temin etmez. Bunun jçin, gönül Ayni gazete diyor ki: 
~Vla~ının, mevzun yüzündekı çok a • - Ben, dedim, bu işin peşini bırak- ıste~dı ~i Abdurra~man Şchbende: gibi • «B. Cian-0, Maca:i~tanın .~~!1iden al• 
enk}ı birleşiş, ona cazib b ir sevimlilik marn ... Şimd· g·t ··d·· d . . 1 Surıyenın nasyonalızm hareketin~ ön- lahlanması meselesını de gorusecekt!r, \Je~ ı ı mu ur en ızın a ... d l"k t . b" . B . ,. ıı ·•.ıektedir . Selmanın e · k d .d - . 1 er ı e mış ır ınsan, bu gaflete düş- u sı1ahlanmaya evvelce muarız olıul M h vıne a ar gı ecegız. . S . d k" K"" .. k .. 1• 

1

,_ ~ itinde, Nihale,· dudaklarının ka- O bı·raz d"" ·· d""kt 1 mesın ve urıye e ı taraftarlarına dcsi:"ı uçu ıtı afın, Avrupanın simdiki va• 
l!ll} _ uşun u en sonra razı o - . . . . - · . . • · dan,ıgından, burnunun hafif yatık1ığın- , du. &n eve döndüm. 0 da ızin alıp e· ,kı: ·b~arıh~lle ~endbı kend.~i~.i yiyıp bitir- zıyet;. dolayıs1ıle, hart.ık rnuha!efet etmlı 
\t saçlarının fazla kıvırcıkl'ğından, Muhitinde Habe~ Kraliçesi diye ve gelmek üzere mektebe girdı. mı~ ır ~ı etın akıyetussuyufu ile bir- yecegı zanno una ilır.> 
~ lt!ninin fazla esmerliğinden dolayı: tanılan küçük Nihal .. Eve girip yukarı çıkınca bir de ne leşıp tanhte. k:ndi kendisini yapı:ıış ~-e 
~ abeş-, ve orijinal güzelHğinden do· _ Ağlama ... Allah büyüktür! k<ıbi _ goreyim? Kızın sade çorabı dcğii man- her zaman hakım olarak yaşamış hır mı!-
;; .. da: cKraliçe> lfıkabı takılmıştır. linden sözlerle teselli vermeğe çaba • tosu, fanilaları, ipekli esvapları da or· Jete ~arşı d~rmak abesle iştigaldir.> 

k~""Uçük cHabeş Kraliçesi», neş'esi, ze· larken, kendi hıçkırıklarını yenemi • tada yok!. Hele, konsolun göziiniı açıp, ~urıyede~ı y~muşama harcke!i esna
~ası, samimiyeti ve sevimliliği sayesin· yor: c 750> liranın yerinde de yeller estiğini sın .a bu sozlerın faydalı olacagını zan-
n kendisini hemen bütün arkadasları· - Tam, diyor, 48 saattir gözümüze görünce, baş örtümü bile alamadan e'v· nedıyorum. Muhittin Bh'gcn 
a sevdirmiştir. • den f 1 d An uyku, kursağımıza ekmek, gönlümüze ır a ım. Soluğu mektept~ aldım. 

Üs •• nesi Halide, ve babası Tahsin de rahat girmedi! Polis müdüriyetile Be- Mektep muallimleri: 
tune titremektedirler. yazıt merkezi, Beyazıt merkezile ev, ve - B~gün hiç görünmedi! deyince, 
(ti * evle postane arasında durmadan, so - neye ugradığımı şaşırdım! 

d .), yani Mehmet, on sekiz yaşın • iuk almadan mekik dokumaktan diz Maceranın mabadini, gittikçe heye-
\1 adır. O da çok esmer, şehla bakışlı, in- bağlaı:ım çürüdü. canlanan biçare zevcesini ikide birde 
d:ı~ık siyah saçlı, kısa boyıu, zayıf bir Bir yerime inme inmezse, mucize sükuna, sükUta ·davet ede;ı bay Tah -

ikanlıdır. . d d" B sayacağım!.. sın en ınlcdim: 
ş h~ndan on beş gün evveEne kadar, Ve göğsünü daraltan azabı boşalt - - Bana haber geldi. Derhai karako-
~ ~adebaşındaki Hilfıl sinemasının bi- maya çalışır gibi, geniş bir nefes al - la koştuk. Mektep arkadaş;arı arasın • 
tn °ntroı memurluğunu yapan Mch - dıktan sonra ilave ediyor: da tahkikat başlar başlamal :Mehme'. a 
deet, tnütemadi ihmalkarnkları yüzün- _ Telgraf, tramvay, te1efon, otomo· dındn birisile düşüp kalktlğını öğren-
~ bu vazifesinden çıkarılmıştır. bil masrafı on beş lirayı aştı ... Cebim- dik. 

