
GÖZO 

KULAGI 

t!ALKIN D i L i 
== 
.!ene 7 - No. 2444 Yazı işleri telefonu : 20203 CUMARTESİ 22 - MAl.1S 1937 

iSMET iNÖNÜNUN AVDETi 
Başvekil 
doğru 

Paristen geçerek 
_A_t_in_a~y_a _ _gidiyor 

• 
lnönünün Atina segalıati Belgrad 
görüşmelerini tamamlıgacak 

malıigette teliikki edilmektedir 

Başvekili atmak üzere 'bugün l'ireye gidecek otan Ganeysu. vapuru 

t Ankara ,2 1 (Hususi) - Londrada ı tısında Ankaraya dönmüş bulunacak· 
aç ~i~e m:rasimine iştirak eden Baş tır. 

\'ekıı IsmPt Inönü Pariste kalmıyarak Faris 21 (A.A.) - Türkiye Başvekili 
ekspr_e'Sle doğru Atinaya gidecektir. is- İsmet İnönü Londradan buraya gelmiş· 
met ı ·· ·· ·· r nonunun Atina seyahati evvelce ır. .. . .. 
Yaptıgw ı Belgrad .. .. 1 . . h . Guneysu vapuru Pıreye gıdıyor 

goruşme erını ve arı· 
ciye \~.!kT . • .. .. Londrada!1 avdet etmekte olan Baş· 
fak· .. 1 1 Tevfik Ruştu Arasın bu de· vekil İsmet Inönü Paris'ten sonra Ati· 

ı Bukrc ·· ·· ı · · 1 ' ş goruşme erını tamam aya- naya uğrayarak geleceğind€n Başveki· 
Cak mabıy_ette telfı~ki edilmektedir. li almak üzere bugün Güneysu vapuru 
~şvekıl İsmet Inönü ayın yirmi al· Pireye hareket edecektir. 

F ranko namına bir hey' et 
Romaya gidiyor 

ltaJyada ispanya harbinden müteveUit hoşnutsuzluk 
artıyor, mütareke teşebbüsleri yeniden b~;ladı 

t ~ndra 2 1 (Hususi) - Akşam gaze· I ru ile bugün Napoliye hareket etmiş • 
eierıni meşgul eden başlıca hadise, ge ı tir. 

ııe_:aı Frankonun yakın adamlarından Maksadı henüz anlaşılnuyan bu zi· 
tnurekkep bir hey'etin Musoliniyi zi - yaretin uyandırdığı alaka pek büyük· 
l'aret etmek üzere Romaya hareket et· tür. 
lne~idir. Maahaza, böyle bir ziyaret haberi -
A. Ispanya tütün kralının \•e Dük dö nin yayıldığına muttali olan Franko 
b 1~~nın da iştirak ettiğı bu hey'et, Ce- hükfuneti neşrettiği bir tekziple, Mu • 
eluttarıkdan cKonte di Savoya» vapu· ([)evam1. 3 üncü sayfada) 
~ ................................................................. . 

63 Yaşında doğuran kadın 
liadise doktorlarımız arasında aJaka uyandırdı, bir kısmı 
"olabiJir,,, bir kısmı da "görmeyince inann1ayız,, diyorlar 

\ 

·~i',. Ma1ımıct Ata Dr. Asım Dr. General Besim Ömer 

ie ~~~posta ile ge1en İngiliz gazete· minde 63 yaşında bir kadın bir kız ço· 
tının birıntle şu haberi okuduk: cuğu doğurmuştur. Çocuk gayet sıhhat· 
~ugoslavyuda Marije Yankoviç is· lidir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

.............................................................. 
r 
Atatürkten 
Gençliğe 

Ankara 2 1 - 19 Mayıs gençlik 
ve spor bayramı münasebetile yapı· 
lan büyük şenlikler esnasında An -

. kara stadında toplanmış olan hal -
kın içten saygı ve sevgilerinin baş· 
ta Atatürk olmak üzere büyükleri· 
mize bildirilmesi için alınmış olan 
karar üzerine İç İşleri Bakam ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
tarafından çekilen telgraflara kar • 
şılrklan gelmiştir. Cumhur Reisi A· 
tatürk'ün cevabı şudur: 

. Şükrü Kaya 1 
Iç İşleri Bakanı ve C. H. P. Genel 

Sekreteri 
Ankara 

19 Mayıs gününün yıldönümün
de Ankara stadyomunda toplanan 
muhterem yurddaşların ve şuurlu 
ve gürbüz gençliğin yüksek ve kal· 
bi hislerini bildiren telgrafınızı bil· 
yük sevinçle aldım. Teşekkür eder 
ve Türkün hududu olmiyan yük • 
selme ve ilerlemesinde daima başa· 
rılar dilerim. 

Atatiirk 
Başvekil de şu cevabı vermiştir: 
Ekselans Şükrü Kaya 

Ankara 

Ankara stadyomunda beni hatır· 
lıyan vatandaŞlarıma teşekkür ve 
minnetlerimi sunarım. 19 mayıs ne 
mutlu gün, ne aziz bayramd~r. 

Inönü 

--· ...... ··--·· .................... __ 
ita lya nm deniz 

sil8hları 
Denizaltı gemilerinin 
artırılması lngilterede 

endişe uyandırdı 
Londra 21 (Hususi) - Daily Tele· 

graf gazetesinin deniz işleri muharriri, 
İtalyanın deniz silahlarına dair bazı 
müheyyiç malumat vermektedir. 

Bu sene sonuna kadar en yeni tipte 
20 denizaltı ıgemisi daha inşa edecek o· 
lan İtalya, bu suretle 108 son sistem 
denizaltı gemisine malik olacaktır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Romanya 
itti/ aklarına 
Sadık 
Bükreş 21 - (Havas ajansının hu· 

susi muhabiri bildiriyor:) B. Anlones· 
ko, Romanya vaziyeti hakkında matbu· 
ata beyanatta bulunarak ezcümle de • 
miştir kf: 

Silahlanma programı, harışm mü • 
dafaa.sı maksadi1e memleketin müda • 
faası için, ikdam ve enerji ile takip e· 
dilınektedir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

İdare ~leri telefonu : 20203 Fiatı 6 1[11n11 . 

Meclis bütçeyi görüşmiye başllyor 
Bütçeden sonra çıkacak 

mali kanun projeleri 
Bir "vergi kodu ,, projesi hazırlandı, kazanç ve istihlak 
vergileri kanunlarında değişiklikler yapılacak, harp 

malullerinin terfihi hakkındaki kararlar 

Bütçe Encümeni mazbata muharriri 
Ifoif Karadeniz 

Ankara 21 (Hususi) - Büyük Millet 
,Meclisi önümüzdeki pazartesi günü büt· 
çeyi görüşmeğe başlıyacaktır. 

Bütçe Encümeni reis vekili 
Mükerrem Ünsal 

Bu münasebetle öğleden evvel ve son· 
ra olmak üzere Meclisin günde iki top 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Bütün Rusya casuslara 
karşı sefer:her edildi 

Her vatandaşın kardeşine, karısına karşı bile ihtiy tlı 
davranması tavsiye edilmektedir 

Rusyada sabotajcılar muhakeme edilirken 

Londrada çıkan Deyli Eksprea ıazetesıl Rusyada ciddi tedbiler alındıtuu, buna 
son zamanlarda faaliyetlerini artır,ım ca- rağmen memlekett: b~yük bir endipnln 
suslara ve Sabotajcılara karşı Sovyet (Devamı 3 uncu sayfada) 

jR~~;;ü~·~b.~k·~~~~·bittii 
Birinciye 5 altın, ikinciye 2,5 altın, üçüncüye 1 alhn, 
dördüncüye 1 alhn, beşinciye 1 alhn, 10 kişiye yanm 
altın 20 kişiye çeyrek altın, 165 okuyucuya da 

' muhtelif hediyeler takdim ediyoruz 
(Son Posta) nın okuyucuları arasında 

tertip ettiği fotoğraf müsabakasının 40 ın
cı ve sonuncu resmi dün neşredilmiştir. 
Şimdi, müsabakaınıza iştirak etmek is

tiyen okuyuclarımızın yapacakları şey 

şudur: 
ı - Neşretmiş olduğumuz (40) tane 

modele ait (120) tane fotoğraf parçası 
kesilerek bu modellere göre birleştirilc· 

cek, sıra numarası ile bir kolleksiyon hn· 
1

line getirilecek, sonra gönderenin sarih 
isim ve adresini taşıyan bir zarlın içine 

0

konaı·ak matbaamıza yollanacaktır. 
2 - Bu kolleksiyonun postaya verilme

yerek sahibi tarafmdan bizzat matbaamı
za getirilmesi de mümkündür. 

3 - İçinde eksik resim bulunan kcl
leksiyonlar müsabakaya dahil edilmiye
cektir. 
' 4 - Matbaamıza .getirilecek veya gön
derilecek kolleksiyonların kabul müd
deti yarından itibaren c2h gündür. Bu 
pıüddet haziranın 11 inci cuma günü bı-

(Dcvamı 11 inci sayfada) Resim parçalarını böyle yapı§tıracaksmız 



Her gün 
-----

londra konuşmaları 
Ve Türkiye ile 
lngiltere dostlutu 

Resimli Makale: 

iSTER iNAN 

il Çocuk teşvik ister .. K 

müttefikan: 
_ KısaltalrnaT1, ayrılma ip, bdmJa erkelin aynı filmde 

olması prtile mümkün olduğu kadar kolaylaftınlmahdır, 
dediler. 

lSTER INAN~AI 

Sözün 
Dertmend'/e 
Hasbihal 

Bir gecede 112 kadeh viski 
İngilizler viskiye fevkalide merakh • 

dırlar. İçlerinde viskiyi su gibi ıçenlel 
vardır. Bunlardan Smit namında biri~ 
ki içmek rekorunu kırmıştır. 

Smit bir gece bir iddia üzerine •bab' 
kadar 112 kadeh viski içmiş. Fakat erte" 
ili günü de tesemmüm aWml ~ 

L-.------~------------------------------------------------------------------__. ıçinhastaneye.kaldınlmı§tır • • 



bir Genel-al F ranko namına 
hey' et Romaya gidiyor 

ltalyada İspanya harbinden mütevellit hoşnutsuzluk 
artıyor. Mütareke teşebbüsleri yeniden başladı 

63 yaşında 
Doğuran Radın 

(Başıarafı l ınci sayfada) 
Madam Yankovıç'in 35 ya~mda bır 

oğlu 18 yaşında evli bir kızı vardıı. 

Kendi kocası 56 yaşındadır.• 

Jf 
63 yaşında bir kadının çocuk do· 

ğurması insana yek nazarda garip gel· 
diği için bu sahada tanınmıs doktorla· 
rımızla görüşmek istedik. İşte söyledik· 
leri: 

· General Besim Ömer diyor ki: 

Sayfa , 

E 
e Romanın dikkatle 

takip ettiği 
müzakereler 

• Hitler - Musolini 
mülakatı 

c- Çocuk doğuıımada esa.s kadının 
gebe kalmasıdır. Kuvvei tenasüliyesi Yazan: Selim Ragıp Em•ç 

'(Baştarafı 1 inci ıcıyfcıda} 
~liniyi ziyaret etmek üzere herhangi 
~r hey'eti tavzif etmediğini ve esasen 
b' Y~e bir ~bbüse ihtiyaç olmadığını 

işleyen kadınlarda bu hadise pek tabii A~ lmanya ile İngiltere arasında 
hallerdendir. Yalnız bir kadında adet 

Londra 21 (A.A) - Cebelüttarık· beraber, p1anın tatbiki şansları pek az· görme 15 yaşında başlarsa 45 yaşında yapılmakta olan :nüuıkereler 
tan bildirildiğine göre, Salamanka hü· dır. biter. Fakat nadirattan olmak üzere bu Roma tarafınfan dikkatle takip edi • 
kil.metinin maliye nazırı B. Juan March, Müdahale meselesi halin uzadığı da görülmüştür. len günün rnuhim, siyasi mevzuudur. 
buraya gelmiştir. General Frankonun Cenevre 21 (A.A.) _ Milletler Ce· Ben 64 yaşında bir kadının küçük Bu arada Alman harbiye nazın Mare • 

ıldırerek, Musolini'nin kendilerine kar 
~ı _siyasetinde hiç bir değişiklik olma -
ıgını da ilave etmi§tir. 

en kuvvetli ve ileri;·ı taraftariarınd:m miyeti katibi umumisi B. Avenol, İs· torununu emzirirken memesinden süt şa! Fon Blomberg'in temaslan da son 
elan B. March, bazı müzakerelerde bu· panya hükumetinin ecnebi memleket • geldiğini müşahede ettim.• derece ehemmiyet verilen hır hadıse~ 

Diğer taraftan Röyter ajansının Ro· 
illa muhabirine nazaran, bazı İtalyan 
ltı.ahafilinde İspanya harbhden müte -
~~llit koşnutsuzluklar baş göstermeye 

lunmak üzere İtalyaya gidecektir. lerin İspanyol dahili harbine müdaha· 11- dir. İtalya, Almanyanın bu hareketin· 
Mütareke teşebbüsleri lede bulunduklarını protesto için yap· Orhan Tahsin diyor ki: de İngiltereye karşı bir nevi temayül 

aşiamıştır. 
_Erkekleri İspanyaya gitmiş olan ve 

lk~betleri hakkında hiç bir malUmat 
~ınemiyen ailelerde, bu hoşnutsuz • 
;k bilhassa ciddi mahiyet kesbetmiş • 

Londra 21 (A.A.) - Daily Tele • mış olduğu müracaatın Mil~etler Cemi· c- Kadınlar 45 yaşına kadar gebe hissederek kendisini endişeye kaptır • 
graph gazetesinin diplomatik ınuha • yeti Konseyinin önümüzdı>ki içtimaın· kalır ve çocuk doğururlar, zira tabii 0 _ maktan hali kalmamakla beraber şim· 
birinin bildirdiğine göre, ademi müda· da müzakere edilmesine karar vermiş· !arak kadında adetin kesilınesi ekseri _ dilik soğukkanlılığını bozmuyor. Çiin· 
hale komitesinde temsil edilen hükfı • tir, ya bu yaştadır. Yalnız nadirattan ola • kil Mareşal Blomberg Londradan son· 
metlerin ekserisi, İspanyadaki büt~in Bilbao 21 - Bask askeri ~nakamla· rak kadında adet görme zamanı uzaya· r" bu ~yın so~larına doğru İtal~·aya gi· 
gönüllülerin geri çekilmesine kadar Is· rı, asilerin, hiç bir noktadr., Bilbaonun b'l' 1- t kad b k 1 decckhr. Bu zıyaret esna;;ında ıkı tara· 

ı ır. ş e o zaman ının ge e a. • . 
panya dahili harbinde bir mütareke ya· etrafındaki kuvvetli istihkamlar hattı k d t b .• b' kt fı alakadar eden muhtelıf meseleler 

İng kl f l ması a ar a ıı ır şey yo ur. 
pılması hakkındaki il:z te i ıne i e temasa gelmemiş olduklarım bildir· Ben Avrupada bulunduğum sırada gözden geçirilerek Roma • Berlin an • 

r. muvafakatlarını bildirmiştı'r. Bununla mektedir laşmasının h,,r zaman aynı· kuvvette o - · ·ki 30 • 35 sene oluyor· 62 yaşında bir - · 
""""""============:::ı::::===========~======================ıa kadının doğurmasında hazır bulun • lup olmadığı bir daha gözden geçirile· 

Em • f • 1e • / M•JJ tJ C • t• Bütün Rusya dum. Keza, istanbulda da bu yaşta bir cektir. Fakat bu temasın yapılabilme· 
nıye lŞL~ Tl 1 e er emıye l kaç kadını doğurttum.• sine intizaren Romada bazı sabırsızlık 

L'lakkındakı· yenı· Pazartesı· Casuslara lıarşı Jf alametleri r,öze çarpmıyor değildır ve 
Qı Seferber edildi mesela İtalyan imparatorluğunun ila· 

Kı h T 1 
Doktor Mahmut Ata şunları söylü • nı devri senevisi münasebetiw Mareşa" 

y - J lm Romayı ziyaret etmesinin son de • anun laAyı• QSl op anıyor (Bn~ taraf& 1 inci sayfada.) '\.'Ol': 

A k C 21 (A A ) ıı.. tl C hüküm sürmekte olduğunu kaydediyor: c- Kadın azami 50 yaşına kadar ge· rece arzu edı'lı'r bı"r şey oldui:!.u açıkça 
qn ara 21 - Emniyet teşkilatı kanun enevre . . - mıHe er e • • J 

Jly·h · t' · 97 · · "d' · t· d · Gazete bu mesele hakkında şu satırları be kalabilir. Çünkü kadında adetin de· "o"ylenmekten çekı·nı'lmı'yor. l\:raamafı"h ı ası meclis ruznamesine alınmıştır mıye mırı mcı a ı ıç ımtı evresı pa- ., ı 
llu layihaya göre memleketin emniyet zartesi günü B. Oguvedo • Equateur· ya~maktadır. vamı azami bu yaşa kadardır. Yalnız bütün bu muhtelif tezahürata rağmen 
ı .. ıe · · t' lt d 1 ı t t t' atbuat, radyo ve sinema vasıtaslle nadirattan olarak 60 • 65 yaşındaki ka- Berıı·n - Roma ufku u"zerı'nde herhangı· : rınden Dahiliye Vekili mes'uldur ve un rıyase ı a ın a açı aca ~.ır. ç ıma - 1 ıcab d .. k d'l k ı b l yapı an propagandalarda halk sosyahst dınların da dog· urdug· unu söylerler. Ben hır' 1·htı' laA f bulutu ş'ımdı'lı'k go"'ze çarpmı· 
L ında Vekiller Heyeti kararile ordu a muza ere e ı ece o an aş ıca me· . 11.u sanayıini kıskanan kapitalist Avrupa \'e böyle bir hadiseyi gözümle görmeden 
"' vv. e.tlerinden istifade edebilecektir. seleler şunlardır: J "hlı "d h ı · yor. 
u h İ k aponyanın yeni bir sila mu a a eyı kabul edemem Bana ispat etmelidirler 

a ilıye Vekilinin riyaseti altınd.:ı büyak « spanyanm müracaatı, Sanca me· v .. erk• k" hazırlatmakta oldukları telkin ediliyor. ki inanavım. Dokt.orlug·um esnasında * 
anıharbiyenin ·bir mümessili ile em • selesi, tedhişçiliğin beyne!mi1el ten ı· J ll.i Bugün bu endişe gittikçe büyümektedır. böyle bir ~k'aya rastlamadım.• 

or~t umum müdürü, jandarma, gümrük, li, md ültecilere yapılacak beynelmilel Sovyetler: cDüşman daha şimdiden ka- lf 
B. Musolini ile Hitlerın yapacakları 

haber verilen mülakatları gene teahhü· 
re uğrar gibidir. \r an muhafaza umum kumandanları yar ım. pılarımızdadır. demektedir. .. . . . 

"

ekalctin seçeceği iki umumi müfettiş Mısırın cemiyete kabulü için çar • G t 1 d .. 1 d'ği .. Ortakoy Şıfayurdu sahıbı ve tanın· Hltler· Muso- HadisaL:n tazyıki· 
llnl mUJAkahT le bir ara bugün· 

e ı._ aze e er e soy en ı ne gore, casus- d kt A d ' k' 
1_ YeŞ validen mürekkep bir emniyet şamba günü fevkalade bir içtima yapı· 1 h . 1 S b . 1 S t d" mış o or sım tyor ı: 
.11;0,.,... k ar, aın er, a otaJcı ar ovye en us- B 1- t b l k 1. . 

·•t1syonu teşkil edilecek, bu komisyo· laca tır. B. :eolitis · Yunanistan • ın re· . . • . . ~ •- u mevzua :s an u ız ısesın· 
lıun A trısı, amme ışlerı ve kızılorduda aglarını d 1 k h f hh h kk d d' den yarına ne ·m· 

kubulabileceği hissettirılen bu karşılaş· 
rnanın, şimdilik, hiç bir müstaceliyet: 
olmadığı söyleniy~. Filvaki böyle biı 
tasavvur vardır. Fakat bu tasavvur ne 
zaman tatbik mevkiine konacaktır? Bu. 

h 
nkarada bulunan azaları her ay, is intihap edilmesi muhtc:neldir. ku 1 d e ana ı ı zıssı ası a m a Yer ı· 

eveti umumı·y · d ed ı.· M 'll tl C · t' k · · rmuş ar ır. g~ ı·m bı'r konferansta "'emas etmı'ştı'm. ~ esı e en az sen e uır ı e er emıye ı onseyın~n me - "' def t ı Her vatandaşın, yoldaşına, kardeşine, 
a op anacak, emniyet işlerın· ı' tetkik saisine sekiz hariciye nazırı is.tirak c - Fı'lhakı'ka normal şekı'lde gebelı'k ed karısına karşı ihtiyatlı davranması ve ül-

.:,cektir. decektir: B. Eden, B. Delbos, B. Aras, keye karşı yapılabilmesi muhtemel her 1 7 yaşından elli yaşına kadar olur, fa· 
hük~.Yihada zabıta teşkilatı hakkında da B. Beck, B. Antonesko, B. Sandler, B. hangi bir teşebbüsün var olduğunu sau- kat müstesna olarak dokuz yaşında ge-

umler ve esaslar vardır. Litvinof, B. Munters. be kalanlar oldug·u gı'b"ı bı' defa da dığı anda en yakın polis merkezınc bil- r öyle bir kozdur ki Alma11 • İtalyan dip· 
lomasisi, bu kozu en faydal! zamanda 
kullanmaya karar vermiş görünüyor. Eski ispanya Londra konuşmaları 

l<ra/ı oğluna Ve Türkiye ile 
Para vermiyor İngiltere dostluğu 

it. liavana 21 (A.A.) - Sabık İspanya (Baş tarafı 2 incı sayfada) 

1 talı 13 ün~ Alfons'un, yeniden ev - İşin huHi.sası şudur: Türkiye bir sulh 
e~d:ği takdirde oğlu Dük dö Cavadon· unsurudur. Türkiye Avrupa demokrasisi 
:anın 500 dolarlık aylık tahsisatını ke· için, en çok emniyet hissi telkin eden 
n~eği hakkındaki son beyanatı üzerine 1 bir siyaset sahibidir. Şu halde, bu mede
tı u~ dö Cavadonga, gazetecilere şunla- ni idealin bugün en büyük mürevviçte-

soylemiştir: rinden olan İngiltere, şarkta kendisin-? 
Ol Babamın hattı hareketi ne olursa en sağlam bir taraftar bulmuştur. Onun 
!l sun Bayan Martha Rocaforl ile evle· kıymetini takdir ediyor ve bu çerçeve 
k~~eğinı .. Muk~dderatım, general. Fran· ~çinde o~~~la :lele yürüyor. Eminiz ki, 
h k un elındedır. Bu sebeple izdıvacırr., lsmet İnonu bıze, Londradan avdetinde~, 

1 
a kmda ailemin düşüncelerinin pelt işte bu mesut sulh ve demokrasi siyas~· 
z ehemmiyeti vardır. tinin yeni bir samimiyet safhasın.t gir-
il miş olduğu havadislerini getirecektir. 

1 
Omanya Muhittin Dirgen 

iti/aklarına sadık -:...:. · · .... · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · ·-r. 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

le~~rici siyasette, Romanya, Fransa, 

1 
ıstan, küçük anlaşma ve Balkan 1 

1tlaşmasile olan ittifaklara sadıktır., 
ıt' Bek, Rüştü Arasın son ziyaretleri 
~~anyayı Lehistana ve Türkiyeyc 1 

glıyan rabıtaları teyit etmiştir. 1 

~· Fakat bu ziyaretler dış siyasetimi· 
«.tn 
~f .. ~na hatlarında veya tamamen te -
b. lti mahiyette olan ittifaklarımızda 
lt~~~angi bir deği§ikliğe asla matuf de-, 

ı. 

t· ~· Antonesko bu hususta dönen şa· 
ıa ardan dolayı teessüf etmiştır. 

ltafyanın deniz 
8i1ahları 

(BCl§tarafı 1 inci sayfada) 
D'a Ayni müddet ~arfında Fransanın 85, 
s,.P0ny~nın 64, Ingilterenin ise yalnız 

denızaltı gemisi olacaktır. 
taı Bu rakamları neşreden ınuharrir, İ· 
bi Ya~ denizaltı gemilerinin herhangi 
lrı r ?un İngiliz limanlarını abluka et -
tteesı ihtimalini ileri sürerek, bahriye 
~~:etini teyakkuza davet etmekte ve 
~Iıı. d.enizaltı filosunun kuvvetlendi· 

esını ısra.rla istemektedir. 

ilan Tarifemiz 
Son Posta'da neşrettirilecek olan 

ticari ilanların fiatında b:r haziran 
937 den itibaren bazı tadilfıt yapıl· 
mak zarureti hasıl olmuştur. Yeni 
ilan tarifemizi, \"ahidi kıyasi san • 
timetre olmak üzere aşağıya yazı -
yoruz: 
· Birinci «ıhile 400 kuru! 

l lıinci sahile 250 » 
Oçüncii •ahile 200 » 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son •ahile 40 » 
Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca mikdarda ilUn yaptıracak . 
lar ayrıca tenzilatlı tarifemızden 3s· 
tifade edeceklerdir. Tam, varım \"e 

çeyrek sayfa ilanlar için ayrı bir 
tarife derpiş edilmiştır. 

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

mmcılık Kollektlf Şirketi, 
Aşir Efendi caddesi, 
Kahramanzade tlin 
Ankara caddesı 

dirmesi ihtar olunmaktadır. 64 bir defada da 70 yaşında bir kadı • 
Bir ağ gibi bütün ülkeyi saran muaz- nın gebe kalmış olduğu tıb edebıyatın

zam hafiye teşkilatı, son zamanlarda or- da yazılıdır. Bu hadise çok nadir ol -
du ile takviye edilmiştir. 1,600,000 kişilik makla beraber vukua gelmlyecek bir 
bir kadroya malik olan kızılorduya z:ı- şey değildir. Ancak üzerind~ telktk c· 
bıta salahiyeti de verilmiştir. dilmeğe ve etüd yapılmağa değer bir 
Şimdiye kadar casuslann faaliyetlerin- hadisedir, 

den bahsetmiyen matbuat ta bu hususta --- - ---

Şu halde, B. Musolini'nin Almanya
ya yapacağı seyahat bugünden yarına 
yapılabileceği gibi seneleı· sonraya da 
kalabilecek bir şekil vç mahiyet arze· 
diyor. demektir. - Selim Ragıp Emeç ............................................................. 

neşriyatını artırmıştır. ihracatımız gittikçe artlyor 
Pravda gazetesi de casusluk tehlikesin

den bahsetmekte ve sütunlarca yazı yaz. 
maktadır. Gazete, yabancı casusrlarla 
Troçkist hainlerinin nefret verici hilele
rinden kendinizi sakınınız demekte ve 
faşist altınlarına, ığvaatına kapılan secı
yesizleri, canileri tel'in etmektedir. 

kıymet itibarile 1936 n!ıı aynı ay· 
!arına ait 22.007.183 lirasına mukahiJ 
36,652.696 liradır. 193 7 deki ilk üç ay· 
lık ithalatımız ise 936 nır 20.354.331 
lirasına karşı 20.891.422 lıradır. 

Pravda bilhassa kadın casuslara da 
çatmakta ve fabrikada çalışan masum ve 
ciddi mühendislerin bu Mata Hari mek
tebi yetiştirmeleri kadınlara kapıldıkla· 
rmı söylemektedir. Almanya ve Japon
yada muhtelif casus mektepleri açıldığı
nı, söyliyen Pravda gazetesi Rusların 
içinden çıkan hain casusların Almany:ı
da yetiştirilmekte olduklannı da ila,·e 
etmektedir. 

Bunun neticesi olarak, Moskova hüku
meti, bütün vatandaşların casusluk alcıv
hine bir CE>phe almasını mecburi kılm;ş
tır. En ufak şüpheli hareketi haber vere
ne mükafat verileceğj · · ihmal ve terahi 
gösterenlerin ise ceza göreceği ilan olun
muştur. 

Bütün sanayi mıntakalannda mektep-

! lerde yeni baştan bir temizleme ameli
yesi başlamıştır. 6 askeri mıntakada 
mahkemeler kaldırılmış. Divanıharpler 
kurulmuştur. 

Bu temizlenme ameliyesi sırasında harp 
koptuğu tskdirde 12 harp mıntalc".asmı 
idare eden 36 askeri reis, Stalinin riva
seti altında Rusyanın fevkalade hüİai
metini teşkil edeceklerdir. 

Bulgar kabinesinde değişiklik 
Sofycı 21 (A.A.) - Ticaret nazırı B. 

Valek, ziraat nazırı B. Radi Vasilev ve 
Adliye nazırı B. Karagözov, dün istifa· 
larını vermişlerdir. 

Ankara 21 (A.A.) - Dn5 ticareti · 
miz hakkında verilen resmi rakamlara 
göre 9 3 7 yılının üç aylık ihracatımız 

rr= SABAHTAN SABAHA: 

' Bir 
Geçen gün Boğaziçi ''apurunda konuşuyorlardı: 

hikaye 

- c-Hayırlısile şu erik mevsimi geçse de bahçeleri kurtarsak!. 
- Ne faydası var. Arkadan şeftali, kaysı yetişecek. 
Bu garip mevzua kulak kabarttım. Biri devam etti: 
- Lakin ben bir çare buldum. Köpek besliyorum. 
Yanındaki güldü: 

- Onu da yaptım. Bu sefer köpeği taşladılar. 
Muhavere devam etti. Anladım ki derileşenlerin şikayeti oahçelerindeki 

meyvalara dadanan çocuklardır. Hem küçük çocuklar da değil, orta mektep 
talebesi. 

