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İdare itleri telefonu : 20203 Fiatı 1 S.., 

1 CALISAN KOLLAR 
Sümer Bank idare meclisi Başvekil lnönil bu 

akşam Atin8ya varıyor ~n~üst!imiz hakkında 
.. . . muhım hır rapor hazırladı 

T urk Yugoslav Başvekıllerı Belgrad Teşviki sanayiden istifade eden müesseselerin 

istasyonunda ve trende görüştüler aded_i tedrice~ _u•hyor, .. fakat sermaye •e 

yahatimden fevkalAde memnunum,, 
Belıracl ve Atina ıazeteleri Londrada mühim siyasi !emaslarda bulunan ismet 

Laönünün bu aon seyahatine büyük e~emmıyet atfediyorlar 

.lapefcft fltMt fMmı " Afluda 'Omwrıite caddai 

~~ (Hususi muhablrimia ·ı ınekte WL Ynp•n'Na hüdud\mt ili )'ÜZ 
-.., ...,.;,. Bqveklll lmıet inana kilometre ....W. Yuplavıa topniı 
~ akşam saat 22,12 de burada beklen - (Dnam' 2 inci •!ifa) 

Mektep müsamereleri 
hakkında bir teklif 

•rl/, melıtep mOıaaıerel•,.,,,ln 11erllmeılne 
_.,. olanabllecelı bir .. ,,,,. pplırılamaz mı,. 

Müsamere ..• Dün gene müsamere · Wtün müısameıelerde olduğu 
farch... Ben, lstanbul kız orta okula • ~l istikW ma11ile bqladı. Ondan 
"llll Daüsamersi.nde bulunmayı tercih IODl'a, bermatad aöylevler aöylenildi, 
ttliıa idet eclinildili veclıile piyano. teman, 
h _ •Tercih ettim! ... • diyorum. Çünkü pn konserleri veriidi. Tarihi, :millt tiir-
~ IJlilsameresi olmıyan mektep, he • ler okundu. Canlı tablolar yapıldı. Pi· 
*'ta hemen yok gibiydi. yealer, memleket oyunlan oynandı. 

fştanbul kız orta okulunun mÜla • (.Dn&tn& 11 bıci •Jlla4&) 
~ ........ .................................... ~····· .. ········ 

illetler cemiyeti konseyi 
bugün toplanıyor 

IConaeg ilk G"ce Sancalı meaeleslle lspanga 
işlerini 111/lzak ere ed11.cek 

1 inönünün Belarad 
uazetecllerine 

beyanatı 
Belgrad, 23 (Huaud muhabirimiz -

cin) - BapekU lımet lnönG Be&. 

fnld'ciCltl •t1nlırkea Yugoalav gae -
tedleri1ı&in IWIUerine f" MHlblan 
""11İflercıir: 

c- SevıaJıcıtimcln fet>JccaUcle ---... 
nunum. J(tıhterem, kıymetli domım 

Doktor ~ tekrw ..ıcttııla
maJda bahıiılClrım. 

, ...... tinci •Jlftıda) 

Malatya - Sivas 
hattı haziranda 

biri eşiyor 

(Jd ~1d ~lfm4Zanfcıa 
bit' g&;iniif 

(tazın 3 ünei •1/fada) 

TeRjrdağlı 
Hüseyin 
Başpehlivan 

Ankara 23 (Hususi) - Çocuk Esir· 
geme Kurumu tarafından tertip ed,ilen 
Türkiye alaturka güreş bq pehlivan
lığı müsaıbakasmda Tekirdağlı Hüse • 
yin pehlivan birinci, Mülayim ikinci 

Kmııey tçıimcı1ttdarı bir göriln4f ~ · ve Adapazarlı Arif pehlivan üçüncü· 
~eııevre, 2 3 (Hususi) - Milletler 1 kiye, Fransa, Romanya, Rusya ve İsveç dür. 
L:"~ıre ınin 

4 

toplantısı münasebetile hariciye nazırları burada toplanmışlar- .. ~aşaltıiida Gönenli H~di ~iri_n~i, 
:."l'll<la ı faaliyet artm;ştır. İngi· ı dır. küçuk ortada Havrebo\u lu bltincılıii 

llaıictye Edenle beraber Tür Devamı 1 inci eavfa) kaıanmı§br. 

teknık kudreti yüksek muesseseler çofalıyor 

YUIQanclcı: AMcıreJa 1fCIP'lmakıcı ola• Sümer BcmJc umum mfWitiA 
binaıft.dcın bir görilnÜf, af9lı da: Binan'" cılacalı aen pJcU 

Ankara, U (Ruul) !nacak üç murahhastan tefekkOl eden Sil
Büyük Millet Mecliai bütce ve iktıat mer Bank umumi heyeti. &ıümOzdeld 

encümenlerile BqveWetten fntihab olu- (Devama Jl inci tay/ada) 

Musolini ispanyadaki 
dahili harpten bıkmış 

ltaly• bükUmet adamlan lspanyol harbine ltaı,ama 
bot bir nazarla bakaıadığım IÖylüyorlarmıf 

Barit, 23 (Huaull) - Gazeteler İspan- rafından yapılan teklife aleJhtar olma • 
)'Ada mütareke teklifi ~bbüsü karp - dıtuıı kaydetnıektedir. Muhabir ttaı,_ 
anıda İtalyanın ne pbi bir vaziyet takı- hükUmet adamlannın İspanyol harbiM 
nacalı etrafında tahminlerde bulunmak- :hOf bir nazarla bakılmadıiuu bildikle ! 
tedarlar. rin1 115yledikten 10ma AJman:pmn ttal • 

Fflato pzete8iniD Roma mube)Jılri, yaya İapanyol ifleri ile uinpütn YD 

MU801inlnfn İlpanya harbinden 1nlmuf .ee91Jleslni tavsiye ettliini Ye S.lamala 
eıJduiunu işrap ederek Duçenin İapuıya- erkinıharbiyesinia Bemada fena tıearhl 

14ald muhasım taraflar aramnda bir mtl- bll'8kan 8*eri ve ayasl hatalarda bulm 
tareke aktedilmesi hakkında İngiltere ta- duğunu ilive eylemektedir • 

•• 
Güneş, Uçok takımını 

3 - 1 mağlôp etti 

Dünkii maçtan heyecanlı bir enatantcıne 
[OOn Taksim stadındaki Günet·Uçolt maçının tafail8tile diğer 1pe>r yazilarllDll 

'I DCi sayfada..) 
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Müstahsil ve tüccarın 
Büyük bir derdi: 
Konıisgoncular ve 

1 K ~bzımallar 
C Yazan: Muhittin Bir,en 

. 
Yazı Çok Olduğu için 

Bagiin Konamıulı ---······ ........................................................ .. 
lnönü - Metalısas 
Mülakatı 



lspan}rol Başvekili, ilk iş 
harbi bitirmek olacak, diyor 

f .,.anko kuvvetlerine mensup askerler tarafından bir 
F,.ansız gemisine ateş edildi, gemi karaga oturdu 

~iınon, 23 (A.A.) - cŞarki Pire • 
~ İstiklali> ismindeki gazetesi İspan· 
~ekili Juan Negrinin kendisine 
ta~ suallere vermiş olduğu cevabla-

tıJr . ~nıektedir. 
\1ıij lf~nıiz harbi bitirmekten ibarettir. 
' bl2iın zaferimizle esas olan bu za
ı-. ~Ütün İspanyollan sulha kavuştu
~ zafer olmasıdır. Fakat şimdiki 

L "'"": •Ulhtan bahsetmek mevsimsizdir. 
~ bahsetmek için zaman gelecek 
~ndır. lngilterede bu yolda teşeb
' Yapılmı§ olduğunu inkar etmi -

~Prauu. balıkçı gemisine ateş 
~daye, 23 (A.A.) - Franko kuvvet
' tnensub askerler bir Fransız b~ -
h.ı lenıisine ateş açmışlardır. Gemi Is
~ Bidassoa sahilinde karaya o -
~ a ınecbur olmuştur. Haberdar e
ttr.t ~ransız zabıtası İspanyol askerle -
~ lıkcılan serbest bırakmağa icbar 
Ja.._-,.~rdir. Balıkçılardan kimse yara -
~ıştır. 

Mütareke teklifi ve Fransızlar 
Paris, 23 - İngilterenin İspanyadaki 

muhasım taraflar arasında bir mütareke 
aktedilmesi hususundaki teklifi umumi
yetle matbuat tarafından iyi bir tekilde 
karşılanmış ise de bu husustaki tefsirler
.de gezetelerin işi sükunetle geçi§tirmele 
tarafdar olduklan anlaşılmaktadır. Sağ 
cenah gazeteleri, Bilbao'ya karşı yapı -
lan taarruzun gittikce kesafet peyda et -
tiği şu sırada vuku bulacak bir uzlapn:ı 
teşebbüsünün V alencia hükumetinin le
pinde olacağını yazmaktadırlar. 

Sol cenah gazeteleri ise bilakis müta
rekenin hakiki hedef inin Milletler Ce • 

0

miyetine müracaat eden Valancia bükü· 
metini oyalamak olmasından korkrnakta
~ırlar. 

Bir İtalyan harp ıemisi 
Valancia, 23 (A.A.) - Milli müdafaa 

nezareti, Akdenizde kontrolü temin et -
mekte olan bir İtalyan gemisinin Mon -
gat açıklarında bir İspanyol ticaret g'!
misini araştırmağa teşebbüs etmiş, an -

Şinıal kutbunda hikimiyet 
nıeselesi ortaya çıktı 

*'ıaaerika, Sovyetlerden evvel Şimal kutbuna Amerikan 
bayrağı dikildiğini ilan ediyor ,, 

laret~gton 23 (A.A) - Hariciye ne 
tııtıa 1' Sovyetlerin şimal kutbuna yap· 
~e~~ seferin şimal kutbunun haki • 
~a 1 Ineselesini ortaya atmıyacağmı 

ı:ı etmektedir. 

•11t~ira1 Peary'nin 6 nisanda şimal 
bayr:~u ke~federek oraya Amerikan 
~~ ~ını dıkmiş olması keyfiyetinin 
~ ~ıka lehine bir hükümranlık hak-
~ cuda getirmemektedir. 

l'al\atarnafih, hariciye nezareti, bu be· 
ltı.i~~ın kutup manatıkı üzerinde haki
~~ıı rn~~lesinin münakaşa ınev1uu 
'e·~ttıgı zaman, Amerıkanın takip 
~l gı hattı hareketin ne oiacağına 
.ıh. et et-· . .. · ı · l k 
"... "'1ııyecegını ı ave ey eme ·tc • 

ması yüzünden yarın hey'etin bazı 

müşküllerle karşılaşması muhtemeldir. 
Fakat hey'etin techizatının mükemmel 
olduğunu tahmin ettiğim için kolayca 
diğer buz kütlesine geçebileceğini ü • 
mit ediyorum. Oldukça yakınlarda bu
lunacak olan bir tayyare filosu saye -
sinde hey'et bazı müşkülata maruz 
kaldığı zaman kendini kolayca kurta -
rabilir. 

Ruslann sevinci 

Moskova 23 - Tas ajansı bildiri -
yor: 

İzvestiya gazetesi yazıyor: Bugün, 
şimal kutıbunu fethettiğimi zi çok bü • 
yük ve sevinçli bir heyecan ve gurur 
ile söylemek hakkımızdır. 

L~ ~ ltişif Byrd'in takdirleri Hey'etin şefi 

cak cumhuriyetcilerin 4 tayyares.inin vü
FUdÜ üzerine bundan vazgeçmiş olduğu
nu bildirmektedir. 

Bilbao'nun bpılarmda 
Bask cephesi, 23 (A.A.) - General Mo

lanın kıtaatı, dün 7 kilometre kadar iler
lemişlerdir. Bu kuvvetlerin şımdiden 
Bilbaonun kapılarında bulunmalcta ol -
duklan söylenebilir. 

Resmi tebliğ 
Salamanca, 23 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Franko kıt'aları dün Bask cephesind~ 

Daima ve Villaro mıntakalarındll ilerle
meğe devam ederek üç kasaba ile, Bar
gondia, Urri sırtlarını ve Luguate, Ur -
TUtuchu tepelerini işgal etmişlerdir. 

Bilbao, 23 (A.A.) - Radyo ile aşağı -
daki tebliğ neşredilmiştir. 

Biscaye c~phesinde Munguia rnıntaka
sında te'\'kif edilen düşman dün bütün 
kuvvetlerile Alava cephesinde Daima 
rnıntakasına yüklenmiştir. Bu mıntaka -
daki muharebeler pek çetin olmuştur. 
Cumhuriyet kıt'aları mevzilerinde mc. -
kavemet etmişlerdir. 

An karada 
Dünkü at 
Yarışları 
Ankara, 24 (Hususi) - İlkbahar at ya

rışlarının üçüncüsü bugün yapıldı. 
Birinci koşu, üç yaşındaki yerli yanın 

kan Arab ve halis kan Arab erkek ve diıti 
taylar arasında olmuştur. Saffet Arıka
nın Uğur'u birinci geldi. 

İkinci koşu, üç ve daha yukarı yaşta 
bu yıl kazandığı ikramiyelerin tutarı 4 
yüzü geçmiyen halis kan İngiliz at ve kıs 
raklar arasındaki koşuda Asım Çırparın 
atı birinci olmuştur. 

Üçüncü koşu, dört ve daha yukarı yaş
taki yerli yanın kan İngidiz at ve kıs -
rakları arasında yapıldı. Salih Temel'ın 
Ceylanı birinci oldu. 