Jl} aaınafih, Mehmet, işsizliği pe1t u - de on beş param kalmadı. Çünkü kız, Mehmedin en yakın :ırkaaaşı İsmaii 
2 
Utsamamıştır. Çünkü Cağaloğlunda evin içinde ne kadar para varsa alıp adında bir talebeymiş. De!'haı o ele ge

~\'cesi ve küçük kerimesile oturan ba- götürmüş. Şimdi, yarının nafakasını, çirildi. Fakat o zamana kadar bir kaç 
" sı, ~endisine de bakab!\ecek v::ızi - masrafını bulmak için, bu gece hokka- saat vakit geçmiıo:ti. 1smail istıntakta 
,,ettedır. ~ bazlık yapmak 13.zım. Allah rızası için sıkıştırılınca: * söyleyin, bu kafayla, bu gövdeyle, bu - Evet... dedi... Sizin kızı k:ıçıran 
da~ehmetle .Nih.~l, bundan 7 - 8 ay ka- yürekle insa~. mah.~lle .~ahv~~in~e med ~ehme_tti.r. Sabah leyi~ ben. ae _beraber
Jtıa e~el, bır gun, Mehmed.in çalıştığı d~hlık edebılır, guleb_ılır, guldurebilir dım .. Bırlıkte ~:om?bı1e bmdık. Oto -
dQ~ l sınemasında tanışıyorlar. Da!ıa mı? Fakat elinden gelırse çıkma! mobılle Kadıkoy ~skelesın~, vapurla 
Çbı&ru.su,. ay~ı muhitte bulundukları i· Annesi, dert. dökmek ihtiyacile, ve ~aydar.paşaya geçtik. Onlar, :t\d~naya 
ıf· bırbırlerıne sık sık rastlıyan, göz sual sormamı bıle beklemeden, kızının bırer bılet alarak, saat onu yırmı geçe 
g~Zen, gülümsiyen küçük aşıklar, o gün ortadan nasıl kaybolduğunu b:r de ba- kalkan trene bindiler. Ben de tren ha· 
d~eınada konuşuyor, ve başk:ı bır yer- na anlatıyor: reket ettikten sonra geri döndüm!. 

buıuşınak üzere sözleşiyorlar. - Dün sabah (Çarşamba sabahı) sa- Onunla aylardır dolaştığını herkes 
a llu suretle başlıyan münasebetler: de at sekiz su~arı_n?a idi.. Baktım, Nihal biliyormuş. Kimse çıkıp ta bana: 
• Ylatca devam ediyor. İki tecrübesiz a- kalkmış, evın ıçınde bır aşağı, bir yu - - Kızına göz kulak ol! demedi. Bu 
~lt, tnünasebetlerini gizlemek lüzumu· k?rı dolaş~p du:uyor. Halim beğenme- muhitte, karınca kaderince herkese: 4yi
'U~ duymadıkları, hatta bu maksadla en dun. Ya hır şeyıni kaybetm~ş. yahut drı lik ettim. Birisi imdadıma yetişmedi! 
i tk bir tedbire bile başvurmadıkla!': san~ılan~ış sandım. Ben toparlanıp da Bu işde aşk maşk yoktur. Delikanlı, 
hçi~ı tnuaşakalarını, Şehzadeb2şı mu - aşagıya ınmeye hazırlanırken: hem canımı, hem ı:ıalı~ dolandırdı. 
t 1nde duymıyan bilmiyen görmiyım - Anne ... Ben fırına kadar gidiyo • Aşık ,olsaydı, evvela gelıp kızı benden 
aJnııyor. ' ' rum. Bir çörek alacağım! istemesi lfızım değil miydi? Hem on beş 