Bunu öğrenince geçen yıl teda,·i için 1sviçreye gidip gelen bir dostumun 
anlattığı fıkrayı hatırladtm. 

Dostum dinlemek için Züıih ch·a nnda bir köyde bir pansiyonda kalmış. 
Tatil mevsimi olduğu için evin on iki yaşındaki çocuğu ile arasıra köy civa · 
rında gezintiler yapıyormuş. Bir gün gene gezerlerken yol hizasınca devam 
eden elma ağaçlarını görmüş. Koparılmak için uzanacak elin kü~ük bir ha
reketini bek.liyen elmalar hoşuna gitmiş. Yanındaki küciik arkadaşına: 

- Haydi yavrum, demiş, birer elma koparalım. 
Çocuk birdenbire durmuş, yüzüne bakmış! 
- Nasıl olur, demiş, onlar bizim değil. 
- Evet amma kimsenin de değil. Burası dağ yolu. 
On iki yaşındaki çocuk b:ışını sallamış : 

- Hayır efendim, bu ağaçlar köy için dikilmiştir. Onları köylü toplar, pa
zara yollar, parasile köyün işleri görülür. 

On ıki yaşındaki yol arkadaşından bu cevabı alan dostum \'ak'ayı anlat
tıktan sonra içini çekti: 

- Hayatımda beni utandıran had.selerin en acısı bu çocuktan öğrendiğim 
ders olmuştur. 

Ben de ilave edeyim ki içimi sıila tan vak'aların biri de vapurda dinledi -
ğim hikaye olmuştur. Bürlıan CalLit 



4 Sayfa 

Esnaf dispanseri esnai cemiyetleri 
binasında dün merasimle açılmıştır. 

Merasimde İstanbul Valı ve Beledi· 
ye Reisi Muhittin Üstündağ, Ticaret O· 
dası umumi katibi Cevat Nizami, Esnaf 
muştur. 

cemiyeti reisleri ve davetliler bulun • 
Evvela esnaf teşekkülleri müşterek 

büro reisi Kazım sonra da Sucular ce· 
miyeti reisi İzzet söz almışlarctr. İzzet, 
kısaca söylediği bir nutuktan sonra dis· 
panserin açılmasında yardımı görülen 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin Üstün· 
dağ ile Ticaret Odası umumi katibi Ce· 
vat Nizamiye esnaf namına teşekkür 
etmiştir. 

Kordelfıyı kesmek üzere dispanser 
kapısına yanaşan Vali ve Belediye Re· 
isi Muihttin Üstündağ: 

c- Esnaf teşekküllerinin mesaisi 
ile yakından alakadarım. Bu teşekkül
lerin ötedenberi müsbet işler gördüğü
nü ve adedi pek çoğa varan esnafa bü
yük yardımlarda bulunduğunu d~ima 
müşahede etmekteyim. Esasen müfet
tişliğim zamanında dalı. bu teşek~l -
]erin mesaileri ile yakından alakadar 
o!urdum. Dispanseri ve esnafa kolay
lık göstermek üzere teşekkül eden hu· 
kuk bürosunu kuranları candan tebrik 
ederim.> dedikten sonra kordelayı kes· 
miştir. 

Bilahare davetlilere bi~ gezdiril -
miş ve büfede limonata ve pasta ikram 
edilmiştir. 

Esnaf dispanserinin dahiliye dok -
torluğunu, doktor Ali Rıza, operatörlü· 

Müteferrik : 

~iillll~..ı 
Mühittin tistündağ' Esnaf Cemiyetleri 

binasından çıkarken 
ğünü, operatör doktor Ziya, ebeliğini 
de Şükriye yapmaktadır. 

Her esnaf akrabasından liasta ola· 
nı buraya getirerek ted1vi ettirebile • 
cektir. 

Hukuk bürosunda ise esnafın huku
ki işleri görüşülecektir. Esnaf burada 
bulunan hukuk müşavirine gelerek 
dertlerini anlatacak ve icap ederse da· 
vası mahkemede takip olunacaktır. 

Şehir işleri: 
Emlak sahibleri birliği faaliyete a-eçti F estivalda pe§temal kuşatma 

Teşekkül ettiğini haber verdiğimiz merasimi yapılacak 
emiak sahipleri Birliğinin nizamname· İstanbul festivali bir ağustosta baş· 
si tasdikden geçmiş ve bu itibarla Bi!"· lıyacaktır. Karikatür sergisi Sultanah • 
lik faaliyete geçmiştir. Evvelce de söy- metteki Eski hamamlarda, resim ve ya 
Iendiği gibi bu Birliğin siyasetle alaka· zı sergisi Güzel San'atlar Akademisin· 
sı yoktur. T~ekkülünden maksat, İs • de, esnaf köşesi de Ayasofya önündeki 
tanbul vilayeti hudutları dahilinde em· meydanda açılacaktır. Esnaf köşesinin 
lak ve erazisi olanların haklarını koru· açılacağı mıntakada bir sıra barakalar 
maktır. ;nşa olunacaktır. Bu barakalarda esnaf 

Hasekide kurs bitti kendi san'atini işleyecek, halk bu ça • 
Haseki hastanesinde açılan ıehirli lışmayı seyredecektir. 

f!azlar kursunun üçüncüsü dün bitmiş· Bilahare esnafa Beykoz çayırında 
tir. Bu devreQeki kursa ilk, orta ve li· bir ziyafet verilecek ve esk; usul üzere 
ııe muallimleri ile doktorlar, eczacılar· peştemal kuşatılacaktır. 
ve dişçiler iştirak etmiştir. Dün son Bu sene Balkan hükumetlerinin tren 
ders verildilr.!.en sonra doktor, eczacı ve ücretlerinde i estival devamınca mühim 
dişçilere imtihan sua!Jeri tevdi edil • tenzilat kabul etmiş olduklarından İs· 
miştir. Bunlar imtihan suallerinin ce • tanbula fazla seyyah gelcccğı umul • 
vaplarını azami on gün içinde hazırlı· maktadır. Konservatuvar müdürü Yu • 
yarak on altı kuruşluk pul ve bir re . suf Ziya yakında Sofya ve Macaristana 
simle beraber sıhhiye müdüriyetine ve- gidecektir. Buralardan festival eğlence· 
receklcrdir. Muallimlerin imtihanı ise lerine iştirak edecek hey'ctler bulacak
önümüzdeki ~uma günü saat 15 de Ha· tır. Ayrıca festival için tren ve vapur 
seki hastanesinde yapılacaktır. tenzilatından istifade edip İstanbula ge-

1eceklere kolaylık yapmak içın Anado· Bu kursa her mıntakadan ikişer mu-
lunun büyük şehirlerinde acenteler tu· 

allim iştirak etmiştir. Kursta muvaffak tulacaktır. 
olanlar tatil esnasında mıntakaiarında· 
ki muallimlere toplu olarak konferans· Gazi köprüsünde tetkikat 
lar verecektir. Bu konferansta bulunan Naiia Vekaleti yollar şubesi müdü· 

rü mühendis Kemal dün Ankaradan İs· muallimler köylerinde, kasabalarında 
halkı toplıya:;ık zehirli gazdan korun • tnnbula gelerek Gazi köprüsünün pro· 
ma dersleri okutacaklardtr. jesi etrafında tetkikat yapan Fransız 
Edirnede gümrük merkezi yapılacak mühendisi Pijo ile dün öğleden sonra 

görüşmüştür. Bugün köprü mahalline 
Edirnede tesis edilecek tayyare mey- g;dilerek beraberce tetkikat yapılacak

danında bir gümrük merkezi yapıla • 
caktır. Bu hususta tetkiklere başlan • tır. 
m ıştır. 

----·-· ·=--· - Rcnebi nıahafilde : 

Yüksekkaldırınıda 
Bir tramvay 
Yoldan çıktı 

Dün bir tramvny arabası Bankalar 
caddesinden Karaköye inerken Voy • 
voda caddesindeki kavsi döneceğı sıra· 
da yoldan çıkmıştır. 

183 numaralı birincL mevki Tak · 
sim • Sirkeci arabas; 219 numaralı vat· 
manın idaresinde 1 3 ü 3 3 geçe Taksim· 

Dün, evinden aldığı 750 lirayı ha - den hareket etmişti r. Durak yerlerinde 
milen, Mehmet adındaki sevgilisile or· 15 kadar yolcu almı~tır. Araba tabii 
tadan kaybolan Nihalin macerasını bü- seyrile Bankalar caddesinden inmeğe 
tün tafsilatile yazmışt!k. başlamıştır. Kavse gelmeden Domuz 

Birisi 14, diğeri 17 yaşın:ı henüz bas· sokağının başında (Vatman dur!) işa -
mış olan bu küçük sevgililerin, Adt.na retli noktada durmuş ve arabayı ya -
trenile İstanbulcian ayrıldık~arı tahak - vaşlatmıştır. 
kuk etmiş gibiydi. Araba tekrar yüriimeğe başlamı ş, 

Bu itibarla, evvelki gün, Eskişr.hir inerken sağda ve kavsin tam ortasına 
emniyet direktörlüği.inc trende yaka· ısabet eden yerd~ bulun:m çiçekçi ve 
!anarak İstanbuh gönderilmeleri için tabutçu Fotinin dükkanının önünde bir 
telgraflar çekilmişti. denbire yoldan çıkmışt:r. 

Fakat dün ak.şama kadar, Eskişeh ir Tramvay arabas: sola doğru biitün 
emniyet direktörlüğünden miisbet, men 

1 

hızı ile ilerlemişfi r. Bu esnada vatman 
fi bir cevap gelmiş değildir. fren yapmıştır. ,"'abt araba hızını ala· 

Bir başka ihtimaie gör0, firari s~v- madığından döı·t buçuk, beş metre ka· 
gililerin ~danaya hnrekct ettiklerini 1 dar yürümüştür. Bu noktadn bir şapka· 
bHdiren Ismail, arkadaşlarını yakafa:ı· cı dükkanı vardır. Dükkand3kiler, tram 
mak tehlikesinden korumak, yani zabı- vay arabasının mcığazay:l girmesi kor· 
tayı şaşırtma!< maksadilc yalan söyle • kusile kendilerini d ışarıya atmışlardır. 
miştir, ve Mehmetle Nihal, ~u anda, İs· Arabadaki yolcular da feryat etmişler
tanbulun bir çatısı altına saklanmış bu- dir. O civardaki mağa7..alnrda bulunan
lunmaktadırlar. lar caddeye fırlamışlard1 r. Bir hüsnü 

Nihalin ve Mehmedin ailesi, gittik· tesadüf eseri olarak araba devrilme • 
çe artan bir merak içinde ezilmekte · miştir. 

dirler. Yapılan tahkikata göre tramvayın 
Mehmedin annesi: raydan çıktığı noktada bir civata bu • 

- Nihalle düşüp kalktıkl:ırını bili • lunmuştur. Bu c ivatanın çocuklar tara· 
yordum. diyor. Ve ilave ediyor: tından mı konu lduğu, tramvay arabası 

- Fakat dünkü Son Postada okudu· aksamından mı oldu~n araştırılmakta · 
ğuma göre, Nihalin babası ve annesi, riır. Kaza üzerine bu hntta bir saat ka· 
bu maceradan haberdar olmadıklarını dar seyrüsefer intızamını kaybetmiş • 
söylemektedirler. Halbuki ::i\lehrr!eclin tir. Yukarıdan gelen 3rab:ı . vasıtasile 
odasında elime geçirdiğim mektuplar, yoldan çıkan araba çekilmiş ve müşkü· 
onların bu ifadelerini tekzip etmekte· latla raya sokulabi!miştir. 
dir. Nihal, oğluma yazdığı mektuplar • Yoldan çıkan arabadrı fenni tetkik • 
dan bir kaç tanes!ndc, münasebetle • Jer yapılmaktadır. Arabanın raydan 
rinden ailesinin de haberdar bulundu- çıktığı nokta aşınmıştır. Hadiseyi gö· 
ğunu yazıyor, hatta bir tanesinde: renler, vatmanın vazifesini yaptığım 

c- Babam da, annem de, seni kendi söylemişlerdir. · 
öz evlatları kadar sevdiler ... Artık, ma· _ _..:... _________ _ 
ceramızı onlardan saklamamıza lüzum Bir çocuğun eli kırıldı 
kalmadı. Rahat rahat, istediğimiz yer • Kuruçeşmede Kırbaşı caddesinde 
de, dilediğimiz şekilde görüşebiliriz!> 23 numarada oturan arnb<lcı Nedimin 
diyor! Q yaşındaki oğlu Fahri evinin bahçe • 

Dün, bir muharririmiz, kaçırılan Ni sindeki incir ağacından düşerek sağ eli 
halin en yakın arkadaşlarını da bul - kırılmıştır. Fahri, Şişli çocuk hastane· 

!ayır; 22 

Trakya 
Hattı 

Güzelleştirilecek 
Trakya ve ban lıyö hattında dün ge· 

ce yarısından itibaren yeni sefer tari. • 
fesinin tatbikatına başlanmıştır. Tra~· 
ya hattında Sempion ve Konvansıyonel 
trenlerinin saat lerinde bır değişiklik ya 
pılmamıştır. Faka~ diğer trenlerde ~al· 
kın menfaatine uygun saatler üzerıne 
tebeddülat yapılmış, ara istasyonlara 
seferler ila\'e edil miştir. .. 

Sirkeci - Küçükçekmece banliy0 

hattına beş katar ilave olunmuş, gün· 
li:ik seferler yirmı beşe çıkarılmıştır. 

Bilhassa akşamları fazla sefe.rler ko· 
nulmuştur. Adi günlerde Çekmeceden 
son tren 2 1, 1 O da kalkacaktır. Cumar· 
tesi ve pazar günler i de 22 de hareket 
E>decektir. Sir~eciden de adi günlerd~ 
22, 1 O da, cumartesi ve pazar günierı 
23 de tren vardır. 

Pl5j mevsiminde halkm Fıoryadan 
izd ihamsız nakli için Devlet Demiryo· 
lu tertibat almıştır. İcabında tarife ha· 
rici fası la ile çifte katar ve hatta üçün· 
cü, dördüncü katar tahrik edilecektir. 

Bu katarlar, tertip edilmiş bir haldC 
Çekmece istasyonund1 halkın gözü ö • 
nünde bulundurulacaktır. Bu itibarla 
halkın trenlere tehacüm etmemesi la • 
zım gelmektedir. 

Devlet Demiryolları idaresi, İstan -
buaı trenle gelen seyyahların çirkill 
manzaralarla karşılaşmaması için hat 
boyunun güzelle§tirilmesini karar aıtı· 
na almıştır. 

Hat boyundaki evlerden dökülen 
çöpler, demiryolu amclcsine temizletti· 
rilmektedir; fakat bu çöpleı- mütema • 
diyen atıldığından Demirycllaı'." idaresi, 
belediyeye müracaat etmiş ve çöp atan
ların cezalandırılmasını ve bu halin 
önüne geçilmesinı istemiştir. 

Ayni zamanda Balıklıdaki mezarlı· 
ğa da gömülen cenazeler trenden gö • 
rüldüğünden bu sahaya cenaze göm • 
menin menedilmesinı de talep etmiş • 
tir. 

Şoförlerin plaka borçlan 

Şoförlerin plaka borçlarının öden • 
mesi için belediye bir kolaylık bul • 
muştur. Bu kolaylığa göre her şofÖr 

plaka borcunu ayda beş lira taksit ver· 
mek suretile ödeyecektir. muş. onlarla da görüşmüştür. sine kaldırılmıştır. ___.. 

Nihalin e~ne ~tişik evde ~uran, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve Nihalle ayni mektebe giden Nezihe 1 
ndında bir kız, muharririmize şu sözle:i Dört asırlık bir tarih ! 

Harikult\de bir menkibe !. .. söylemiştir : 

- Nihalin benden gizli hiç bir ma
cerası yoktur. Nihal vakıa konuşmaya 
başladıkları günlerde Mehmetli sevi • 

1 
yordu. Fakat, Mehmedin ikide birde, 
evinden paraları alıp kendisini kaçma
ya teşvik etmesi, Nihalı fena halde si
nirlendiriyordu. 

Hatta son görüştüğümüz sefer bana 
- Ben, dedi, bu münasebeti kesmek 

istiyorum. Fakat Mehmet, fena halde 
tehdit ediyor: 

- Benden ayrılırsan, seni öldürü
rüm! diyor. 

Ben, Nihalden bu sözleri dinleyince, 
\•aziyeti annesine, babasına . hatta za • 
bıtaya anlatmasını söyledim: 

Ender yaratılan birf eser ! ... 
Bir krala takdim olunan 

yegane bir film ! ..... 

olan 

iNGil TERE TACININ iNCiLERi 
SAKARYA sinemasını lnand maz bir 

muvaffakıyetle dolduruyor. 

DiKKAT ; Bu film, başka hiç bir sinemada oynanmıyacaktır. 

iLAVETEN : 1 - 19 ~tAYIS filmi 
2 - Taksim stadında yapılan gençlik spor bayramı 
3 - s . .M. VI ncı JORJ'un taç giyme töreni (buton 

txrsnatile) 
Yer bulmaktan emin olmak için seans saatlerine dikkat ediniz 

Saat 2 • 4.115 • 6.30 suv•re 9 - Aklıma gelmiyor değil. Fakat l 
Mehmet, onların harekete geçmelerin -
den evvel davranıp bana bir fenalık e· 

Suvareler için biletlerinizi deima evvelden tedarik ediniz. Telefon: 41341 ... 

der diye ödüm patlıyor! dedi. 
Bu vaziyet karşısında ben yüzde yiiz 

eminim ki, Nihal Mehmcde, sevdiği i
çin değil, korktuğu için kaçnu~tır! 

Poliste: 
Cami hırsızı 

Galatada Kireçkapıda 3 numarada 
oturan sabıkalı Bekir Kıhç Ali camii 

Bugün S A R A Y Sinemasında 

SEN :ti~nift;GN 1 I T O"P m:v•rt:tA T 
L E w 1 s s T o il E 1 GiNGER ROGERS - F RED ASTAiRE 
tarafından beyecanlı bir film. tarafından şahane bir m m. 

lıaveten : TUrkçe sözla 19 Mayıs rilmi ve lngillere Kralının 

~-----•ııı- TAÇ GiYME TÖRENi 
_ ... 

TAKViM uır Japon Generali şehrimizde parmaklığından söktüğü iki kilo kadar 
kurşunla kaçarken yakalanmıştır. 

Bugün S O M E R Sinemasında . 
MAYIS 

Rumı sene 
22 

ArabI sene 
ttıl>a 1Si>6 - -Mayıa Res ıır sene Hızır 

9 l~J7 18 

-
CUMARTESi 

SABAH IRebiüleveıl İMSAK 
~. LJ. s. u. 
9 12 11 7 04 
4 47 ~ 38 

İngiliz Kralının taç giyme merasi - -
Bir otobüs kazası minde, Japon imparatorunun kardeşi 

Prens Çiçibu ile birlikte hüklımetini Şehremininde tramvay caddesinde 
temsil etmiş olan G€neral Hiroshi Os- Ahmet Rızanın fırını önünde, 20 nu · 
hima, beraberinde kumandan Shigeki maralı ve şoför Mustafanın idaresinde
Usni olduğu halde dün şehrimize gel . iti Çatalca otobüsü, 9 yaşında Cevdet 
mişlerdir. isminde bir çocuğa çarparak iki ayağı-

1 - 1NG1LTERB KRALININ TAÇ GİYME MERASl~Il bUtQn 
tererruatile gösteren renkli film 

Japon generali ve arkadası bugün nın birden kırılmasına sebep olmuştur k -
1 ~ bUyUk muvaffakiyeti ve bir Franşız zabitinin bir Alman casusuna ar~ , memleketlerı·ne dönmek üzere şehri . Çocuk tedavi için Gureba hastane • --••••••••~,.. 

2 - Görülmemiş S A R 1 K A Y A zengin filrn. 
3 - GiZLi VESiKA JEAN MURAT ve VERA KOREN'in 

t ~--•••••a.·~ mücadelesini tasvir eden film . .,. mizden hareket edeceklerdir. _s.i=.n:,;;e=k:a:;l~d~ır;,;;ı:lm::,:ış~, ~ş~of~o~·r=y;;,,a:k=a=l=a=nm=ı~şır=.=== ,================================"~ ..... 
Prens Çiçibu'nun İstanbula geleceği- • 

r.e dair bir sabah gazetesi tarafından 
verilen haberin aslı yoktur. .. 

Lehistan sefiri 
O b l lkin:lı Akşamı Yıılsı Bir müddettenberi mezunen mea1 -
• !). " · ı · ·· · ı LJ. ;. I U leketinde bulunan Lehistanın Ankara 

E. -! .ı;; ~ ·la 12 - 1 54 elçisi B. Soloicki şehrimize gelmiş ve 
,_z...ı. _1_~...:..ı_o..;..1_6...:..<-'9...._1_!> ..... 2_0.....,2_1 .... 1_s __ ~ l dün akşam Ankaraya dönmüştür. 

Bugün i PEK 
1 - KESiK EL 

Sinemasında 2 büyük film 
2 - PARiSLI ŞANTÖZ 

MÜTHİŞ - HEYECAN - AŞK ve KORKU MA~THA .E~GERTH 
'-•---*ll...,..liım• Aynca: 19 Mayıs (Türkçe sözlü) ve İngiltere Kralının taç gıyme merasımı .._ ___ ,., 



t ....... \> ij ııcıe;z geldi mi Boğaz· 
aSa.tı 

13 
sık sık bahsedilir 
ey. 

Tevfik Vural 

Balı kesirde 
Balıkesir (Husu -

si) - Halkevinin 

sesli sinema maki • 
nesi köylerden şeh· 

re gelemiycn koy • 
lü yurddaşların bu 
mühim ihtiyacını 

karşılamaktadır. 

Sinema makine • 
si sık sık köylünün 

ayağma götürüle • 
rek güzel filmler 

gösterilmektedir. 

seyyar • 
sınema 

Bv güzel iş önü· 

müzdeki günlerde 
hava müsait oldukca 

gen iş tctiıecek tir. Balıkesir Halkevinin seyyar sinem4 makinesi 

P•zar Ola H•••n Bey Diyor Ki : 

... Gah bir çok yen: tedbir
lerle güzelleştirmekten ..• 

... Gah, ucuz vapur işlet • 
mekten dem vurulur. Hal.: 
buki .-Boğaziçi ölmüştür. 

Bir mezar taşı eksik.• di -
yenler de var. 

Hasan Bey - Mezar ta· 
şı isteyenler sahilleri kap • 
l~n eski yalıları görmü • 
yorlar mı? 

Sayfa 1 

Bigada bir çok mektU.m 
nüfus olduğu söyleniyor 

~, 

Bigadan bir görünq 

Biga (Hususi) - Bundan bir ay önce parçadan mürekkep muameleli dosyalar 
buraya bir emir geldi. İç Bakanlığından yapılmakta, haklarında ne sureUe Tür • 
gelen ve bütün köy muhtarlann:t teblığ kiyeye geçtiklerine dair zabıtaca incele
edilen bu emirde bundan böyle köylerde me icra edilmekte ve 19 maddelik bir 
kayıtsız evlenmeler bulunmıyacak, ev • beyanname ile Hariciye Vek&letinc gön
lenme işleri karışık olanlar nüfus dam~- derilmektedir. Lakin bu müterakim ve 
sinde kayıtlarını düzeltecekler, imam ni- karışık işler, nüfus dairesindeki memur 
kahile evlenmiyecekler, işlerini düzelt - azlığı yüzünden çok ağır yürümekte, ız
miyenlerden ve böyle karışık işleri olan- diham sebebile dairede adım atacak yer 
ları hükumete haber vermiyen muhtar- bulunamamaktadır. 

lardan para cezası alınacak ve başkaca 
da hapse konacak denilmektedir. 

Bu emir üzerine evlenme işleri karışık 
olanlar ve vaktile kendilerine imam ni
kahı yaptırıp ta nüfusa kayıt düşürmi -
yenler ve düzünelerle evlat yetiştirdik1e
ri halde hiç birisini nüfus kütüğüne kay
dettirmiyenler kafile kafile Dilekçeci ya
zıhanelerine baş vurarak muamelelerini 
yaptırmaktadır. Bunların içinde 20 yıl -
danberi bir kadınla aile yuvası kurup ta 
kendilerini kayda geçirmiyenler pek çok
tur. 

Bir çok gelinlik kızlar, askere gidecek 
çağa gelen bir sürü delikanlı, babalarının 
resmi muameleye önem vermemeleri yü
zünden kayıt harici kalmışlar ve başıboş 
büyiimüşlerdir. 

Bundan başka bir çok yurddaşlar da 
yirmi yıl önce yabancı tııbiiyetinı terke
derek ahar diyardan Türkiye topraklan
na gelmiş, fakat kendilerini kayda ge -
çirtmiyerck yıllardaQberi vergisiz, tek -
lifsiz her hangi bir köydeki akrabaları 
nezdinde yaşamış ve kimsenin gözüne 
çarpmamıştır. 

Şimdi bu gibiler haklarında yeniden 8 

Burada 320 yılında bir umum nüfua 
tahrir işi yapılmış, o zamanki memur -
lara geniş salahiyetler verilmiş, bütün 
karışık ve pürüzlü nüfus işleri, köylü -
nün ayağına varılarak güzelce düzeltil -
miş, bütün kuyudat intizamına konmuş -
tu. Fakat, aradan yıllar geçmiş, harbi u
mumi girmiş, seferberlik hasebile muh -
tarlar asker olmuş, yerlerine gelen ihti -· 
yarlar doğum, ölüm, evlenme, boşanma, 
göçmen, tabiiyet işlerine Iayıkile baka -
mamış, vukuat yürütememiş, hülasa, ka
yıtlar gene karışmış, içinden çıkılma? bir 
hale gelmiştir. 

Bu hal karşısında burada yeniden bir 
nüfus tahriri yapılmadıkça ve bu iş köy
lere çıkacak memurlara geniş ve şümullü 
salahiyet verilerek bu karışık kayıtlar 

pratik bir şekilde mahallinde düzeltil -
rnedikçe şimdiki tedbirle düzelmesine im
kan olmadığı anlaşılmaktadır. 

Biga köylüleri bu hususta alakadar 
makamların himmetlerini beklemekte, 
bu suretle bir nüfus tahriri yapıldığı 

taktirde 5000 den fazla mektum nüfusun 
meydana çıkacağı tahmin olunmaktadır. 

Bir basübadelmevt masalı 
lzmirde bir kitapçının öldükten sonra dirildiği , evine 

döndiiğü söyleniyor, fakat hikayenin as'ı yok 
İ~ir, 21 (Hususi) - Bundan bir 1 Hadise derhal zabıtaya aksettiril • 

hafta evvel Karşıyakada, kitapçı Lutfü miş. Sabah olunca zabıta memurları ve 
hafif bir rahatsızlık duyarak derhal be-, adliye doktoru mezara gitmi..~ler, mcza
lediye doktoruna müracaat ediyor. Mu rJ açmışlar. Bir de ne görsünler: Ke -
ayeneye tabi tutuluyor. Doktor hasta • fen açılmış, ölü gece va!dı dırilmiş, me
nın reçetesini hazırlıyor, Lutfü reçete- zardan çıkmak istemiş, ke~eni yırtmış, 
yi alarak Karşıyaka eczanesine gidı - saçını başını yolmuş. Fakat mezardan 
yor. Reçeteyi cezacıya uzattıktan sonra çıkamayınca tekrar ölmuş. 
düşüp ölüyor. Şayia gittikçe genişliyor. Ve. ağızlar-

Lutfünün muayeneden sonra kalb da genişleye genişleye ciddi bir haber 
sektesi neticesinde vefat etti~i anlaşı· halini alıyor: 
Iıyor. Defnine ruhsat verilerek gömü • - Filanca bu sabah evinden çıkar • 
lüyor. ken merhum kitapçı Lutfü ile karşı -

İşin hakikat tarafı burada tamam - !aşmış, selam vermiş, nasılsınız, demiş. 
dır. O akşam Karşıyak:ıda Alay bira- Epeyce konuşmuşlar, Mehmet, Lutfü
hanesinde bir kaç arkadaş, masa ha • den ayrılınca, Lfıtfünün bir gün evvel 
şında bu ölüm hadisesini konuşuyor - öldüğünü haber almış, §U halde rastla
lar. Kalb sektesinden ölen hır kimse· dığı ve konuştuğu ikinci Lutfü kını o· 
nin derhal gömülmesinin doğru olup o- luyor? 
lamıyacağını münakaşa edıyorlar. Bu Birahanede başlayan münakaşanın 
münakaşa birahanede bulunan bir zat bu kadar genişliyeceğinc iht:mal ver • 
tarafından yanlış anlaşôyor. Başkala· miycnler hala buna inamyorlar. Halbu· 
rına bazı ilavelerle anlatılıyor. ki ne zabıtanın, ne de hiç kımsenin böy 

Ölüm hadisesinin ertesı günü Karşı· le bir hadiseden haberi yoktur. 
yakada hemen herkesin ağzında bir Hakikatte Liitfü bir hafra evvel öl· 
vak'a, hem de bir ölünün diriımesi vak· müştür. Mezarcının, adliye doktorunun 
ası dolaşıp duruyor. böyle bir hadiseden zem:~ kadar ma -

Gfıya Karşıyaka mezarlık bekçisi lfımatları yoktur. Hele Karşıyakada 
gece yarısı mezarlıkta bir gürültü işit- Lfıtfü ile konuştuğu şayı olan Mehmc· 
miş, bu gürültü Lutfüaün gömüldüğü di hiç kimse tanımıyor. Karşıyakada 
mezardan geliyormuş. Mezarlık b(?kçisi oturan ~tün Mehmetler böy~c bir ha • 
gürliltüyü işitince korkup kaçmış. Ken· diseden hahP.rdar olmadıklarını söylü -
disini bir ölü takip etmiş yorlar. 



l_E_D_E_Bl_Y_AT_I 
Kadıköyünde beş yıl 

süren bir edebiyat sezonu 
Aşçı Çavuşun dükkanında tiyatro ve paça sohbetleri 

~ Yezen & Hallt Fahri Ozenaor · 
-3 

Altıyol ağzından kerestecilere doğru 
inen dar sokağın başından küçüle bir aş
çı dükkinı vardı ki öğle ve akşam ~e
meklerimizi arkadaşlarla ekseriya o duk
kinda yerdik. Ahçının adı meçhulümüz
dü, onu bütün müşterileri gibi S3dece 
Jikabile çağınyorduk: Çawş. 