Dördüncü koşu, halis kan İngiliz erkek 
ve dişi tayları arasında yapıldı. Salih T.?
melin Girgin'i birinci geldi. 
Beşinci koşu, bu yıl hiç koşu kazanma

mış yarım ve halis kan Ara~ at ve kıs
raklarına mahsustu. Talat'ın Sarıkuş'u 

birinci geldi. 
~'-'•lis~0n. 23 (A.A.) - Cenup kutbu Moskova 23 (A.A.) - Şimal kut • 
~tct "81 kaşiflerinden tayyareci Ric - bunda bir sene kalacak olan hey'etin Müstahsil ve tüccarın 
~hrtr/~d, akademi azasından Otto şefi İvan Papanin 1894 yılında bir ge- Büyük bir derdi: 
~l ~ t,ın riyasetinde evve!kı gün şi- mici ailesinden doğmuştur. 14 yaşında (BCL§ tarafı z inci sayfada) 
~l'i:t~una vasıl olan So\·ye t hey'eti çalışmağa başlamı~ ve tornacı clmuş - kalkar. Yalnız, onlar bunun usulünii bil
~ So esı hakkında tefsirlerde buluna- tur. 1914 de Bahrıye neferi olarak as- mezler ve bundan dolayı da, herkes gibi, 
"'ISUtı .. "Yet tayyarecilerinin bu teşeb.,. kere alınmış, 1917 de Kornilof isyanın· bunu müstahsiller ve tüccar gibi, çeker, 'i 0~n ~ükemmel bir cesaret nümu· da bahriye müfrezelerinin başında dururlar. 

'ra Ugunu beyan etm~tir. Petrograd'ı müdafaa etmiş, 1919 da İş bu kadar kolay mıdır? Evet, bazı 
S 1YYareci, seferin d ikkat ve ihti - komünist partisi azası olmuştur. nevi işler ve bu arada Dörtyol portakal-
~ bah hazırlanmış olmasından sitayiş- Moskova, 23 (A.A.) - Tayyarelerie cıları için bu kadar kolaydır ve bu kadar 

~U Sederek demiştir ki: kutba muvasalat eder etmez Şmıt ve ar- basittir. Yalnız, bu işleri medeni bir ruh 
.. tupta yerleşen ekiplerin Spitz-

1 
kadaşları tarafından tesis edilen Sovyc.t f ~ ve ile dü~ünmek ve kooperati çiliğin birkat; 

lı;~·Ya Groenlanda sürükleneceğini istasyonunun yolladığı ilk telsiz meteoro- esas prensipini iyi anlayıp ona göre h:ı-
~~es.1~0:um. Kutbun yanında kala - loji bülteni şudur: reket etmek kafidir. Ben pek çok tecrü
IL._~ ı ıçın hey'etin Alaska istikame- Şimal kutbu bugün nisbcden sıcaktır. be ne gördüm ki iyi kurulmuş bir koo-
~~:~u:~~:~1 üssünü değiştirmc " i Hararet sıfırın altında 12 dir. Hava gıi - peratifin devasını bulmadığı hiçbir d{'rd 
~elerinin eriyip dağıl-! neşlidir. z yoktur. 

( Muhittin Birgen 

Cpebaşında polisi VUran Yedi ço-cu-k d-eni-ze duştu 
~arh 1 d b • • t tl d Beşiktaşta oturan 15 ve 17- yaşlarında 
"I oş ar ~n ırı u u Hikmet, Recep, İbrahim, Ka?1ik, Niyazı. 

' lece . . · -; ~ . . . . ~ . ~~~~n~n:~:::ı:aa:;~~~~:::i:•: ~· ~oUberT{'pebaşında bır cınaye~ ul- hoş polısı Ma.1f'st'.k. hıra~a.?esın~n kal'şı - miş, çocukların hepsi denize dökülmüş· 
~I'\ 3 ger barda ~av~a. ve rezaleti ~ınd~~i -~okağın a surukleyıp kama l lerdir. Kazazedeler etraftan yetişenler 
t.L:l'ın~Jt sarhoş kendılerını karakol;, ıle goksund{'n yaralamı$lardır. tarafından kurtanlmıştır. 
~dörtte 0 lan 1795 numaralı pJlisı b1-I Polis k{'ndisini yaralayanı yakalamış, - ........................... --..................... .. 
~ llı.ı sa Yerinden yaralayıp kaçmışlaı ~ gene telefona koşmuş fakat bu sefer O" koşmuşlardır. 1795 numaralı pohs rie 
tt .... ltav rhoşlar barda bir kadın yü ·ün- 3 yara almıştır. Fakat buna rağ:ı1en ya - derhal imdadı sıhhi otomobili ile hasta -
~~le iaı:: _çıkarıp müşterileri rahat~·~ kal:ıdığı adamı bırakmamış, fakat kala . neye kaldırılmıştır. 
~ l''c?aqt :Yın~" bar sahibi nokta polisine balıkta ba~kalarını yaralamak endişesi- Polis Mahirin sıhhi vaziyetinin vahim 
'°~ (i~ ~~~ı .' nokta polisi de şikfı.yc• 

1 
le silah istimaline imkan bulamamı3, ka- olmadığı ve bir iki güne kadar ha.,tanc -

~ lôtij Şlyı .. bardan ~ıkar11"1Ş, kır.ı - rakola telefon etmeğe uğraşırken hzln den çıkacağı anlaşılmıştır. Mütecavizler-
\a~0ltıa l'trı~k uzere öniine katmı~t ır. kan kaybetmenin neticesi olarak olduğu den Mahmut ismindeki adam yakalan -
~la ~erıne gelince polis teıefonfa yere yığılmış, o zaman yakaladığı adam mıştır. 
~ &öt~ber vermek ve sarhoşlan ka- da kaçmıştır. Hadise beş dakik:ı sonra Bu bir dalgıçtır. Hakkında icap eden mu
;""" ~:~~k bir polis istemek i<:uı karakoldan duyulmuş, motörlü polisler ameleye tevesmil edilmiştir. Diğer arka

Ça_·~· fakat bu esnada üç sar-! firari sarhoş ve mütecavizlerin peşinden daşlan henüz yakalanmamıştır. 

Kömür sergisi 
Hakkında 
Takdirler 
Ankara, 23 (A.A.) - Dün ttomür ser

gisini en son olarak Adliye Bakanı Şük
rü Saracoğlu görmüştür. Bakanımız ser
gi hakkındaki intibalarını şu suretle kay
detmiştir. 

cTürk çocuğunun istidat ve kabiliye -
tine yeni ve güzel bir nümune olan kö -
mür sergisinden biraz daha mağrur ola
rak çıkıyorum ... 

Enternasyonal kömür sergisi dünya 
matbuatında hayret ve takdir dolu yazı -
lar neşrine sebeb olmuştur. Şimdiye ka
dar 12 muhtelif lisanda çıkan 43 büyük 
yabancı gazete sergimiz hakkında takdir
kar yazılar neşretmiştir. 

Amerikada çıkan Nevyork Times nq
rettiği bir yazıda: 

cTürkler sergicilikte Avrupad.ı örnek 
sayıl~cak bir eser meydana getirdiler .. 
demektedir. 

Milletler Cemiyeti 
Konseyi b11giln 
Toplanıyor 

(Baş tarafı 1 inci 1Uly,fada) 

Konseyin yarınki l bugünkü) içtima
ında Sancak meselesini görüşmeğe baş· 
laması muhtemeldir. 

İspanya meselesi etrafında da mü -
him müzakereler cereyan edeceği tah· 
min edilmektedir. Bu arada hariciye 
nazırları arasında İspanyada bir müta
reke yapılması teşebbüsüniin takviye 
edileceği şüphesiz addedilmektedir. 

İngiliz hariciye nazırı bu akşam tay
yare ile gelmiştir. 

Blum - Eden mülakatı 
Paris 23 (A.A.) - B. Eden Paristen 

geçerken, Fransız büyük elçısi tarafın
dan şerefine verilen dinede B. Blum i-
1e görüşmüştür. 

Negüs murahhas gönderecek nıi? 
Londra 23 (A.A.) - Habeşistan se

fareti yarın yani pazartesi günü Negü· 
sün Cenevreye bir Habeş mürahhas 
hey'eti gönderilmesi meseleei hakkın -
da bir karar vereceğini bildirmektedir. 

lnönünün Belgrad 
Gazetelerine beyanatı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Balkan antantı tam kuvveti!<! ken

dini gösteriyor. Bu antant bundan 
böyle de en kuvvetli sulh amili ola
caktır. 

Buradan Atinaya gidiyon.ım. Aziz 
meslekdaşım Doktor Stoyadinoviçle 
Atinada ka~şılaşacağımız dostlara da
ir görüştüm.> 

ismet İnönü Türk-Yugoslav müna
sebatına temas ederek, bu hususta 
Ankara'da Vekiller Heyetinde. C. H. 
Partisinde ve siyasi mahfellerdeki be
yanatının şevk ve heyecanla karşı -
landığını hatırlatml§tır. 

Malatya - Sıvas hattı 
Haziranda birleşiyor 
Malatya (Hususi) - Sivas - Malatya 

demiryolu haziran ayı içinde, Çetinkaya 
istasyonunda birleşecektir. Haltın ikmali 
için çalışmalara hız verilmiştir. 

Sivas - Malatya demiryolu açıldıktan 
sonra cenub vilayetlerini daha kısa bir 
yoldan Karadenize ulaştıracaktır. Sivatr 
Malatya hattının açılma töreni çok par -
lak olacaktır. 

Türkiye ile lran 
Arasında telgraf 
Ve telefon muhaberatı 
Tahran, 23 (A.A.) - Pars ajansı bildi

riyor: 
Gazeteler, geçenlerde İran-Türkiye a -

rasında imzalanan telgraf ve telefon mu
haberatı hakkındaki mukavelenin met -
nini neşrederek bu mukavelenin iki mem 
leket için olan faydalarını göstermekte
dirler. 

Paris - Tokyo 
Hava seferi 

Atina 23 (A.A.) - Paris ·Tokyo ha· 
va seferine çıkan Fransız tayyarecile • 
rinden Doret ile Michelitti. dün öğle • 
den sonra burada karaya inmişler ve 
benzin aldıktan sonra saat 17,50 de 
Bağdada hareket etmişlerdir. 

Bağdad: 23 (A.A.) - Tayyareci Do
ret ile Mishelitti, saat 00.40 da karaya 
inmilşerdir. Tayyareciler, Karachi'ye 
gitmek üzere saat 2.05 de tekrar ha -
valanacaklardır. 

• ita/ya kralının Peşte 
ziyareti 

e Avusturya hariciye 
nazırı Pariste 
Ya.zan: Selim Raııp Emt1t; 

• 
O 

ngiliz kralının taç giyme rasimesi sı-

rasında göze çarpan siyasi faaliyet 
arasında bilhassa İtalyan kral ve krali
çesinin Peşteye yaptıkları seyahat gôz 
alan hadiselerden biridir. Maamafih bu 
seyahatin, şimdilik ameli olarak do~uru
bileceği neticeyi tahmin etmek güçtüı-. 

Birbirine Roma misakı ile bağlı bulunan 
bu iki millet arasında vukua gelen bu 
samimiyet ve tesanüt tezahürünün ehem
miyetini inkar etmek te mümkün değil
dir. Fakat bugünkü siyasi prtlar arasın
da yapılan ve Macar kral naibi Amiral 
.Hortinin Romaya yaptığı ziyaretin kar
plığı olmak üzere ihtiyar edilen bu ae-
yahat, elbette ki dikkat uyandıran bir 
şümul ve mana taşımaktadır. Bunun ha
ricinde, orta A vrupanın işi ve gücü Lon
dra ve Paristeki konuşmaları takip ile 
meşgul olmak ve susmaktan başka bir 
şey değildir. Londradaki merasim bitip 
ahval eski normal haline avdet ettiğı za
mandır ki bu durgunluğun aksülimelleri 
kendini gösterecektir. Şu şeklile İngiliz 
kralının taç giyme rasimesi, hadisatta 
bir vakfa husule getirmiş oluyor. Bu a
rada vukua gelen Londra ve Patis te -
masları, Lord Edenle Fransız ricalinin. 
gene ayni Edenle Türk ve Leh devlet a
damlarının, sonra Fransız ricalile Türk 
ve Rus ve Avusturya mümessillermin gö
rüşmeleri, hep gelecekte faaliyetlerin te
mellerini kurmuş oluyor. Çünkü bunlar, 
müsbet bir şey yapmadan kon~ıya in
hisar eden ve vaziyeti iskandil etmek sa
yılan yoklamalardan ibarettir. 

* Bir ara İtalyanın müdahalesile suya 
düşen yeni Tuna misakı fikrinin carı -

Avuaturr• 
h•rlclre 

landırılmasına uğ

raşılıyor. Bunun 
için de A vustur -

n•zırı P•rlste ya hariciye na -
zırı M. Gido 

Şmit'in Parise uğramasından istifade e
dilerek Avusturya ile Çekoslovakyanın 
aralarını yakınlaştırıcı bir takım for -
müller bulunmıya çalışılıyor. 

Fakat bulunacak formüller ne olursa 
olsun, bir Alman devleti olduğunu söy . 
!emekten hiç bir zaman çekinmemiş o
lan A vusturyanın, Almanya aleyhine 
müteveccih her hangi bir kombinezona 
girmesi mevzuu bahsolamaz. Bu sebeple 
bulunacak olan formül, bir netice ver • 
miyecek vahi bir teşebbüs ehemmiyetin) 
aşamamıya mahkum görünüyor. 

Selim Ragıp Emeç 

B ulgaristanda 
su baskını 

Avrupa ekspresi 11 saat 
rötarla gelecek 

Bu sabah saat 7,35 de gelmesi beklenen 
Avrupa ekspresinin 11 saat rötarla gelP.
ceği bildirilmiştir. Bu teehhürün sebebi 
Bulgaristanda şiddetli yağmurlar yüzün
den tren hattını su basmış ve bir hayli 
tahribat yapmış olmasıdır. 

Henüz ınalı.imat alınamam11 olmasına 
rağmen su baskınının Bulgaristanda hay
li zarar yapmış olduğu, mezruat ve me
bani zaranndan başka nüfus zayiah da 
olduğu söylenmektedir. 