b lierkesin bildiği duyduğu. gördüğü Diye seslendi. yaşmda mektep kaçkını sevgiden ne an-
u nıa ' · ·· · lar' herd ceradan yalnız, Nihalin ailes. ha- Uç beş dakıka sonra döndüğü zaman · .. . b . h b 

lar a: değildir. Mehmet, yakm dost - eli boştu. Ben sebebini sorunca: - Henuz hıç ır a er alamadınız 
llıe~ın söylediklerine göre, zeylir. ek - - Bayatmış ... Vazgeçtim almaktan! mı? 
l'l'ıu Yerken bile, Adanadaki halasının dedi. Ve bu odada bir müddet oturduk- - Hayır ... Eskişehir emnıyet mü • 
raı a~zarn servetile, ve muhayyci mace· dan sonra yanıma geldi: dürlüğüne, bir yıldırım, b~r de iadeli 

lWaaş alan mütekait 
Ve yetimler in 
Adedi 76 bin 

(Baş tarafı l inci ~ayfada) 

maaş alan tekaüt, dul ve yetimlerin umu
mi yekunu 75.884 ü bulmakta idi. 

Hazine, mütekait, dul ve yetim maaşı 
olarak ayda 1.373.808,53 lira ve senede 
16.509.755,90 lira ödemiştir. Bu raknm ve 
yckiınlara vatani hizmet tertibinden ma
aş alanlarla mülhak bütçe ile idare edi
len daireler ve devletin doğrudan doğ
ruya işlettiği müesseselerden tekaüt ve 
yetim maaşı ile tazminat alanlar ve te
kaüt edil<.>nlere verilen ikramiyeler da
hil değildir. 

Esaslı emek sarfile vücuda getirildiği 
anlnşılan bu cetvel, yurdun hayat ucuz
luğu noktasından hangi mahallinin te
kaüt, dul ve yetim maaşı alanlar tarafın
dan tercih edildiğini göstermek bakımın
dan da ehemmiyetlidir. Devletten tekaüt 
ve yetim maaşı alanların mütekasif bu
lundukları başlıca vilayet İstanbuldut. 
Burada bu nevi maaş ashabından 2!l.295 
kişi oturmaktadır. Her ay hazine İstan
bulda tekaüt, dul ve yetim maaşı olarak 
661.148.15 lira, yani her üç ayda bır iki 
~ilyon liraya yakın para dağıtmaktndır. 
lstanbuldan sonra, bu gibi maaş nshabı
nın temerküz ettiği başlıca vilayetler Sl

ra ile şunlardır: Ankara, İzmir, Bursa, 
Kastamonu, Konya, Manisa, Sıvas. 

Ankarada 3.842, İzmirde 3318, Bursnda 
2987, Kastamonuda 2077, Konyaua 1365, 
Kocaelide 1464, Manisada 1120, Sıvasta 

1079 tekaüt, dul ve yetim maaşı alan var
dır. Hakkari vilfıyetinde ise ancak 19 ma
aş sahibi bulunmaktadır. 
---·-·--·--.. ----·----

Çnnkn; 
Buton cihanda elli senedir daima tıs
tun ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Buyuk bir bilgi ve uzun bir tecrnbe 
mahsuln olarak vncuda getirilmlt 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şölıretıııi söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhht evı:;afııu Londra, Paris, Ber1in 
Nev - York gtlzellik enstitülerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mQ· 
ka.rntını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM BALSAMiN 
6Undnz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın· 

mış ecza, ıtnyat ve tuhafiye mağaza
lannda bulunur. 
Deposu : İngiliz Knnzuk Eczanesi 

Beyoğlu· İstanbul atıle .. ·· h 
1 

A n· b telgraf çektik. Gözlerimiz kapılarda. 
kanı ovunen aya pcrest bir deli - - nne... ız u sene mezun olaca· . v. ıdır. ğız ya! Mektepten nüfus kağ·dımla, Fakat aradan bu kadar zaman geçtıgı * dört tane resmimle, bir tane de pul is _ halde, ne gelen var, ne haber! lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
bi;vvh clki gün, birdenbire ortaya çıkan tediler ... Diploma için Hizımmıs bun • Ben uzaklaşırk~n, matemlı evin ka- ._ _____________ _ _ __ .:, _________ _ 

la d aber, Şehzadebaşı muhıtine, ha - larl.. • pısını, ihtimal dedıkodu mevzuıı edine- Semtimeşhur ve mahallesi cadde ve soka....., 
eva d rek havadis sızdırmaya gelm:s çarşaflı ı:>• 