İşte bu Çavuşun dükkanı da, Mütare
kenin parasızlık günlerinde, aylann~a 
ve yıllarında, Kadıköyünde oturan ~ır 
çok şair, filozof, muallim ve gazctecıle
rin uğrağı olmuştu. Çünkü yavaş yavaş 
veresiye kapısını açması bu rağbeti pek 
haklı olarak çoğaltıyordu! 

içindeki: 
- Ah bir kere dışarı çıkıp rahat nefes 

alabilsem! 
Der, dışındaki: 
- Ah ne olur, şuna bir girebilsem! 
Der... Bunu size bir bilmece diye söy· 

leseydim; hemen biliverecek: 
-Tramvay! 
Diyecektiniz.. 

* 
t 

Kenar yerinki yeşiller giyer, kibarı 
kırmızılar .. bu ikisinden başkası da var. 
Son moda olanı: Onun giydikleri de sarı-

dır. 

* Tramvay da insan gibi yoldan çıkıyor .. 
fakat yoldan çıkan tramvayı gene yola 
koymak, yoldan çıkan insanı yola koy -
maktan çok kolay. 

* İstanbul tarafında tramvaya biniyor -
lar ama; Beyoğlunda tramvaya binmi -
yorlar, tramvay alıyorlar. 

* 
Dükk8.nın en civcieli zamanları akşam 

yemeklerinde idi. Bizim kafileden müna-
vebe ile kimler gelmezdi ki? Ahmet Ha- - Evdekilerini atlatmış sokağa çık -
şiın, Fnruk Nafiz, Cemil Sena, Haşim mıştım. Traşcının biri musallat oldu. 0-
Nahit, Reşit Paşazade Akif, Reşat Nur!, nu da atlatmak için, geçen bir tramvaya 

Evini soyduğu polisi öldüren 
hırsızın duruşması başladı 

SuçluJardan birinin metresi ilk ifadesini değiştirdi, 
onun da hakkında takibata başlandı 1 

Fahri Celfil, Fecir kütüphanesi sahibi Büyük aktÖT Fehim Efendi atladım. Katil hırsızlar mahkeme huz~da ~-' 
h dığı ba } - ı · · - Sonrası ne oldu? k a P~ Cevdet ve daha atırlama m zı çe ı- düriyetine vererek resmen teşekku ıç.n Sultanahmette Piyerloti caddesindef meyin; yakalandım işte apan .. 11,,ı· 

f _ Sonrası fena, polise yakalandım. O- ·· un J' reler ... Bunların bir kısmı, aras1ra, ha - izin istemişti. Aklımda kaldığına gore oturan polis Hasan ~as_rinin evine, şu - fare gibi; e.ziyet etmeden götu.r ll '-"'ıJ' 
·· 1 · d k ı N h"t F k N r nu atlatmıya imkan yoktu. _ ed d 1 be yutJll:t tanın rastgele gun erın e veya a şam a- Fahri Celfil, Haşim a ı , aru a ız, batın 7 inci pazar ~un~, 1 1 buçuk su • kola!~ d ımse e, .on ar nı oğltP'. 

nnda bu dükkana uğrarlar, fakat bir kn- Reşat Nuri ve ben, bu heyetin en faal * larında bir hırsız gırmış, yatak odasın- lamaga devam ettıler. Baba, d" J 
çı da benim gibi hergün öğle ve akşam uzuvları olacaktık. Daha başka kimler Erkekler kadınlardan çok ileridirlP.r. dan karısı Nadireye ait 42 lirayı aşır- cYak, şu elektriği!» diye seslen ı, t~ 
yemeklerini burada yerlerdi. Bilhassa vardı, unutmuşum. Yalnız Akifi ahçıda Misal mi istiyorsunuz? Söyliyeyim: 'l'ram- dığı sırada yukarıya çıkıp kendisini ya· aydınlandı. Oğlu bi~ yandan be~1

1n.af felsefeci Cemil Sena, şair ve içtimaiyat olsun, yolda olsun, Kuşdili yahut Moda vayda en ön iki sırada onlar oturuyor - kahyan ev sahibim boğazından bıçak- ~arken, babası da hır yandan tU dJ 
amatörü Haşim Nahit, kütüphaneci Cev- turlarında olsun her ratlayışımızda bize lar. Erkekler onlardan geride kalıyorlar. ]ayıp öldürmüş, oğlu Rıdvanı sağ bile- du ve birdenbire yastık altınd8 rJ. 
det bu devamlı ve kıdemli mü~teriler- hep bu işten bahsediyor ve· yakında po- * ğinden yaralamış, sokakta var hızile ka tabanca~ı .elin~ ~tdı:. ben, canı~~~ 
dendi. lisin evlerimize gelip alelfısul tahkikat Salamura yapılmış sardalye balığı ~arken karşılaştığı polis Nevzadı sol ku· tarmak ıçın sılkmdım. Oda. k Yl !, 
Bazı geceler, Çavuşun meşhur paçasile yaptıktan sonra çalışmağa başlıyacağı- tram ... ·aydaki yolculara baktı: Jağından yaralamış, bekçi Mustafa, Ha- doğru kaçtım. Bu sırada ~gıdB ıs lıl 

böbrek veya pirzolasını yedikten sonra mızı müjdeliyordu! Fakat nedense bu _ Bunlar da bizden! san ve Şükrünün kulak. burun ve kol· sin karısı: cBırak, gitsin; başlJJlı ~ 
lakırdıyı o kadar uzatırdık ki, köşede tahkikata gelecek olan memurlar aradan DedL larına bıçak saplayıp uzaklaşmıştı. bela gelmesin bu yüzden» diye se ~ 
bekliycn zavallı ahçının gözleri duvada haftalar geçtiği halde henüz hiç bırımi- * Hırsızlıktan üç. dört sabı_kası o:an yordu. Onlar, peş.imi bırakmadılBf~~ 
asılı teneke arkalıklı lambasının sönük ze ·uğramıyordu. Akif artık adeta derdli _ Bilet! bu vak' anın suçlusu ı 318 dogumlu Ah- taarruz karşısınaa, tabanca kurŞ '/.~ 
ışıkları gıöi süzülürdü. olmuştu. Hergün Kuşdili karakoluna uğ- sözünün cevabını bilmediğimiz için met Nazım Yola! ve hır~ızlığa teşvik, na hedef teşkil. e~eceğimi ~k~.ı~e"' 

Bazan da, dükkanın önüne çıkar, hazin rıyarak neticeyi soruyor, tahkikatın b<ış- tramvayda paramızı alırlarmış .. düu ya - adres vermek suretile iştırakten suçlu rek, bıçak ç~~ı~tJm. Kapı .o~JU~ 11,ıJP hazin içeriye bakarak, bir eli kepenkte lamasını rica ediyordu. Kendi rivayetine nımda birisi vardı; o, verilecek cevabı bl- olup hırsızlık ve cerhten iki sabıkası ~ıma sert bır c!Sun ye:::-leştırıldı ~ 
bizim insafa gelip çıkmamızı beklerdi. göre son bir defa karakola uğrayışında da liyormuş: bulunan 131 ı doğumlu Salimin duruş- Ve ondan sonra ... Artık ondan 
Fakat Reşit Paşazade Akifin o aralık çıl- şu cevheri yumurtlamıştı: _ Paso! malarına ağır cezada aün saat on beş- ne yaptığımı bilmiyorum! d# 
gınca bir ideal halinde taşıdığı mevhum _ Canım, bu haşaratı kim tanımaz? Dedi. Para almadılar. t<-> başla~ıldı. Tahkikat sırasında pelisin ketl 
üyaı:o. dU:ektöy~lü~ merakı öyle ziyade- Hepsi meşhur yazıcılar... * Okunan sorgu hakimliğı kararname- çok hırpaladığını söyledi. ..e el 
leşmıştı ki deg~l hır tek. Çavuşu, tabur- Bize bunu anlattığı gün ağzımız hay- Hususi otomobilli, üzerinde: sinde, Ahmet Nazımın cmahareti mah- Ahme~kNazım, muh~e~~f ~ua!~:ğ# 
~ca. ~avuşu bıle be~letır, ~ene de pr~ ' retten bir karış açık kalmıştfı. Fakat son- ,Hususi arabadır yolcu almazı. susa ile sırka~ s~~.unu irtıka~ ettikten vap verdı ten sonra, a ımın 
3elennın sonunu getırmezdı: 'ı:atta bı~ ra chaşarah kelimesinin Akif in lügatın- Yazılı tramvayı gördüğü zaman: sonra, ele geçır~ıgı ~~ra gerı alınm~ .- na ~:~~~~ oturdug" unu, kahvecilil'. e ~ 
akşam,_ meşhur. ~eaw:ıarch~ıs nı~ _sevı de tanınmış adam manasına geldii:iııi - Keşki, dedi, ben de hususi bir oto-1 mak ve suç delıllermı ortadan kakın- }lıÇ 
Berben komedısındeki Bazıl rolunu ha- . . .1 . . _ _ h • b. tr k maksadile, po!is Hasan Bosriyi ğini söyliyen Salim, bu vak"ada '; 

. . 0. öğrenince hayretimiz neşeye çevrı mıştı. mobil alacagıma, boyle ususı ır am- ma iştiraki olmadıg·ını, 
0 

gece 
0 

saatteb~' 
brla·ta·n upuzu~ ~~ ıle ka~mıza l ı- İşte ahçı Çavuşun dükkanında Akifin bı.ı I vay alsaydım; daha iyi olurdu. l;endi evinde uzvu müh~mminden yara- de .. lf 
klldığı zaman onumuze fırr dıye a~ı ım . t te bb .. - b ili b 1 •1 r ladıg"ı, og"lu ile, sokakta rastgeldiğı bir kapanında baldızı İsmetin evin .-ı0lİY .. 1 . tıya ro şe usu e aş ı eg ence ı * 1 d - ·· , · k da y-_ .) 
bir mezura uzatmış ve neşeden şoy e · ul da b ... t k·ı ed. d polisi ve üç bekçiyi de yaralayıp kaçtı- un ugunu soyııyere , o ' , i' r 

mevz ar n ınnı eş ı ıyor u. Eskiden atlı imiş halka kafi gt!lirmış. . .k k k a· . . taz) ı ıt 
haykırmıştı: . . Neticede ne o tiyatro kumpanyası ku- ğı tahkikat cümlesinden olduğu» yazı- ta~ı at yapar en, en ·sını .. e)" 

- İş yolunda. Dekorlar oldu bittı de- 1 b"ldi n d ed b" h t . baş~adı Şimdi atlı değil ama. halka kiıfi gelebil- lıvordu. Salime gelince, onun da Ah _ t;ğini, üstelik, failini b ir türlu ~·p 
. . • . ı · ru a ı ' e e e ı eye ışe ' . mesi için sekiz katlı olması lazım! . k A.· ">O h 1 k ._r;ıJ' .r mele. Şimdi Hale tıyatrosundan ge ıyo- A k .. 1 . b . 1 M··ı met Nazıma, hır::-;ızlıkta gözcülük et • na çı arama'-Mgı .. ırsız ı _. i il' 

nca 0 gun crı yaşıyan ız ere, u a- fMSET ria cabadan kendisı"rıc yüklettigıtl rum. Sahnenin ölçüsünü aldım!• k · b. b. kl h"d· 1 · mek kendisine tutunuıJ eve girmesi, re cnın m ır acı ı a ıse erı arasın- , "' 
Bu habere karşı kahkahalarla gül- d k h h t ala d .................................. - ... .................. _ pencereyi açması hususlarınd:ı .vardı - taya attı. ı.,t~ı 

. . . k N 1 .\ sı ışan oş a ır r an birim yadı- y d .. _.. k 1•. , _ R 1 k d B • rdall 11 " 
mekten kendımızı alamamıştı . as! • b k ld ve yogurdu yalnız uşunmc azım ge.- 1 mı dokunduğu kanaati hasıl oldugun - apor ar o un u. unıa ,,e•, 
gülmiyelim? Bazı işsiz aktör v~ aktrisıe- gar ıra mış 0 

u. * diğini, sonra zeytinyağlı dolma bile ye-, dan bahsediliyordu. Netie~ olarak da, d~ de, suçlu Ahmet Nazımın ~ı~ı 0~~ 
re ortada izi bile olmıyan ~r tiyatro • nebileceğini 0 zamana kadar kimseden .ı\hmet Nazımın ceza kanununun idam j k:\şı üzerinde hafif bir yara ızı J,ıp) 
kumpany~ teşkili hev~!le .. bol. keseden 1 Ua~irn Na~it şiire, içtimai~a:a ~er2l:ı işitmemiştim. Bu tarzda perhizi sanı~m 

1 

cezası yazılı 450 inci maddesinin 8 in- ı düğü kaydediHyordu. Ahmet 
1 paralar dagıtmış, Kadıkoylu bır kısım kadar sıhhatıne de meraklı ıdı. hcndı- 1 k sz de başkasından duymamışsınızdır. d ve 9 uncu bentlerine göre, Salimin ! soruldu: bi 1 

edebiyatçıların isimlerini listeye ya?.ıp sinde en hafif bir kırıklık hissetse de:- j Haşm Nahit br akşam da ahçı Çavuşa de 64 üncü madd~si delfıletile 493 iin- - Sen, ikinci bir muayeneye tıı , 
havadan edebi heyet teşkil etmiş olan bu hal perhiz etmeği düşünürdü. Diişümir- biz yokken uğramış: cü maddesinin bmnci bendine ve sabı- tuldun mu soma? o!t.l~ 
sevimli arkadaş şimdi de sahnenin dt.'- dü diyorum, çünkü tatbik ettiğim gör- _ Bnna, demiş, şöyle kuvvetli bir kap kadan 82 inci maddesine göre duruş - - Hayır; bir defa muayene 
korlan için ölçüler alıyordu. Demek kı müş değilim. Bilcikis bu perhiz. arzus:- yemek getir!ı. Çavuş listeyi saymış, beri· ı malarmm yapılmasın<: karar verilmiş dum! . ,ıı~ 
iş, sadece, üç nalla bir e~ğe kalmı~tı! nun onda tamamile zıt tecellilerıne şahıt ki beğenmemiş. Daha kuv\·etli yemek' bulunuyordu. cAhmct Nazım hakkın- - Sonra, polis Hasan Basrı, ·0rırl 

O gece Çavuşun dükkanı kahkahalar- olmuşumdur. Baı.an da kuvvetli ycm~k 
1 

yok mu? diye çıkışmış. Bunun üzerine 1 daki hırsızlık ve yaralamak davaları· boğa~:ndan bir ~ara. alını~. S~~· r,fı)( 
dan nasıl çınladı bilcmem._Fakat Hale Ü· arzusuna kapılırdı. O zaman da - kaderın Çavuş başlamış aklına gelen kuvvetli yr- nın, öldürmckterı verilecek cezaya te· la mucadele v~zıye:ı~de,. senı, . ı 1'0 d 
yatorsunun sahnesinde bile o andaki ne- bir cilvesi mi diyeyim? - mutlaka en son mckleri savmağa: Biftek, kotlet, omte:, siri olmıyacağındaıı muvakkrıten düş • m tabanca çcvmncsı uzerıne k<ır~stf 

1 şemiz kadar canlı bir komedi temsil et- akla gelecek, kalorisi pek öyle nıe1hr· böbrek, bö;·ek ve daha bunun gibi şey- m~sinc> karar ver!:diğt de bu knrarna- nıak için bıçak çeklp. öyl~ .r· tll~ 
tircmezdik. sığmaz gıdalara kaşık veya çatal salar- ler ... Haşim Nahit Çavuşun bütürı say- meye katılmıştı. sallasaydm eğer, Ha_:an Bas.:ını~ t 

Sırası gelmişken Reşit Paşazadı~ Aki- dı. İçtimaiyatçı ~irin her iki zıt yemek dıklarına kar"ı suratım ekşitip •hayıt·> 1'..ı ·· . , tesbı·rı bazı evrak okunma- yaralar alması d:a Juzını geJırd!. 9~1:' 
y • .. .ı: uvıyeL . · B. d C . b t · bıÇllJ'• )'. 1in bu tiyatro kumpanyası teşkili arzusu usulü için şu anda hatırladıgım şu ı.ı-;1 manasına kafasını sallıyormuş. Nihayt•t Sl V. S. muamekleri bitince sorgu kar· - ır e a ısa ı::~ e mı~, urtıırı11 ~ 

etrafında şu eğlenceli hatırayı da kayde- fıkrasını nakledeyim: ahçı bütün tencere repertuannı sayıp şısında, önce, eben vekil tu taca~ım. o ~ılım ... Ben ? sı .. ~da .~:ı211mı .. k orciıJlll cıJ 
deyim: Bir akşam Kadıköy iskelesinde son va- tüketince bizimki birdenbire başını Y'J- cevap verecek• diyen Ahmet Nazım, tan başka bff şey duşunmuy rB· 1' ;, 

· Ç • · Muavene ,..onorl"ımd:ın son ;1~' Akü, mevhum tiyatrosunun edebi he- purdan kol kola beraber çıkmıştık. ifa· karıya kaldırmış ve avuşa. 5imdi kendisinin sövlemesı icap ettiği v • • .... • ct· bir ,J 
Yetini vücuda getirmek için arkadaşları- :rim Nahit suratlı idi. 

1 
- Paça yok mu?• diye sormuş. Çavuş ~olundaki işaret üz~rine, Salimle or - raporları okum.hı. Bunlar and \refl!e·.~ 

• · d k ·· ·· ·· • mer 1 ·ıı:ı na ayrı ayn rica etmişti ve tabiatile hiç _ Gene nen var?ı. dedim. ta boş b:.:Iunmuş: . taklaşa hırsızlık yaptıklarını, o akşam c 3 apı:ının O!"llll~uıı ~ e ~ göriıl" 
birimiz bu temiz yürekli dostun ricasını - Midem bozuk bu akşam süt içecc- - A beyim, demiş, koyunun fıJetosu- Salimle beraber Akb1y1kt:l bir ev soy- 1 kanla mulemmn b.r hc.ke cJ 

~ ştık B - · Ak"f ~- ' . - ~ k d d bcğnnmL'din hacağı·ı- d ki · S l" · k -- .. nlatılıyordu. ·•·ifl a.ıramamı . _unun _uzerıne . ı , mer- gım!ı. cevabını verdı. Yolda sutçyc ı:gra- na a ar say ım, ~ '" • · u arını, eve g;rcn a. ımın anca ı J • • • ..al< J" ~· 
hum büyük aktor Fehım Efendıye ve da- dık. Aksi gibi süt kalmamış. Hasim Na- dan ne kuvvet alacaksın!• kuruş bulunca, başka hır ev daha soy- Şahıtler çagırıldı. Ilk ola. aıı '' ~ 
ha bazı Darülbedayi dışındaki aktör ve hidin burnu büsbütün uzadı, ka;ıarı ça· Vay, sen misin bunu söyliyen! Şai:: ınak lazım geldiğini, bu sefer de eve komiser Hulfıs~ dinlenildi. yapı~:ılJfl", 
aktrislere müracaat etmiş, hatta bazıları- 1 tıldı, koyu esmer yüzünde tebessüm na-ı hemen hiddetle gazetelerini koltuğuna girmek nöbeti kendisin:n olduğunu ;:;öy kikata dair söz söyıerkcn. Y3b:J~·:ır~9: 
na ortada fol yok yumurta yokken beşer, mına değil, sanki hayat namına bir şt>y sıkıştırıp: cBu ne küstahlık!• diye hay- liyerek: Ahmet Nazımı:1, yalancıktan 10.ı 1 ~· 
onar lira ve belki de daha fazla avanslar kalmadı. Bir lahza sonra, bir yerde süt kırarak dükkandan dışarıya fırlamış. _ Onun yardımi!e yatak odasına gibi yaptığını. do1.tyısile kar~~~e.ı.ıfl~ a 
vermişti. Aynı zamanda Cağaloğlunda , yahut yoğurt bulurum diye benden ay- Bu hadise sinirlerini o kadar lwrb;ıt girdim. Pencercy! p<'rkcrler açtım, içc- l .1esi alınamadığını, sonra mu ~ ttC 

ayda dört mü, yedi mi, iyi bilmiyorum, rıldı. Ben Çavuşa yemekc gidiyordum. etmişti ki günlerce ne Şemsettin Sami ride bir kadın · çanlas! ele geçirdim. mi muavini ~cı iduı: Bag~nanıı eıtı· ~ 
hasılı böyle bir kira ile bir boş oda kıra- O, tabii oraya gelmiyecekti. Çünkü Ça- ,llıgatine bakarak Bergson'dan tercümelrr Çantadaki parıyı cebime koymu~ıum, tahkikata el ıwydııg_unu ıfade .sıı- 111 9 
larnıştı. Bu oda, teşekkül edecek olan ye- vuşta ekseriya ne süt, ne yoğurt bulu- ı yapabilmiş, ne de ctaş, ataş> kafiyclı ş!- kapı açılarak, karanlıkta bir erkek ba- Bundan sonra poıis HasarıındC• 1:

1 
• 

ni tiyatronun başlangıçta bürosu ola- purdu. Bir saat 'onra tekrar buluştuk. ı. ıer yazabilmişti. O dükkana artık siz na el attı. Aramızda ·bir mücadele baş- karısı Nadire geldi \'e ifade5 ·'
011

1 ',ı 
c~ktı ... Fakn~_?ir gün bir _kaçımızı göhi- İlk sözüm, süt içip içmediğini sormak oJ-

1 
de uğramayın diye bize de sö~lcn.ip du- ~adı. Derken, başka. biri, bir delikanlı bt-raber ~emek ye.r~~n: ~octıı~Ll ·ı 't>' 

n_>P gosterdıgı bu odada uç ayaklı kırık 1 pu. Ne cevap verse beğenirsiniz: ı.ruyordu. Bu arijinal arkadaş şımdı nen'- ela yardıma koştu. Ilki ev sahibi polis karıd.a . bır pıt~rdı ışı.eı e.s: .~ ııır~ t ( 
hır bahçe masası ile ortası delik bir is- - Hayır, sütten vazgeçtim, yukarıdaki 1 dedir, bilmiyorum. Birkaç yıl evvel P:ı- Hasan Basri imiş, ikincisi de oğlu Rıd- kc>ndısı de yuK::ırıya çıkara""' ,.,,

9 
''..o~' 

kemle görünce, ileride sahnenin akscsu- Ermeni lokantaClnın önünden ~cçcrken 1 ris'e gitmişti. Belki gene oradadır. Acc.- van ... Ben, karşımd::ı kuvvet görünce, nıc.>t Nazım1, koc::ısını karyoldc l' rı 
Yan da ne olabileceğini az çok anlamış- camdaki zeytinyağlı dolmaya imrendim, ba Mont Pamasse bar ve lokantalarında teslim oldum, fakat onlar beni bu sıra- mı~ ve boğazına sanlını i hnl 
tık. Her ne ise, bizim babacan Akif ede.- dolma yedim!ı. da paça arıyor mu dersiniz? da itip kakıyorlardı, kafama, enseme ğiinü anlatar01k, devamla: f o:ı ) 
bi heyetin listesini o zamanki polis mü- . Mide bozukluğunun tedavisi için sü: Tfolid Fahri OzunsolJ vuruşturuyorlardı. Ben, •yapmayın, et- ( Devamı l J üncü saY B 
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t"ıenmiş bir kadının 
evrakı metrQkesi 

1
1_ Ayna ve kadın=t 
Her sene bir başka türlü 
5 yaşında iken: 
Ne güzel bu ayna beni öyle eğlendiri

yor ki. Orada bir çocuk var, ben gülü -
yorum o gülüyor.. Ben elimi uzatıyo -
rum, o elini uzatıyor .. Ben dilimi çıkarı
yorum, o dilini çıkarıyor. 

Oçok bugun Galatasarayla 
yarm da Güneşle karşrlaşıyor 

• 14 yaşında iken: 

* * • ---------: 
Kendisini bize şanssız bir takım olarak tanıtan 
Üçokun Galatasaray ve Giineş karıısında ne 
de~eceler alacağı evvelden tahmin edilemez Aynada ~irin bir mektepli kız var. Be

resini düzeltiyor. Çantasını kolunda tu • 
Tam on sekiz defa nişanlandım! Ve on 1 tuyor .. Ben ona ~aşıml~ sel~ veriyo -

sekiz ni~nlımclıın da ayrıldım. Artık yaş rum .. O, bana başıle selam verıyor. 
l ~i;~~ yirmi yediye gelmiştL Yirmi yediye_ gel- Jf-
~ 18 yaşında iken: ~I~~ diğini söylemiyordum. Yirmi iki dıyor - Aynama bayılıyorum. Bana neler öğ -

-. Evlendiler_ 

~ ~e kadar kolay bir iş değil mi? Gö
bır uşte öyle, gelin de kolay mt, zor mu 

kere bana sorun! 

* ~·On.Yedi yaşımda idim. Şimdi yirmi iki .. -=:: ikiden on yedi çıknrsa beş kalır 
e\'\. ; hakikatte öyle d~ğil, ben on sene 
dj,, e.ı 0ll Yedi yaşımda idim .. Mcktt-be gi-

.10tdıı..... . k -
~izin ~ Evimıze arşı oturan mumey-
~\· 0&lu bana mektup yazmıştı. Ben de 
~ \'ermiştim. O bir mektup daha yaz
!i· · Mektuplan çantamda saklıyordum. 
~ gün tesadüfen çantama muallim 
~~1itı. Mektuplan gördü \'ebeni mek-
~:u ko.vdular. 
~\ e gelır gelmez .. Derhal komşuma bir 
~t tup Yazdım. Onun yüzünden mek -
~z e~ kovulduğumu anlattım. Evlenme
~\' lazun geldiğini söyledim.. Mektuba 
dıttı ap ~ekledim, gelmedi; sokakta rastla
lste' ~'lb:üıne bakmadı. İş anlaşıldı, bcıni 

tlııyordu. 

4 ara"'p · b lma* k - •:: de ı ~e'" ~· • :ış u guçuır.. r er, 
ger k 
~~ oca arayıp koca bulmak daha 
~ k u~ .. O gün bugün tam ruı senedir 
?.tıq 0ca arıyorum .. Nihayet buldum arn-
~~tunı da burnumdan geldi: 
~k ~? ınümcyyizin oğlundan sonra 
ttıe'k: bırisile tanıştım.. Bu, benim eski 
desi ~p. arkndaşlarımdan birinin dayıza
daııs tdı. Mektep arkadaşımın evinde 
....._~Yorduk. Kulağıma eğildi: 

tq b· Yliı, dedi, seni seviyorum .. Dans
~lcltbirirnize sarılmış vaziyette idik. 
~ 01rnasaydı .. Ben gene onun boymr• c.ı 
"intl')~~nı .. Çok sevirımiş, pek çok se -
trııırr.ıı tırn .. Adı NihattL Bir bankada me· 
C~t. u. O gün rande\·u verdik; ertesi 
h g,~tnaya gittik. Bir tatil gwıü Ada-

' Seni · be~ sevıyorum. 
....... C!tı. 

'°e cr.ı!l3en de seni! derdim, \'e hemen ila
rdinı· 

'ls~ $ 0itıı~ bütün hay&tımızda beraber 
rıe iyj ..... ti . 

l} iyi. 
~di b" 

....._ • ır gün gene böyle konusurkcn: 
eı.ııuc~nneni gönder, dedim. sanki bana 
~ ı.ı U gelmiş gibi olsun .. Annemle ko -
~- 11 

Ve nişan günümüzü tesbit etsin-

() ır 
unden sonra Nihatlı da gönemcdirn. 

:Q b * 
eli Dc:ı: alnylı bir yüzbaşı mütekaidiy-
lıtı \'il Ylık ınaaşı vardı. Üç .aylık maa
~~ e>lb:· l'lsını, onu da zorla nlıyor. Kendi-

l ~ıı L l&e Yapıyordum .. Ha babamın a -
~ ır y·· 

l).ı Uzbaşı olduğunu kimseye söy -
, ı..tın. Babanu sordukları zaman: 

ı.. . ç,lllb 
"l aŞı Şevket Bey.. derdim. Fa -
:l'ttıtı~eler geçtikçe ben onun rütbesini 
tı. lı.ır· ıın. Kaymakam ŞClrket Bey ol
~~alı~raıny Şevket Bey oldu. Nihayet 

a kadar çıktı. 

dum. Necmiye yani koc;ıma baloda tcsa-
n rctiyor, neler .. Saçımı düzeltmeyi ona düf ettim. İyi giyinmiş bir adamdı. e-

nimle dansetinek istediğini söyledı; dan- baka baka öğrendim. Dudağımı boyama
yı ona baka baka öğrendim. Gözlerime 

sa kalktık. rimel sürmeyi ona baka baka öğrendim. 
- Sizinle tanıc:mayı ne kadar arzu e- 1 b 

:w Hatta elimle öpücük göndermeyi bi e a-
derdim. na o öğretti. * 

Dedi. Cevap ver.med.im. Eskiden olsay- 20 yaşında iken: 
dı,· hemen: uh k 

- Ben de! Nişanlımı görmiye giderken m a - -

Yi yapıştırırdım amma; artık işin ~s - ·~~" ~-
tası olmuştum. O söyledi .. Ben dinlcdım: ·. ~ . ~'~ 
Nihavct o susmıya mecbur kaldı. Eı1esı -: • 
gün bir mektup aldım: Ayni vaziyeti nn- - ~ \~ :o-.. 