Çocuk sevgililer 
Tarsusta yalıalandılar 
Babasına ait 750 lirayı alıp HilAI sine-

ması kapıcısı Mehmetle beraber Adana
ya kaçan Nihal Tahsin ve Mehmediu Tar
susta oturdukları yer tesbit edilmiştir. 

Bunlar bugünlerde İstanbula getirilecek
lerdir .. 

Nihal ve Mehmedin reşit olup olmadık
ları, mevzubahs 750 liranın da Nihale m!, 
yoksa babasına mı ait olduğu tahkik edil
mektedir. Eğer Nihal reşit ise, yani US 
yaşını doldurmuşsa, aldığı para da baba
sına değil de kendisine ait ise hakkın<ill 
muamele yapılamıyacaktır. Fakat 18 
yaşına gelmemişse, ve para da babasına 
aitse hem kendi hakkında, hem de Meh· 
met hakkında takibat yapılacaktır. 



Eminönü Halkevi İçtimai Muavenet kolu azalarııun bir toplantısı 

Hangi cürümler 
Muhilli 
Haysiyettir 

Memurin kanununun 4 üncü ve 
49 uncu maddelerinde yazılı olan mu
hilli haysiyet ve namus cürümler ta
biri mutlak olduğundan ne bu kanunda 
ve ne de diğer kanunlarda hangi cürüm 
lerin muhilli haysiyet ve namus oldu· 
ğunu gösteren bir kayıt ve sarahat bu -
lunmadığından bazı makamlarca te -
reddüdü mucip olmuş ve tefsiri isten -
miştir. 

Bu hususta Büyük Millet Meclisince 
verilen karar, vilayetlere bildirilmiş -
tir. 

Eminönü Haılkevi kültür ve ilim sa- töreni yapılmış, bu bayramlara 3848 
hasında geniş bir prog:::-arnla çalışmak· kişi iştirak etmiştir. 

Buna göre: Kanunen işlenmesi mem 
nu olan ve bir suç teşkil eden her ha -
dise esas itibarile failinin haysiyetile 
alakadardır. Bununla beraber muhitin 
ve içtimai sebeplerin tes'rlerine tabi o· 
lan muhilli haysiyet ve namus fiillerde 
muhit ve zaman değişmekle telakld 
farkları hasıl olabilmektcdır. Bu nevi 
fiilleri vaz'ı kanun tayin ve inhisar e· 
decek şekilde saymağı doğru bulma • 
mıştır. Binaenaleyh kanuni ve inzibati 
bakımdan suç sayılabilecek fiillerin, bu 
amiller her zaman göz önünde bulun -
durularak bir neticeye varı~ması tak • 
diri vaziyete bırakılmıştır. 

tadır. Geçen sene çalışmaları şöyle hü- Halkevi 8 komite ve bir idare hey • 
lasa edilebilir: eti vasıtasile idare edilmektedir. 

180 temsil verilmiş, bu temsilleri Eve kayıtlı 4276 üye vardır. Halke· 
3550 kişi seyretmiştir. 3 konser veril- vi Başkanı bir arkadaşımıza : 
miş bu konserleri .fOO kişi dınlemiştir. - Önümüzdeki sene geniş bir prog-
52 konferans verilmiş, bu konferans • ramla işe başlayacağız. Yeni binanın 
farda 8683 kişi hazır bulunmuştur. resmi küşadının Cumhuriyet bayramı-

6 sinema gösterilmış, 650 kişi sine· na yetiştirilmesine çalışıyoruz. demiş
mayı seyretmiştir. 3 konferansla bir • t' 
lik1e konseri 500 kişi dinlemiştir. 3 tö-
renle birlikte verilen konserde 550 ki
şi hazır bulunmuştur. 5 temsil ile bir-
1.iJkte konseri 1660 kişi dınlemiştir. 

2 resim sergisi açılmış, sergileri 
2701 kişi ziyaret etmiştir. 8 kongre ya· 
pılmı.ş, 286 kişi kongreyi dinlemiştir. 

Bir balo verilmiş, baloya 300 kişi gel· 
miştir. .f ziyafet verilmiş, 492 kişi zi
yafette bulunmuştur. 46 Halkevi üye
si düğünlerini yapmış, bu düğünlere 
7790 kişi gelmiştir. 6 danslı talebe ça
yı verilmiş, 680 kişi bu çaylara gel • 
mişür. 40 gayri federe klüpler maçla· 
n yapılmış, maçları 40.000 kişi sey -
retmiştir. 241 lisan ve meslek dersi ve
Tilmiş, 9562 kişi gelmlştir. 8 bayram 

Şehir işleri: 

ır. 

Halkevinin yanındaki evler 
istinılak edilecek 

Memleket gençliğinin bedeni ve fikri 
inkişafını temin maksadile Eminönü 
Halkevi binası yanında yaptırılan spor 
sarayının in~ası için kazılan topraklar, 
temel atmasına müsait bir seviyeye indı
r;ilmiştir. Yalnız bu sahanın, mevcut pro
jeye nazaran kifayet etmiyeceği ania§ıl-
dığından binanın arka cephesine tesadüf 
,P.decek sahada bulunan bazı evler yıktı
nlacakbr. Bu hususun mevcut istimlak 
kanununa göre tekemmül ettirilmesi için 
Belediyeye müracaat edilmiştir. Mesele
nin ehemmiyetine binaen, işin kısa bir 
zamanda bitirileceği anlaşılmaktadır. 

Poliste: 

Bu itibarla muhilli haysıyet ve na • 
mus tabirinin tefsirine lüzum görülme
miş ve bu mefhumun kanunun tatbiki 
ile mükellef olan salahiyetli mercile -
rin takdir ve ictihadlarına bırakılması 
muvafık olacağına karar verilmiştir. 

Birbiri ardına dört 
kaza oldu 

1 - Beştktaşta Ortabahçede Dizi so· 
kağında 1 4 numaralı evde oturan Nec
minin 6 yaşındakı oğlu Nazmi evin üst 
katındaki pencereden düı;müş, ehem -
miyetli surette yaralanmıştır. Yaralı 

çocuk, Şişli çocuk hastanesine kaldı • 
rılrnıştır. 

Floryaya vapur iskelesi yapılacak 
Vali ve Belediye Reisı Muhittin Üs· 

tündağ dün öğleden sonra FJoryaya 

Çocuğun bqnıı ya~f f 
Şişlide Meşrutiyet caddesinde Kev

ser sokağında 42 numaralı evde otu • 
ran Menekşenin 6 yal_iındaki kızını ba-

2 - Yenipostane arkasınd~ kravat 
fabrikasında çalışan amele Selim kızı 
Tayyibe, fabrikada çalışırken elini ma
kineye kaptırmış, parmakiar: kesilmiş
tir. Yaralı kadın Şi~li çocuk hastane
sine kaldırılmıştır. 

3 - Karagümrükte Salmatomruk
da oturan seyyar satıcı Mustafa oğlu 
İsmail Fener caddesinden geçerken a
yağı kayarak düşmüş, başından yara -
lanmıştır. Mustafa, tedavi altına lın -

.. 

gitmiştir. 

Belediye, iki senedir Floryanm ima
rına büyük ehemmiyet vermektedir. 
Bu hatta işleyen terenlerde ücretlerin 
ucuzlatılması üzerine Floryaya rağbc· 
tin bir kat dnha artacağı umulmakta

şından taşla yarahyan komşusu Nadi· mıştır. 

dır. 

ye yakalanarak müddeiumumiliğe ve- 4 - Pangaltıda Çeşme sokağında 81 
rilmiştir. Yaralı çocuk Şışli Çocuk has-• numaralı evde oturan Bogos oğlu Mo -
tanesine kaldırılmıştır. ray, Galatada Serçe sok.a~ında, y~klü 

bir kamyondan eşya indırıı-ken ayagına 
düşen bir demirle ağırca yaralanmış • 
tır. Moray, Beyoğlu belediye hastane
sine kaldırılmıştır. 

Bu münasebetle Muhittin Üstündağ 
buruda yapılacak yeni inşaat etrafında 

içince kabadayılığı tutmuş f 
ıneşgul olmuştur. Tophanede Yamalı hamam nıüsteci-

FJoryaya bir vapur iskeıesi yapı. - ri Ahmet, evvelki akşam fazla rakı iç
ması düşünülmektedir. Bu suretle Fl~r- miş olduğu halde sokakta gezerken ce-
Yn karadan olduğu gibi denizden de Is· . . 
tanbula bağlanmış olacakhr. bınde bulunan bır sustalı çakıyı çıka-

Bina ve arazi memurluklan np sağa sola sallamağa başlamış, o sı-
Hazirandan itföaren birleştirilecek rada oradan geçen Eleniye de sarkın • 

olan belediye bina ve arazi memurluk· tılık ederek çakıyı koluna saplamak ü
Jarile belediye tahsil şubelerinin vazi
felerinin birleştirilmesi hakkında tet -
kikat yapılmaktadır. 

Bu tetkikat mayıs sonundan önce 
bitiri1ecektir. 

·Mecidiye köyiinde 
8abıhalıların 
Çılıardığı bir havğa 
Mecidıye köyünde evvelki gece bir 

yaralanma vak'ası olmuştur. Hadise şu 
şekilde cereyan etmiştir: 

zere iken yakalanmış, müddeiumumi • 
liğe verilmiştir. 

Abdülhak Hamit 

---

• • mevlud ıçın 

Mecidiye köyü gazinolarından biri· 
ne sabı:kalı Pıç Ali, Mahmut ve gene A· 
l! isminde 3 ki§i yanlarında kadınlar 
da olduğu halde gece geç vakit otu -
rup rakı içmeye başlamış!ardır. Bir a· 
ralık aralarında bir kavl!a zühur et • 
miş, kav·gamn önüne geçmek isteyen 
polis memuru Ferıdun başından taban
ca kabzasilc yaralanmıştır. Bağırması 
üzerine etraftan yetişen devri~e bir 
müddet sonra vak'a mahalline gelmi~
Jerdir. Bu arada mütecavizler firar et·ı 
mişlerse de yapıla·n· ta~ib:lt _net!cesin • D~n, T~kiye camilnde, şair Abd~l ha~ Hamidi~ ruhuna ithaf edilm<.!k üze-
de bunlar ele gcçırılmışlerdır. re bır mevlud okunmuştur. Yuknndaki resım, mevlud'dan bir intıbadır. 

Emniyet sandığında 1 O yrl evvel 
yapılan bir sahtekarllğm hesabı 
Mürşide isminde yaşlı bir kadına kolaylık olsun 
diye e: irıden mührünü alan memur, kadının 

banka dan parasını mı çekıniş? 

1927 yılında Emniyet Sandığında ccre-ı kcderek gitmiş. . ı-W 
yan etmiş olan bir sahtekarlık davasına Suçlu Etem Hamdi, bu iddiaları ın 1• 
aradan tam on yıllık bir fasıla geçtikten etti, Mürşidcnin bizzat parasını alınış ot· 
sonra, ağır ceza mahkemesinde evvelki duğunu söyledi. Şimdi kırtasiyecilik ~ 
gün bakılmıştır. tiğini, geçen on sene müddet c~~~sı~i. 

Suçlu Etem Hamdi isminde kır saç _ memlekette dolaşmış olduğunu s~j ıe. iJl 
lı bir memurdur. Davacı da Emniyet San Mahkeme diğer şahitlerin celbı ıÇ 
dığıdır. Hadisede dinlenen şahit Mürşi - davayı talik etti. 

demin ifadelerine nazaran da bu sahte - Çalınan mant) 
karlık vak'ası şöyle olmuştur. Davayı 67 Tepebaşında oturan bir eve, ev sahil". 
yaşında yaşlı bir kadın olan Mürşidedcn - il 
dinliyclim: lerinin sokakta bu1undukları bir sır • 

da, kapı kilidini kırıp girerek, l{oço 
- Emniyet Sandığına beş bin lira ya- nun pardesüsünü, karısı Margarit~nd·~ 

tırınıştım. Her ayın on altısında gider ve . iJ'I " mantosunu aşırmaktan Eyüp ısm , 
paramın faizini alırdım. 927 yılının da bil 
bir nisan ayında gittim. Sıra heklıyor _ birile manto Nişantaşındaki evinde e

luRan Musa Karaşallı'nın dördüncü c dum. O aralık Etem Hamdi yanıma gel-
di. Burada ne bekliyorsun? diye sordu. zada duruşması yapıldı. 

Faiz afacağımı söyleyince: Eyüp, cmantoyu çalmadım ve b~ 
Musaya da • tabii - vermedim. Parde 

- Sen dur. Zahmet etme muameleni 11' 
ben yapayım, cüzdanınıa mührünü ver süye gelince, onu Arnavut Rızadan 5 

dedi. Ben de kendisine cüzdanımla müh- tın aldım• diyor. 
rümü teslim ettim. Biraz sonra Faiz iJc Orta yaşh bir adam olan Musaya g~ 
mührümü getirdi, meğerse 0 aralık ne lince, o da, cbana ıborcu vardı, borcı.ıll e 
yapmışsa yapmış ana paradan da 3100 li- mukabil getirip bıraktı. Kendisi e~iı:ı~e 
ra kendi namına almış. Bu işe Emniyet bir hafta evvel taşınmıştır» şekli1l 
Sandığı ancak üç ay sonra muttali oldu. ifade verdi. 