.laıa m e en bir dedi kodu mevzuu Ben, bu talepten ş~phelenmeyi aklı- ihtiyar iki komşu kadını çalıyordu: 

Nr: sı Cinsi Aylığı 

Lira K. 

l3 ndınyor. ma bile getiımedim. Istediklerinı ver - _ Zavallı ana baba ... dedim. Kım bi· Unkapanı, Üskilbi 
Ottadu habere göre, Ni~alle M_,ehınet, dim. Alıp, koş_a ko_şa g.itti. Ben yukarı an k - - lir kaçıncı defa sukutu hayale uğraya-

1lsktlbi. 61-53 Ahmed Buhari 60 ()() 

harem ve se-
ll.in aybolmuşlardır, ve aııeleri - çıkınca, sandıgın uzerınde duran yeni raklar? Selinı Tevfik 
ltig~:hbaplarının, zabıtanın bütün talı· ipek çoraplarını ortada göremedim. 
)e .ına, taharriyatına ragmen, nere • Kendisi dönünce, çoraplarım nereye 
llt. gıttıkleri bir türlü aniaşılamamış - koyduğunu sordl;llll: 

- Arkadaşım Selmaya verdim! de· 

•• • Dun b f" h·a· · l'l'ıeşktı > u ırar a ısesınm meçhul, 
c:!inrn k ~.arafları hakkında mallıma! e
&i k ek uzere, Nihalin, Fen Fakültt;? -

;rşısındaki evine gitt!m. 
lıin edbaht ana ve baba, küçük evleri
lta~ Caddeye bakan odac!ğında karşı 

~Ya oturmuşlar, ağlaşıyorlardı. 
de baaçırılan kızın annesi Bayan Hali· 

' na: 

lırı~ Bi~;111ezsiniz, dedi, siz kapıyı ça -
'ia k Yureğim nasıl ağzımo. tıkandı. 
lı b· ızım, yahut ta kızıma dair hayır-

1t· h b B a er geldi zannettim. 
~~abası •. iri gövdesi, v~ sert yüzile 
te

81
·r teşkıl J<len bir zaaf içinde, zev -
ıe: 

di. 
Fakat bu cevabı verirken kekeleyişı 

ve sararışı içime kurt düşürdü. Satmış 
olması ihtimalini düşündüm. Böyle bir 
huy peydahlaması tehlikeliydL Sıkış • 
tırdım. Beni yeminlerle kand1rınay& 
çalıştı: 

- Pek alfı... dedim ... Mektebe kadar 
beraber gidelim. Sen Se!mayı çağır. 
Bana uzaktan çorapları kendisine ver
diğini söylesin, yeter ... 

O itiraz etti. Ben de ayak diredim: 
- Vallahi, billahi seninle beraber 

mektebe gitmem! 
Dedi. Ve ben i ikna için ilave etti: 

- F akat öğle tatilinde sana ya Sel
mayı, ya çorapları getiririm! 

O~küdarda bina vergisi 
Ankara 20 (Hususi) - Umumi bina 

tahriri bitirilen Üsküdarda hazirandan 
itibaren bina vergisi yenı gelirler üze
rinden tahakkuk ettirilecektir. 

·············-··--·---··-··· .... -···--·-------·-
İstanbul 4 cü icra Memurluğundan: 

Evvelce Galata Kürekçiler caddesi Man
haym hanı 5 ve 6 No. da muklm iken hlUen 
nerede olduğu blllnmiyen Mehmet Zekiye: 

Manhaym sigorta şirketine kiradan bor -
cunuz olan 337 lira ve 50 kuruştan dolayı 

937/191 No. lu dosyamızla tahtı hı>pse alı -
nan yazıhanenlzdekl eşyanın icraen haczine 

karar verilmiş olmakla, bir dlyece~lnlz var
sa üç gün içinde icra ve İfl~ K. nuu 103 ün
cü maddesi mucibince blldlrmentz lüzumu 
ilanen teblll olunur. (32788) 

Aksaray, Sorular. Şeftali. 

Şehremini, lbrahimçavuş. Yaylacamii 
Kadırga, Bostanulli. Cami yanında. 

Unkapanı, Papaszdde. 
Sirkeci, Hocapaşa. 
Çelebioğlu Alaaddin. 
Bahçeknpı, Hobyar. 