!atıyordu. Aylık geliri beş yüz lira imiş. \ ~ 
Mükemmel.. Benimle evlenmek istiyor
muş. istediğimden alii ... Fakat bu mck -
tuba da cevap vermedim.. Bir mcktur 
daha geldi: 
cPaşa babamın bir kere fikrini almak 

mecburiyetindeyim.,. 
Tarzında kısa bir cevap yazdım.. Be -

nimle görüşmek istediğini söyledi. Ar -
kadaşlarımın birinin yeni yaptırdığı ro

bu; gene bir başka arkadaşımın manto -
sunu alıp giydim. Beni bekled\ğ: yere 
randevu verdiği saatten yanın SJat son· 
ra gittim, telaşlı bir hali vardı .. Beni gö
rünce kızardı, sarardL. Konuştu, yalvar
dı, ağladL. 

- Reki, dedim, size acıdım .. Sizinle ev
leneceğim. 

İçimden: 

kak aynadan ders alı -
yorum. Nişanlıma kar -
şı alacağım pozları o -
nunla birlikte tecrübe 
ediyorum. Konuşurken 
yapacağım jestlerı on -
da prova ediyomm. Be
nim aynam da öyle iyi. 
öyle iyi ayna ki, beni ne 
güzel gösteriyor. Doğrusu kendimi orada 
gördüğüm zaman kendi kendime aşık 

olacağım geliyor. 

Geçenlerde Şeref stadında yapılan V çok • Beşiktaı maçından bir görünq 

İzmirin Üçok takımı bugün Galata- mın en iyi oyuncularından olmakla be
sarayla, yarm da Güneş1e Taksim itad- raber kaleye yaklaşamıyorlar veya 
yomunda karşılacaktır. yaklaşırlarsa gol atamıyorlar. 

Üçok milli küıne maçlannın en şans· 'O'çok - Galatasaray maçı neticesini 
sız takımıdır. İlk maçlannı İstanbula evvelden tahmin etmek kabil değildir. 
karşı yapmış ve evvela Fenerbahçeye Çünkü her ikisi de millt kümenin en 
J:.r-.arşı oldukça gü?.el bir oyun çıkarmış· şanssız takımlarıdır. 
tı. Ancak çok güçlükle 1 • O yenilmiş- Güneşe gelince: Bu taknn milli kü
ti. Ertesi gün ise Beşiktaşa şanssız ve me maçlanna birbirini takip eden mağ 
yorgun bir oyunla 4 • 1 mağlup olmuş- lUbiyetlerle girdi. Fakat geçen hafta 

tu. Paristcn sureli mahsusaı:la getirtilen 
An.karada diğer İzmir takımlarına Rasih Ankarada oynadıktan sonra Gü· 

nazaran daha iyi dereceler aldı. Anka- ne~ gol atma rekoruna başladı. 
rabcrücü ile berabere kaldı. Gençler Bir-- Budala, diyordum. Budala olmazsan 

bu :kaclıır üstüme :varmazdın.. Hele sen Birincilik, ikiniilik ile pek alakası 2r. yaşında iken· lig-ini de magvlup etti. 
.> • kalmadı amma ilerlemek mecburiye -Bugu··n aynaya ilk defa kızdını. 18 ya- 1· · d · Ank a takımlarına ı'yı· biraz kendini nauı çeksey in ben nası 1 be be karşısına L ~ -.. d l zınır e ıse ar • .. 1.nde olan \'e onun 2·,..ı·n çalıc:an t.akım-

l'V'<:inden koşardım.. şımdaki kardeşim e ra r İstanbul takımianna da - Fenerbahçe ların karşısına birdenbire değişerek 
r-r geçmiştik- Ayna yüzüme karşı: b" k t 

* .. ell hariç - şansr~~ ırer oyun çı arm1ş ı. çıktı. Yarın, au··neşle olan .maçını ka -_ o senden daha genç, daha guz ha 
- İı.:te nihayet her s:.ey olup bittı.. Şim- Takımda müdafaada Ali, mühacim t zanmak ı'çın· rok ugv rı:ıı::ı:ıcak olan Ürrık 

il' • Der gibi bir hal almıştı. d • B · S 't ld k · · o s -s- r-
di nikahlıyız. Evliyiz .. Yapacak: bazı şey- Jt tın n ;se asrı ve aı o u ça ıyı y- takımının müdafaası Güneşli müha 
lerim var: Oturup bir liste hazırlıyaca - 30 yaşında iken: nuyor ~~· cimlerin karşısında bir hayli güçlük ç; 
ğım. Giycreğe ihtiyacım var .. Çamaşır la- Bu aynayada ne kızdım_ Bana, saçım· Bugun oynayac~k Galatasaray takı· kecekt· lzmir. • lil . ekseriya kullan _ 

:ı ı . ·ıı· k" d . . . tt b l ır. erın zım, roplar lanın, manto ar azım, şapka- daki akları teker teker gösterdi. mı mı ı ume e en ıyı vazıye e u u- .. .. . . ··n;. 
Iar lazım, iskarpinler lazım. Jf. nuyor. Yaptığı beş maçta da hiç mağ - dıklan ofsayde duşu:ıne .sıstemi gu 

On.lann rcngile, çeşidıle aşağı yukarı '35 yaşında iken: lfıp olmadı. Daima güze! oynadı. Ne ıŞİn fırsatçı forvedlen karşısın.da ~n. -
hesaplanmış iiatlarile bir listeyi evvel - Hınzır ayna, kafir ayna.. Yüzümdekı yazık ki Galatasaray da Üçok gibi şans nedersem muvaffak olamaz. Onun ıçm 
den hazırlıyayım tla bi.5er birer sirasını buruşukları gösterip benimle alay e~i - sızhğa kurban gitti. Üçok müdafaası bu tabiyeyi kullanma-
düiürüp yaptırtayım .. Tabii bireı· birer yor. Şeytan diyor ki; ayakkabır.ı ayagın- Galatasaraym müdafaa oyuncuları sa iyi olur. 
ve sırasını düşürüp yaptırtacağım .. Çim- dan çıkar .. Ökçesile vur. Kırılsın! birbirlerile anlaştıkları takdirde Tür - Maçın neticesini tahmin etmek bize 
kü birden istesem kocamla evlend~ğlmiz ıt kiyenin en mükemmel müdafaasıdır. değil ancak falcılara düşer. 
ilk gün kavgaya başlarız. Birer birer is- 40 yaşında iken: Galatasa:ı:ayın muavin hattı ise hemen ii:stanbulda oynanacak her iki maçın 
tersem üç ayda kavgasız gürülti.isüz tek- Ayn.a bugün sanki bana: benim hemen yok gibidir. Hücum hatlı da: • hakemliğini 1'lenerbahçeden Sait SaHl-
millenir. Üç ay sonra gene yeni bir liste - Soka&ra çıkma, h~~es, ,seııt ma fırsatlar yarattığı halde her zaman- .hattin yapacaktır. 
daha hazırlar, onları istemiye başlarım. gcirdüğüm vaziyette goruyor. IMSF.T ki gibi kısırdır. Haşim :ve Necdet takı· 
c:=====================~*~*~~~D;i~y;o~ı~·d;u~.==========:=.:~=======~-=:a 

T ELEFON LA MUASAKA 

- .tııo, aLO, aıo ... - Sen misin sevgilim? 

- Evet sevgilim benim.. - Beni her zamanki kadar seviyor musun? 

..., llic sevmez olur muyum? - Sen kimsin söylesene . 

Bir sokağın başı 

Temiz son u pis .•. 
cBen Osmanbeydc, Ha.cı .Mansur soka

ğında ı0tunıyorum. So~ızın bir kıs
mını çart.mıanlar işgal ediyor diğer kıs
mında da mütenzl iik1 üç lmth evler nr. 
Belediye tamifat arabaları &partamanlı 
kısma her gün uğradıkları halde blzlm 
tarafa dört bef günde. batt~ baltada blr 
gellyorlnr. Evlerde ç()pler taaffün ediyor. 
Sokağa dökülüyor. Bert.esten aynı ver -

glyi alan belediyenin böyle bir sokağın 
üst tarafına bir muamel~ alt t:ırafına a7-
n bir muamele yapmasına pek akli ennl
ror. Bu gayri mantıki muamcle devam et
tlkce §ikfıyetJerlmizin de tevali edeceği 
şüphesiz olduğundan bir dda ııjil::ı.du -
lann nazarı dikkatinl sayın gn.zeteniz va
sıtnslle celbetmeyi münaslb ı:,ördük. • 
Saygılarımı ve aeliunlanmı sunanm.D 

* Bir ~uğunu ç.Oban yapan, 
ikincisini mektebe vermek 

isteyen anne .• 
İzmir - Se!erihlsar llçeslnde Emin kı -

'Zl mütev~ffn Mustafa eş1 Hatice imzası 
ile bir mektub :aldık. Hülfısatcn ıcliyor ki: 

• Kocam öldü, üç çocuğumla kimsesiz ve 
parasız kaldım. Çalışıyorum. Çocukları -

C. Şehin~iray 

mı tyt kötü geçindiriyorum, la~t mek -
teblerln1 temin -edemiyorum. Işt~ beni 
teessürden bltlren nokta bu. Büyük ço
cuğumu ı;oban yaptım. Üçüncü çocuğum 
henüz mektebe gldemlyecck yaşta, fakat 
ortancası mütemad~n <ımckteb• di.ye 
ağlamakta. Bize yalvannm, bana bir çn-
re bıiltınm.ıa . 

* Elimizden gelseydi bu mektubu aldı ,,. 
ğtnıJLdan 24 saat sonra bu çocuk bir mek
tebe yerle§rn1§ olurdu. Vasıta noksanlığı 
br§ısında ppablleceğimlz şey bu satır
!lan yazmaJtt.an libaret kalıyor . Kül tür B:ı.
ikanlığının g5züne çarpar ümldı He. 

* ioebOJuda bir ıra•y• meselesi 
İnebolud.a oturan blr okııy eumuz di

yor lci: 
Prop ga.nd.:ı ırasıtası o1an ımdyoya ınu

tfuneWnlzln vermi§ olduğu ehemm1ye1. ve 
radyo lkullananlara gOsterdiğl lko1aJ1ık 

meydandadır. 

Esasen her .sene ~ olduğumuz 
ıon rııra radro abonman lbedell cok il:en 
İnebolu posta müdürhiğiı verılcn bu or. 
liralık abonenin makbuzlarına blr de 50 
kuruŞluk dnmgn pulu yi1;pıştınnakta~ır. 

Ptı'1 Te damga bnununda böyle ~r para 
olmadığı dc!'aile söylenmişse de müdür
lük noktai nazarındn !srnr etnıı.:ktedır . 
nazarı dikkati celbcderlm.• 
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M O N O L O (; 1 ' Meraklı ve Faydalı 1 { 

B •• •• k annenin papag~ ani Arılar nasıl konuşurlar uyu Bir Alman ilimi bir çok araştırmalar-
Siz büyük anne -

min evini bilirsiniz 
değil mi?.. Ben de 
amma tuhaf laf söy
lüyorum. Bilirsiniz! 
diyorum.. Nereden 
bileceksiniz. 

// J dan sonra anların kulaklarının işitme • 
'/~ diğini keşfetmiş -

~ .- tir. Fakat arılar 
V aralarında işaret-
~ lerle gayet iyi an-

laşmaktadırlar. 

Benim büyük an -
nem siz.in de büyük 
anneniz değil ki, ne 
evini, ne de kendini 
bilesiniz.. Ben altı 
yaşımda idim. An -
nem beni bazan bü
yük anneme götü -
rür, bırakırdı .. 

Büyük annem kar- ----
§una geçer, oturur -
du. Ben bir parça kt-
pırdansam, yaramaz-
lık etmiye ı~alksam, 

yahut ta ne bileyjm 
bir şey istesem; bti -
yük annem hemen: 
. - Sus, otur otur -
duğun yerde!. 

- Yaramazlık istemein: 
- Şimdi kalkarsam seni 

ha!. 

pataklarım 

Derdi. Tabii ben korkardım. Yaramaz
lık etmek şöyle dursun, bir müddet kı -
pırdamıya bile cesaret edemezdim. Fa
kat hazan büyük annem beni odada bı -
rakır giderdi. 

- Bak, derdi, ben gidiyorum amma .. 
Gözlerim, ağzım burada.. Sen yaramaz
lık edersen görürüm. 

Onun aşağı indiğini, yahud da kapıyı 
kapayıp sokağa çıktığını farkederdim .. 
hemen fırsat bu fırsat diye ayağa kalk -
tım mı içeriki odadan büyük annen:in 
~si gelirdi: 

- Sus, otur oturduğun yerde!. 
- Yaramazlık istemem! 
- Şimdi seni pataklarım ha! 
Ben hemen derlenir, toplanır, bir kö -

,eye büzülürdüm .. 
Ama bu bir defa değil bir kaç defa ol

du. Şaşıyordum. Annem, babam sokağa 
çıktıktan sonra bir daha ne beni görür -
ler; ne de bana seslerini duyurabilirler • 
dl. Fakat büyük annem onlardan başka 
yaradılışta idi. 

Bir gün gene büyük annemin evinde i
dim. Büyük annem: 

- Sakın yerinden kıpırdamıyacaksm, 
ben çarşıya kadar gidip geleceğim, de -
dikten sonra evden çıkmıştı. Ben de o 
çıkar çıkmaz hemen ayağa kalkıP•ı:tım. 

İçeri odadan gene ses geldi: 

- Otur oturduğun yerde .• 
Sordum: 

- Büyük anne sen misin? 
- Otur oturduğun yerde diyorum sa • 

na .. 
. Bu ses muhakkak büyük annemin se
siydi. Kalkıp öbür odanın kapısını açsam 
onu görecektim. 

- İstediği kadar darılsın, C:iedim, ka-

pıyı açar açmaz görürüm. 
Kalktım. Kapıyı açtım. Bir de ne gö -

reyim. Odada, bir kuş var. Kuş; beni gö
rür görmez: 

- Otur oturduğun yerde ... 
Demesin mi? .O dakikada aklıma geldi. 

Ben saçma sapan bir şey söyledim mi an
nem: 

- Büyükannenin papağanı gibi gene 
saçmalamıya başladın! 

Derdi. Papağan dedikleri kuş bu kuş -
muş ha! 
-Kuş! 

Dedim. O da bana: 
- Kuş! 

Dedi. 
- Büyük anne ben çocuğum yaramaz

lık ederim. Çocukll(r yaramazlık eder
ler. 

Dedim. Kuş da bu sözü tekrarladı. Bu 
sırada da sokak kapısı anahtarla açıldı. 
Büyük annem gelmişti. Hemen odadan 
öbür odaya geçtim. 

Odanın ortasında zıp zıp s1çram1ya 
başladım. Büyük annem içeri girip beni 
bu halde görünce birdenbire kızdı: 

- Ben sana sokağa giderken yerinden 
kıpırdamıyacaksın? diye tenbih etmemiş 
miydim? 

Ben gene zıp zıp zıplamakta devam e -
diyordum. 

- Sus, otur oturduğun yerde ... Şimdi 
seni pataklarım! ha! 

Diye bağırdı. O bağırır bağırmaz içer
den kuşun sesi geldi: 

- Büyük anne ben çocuğum yaramaz
lık ederim. Çocuklar yaramazlık ederler. 

Büyük annem §aşırdı. İçeri odanın ka
pısına doğru baktı. Sonra bana döndü. 
Hiddeti geçmişti. Beni kucakladı ve o 
günden sonra bir daha bana: 

- Yaramazlık istemem! 
- Şimdi kalkarsam seni pataklarım. 

Demedi. * * ............................................................... 

Yeni 
hediyelerimiz 

Mesela bir arı 

çiçeği bol bir yer 
buldu mu derhal 
kovanına döner ve öteki arılara başi.le işa
retler vererek çiçeği bol yer bulduğunu 
anlatır. 

• Okumak merakı 
İngilterede okuma merakı pek fazladır. 

Köylüler de şehirliler kadar okumıya 
meraklıdırlar. Bunu bilen genç ve işsiz 
bir İngiliz bu yüzden kendine bir geçim 
membaı bulmuştur. Bu İngiliz küçük bir 
arabaya kitaplar doldurur, köy köy do
laşır ve köylülere kitapları kirayla verir
miş. Köylüler kitap kiralayanın geçme
sini sabırsızlıkla beklerlermiş. 

* Otomobil kazaları 
Otomobil icadile beraber otomobil k:ı

zaları da meydana çıkmıştır. Otomobil 
olan her memle -
kette az çok oto -
mobil kazası olur. 
Otomobili en çok 
olan Amerikadır. 
Fakat böyle olma
sına rağmen İngil
terede kazalar A

merikadakinden daha çok olur. Dünyada 
en çok otomobil kazası olan yer Bomba:; 
şehridir. 

• 
Vahşi fil ehli fil 

Fil hakikatte vahşi bir hayvandır. Sü
rü ile gezen {iller çok tehlikelidir. Karşı
larına ne çıksa hepsini çiğner ve yıkar -
lar. Fakat ehlileri de gayet sakin olur -
Jar. Bunların üzerlerine binilir, hatta 
çift bile sürdükleri vakidir. _____ ........................................ --... --
Yeni Bilmecemiz 

Develerin üzerindeki ufak dört köşe -
lerin içlerini aşağıda vereceğimiz izaha
ta uygun olacak şekilde dolduracaksınız. 

Soldan sağa: 
Birinci sıra - Haziranda başlıyan 

mevsim, develeri götüren adam. 
İkinci sıra .....- Atın yavrusu, birisini ça

ğırdıkları zaman ne derler? 

Üçüncü sıra - Genişlik, sofrada ye -
"Uek yemeden oturana ne derler? 

1 
Yukarıdan aşağı: 
Birinci sıra - Alfabenin sondan al -

tıncı harfi. 
İkinci sıra - Ön değil, arka değil, üst 

değil.. Geriye ne kaldı? 
Üçüncü sıra - Geceleri bizi aydınla -

tan. 
Altıncı sıra - Adalar denizi. 
Yedinci sıra - İle yerine kullanılan iki 

harf. 
Sekizinci sıra - Parmaklarla kolun a-

rası 

Bilmeceyi doğru halledenlcrden iki ki
şiye birer masa saati, iki kişiye futbol 
topu büyüklüğünde birer lastik top, di
ğer yüz kişiye de ayrı ayn güzel he -
diyeler verilecektir. 

HiKAYE 

Lile hırsızı yakalandı 
Holandanın iki şeyi meşhurdur. Biri 

yel değirmenleri, diğeri lale bahçeleri. 
Lale çok eskiden İranda yetişirdı. Llıle 
devri zamanında Türkiyede ydişen lal<.?
Jer pek meşhurdu. Bu devirden sonra la
le Türkiyede azaldı. Ve lale yetiştirmek
te Holanda her memleketten ileri gitti. 
Bugün Holandada yetişen lale soğanları 
dünyanın her tarafında satılır. 

Holandada cins cins lale yetiştirenler, 
ve yeni bir lale nevi yetiştirebilmek için 
uğraşanlar çoktur . 

Van Delmde lale yetiştirmiye meraklı 
.' ir Holiindalı idi. Onun yetiştirmiş ol -
duğu Jaleler meşhurdu. Van de bu lale
lerini seyretmekten onlarla öğünmektcn 
zevk alırdı. Bir sefer uğraşa uğraşa üç 
lfile yetiştirebilmişti. Bul'"üç lale eşi bu
lunmıyacak derecede güzeldi. Laleleri 
saksılar içerisinde penceresine dizmişti. 

Yalnız bir tek arzusu vardı. Simsiyah 18.
le yetiştirebilmek, bunu da yetiştirebi -
lirse, kendisini bütün emellerine nail ol
muş addedecekti. 

O hep bunu düşünürdü; bir gün gene 
düşüne düşüne dolaşmış, evine dönmüş
tü. Pencerenin içindeki saksıları bir ke-

re daha görmek istedi.. Zevkle pence • 
reye yaklaştı. Fakat birdenbire bütün 

zevki kaçtı. Saksılar oldukları yerde de
ğillerdi. Demek bir hırsız onun llleleri
ni çalmıştı. Şimdi görülmemiş cins We
leri o yetiştirecek: 

- Ben yetiştirdim. 

Diye övünecekti. Van Delm'nin çok ca
nı sıkıldı. Öyle bir hale geldi ki dokun

salar ağlıyacaktı. Çiçeklerini tekrar el-

tiştirdim. Çiçek verdi. Fevka1Sde gnzel~ 
Biraz sonra evine döndü. Her za!ll 

içine çiçek koyduğu penceren~ es;: 
çıkardı. Beyaz bir kağıdın üzerıne. ~ 

içinde bir siyah lale resmi yaptı. J3ıt .ııJlf 
sandığı buldu. Bir yanı açıktı. Açık ) erC 
penceredeki kağıda doğru olmak üz ğd. 
pencerenin iç tarafına koydu. sandı~ 
içine de keskin dişli azılı bolduğunu Y ı 
leştirdi: 

- Sen işte hırsızı yakalıyacaksın! ~ 
Dedi. O bunları yapıncıya kadar g b~ 

olmuştu. Aydınlığı söndürdü. Odanın 
1 

kenarına çekilip bekledi. ~r{ittd 

Gece yarısına do.ğru bahç:d: :° yen'" 
etmemiye çalışan bır adam yurudu. ııll~ 
cereye yapışık kağıttaki 18.le ay aydı·~ 
ğında pencerenin içine konulmuş baltl 
bir siyah lale gibi görünüyordu. • 

Adam içini çekti .. Ellerini uğu~ur~r 
- Kimse görmeden bunu da bır al dqJ 
Pencereye uzandı. Elini pencereye 

9 
, 

kundu. Camın birine takılmış olan ~ \'( 
ğıt birdenbire yırtıldı. Eli içeri gir?

1 
, 

avaz avaz bağırarak elini geri çektı. eli' 
O elini içeri sokar sokmaz, boldul<k JS' 

ne dişlerini geçirmişti. Adam kaçma ~ .. , 
. e .... ' tedi. Bolduk havlıya havlıya pcştn dB 

kıldı. Gürültüyü duyan Van DelJll d,ısl 
ikisinin birden peşisıra koştu. ı\ıd~ 
biraz ötede bir ağaca tırmandl . B\~ 
aşağıdan havlıyordu. Van Delın ye~ 
Ve lfile hırsızını tanıdı. Bu, lale :rne 
lılarından Kar Debu idi. . 61,tJ 

- Yakaladım Kar Debu beniJll 
de edebilmek çarelerini düşündii. Niha - lilelerimi de çalan sensin? 
yet bu çareyi buldu: Çiçekleri çalan her Kar Debu inkar edemedi. 

halde bir çiçek meraklısı idi. İyi bir cins Öteki: ~ 
çiçek daha da olsa onu da çalardı. He • - Eğer lfilelerimin yerini söy~e~:ııı• 

köpeği çekerim. Söylemezsen şin1dı l *~ 
men kahveye koştu. Bütün çiçekçiler o- darmaya haber veririm. Senin bileCe& 
rada idiler: 

~· -~· ~ 
- ı:ühim bir şey keşfettim. Kar Debu lfılelerin yerini söyl~ı gt' 
Dedı. Merakla sordular: Van Delm de lalelerine kavuştu. ve 
- Ne keşfettin? ne siyah lale yetiştirmeyi düşünmiye b3f 

•• :.~i;'~ ~~;'!~!~U:~:~i~~!1:!!11.e.!:-.~~ı~••••••••••••••••••• ,..!J.. 
Yeni usul saç kesmek 

- Asri berber buradadır. Saçlar asri bir şekilde kalıpla kesilir .. 
göre kalıp vardır. 

r-
~A~ ~ 

«Son Posta» nın bilmecede kazananlara v.erilmek üzere yaptırttığı 
yeni hediyeler gelmiıtir. Bu haftadan itibaren bu hediyelerden verece· 
'iiz. Hepsi gayet ıık ve ıüuldir. O zerlerinde de «Son Poata» ya:ui 
1Jardır. 

Bu hediyelerin arasında Son Postanın 
küçük okuyucualarına vermek için yap -
tırdığı üzerlerinde Son Posta yazılı çok 
şık bardaklar, aynalar, kalemtraşlar ve 

Saç kesildikten sonra. diş fırçalan vardır. - s~ kesilirken 
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Konuşan kesik baş 
Yazan : Ledrn Nakleden Fikret Adil 

Fransız büyük ihti
lalinin en heyecanlı 
RÜnlerinden biri, yor

ıun, argın eve dönü
Yordum. Vakit geçti. 
'l'urnon sokağındaki 
tVime yaklaştığım za
tnan bir genç kız ko-
fa koşa bana doğru 
geldi ve: 

. - Mösyö, dedi, be
ni kurtannız! 

Arkasından devrj
Yeler koşuyordu. 

Genç klZın halinden, 

•sil bir aileye men
&up olduğu anlaşılı
Yordu. Fakat fakira· 

Solanj mütemaaıyen 
ağlıyordu. Üstümüz-

deki apartımanda da, 
bir köpek sabaha ka· 

dar uluyup durdu, si-

:t~' ni;lerimizi berbat et-

~ ' ti. Ertesi gün bunun 
~ sebebini öğrendik. 