Mesele dallandı, budaklandı, o sırada Duruşma, devam edecek, tahkiı.ııt 
Etem Hamdi de Emniyet Sandığını ter· tekmillenecektir. 
========================================~ 

Boğaziçi lisesinde müsamer~ i 
Dün, Amavutköyündeki Boğa~~r 

lisesinde de mezun talebe şerefine ~. 
müsamere verilmiş, binden fazla daV~e' 
li huzurunda talebe tarafından n1uh 
lif milli oyunlar oynanmıştır. P 

Oyunlar bittikten sonra da rnekteğ· 
muallimlerinden Muhittin Sandıkçı ~t 
lunun Fransızcadan adapte ettiği. d i.f 
perdelik güzel bir piyes temsil edılJilaJl' 
tir. Bu piyeste, eseri adapte eden F'r .. 111 
sızca muallimi Muhittin SandıkçıoS 
da rol almıştır. 
_.._.,_...,_, ............. --~~··~ ·- ........... ~ 

TAKViM 
MAYIS _.-/ 

Rumt sene 
24 

A.rabt seııe 
14$58 1Bi>6 --Mayıs Resıııl sene Hızır 

11 1~J7 19 
_.-/ 

ıAUAıl 

"'· ~). 

9 09 
4 35 

013 
LJ. 

E. 4 4a 
z. 1.& 10 

1 LAN 
·ıe 

Osmanlı Bankasmdan: Osmanlı bankasının Galata İdarei MerkeziY~11• 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri Gışeleri ve kiralık kasa daireleri, gelecek t· 
ziranın 1 jnci salı gününden itibaren iş'ari ahire kadar, aşağıda yazılı sa

9 

lerde açık bulunacaktır. 

G ALATA İDAREİ :MERKEZİYESİLE BEYOGLU ŞUBESi : 

G1ŞE SAATLERl 

Snat 9 dan 12 ye kadar } 
• 1 a,ao • 15,30 {l • 

Adi gUnlerde 

» 9 • 11,30 a • Cumarte$1 gUnlerl 

KİRALIK KASA DAİltELERİ SAATLERİ : 
Saat 9 dan 12 ye kadar 

• 13,30 :t 17 l> • 

:t 9 • 12,30 • • 

YENİCAMİ ŞUBESİ : 

GiŞE SAATLERİ 

Adi gUnl rde 

Cumartesi gUnlerl 

Saat 9 dan 16,30 a • Adi g Unl r d o 
» 9 » 11,SO n • Cum artesi g Unlerl 
ItiRALIK ARSA DAİRELERİ SAATLERİ: 

Saat 9 dan 17 ye kadar Adi gOnlerde 
• 9 • 12,SO a • Cumartesi gUnlerl 



..... 

Orta Anadolunun şifa ve sağlık 1 
kaynağı: Sivas numune hastanesi 
110 yatağa ye bir çok modren paviyonlan olan 
bas tanede her'iba JÜz)erce kiti tedavi edilİJOI' 

.._Sivas (Husul)
~ Nümune hu • 
:.: Sivas w çev
._~. ~ğlık ve tlfa 
.. :~ Orta Ana· 
to1-1a büyük bir 
~ b7.1nm1ı bu· 
~r. Vi1lyetin, 
.. &aenıu sağlık mil :--i olmak üze. 
'e k.ırciutu Nflıma • 
~~eli Sivu 1· 
'-tn komşu villyet 
t...1 .. -~ sağlık Jht}>. 
~~uıı temin et • 
._tedir. Hastane 
'-a de Memleket 
~nesı, 925 de Ntl 
'1 hastanesi adı• 

•ltnıştır. 
lrft._lfastane az za .. 
~da çok ilerliye
~ evvelce küçük 
ft iki bina Yulccln4a: SlıNu Niımuu ........ io,_,.ı.n Wr """'4.. 
~ it.. ~·~ • A,al1da: Butaeaı. pcıvt,Oftlanllclaa ~ 

s 

Memlekette gençlik bayramı l 

~ ~Ugün butun ihtiyaçları karşılaya-ı cuıtur. . 
~Uç P&viyonda ayrı, ayn normal bir Bq hemşire Fevzıye Belen ve. arka-

~~_faaliyet göstemiektedir. Pavi • dıışlan Rahime, Makbule, . ~~ de • :Mnada ~Wı: INıJll"""""""" lıq ııflzel ııflr«...,_ 
il..~ . -k 1 k I · ·' · d- if len buyük m • ._ n~- •• t_._..,_ 'L..-"-n-·• D ıı.., bayramında. AUC. Bd ,.,_ • .-·-... ~ ~ yem ve mu emme ovuş ar, iızer.ıerıne uşen vaz e •• -w.c unarlM' ~ ,,_ 
ilik, Ye, dahiliye, göz, kulak, Polikli- tizam ve titizlik ile başarmaktadırlar. 
~bekleme yerleri, eczaneler, idare Denilebilir ki bugünkü modern v~ M er zi~onda kan 1 ı 
Nı a odaları, hele çok mükemmel ve mütekamil hali ile Nümune hastanesı, :.! ' 
bir &çan bir bahçe hasteneye ayn Orta Anadolunun en verimli büyük bir B • b v 

~=-~llik ve ayrı bir hususiyet ver - şifa ve sağlık kaynağıdır. ır oguşma 
~r. 110 yataklı olan hastanenin Ncş'et Nafiz Merzifon, (Husus!) -Şehrimize bağ· 
~rı güne noksanları ikmal edilerek lı Türnük nahiyesinin Löşdüğün kö-
~·noksan yok denecek bir hale ge- pı .... ı "' dk b .. aldügva11• yünde evvel4ci gün bir cinayet olmuş, 
~i ltir. Bat hekimliğe sağlık ve iç- a1UJI 111 1 '!f va neticede bir köylü ölmüş, biri de yara .. 
~ ya~~ direktörü Mehmet Şerif dolu yagdı lanmıştır. 
~lı edilınış, ~enüz geleli ve_ işe baş- Palu, (Hususi) - Kazamıza üç saat Hadise bir hiç yüzünden çıkmıştır. 
~P':k az bır ~ o~d~gu ~~l~ şimaldeki Abrank denilen ova üzerin • Köy muhtan Şerif köye dönerken yol· 
l'Q~ he_rk~ sevdırmıştır. Bulun deki köye ve civarına bir kaç gün ev. da Ahmet isminde bir köylüye rastla· 
12 )e rın ~~il sabahın 8

,S dan vel fındık büyüklüğünde ve üç santi .. mış ve bir müddet evvel bir dayak h1· ~ ve o~l~en sonra da dolup metre kesafetinde dehşetli bjr dolu yağ- disesinin kahramanı ol~ bu adamla 
fea.i fefka ve butun hastaların dert • mış, bütün ova su içinde kalmıştır. İn· bu yüzden aralarında münakap başla· 

:il .. _ t ve alika ile dinlenmektedir. sanca zayiat yoktur. ınıştır. . .. 
~!la baş hekim Mehmet Şerif ol • Bu sırada Mehmet isminde bır koy· 
it.~ Uzere operatör Fikret, nisaiyeci Bir sığırtmaç boğuldu lü de münakaşaya karışmış, m~tar bu 
~~lak mütehassısı Etem Yet· • sonradan gelen adama karşı ku~\Ir ~t • 
\e; • löz mütehassısı İbrahim. Ront • İpsala, (Hususı) - Kazamwn Kar- rneğe başlamış ve nihayet sopa ıle uze· 
'lllfltehassısı Talit Civelek hergün puzlu gölünde evvelki gün bir, sığırı • rine yürümüştü:-. Mehmet bu vaziyet 
'th,._~ ~ çalışma ile hastalarını tedavi maç ':><>~lm~tur. Tüccardan Şapçılı karşısında derhal tabancasını çekmiş v: 
~ ve hastane işleri üzerinde bü· İbrahımın sıgırtmacı olan Cemal su - muhtarın üzerine iki el sıkarak kendı· 

al4Q göstermektedirler. dan bey~le g~rken müvazen_:sini sini bacağından yaralam~ştır. Bu s~ra • 
!'o.! lı:aq. ~ıya sıralanan modem üç kaybetmış ve ~ulara ka!'ılarak ~l • da muhtann kardeşi Bekır de gelm~ ve 
'.__P,a~yonun her köşe ve bucağın • muştur. Cesedı ancak bır kaç gun son- ağabeysi ile bir olarak Mehmedı dov .. 
,~ve büyük bir intizam ilk na ra Molla Matina gölünde bulı.µmıuş • meğe başlamıştır. İki kardeşle Meh • 
~ . gôze çarpar. • tur. met arasında uzun bir boğuşma baş 
~ ~une hastane$inin çok rnükem • 1 k I k ~ göstermiştir. Bu sırada M~et ~ban· hır de laboratuv:ırı vardır. Her ay KOçtl mero e et haberlerı casını ikinci de~a. ateşlern~, ~k.~r ~1-
:4- ı,.. __ olarak hariciyede 25 • 30 arasın- dığı yaranın tesırıle derhal ol.M~tur. 

:""V\r Manisa llktelrba& lllifettqlitJ 
.ha.-· etli ve rnuvaffakiyetli ameli • M olsa CHuswd> _ Bd1rne llt .. _drl _ Katil yakalanmıştır. ~I' ı. .. _ lm kt . . d .. a ı.c: sat mü 
L~ ~arı a a, nısaıye e en guç fettlşllğlne tayin edllen İlhandan uç.t:un Yl-
~ktıYa.tıar ve doğumlar iyi netice ver !Ayet ktlltür yasa kurulu balığına ve tefti§ Adanada dört kişilik bir aile 
~it edı~. Bu arada gene vasati olarak reisll.ğine merkez llktedrisat mütettl§lerin - ehirlendi 
'- ll'rlıkde de 2,0 • 300 kişi tedavi den ceıtl OiinoJ t&J1n edllm1fUr. l 
~lta~ene edilmektedir. Nümune llaDisa ......._. ds Wltedata Adana, (Husu~i) - Şehrimizin ec • 
~, h nesın~ bütün işler makineleşmiş Manisa (Busu.si> - lıleJnJetet hutanell zacı ve kimyagerıen.ru:ten İfasan Tah • 
"-' er Şey tam bir intizama konmuş - g6z mtitetıaua doktor IJnbt Oöaçan AJ- sinin anne ve babası ıle iki kardeşi, 

dın lfemleM baRaneıd ds mDteh••"• - ·çarşıdan alıp yedikleri taze peynirden ~ta . _ tma, 8lftS NGm.11118 bUtaneal Kils mltebu- " de hal t d · l lı S rıenın temizlik ve diger işle· ınaı ibrablnı Tlbdbı van••ra &aJln edllmlf- zehirl~ler, r e avı a tına a • 
Çalışmak üzere 36 hademe mev- lerdlr.. narak kurtarılmışlardp'. 

P•zar Ola H•An Bey Diyor Ki : 

••• Ayda da hQat VU'IDJf 
ama.. 

••• Burada lnnnlar daha 
medeniyeti kabul edecek hal
de dejiJmi§ler. 

Hasaıı Bey - De.ene ze -
hirli gazın, tant'ın. tana -
renin ne olduğunu henüz bil
miyorlar demek! 

Vstte : Balıkesir 19 Mayıs baynımmd an iki ~mif-ömlnde 
Altta : Manisada baYTam yapan halt Atatürk baml ·• 

Büyük önder Atatürk'ilıı SamsUJ\a a· ;yıs ve gençlik bayramından muhtelif in· 
' k b t,.. gu" n- ... 1-'önümtl ve gençlik tıbalardır. 
ya aslfi~ nwu~.._. --···------------------------bayramı olan 19 :Mayıs memleketin her lflA••••••••••••~ 

=~~:..~=::: OKULLAR PAZARI 
leri yapılmış, müsabakalar tertib edil • Devrekte Son Poetanın umum bayii

dir. Sahibi Mehmet Gülendir. Her 
çeşit matbualan buradan tedarik et
mek mümkünd6r. Son Posua için 

miş. gençlerimiz muhtelif sahalarda be -
,den hareketleri yaparak halka gençliğin 
J>üyiik önemini göstermi.pir. Yukarıdaki 
resimler İzmirde, Adanada, Konyada. Ba-

ı ·bkealrde, Çan•kkalede kutJulınan 19 M'a· ._ ____________ ., 
abone dahi kabul edlHr. 



j BiR TERZi OYUNU 1 

Nasıl külih giydirirler? 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

Ba yılki kırk gün kırk gece yaz ten - çıkarak bana o alqam o tek pantalonla 
Jlklerinde bir de eski esnafın peştemal birlikte bir de kostüm ısmarlattınyor. 
tupnma töreni yapılacaktır. Bu, çok hoı , Uzatmıyalım: Uç _gün sonra pantal~nu 
bir feY olmakla beraber, bari oldu. ola - .almıya geliyoruz, bır ~e pantalonu diz -
cak, festivali tertip edenler, bu yılki ten· ı !erimize geçiriyoruz ki Allah pantalon 
llklerde yeni esnafın müşterilere nasıl ve eyliye! 
ne biçim külihlar giydirdiklerini de İstanbulmı eski anüka tiplerinin Ham-
yapbrtsalar! sinin plvan haltetmiş yanında! 