EyUp, Cttmlikebir. 

Vezir çıkmıtZJ. 
Yenicami avlusunda. 
Yenipostahane karşı
sında. 

Bafrarıar 

8 
10 

29-31 

20-28 
4-7 
8-134 
2-52 

1 

lAmlık dairesi 
Hane. 7 ()() 

• 4 ()() 

DOkkAn ve ns- 7 ()() 

tnnde oda. 

• 10 ()() 

DllkkAn. 31 ()() 

• 10 00 
• 4 50 

Kahvehane ar- 7 oo 
kasında ardiye 
ile arsa. 

Bakçeknpı dördOncn Vttkıf H!in dördnncn katta 28 Oda 14 
MOddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Seneliği 

Eynp, Eğrikapı. Otakçılar. Bostan. 25 oo 
Müddeti icar: Teslim tarihinden 939 senesi Ağustos nihayetine kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlıkla ki raya verileceğinden istekliler 31 mayıs 

937 Pazartesi günü saat 15 e kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında 

Akarat kalemine gelmeleri. (2866) 
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osMANLI BANKAsı SİNEKLER 

.. 

BEYKOZ KUNDURALA~I 

ISMARLA~ADAN FARKSIZDIR 

4.95 
KURUŞTAN İTiBAREN HER 
FIATDA ZENGİN ·ÇEŞİTLER 

YERLi MALLAR 

PAZARLARI 

TüRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 18,808,oot İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis. Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
fran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, F.omanya, 
Suriye ve Yunanistanda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar. ...................... -

DEJÖ 
ÖIYABMATI 
İstanbul, Kuru kahveci 

han 22 

> Operatör • Urolog ~ 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolları 

hastalıkları motehassısı. KOprnbnşı 

,.. Eminönll han Tel: 21!:H5 ._.~ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

AH1 t A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S PLER : S. Ragıp EMEÇ 

> ADEMi iKTiDAR ~ 
ve BELGEVŞEKLIÖINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her eczanede arayınız. (Posta kutusu ) 1255 Hormohio Galata lstanbul 

·KUl'\BARAN:. 

hastalık getirir Sıtma, tifo ve 
yemeklerinizi kirletir. 

Adi gazı boya ile karıJtır arak yalancı ecnebi markalı 
kutulara olduruyorlar. Ve fıçlarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
DiKKAT MÜHÜR ÜNE 

Aldanmayınız. Faydada gaz yok tur. Haşaratı kat'i öldürür. Kutu•11 

17, 1/2, orta 25, büyük 45, bir litrelik 65, beı litrelik 300, büyük 
tenekelerde 900 kuruttur. Büy ülc fıçılarda tam kilosu 50 kuru~tuf· 

BASAN DEPOSU 

lstandul Dördüncü icra Memurluğundan= 
Alinin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek oıun~rı 

ve heyeti umumiyelerinin tamamına yeminli ehli vukuf tarafından (7525) lifll 
kıymet takdir olunan her biri Mevlevih anekapısında Aydın Keyhüda mahalle : 
sinin Mevlevihane sokağında bulunan es ki 80 mü. veni 86/6 No. lu hududu sahfbt 

senetlerin diğer 132 zira 7 parmak ve gene mezku; arsa ve müfrez bahçesi ve yo~ 
ve eski 80, yeni 82 No. lu hududu Hasan ağa vereselcri arsası ve Fatma vnrisl~~ 
hane bahçesi ve mukaddema Bekir, halen Ayşe veresesi bahçesi ve bazan e'l/V 

ce Hüseyin ve şimdi Rifat ve Hullısi hah çcsi ve Zehra bahçesi ve hazan Ali haJle 

bahçesi ve İbrahim hane bahçesi ve Nesibe arsası ve sahibi senedin ınüfreı: : 
No. lu arsası ve dükkanları ve eski 80 Mü., yeni 86/5 No. lu ifrazen Ahıncdin 1 

zira 17 parmak arsası ve sahibi senedin 132 zira 7 parmak arsası ve sahibi se : 
netlerin bahçesi ve bir tarafı yol ve eski 8 O ve 80 Mü. yeni 84/86 No.lu hududtJ· 

Zehra hane ve bahçesi ve sahibi senetle rin bahçesi arkası, sahibi senetle~ 
bahçesi methali ve cephesi yol ve eski 80 Mü. yeni 86/7 No. lu hududu sah• . 
senedin bahçesi ve yol ile mahdut evsafl bi senedin bahçesi, methali ve satıibl 
senedin bahçesi ve yol ile mahdut evsaaf ı aşağıda yazılı gayrimenkulün satılrıt8 -

sına karar verilmiştir. 