ı 
Köpeğin sahibi, soka· 

ğa çıkmış, ihtilnlcil;r 

'-. tarafından aranılan 

bir adam olduğu için 

teşhis edilerek tevkif 

ve derhal idam edil

miş, köpek te kapalı 

kaldığı için sabahla

ra kadar ulumuş. 

ile bir tarzda giyin· Solanj, erkenden 
rn.işti. Belli idi ki kı- mektebine gidecekU. 
Yafet değiştirmiş ve her halde çok mü - makla meşguldüm. Mahkumları~ idam e- J Dersleri dokuzda başlıyordu. Beraber 
him bir iş için sokağa çıkmıştı. Zira, her dildikten sonra, daha doğr.ısu ıdamları- çıktık. Bir türlü onu bu halde bırakmak 
Yakalanan asilin derhal idam edildiğı bu- nın akabinde şuurlarını muhafaza edip istemiyordum. O da gitmek istemiyordu. 
&ünlerde, sokağa çıkmak bile bile ölüme etmediklerini, yani bir müddet yaşayıp Fakat bir gün daha izinsiz olarak dışa -
gitmek demekti. Bir an içinde bunları yaşamadıklarını tetkik ediyordum. Böy- rıda kalsa, nazarı dikkati üzerine çeke -
düşündüm ve genç kızın harikulade gü- le bir tetkikatta bulunabilmek i~in, o bilir, lüzumsuz ve uzun tahkikata maruz 
ıeUiği onu ölümden kurtarmam için, da- günlerden daha müsait zaman bulamaz- kalarak tehlikeye düşebilirdi. Bir arab:ı 
ha fazla düşünmeme mAni olduğu için, dım. Günde vasat olarak otuz beş, kırk durdurdum. Bindik. Mektebe giderken, 
devriye kumandanına ismimi verdim. kişinin giyotin ile kafası kesiliyordu. Een, Solanj, o güzel başını omuzuma daya
~eni tanıdığını söyledi. Şahsan kefalet hemen her idamda bulunuyor, tetkika - ~ıştı, ben de onu kucaklamıştım, öylece, 
ettiğimi bildirerek onu kurtardım. Genç tımı ilerletiyordum. Lakin son zaman - bırbirimize bütün aşkımız ve kuvveti _ 
kızla yalnız kalınca, ona, evine k:ıdar re- lnrda, tetkikatıma daha fenni bir şekil mizle sarılı, gidiyorduk. Mektebin önüne 
fakat edeceğimi söyledim. Evvela bana vermeğe karnr vermiştim. Kesik başlar gelince araba durdu. Onunla uzun uzun 
?ııinnettarlığını ifade etti. İsmimin Solanj üzerinde, galvanizm ve elektrikle tecrü- öpüştük. Solanj indi, kapıda durdu. Ara
Olduğunu, aile ismini söyliyemiyeccğini, beler yapmak istiyordum. Yaptığım mü- ba kalktı. Ben de pencereden başımı çı
lllaamafih bana itimadı olduğunu bildir- racaat neticesinde Klamart me7.arlığına karıp ona bakıyordum. Birbirimizi göz -
di. Aile ismini öğrenmek ıçin ısrar etme- gömülecek bütün idam mahkumlarının den kaybedene kadar öylece kalmıştık. 
diğinıi görünce, bana buna mukabil ba- emrime amade tutulmasını temin ettim. Araba, bir köşeyi dönmek üzere idi. So
basının Pariste saklı olduğunu, kaçmak Bundan başka, mezarlığın köşesindeki lanjın seslenir gibi olduğunu zannederek 
iç.in bir çare aradığını bildirmekten çc - küçük bir kiliseyi, bana tahsis ve onu bir arabayı durdurdum. Fakat o, kapıdan 
linınedi. İtimadını böylece gösterdi. O laboratuvar haline ifrağ ettiler. i~eri girmiş, kaybolmuştu. 
lııa kadar bir anda &şık olmak nedir bil- Gayet tabii olarak, bu mesaimdcn So- Bütün gün müthiş bir sinir içi1ıde idim. 
-.ı.,~dim. Solanj'ı görür görmez bunun lanj'ı haberdar etmemiştir. Beşeriyet Öğleden sonra hava da bozmuş, fırtına 
:e demek olduğunu öğr~ndirn, ona, ba-

1 

namına da olsa, yaptığım bu fedakarlık ile karışık yağmur yağmağa başlamıştı. 
asını kaçırmak için ellinden gelen~ ya- ve tetkiklerin, onu tiksindireceğini bili • Asabiyetim gittikçe artıyordu. Akşamı 

~c~ğımı vadettim ve tekrar, evine kadar yordum. Şurasını derhal ilave edeyim ki, zor ettim. Ve gidip, yaptığım tecrübcler
coturmeği teklif ettim. Solauj, evi olma- bu tetkikler, bana, idam edilenlerde, de bana yardım eden arkadaşıma uğra -
~ğını, sığındığı eski uşaklarından biri- chis•, cşahsiyet. ve cbenlik• in, idam - d~m. O, hasta idi. Gelemiyeceğini söyle
itin evinde izi bulunduğu için sokağa !arından bir kaç saniye, hazan bir kaç dı. Ben de yalnız başıma gitmeğc kanır 
~rnak mecburiyetinde kaldığını bildir- dakika sonraya kadar devam ettiği ka - verdim. Yolda yürürken, zaman zaman, 
di. Bir hayli tereddütten sonra - bu tercd- naatini vermişti. münadilerin köşe başlarında, o gün idam 
diitle · akl b l · edilenlerin Jistelerinı· okuduklannı du -. rım onun ına ir şey ge memesı Ölümle bu devamlı temas içerisindl', 
~~di - evime gelmesini teklif ettim. Ka- Solanj'a karşı olan aşkım gittikçe artı- yuyordum. Yarabbi ne kadar da çok a -
"'\U ett.i B be • ldik k d. dam kesilmişti! . era rce, eve ee . yordu. o da, benim en ısine karşı gös-
~Üyük bir pansiyonun iki odasını işgal termiş olduğum bu hürmetkar a~ka mu- Klamar mezarlığına geldiğim vakit, ge-

edıy d k 'k ce olmuştu. Fırtına da artmış, mezarlı _ or um. Ona, kendi yatak odamı kabele etme te gecı medi ve tanıştıktan 
"~rdim, ben, geceyi çalışma odamda ge- bir ay sonra, artık, aramızda sır kalma - ğın manzarasındaki dehşetini iki misline 
Çırdim. mış, birbirimize karşı aşkımızı itiraf et- çıkartmıştı. Esasen burası bütün manasi-

Ertesi gün kalktıgımy zaman Solanj ,miştik. Bununla beraber Solanj, bana, le bir insan tarlasına dönmüştü. Her gün 
""k .1 • sürü ile insan gömüldüğü için, mezarlık •v ~tan uyanmıştı. Birbirimize ene yapn- henüz aı e ısmini söylememişti. Ben de 
"&ız?a der gibi bakışıyorduk. Bu bakış- bir defa olsun kendisinden sormadığım mütemadiyen kazılıyordu. Yeni açılmış 
~, Yavaş yavaş hayranlığa tahavvul et- gibi, babasının, Paristen İngiltereye ka- gayet geniş bir çukur, 0 gün idam edilen-

ti Ve ikimiz birden gülmeğe başladık. Bir çabilmesi için lazım gelen evrakı yap - .. .{~.':.~~7!!'!..1.~ .. ~.~~.:~~[~~~J.. ....... _ 
lenç kızı, uzun müddet evimde alakoyn- tırmış. ona göndermiş, kaçmasını temin K o" p ek 1 er 
ltıazdım. Bu noktayı halletmek lazımdı. etmiştim. 
~~ayet Solanj'ı bir kız mektebine mu- Solanj da, bir müddet sonra ona ilti-
t hın ınuavini olarak yerleştirmeğe ka - hak edecekti, evlenmemiz işi de o za - d .. .. e b ,. , . . ,, 
ba: Verdim. Böylece, ona hem münasip man görüşülecekti. Solanjın babasının u ş un 1 r m' r 
t ır ~er temin etmiş olacak, hem de onu yanına gidebilmesi için, onun, İngiltere
) lnnıyet altına alabilecektim. Haft:t son- de yerleşebilmesini, vaziyetini düzelte -

1 lltındn da, onunla buluşarak görüşebi - bilmesini bekliyorduk. 
~ek, istikbal için kurduğum hayalle - Bütün bu hadiseler arasında bir gün 
, 'r tahakkuku imkanına çalışacaktım. kraliçe Mari Antuanet tevkif edil!p ida-
1-Jt eşebbüsümde hemen o gün muvaf .. ma mahkum edildi. Solanj, mektebinden 
bitj O~dum ve Solanj gittL önceleri, bır izin alarak eve geldi ve böyle bir günü, 
ilin ~ıze mektup yazamıyorduk. Fakat yalnız geçirmeğe cesareti olmadığını 
1- cı haftadan sonra, her gün mektup- söyledi. Zavallı kızın hakkı vardı. Ben de 
§ınağa başladık. çok müteessirdim. Zira, kraliçeyi tanır-
~n o tarihlerde, çok iğrenç, korkunç, dım, bana çok iyilikleri dokunmuştu. O 
~Çok şayanı dikkat tecrübeler yap- geceyi beraber geçirdik. Müthiş bir gece. 

-
Sabahleyin saat tam 1;5 da efendimi uyandırmakla vazifeye ba§larım 

Bir f ngilize ait olan RoJf 
adlı köpeğin yaptıklarına 
bakın ve hükmünüzü verin 

Bayanın elinde tepsi olduğunu. görünce 
ona kapıyı. açmak bir etiket meselesidir 

Sayfa 9 

Tarihten sayfalar: 

Kuleli vak' ası 
Osmanlı saltanatında halk hakimiyetini hedef tutan 
ilk gizli teşkilat Hüseyin Daim Paşa tarafından kuruldu. 
Ne gariptir ki bu teşkilatın yakalanan azası ilk defa 

Mithat Paşa tarafından isticvap olunmuş/ardı 
Y •z•n : Tur•n C•n 

Halk hakimiyetinin mazisi eski Yunan kadaşile birlikte iJ.Zli bir cemiyet kurdu_ 
ve Roma devirlerinden başlar. Bugünkü Bunların da cemiyete girmek istiyenlel 
cumhuriyet şekilleri de o zamanın esas- için bir takım şartlan ve her cemiyet gl4 
]arını bu zamana tatbik ve ıslah etmekten bi bir programları olduğu şüphesizdir. 

ibarettir. Fakat meşrutiyet usulile halk Fakat Kuleli vak'asına dair istinlaklar 
hakimiyeti bu derece eski değildir. Bu sırasında elde edilen vesikalar imha ec 
usul ilk defa olarak İngilterede kurul - dildiği için tarihçe meçhul kalmıştır. A· 
muş olup bin yıla yakın ömrü vardu·. lakadar olanların tesbit edilmiş beyan • 

İngilterede meşrutiyet usulünün ku - larına tesadüf edilememiştir. 
ruluşu vasi mikyasta bir fikri hanrlanış Hüseyin Daim Paşanın cemiyetine bir 
ve bir halk ihtilfilile olmadı. Belki coğ- kısım münevver zabitlerle, alimler ve 
rafi vaziyetin de ilavesile bu tebeddül memurlardan yüksek şahsiyetler girdi· 
Avrupa ve Asyada akisler yapmadı. An- ler. İstintak neticesine göre, bunların 
cak Fransa ihtilali kebirinden sonradır maksatları namuslu ve doğru, aynı za • 
ki Avrupada halk hakimiyetine doğru manda muktedir adamlardan mürekkep 
hamleler, ihtilaller başladı. (mes'ul bir vekiller heyeti) ile cins, din 

Fransa ihtilali bizim üçüncü Selim za- ve sınıf gözetmeksizin bütün halk t:ıra· 

manımıza tesadüf eder. Teceddüt hare- fından seçilmiş bir (meb'uslar meclisi) 
ketleri de bu ıre-dişahın zamanında baş - kurmaktı. Bu kadarını da vak'adan epey
Jar. Fakat bu hareket halle tarafından de- ce zaman sonra (şarklı bir hıristiyan) a· 
ğil, padişah tarafından oluyordu ve bu dile makaleler neşreden meçhul hir mu· 
itibarla anormal bir çehre arzediyordu. harrirden öğreniyoruz. 
Halka hakimiyet vermekten ziyade sal - Bu cemiyet, hükfuneti ordu vasıtasi19 
tanatı Yeniçerilerin hakimiyetinden ve devirecek, icap ederse padişaha k::ırşı da 
tasallutundan kurtarmak maksadı takip silfıhla hareket edecekti. Bazı rivayetlere 
olunuyordu. göre o zaman veliaht bulunan Sultan A~ 

Halk ve münevverler arasında meşru- dülaziz kendisini Osmanlı tahtına götü• 
tiyet idaresi kurmak gayesile yapılan ilk rebilmek içi-!1 bu cemiyeti gizlice teşvili 
hareket Abdülmecit zamanında, yani 18~0 etmiş bulunuyordu. 
senelerinde olmuştur ve (Kuleli vak'ası) Cemiyet memleketin münevverleri ve 
namile meşhurdur. O harekete bu ismin idareden her ne şekilde olursa olsun 
verilmesi de teşkilat mensuplarının Ku- memnun olmıyanları çok alakadaı· etmiş
leli kışlasında muhakeme edilmelerin - ti. O kadar ki az zamanda azası pek ço • 
den dolayıdır. ğaldı. 

Abdülmecit tahta çıktığı sıralard:ı Re- Bu gibi işlerde her şeyden evvel sür'at 
şit Paşanın gayretile ilan olunan (Tan - ve azanın azlığı lazımdır. İş uzadı.kça ve 
zimatı Hayriye) çökmekte olan bir bina- aza adedi çoğaldıkça gizliliği de kal • 
yı badana ettirmek gibi bir şeydi. Bu maz. Bunun için hiç beklenmedik bir za
itibarla memleket gene perişan bir hal- manda Tophane mektubi kaleminden (A
deydi. Abdülmecit iradesiz ve hevesle - rif) namında birisinin haber vermesi li
rine mağlup bir adamdı. Oldukça iyi zerine meydana çıktı. 
kalbli ve hüsnü niyet sahibi olmasına Arif Efendi ilk zamaniarda büyük bir 
rağmen yakınlarının telkinlerine kapı - hüsnü niyetle cemiyete girmişti. Fakat 
lıyor; devleti bunların ellerine bırakmış gün geçtikçe bu iş meydana çıktığı tak
bulunuyordu. Balkanlarda bilhassa Rus- tirde uğrıyacağı cezanın ne müthiş ola -
yanın teşviklerile yer yer çıkan ihtilal - cağını her saat artan bir dehşetle anlı • 
lerin ardı kesilmiyor ve bastırılamıyor- yordu. Dönmenin de imkanı yoktu, çün· 
du. Anadolu ise sefalet içindeydi. Padi - kü bir defa cemiyetin defterlerine c:ıdı 

şaha yakın olanların entrika, irtikap ve geçmişti. Postu kurtarmak için bir telC 
ihtilfısları günden güne artıyordu. çare vardı. O da her şeyi olduğu gibi hü 

İşte bu sırada aslen Kafkasyalı bir as- klımete haber vermekten ibaretti. 
ker olan Hüseyin Daim Paşa bir kaç ar- (Dtvamı 13 ünciL sayfada) 

Efendimin ayak seslerini duyunca ter- Hergün jimnastik yapmadan duramam 
liklerini ağz'l.nuı alır, onu kar~ılanm .. 
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EMLAK VE EYTAM BANKASI İDARE MECLİSİNDEN: Hataya vapur 
seferleri başlıyor 

·h· d ·ı· E iri dd Yeni madde 
8.6.937 günü sa~t on birde_ f:v~ade ~lar~ toplanacağı 7.5.937 tarı m e ı an ;add::4 __:: Madde 66 - İdare Meclisi 63 üncü madde mucibince hal~ oi-

edilmiş olan umumı heyette goru~ecek ~er. .. .. . duğu salihiyetin tayin edeceği aksamını . ı:ra 
Bankamız esas nizamnamesm<lc luzumlu gorulen tadilAt için tasrih eyliyeceği şerait dairesinde Müdüri 

Eıki madde 
Madde 39 -

Madde 49 -

Madde 50 -

Madde 51 -
Madde 52 -
Madde 53 -
Madde 54 -

Madde 55 -
Madde 56 -
Madde 57 -

Madde 58 -
Madde 59 -
Madde 60 -
Madde 61 -

Madde 62 -

Madde 83 - -

Madde 63 -

Tadil edilecek maddeler Umumiye, Muavinine veya azasından biıine ve-

y eni madde ya her hangi bir zata vekalet verebilir. 

Denizyollan idaresi İskenderuna vı 
pur seferleri yapmak üzere hazır!~•: 
rını ilerletmiştir. Kadri Köksal de~ız, 
yollan ~atay acenteliğine t~yi~ .edil it 
m~tir. Iskenderunda acentelık ıçın b. 
bina bulunmuştur. Türkiye Cuınhurı• 
yeti Devlet Denizyollan İskenderun a
centeliği levhasile Türk bayrağı ve ~e
nizyolları forsunu taşıyan bayrak 
kenderuna gönderilmiştir. • 

Madde 39 - Maliyeden müdevver emlakten banka t~rafın- Madde 65 - Madde 67 - Eski 65 inci madde aynen. 
dan satılanların takdiri kıymet muamelesı aran- · Madde 66 _ Madde 68 - Eski 66 ıncı madde aynen. 
maksızın satış bedelleri, birinci taksiti berveçhi · Madde 69 _ İdare Meclisi ve İdare komitesi reis ve azaları 
peşin istifa edilmek şartile, 15 senevi taksite hukuk usulü muhakemeleri kanununun 245 inci 
rapt ve bilifm istifa olunabilir. maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derece-

Altıncı F aııl }erde karabeti bulunan kimselere taalltik eden 
Bankanın İdaresi kredi teminat ve kefalQL taleplerinin milıakere-

Kadde 49 - Bankanın idare uzuvlan (Hissedarlar umumi sine iştirak edemezler ve bu işler hakkında rey 
heyeti), (İdare Meclisi), (İdare komitesi) ve veremezler. 

(Umum Müdür) den ibarettir. B. iDARE KOMlTESI 
iŞTE BiR GÜL 

A~- iDARE MECLiSi 
Madde 50 - idare meclisi ikisi Adliye, İkisi Maliye Veka-

letleri tarafından tayin ve mütebaki ikisi de his
sedarlar heyeti umumiyesince B tertibi hisse se
nedatma malik olanlar tarafından intihap olu-
nan altı azadan terekküp eder. 

tııadde ~1 - ... Bankanın Umum Müdürü İdare Meclisinin ta
bii azasındandır. Umum Müdürün bulunmadığı 
zamanlarda muavini aynı salahiyetle idare mec
Jisi içtimama iştirak eder. 

Madde 52 - Eski 51 inci madde aynen 
Madde 53 - Eski 52 inci madde aynen 
Madde M - Eski 53 üncü madde aynen 
Madde 55 - Eski 54 üncü madde aynen 

Madde 56 - Eski 55 inci madde aynen 
Madde 57 - Eski 56 ıncı madde aynen 
Madde 58 - Eski 57 inci madde aynen 

Madde 59 - Eski 58 inci madde aynen 
Madde 60 - Eski 59 uncu madde aynen 
Madde 61 - Eski 60 ıncı madde aynen 
Madde 62 - Eski 61 inci madde aynen 

iDARE MECLiSiNiN V AZIFE VE SALAlllY_E!LERİ 
MaQde 63 _ İdare Meclisi, Bankanın emrü idaresınae .umu-

mi heyetten sonra en vasi salahiyeti ha~z~ır. ~-

• heyetten karar istihsalini istilzam etmı-
mumı M-d·· - lali 
yen ve idare komitesile Umum u ~~funf ~la ~ • 

U . h ·cın· de kalan hususların ruı csı ıaK-ye en arı . 
kında idare meclisi bilmüzakere karar ittıhaz 
eder. 
Alelhusus: 
1 _ İkrazatın muhtelif aksamında istimal olu

nacak sermayelerin miktarını tayin eyler, 
1 - İskonto fiatını, avans, ikrazat ve me~duata 

verilecek olan faizin azami ve asgan rnık
tarını kararlaştırır, 

3 _ Bankanın bilumum talimatı dahiliyes~n~ 
tanzim ve muameliitının :kavaid ve şeraıh~ 
tayin ile bunların hüsnü tatbikini temın 

eder, 
4 _ Muaıneliltı mezkıire meyanında evvelce 

mezuniyet istihsaline mütevakkıf olanlar 
ile badelfilrt meclisin tasdikine tabi bulu
nanları ve banka memurlarının sureti k..-ı

bul ve terakkisi ile vezaü ve salihlyetini 
bir talimatname ile tayin eyler, 

t _ Müdüri Umuminin inhası üzerine ~üdüıi 
Umumi muavinini ve idarei mcrkezıye ve 

·§U8bat müdürlerini ve banka namın'l imu 
vaz'ına mezun memurini nasp ve azl ve 
tııiktan maaşlarını tayin eder. 

ı _ Şube ve acentelikler küşadı hak.kında ka
rar ita ve vezaif ve saliı.hiyetlcrini tayın 

eder, 
T - Şube ve acenteliklere ifraz olunacak ser

mayelerin miktannı takdir ile bu sermaye
lerin muhtelif muameliltta sureti ıstımaü
ni tayin eder, 

1 - Kefalete tabi memurların kefalet miktar
lannı tayin eder, 

8 - Banka namına i§tira veya isticar olunacak 
emvali gayrimenkule hakkında karar verir, 

10 - İhtiyat akçesinin sureti tenmiyesini tayin 
eyler. 

ıı _ üç aylık hesap hülasalarmı ve her hesap 
senesi sonunda senelik bilanço ve kar \'e 
zarar hesaplarını Maliye ve İktisat Vekfı
leUerince müştereken tesbit edilecek for
müle muvafık olarak tanzim. temettü his
ielerini tcsbit ve bir senelik muamelata 
mütedair hazırlıyacağı rapor ile birlikte 
umumi heyete takdim ve teklif eder. 

l2 - Hadleri ne olursa olsun açık yani karşılık
sız kredi hesabı carileri banka umum mü
dürlüğünün teklifi ve idare meclisinin ka-

. t 1 kararile açılır. Kefalet veya temına mu-
kabili açılacak borçlu eari hesaplar için sa
lahiyeUer idare meclisince tesbit edilir. 

13 - Bankanın alakadar olduğu deavi ve ihtila
fattan dolayı müddei, müddeaaleyh sıfatile 
bilumum mehakim ve devairi resmiye hu
zurunda bankayı temsil, her türlü ilamat 
ve mukarrerat istihsal ve bunların icrasını 
takip eyler. Sulh olur ve hakem tayın e~lPr: 
:şbu madde ile beyan olunan hususat ışarJ 
olup tahdidi değildir. 

Madde 64 - İdare Meclisi, İdare komitesinin faaliyetini mu-

rakabe etmekle mükelleftir. 

tdare meclisi azalarının her biri idare komite

sinden, bu komitenin faaliyeti hakkında her tür. 

lü malumatı istemcğc, münasip göreceği her ne

vi kontrolü yapmağa salahiyetlidir. 

Madde 65 - Eski 63 üncü madde a;ynen. 

Madde 67 .:_ 

Madde 68 -
Madde 69 -
Madde 70 -
:Madde 71 -

Madde 72 -

Madde 73 -

Madde 74 -

Madde 75 -

Madde 76 -
Madde '11 -

Madde 18 -
Madde 79 -
Madde 80 -
Madde 81 -

Madde 82 -

Madde 70 -. İdare komitesi, idare meclisi tarafından bu mec

lise dahil azalar arasından seçilen iki zat ile U
mum Müdürden mürekkep üç kişilik bir heyet
tir. Bu komite 2999 nurr,-ıralı .bankalar kanunun· 
da yazılı vazifelerin ifasile mükelleftir. 
İdare komitesi kararları, aralarında açık bıra
kılmamak ve satır aralarında çıkıntı olma.mk 
şartile Ticaret Kanununun 69 uncu maddesı mu
cibince tasdik edilmiş bir deftere kaydedilir \"e 

her kararın altı komite reis ve azaları tarafın
dan imzalanır. 
İdare komitesinin ittüakla verdiği kararlar doğ
rudan doğruya, ekseriyetle verdiği kararlar ida
re meclisinin tasvibinden sonra · infaz olWlur. 
Her hanci bir içtimaa iştirak edemiyecek surette 
mazereti zuhur eden idare komitesi azası yerine 
vazife görmek üzere idare meclisi tarafından ild 
yedek aza seçilir. 
İdare komitesinin salahiyet ve vazifeleri Ban
kalar Kanununun hükümleri dahilinde idare 
meclisince hazırlanacak bir talimatname ile ta
yin ve tcsbit olunur. 

C. UMUM MODOR 
Madde 71 - Umum Müdür, Maliye Vekaletinin inhası üzeri-

lŞTE BiR GELiNCiK 
iŞTE BfR LALE 

ne İcra Vekilleri Heyetinin karan ve Reisicum- Bu renkleri ancak VENÜS ruju le" 
hurun tasdikile tayin olunur. min eder. yeni icad ve Amen"kan far· 

UJIUM MÜDÜRÜN VAZiFE YESALAHlYETLERI anülü VENÜS RUJLARI han1culide 
Madde 72 - Eski 68 inci madde aynen. cazip ve çok sabittir. Sihhi VENOS 
Madde 73 - Eski 69 uncu madde aynen RUJLARI dudaklan yakmaz ve ya· 
Madde 74 - Eski 70 inci madde aynen. l K lla nlan hayrete düti1• 
Madde 75 - Eski 71 1.inci madde aynen. 11 maz. u na 

SekizinciFa~l rur_·· __ • ______________ ~----------~ 
MURAKIPLAR 

Madde 76 - 844 ve 2999 numaralı kanunlarla Ticaret Knnu
nu ve işbu nizamname hükümlerine tevfikan 
murakabe vazifesile mükellef olmak üzere ıhis
sedaran heyeti umumiyesi her sene erbabı ihti
sastan iki murakıp intihap eder. Ancak ilk se
nenin murakıpları Maliye Vekaleti tarafından 
tayin olWlur. 

Madde 77 - Murakıplann müddeti bir senedir. Müddeti hi

tam bulanların tekrar intihaplan caizdir. 
Murakıpların vazife ve •altihiyetleri 

Maddt! 78 - Murakıplar bankanın bütün muamelat ve hesa-

batuu muamelatı cariyeye sekte vermemek şar
tile tetkik ve murakabe hakkını haizdir!er; bu 
cihetle bankanın bütün defterlerini ve muhab'!
ratını ve zabıtnamelerini ve bilcümle muharrc
ratı ve vezne ve senedat cüzadanlan mevcudurıu 
mahallerinde murakabe ederler. Murakıplar 
idare meclisi müzakera tında rey ve müzakereye 
iştirak etmemek 'Şartile hazır bulunabilirler ve 
münasip gördükleri teklifatı idare meclisi ve 
umumi heyetin adi ve fevkalade içtimaları ruz
namelerine idhal ettirebilirler. 
Murakıplar yolsuz gördükleri bilcümle muame
latı ve rapor ve teklülerinin suretini 115 inci 
maddede yazılı komisere ihbar ve tev.die mec
burdurlar. 

AKBA 
# KiTABEVi 

Yerli, yabancı bütün kitap, ga· 
.zete ve mecmuaları size ...ehven 
fiatla temin edebilen modern 

bir müessesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabul eder: 

Telefon: Ankara 3371 

Okumadan 
geçineylnlzf 

En milaia ve lhayati meseleJerfınl de!! ..... 

riıini !halledecek olan fil satırları liUd ·-
kuyunuz: 

Her ıenç kız ve ttket t.eduik mecınıriY; 
tinde kaldıtı cihaz takımlarını'tı en se•:e, 
ve müntahap çeşitlerini hazırh7an ve , 

yerden ehven ftaUarla satan Be.roııuıııs: 
Galatasaray lılıesl karşısında l'7S !H•· ı.t• 
iDAVİD ımaiaZ&SMlır. ıtıdu için~ 
gecelilder, kombinezonlu, p.tak u _,, 
ile erkekle.r için pijamalar, rop ıılö ~ 
iç çamaŞITlar, çorap ye kravatlar • ..... 

nıllll13-hem zevke uyg-un hem de dolaşıp yo • 
hacet kalmadan ba m:ı.tazadao teJnln e41" Bundan başka murakıplar banka idare meclisi, 
bilir. idare komitesi reis ve azalarile müdür ve me-

murlarının 2999 numaralı Bankalar Kanunu
nun lhükümlerinc ve işbu nizamnameye aykırı 
hareketlerini gördülrleri takdirde bunlan Vf'si
kalara dayanarak heyeti umumiyeye !hitaben 
tanzlın edecekleri raporda :zikretmeğe mecbur
durlar. Murakıplar bu :raporlarının birer 'SUreti
ni Maliye ve İktisat Vekaletlerine gönderirler. 
Murakıplar, Bankalar Kanwıu mucibince haı.:r
lanacak üç aylık hesap hulasalannı tetkik ettik
ten sonra tasdik etmek ve bankanın senelik bi
linço ve kar ve ~ar hakkındaki mütalealannı 

BiZIM ÖRÜCÜ. 
Şerafeddin Öget sayın müşterı~ 

!erinin hizmetine dalına ha:~ b~. 
lunmaktadır. Her nevi yünlu, ıpe 
li ve fantezi kumaşları~ yırtıkları· 
ru vanık ve güve yeniklerini, Jil!l' 

' J - er kas kaçiklarını belli etmeden or ~ 
Adrese dikkat: Örücüler kapısı No. 3 

Biiım öricii 
Şarefeddiıı öpt 

bir raporla umumi heyete bildirmek mecburi- ''••••••••••••-~_· 
yet~ndedirler. IKA.'Yil!': 1937-1931 senesi 'Bulgar Jll~ıı.>'1 

Madde 79 - Eski 75 inci maddedeki (T:icaret Vekfileti) ta- binden m ncl sınıf o&hadetnıı.me~ııı .. 
biri (İktisat VekfileU) kil. d •~dil edilmek - ettım. Yenisl.nl aıacaıımdan eskisi 

şe ın e ,.,. uze- suzdUr. (866) o. • re aynen. 

Madde 80 - Eski 76 ıncı madde aynen. 
Madde 81 - Eski 77 inci madde aynen. 

Dokuzuncu F aaıl 
Hissedaran Heyeti Umunüyesi 

Heyeti Umumiyenin ıeraiti ve mııkarrera.tı 
Madde 82 - Eski 78 inci madde aynen. 
Madde 83 - Eski 79 uncu madde :aynen. 
Madde 84 - Eski 80 inci madde aynen. 

IFaUh Sarq-iizel Balıcilar caddesi~ 
!P.etron 'eceda ıı.a.zova 

DİŞ l'A!BiBi 

RAliiP TÜRKoGL~ 

Madde 85 - Umumi heyetin alellde \•eya fevkalade olar;ılı: 

içtirnaına dair olan davetnameler idar.e mecli-
1'••••••••--~~~-

since içtima gününden en az bir ay evvel !Resmi SAJilllK GAZiNO 

Ankara cııddesinde; Meser.ret ~11• 
karşısında (88) No. lı muııyefl ttefl 
ınesinde bergUn saat n dOr 
(19) a kadar kabul etmektedir· 

Gazete ile diğer iki gazetede ilAn olunur. 
Madde 86 - 113 üncü madde ahkAmı mahfuz kalmak üzere 

aleiade veya fevkalade olarak içümaa davet o-

( Devamı 11 inci sayfada) 

k5iıı 
Vcili Efendi çayınnda Me.ire ına!ıSllinde ktıt· 

ııatılı Çınarlı Gazino mobilynııile beraber . 'Y" 

i.u!klileriu Ba1cırköyüııdc brcateci::S"Y Zıyıt,,.. 

~----· müracaatları. 

J 



EMLAK VE EYTAM BANKASI İDARE MECLISIND~N: , 
f d ) 

1 

E k · dd · Y enı madde ( B•f tarafı 10 UnCU S&y 8 8 ı ı ma e miktarı yukanda A 3 de yazılı fevkalade (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

Meclis bütçeyi 
Görüşmige başlıyor 

Eılıi mailde Yeni madde ihtiyat akçesine jlave olunur. İdarı::? Mec- ,lantı yapma~. v~ he~gün t~pl~n.mıya ka: 
lunan heyeti umumiyenin işbu nizamname mu- lisi azası hissei temettüe müsavaten işti- ,rar~ vermesı ıhtırnalı ~vı;etlıdı_r: Pnzart; 
cibince müteşekkil addedilmesi için gerek bil- rak ederler. Aza arasında tebeddül vuku- tesı toplantısında Maliye Vekil~ Fu~ 

Madde 83 -
Madde 84 -
Madde 85 -
Madde 88 -
Madde 87 -
Madde 88 -
Madde 89 -

Madde 90 -

Madde 91 -
Madde 92 -
Madde 93 -
Madde 94 -
Madde 95 -

Madde 96 -
Madde 97 -
Madde 98 -
Madde 99 -

Madde 100 ı.. 

Madde ıoı - -

Madde 102 -

lııfadde ıo:t ..,. -

vekalc ve gerek bilesale sermayenin laa~al unda halef ve selef veya varisleri meclısc Ağr.alı ~~~ bey~atta bulunara .• mar• 
rub'una müsavi hisse senedatına malik olan hıs~ iştirak müddeti itibarile hissei temettü~ vazıyetı1:1ızı ta_hlıllı hesa~la ~~~am~ali 
sedaranm hazır bulunması icab eder. Haddı iştirak ederler. la teba~uz ettirerek genış 
mezkür istihsal edilemiyecek olursa heyeti u- Yukarıdaki fıkralar mucibince . idare mecl~si :ı- edecektır. el kat'i klini alacali 
mumiye iki haftadan dört haftaya kadat· fasıla zalarile banka memurlarına verılecek seneltk te- Ay sonundan e~ b :: b ll 
ile ikinci defa olarak akdi içtimaa davet olunur. mettü hisseleri almakta oldukalrı birer aylık as- olan 1937 "büt~esdi ilde v•e~kal"ker azı 1m:_ · diğ iki gaze- .. . .. d B ı kanunlar uzerın e egışı ı yapı m.._ Bu davet dahi Resmi Gazete ıle er . li maaş veya ucretlerı tecavuz e emez. un ar- . _ • t" M r tekl"f ı.. 
tede ilan olunur. Bu içtimaa iştirak eden hısse- dan artacak kısım fevkalade ihtiyat akçesine ilj- maksadile hukum

1
. eihın 

1 
ec ı~. k ı ~. 