Ben, bundan bir iki ay önce, bazı es • Herife pey vermemiş olsaydım panta-

FOX'UN /Ki GüZEL YILDIZI 
Rochelle Hudson Delmtı. Bgron 

Çift Şahsiyetli Yıldızlar 

aafın bana nasıl ve ne biçim külihlar lonu orada bırakıp ve kostümden büsbü
lfydirdiklerini bir gün Son Postada yaz- tün cayıp savuşacaktım. Fakat peyim ya
Dllf olduğum gibi geçen hafta da başka 'nacaktı. Derken terzibaşı çene yapmıya 

bir gazetede, gene bazı esnafın bana oy- başladı: Bir Amerikalı muharrir Holivudda lkadaşlarınm, şimdiye kadar tanıyanı. 
namış olduklan o~ bire~ _parça _Yarın yeleceksiniz, bu pantalon yö - ffa•dı•s19r yıldızlar arasında çok enteresan bir tet· dıklan bir şahsiyettir. 
dem wrmU§twn ki bunlardan blnsı bana receksiniz mum yibi!. Nerede kusur var, R =??:: kik yapmıştır. Bu tetkik sinema san'at- Herkese karşı çok nazik davraııııl 

Sinema san' atkô.rlarinı nasıl tanırız, 
lıaddizatinde kendileri nasıldırlar? 

karşı oynanan bir terzi oyunu idi. biz heps~ düzelteceğiz! - -- kirlannın çift şahsiyetli olduklarım bu aan'atkArın hakiki şahsiyeti anlat' 
Meğer o zaman ° gazetede, bir parça Ertesi gün gittiğim zaman pantalon 8'$ISI meydana çıkarmakla halk arasında bü- lamamıştır. t 

çıtlatmış olduğum bu oyun hlll devam b- b-t- berbatlaşmıc:tı Bütün dünkii o yük bir alAka toplamıc:tır. Gene Baymond 
· be · h be · okmuş' us u un :.' • Ot b.ld ·ıh lar " aJf 

ediyormut ta nım a rım ~ be bozukluklar yetmiyormuş gibi şimdi haz- omo 1 en 1 am Sinema muharririnin iddiasına ıö • HaJk tarafından tam manasile roın 
Şm:,di ~iki de aziz :.kuyu anlatacağı~ nesi de bir hayli darlaşmış, paçalar kı - Bu yazının henüz serlevhasını yazmış- re balkın tanıdığı, karakterini çizdili 

nim ura uzun uza ya · 1 tı tun. Arkadaşlarımdan biri gördü:. sinema san'atkarlan haddi zatında bu bu terzi oyununu okumadan önce gene sa mış . · . . 
ba§ka bir gazetede benim başımdan geç·, Terzıbaşının __ yenı çene num_araları ü- - Vaz geç, dedi, yazma! karakterden !bambaşka bir hüviyet ta· 
mlf bir iskarpin oyununu da okumut ola- z~~e ~i~ ~- eun de oradan eli kolu boş , Sordum: şımaktadırlar. İşte bu tetkik içine li · 
caklardır Amma diyecekler ki fimdi: donup iki gun sonra gene oraya damLı - , - Neden?_ . ren yıldızlar haklkında muharririn tıs· 

· dık - Böyle bır yazı yazdıktan sonra bıze bit ettiği çizgiler şunlardır: 
- Esnafın ~yna,dığı oyunlar hep sana Bu sefer baktım mübarek, ütü kuvve- artık selamı sabahı kesersin de... Fred Astaire 

mı rutlıyor böyle. be · d ı * 
Tabii bizim gibisine tayyare piyangosu, tile biraz giyilir gibi olmuşa nnyor u. 

devlet kU§U rastlıyacak değil yat Bu defa terzi bafl, te~gAbtar, makastar, 
Esnaftan bazılarının oynadılı bu 0 • kalfalar, çıraıw.ır hep bırden etrafımı sar

yunlar, elbette yalnız bana değil; bqka- ,dılar. ~ tam ma~azanın kapa?a~a
Janna da rastlıyordur. Fakat herkesin e- ğı dar vakitte ve loş hır yerde heps~ bır
U kalem tutmadığı ve berkesin benim gi- den gayrete ıelerek mahud nesneyı ba
bı dertlerini uzun uzadıya yazacak say- na yutturdular. 
falan yok ki tutsun da bunlan birer bi- Bir de ertesi iiln onu eiyip de akşama 
rer yazsın! Hiç şüphe yok ki bu gibı ya- kadar dolaştıktan sonra, ne göreyim, o 
zı1arımla ben burada esnaf elinden canı gene aynı hamam, aynı tasa dömr.esin 
yanmıı bir çok zavallılara tercüman olu- mi? Çizgiler bozuk, ütüler çarpık, dizle
yorum. Gelelim, fimdi hill devam et - rin yukan iç taraflan pot içinde hame 
mekte olan bizim terzi oyununa: dar, bel ıeniş ... 

Bir akşam vitrinleri renk renk, çefit Daha ertesi gün terzibaşı bana kostü -
çeşit kumaşlarla bezenmiş altlı üstlü bil- mü teslim edecekti. Bunun için yeni 
J{lkçe bir terzi d~a dalıyorum. pantalonun bile iki defa provası yapıl -
Maksadım: Kendime hafifçe bir ku - mıştı ve bu kostüm için terzibaşı bana 

maştan tek bir pantalon yaptırmak ... LA- şu teminatı vermi§ti: 
kin terzibaşı ağzımdan girip burnumdan (Devamı 11 inci ıa11fa.da) 

,.t-ôNOL f$LEUI .. 
Çoculı ağzında 
Yeniz bir ıarlıı 
lzmirde oturan bay Z. Ayalwp 

memlekette metres bayatı yapyan 
Pftlerin lfttikçe çolalmakta oldulu 
fikrinde: 

- Fakat kabahat erkekte mi, b • 
dmda mı? Bir türlü anlayamıyorum, 
diyor .. 

Okuyucumun mektubunda insanı 
"6tünddrtecek bazı ıörüfler de var, 
llze bir kaç parçamu nakledeyim: 

- Dntnne dÜ§Üne mes'uliyeti daha 
ziyade kadını yü)dtyeceğim pliyor. 
l'ilhakika bence derdin başı bazı an
nelerin çocuk1anna •ilam terbiye 
verememelerindedir. Balnnız IU hldi
aeye: 

15 mayıs günü tayyare tehitleri için 
Yapılan ihtifale gidiyorduk. Şehitlile 
1apan yolun kenannda bir sürü çocu
fu sıralaıımı§ gördük. Hep bir ajmtan 
fU §81'kılan söylüyorlardı: 

cBayan bay.sız olamaz, 
Bay bayan.n.ı olamaz!, 

Ve arsız arsız da eillilşüyorlardL 

* Hatınma &eldi 8, 7 yıl evvel Bur -
adaydım, bir Rus kadını ahbabım 

vardı. Bir liln bu kadın (5) yaşındaki 
çocutunu da alarak bir meme yerine 
litmişti. Çocuk orada l1kıftı, annesinin 
ku1aima fısıldadı. Annesi de ona: 

- Mezarsız bir yere git, dedi. 
Çocuk attti, gitmeaile de gelmesi 

bir oldu: 
- Mezarsız yer bulamıyorum, di • 

yordu. 
Nihayet mezarsız yeri aramaya bfr-

1ilde gittiler. 
Ayni ahlik salibetini bizimkiler de 

vermezler diyemiyeceğim, fakat istis
naların çokluğuna dikkat etmez misi
niz? 

Netice olarak: Erkek ve kız çocuğu 
yetiştiren annedir, diyecelim, bil -
mem siz bu fikre lftlrak etmez misi -
nJz?:t 

Ben sadece mektubu afltunuma p. 
~ekle iktifa ecilyorum. 

- Kalabalık yerlerde niçin korna ça
larlar? 

- Herkes koma sesini duyup kaçsın 

Bu san'at'kirı halk nasıl tahmin • • 
der, bilir misiniz? Gamsız, baavmt., 
vaktini dan.singlerde, terzilerde, ellen• 
celerde geçiren bir adam. .• 

diye!.. Filhakika şıklığa son üre • 
- Bilemedin; herkes koma sesini duy-

. ce düşkün olan bu san'atklr ata 'binme-
sun, bizi görsün diyedır. ği, kovboy filmlerini seyreylemeji pek * . _ sever. Sessiz sadasız çalışır, yüzü az IÜ 
Açık otomobil kapalı otomobile mu • ler. Arkadaşlarının kederlerine iftirak 

reccahtır. Açık otomobilde insan ken • eder. Mümkün olduğu kadar onlara 
dini daha ifi gösterebilir. maddi, manevi yardımlarda bulunur. 

* Herkesin gözü bllyüktedir. Fakat ne -
dense hiç kimse otobüsü otomobile tercih 

Ginger Rogers 
Halk bu eüzel ve sarışın yıldızı •ka

bına sığmaz bir kız• olarak tanır ... 0-
etmez. nun dalına güler yüzlü, şakacı, hobba * .. bir miı.aç sahibi olduğunu sanır ... 

Otomobilin fenerlerini muref_feh ya • Halbuki Ginger Rogers iş haricinde 
ııyan insanın gözlerine benzetıyorum... çok ciddidir. Stüdyodaki işi biter bit • . . Jdt# 
Benım. oı"bı· fakirlere dogruv bir kere bile h lb" l .. .-fw Sinema azemının yeni ve ıevim?i yı 

.. _ • , mez ~ spor e .. ıse ermı. ~er ve Ju:nc Storey 
donmuyor. dolaşmaga çıkar. Studyo hancinde yll· .ın. b" d 1:11. lı 

1 
k t ılan bu sat" 

* - h" bir .. wa ır eilAan o ara an 
4 zwıe ıç şey .surmez. fUl san'atkAnn romantizm ile yakıll Bir kadına sordum: 

- Ev idaresini bilir misiniz? 
Dudak büktü; cevap verdi: 
- Ben otomobil idare ederim. 

* Dolmuşa bir ıdam var. Külüstiir tak· 
si var. Lüks taksi var. Külüstür hususl 
var. Lüks hususi var.. Bet parmak albf 
hiç biri ötekine benzemiyor .. 

* Adam otomobil albnda kalmı§tı. Avazı 
çıktılı kadar bağırıyor, saçlannı yola .. 
yordu: 
· - Eyvah ben fimdi ne yapacalım? 

- Merak etme, dediler. Yaran hafifle; 
bir iki günde ıeçer. 

- Ona üzülmüyorum. Kanma nasıl 
cevap verecellml düşünüyorum. Bir ka
dının idare ettill otomobil altında kal • 
dılum duyunca kıskanacak, bu ytlzda 
demedilini bıralmııyacaktır. 

* , Otomobil sahibi evli adamın lmkanc 
karısına acının: Her akpm bir kere 18 • 
raja lidip otomobilde kendi sürdilliln -
den bqka bir ellD8 kokusu var mı, yok 
mu?. Muayene etmek mecburiyetinde -
dlr .... 

IMQl , 
q 

Kathaıine Bephmn dan veya uzaktan hiç bir alikası Y~ 
Halkın ve ayni zamanda ıtW:lyo ar- tur. 

Caroız. Lomban'ın m yeni 
nıt~lriri 

Yüzde ~ bir sporcudur. Boks, Y~ 
me şampiyonlarına bile ders vereC""" 
derecede iyi yüzme ve boks bilir. 

Clark Gahle 
Stüdyoda güler yüzlü, şakacı oı; 

bu san'atkir stüdyoda, kadınlar~ .. k dl 
flllllda, erkeklerin ve halkın goziill 
Oç muhtelif şahsiyet taşır. ··~ 

Kadınlara karşı nazik, fakat ıau _ 
clti!ldir. Flirtlerden hoşlanmaz. erke)' 
lere karşı nezaketten ayrılmaz, fa)' 
oıiların karşısında çok ciddidir. " 

8ttldyoda hoşsohbet bir arkadat 
lan Clark Gable evinde ağır başııflı'• 
Ve u güler. 

Yeni filmler 
Ulyan Barveyin yeni filınl ıf! 

Lnyan Harvey, ezell partoneri ~ 
J'rMsch ile birlikte (Yedi tokat) a Ço) 
bir fllın çevirmektedir. Bu :filJ!I 
ellenceli bir komedidir. Müzik ~ 
dahi zeng'indİ}'. 

•Vaqovada bir vak'a• _.-At4 
Bir Alman stüdyosu bir Leh stüdy;;,. 

ile birlikte Almanca ve Lehçe (V'~,.. 
vada bir vak'a) adında bir film çe 
mektedir. 



lrigiliz "futbolunda dakika 
ve saniyelerin kıymeti 

IJç pas bir 11ol - ln11lllz fotbollnde ller tutmalı 
meselesi - halıemlerln roll - lıorne~I 

nasıl atıgorlar? 

Y•••• ı Ömer •••I• 
-a-
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 380 -
Başka kadınlarla alAkadar 

olmayacak erkek 
Beğendiğim erkek tipi: 
Boyu: Orta veya uzun, sıkleti: Nomul 

ve göbeksiz. Esmer, kumral veya sanpn 
olmuş bence ehemmiyeti yok. Yeter ki 
güzel gözlü, müşfik ve temiz bakışlı ol
sun, duygularını gözlerile Ulatabilsin 
ve hislerimi gözlerimden aniamasmı bil
sin. Yüzü1 elleri ve sesi kadına ber>,,eme
melidir. 
Ahlikı: İnce ruhlu, dürüst ahJAkh, iz

zeti nefsi yüksek, kadınlara kaqı dddl 
ve hürmet.kir görünmeli. fakat al•bda:
olmamalı, yalnız efine tef.kat ve alika 
göstermeli, hissettirmeden ana hlJdm ol
malıdır. 

Yaşı 30 dan aptı, hnlamw w nhatl
na düşkün .olmamah Yuvw umma hiç 
bir fedakirhktan çekin= Yflir. lılee
leki subay veya mühendis olnwh 

Uı41f-
(Stırih adra « iınüaia upiM 

(istememiftü'} 
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Orta tahsil kili 
Hayalimde can1andırdığım erkek tipi 

tudur: 
l - Vücut: Orta boylu, yakı1Jldt, çehre 

değirmi, kaş ve göz siyah. 
2 - Tabiat: Aile yuvasında şen. Yav

rularına ve ailesine bağlı ve sadık. Ken
disini herkese sevdirmeyi bilmelidir. 

3 - Bilgisi: Şimdi orta tahsillere iş ol
madığına göre her halde lise ve~ yük
sek mektep mezunu bulunmalL Maama
fıh zengin olursa orta tahsili de kafidir. 
Elverir ki kendisini beğenmesin. Bence 
bu şartlar mevcut olan erkekle evlenmek 
insanı mesut eder. 

Zile kazası N. S. 
(Sarih adresinin :rıetrini isteme11\iştiT) 
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Kadın kocasma emniyet etmem 
Vücud esmer veya beyaz tenli olmuş, 

bunun hepsi birdir. Çünkü gönül kimi 
severse güzel odur. Çiinkü gönül ferman 
dinlemez. Bütün dünyaya hakim olan hı.ı 
gönüle hakim olamaz. Napolyon gibi ... 