Dört kat imalfıthanenin zemin katı ha rap çimento olup, diğer katların d~ -
fJ°flll meleri tahta ve tavan kaplamaları yokt ur. Yalnız çatı altı, katı tavanhdır. 1 t 

kagirdir, diğer bir katlı kagir bina ayni evsaftadır, boyahane bir kattan ib~·rec 
kagir bina olup harici kısmı sıvalıdır, diğerleri sıvasızdır. Ahşap kısım ktıltıb 
şeklindedir. Bahçede bir sarnıç ve bir kuyu ve muhtelif cinsten 25 kadar 'ttlcr"' 

·nı 
ağacı vardır. Büyük imalathaneye çift kanatlı demir kapıdan girildikte zc~t 

9 
çimento bir antre olup taş merdivenle bodrum katına inilir. Kapısı bu bifl 
dahilinde ve kendisi bina haricinde büyü k bir kuyu vardır. Birinci kat bodrtJfİ' 
katının ayni olup ayrıca bir hela ve bir ocak mahalli vardır. İkinci kat bir 5~ 
fa üzerinde ikisi yüklü dolaplı 4 oda 1 mutfak ve hela ve bir ara kapısı ile aY 

rılmış dokumahane vardır. Üçüncü kat çatı katı olup iç içe geçilir üç oda bir :;r. 
la ve tarafeyninde zeminleri ve demir parmaklık korkuluklu iki tarasa vıı 1 Sahası: 4 katlı imalilthane zemini 204 m2 l katlı imalfılhane zemini 79 n16 

1 
katlı boyahane 44 m2 ahşap barak:ı 8 m2 bahçe 1420 m2 olup umum mesah35 

1755 m2 dir. Yekdiğerile birleşmiş olan işbu gayri menkullerin tamamı ıapud~: 
ki kaydı mucibince ve bir şartname ile tapudaki kaydında olduğu gibi ~ç'.k arııt 
tırmaya konmuş olduğundan 5/7/937 ta rihine müsadif (pazartesi) gunu ; Ji 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttır ması icra edilecektir. Arttırma be e 
kıymeti muhammenenin % 75 ni buld!l ğu takdirde müşterisi üzerinde bırtııcı; 
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzre nrtUrtj4 
15 gün müddetle temdit edilerek 20/7 /03 7 tarihine müsadif (salı) günü saııt111, ten 16 ya kadar keza dairemizde yapıla cak ikinci açık arttırmasında arıuı 

9
• 

bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.lu Jcei' 
nun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak .c~bıJ' 
istiyenlerin kıymeti muhammeneniu "(; 7,5 nisbetinde pek akçesi veya rnilh ·cill 
bankanın teminat mektubunu hanıil 1:-u lunmaları lazımdır. Hakları ta~tı. sıbtl 
ile sabit olmıyan alacaklarla diğer alak.ı daranın ve irtifak hakkı sahiplerın~ cJc
haklarını ve hususile faiz ve masarifo dair olan iddialarını evrakı rn~bıt iıe 
rile birlikte ilan tarihinden itibaren niha yet 20 gün zarfında birlikte daırcrtl tıf 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak lan tapu sicili ile sabit olmıyanlat sB ıe 

"f'jC \ 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanıı 1 ~ıs· 
dellaliye resminden mütevellit Beıedıye rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli :ın~aı· 
yededen tenzil olunur. 20 senelik vakı( icaresi tavizi müşteriye aittir. Dııh~ırııcsi 
la malumat almak istiycnler 3/5/937 tari hinden itibaren herkesin görcbı ,9• 

için dairede açık bulundurulacak arltır ma şartnamesi ile 934-695 No. ıu doSY 
ya müracaatla mezkiır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(28~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son çıkan son 

derece müessir Keskin Kaşeleri üşütme, • 
grıp, 1 b• b• d• Bahçekapı nezleye ve ağrı ara . ıre ır ır. SALiH NEcArl 