ı ıs umi heyet tiği ve edeceği ay a arın muza ere d~rlann miktarı ne o ursa o un um ve olunur. intacı da kuvvetle muhtemeldir. Bu ıayı,. 
nızamen toplarımı~ sayılır. Madde 104 _ Madde 108 - 107 inci maddenin A fıkrasının birinci vı:: ikin- baların mahiyetini ve ana çizgilerini bl'-

Madde 87 - Eski 83 üncü madde aynen. ci bendinde yazılı ihtiyat akçeleri şirketin muh-
• h . t diriyorum: Madde 88 - Eski 84 üncü madde aynen temel zararlarına karşılıktır. Fevkalade i tıya 

Madde 89 - Eski 85 inci madde aynen. akçesinin kullanılacağı yerleri heyeti umumiye 
Madde 90 - Eski 86 ıncı madde aynen. serbestçe tayin eder. Bir hesap senesinm hası-
1\fadde 91 - Eski 87 inci madde aynen. latı hissedarlara kar tevziine kafi gelmediği 
Madde 92 - Eski 88 inci madde aynen. takdirde fevkalade ihtiyat akçesinin bu husus.'\ 
Madde 93 _ Heyeti umumiye ruznamesi idare meclisi tara- tahsisi caizdir. 107 inci maddede yazılı ihtiyat-

fından bittanzim içtima gününden laakal bir ay ların yekünu ödenmiş sermayenin talY'.amına 
evvel 85 inci maddedeki eşkal dairesinde ilan baJiğ oluncaya kadar tefrike devam olunur. Şu 
edilir. En az 10.000 hisseye malik olan hissedar- kadar ki zarar tahakkuk ettiği zaman bu ihtiyat-
ların içHma gününden bir ay evvel esbabı mn- !ardan yapıJacak mahsup nisbetinde yeniden ih-
cibeyi havi tahriri talepleri üzerine idare mec- tiyat tefrikine başlanır. 
lisi müzakeresi istenen mevadı ruznameye koy- On birinci Fasıl 
mağa mecburdur. • Şirketin feshi, Nizamnamei esasinin tadili 
Ancak işbu teklüatın müzakeresi için mezkur Şirketin leıhi, tasfiye muamelesi 
hissedaranın heyeti umumiyede 87 inci m~dde- Madde 105 - Madde 109 - Eski 105 inci madde aynen. 
ye tevfikan hazır bulunmaları veya vekil ~za~ Madde 106 - Madde 110 - Eski 109 ıncı madde aynen. 
eylemeleri lazımdır. İşbu madde ile 84 uncu Madde 107 - Madde 111 - Fevkalade olarak içtima eden hissedarlar heyeti 
maddenin ikinci fıkrasında zikrolunan ahval umumiyesi işbu esas nizamname üzerinde tadi-
haricinde hissedaran tarafından vaki olacak tek- lata karar verebilir. Tadilatın hükumet tarafın-
lifat ruznameye alınmaz. dan tasdiki lazımdır. 

Madde 94 - 90 ıncı maddenin 5 numaralı bendindeki <89) Madde 108 - Madde 112 - Eski 108 inci madde aynen. 
rakamı (93} olarak tadil şartile aynen. Madde 109 _ Maddt.: 113 - Eski 109 uncu maddedeki (82) arakamı (86) 

Madde 95 - Eski 91 inci madde aynen. 
Madde 96 - Eski 92 inci madde aynen. 
Madde 97 - Eski 93 üncü madde aynen. 
Madde 98 - Eski 94 üncü madde aynen. 
Madde 99 - Eski 95 inci maddedeki (94) rakamı (98} &ek-

linde tadil şartile aynen. 

Maddo 100 - Eski 96 ıncı madde aynen. 
Madde 101 - Eski 97 inci madde aynen. 
Madde 102 - Eski 98 inci madde aynen. 

Madde 110 -
Madde 111 -

haline tadil şartile aynen. 

On ikinci Faul 
Komiser, Komiserin tayini 

Madde 114 - Eski 110 uncu madde aynen. 
Madde 115 - Eski 111 inci maddeki (Ticaret Vekfileti) talıhi 

(İktisat Vekaleti) şeklinde tadili şartile aynen. 
On üçüncü F mıl 

Müteferrik Hükümler 
Meclui idare auuı 

Vergi kodu: t 
Maliye Vekaleti bir c\'ergi kodu:t Hiyi• 

hası hazırlamıştır. Hükumetin yükseli 
Meclise takdim etmek üzere olduğu b11 

~ layiha vasıtasız vergi kanunlarının muı-
terek hükümlerini birleştirip bir tasnl!c 
tabi tutmaktadır. .f. 

Kazanç vergisi: \ 

Kazanç vergisine ait tadil projesi ise" 
Meclise verilmiş bulunmaktadır. Bu ta• 
yihada, seyyar satıcılarla seyyar amele. 
nin ve hamalların vergisi, gündelik gayri 
safi kazançlarının yirmi mislinden otl 
misline, ecnebi memleketlerden gelecel 
artistlerin vergisi dühuliye bilet bed~ 
leri üzerinden yüzde elliden yüzde ~ 
şe indirilmektedir. Tuhaf bir hadise ola)ıı 
rak kaydetmek lazımdır ki, ka36nç vel)I 
gisi kanunu evvelce Mecliste müzakere 
edilirken ecnebi artistler için hükumeı 
tin ve encümenin Meclis umumi hey'eU. 
ne olan teklüi gene yüzde. beş nisbetüı. 
de vergi iken, bir matbaa yanlışlığı ~ 
zünden metin beş rakamına bir sıfır i~ 
vesile 50 olarak azaya tevzi edilmi.~ Vf 
böylece müzakere ve kabul edilmiştir. 

Bu yüzden yurt sahneleri yıllarca ecnebl 
artistlerden mahrum kalmış ise de, b~ 

defa bu yanlışlığın tashihi tabii ve za• 
ruri görülmüştür. Madde 103 - Eski 99 uncu maddedeki (Ticaret Vekaleti) t~-

lıiri (İktisat Vekaleti) şeklinde tadili şartile 
aynen. 

Madde 112 -
P-adde 116 - Eski 112 inci madde aynen. Aynı kanun üzerinde ynpılac.ık diğeı 

Meclisi idare azaları ve Muraluplar değişiklikler şunlardır: Şimdiye kadal 

Onuncu Fasıl ~ 
Şırketin Senei Maliyesi, bilançosu, temettü ve ihtiyat akçesi 

Senei maliye ve bilanço 
Madde 104 - Son fıkradan evvelki kısım eski 100 üncıi mad

dedeki gibi aynen. Son fıkra yerine: 
Bilanço ile kar ve zarar hesaplan, meclisi i~e 
ve murakıp raporları ile birlikte heyeti umumi
yenin toplanma tarihinden itibaren bir ay içın
de Maliye ve İktisat Vekaletierine verirlir. Ve 
bilançolar ayni müddet zarfında biri Resmi Ga
zete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve 
ilan olunur. · 

Uç aylık he•ap hulasaları 
ltadde 1~ - Her üç ayda bir bankanın vaziyetini gösteren 

Maliy~ ve İktisat Vekaletlerince müştereken tes
bit edilecek formüle muvafık bir hesap hulasası 
tanzim edilir. Bu hesap hulasalan murakıplar 
tarafından tasdikli olarak taallfık ettiği devre·· 
rıin hitamından itibaren nihayet üç ay içinde 
Maliye ve İktisat Vekaletlerine verilir. 

Safi kar 

Madde 113 -
Madde 114 -

Madde 115 -

Madde 117 - Eski 113 üncü madde aynen kazanç beyannameleri üzerinde memur·. 
MaddP 118 - Eski 114 üncü madde aynen. }ar tarafından yapılan tetkik neticesin• 

Bankanın memur ve müıtahdemleri de yeni matrahlar bulunursa, bu mat" 
rahlar üzerinden ikmalen tarhedilen ver~ Madde 119 - Umum Müdür dahil olmak üzere bankamn bilü-
gi mükellefe tebliğ edildiği tarihten itiİ 

mum müdür, memur ve müstahdemleri bankaya baren bir ay içinde itiraz edip etmediği• 
veya banka ile muamele yapan şahıslara ait sn- ne bakılmaksızın ilk taksit tahsil edilirdi." 
lan ~er ne .s~retJe olursa olsun i_fşa ~eme~ler. 'Resen tarhedilen vergilerin tahsil de ay_.ı 
Sır ıf~ _ettiğı anlaşılanların vazıfelenne nıhıı- ' nı şekilde idi. Yeni projede bu gibi ver-4 
yet venlır. .

1 
. d · · k · n dan g ~ 

gı enn e ıtıraz omısyo un eçm ...... 
Madde 120 - Umum Müdür ve bilaistisna bankanın bütün dikçe tahsili cihetine gidilmemoo esan 

memur ve müstahdemleri idare meclisinin mü- kabul olunmuştur. Bu §Ckilde muamele, 
saadesi olmadan herhangi bir müessesede vazl- mükellefler için bir kolaylık teşkil ede-; 
le deruhte edemezler. Bunlar kollektif bir şir- cektir. Projede mükellef lehine daha ba,; 
ketle alakadar olaınıyacakları gibi komandit zı kolaylıklar temin olunmaktadır. 
şirketlerde de komanditer sıfatile bulunamazlar. 

İstihlak vergisi: Maddt- 121 - Bankanın İdare Meclisi ve idare komitesi reis 
ve azalarının ve murakıplarının ve banka adına 

imza koymağa salahiyetli müdür ve memurlaıı
nın doğrudan doğruya veya muvazaa yolil::? ban
kadan her ne şekilde olursa olsun kredı alma
ları, bankaya lehlerine kefalet veya teminat 

Madde 108 - Bankanın bir senelik muamelatından elde edi- verdirmeleri veyahut menfaat rabıtasile bağlJ 
Jecek karlardan bilcümle imha akçelerile tah- olduklan eşhas ve müesseseler lehine kredi, kc-

İstihlak vergisine dair hazırlanan tad1' 
projesine göre, teşviki sanayi kanunu• 
nun birinci maddesinde sayılan vasıflan 
haiz sınai müesseselerde ve bütün test~ 
satı dahil olduğu halde maden ocakla~ 
rında gerek kuvvei muharrike olaralf. 
gerekse tenvirat için kullanılan elektrik, 
istihlak resminden istisna edilmiştir. Bu

1 
suretle istihlak resmi, elektrikten maada 
mazot ve saire gibi muharrik kuvvetler• 
le işliyen müesseselere teşmil edilmedi. 
ği gibi, elektrikle işliyen mücsseselerdeıı 
de kaldırılmaktadır. 

vilat, ikramiye ve faizleri ve her türlü masarif falet veya teminat verilmesini temin ettirmeleri 
ve taahhüdatın tesviyesinden sonra kalacak ba- ve bankanın da bu nevi muameleleri yapma~ 
kiye safi karı teşkil eder. memnudur. Banka kendi memurlarına gerek 

ihtiyat akçeıi doğrudan doğruya ve gerek muvazaa yolile 
lıfadde 107 - Safi kar, aşağıda yazılı şekil ve nisbetlerde ve ödünç para ve lehlerine teminat veremez ve ke-

sıra ile kısmen ihtiyat akçesine tefrik ve kısmen fil olamaz. 

tevzi edilecektir. Madde 116 - Madde 122 - Eski 116 ıncı madde aynen. 
A - 1 - % 5 kanuni ihtiyat akçesine. Madde 117 - Madde 123 - Eski 117 inci mndde aynen. 

2 - % 5 ileride vukuu muhtemel zarar Madde 118 - Madde 124 - Eski 118 inci maddenin son fıkrasındaki (üç karşılığı. 

ay), (bir ay) şeklinde tadil şartile aynen. 3 - % 10 fevkalade ihtiyat akçesi. Madde 
119 

_ .... _dd 
25 m..a e 1 - Eski 119 uncu madde aynen. B - Yukarıda A fıkrasında yazılı ihtiyat akçe- Madde l20 _ M dd 12~ ]erinin tefrikinden sonra safi kardan ha- a e '-' - Eski 120 inci maddedeki (Ticaret Vekaleti) ve-

kiye kalacak miktardan; tediye edilmi' rine (İktisat Vekaleti) tabiri konulmak şartne 
sermayenin % 6 sına tekabül edecek bir aynen. 

miktar birinci temettü hissesi namı altın- Madde 121 - Madde 127 - İstatistik idaresince verilecek nümunesin~ tev-
tında tevzi olunur. Her hangi bir senenin #iJcan her sene muamelatına dair bir istafü,tiJ: 
temettüü işbu yüzde altıyı temin etmezse Jefteri tanzim ve talep vukuunda İktisat Veka-

•..,tine verilecektir. noksanı fevkalade ihtiyat parasından tef- •·====:ı:s::=:::n:========~.:..:;~~~~~========== 
rik ve tevzi olunur. Fakat bu suretle fev- Resı·m 
kaJtıde ihtiyat parasından ayrılan mebl- müsabakamız 

Sanayicilerin müracaatı: 

İstanbul sanayi heyetinin müracaatı~ 
rı, Maliye Vekaleti tetkik heyetinde in
celenmektedir. Memur ev ve apartıman
ları hakkında hükumet bu yıl bir teşeb-\ 
bilse geçmek niyetindedir. Mesken ta:z-
minatı nisbetlerinde bir değişiklik yapı)~ 
mıyacaktır. Bu hususta bazı gazetelerde" 
çıkan haberler asılsızdır. Teadül kanu .. 
nunun değiştirilmesine ve kanuna bazı 

maddeler eklenmesine dair olan proje 

liğ, gelecek senelerin temettülerinden ay
rıJması icab eden borç mahiyetindedir. 

Meclis Bütçe Encümeninde bulunmak· 
tadır. Birkaç yıl evvel Maliye Vekaleti 
tarafından hazırlanmış bulunan yeni 
harcırah kanwm projesi bu sene Mecli .. 

( Ba~ tarafı ı inci 8ayfada) se sevkedilmiyecektir. Hrap malullerl-
On kişiye: 1 adet yanm altın. nin terfihi maksadiJe Milli Müdafaa Vc-

bitti 
c - Yukarıda A ve B fıkralarında yazılı ihti

tiyat paralarile birinci temettü hissesinin 
tefrikinden sonra safi kardan kalacak ba-

kiye aşağıda yazılı nisbetler dairesinde 
tevzi olunur. 
İşbu bakiyt•nin: 

tecek, ondan sonra gelen kolleksiyonJar Yirmi kişiye: 1 adet çeyrek altın. kaleti tarafından hazırlanan kanun Iayi-bittabi müsabaka harici kalacaktır. 
165 ~işiye hoşa gidecek birer hediye.. hası Maliye Vekaletinde tetkik olunmak· 

5 - Matbaamıza getirilen kollcksi- .. tadır. Meclisin yaz tatilinden evvel, bu Yonlar (11} haziran gu .. nünden sonr" tet- , 7 - Musabakamıza Son Postaya uzak-
.. layihanın müzakere ve kabulüne mali 

kik edilecek, hatasız şekilde yapılanlar tan, yakından mensup olan hiç kimse iş- imkan bulunabileceği, alfıkadar rmıkam-

% l5 i Eytam mevduatına 
% 5 i İdare Meclisi azasına 

ayrılarak notere verilecek ve sıra ile tirak edemez. larca şüpheli görülmektedir. 
· muvaffak olanların seçilmesi onun reyi- .............................................................. ·····································--·········

00
••• .. ····-

nc bırakılacaktır. ~ -
3 5 i Banka memurlarına 6 - Muvaffak olanlara verilecek 
Bu tevziat yapıldıktan sonra kalan bakiye ,diyeler şunlardır: 
ikinci hissci temettü olarak hissedarlara Birinciye: 1 adet 5 liralık altın. 
tevzi olunur. Ancak heyeti umumiyece İkinciye: 1 adet 2,5 liralık altın. 
işbu ikinci hissei temettüden münasip bir Üç kişiye: 1 adet 1 liralık altın. 

h•-1 Şirketi Hayriyeden: 
Fevkıtlllde tenzılıltlı aylık ve iki nylık nlıonmıı 1 urllnrının. s!lnn \' O~
Cul ırırıııza hir kolaylık oJn,ak nzere bıın<lım böy~e ıc pr id ı ıısy).,ktör. k 

dakcsiııde tmlılucağı ilAn (;}uuur. •: ______ _. 
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6ugünkü Program 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

İSTASBUL 
22 - Mayıc; - 937 - Cunıarte:;i 

ötıe ne:jriyatı: 
12 30: Plfıkla Türk musikisi. 12.50: 

dls. 13,05: Muhtelif plAk neşriyatı. 
Akşam ne:?• iyatı: 

Hava-

18.30: Plakla dans musikisi, 19,30: Kon -
ferans: Doktor Ali Şükrü (Çocuklara hasta
lık nasıl geçer, korunma çareleri). 20: F~sıl 
saz hey'etl, 20,30: Ömer Rıza tarafından A -
rapça söylev, 20,45: Fasıl 3az hey'etl (Saat 
~yarı). 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve bor
sa haberleri, 22,15: Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları. 

Ünitürk kuponları 
nasıl ödenecek? 

Dün bir gazete Ünitürk tahvlllerl kupon 
bedellerinin bundan sonra Türk paraslle <>
denmesi için mutabakat hasll old"l:ğunu ya
zarak: cMali mahafildekl ecnebi ı:Iakadar

lar dahi Dainlerln Türk hükiımeti tarafın -
dan ileri sürülen noktai nazarı ı.:abul etmek
le çok akilane bir tarzı harekeL ıtöstermtş ol
duğu kanaatindedlrler.11 demiştir. Bu gaze
teye göre kupon bedellerinin tediye tarihı o
lan 25 mayısta bedeller alelıtlak Türk parasl
le tediye edilecektir. 

~ 
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Asker kızıyım, asker erkeği 

severım 

Ben 28 senelik bir askerin kızlyım. Ye
tiştiğim muhitte şimdiye kadar rastladı
ğım şahısların hemen hepsi şerefli Türk 
ordusunun üniformasını taşıyan asker
lerdir. Ben de asker kanı ile yoğurulmuş 
bir varlığım ve tabiidir ki askerleri se
verim. 

Hayalimde yaşattığım tip: Orta boy, 
geniş omuzlar ve bu omuzlardan yükse
len mütevazı, güneşten yanmış tunç ren
gi bir baş, o başa ayrı bir vekar veren 
mütehakkim, yeşil gözler Fakat her ŞPY
aen evvel sağlam bir irade lazımdır ki 
,bu cevher her askerde bulunur. 

Şehremini: Pazar Tekke sokak 
Sabihcı 
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Dişlerinde çUrUk olmayan kıdm 
Beğendiğim kadın tipi: 
Birinci derecede: Pürüzsüz bir endam 

ve sıhhatli bir vücut ile temiz neşeli bir 
huy ararım. 

İkinci derecede: Çehre biçimi, alın ge
nişçe ve burun ucu hafif kalkık. 

Gözleri koyu mavi, saçı kumral ve yu
muşak, teni donuk beyaz. Boyu 1,62, sık
leti de 60 ı geçmemelidir. 
Dudakları daima tabii rengini muha

faza etmeli, muntazam temiz dişlerde çü
rük bulunmamalıdır. 

Tatlı bir sesi olmalı, yerinde konuşma
sını, gülmesini bilmeli. Sözlerini dinlet
melidir. 

Sevimli ve sadık olması da şarttır. 
Müzikten, ev işlerinden anlamalıdır. 

Okur yazar olursa daha makbul sayılır. 
Ankara ismet lnönü mahallesi A1qiap~ 

sokak No. 19 da N. Bingöl 
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Oiplomah terzi bir kadm 
Kadının .tipi şöyle olmalıdır: 
Evleneceğim kadın bana karşı hudut

suz bir itimat beslemeli, dudakları int'e, 
ağız küçük, dişleri inci gibi beyaz ve sık, 
burun hali tabiide, kaşları ince ve uzun, 
gözleri dalgın, siyah ve baygın, renk 
buğday renginde, alın açık ve düz, par
makları etli ve uçlarına doğru incelmiş, 
vücut hali tabiide, boy orta, saçlar kum
ral ve dalgalı kıvırcık, huyu mutedil, 
mütebessim, alicenap ve cömert, yaşı 

17-18 arasında, evine, erkeğine karşı sa
dık ve icabında salon kadını olması d:ı 
hayatın tadını arttınr. Sanatı, diplomalı 

terzi, tahsili orta olmalı. 

Devrek Güzeliş terzihanesi sahibi 
A lbayrak T. Kay'.1 
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" Gönül kimi severse 
güzel odur ! ,, 

Benim fikrimce her genç hayalinde ya
şattığı kıza sahip olamaz. Yani ideal ka
dın hiçbir zaman bulunamaz. Yalnız ata
lanmız (Gönül kimi severse güzel odur) 
demişler. İşte ben de sağlam bünyeli, iyi 
huylu bir kızı gönlüm severse kafi görü
rüm. 

Tahsili: Bir genç kız ne kadar tahsil 
görürse o kadar iyidir. Maamafih ilk tah
sili de olsa kafidir. Yalnız ev işlen \·e 
umumi bilgisi olmalıdır. Kocasını anla
malı, kendisini kocasına anlatabilmelidir. 

Ankara Bent deresi Boyacı sokc1; No. 
11 de Halil Sami 
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Ev işlerinde maharetli 
Beğendiğim kadın tipi şöyle olmalıdır: 
Vücut: Boy orta, ne pek narin, ne de 

pek şişman olmalıdır. Yanakları tombul
ca, teni beyaz, yüzü yuvarlak ve pembe, 
dudakları ince, ağzı ufak, dişleri ufa~ 

sık ve muntazam olmalıdır. Saçları kum
ral ve gür, tabii kıvırcık olursa dah:.ı mu
vafık olur. Gözleri ela ve baygın bakışlı, 
kirpikleri uzunca, ilk mektep tahsili gör
müş, musikiye aşina, olmalıdır. 

Tutumlu, erkeğine ve çocuklarma ba~
lı, çalışkan ve namuskar ve her şeye ka
naatkar, elişlerinde ve ev işlerind~ me
haretli olması şarttır. Yaşına gelmce 
18-22 yaşlarında olması lazımdır. 

Devr'!k Halkevi kütüphane memuru 
Mehmet Gültekin 

Tarsusta dolu c.feti 
Tarsus (Hususi) - Bir kaç gün önce 

birdenbire bir sıyah bulut ıle Tarsusta 
Nernek ve Avadamlı köylerine yumur
ta cesametinde çok şiddetli ve devamlı 
olarak ansızın düşen do iu lar köyde ye
şillik namına bir şey bırakmamıştır. 

Biçilmesine on gün bile kalmamış, ye
tişmiş ekinler toprakla beraber olmuş, 
hiç bir suretle istifade temin ediıemi
yecek şekle girmiştir. 

Henüz bir kaç yapnk nazik bir fide 
haline gelmiş olan pamuklar da tama
men mahvolmuştur. 

Bir kuduz köpek iki kişiyi ısırdı 
Dursunbey - Balıkesir - (Hususi) -

Beyelköyü korucusu Mehmet, geçen 
gün mer'ada gezerken, birclenbıre fö:e
rine saldıran bir kuduz köpek, sağ ~li
nin parmaklarını ısırıp kaçmıştır. Ay
ni köpek, ayni günde, Dursunbeye ge
lerek Mezaristan mahallesinde Ayşe is 
minde on yaşında bir kızcağ • zı da ısır -
mıştır. 

.ı'. ~RINKİ PROGRAl\I 
İSTA.!tıiBUL 

.23 - i\layıs - 1937 - Pazar 
Ötle neşriyatı: 
12.30: Plakla Türk musiklsl. 12.50 Han -

dls. lJ:Muhtellf plAk neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Konre
rans: Ordu Saylavı Sellm Sırrı 'l'arcan 
( L O N D R A ). 20: Müzeyyen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve lialk şar
kıları. 20.30: Ömer Rıza taraCındnn nrabca 
söylev. 20.45: Muzaffer ve arkadaşları tara -
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. (A -
jans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla sololar, 
opera ve operet parçaları. 

Halbuki vaziyet şöyledir: 
Düyunu umumiye meclisi 937 vadesi için 

Fransız frangını, esas akçe olarak: tJyln et
miştir. Tabii dahilde şu şekilde verilecektir: 

Ankara ve İstanbul piyasalarında, tranş 
tefrik edilmeksizin, Türk lirası clarak tediye 
edilecek ve kupon başına 18,75 Fransız fran
l(ı mukabili olan 1,061 Türk lirası verllecek -
tir. 

istanbul Borsası kapanış 
fiatları 21 - 5 - 1937 

ÇEKLER 

Açılı' Kapaııış 

Londra 625.00 ~.Gt 

Ne•-York 0,7906 0,7893 

Parl.s 17.7275 17.tı97S 

Mlllno 15,0240 ıs. )() 
Brllkael 4.6892 4.6810 

Atlna 87.44 17.30 
Cenen• 3,4575 :S,4516 

Botya 64.00 6Jltl7S 

Amaterdaqa 1.4380 1.4553 

Praa 2'2.6592 22,623) 

Viyana 4.2096 4.2'>2S 

Madrid 13.78 ıs 738 ı 

Berlln 1.9675 1.96-{4 

Varıova 4.1696 4.163) 
3.'J840 s.ms 

1 
Harice gelince döviz olarak frankla tedl -

Yeni neşriyat 1 ye edilecektir. Zira Türk parasının dışarıya 
------------ çıkarılması mümkün değildir. 

Budapeıte 

Btikreo 107.68 t0'>.S07S 
Belgrad 34.40 KS45 
Yokohama 2.7486 2.7443 

Kömür - Ankarada açılan Beynelmilel 
Komür Serglsl'nln organı olan bu mecmu -
anın • üncü sayısı bir çok tanınmış muhar
rirlerin kömüre dair yazılarile çıkmıştır. 

Bir Doktorun 
Günlük CumBrtesi 

Notlarından (*) 

izdivaçta 
Veraset 
İzdivaç şeraiti meyanında evvel emirde 
nazarı dikkate alınacak şeyler veraset -
tir. Bllhassa eski alkolik, eski !renglll 
veyahud diğer sebeblerden dolayı akll 
hastalığına müptela olmuş bulunan ana 
baba veyahud ana ve babz. t:ıratından 

dayı, amca, teyze gibi daha vakın taallü
kattıı. bilhassa asabi ve akli hı?.stalıkların 
mevcud olup olmadığını tetkik etmrli -
dir. 
Gayet normal gibi görünen ve zalılri baş
ka hiç bir mahzuru gör~ilmeyc:n bir çok 
lzdlvnçlnrın mahsul'e·ı muayyen bir ya
şa geldikten sonra birdenbire erken bu
nak, melfınkoli ve mani gibi akıl haı;ta
lıkları arazı gosterdiklerini görüyoruz. 
Maalesef bu hastalıkların tcdavi<ıi ve şi

fas ı hakkında bugün kat'i bir teminat ve-
recek va.;1yette değiliz. Bu su!'etle mes'ud 
bir alle yuvası matemli, elemli bir hale 
geliyor. Bundan aile müteessir ol.:1uğu 

gibi böyle çocukların yetısmesi cemiyet 
için de zararlı \'e tehlikell bir vaziyet 
meydana getirmektedir. 
Evlenirken yalnız sari hastalıkların del!ll 
irsi hastalıkların dahi nazan dıkl:ute a-
lınması elzemdir. Gençlik lleyec::ınları, 
hissiyat ekseriya bu hususlara göl k:ı -
pattırıyor, fakat acı hakikatler kendini 
göstermekte gecikmez. Dikkaı, etmelidir. 

( • ı Bu ııo :ıarı ke ip sakJaymız, ya bul 

bir albüme yapntınp kollek<;iyon yapınız. 

Sıkıntı 7.arnnmıTda bu notlar bir doUor 

cibl lmdarlınıza vet•!lit"bllir. 

ilk alivre fmdık satışı yapıldı 
Trabzon, 21 <Husus) - Bugün bor&ada ye

ni mahsulden 20 ağustos tesllrnı beı bin kl- ı 
lo yaş fındık kilosu 16 kuruştan satıldı.ML.is
tahsll bu fiatlardan memnun ıtöninnıckte -
dir. 

Adanada hasat devam ediyor 
Adana, 21 <Hususi) - Arpaların biçilmesi

ne ve harmanlanmasına devam olunmakta
dır. Yakında buğdayların da biçilmesine baş
lanacaktır. Yeşeren pamuk mahsullerinin 
durumları bir çok yerlerde iyidir. 