Tabiati: Bence bir kadında kocasıİıa 
karşı büyük bir emniyet olmalı. Çünkü 
bizim kadınlanmızda kocalanna karşı 
emniyetsizlik göze çarpar. Sonra bı,r ka
dın çok gezer olmamalı. Kimseyi taciz 
etmemeli ve dışanya sır vermemelı. 

Bir kadında orta tahsil kafidir. Ev ka
dınında büyük tahsile ihtiyaç yoktur. 

Gümiilcine Odos Leoforos 
4 Ağustos Ar. 89 
Şükrü lbrahim 
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Kadı11m şurası $iyJe, burası 

böyle olsun demek boş şeydir 
Bence kadının şurası böyle olsun, şu

rası şöyle dursun sözleri hep boştur, ha
yalperestlik tezahürüdür. Hayatı muhtP
lif şekillerde kabul edenlere karşı (Gö
nül kimi severse güzel odur!) darbuncse
li kifidir. Çok bilenin çok yanıldığı çok 
kere vakidir. Çünkü bu gıDi şeyler hep 
talih oyununun neticıelerinden ileri gelir. 
Esu itibarile kadın hayatta bir eş de
mektir. Bu hayat eşinin flOY, sima, ahlak 
maddi gii7.ellilderin arbrdıjı gibi lcadın

~'ki manevi giiııeJlilderiD yükselt
ımai :için de korasm.a merbut olması ve 
kDnaiı yuvayı swle&e ~ bilgi 
w ~de haiz lııaJtmlDMI elıpmdir. 
BiyJe bir hdm• ~ 12\'k ve kıy
meti r' ... tir. r.....- Dili sw: •• badutucı; 

•. !'aa' 
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Şifle ulabla bthı 

Tahsili olsun biraz, 
Severken etmesin naz, 
Bu kederli dünyamda, 
Olmalıdır o bir caz. 

* Beni sanıp budala 
Uçmasın daldan dala 
Eğer böyle olmazsa 
Ben koşanın o bala, 

* Ekonomik olmalı, 
Yüreğime dolmalı, 

Kanm olacak kadın 
Benim için solmalı. 

* Ben tombulu severim, 
Bana kulu severim, 
Kavga etmezse eğer, 
Bulundu dengim derim!. 

Bursa: Kif'azoğlu. 
(Sa.rfh cıdresinia ve iami?Lin nur.ini 

istemeaqtir) 
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" Saad eti parada aramam f ,, 
İki yıl~ eş seçmek hakkına aahip bu

lunuyorum. Beğendiğim kadın tipı şu
dur: 

Mütenasip bir endam üzerinde sev.ı.mli 
bir yüzle süslenen bir baş, kremle yu,mu
şatılmış bir ten, zamanına göre 3ert veya 
yumuşak tabiatte, yuvasını aever, dürüst 
bir kadın... Saadeti parada aramadığım 
için gelirine pek bakmam. 

Ki&: C. Eğlence 
(Sarih odreı w i.mıinia tıe§Tmi 

( istemem.ifıir j 

IRADVOI Geçen bilmecemizde ka1ananıar 
Bugünkü Program "mayıs tarihli bilmecemizde ka7.a -lmekt.ebl su Limla. w uncu mekteP ~ 

~ ır_. __ ~ ·aa'21 Mebmet G1ibm., Eskife'hir D D. Y. 
isTD1lltJI. l nanlan aşagıy.a yaz:ıyonız. :ı.::ild:lllUUl • D2 tefi Ş. A,Jrt.al km~ 4g unca ınel: 

u - ...,._ - m - .,. teli bulunan <e>1ruyueularmıwn ~ ıtep 111 n-meste, llanlln cfunriik tabııırG sa 
perşembe günleri öğleden sonra bedi- tm a:ıma mnisJoıı m.ı Bali! kızı J<dlrl1ft 

tille ""'=-:"'o-••: _ veler.ini bizzat idarehanemizden alına- Ada.na 5 kinummm bhincl mekteı>ld sr 
12.30: PlWa Türle musllCllL UJiO: Ban- ~-- 1::.-..:ı.- JJJı..,,.... "-·-lanm !he _ dl&. 

dllı. 13..os: Mubtellf :p1lk llef[lJ'ata. .ıAa ıUU..llllUJ..1:. .ıa.ıay•a OAuı ızm_ 

a1qaa ~: dıyelerini posta ile adres erme gonde- KAn 
tilir. ll'lf'J:dpir.p tatıe $1 ten Adil mı ~ 

ıuo:. Pllkla 11ans mu&lkls1. !lt,JO: ıton - • L. ....,..c:'k .ı. b'l·Jik x. CJitll run.n Be!ıd• sa 
ıerana: sut Sallhatttu ıClbanQllu.: IA!r.11ta Bir llf ... kast ... lllrasa ma.tya 21 anım ~ 4IB den ıT4 A~~ 
av ha~ 20.00: Saat ve :arlcattajlan ta- İata.DbUl ıeı'kek llbJeSl l!B dm oma.n Ziya. Kmaytürk. ~ bidnd mDIPD 111ü ı.ıı 
rafından Türk ımısikisl ve 1ha1t p:r~lan, JIÜBEKKF..r KAl.J!',IÔ Mtljlikte Rua Ohm. Anbra iP"~bal 
ıo,JO: ömer :aır.a tarabndan .Arapça ı;oy~ev, L1.aziba1 Vıo.necilıer ~ llo. n """1-M J den w Tadı:lıı Pebıl', ... Jlll• 
20.45: Satlye ft a.raaq1an taraıını:mn Türk de PakDe, ISta:D'blil il ıuncll mektep 10 Saide eBek 2iaesl il P. Blrbn. Adana siJDISI' ()kol 
m11Slklsl "lba1k f&l'kılan ı(aat ıb"arıı.1, 21,115: GımlUI. Ista.nblil 0 ıun~ ~ a lllöZ&f- mi tltllll Bn,.. GCtu otm. Up.k orta ıQ50 
OrkeStra, 22,15: .AJaııa :\'e ibona haberleri. :fer ıSQn:ıen. An1ı:an. merkez paSta w _ 2/B den Dl ı§aaıl Umu, Buna m eallll ıcer-
22.'30: 1PWc1a 90lolaı'., opera w aperet ıparça- aa.onaa.rı lBamd1 :ııcrten brı5eli r.a:bshı Br - birinci mut A dua 51 'Bikmıeı. Burs& fe il
lan. tıem. Ankara m111 Rt me'k'tıe'!3t S/E den 'Dl boca ıcamD b'tltili•ıde Y !lo. da rauaa~ .. 

il Mayıs 911 : &.:il 

Gele -.rl7ala: 
ll.'JO: PWcla Türk ımusitıa.. u;so Bava -

dla.. U:lluhtellf .pl&k uetrb'atı 

Yk.a.. A?ikara Racılwıtt. ma}wDeli Tekin :ta.n1N1I m llııell 'ili Adalet.. Karam&ll art' 
wDkak :wo. 10 aa lılulıshl. oatta Jliie..ıtu bııleP Wadn sevn. Dl.>' dJI 

lleklr u11Jıe ıeem bik2m1 8adığ oğlu BaY 
~ !KALEMDIAŞ Ştmfek, Ankara Samanpenn ıa:usabeJ ı:ııa: 

• !ltitanbul 19 mıcu ımelctep 15 Sabih Til1t. baDeaıl YıenlJo) No. 47 de s.:t>ahaddJJI Öl 
ıstan:mı ıfincı ~ aJA dan :n ıtemaled- tlınç, ADb:ra Yen teb'r Ean.nıll 80tak ör 
Cftn, ls't&Dbdl .. llDCU meliqJ Hl 8. B!len, 1DJ çar. ceft1 i02r, Ankara Sam~~ 
Anb.ra CU:mhmVet me'kteitıl ı dm ca.bJt. ~ .otalı lfo. 5 de LlmJa özö. tzrol 
~ XlJC&hn:ır mektebi 114 den U D11IPd :Dk okubl 5/A dan 172 Senlb& ~ 

18;30: P1lkla 'dana muslkls1. ıs;so: lton - 'll!ürlclıı ~- Biitha.nUe ~ IMdruıg&& Bini* çept tahaflye ve JtJrtaal" 
ferans: Eminönü Halkevl neşrlya~ kolu na - meye.fanı 111.:18 .~an. BOYA yeclst Hüseyin oA"lu Sabri, DlyarıbeJtil'; 
mına, Nusret Sefa, 20: 'Belm• ve ukııdaşlan BUYUK SULU sulu 319 den 184 Sabih Alpaslan, AD ıı1' 
tarafından Türk musikisi ve halk ıarlal&Q. :istanftl birl~cl 11ıeklq> ı.B cıen 171 Mtl- Ulus ilk aı1tti1a l/B den 85a Şadi, J(D 

_ ammer Özcan, Istan'btll m orta mektep 485 kolordu levazım blrlncı tısını Am1rl yar.,,., 
20,30: Ömer Rıza tarafmda:ı .arapça ~. 'Nezabat Ö'dlat, 'İStan'bUl bz llsesl :Muazzez Mma&afa Karahan kızı Cahlde ısayraıııl' 
20,45: Cemal KAmll ve arkadıışla.rı t.aratın- i.Jnrer. Karagümrük 27 d m. 7D Mualll Kurç, Mml kfer olruhmd:ı dördüncü 'smıttall " 
dan Xiidt :aUlılklsl ~e .halk prkil&rı: (Saat ~ 8 1'9r • .L V. l tncil ba A.mlri !Nlpm Qın Alabay. U ... k orta Dbl 1/A dall ıf 
ay&l'!), m;u: ~G fon1k draıa CMaa.m C)a Şeref J[Q1Ul.k. lte"9aft, İstaftbıal Kasmıpaşa ffu1ahD18t #1 
Biter Fley), 22,15: Ajans ve borsa haberleri, KÜÇÜK SULU BOY~. No. da Oülser, Ankara İltekin okul 1/A : 
22,30: Plltıa •lolar, opera ve operet ıaar- Ankara Cebeci Kutlugün sokal: Unsal a - 858 Türker, Ankara Kırıkkale asker! saJl 
çalan. partmıun 6 da 1\. 9ü1ent TiiaP, Ankara JCr- ıı:rlııq ~u ~D muf Si O. Şentilre, Ad..,

Mllb (Hususi) - Sürelt'li yağmınlar esna
mnda l>anlpnan 'köyüne yıldımn 4iişmiiş, bir 
ata Çaı:ınmf ve ıöldürmüftür. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Çalışanlarda 
Cümlei asabiye 
Yorgunluğu 

zurmn maha'Des\ Ya%teı ot. aank No. 'S :Asnn Cumhur1yet Uk olrulu 2/C den 198 ce~ 
Konuralp, İstanbul Haseki hastanesi eczacı DiiTen, A.Yftlılc Mektepllleı'.' puan . ~~....& 
~ı kızı Enver, .Maı·dlıl cezaevi dlrektöril Ö~al ,Yarunda Ali Rıza Tolon, Sivas DnJW"'~ 
Vııhit oğlu 'Sa'b!'-baddln, Yeşlllt'Öy Umran so- mfidür1iiğü ~net komiseri Bekir Çevik ~ 
kak 41 de Hüseyin Alp~rı.n. ğenl Ahmet, Izmir 'F'aikoaşada KınmJı ,, 

DIŞ M~CUNU metağa soka.tında .22 Ho. da Adlle [)(iOJlll_. 
Çcmberlltaf PeyK'hııne .solcal: 23 de Meh - yecet, .Marmara acluı ilk okul sınıf S _.ol 

met Tuncer, İstanbul erkek llseSl 864 Nejo1 4 Dlltaş, Çerkesköy ilk okul dörtten ıa .. 
1 Özdağ, bta.nbul ert~ mesi 5/A 'dan 385 Ek- Olrlşken, Ankara İnkflllp mahanest l!!1!:oa 
rem Olguner, Edirne Q·mıın1ı Bankası :Ues- konak sakak ll de Demet Kunt, t'O" 
tan kızı Şlikrlye Yalçıner. Çerkcsköy ilk mek- D&'VllliJqa orta oknl JfA daıı 69 Hüsni. ir 
tep 5 ten 232 Nazmi Trak. kat orta olrul 1/C den '°8 Saadet YeıtlJI. lı _.,C! mir Karşıyaka Ankara okulunds. 421 SUI 

• '&l&i:J F1BÇASI . Kayseri lisesi 1/C den 8b6 Müzeyyen, ~ 
lstanbul 43 filncü mektt;> 52 den ömer Fa- kara Cebecl Sab.TJ'!l mahallesln~ ta 

rut, .İstant>tll erkek llsest 124B il"emıh, Nnrl oğlu Silleyman~ İstanbnul yewf!k01 S1J 
Bey -1u '6 ncı ilk: mektep yanında ~· C. O., okuldan 42 Sabah&t. 
Çerkesköy ilk memp S Oen 182 Ibrahlm • ,,,,_ ~ ~=:ı 
p oş. inet:ill Ka d1 caddesi ıa1 de 1 Yem· . 
Ahmet Laçin. -· • neşrıyat 

Devamlı yorgunlukların bilhassa be- -
nl 1·1 d Jtı ALBUM · ro .. den ve tudr yorgu u ... arının ara a - İst. erkek lisesi 3 A dan 52 Ahmet, Knsım- DaTiı! Copperfield - Meşhur lnglllz 'fi 

sa istirahatler yapmaksızın devamı mu- pa"a orta okul 1/J den 33ll M. !Erelış, Tokat mancısı <Charles Dtckens'tn bu en gUzel 
hakknk ti cümleı ıısab.yede derin bo - " b' ...;;., Siracettl ta f d tiltkC"' 

;p. T. T. merkezi .:ne:n.ur1annnn Lütfi kızı, u,, .... ram anı n ra m an tırıJsllll"' 
'Zuklultlar tahtişler meydana getirmek - __.,_,_ "'--• bl -""ııde ........ Cavidan Yiğıt. Anb.r.a. İçcebecl İltekin Jlk ye çeu.'"'u., ve Kı.u.o::ı r _...... ,_.. ..-
tedlr. Bilhassa yirmi beş sene miıtema - okulu ikinci ~tan 359 NADllk Dlyaı:ıbekir tır. llllmi Xit.a.bevi bu eterin tab'.ında blh-.. 
dlyeıı ~ \'e lyl çalışan unsurların tayyare alBJl ımaran oz Bekir ' oğlu Yqıı.r sa büyük bir titizlik göstermı, ve her fDf .. 
senenin muayyen zamaularıncb hiç ol- A"kalın. istanbDl ticaret llııesl illil ıı. .Nuri, mada btr TOmanm mevzuundan bazı P-:
mıı.zsa :fkl defa birer ay tamamen şehir- Dtyanbe"klr San'at okulu 'Slnıf ll den l2'7 Yu- lan canla~R remnler koyarak )dtabl 1'lt 
t'fen uzaklaşmalan kentli merıtaa11e:ri 1- nf Qelikör&. İstantr.ıl 42 .inci illt o'lail SIB c!ell lemiftir. Inglll.s edebtyatmm en ta.:!_., 
cabıdır. ÇalJfmak çok gü2Cl bir şeydir. 258 S&lih Di2er. örneği olan bu roman her Türk ok~ .. 
Çalışmaktan güzel bir ~t yoktur. Fa- MUHTIRA 'DE"1!,1(f için lüzumlu bir Jdtabtır. Eserin 1'afı.n& dl 
kat her çalıtma bir ~.ücut. etıor~un . , , nea ~ hayatı ve eserleri haltklJJ 
sarfolunmasına selteblyet verir. işte bu Istanbul tica_:et .ise .ı 1114 ~eddln. dfılerli,. küç&t bir t.'Wd ton.muştur. 
effor yorgunlu1dan meydana getirir ve Kurtu1uş plr 'Husamedl'!ın C. Yusuf, lstanbul _ • ait' .. 
cümlei asabiyenin zehirlcnmesinf' sebe - birinci mektepten :ı'i7 Mes'ut O~ı;ııç, Kayseri ,,.,._. llllcller (Miilldye) - Içtimıd. ]r.e4I' 
bl t 9 erir. Kiiçüt sebej)lttdea hiddet _ 1 llseaf l / C den .584 Maclt Güne.·, .lsta.nbu! 8al- sl ve 1ktısadi ilimler sahasında meınk tJI' 
ııe:ıe. çabuk alınma. beyel:an, uyku - ~t Zeynepsultan ıedb.lt Ro. 3 de N. en cl~dl lllecm\1&51 .olan (Siya.sal Bil.Pi ))tiJ 

zı t. lftihasızWt ve bedbinlik hep 1 ÖZdal, Foça nüfus memuru Galip kızı .iale. bu nüShaslle yedinci yılına girmittir. te 
:~ neticesidir. :F.lklr yorgunla _ Çorlu polis m~ura İbrallim otlu özcan Çl- eder, mnvat'faklyetlnl dllerlz. _....-
nna Rnen1n m!l&yyen zamanlıı.r.ınc!a leli. Ankara I.snıetpap kız enstitüsü H. ö- -· - ·-·-.. :·-·-·-........ -· 
(yazda Ye :tıfda> bir mü:!ı:tet ist.lrahat 'tem. Z4hrevt ve cıld bastftlıklan 
tavsl,.e eder.im. Kh'AP llOtehassısı 

C&ğalnthı birlDc1 nt mekt.eD :SIA dan 672 H . o-<·• .. ..aan kesilt ıalda~,... Bllml Baen. Ankara Ök.süıtce Yenipr l'.adde- Dr. ayn mer 
lllr ..._. ,....., ... bıillebi)'W ,....... si Argın sokak S'1 de Sedat Y-u.Qb, Kırıkkale Ok!eden sonra Beyoğlu .Agacaıtı1 
8*111&1 ·-··· ı .. :naıau lıir ._.. Okul cadde&I ~ 7/1 No. no da Bahaeddin karşısında No. 133 Telefon: 48586 
&itti ..ıacı...a JdlwıeWJlr. Kan, Ankara Inklllp mahallesi Samsun so- ~-------------111" i kak 24126 da llahmut. Selçuk kız sanat · 

===============~==~========================== 
Son Posta'nın Tdri' ası: 43 - Bir gen~ evlenmeden evvel her yordu,\SDnra tam yola ç1kacağım1z gün - Ben de beraber giderun! 

'
.TL E Nl3•Ks çapkınlığı yapmış olab· ır. Faka~ ni ·ben yalandan hasia'anırım, gitmekten Diye tutturdu. , 'rn\l.,{.,yn.81 1 1 şanlısına karşı daha ilk gününden say- vazgeçerim. Onla:- !(derler; biz seninle Nihat, belli belirsiz dudaklarını bil 

~- gıyı unutan, ona denk olmadığını ilk burada haşhaşa kalnız, olmaz mı?. küyor
1 

hiç sesini çıkarmıyorau. 
-~u...-~.... önceden belli eden bir adamla yaşan • Levi, nedense Kfımiranla beraber Genç kadın bir aralık öfkelendi: 

31 maz; böyle bir evlenmenin sonu gel - gitmeyi pek istemedi - Merak etmeyiniz; diyordu, yol JJl ot" 
Vau11: Kemal Raııd mez. Kendini bilen, ilerisini gören bir Genç kadın gülüyordu: ıafımı şirkete yüklerim diye korkUY 

O gün Lebibenin de beraber gi· Diyordu. Anneleri brice dalmıştı: baba kızının o adamla geçinip geçine· - Neden sanki? .. Masraftan mı kor- sanız, istemem; benim param var. 
deceği tuttu; olacak bu ya, orada - Sen ablanı aı git1 dedi, ben şu par- miyeceğini, kızından önce kendisi an· kuyorsun? .• Merak etme biz sana yük o akşam gene bir komşuda topl--:: 
Kamıran1a karşı karşıya geldiler. Tur- tiyi bitireyim. lamalı, hemen yoı yakın iken geri dön- olmayız!.. mışlardı. Kamiran önüne gelene aol' 
han da acaba beraber miydi? Yüreğini İki kardeş çıkttlar . .Kaımran hep öy· meli... Yoksa bunun günahı o bab:mın Nihadın ortağı başını sallarken: 11 çarpıntıran ilk korku bu oldu. Çekilip le yapmacıklı, şımarık bir bakışla ar- boynuna dolanır. Günün birinde o kız - Ben seni bilirim!.. =_ Turhan, bizim şirketin işleri ~ 
gitmek de işine elvermedi. Kamiran kalarmdan onları süzüyordu. bir feliıkete uğrayınca buna başlı ba • Derneğe ~iri)~rdu. Nihat, dayana· İtalyaya gi~or. Belki ben de gidec 
hem onu çekemiyor, hem de haline a- Gece yemekten sonra idi; Nüveyre şına kendisi mey-O.an vermiş olur. madı; Turhana anlatmıya başladı: -· , 
cıyormuş gibı yapmacıklarla ~kide bir- ablasının odasına girdi: Diye bir felsefe tutturmuştu. Lebibe, - Bir !kere daha gene böyle Ceno- gım.... . ·ni V 
de baştan aşağı süzüyordu. Lebibenin - Anneme sordum. diyordu, biz çık- Bülendin böyle kendisini Sadri ~ ba - vaya gitmiştik, bizi orada bıraktı; ken- .Dıye herkese yaydı; sankı hepsı ırd"ıc 
de onu catlatacak kadar durgunluğu, tıktan biraz sonra Kamıranm kocası nştırmağa kalktığını duyunca artık disi (Sanremo) ya gitti. Sözüm ona .~Y~ ~uyurmak, _onu kıskand orclı.J. 
se sizliğt vardı. gelmiş ama yalnızmış ... Yanında baş - ona büsbütün düşnıan oldu. pırlanta bir bilezik alacaktı. Onun için ıçın butun bunları ınadına yapıY 
Akşama doğru Kiırrıiran, herkese işit- ka hiç kimse yokmuş... * ayrılan parayı 0 akşam bakarada kay- - 12 - . . tı. 

tirecek kadar yük..,ek bir sesle: Lebi~ ~r~ık ~-es.nı çıkarmadı; her Levi ile Nihat şu bır iki ay içinde betti. ~oş gene bileziği almadan İstan- Turbanın yol ha~ırlı~ı bııır: O 
- Saat kaç oldu acaba, diye sordu, zamankı gıbı: Turhana epeyce para kazandırmışlardı. bula donemedik ya... Pasaportu çıkmış, bıletlen 8ıınınıt,vi· 

bizimkiler benı alm1ya buraya gelecek- - Aman, neme lazım, kim olursa ol- Kamiran artık onu açıktan açığa be - Levinin hiç durmadan başını salla - akşam yola çıkacaktı. Bır aralık 
lerdi. Nerede kaldılar, bilmem kı... sun!.. nimsiyordu. ~nç kadının buna benzer rnasına bakılırsa bütün o bileziklerin, nin yazıhanesinden fırladı. efP'/J 

Lebibe, bunu sankı hiç duymadı. Diyemedi. hevesleri belki pek uzun sürmezdi. Fa· bakarada kaybedilen paraların nereden - Ne olursa olsun, bir kere ~ı:· 
Oyuna dalmış gibi gülüyor, konuşuyor- Onlar artık Bülende de eskisi kadar kat onun Arif Paşalarla yenide~ ba~~ • çıktığı pek k<>lay anlaşılırdı. edeyim, diye ~yleniyordu:. HiÇ ~ııı 
du. 1liz vermiyorlardı. Lebibeyi bu kadar şabilmesini düşündükçe büsbütun duş· Adamcağız: sa ortada bir bahane var. Oyle ~~ri 
Onun yerine sinirlenen, hırçınlaşan kıran üzüntüyü, ne de olsa, hep ondan künlük .gösteriyordu. Bir gün ortaya - Nihat, İStanbuld.an ayrılamaz, di· olsa Avrupadan gelirken on~'/J 
Nü\'eyre oldu: biliyorlardı. Bülent, bunu pek iyi sez • büyük bir iş lakırdısı çıktL Levi, bu :iı yordu, yazıhaneyi kime bırakınz?. Ben, ısmarlanabilirL Hiç haber diSi " 

- Bizimkiler dediğin kim?. Birisi mişti. Onun için şimdi daha ziy:ıde için İtal'yaya gidecekti. Kfmıiran: Turbanı alıp giderim, daha iyi.. gitmek daha çirkin olacak.- ıcen~ 
kocan, ya ötekile!"?.. yüzlerine gülüyor, bele en .ziyade Arif - Bin de beraber götürsene... Son günü blrdenbıre bqka bir it ni bulamasam bile annesine sD 

Diye kendi kendine söylendi. Sonra P~Ya sokulmaya Çalışıyordu. Bir ara- Diye tutturmuştu. Sonra Turbanı bir çıktı: bir emriniz var mı, derim!- - fi " 
bir baş ağrısı tutturdu; oyun biter bit- lık doktor Cevat Rıza ile aralarını bul- 1riiıteye 9*iJor: - Çaresiz, de4i. Twtaaa yalnız li · Telefonu açtıjı uman JaırŞJS 
mez ayağa kalktı: mak için de uğrqtı. Pap b11na hiç ya- - ŞimcWik .-ıbtia beraber tiçs'jmijz decek!.. kan Bülent oldu: ,,_ } 

- Ben gidiyorum, artık! nqmıyordu. gidecekmişiz gibi hazırlık yaparız, 4i- Kimiran: ( Arkan 
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r Lit~!~:c~ :.:mTerakkide on ::~3e_ı Hikayeleri . 

iTTİHAT VE TERAKKİNİN SONU 
1 

TalAt, Enver ve Cemal nasll kaçtılar, nasll öldüler? BASÜBADELMEVT 
Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen --

Kap tan Y orgiye : - Tek kelime Cevap 
kurşun beynindedir! dedim • 

verırsen 

Dedi. Sonra, uşaklara verdiği emriı olduğu fikrinde bulundu ve hareket sındaki tabii rota üzerinden götürmek 
değiştirdi: fikrine dönmedi. istedikçe ben gemiyi sahile doğru yak-
.. - Takaları hazırlayınız, içine gbniz, Yola çıkıyoruz laştırıyordum. Tabii rota, yani en kısa 

tufekleri gizleyiniz, kendm1zi göster - .. . . . . . kafi· yol sahilden uzaklaşarak gidıyordu. 
?neyiniz. Gemi buraya gelip demir a - ~~nun uezerı~.e, hızı~ sıvı~ler halbuki, Recep reis bana dalına sahile 
tınca birdenbire çıkıp üzerine vürür lesı ıle hassa mufrezesı, bır Jandarma yakın gitmegvi tavsiye etmişti. Bu tarih· 

.. ' J ' b't" ' d h d ld b' ·1rhak et· tüfekleri çevirir gemiyi zapted.ersimz! za ı ı \e a a a yo a ıze 1 1 te Karadeniz sahillerinde daima İngiliz 

R k .. ' · I d' miş olan bir kaç siville birlikte romor- torpidoları dolaşıyor v~ rastgeldiği va· omor orü zap e ıyoruz köre girdik ve gerek makine ve kazan 1 pur an ve yelkenli gemilerı muayene 

Saat akşamın dokuzu.. Şarl Kriston 
mikrofonun başına geçti; 

cMuhterem dinleyiciler! Ben karısını 
öldüren Şarl Kriston'um. Şu eski idam 
mahkumu size başımdan geçenleri anlat
makla zevk duyacağım. 

Yetim büyüdüm. Çocukluğumda hiç 
bir kimseden, hiç bir yerden şefkat ve 
r.-uhabbet görmedim. Boynum daıma bü
küktü; ve küçük yaşımdayken hayatımı 
kazanmak mecburiyetinde kaldım .. 