Aksarayda bir kamyon 
uçuruma yuvarlandı 

Aksaray (Hususi) - Burada blr oto-

Mosko•a 24.695 X.7JS 
Stotholm 3.1032 S.08l 

. ESHAM . 
Açılıı Kap&., 

Anadolu ım. " CIO 
peıtn 00.00 00.0I 
A. Şm. ~ 80 ndell 00.00 CO.OG 

Bomontl - Nektar 0,00 '·°" A.ıılan çlmento 13.90 ts,90 
Merkez bankuı 00.00 O.CN 
İş Bankası O,CJO 00,0G 
Telefon 0.00 -
İttihat ve Detır. 0.00 -
Şark Detlrmenı . -
Terkos • OJ -

İSTİKBAZLA& 

Türk borcu I pefln 
• • I TadeU 
ı ı II ndell 

AvJıı ~ 
00.00 00. 
20.IS 20.H 
oo.oo oo.oo 

ı-~----------------..!..----------------ı mobil kazası olmuştur. TA H V 1 L AT 
s~lime köyünden mahcuz buğday ·------------------,,--------· 

Açılıı K..,... 
nakleden tüccar Seyit Ali'ye ait kam- Anadolu r pe. oo.oo 1)0.00 

· yon pazar gecesi saat 20 de kasaba ci· • ı ndell 40.00 40.40 
varında bir dağdan inmekte iken ya - ı II pe. oo.oo DO.Ol 
ğan yağmurlar yüzünden lastikler pa· • II va. 40.00 40.00 
tinaj yaparak kamyon yoldan çıkmış Anadolu mü. peşin oo.eo 00.0'J 

ve uçuruma yuvarlanmıştır. Tehlikeyi 
hisseden şoför Ahmed derhal direksi -
yon simitinin altına girerek direksiyon 
direğine sıkıca sarılmış ve kamyon uçu
ruma yuvarlanmakta devam ederken 
kendislni orada muhafaza etmiş ve 
kamyonun karoserisi, camiarı, direksi
von simi-ti ve diğer aksamı bu yuvar • 
iaoma esnasında harap olmuş ve uçu -
rumun ortalarında makina bir taşa ta
Kılarak yuvarlanma durmuş ve şoför 
Ahmet tutunduğu yerden hemen atla
mıştır. Hadise gece saat 20 de vukua 
geldiği için şoförün feryadına etraftan 
yetişmişler ve şoför hemen hastaneye 
nakledilerek tedavi altına alınmıştır 
Bir mucize kabilinden kurtulan şoför 
Ahmedin yaraları hafif olup tedavisı-

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
21/5/937 

FİATLAR 

CİNSİ Aşağı Yukarı 

Buğday yumuşak 

Bpğday sert 
Arpa çuvallı 
Çavdar 
Mısır sarı 

iç fındık 
Pamuk Maydos 
Yayağı Anadol 
Yapağı Trakya 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

K. P. 

' s 6 10 
4 20 
4 14 
• 39 

46 00 
47 00 
S2 00 
67 
24 s 
41.1 o 

K. P. 
' 12,S 
o 00 

10 00 
4 15 

Si 

n 20 
S2 2ı1 

·-=====rz========================================::=======;=========-==--==--===================~=====================-======--==-=--==-ges 
Son Posta'nın Tefri nsı: 41 _ Yazık, diyordu, meğer insanlara miş? .. Ben kimsesiz, işsiz güçsüz bir a- - Neimiş? .. 

ne devam edilmektedir. 

'
• T L E N [3ef<s hiç güvenmemeli imiş!. dam olsaydım, acaba Lebibe benden - Bunu anlanııyacak ne var!. .. :~"J11 ,:~~~- 1 1 il Onu böyle en derin yerinden kemi - yü zçevirir miydi, diye sormamış mı?.: - Sana rastgelmek, senı görmek için 

il.~- ren üzüntüyü sezdikce Nüveyre de si- Bunu bana, gelip sen anlat tındı. Demek diyeceksin, değil mi? .. Bunu sana kirtı 
nırleniyordu: ki o aralık belki kendisi de derinden söyledi?. 

t • -c= - Kuzum abla, neden bunurı. üstüne derine bunun üzüntüsü içinde idi; kim _ Kimsenin söyiemesin!! lüzum 
Yazan: Kemal Ra1ıd bu kadar diis,üyorsun? .. Görenler, <lu - bilir, belki de ortadaki yalanları gelip k k. yo ı ... 

Herkes kendisini severdi. O akşam da kolay sarsılmıyor'; onu affetmek, bütün I yanlar ne diyecek, biliyo~· musun?.. bana anlatmak, hepsini doğrulnmak is- _ Kendisi söyledi değil mi? .. oüıı 
bana anlattığı masallara, hep bu yüz - bu aralarında gelip geçen kırgınlığ! u- Senin Kamiranı kıskandığına ver~ce!ı::- tiyordu. Zaten o, bana hiç yalan söyle- gece bir aralık gene uzun uzun bir şey· 
den inandım. Ben de size yalancı çık - nutabilmek için hiç yoktan bahaneler ler! .. O kadarla da kalmıyacak, senın a- medi ki. .. Bülendin söylediği masalla- ler anlatıyordu; bunları mı söyledi? .. 
tun. Fakat yalnız bu kadar değil ki... araştırıyordu. dın da bu çirkin dedikodular:ı karışa • rm hiç birini onun ağzından işitmedim. _ Evet. 
Beni bile nasıl aldattığının en büyuk Yazık ki, bu kadarla kalmadı; ortada cak!.. Hatta bana kalırsa bunların hepsini 
eseri ortada ... İşte, bak.;;aruza... başka dedi kodular da ciönmeğe başıa- İk.i. kardeş birbirlerini pek severle~. - Bülend uydurmuştur. Bilmez misin o- - Sen de inandın, öyle mi? .. 

Bülend, cüzdanını açmış, Turhanm dı .. Gelip gıdenlerin hepsı: di. Oyle iken Lebibe, Nüveyrey~. bııe nu, birisini yükseltmek isteyince gök- - Neye inanmıyayım? .. Niçin ya • 
senedlerini onlara göstermişti: 1 - Duydunuz mu, diye fısıldıyorlar- öfkeleniyor, ne zaman Tudı:mın laf! ~- lere ç:karır, sonra da.... lan söylesin? .. 

- Beni bile aldattı. İşlerinin iyi git- lardı, sizin Bülendin bir arkadaşı vardı çılacak olsa onu adeta tersliyordu. Fır - Turbanı neden yükseltmek iste - - İlıihi abla, insanlar yalan söyler • 
tiğine o kadar inanmıştım ki günün bi- ya, haniya bir kaç defa burada, siz1ie 

1 
yandan da sanki onun üzlinti.isiıni... ~ı t- sin, ondan ne bekliyebilir? .. Sonra, ya kcn hazan niçin söyle:Hklerini düşün • 

rinde gelip benden para isteyince hiç de görmüştük; uzun boylu, yakısıkL b:r tırmak için. her gün yeni bir dedı ırn· o senetler~ .. Bülendi de aldatıp ondan mezler bile ... Karşılarındakini kandıt • 
düşünmedim: «İnsan hali bu, anlaşılan çocuk:·· Turhan değil m:y<li ~nun a- du çıkıyol'du. En sonunda, Fnh:.iin~i~a- para çekmesi?.. mayı, aldatmayı sanki bir marifet sa• 
bugün üzerinde parası "·o:{ .. » dedim; dı ~ .. Işte o, Nihadın karısı Kamiranla nın evindeki toplantı, onu busbut..m L b"b k d ,. 

1 
b' ·· nırlar,· hele erkekler ... Turhan da, bana 

J d.. e ı e, yut un u; söyHyece c ır soz 
ne istedi ise verdim .. işte senedleri.., yaşıyormuş ... Kaç defa oraya gitlikse çileden çıkarmıştı. O gece eve ~ner bulamadı. Gözleri yeniden yaşardı. Nü- kalırsa, ilk günlerde ulu orta atıp t~t· 
İşte imzası ... Üç defa geldi, benden pa· hep orada gördük ... Her akşam kumar dönmez odasına çekildi; onalık agn - •tt'k T h ··fk 1 • tuktan sonra bı·ı·denbı'r·"' ı'çyu··zünU11 . .. \·eyre, gı ı ce ur ana o e enıyor - -ra aldı; şöyle birazcık olsun kuskulan- oynuyorlar. Hem nasıl oyun? .. Ortada rıncaya kadar gizli gizli ağladl. Butun du: u 
mış olsaydım, düşününüz bir k~re, be- bir kaç yüz lira dönüyor!. Sôıı:üm ona bunlar, ne de olsa Nüveyrcnin gözün • meydana çıktığını görünce glıya bun 

· 'b' h l b d k d - Hele bu şimdiki dedi kodular? .. kapatmak için yeni bir masal uydur : nım gı ı e e para işlerınde kolay ko- Kamiranın kocası ile bera e; ticaret mi en açmıyor u: mıya kalktı·, işte bu ... nu··n gece scn.ı 
lay aldanmıyan bir adam, hiç ona iki üç yapıyorlarmış, ne imi<=! .. Herkesin ağ- - Nafile üzülüyorsun, derdi, değer Kamiran gibi bir kadınla yaşaması?.. bı' 

--ı d O n d' k · ? A k oo· l b. st.o .. rdü·, öyle sövledı·. Bugu··n de, kim yüz lira birden kaptırır mıydım? .. Şim- zında bunun hikayesi!. mi sanki? .. Bu ne olduğu belirsiz a am na e ıyece sın... rtı Y e ır ~ " nen 
- 1 d d - ı k iir Kamirana neler anlatn1ı<=tır!.. v di, nasıl olup da size karşı da yalancı Bülend de onlardan 2 eri kalmıvor; ~çin döktüğün göz yaşlarına yazık degi a amırı a ını agzına a ma sana yaraş- ~ _ 

~ J maz abl ı senin yerinde olsam hiç bırine inan çıktığımı anlıyorsunuz, değil mi?.. sanki inadına gibi şuradan buradan, mi?.. 1 a .... 
Bu senedler, bu ödünç para hikayele- dedikodular topluyor; sonra bire bin ka- Lebibe, şimdi de Turhanın suçunu Lebibe, başını kaldırdı, sanki Turhan mazdım!. .. 

ri, Lebibeyi büsbütün sık!yordu. Gene tıyor, gelip hepsini Lebibeye yetiştiri- biraz gidermek, onu adeta kurtarmak dan yana çıkmak için yeniden bir kuv- - Olabilir; senin söylediğin de akli~ 
öyle iken, Turhanı ilk günlerden beri o yordu. Bunlar böyle ağızdan kulağa için çırpınıyordu: vet bulmuştu: gelir .. .İnsanlar, kadın olsun, erkek 0 • 

kadar yüksek, herkesten o kadar iyi ta- yayılıp dağıldıkca genç kız artık büs - - Peki, dedi, haniya senin yıldönü- - Kamirana neden bu kadar sık sık sun hep böyledir; hepsi bıı·birine beJ 
nımıştı ki bu inanç, şimdi bile kolay bütün ümidini kesmişti: münün olduğu gece gelmış sana ne de- gittiğini ben biliyorum; dedi. zer. ( Arka.sı .,., 



ittihat "" Teralılıltl• on aen•=ı . 

vECÜ TERAıırNıN soNu iTTiHAT 
Tala~ Enver vo Cemal nasal kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen ---

yağmur altında orman içinde 
yolumuza devam ediyorduk 

Başımıza daha neler geleceğini 
dGşünerek içimden hayli dertli 
0hnama rağmen, ben de zahiren 
11eş'eli ve keyifli görünüyordum. 
~k kötü bir tahlisizlik eseri ol • 
'1ak üzere de kuvvetli bir şimal rüz • 
llrı çıkmış ve hafif, toz halınde hı~· 
)aiJnur serpiyordu. Bizim arkadaşlar, 
~ aralık, bu kadar sabrettikten sonra, 
"'il' gün daha sabredip bu havada yola 
~amayı teklif ettiler. Kaybediiecek, 
. r saatimiz bile olmadığı için, ben hep

'iııe: 

- Yolcu yolunda gerek! 
~ .. ~~Ye ce\tab veriyor, bir gün daha 
~ fikrini tetkika bile vakit bırak· 
~~rdum. Her ihtimale karşı yanımı· 
~ bitaz yiyecek almayı ihmal etme • 
~ekmeklerimizi ve çantalarımızı hır 
~baya yüklettim ve ortalık yeni ağa· 

ken yola çıktık. Yolda yağmur art· 
a, bizimkiler de söylenmeğe başla· 
. Ben, takriben bir buçuk saatlik 

~Yiiş esnasında hiç bir şey söyleme· 
lfbrt Bana, bir gün evvelki muzafferi
>et hakkında ta!:silat almak üzere su· 1 

soranlara, tafsilatı Erikle: köyün~e 
cağımızı söyliyerek, hiç bir şey bıl-
iğim cevabını veriyordum. Gerek 
evi kuvvetleri bozmamak ve gerek 

eketimizi kabil olduğu kadar gizle· 
ekı için Erikler mezarlığına kadar, 

ati herkesten gizledim. 

ltzarllğt anyoruz 
. Biıı Erikler mezarlıjını, harita üze· 

de tesbit etmiştik. Elirrı;zdek.i Kıpert 
ritalarına göre bu mezarlık bir tepe 
Ünde ve köyden hayli uzak bir yeı· 

' orman içinde bulunmak lazım ge· 
. ordu. Biz de burasını onun için in· 

P etmiştik. Bir buçuk saatlik bir 
liiyüşten sonra, mezarlığı elimizle 

oYınuş gibi bulduk. Bizim müfreze o· 
idi. Herkes yorgun Vi! aç olmakla 

l'tber, hiç birinde bir irıza yoktu. 
nın anlattıklarına göre bizim Ay· 
Yiğitler, aslanlar gibi harbetmiş· 

'. Attıklan hiç bir kurşunu israf 
iyerek, Anzavurun başıbozukları • 
bir adım bile ilerlemek imkanı ver· 

· ler, bir dakika bile hallerind( n 
Yet etmemişler, cesurca, Türkçe, iki 
harbedip gece de uyumamışlar -

't ~İılınkiler de orada işi öğrendiler 
-...,t~ikler mezarlığında vakit kaybet· 
~llin, şimale doğru, ormanın rast· 
~ bir yolunu tutup, balta görmedik 

ltesafete daldık ve ilerledik. 

zamanı artık uzak değlidi. Arada bir, yoklaya yoklaya ilerlemekte idik ve yo· 
bir ağaca tırmanarak, benim neyrengi lu ne zaman bulacağımız belli deiildi. 

noktasını arıyor, onu buluyor, istika - MAneviyatımız yerinde idi 
metimizi kontrol ediyordum. İstikame~ 
doğru görünüyor, fakat, yol görünmü • Yalnız şunu söyliyebilirm ki, bu ka· 

file, o dakikada henüz yolculuk neş'e· yordu! Ormanda yürümek, bir nevı 
karanlıkta gitmek demekti. Elimizdeki sini kaybetmiş değildi. Herke5 benimle 
harita ise, kafi derecede tafsilatlı bir alay ediyordu. Arkadaşlar, kendilerini 
topografik harita olmakla beraber bir kargadan bir klavuz arkasından giden 

talihsiz yolculara benzeterek, gülüyor· çok yanlışları vardı. Onun yanlışlarını, 
evvelce gelirken bir kaç defa tesbiı:. et· lardı. Şaşırmadık, telaş eLmedik, ümit· 

· ld w ·ç· tamamen buna bel sizliğe düşmedik. Güneş battığı daki • 
mış o ugumuz ı ın k d b"l h .. k r· · bo lmamı!: 
bağlamak ta kabil değildi. Hülasa, gü· t•a a ı e enuz ey ımız zu .,· 
neşin batmak üzere bulunduğu sıra • ·• 
larda, biz hala, körler gibi, etrafımızı ( Arkası var ) 

KORKU HİKAYELERİ 

TARİHTEN 

- Solanj, Solanj, Solanj! 
Üçüncü seferinde, gözleri açtldı, iki 

damla yaş o harikulade gözlerinden dö
küldü ve sonra, yavaş yavaş kapandı. 
Kalkıp kaçmak istedim, fakat ayağım bir 
yere takıldı, düştüm, düşerken masaya 
çarptım, üzerindeki mum yere yuvarlan
dı, söndü. O zaman, ellerimden bıraktı -
ğım Solanjın başının yere sürünür gibi 
olduğunu hissettim. Sonra, iki dudak, du
daklarıma değdi. Kendimi kaybettim. 

Ertesi gün, sabahleyin erkenden ce • 
$etleri ve kelleleri gömmek için gelen 
mezarcılar, beni yerde, kaskatı bulmuş
lar, başımın yanında, bir kadın başı ve 
etrafımda bir sürü kesik başlar varmış. 
Kaldırıp hastaneye götürmüşler. 

Bir hafta sonra, hastaneden çıktığım 

;zaman feci hakikati öğrenebildim. So -
lanja, babasının İngiltereden gönderdiği 
ve onu en yakın bir zamanda yanına gel
meğe davet eden mektup ele geçmiş ve 
yakalanıp idam edilmesine sebep olmuş 

SAYFALAR ~agmurun altmda yolculuk 
.. ~)'atımın en acı günlerinden biri ( Baştarafı 9 uncu sayfacıa ) [ di: 
~dür. Bizim içimizde bu orman Nihayet bu çareye baş vurdu ve de • _ Meydanda ölen yok. TasaV\TUrd-ı 
)'1 ~n Kefken yolunu bilen hiç kimse rin bir gaflet içinde yağmalık sofra imiş kalmış. Ben adam öldürmek istemem. 
~ U. Daha doğrusu orman içinde hiç gibi devlet hazinesine üşüşenler ve pa - Cezaları kalebentliğe tahvil edilsin! 
\ 

0lınadığı için biz bir yol bulacak • dişahın etrafını saranlar birden doğrul- Diyerek affetti 
\ı._ 'Ostümüz yağmur, altımız da ça • dular. o sıralarda çıkan resmi (Takvimi Va
~· Elimizdeki haritaya ve bir de Cemiyetin bütün azası derhal meyda- kayi) gazetesile yarı resmi (Tercümanı 
~ , asıl Kefken yolu hakkındaki na çıkarılarak tevkif olundular. Serasker Ahval) gazetelerinde (hicri 1278 senes: 
t:!..fiıtlatıma güve~erek il~rleyo:d.~k. Rıza Paşanın reisliği altında bir mahkc - ı o rebiülevvel tarihli) y:rm, üç mahkfı· 
~ne gidip gelırken daıma gozu • me kuruldu. Ne gariptir ki sonra gene mun isimleri ve mahkumiyet dereceleri 
~nünden ayrılmamış olan bir dağı meşrutiyeti kurmak maksadile Abdüla- vardır. 
~ :11 içinde de araya araya ve onu ziz aleyhinde komplo kuran ve bu işte Reis Hüseyin Daim Paşa ile ileri gelen· 
~ize neyrengi noktası yaparak, muvaffak olan Mithat Paşa, bu sırada lerden Rasim Bey admda birisi Akka 
\ ~Yi akşama kadar sevkettim. Dai· serasker Rıza Paşanın katipliğinde bu • kalesinde müebbeden kalebentliğ~ mah
~q.'aUıı maillerı takip ederek Kcf.ken lunuyordu. Hatta ilk isticvaplan da o za· kum edilmiştir. s;; Üstündeki bir dereyi bulmaya ça· man meclisi vala ikinci katibi sıfatile, Bunlardan başka Süleyman Paşazade 
S 0r_dunı. Ekseriya, yolumuzu kapa- henüz paşa olmamış olan Mithat Efendi Hüseyin Beyin Rodosta, biraderi Abdili· 
~ 'iaçların dallarını elimizle açarak tarafından yapıldı. Gene ne gariptır ki kadir Beyin Lefkoşada, mühendishane 
~~iik. Pek çok zaman su içinde yü· 0 sırada Mithat Efendinin muavınliğıni yüzbaşılarından Ali Beyin Rodosta, Da -
~ iliklerimize kadar ıslanmıştık. yapan Fındıklılı Mehmet Efendi ismin - ğıstanlı Tahir Ağa ile daha bir kaç ki~i
~~ çok defa ölümü karşımızda gör· deki bir zat daha sonra Mithat Paşa Ab- nin de muhtelif kalelerdeki rnahkumi -
~ ~k kişilik bu kafilenin bütün dülaziz meselesinden dolayı Abdülhamit yetleri ise üç, beş, sekiz seneye indiril -
~~ llıes'uliyeti benim omuzlarımda tarafından İzmirde tevkil ettirilerek İs- mişti. 
\i_ U IÜn akşama kadar yolu bulama· tanbula getirtildiği zaman İzzeddin vapu- Hüseyin Daim Paşanın daha sonra af-
\~ takdirde, geceyi bu yağmur altın· runda istintak edilmiştir. fedilerek rütbesinin ke~disi~e iade edil· 
~ Ça:rnur üstünde geçirecek olan in· Mahkeme cemiyet azasını ayrı ayrı is· diğini ve bir çok asken vazıfeleı·de bu • 
~ ~ kaçının hasta olmadan da • tintaktan sonra başlıca yirmi ü~ kişi ka- lu~du~nu öğreniyoruz. Fakat ~alk hakı · 
S hııeceği meçhuldu. Akşama doğru, darı hakkında idam kararı verdı. Bu ka- mı~etıne doğru c::>s~anlı saltan:ı;ına kar
s:eı büsbütün ağırlaştı. Henüz yo- ı rar muhitte dehşet uyandırdı. Usulen pa- şı ıJk komploya ıştır~k eden dıger, ~ev.1t 
~ bulmuş değildik; henüz dereyi dişaha bildirildi ve tasdiki istendi. Fa- hakkında başka malumat bulamrı 

Orc1U:rn.. HalbUki karanlığın çökme kat Sultan Abdülmecit karan beğenme- 1'urd · ........ 

dım. 

Sayfa ı ... 

Hikayeleri 
" 

Çocukluk Arkadaşım 

* 

Arapçadan Çeviren: Fallı Bercme~ 

Yarmki nushamızda : 

İnsan ve canavar 
Rusçadan çevireıı: ıllaz 

Eviiif söiiilütiü' /,öiisi~ 
Öldüren hırsızın 
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ihtiyar çizmeci " Belensiya konağı mı ,, cümlesini 
ağzından çıkarınca, delikanh birdenbire sersıldı ve 
ağzından ıu kelimeler döküldü: "Kont Belensiya!.,, 
Böylece bir kaç caddeyi geçmişti.! nız. LUtfen bana, dükkammzın adresi· 

Ye birdenbire geniş bir meydana çıkı· ni verebilir misiniz>. 
vermişti. Meydanın manzarası., bu gen· - Çok kolay. HattA, hiç aramadan 
ce büyük bir hayret vermişti. Bir an bulacaksınız... Belensiya konağının 
olduğu yerde dw-a.rak meydana göz gez- tam karşısında .. kapısının üzerinde bir 
dirmişti. buçuk metre boyunda san deriden çiz· 

Koca meydanın her tarafı, büyük bir me asılı dükkan. 
uğultu içinde idi. Bu uğultu, birdenbi· - Belensiya konağı mı, dediniz?. 
ıe o genci sersemletmişti. Yanında du· - Evet, güzel delikanlı .. Müteveffa 
ran ve kendisi gibi yalnız olan ihtiyar kont Belensiyanm konağL 
bir İspanyolu başi!e selimltyarak: Güzel delikanlı, birdenbire sarsıldı. 

- İspanyol efendi!.. Büyük meydan Bu ismi tekrarladL: 
denilen yer, acaba burası mıdır?.. - Kont .. Belensiya ... 

Dedi. Zekasının 5'na edilnıesi hoşuna gi • 
İhtiyar İspanyol, sevimli bir tebes • den ihtiyar çizmeci, bu fırsatı kaçırma

silinle gencin yüzüne bakarak cevap dı; 
verdi: - İşte, yeni bir bahis mevzuu ... gı· 

- Evet, güzel delikanlL Tam, büyük cır gıcır bir çizme üzerine bahse giriş· 
meydanın karşısında bulunuyorsunuz. meye bazının ki, bu isim size yabancı 
Şu sormanızdan anlıyorum ki; şehri • gelmedi... Ma'amafih çok hakkınız var. 
mize yeni gelmiş olacaksınız. Kont Belensiya, tam on dört sene ev· 

- Hayrete şayan bir zekiı.nıt varmış, vel, bu fani dünyadan göçüp gittiğı 
aostum. Hakikaten bu gil%el şehre bu· halde, onun aziz ve leziz hatıralan da· 
gün .. hatta, dört saat kadar evvel gel· ha hala hatıralarda yaşıyor. 
diın. - Demek ki onun konağı, hala duru· 

- Kiyafetinize bakılırsa, karşıdan.. yor? 
Afrika tarapndan geliyorsunuz zanne- - Evet.. olduğu gibi duruyor. Fakat 
deriru. şimdi o muhteşem konağın içinde, bir 

- İşte .. bu da cidden büyük bir di· arap ailesi oturuyor. 
rayet eseri... Buııda da büyük bir isa- - Kimdir bu arap ailesi? 
bet gösterdiniz. Afrikanın kumlu sa - - Ah.. bu, uzun bir hikayedir. 
hillerini terkedeli bugün tam bir haf· - Bana, şöylece ihtisar edip de an· 
ta oluyor. latamaz mısınız? .. 

- Şehrimize, iyi bir !jenlik gecesin· - Burada.. bizi birbirtmize çarpan 
de ayak basıyorsunuz. İyi yapılmış bir bu insan dalgası arasında mı?. İsterse· 
çizme üzerine bahse gi..'işirim ki; bu r.iz, şuradaki şarapçı dükkanlarından 
size büyük bir uğur getirecek. birine girebiliriz. 

- Ay .. bu güzel şehirde bahisler çiz· - Büyük bir memnuniyetıe. Hem de 
me üzerine mi yapılır).. ~arap paralarını ben vereceğim. 

- Her şey üzerine yapılır... Fakat - Alınız, bir mevzu daha... Bütün 
ben, sabık kralın at uşaklarının çiz · azizlerin üzerine yemin eder.. ve en 
me1erini yapmakla meşhur bir san'at· yumuşak derili bir çift çizme üzerine 
kar olduğum için, çizme üzerine bahse bahse girişirim ki; yüzünüzün derisi, 
girişmeyi çok severim. gayet tatlı buğday rengi olmakla bera· 

- Henüz memleketinizin tamamile ber, sizin damarlarınızda mutlaka bir 
yabancısı olduğwr.ı için, maalesef, şu damla Berberi kanı vardır... Lutfen 
anda sizinle bahse girişecek hiç b ir koluma giriniz. Benden kuvvetlı oldu· 
mevzu bulamıyacağım. Fakat bana ğunuz için bu insan dalgasını kolayca 
dükkiınınızın adresini verirseniz, gü - yarar, beni şu karşıki şarapçı dükkanı· 
nün birinde size bir çizme ısmarlıya - na sürükleyebilirsiniz. 
cağımı ümit ederim. Zaten ayaklarımı * 
sıkan çizmelerim de, pek iyi bir halde Şarapçı dükkanında, güç hal ile bir 
değil. masa bulup yerleşmişle!"di. Şarap para· 

- Hah .. gördünüz mü, bahse girişi· sının kendisinden çıkmıyacağma emin 
iecek şeyi... Sizinle, )"epyenı bir çizme olan ihtiyar çizmeci, büyük bir nc~·e 
üzerine bahse girişirim ki; çizmeleri • ile söze girişmişti: 
niz mutlaka Afrikada yapıimıştır. - Müsaade ederseniz, en evvel ken· 

- Ah, dostum .. işte bunda bahsi dimi size ismimle de takdim edeyim ... 
kaybettiniz... Çizmelerim, babamdan Ben. Cenabıhakkın .. ve bütün azizlerin 
miras kalmıştır. Babam da bunlar•, tam inayeti ile .. İspanyanın en eski asılza· 
on sekiz sene evvel, İspanyada yaptır- delerinden.. ve ceddi Hazret! Ademe 
mıştır. Maamafih telaş etmeyiniz. Bah· kadar en şerefli ailelerinden .. Don Jo· 
si kaybettiğiniz için sizden bir çift yep· ze .. Mirkado .. Recinaldo .. Ansalao .. Pi
yeni çizme istiyeoek değilim. yerro .. Valadolido .. İsparsero .. Liyona .. 

- Yaşa, güzel delikanıı! .. Görüyo . Lakosta.. İkaprivana .. 1',alkona .. Ora
rum ki, bir Berberi gibi cömert ve ali· liyano Valazoellayim ... 
cenapsmız. Eğer günün birinde dük • - Ne söylüyorsunuz, dostum .. bun-
kanıma gelecek olursanız, size bir bar· ların hepsi siz misiniz~ .. 
dak Malağa şarabı ikram edeceğimi - Evet, güzel ve cümert delikanlı .. 
şimdiden vadediyorum. Cenabıhakkın .. ve bütün azizlerin ina-

- Ah, bu insan dalgası çok fena .. ba· yetile .. Bu isimleri hamil olan zat.. biz· 
kınız bizi nerelere kadar sürükledi. zat, bendenizim. 
müsaade ederseniz, sizden bir kaç şey - Fakat aziz dostum; >izin isimleri-
sorayım. nizi akılda tutabilmek için, mutlaka 

- Size cevap vermeyi çok büyük bir sizin kadar zeki olmak lazım .. Halbuki 
şeref tel3.kki edeceğim. ben, bunların hepsini değil, bir kaç ta-

- Berberiler cömert ve alicenap mı· nesini bile aklımda tutamıyacağım. Siz 
dır?. bunların içinden bir tanesini intihap 

- Hem de, emsalleri bulunmıyacak edin de, size öylece hitap edeyim. 
derecede... Sabık kralın at uşaklarına - Evet.. bunda da hakkınız var. Şu 
yaptığım çizmelerin paralarını pek halde, size en çok iftihar ettiğim bir is· 
güçlükle tahsil edebilirdim. Halbuki; mi söyliyeyim. Hem de, en kolayı. .. 
dört misli fazla fiata yaptığım çizmele- ___________ <_A_rkcsı var ) 

rln bedellerini; o esmer derilı insanlar, 
o kadar kolaylıkla tediye etmişlerdir 
ki. .. 

- Şu halde, Berberilerin buraya gc
liginden en ~k istifade edenlerden b;ri 
de sizsiniz, zannederim? 

- Ç<>k büyük bir fırsat kaybettiniz. 

" Son Poata ,, nın b6ytik deniz romanı : 41 

BARBAROS 
.._ ...... Korsan Petinde 

Yazan : Celal Cengiz 

Nihayet Doğan dümenci Mehmede 
itiraf etmişti jüzettayı seviyordu 

Beynimin içinde müthiş bir uğul· - Ya nasıl .. > lbir tehlike görmeseydi, bu emri .,er• 
tu var. - Yahu, sen sahiden hala ayılma • mezdi 

- Çok içmişsin, dedim ya .. hala ayı· mışsın! Bu kadını Barbaros (Issız Ada) Ded·. . r 1 )leh• 
lamıyorsun. da buldu .. gemisine aldı. Görüyorum ki t t ~r~~ı .~;a Y~~.aşıncagibiydi--

- Ben sade içki sarhoşu değilim, onu seviyor .. Barbarosun elinden sev· me. e ı eyı_ go~u_ı e go.ruyor 
Mehmetciğim ben... diği bir kadını almak delilik değil de ne- LBımabnda bhu_:l~url~ gemı varkd~~akt• 

- Ey, sen>.. dir? ar aros a a ımana ya 1~--
D w b 11 · · ld B devam ediyordu. ogan . 3?ını e erının arasına a ı.. - arbaros, Cerbedeki karısı Ayşe • . . . .. . . .. ,ı• 
İnler gıbi konuşuyordu: nin üzerine gül koklar mı sanıyorsun? Yırmı yedı Turk gemısı ıımanın 

- Ben gönlümden yaralıyım, Meh· * zını tutmuştu. 
~e~. Ben bi~.kin ~~: ~aı~eyi_m .. deli gi· Korsika önünde Türk korsanları 
bıyım .. ne soyledıgım~ bılmıyorum .. ne 

. ti' 
Barbaros bu sırada Doğan beYl 9 

de yaptığımı. (Ölüm Burnu) nu zorlukla dönmüş· 
Mehmet yüksek sesl~ gülmeğe baş· lerdi. 

tıyordu. 
1 t1· 

- Çabuk, bana Doğanı bulunuz. 
Iadı: Barbaros sevinçle bağcrdı: 

- İşte Korsika ... 
yuyorsa, hemen uyandırınız! 

Diye bağırdı. - Deniz üstünde şeytanlara mı gö· 
nül verdin yahu?! Sen aramtzda en me
tin, en gönlünü kaptırmaz insanlardan 
birisin! Hangi bahtiyar kadınını~ bu, 
senin kalbini çalan yosma .. ? 
Doğan bir şey söyliyemczdi. 
Başını satladı.. 
Titredi., 
Oturduğu yerde sendeıedi. 
- Söyliyemem, dedi, b:rak artık, bu 

bahsi kapıyalım ... Bana biraz su ver ... 
Mehmet yanındaki destiyi u.zattı: 
- Yıllardanberi denizlerde beraber 

dolaşıyoruz, Doğan! Ben dümene~ kal· 
dun .. sen kaptan oldun! Fakat, birbiri· 
mizi kıskanmadık.. bütün derdlerimizi 
birbirimize anlattık .. sen banct yardım 
ettin; ben de sana. Şimdi bir vabancı 
gibi, neden, seni üzen, eriten, v~ kalbi
ni yaralıyan kadını benden saklıyor -
sun? Haydı, hakikati söyle bana: Sev· 
gilin Cerbede, değil mi? 
Doğan: 

- Hakkın var! dedi. Ben yıllardan · 
beri hiç bir derdimi senden saklama -
mıştırn. Bugünkü ıztırabımın sebebini 
de saklamıyacağım. Benı dinle, Meh • 
met .. Bana kulağını ver: Ben Jüzetta
yı seviyorum ... 

Dümenci Mehmet ha)'retle Doğanın 
yüzüne baktı: 

- Ne diyorsun, Doğan? Jlızettayı mı 
seviyorsun) 
D0ğan başını kaldırdı: 

- Evet.. neye şaştın? Jüzctt.:-ı İsanm 
kızı değil ya. Gönlümü ona kaptırdım .. 
elimde değil., ne yapayım? 

- Yahu sen aklını mı kaçırdın? JJ.. 
zetta, Barbarosun gözdesidir. Bana ka· 
lırsa, o da Barbarosu se\'iyor ... 

Sonra birdenbire kaşlsrını çatarak i· 
lave etti: 

- Kara kedi gibi, lmnların arasına 
girmekte ne mana var?! 

- Ben onların arasına girmedım. On
lar beni aralarına aldılar. 

- Bir insanın yatak odasına kad:ır 
giren bir misafir, o adamın karısına ve
ya bir misafir, o adamın karısına veya 
gözdesine göz dikerse, buna insanlı;t 
demezler ... 
Doğan elini uzatarak homurdandı: 
- Eh .. yeter artık. Sana zaten gönül 

işlerinden bahsetmek hayvannktır. 
Ye kendi kendine söyleneli: 
- Ne yapayım? Kime derJ. anlata • 

y1m? Eski derd ortağım, feliket arka· 
daşım benimle eğleniyor. Halbuki, J il· 
1ettayı kışkırtan ben değilim .. beni a -
teşliyen odur. 
~ Barbarosun seni sofrasına davet 

etmekle yanıldığını anlıyorum. O ka • 
dm, dünya güzeli olsa ve sokaktan gel
miş bulunsa, gene ona göz dikmiye -
cektin! Yazık sana, Doğan! Ben seni 
merd bir erkek bilirdim. 
Doğan bu vaziyeti Mehmede açtığına 

p~man olmuş görünüyordu. 
- Ben, senden yardım umuyordum, 

Mehmet! dedi. Sanıyordum k;, Barba· 
rosa münasib bir zamanda söyleyip de 
beni Jüzetta ile baş göz edeceksin! 

Korsika görünmüştü. 
Bu sırada dümenci Mehmet suratını 

asmış, kendi kendine söY,leniyordu: 
- Korsikaya geldik .. iakat, bu geliş 

hiç hoşuma gitmedi. Limanda uzun di· 
rekli bir çok yelkenli görüyorum. Bun· 
ları Barbaros görmedi mi acaba .. ? 

Ve dayanamadı.. 
Geminin arka güvertesinde dolasan 

rıöbetcilerden birine sesiendi: · 
- Yanlış mı görüyorum .. ? Limanda 

Gemiciler Doğan Reisi aramağa 1'0 
' 

yuldular. 
Doğanın nerde yattığını bilen yok ' 

tu .. 
O, bir akşam önce gerçi Barbaros~ 

kamarasına girr.ıişse de orada yatın~. 
mıştı .. onun bu kamarada yatanııY11 

ğını gemiciler de pekalA bilirlerdi. ) 

--· -····---· ·-·-....i.~~~ 
yabancı gemiler var galiba .. öyle değil Nöbelıçl 
mi? 

Nöbetci homurdanarak cevab verdi: Eczaneler 
- Burada düşmanla karşılaşacağımı· Btl rece nöbetcl olan eczaneler ,_.., • 

zı bilmiyor muydun? Limanda Türk dır: 
· · .. k d - İsıanbul cllaetinclekiler: 

gemısı gorece egiliz ya... Aksarayda : <Şeref). Beyazıdda : (\ftS-: 
Dümenci Mehmedin neş'esi kaçmış • m. Karagümrükte : (Arltl. Fenerd• ' 

t;. CVltall). Samatyada : (Erofilos). şe~ 
Halbuki o Korsika limanında nihayet debaşında : <i. Halil>. Eyüpte : < tU· 

iki ÜÇ korsan gemisiie karşılaşacakları· Beşir). Eminönünde : (Salih Neca tr 
nı sanıyor ve bu umgu i!e (Ölüm Bur· Küçükpazarda : CNecatl Ahmet). şeb_.. 

mininde : (Emdi. Balarköyünde : ıJd 
ı.u) nu dönerken bile türküler söylü · kezi. şehremininde : (Hamdi). 
yordu. Beyoğlu cihetindekiler: .. 

Barbaros bütün gemilere: İstiklal caddesinde : <Delll\ Suda, ıJJl) 
«-Limanın ağzında durunuz!• monclyan). Tepebaşında : cıtln;u~ 
Emrini verrni.:::ti. Karatöyde : <Hüseyin Hüsnü>. pan ıı.O 

"' da : (Narglleclyan). Beşlkta§ta : ( 
Gemiler bir araya toplandılar.. Halid). 
Liman ağzına doğru ileriediler. Bota'Ziçi ve Adalarda: (/.-
Barbaros ikinci bir emirle yelkenleri Üsküdarda : (İttihad). Sarıyerde =~· 

indirmemelerini bildiriyordu. saf). Kadılı:öyünde : <Moda, )f~: 
Dümenci Mehmet: Büyükadada (Şlnasl Rıza). HeY 

<Halk). 
- Bu ne demek .. ~! Babaros limanda ----------- ~ 

c:=======================================---------------=~ 

Kadıköy Vakıflar DlrektörlUğü Hini ar~ 

Kıymeti 

L K. 

315 31 

Teminatı 

L. K. 

2S 65 
. . ~-

Üsküdarda Selman ata ma. Kara~ • ..
met S. eski 32, yeni 30 sayılı dilltP'~ 

Yukarda mevkii yazılı dükkan hissesi~~o:::~~re 31 gün müddetı.e i 
arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 4/6/937 cuma günü saat 15 dedir. İsteklileri!' 4f1) 
dıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlarL es 
----------~---------------------------------------_____.,-Akay ltletmeslnden: 16' 

Köprü Adalar iskelesindeki büfe bir sene müddetle ve açık arttırma ili 
raya verilecektir. şeı-
Arttırma 27 /5/937 perşembe günü saat 15 de Karaköyde İdare Merkezinde 

ler Encümeninde yapılacaktır. ~ 
İsteklilerin teklif edecekleri senelik kira bedelinin " 7,5 tu nisbe 1' il' 

pey akçelerile Şefler Encümenine ve şartnameyi görmek ve malumat al~ 
tiyenlerin de hergün İdare levazuu bölümüne müracaattan. c27frl•....,/ 

Beyoğlu Tahsil MüdUrlüğünden: , " 
Kasımpaşada Çatmamescit mahallesinin Cezri atik sokağında eski 2 Ul ~ 

yeni 3 ila 5 ve 7 ili 13 No. ile mura.kkam sal tarafı tarik ve sol tarafı ~ 
hane ve bahçesi, arkası Hürmüz ve Adil ve sairenin haneleri, cephesi ~ 
ile mahdut maa dekikln, han ve hamamın tamamile, derununa cari \Ta~ 
tan vakfından Nasıf ve Hasan Pap vakfından 1 ki, cem'an bir buçuk f#.pJS 
mal lezizin 11/12 hissesinin tekrar 32 hisseden üçer hisselerinin ipote1' 
(1360) lira borca mukabil birinci derece de ipoteklidir). . ,& ;P 

Ve Kasımpaşada Bedrettin mahallesin de eski Kabristan, yeni Mefl'~t~, "' 
ğında eski 28'. yeni 80 sayılı ve Darüşşe faka ve Evkafa mülhak ts~U (Jtı''otc' 
kıflanndan bır tarafı Zelik apartımam ve bir tarafı Sebutun hanesı ve 1' t ~ 
dükkanı ve bir tarafı orta sokak ve tarafı trabii Kabristan sokağile ıne:~ e,lt 
rüşşefaka vakfından 540,2 ve İsmail ağa vakfından 157,30 ar§ınlı ınaa Berberilerin buraya gelişinden en çok 

istifade edenlerden biri de ben olduğu
ma dair bir bahse girişmış olsaydınız: 
yepyeni bir çizme kazamraımz. 

~:,.... Dümenci Mehmet güldü: 
~~-OO[A~AMA1SINl7 - Yani beni şu (Sarıböcek) in asıl· 

bap hanenin 3/32 hissesi, ~ 
Avukat Orhan Mitatın Galata Maliye şubesine olan vergi borcun~ ilJıl~ 

yukarıda hisse ve evsafı yazılı emlakin tahsili emval kanununun JııiJc 
- Ah, dostum. Görüyorum ki; sizin 

gfbi zeki bir adamla bahse girişmek, 
benim gibi bir yabancı içln o kadar ko· 
1ay bir şey olmıyacak ... Bununla bera· 
ber, itiraf ederim ki, çok hoş bir zal5ı· 

y: AK AT dığı direkte astıracaktın, öyie mi? 
:ı::.:·.:~:;.~\\l~S p - Neden? Brbarosun bir kızı olsay· 
'"''" "'."~ 

1 
Oft os~a dı da onu isteseydim, bEmı direee mi 

DAKI u [} R. 1 LAN,, l<sacaktı? 
~ÜTÜM ÜLKEYİ HER GÜN DOLASHt.. - Bu is öyle değil .. 

istinaden alent müzayede suretile satılacaktır. .. i1 ;• 
İsteklilerin ihalei kat'iyyesi olan 28/5.' 1937 gününe ratslıyan curna ~,; 

14 den sonra Beyoğlu Kaymakamlıjında toplanan idare heyetine % 7 ,
5 pe 

lerile birlikte müracaatları ilin olunur. (2891) 
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!ıra Adresı N o. Senesi L. K. 
"' d . San'ati ,,o, A ı 

...... 18;'27 933 l 08 K. Ahçı Osmanağa Söğütlü 276 
1 Toros 

- - Saçları Daimi Surette 
aletler hakkında 

Kıvırmağa mahsus 
talimatname. 

2 Musa ) 
a Mehmet 

İguatyos 
Mevlut " 5 

Sütçü Osmannğa Halitağa 17/1 18/14 • 4 35 • 
Bakkal Rasimpaşa Çeşme 40 18/30 • 6 25 • 
Manav Osmanağa Rızapaşa 66/1 18/8 • 2 42 • 

, İskele 25 18/1 • 12 30 , 
Kahveci 90 

Madde: ı - Saçlan daimi surette kıvırmağa mahsus olan aletler elektrikle tes· 
hin esası üzerine yapılmış olacak ve umu mi tertibat itibarile gerek kullananlar ve 
gerekse saçları kıvrılanlar için bir kaza ynpmıyacak şekilde tertip ve imal edil-

8 
'l 

' 9 
ıo 

11 
12 
13 
H 
1~ 

16 
17 
18 
19 
~ 
21 
2a 
ti 
24 
'5 
28 
27 
28 
29 
3() 

aı 

aa 

Hasan 
Koço 
Mehmet 
İstavri 
Hasan 
Hüseyin 
Hüseyin 
Satılmış 
Takfur 
Ha1il 
Ali 
Hüseyin 
Bekir 
Mehmet 
Ahmet 
Arakif 
Nazım 
Mel pah 
Bav ar 
Ali 

İbrahim 
Garbisef 
Ahmet 
Recep 
~mal 
Behice 
Osman 

Rasirnpaşa M. Milli 43 16/24 , 11 , 
Kavuncu > Tepe 18 14/12 > 4 50 , 
Terzi 

Osmanagya SöguY'"tlü 266 11/78 > 9 00 , Garson 
> , 22/2 17 /25 • 4 50 , 

Çırak • , 21 17/78 • 3 4-0 , 
Manav 
Hamur kar 
Çırak 

Leblebici 
Kunduracı 

Kah. Ocakçw 
Yardımcı 

Çırak 

> 

• 
> 

• 
Kalfa 
Muslukçu 
Çırağı 

Garson 
Ocakçı 

Çırak 

> 

Mnnnv 
Kalaycı 

Bakkal 

Rası.mpaşa Karakol 30 17 /5 • 10 80 , 
Hasanpaşa Kurbalı 70 • 17 /31 • 4 50 , 

, Kızlarağası 16/16 > 11 90 , 

Osmanagva Söguv··uü 32/1 17/64 • 14 07 , 
, İskele 25 9/60 > 9 00 > 

Hasanpaşa Derici 26 13/30 • 4 50 > 

Osmanagya Kuşdili 108 12/84 • 4 50 > 

Hasanpaşa Kurbalı 94 15/4 • 4 50 , 
Osmanağa Vapur iskelesi 1~ 12/96 

• lVIektep 4 14/41 
• Nüshet Ef. 37 13/42 

Rasimpaşa R. İskele 67/l 14/22 
Osmanağa Çuhadarağa 28 9/20 
Rasimpaşa Süleymanbey 3 14/24 
Osrnanağa Söğütlü 266 11/77 

, Ilasanpaşa 3 9/21 
, Halilağa 12/44 

Hasanpaşa Sarayardı 83 15/9 
Rasimpaşa Karakol 20 18/40 

> Söğütlü 197 /1 18/39 
> Nizamiye 1 18/36 

Osmanağa Söğütlü 56 18/23 

1\ 

• 
• 
• 
• 

> 

• 

> 

> 

• 
93~ 

4 50 > 

11 go • 
6 75 , 
9 00 , 

26 ()() , 
4 50 , . ()() . 
9 o•J > 
4 50 , 

ıo eo > 
2!) 93 , 
22 r,q , 
19 30 • 
15 11) > 

83 Osınan > 18/22 , 
3 03 B. 

86 38 K. 
7 23 B. 

48 00 K. 
00 93 B. 
o 86 c. 
2 67 K. 
O 53 B. 

la Sinan 

t 

tJ. Cahıt 

Ekmekçi ltasanpaşa Kurbalı 177 

Ahçı Rasimpaşa Karakol 1 

~ Knhvcc\ • 43 

Eskici 2/9 

Ahçı İbrahimağa Rıhtım 184 

'Ahçı İbralıimağa Rıhbm 184 

Bakkal Rasimpaşa Çayır 20 

Tiyatrocu Halitağa 30 

Şapkacı Osrnanağa Söğütlü 154 

Kuyumcu , 166-6/1 

, 4 

Tütüncü Rasim paşa Halit Ef. 304 

Rasimpaşa Halit Ef. 304 

Kırtasiyec' Rasimpaşa Karakol 3/2 

Rasimpaşa Karakol 3/2 

Kömürcü Hasanpaşa Acıbadem 5 

Terzi Osmanağn Yosa 11 

Kahveci > "Haydarpaşa 27 

Manav Rasimpaşa Karakol 2/3 

Eskici Osmana Nüshetcf endi 7 /1 

Şekerci • Söğütlü 73 

Kahveci , Dere gazino 

Söğütlü 262 

18/10 

18/73 

18/62 

18/91 

18/93 

18/94 

18/60 

18/61 

17/87 

18/27 

18/2i 

13/7l 

13/7Q 

18/76 

18/68 

18/77 

12/36 

12/43 

12/23 

12/78 

12/58 

10/88 

12/27 

> 

1\ 

1\ 

, 

> 

, 

, 

, 

• 

93 

> 

, 

, 

> 

• 

48 81 K. 
9 76 B. 
8 '19 c. 
2 10 K. 
O 42 B. 
O 38 C. 

27 90 K. 
5 53 B. 
5 02 c. 

27 90 K. 
5 58 B. 
5 02 c. 

24 7fı K. 
4 95 B. 
4 4fl c. 

16 50 K. 
3 30 B. 

2 97 c. 
135 00 K. 

27 00 B. 
4 20 K. 
O 8.ı B. 
2 16 K. 
O 43 B. 
4 20 K. 
O 84 B. 

15 00 K. 
O 03 B. 

20 44 K. 
4 1X B. 
7 04 K. 
1 41 B. 

15 00 K. 
3 00 B. 
2 70 c. 

28 32 K. 
5 66 B. 

96 2:l K 
19 25 B 
O 75 K. 
O 15 B 
o Jıl c 
2 24 K 
O 44 B 

50 76 K 
10 15 B 
28 Sil K 

5 73 B 
5 20 c 

96 90 K 
19 32 B 

Manav Rasimpaşa Rıhtım 100 10/90 > 3 90 K 
Qaffur O 78 B 

'e Çuvalcı Osmanağa Başçavuş 41 12/69 > 32 213 K 
~~~ 6~B 

\> Lokantacı Büyük ada 23 nisan C. 71 7 /65 933 84 00 K. 
~'ütarıd · . - 16 80 C. 
~.1~ Old::~ı, işi ve es~ adresleri yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulun
~ heyet· arından hızalarında gösteril~n senelere ait kazanç, buhran vergilerile zamlarını havi ihbarnameleri ve resen 

UJıe te ınfi~n .kararla~ı kendilerine tebliğ edilmemiştir. Hukuk Usulil muhakemeleri kanununun 141·142 nci maddelen 
\' kan, teblığ yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. .(2860) 

miş bulunacaktır. Bunun için en iyı tec rid levazımı kullanılacaktır. 
Madde: 2 - Buhar veya hava gazı ile ısıtılan aletlerin kullanılması yasoktır. 
Madde: 3 - Bu talimatnamenin tatbikinde berberlerin kullanmakta oldukla· 

rı bütün aletler Belediye fen hey(::t~nce muayene edilecek ve muayenede muva
fık görülenler bu heyet tarafından dam galanacaktır. 

Haziran 937 den itibaren berber dük.I( anlarında ve güzellik müesseseleri!~ bu-
na mümasil yerlerde saç kıvırrnağa mahsus damgasız alet bulundurulması ve 
bunların kullanılması yasaktır. 30 Haıi ran 937 den sonra berber dükkanları 

güzellik müesseseleri ve buna mümasil yerlerde saç kıvırmağa mahsus damga-
sız alet bulundurulduğu ve kul1anıldığı takdirde bunlar Belediyece menedilecek 
ve bir daha kullandınlmıyacaktır. 

Madde: 4 - Yeni alet satanlar veya yapanlar veya getirmek istiyenler önce 
Belediye tıp muayenesi yaptırıp müsaade alacaklardır. Bunun için cihazın mufas
sal resimlerini ve kabil ise aletin bır numunesini Belediyeye ibraz edeceklerdir. 
Yapılan tetkikatta muvafık olduğu anlaşılırsa aynı tip olan ve kusuru bulunma· 
yan diğer cihazların istimaline müsaade verilecek ve aletler ibrazında damgala• 
nacaktır. 

Madde: 5 - Ondüle amcliyesind<? kullanılan cihazlann senelik muayenesi ve 
damga işi Belediyenin göstereceği yerlerde yapılır . 

Madde: 6 - Cihazlar ister kullanılmış olsun ister yeni olsun her sene damga
larının yenilenmesi icab eder. Damga yenilenmesi Ağustos ve Eylıil aylarında 
yaptırılır. 

Madde: 7 - Muayene vakti geldiği hal de berber dükkanlarında damgalar se
nelerinde damgalanmamış aletler bulun duranlar dokuzuncu maddenin son fık
rasındaki damgasız alet kullananlar hakkındaki hükme tabidir. 

lVIadde: 8 - Bu aletleri kullanacak 1:-erber dükkanlan ve güzellik müesseseleri 
ve buna mümasil yerlerde çalışanların bu cihazları kullanrnağa kifayet edecek 
derecede bilgisi olup olmadığı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden gön-
derilecek cilt müteh3$ısı doktor ile Belediye makine şubesince bir fen memu
ru ve Berber mektebi talim heyeti azasından biri olmak üzer~ üç kişilik bir ko
misyon huzurunda ve Berber mektebin de imtihan edilecekler ve imtihanda 
muvaffak olan fara bu işe mahsus olmak üzere foto&ıraflı ehliyetname verilecek
tir. Ehliyetnameler bu aleti kullanan müessesede müşteriler tarafından kolayca 
görünecek bir mahalle talik olunacaktır. 

Madde: 9 - Bu talimatname hükümlerine aykın hareket edenler Umuru Be
lediyeye müteallik cezai hükümleri tadil eden 1608 sayılı kanun hükümlerine gö
re cezalandırılır . 

Sureti yukarıda yazılı talimatname mevadını ilgili olanlar tatbikatına baş-
lanıldığı ilnn olunur. .2903, 

* * Sucuk ve pastırmalar talimatnamesine; (satışa çıkarılacak ve iç ve dış piya
salara ihraç edilecek sucuk ve pastırmaların kangal ve tahtalarının kurşun mil· 
hürlerle temhiri ve Üzerlerinde bunları yapanların açık surette isim ve adres
leri yazılı, bozulmıyacak surette birer etiket bulundurulması mecburidir) mad· 
desi ilave edilmiştir. İlgili olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. (İ.) (2905) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti. 
Şişli Çocuk Hastanesi Baş Tabip

liğinden: 
Çocuk hastanesinin poliklinik günlerile muayene saatlerini gösterir cetveldir. - -Şubeler Öğleden evvel Öğleden sonra 

Dahili hastalıklar Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Çarşamba 
Cumartesi. 

Çocuk hastalıkları Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşembe, 

Cuma. 

Cildiye ve efrenc!y<:. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cu • Salı, Çarşamba 
ltnarlesi. 

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

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

Harici hastalıklar 

martesi. 

:Pazartesi, Çarşamba, 

Cumartesi. 

Çocuk cerrahisi ve Pazartesi, Perşembe. 
Ortobedi. 

f drar yolları Pazartesi, Perşembe. 

ma. 

Perşembe, Pazartesi, Salı, Per -
şembe, Cuma. 

Pazartesi, Salı Per -
şcmbe. 

Pazartesi, Perşembe, 

Cuma. 

Röntgen. Her gün Her gün 

Asabiye Cuma 

l~--~,-----------1---------------~---------1------------------ ' Diş. Salı 
~ -

Poliklinik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 ye kadar ve öğleden sonra saa~ 

13,30 dan 15 c kadardır. c2819> 
-~·;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;~=-,;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;=-; 

) Emlik ve Eytam Bankası ilinları 1 

Esas No. 

C: 10 

Yeri -
Beyoğlunda Kasımpaşada Bedrettin 
mahallesinde Orta Şimal sokağuıda 

Depozitosu 
No. su Nev'i T. L. ---7-5 Apartıman 3800, - -

TafsilAtı yukarıda yazılı oııbir daireli apartıman dört taksitle ve kapalı 
zarf usulile satılacaktır. Birinci taksiti peşin ve geri kahını Uç senede ve Oç 
mnsavi taksitte ve % 9. 1/2 faize tabidir. İhale 10.6.9:J7 Perşenbe gllıı saat 
Ondadır. 

isteklilerin bir lira mukabilinde alacakları şartnamede yazılı hDkOınl~r 
dairesinde teklif mektuplaruu o illn saal ona kadar Şubemize vermeNr.L 
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Yasemın, 
Amber, Pupi, 

.......................................... ~ 
Erkekler nezdinde 
Nasıl muvaffak Oldum? 

Güzelliğim asri zamanın bir mucizesile 
0
/ 0 50 nisbet!nde artmışhr. 

Cildim, hemen yan öl
mOş bir hıılde idi. Bu
ruşmuş, solmuş ve ilı
tiyarlanı ıştı. l\1anma-
fih karakterim hennz 
l!ençti. Dansı seviyor
tiunı, fakat hiç kimse 
beni dansa davet etmi
yordu. Bugllntln erkek
leri, gençliği anyorlar. 

Nihayet bir cild 
mütehassısı ile isti -
şare ettim. Dedi ki : 
Cildimin «Biocel:ıı i cH
di tern taze tutan kıy-
metli cevheri - nzalmı~tır. Fen, son 
znmanlurda uBiocelıı i genç hayvan· 
!arda gizlenmiş cild hllceyrelerin· 
den istihsal çaresini bulmağa mu • 
vaffak olmuştur. 'fıbkı cildinizin 
« Biocel » i gibidir. Bu cevher; 
şimdi clldinizi beslemek ve genç
le~tirmek için matlOb nisbet daire-
sinde Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. Vakit kaybetmeden 
bunu tecrUbe ettim ve resimlerde 
görOldOğO gibi memnuniyetbahş 
neticeler elde ettim. Sonra, bir 
miknatisin çeliği cezbettltti gibi 
cilde son derece yapışma hassası
nı veren husust ve kıymetli mad-

deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pÜdra kullandım. Hemen 
hemen gaynmer'i olup sudan, yağ
murdan ve tagayyüratı bavatye
den kat'iyen mnteessir olmadığı 
için banyonuzu alırken veya sıcak 
bir salonda dans ederek terleıse· 
niz bile yüzünüzde sabit kalır. Bu 
yeni pudranın şayanı hayret ve 
orijinal renkleri vardır. Bu cazip 
keşif pek bOyük ve malt fedakar
lıklarla Tokalon mOess~sesi tara· 
fından temin edilmiştir. Ve Toka
lon pudrasına karıştırılmıştır. Her 
yerde Tokalon krem ve pudrasını 
arayınız. 

Binlerce 'fokalon mOşterisinden mnessesemize mek
tup yaznnların rnnşahedelerl, kendiliğinden gelen ve 
kıymetli delillerdir: 

(Krem ve pudralannızı kullanmak suretile yOznnn
zlln dllz ve pllrUssnz hale geldi~ni gördllm. Bu hal 
arkadaşlarımın bile nazarı dikkatini) celbetti. ) 

M. F. S. M, Burea 

(Tokalon kreminin yüzdeki kabarcıklar için çok 
istifadesini gördüm. Bu krem ve eşsiz pudralannız 
sayesinde dllzgnn ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O • , • • Fat.a 

Mektupların asıllan dosyalanmızda saklıdır. 

POKE R 
Tırq bıçağı yerine baıka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

ISRARLA 

POKER Play 
tıraş bıçaklarını isteyiniz. 

SON POS'TA 

ÇiLLER ve LEKELER 
KANZUK 
· Balsa min Eksiri 

ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Balsamin Eksiri cildi 
yumuşabr, mat ve cazip 

bir ten temin eder. 

lngiiiz K A N Z U K Eczanesi 
BEYOCLU - ISTANBUL 

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

,,_,__, _______ ..................... _. 

Son Posta Matbaası 

Nefriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

~uuı 
'fuvafef jahurıfarz 
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OksUrenlere: KATRAN BABKJ -.-111 
o 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

- .• 41'.. . 

- · 
_.., 

. ·"--' ·"' - -- . .... ,, -

Son çıkan son 

derece müessir İ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 
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