Umumi harp patlayınca her §ey değiş· 
ti. Kazançlar, vurgunlar başladL Bu a· 
kıntıya ben de karıştım; ve silah ticare -
tine atıldım .. Az bir zamanda müthiş pa
ra sahibi oldum .. 

Herkes ona göre hazıdandı; biz de dairesi, gerek kaptan köprüsü siingülü ediyorlardı. 
kahveye çekilerek neticeyi bekledik. akerlerin muhafazası altında olarak yo- Bekarlıktan, intizamsızlıktan, macera· 
Yarım saat sonra romorkör, ada ile ka· la çıktık. Recep reis, her ihitimale kar- Yunanhlar hayrette perestlikten usanmıştım. Evlenmeğe ka· 
ta k l d · · · ı şı bı"ze bolca yı'yecek vernu·ş, yo.ıculu- Alt d' k d .. b" 1 rar verdim. Bu suretle sakin, temiz ve ara:>ına so u muş, emırını sa.ıver· ı, ye ı saat a ar suren ır yo cu-
nıişti. Ayni dakıknda bıri sabi!den, bıri ğumuza ait en küçük teferrüat ile dahi luhlan sonra, akşam üzen Ereğli liına- mes'ut bir hayat geçireceğimi umuyor -
de adad;:ın iki taka birden harekete gel- meşgul olarak bize hakiki bir dostluk nına vardık. O sıralarda bu şehrin si - dum. _ 
di, pire gibi uşaklar küreklere yapıştı- rikkati göste,rmişti. Vapur, Kefken ada- yasi vaziyetleri pek d~ malum ol.mu _ Halbuki bütün tasavvurlarım altust 
lar; romorköre yaklaşınca. tüfekler. sını dönüp karadakileri gözden kaybe- yordu. Her nekadar bir hafta evvel ,olmuştu. Karım fevkalAde güzeldi. O~un 
çıkarıp nişan alma vazıyetinde romor- dinceyc kadar veda selfunlan teati et- Ereğli kaymakamı ile konuşmus idi • bu fevkalade güzellifi beni kıskançJığa 
körü borda1adılar. Romorköriin kapta- tik ve bu suretle bizim Ankara yolculu- sem de bir haftada burası deği§ebilir- sevkediyor ve rahatımı kaçınyordu .. 
nı da, tayfası da neye uğradıklarını an- ğu sergüzeşti, yeni bir safhaya girmiş di. Binaenaley limana ihtiyatla girecek * 
laınıya vakit bulamamışlardı. Kara.de· oldu. ve emin olmadan hatta dem:t bile at -
l'lizin gemi avcıları içeri atlamışlar, he- Kaptan Yorgi bızim nereye gidece • mıyacaktık. Romorkör içinde bulunan Karım kaldınrnlann üstünde, kanlar 
ı>ıen kaptanı tevkif edip kazğan, dümen ğimizi bilmiyordu. Elde harita, gözde bütün askerleri geminin altına indir • içinde bulununca poli! bunu alelAde bir 
'e makine dairelermi işgal etmişlerdi! dürbün, kaptan köşkünde ufukları tet- diın. Hatta bir kısım sivil yolcular da intihar vak'ası sandı. 

Biraz sonra, takalardan biri, kaptan kik ederek vardiya yapıyordum. gizlendiler. Kaptan köşkünde benimle Fakat bazı şeyler sormak için beni ça· 
:lorgiyi alıp sahile geldi ve herifi reisin Kaptan Yorgi, yola çıktıktan sonra, beraber bir tüfekli, bir de ben kaldık. ğırd.ıkları vakit: 
ıuzuruna çıkardı. Yunanlı kaptan Yor- gemiyı engine doğru açmak istediği Geminin limana girişi bir hadise ol· - Karun intihar etmedi; onu b~ öl-
lİ, ömrünün sonu gelm:ş olduğun1 ina· zaman anladım ki o, bizi Odesaya git· du. Limanda bulunan bir takım Yunan dürdüm, dedim. 
0arak tiril tiril tıitreyordu. Reis bunu mek istiyor zannetmişti. Onun hesabın· vapurları, gec~ sabaha karşı limandan İstintakta da şunu ilive ettim: 
isticvap etti; o da bo~uk bir Türkçe ile ca bizler Türk bolşevikleri idik ve bol- bir duba ile yola çıkıp da dubasız geri - Evet onu ben öldürdüm. Çılgınca, 
Cevaplarını verdi. İkı gün evvel Zon· şevikler memleketi olan Rusyeye git • dünen romorkörü görünce bunun ma· delirtici bir aşkla sevdiğim halde onu 
guldaktan kömür alarak Ereğliye gel- mek istiyorduk! Bunun için, kaptan: nasını anlayamadılar ve her gemiden: ben öldürdüm. Kanm güzeldi.. Çok iÜ • 
lnişler, havanın fena zamanını orad:ı. bizim Ereğliye gitmek arzusunda oldu· - Kaptan Yorgi! zeldf.. Bense çok çirkindim. Bu tezat be-
geçirdikten sonra bu gece, rüzgarın ğumuzu anlayınca gayet sevindi ve bin Diye sesler gelmeğe başladı. Rumca ni hasta ediyordu .. Bir ,Un beni aldata • 
~Urması üzerine yola çıkmışlardı. Fa- türlü şaklabanlık yapınıya başladı. O, bir şeyler söylüyorlar, kaptan Yorginin ·cağından korkarak onu öldürdüm. 
sat, deniz ço~ olduğu için, arka • b~~i .. kabil ~:duğu kadar ç~buk E;:ğliye j başından ne geçtiğini anlamak istiyor- Mahkemede de ayni ıeyleri tekrar et-
1tıdaki duba ıle yola devam ·etmek- goturrnek uzere Kefken ıle Ereglı ara- lardı. ( ArkasL var ) tim .. 

teki müşktılah görünce, bir müddet 
burada, havanın liınanlamasına intizar 
etmeği münasip görüp sahile sokul.muş
tu. 

ısycvap 
Recep reis romorkörde ne kadar kö-

tnür olduğunu sordu; kömürün az ol • 
duğunu gördüğü için de. bir kaç ton 
~aha kömür alması için emir verdi. Bu 
l§i de uşaklar deruhte ettiler ve hemen 
dubadan romorköre on ton kadar kö • 
lnür daha verdiler. 

Ondan sonra, Recep reis bana tali • 
ınat verdi: Makine dairesini, kazanı, 
kaptanı süngülü ile hakimiyetim altı -
lla alacak ve gemiyi istediğim yel'e ka
dar götürebilecektim. İstersem Ereğli
Ye, istersem ineboluya kııdar gidebiHr· :?n· Yalnız, giderken daima sahili ta- ' 
ıp etmcği tavsiye ediyordu. 

b - Bir tehlike gördüğünüz, yani bir 
~rp gemisine tesadüf edıp de bu gemi

rıın üzerinize geldiğini hissettiğiniz 
~kdirdc hemen sahile sokulur, gemiyi 
aştan kara eder, sahiic çıkarsınız. Ge

ltıi babamızın malı değıldir. 

d. 'J?iyor ve sahile çıktıktan sonra ken
t 1sın.i hadiseden h~berdar etmemizi 
enbıh ediyordu. Üsttarafında endişe 
~decek bir şey yoktu. «Nerede olsanız, 
en sizi bulurum.» diyordu. 

Gemi hazırlanmıştı. Kömür dubasını 
:tada bırakacak, gemı ile Ereğliye gi -

ecektik. Fakat, hareket için Atıf beyin 
~esini bekliyorduk. Çok sürmedi, 
~da geldi. Fakat, Atıf bey bizimle bir

te hareket fikrinde değildi. Recep 
~eisin yanında kalmayı ve Anzavur 
~reketinin neticesin! beklemeği ter • 

CJh etti. « Anzavura karşı yapılması i · :p .ed:n bir hare~ette benim vüc!-ldü
d e ıhtıyaç olur, dıyordu. Esasen Ipsiz 
t e Anzavurun, bulunduğu muhitten çı· 
;yarak Türk köylerine doğru taşkınlık 
e~Pnıasına fena halde kızıyordu. İcap 
0 

erse mühim bir kuvvet toplıyarak 
({nun üzerine hareket edecekti. Bıitıin 
s efken etrafındaki köyler, onun arka-
1!11da olduğu gibi icabında bir kaç yüz 
~~ delikanlısını toplayıvarme~ onun 
hın işten bile değildi. Ben Anzavurun 
Ci~sabını Ankaranm temizlemekte ge • 
llf ıneyece~~ fikrinde olduğum !?in, A
ett ·beye bızımle beraber gelmegı teklif 
~ 1ınse de, o, asker olmak haysiyeti ile 
azıfesinin daha ziyade geride kalmak 

.. 
•• :· .•,. ... 
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IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavranınızı 

Çeviren: Faik Bercmen 

İdamıma karar verileli.. 

* Hapishanede, her gün yaklaşmakta &o 
lan ölümü bekliyerdum. Bir dakik:ı dahi 
uyuyamıyordum. Karımın hayali beni ta. 
ıip ediyordu. Kanlı gelinlik elbiseleri 
içinde mütemadiyen gözlerimin önünde 

canlanıyordu. 

Bu kabustan kendimi sıyırmak için o
kumağa, müthiş bir surette okumağa bq
ladım. 

Bu sırada elline bir tıp mecmuası gft9-
ti. Bunda, New·Yorkta meşhur bir dok• 
tor şöyle bir nan vermişti: 

c Verem için kat'i bir ilaç bultlum. Fa .. 
kat bu ilacın birisinde tatbik edilmesi IA
zım. Bu ilk tecrübenin tehlikeli olması 
çok muhtemel. Eğer beşeriyete hizme
ti seven ve kendine güvenen cesur bir a
dam varsa bana müracaat etsin! Bu su-
retle insanlığa büyük bir iyiliği dokun • 
muş olur.> 

Bu ilan beni çok düfÜll.dürdü. Ben u
lıl olsa ölmeje mahkUmdum. Hiç ol • 
mazsa ölmeden evvel beşeriyete bir haJ• 
rım dokunsun- Ve fel'efli bir tekilde ö • 
leyim. 

Hemen doktora bir mektup yazdım. 

Gazeteler benden uzun uzun bahsedereli 
fotoğrs.flanmı bastılar .. 

Muayyen gün gelince hapishane mü• 
dürü beni ~ğırdı ve hastaneye yolladı.. 

* İlmi bir heyet huzurunda tecrübe19 
başlanıldı. 

Müthiş ıztuaplarla kıvrandım ve haf
talarca baygın, yarı ölü bir halde yat • 
tıın. Nihayet kurtuldum, ölmemiştim. 

Bunun azerine gneteler ilk sahifele
rine doktorun muvaffakiyetini ve benim 
cesaretimi, affedilmem lhım geldiğini 

yazdılar. 

Bu havadis bütün Amerikaya yayıldı 
ve her yerden cBeyaz Saray> a affım 

için telgraflar yağnıağa ve heyetler gtt
meğe başladı. 

Bu vaziyet karpsında kabine fevkalA
de bir içtima aktederek büyük hizmeti
me mukabil affıma karar verdi 

* Hapishaneden çıktığım gün eübba 
meclisi benim §erefime bir müsamere 
tertip etti. Reis uzun bir nutuktan sonra 
bana, teşekkür ederek elli bin frank kıy
metinde bir hediye verdi .. 

Şimdi, konuştuğum istasyonun spike
riyim. 

Hapishaneye girince bütün ümitlerim 
mahvolmuştu. Bugün çok bahtiyanm ve 
sakin bir hayat geçiriyorum. Muhterem 
dinleyiciler! Yarın konuşuruz gene .. Ge
ceniz hayrolsun!, 

Varmki nushamızJa: 

Kra:içenln küpeleri 

1 Yazan: Kadlrcan Knflı 
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Endüliis .Şövalyesi 
Abdurrahman BARBAROS 

Yazan; A. R. 

Abdurrahman bu dalkavuk ruhlu ve geveze adamdan 
.__ ...... Korsan Pe,inde.~ ...... 

Yazan : CefaJ Cengiz 
bir çok şeyler öğreneceğini aklı kesmişti. Fakat onu 

şüphelendirmek istemiyordu 

Bahusus ben de ceddi hazreti Ademe ı Şarlatan ihtiyar, birdenbire sükut et
dayanan bir asılzadeyim: Onun için si· mişti. Gözlerini melUl ınelCı.1 önündeki 
zin gibi bir asilzadenin ikramını red • boş şi.şeye dikerek, büyük bir hasretle 
detmeyi, şövalyelik kanununa muhali! dilini dudaklarının arasında gezdirmiş· 
addederim. ti. Bu tuhaf ~pkı meraklı komedi ak • 

Korsika şövalyesi · Don P etro : Ben 
kimseden korkmam! diye bağırdı 

Abdurrahman, bir şişe şarap daha ıtörü gibi temaşa eden Abdürrahman, _ (Ölüm Burnu) nu geçerken ben· 
getirtmekle beraber, tamamile dalgın derhal onun maksadını anlıyarak ses -

den hır kurban istediier .. 
ve düşünceli idi. Bu da!kavuk ruhlu ve lenmişti: - İyi ki beni atmadınız denize .. ! 
geveze adamdan bir çok şeyler öğrene- İhtiyar çizmeci, birdenbire son de -

Barbaros kaşlarını çatmıştı. 
ceğini aklı kesmişti. Fakat, onu şüphe· recede neşelenmişti. Kibarlık gösterm~k _ Şakanın sırası değil.. hemen top 
lendirmemek için bahsi değiştirmiye i~in, bu emri işitmemiş gibi hareket e- başına geç bakalım. Öteki gemilere de 
lüzum görmüştü: .. derek, parmağının ucu ile dışarıyı gö~- emir verdim.. şimdi limandaki bütün 

- Şövalyelik mi dediniz} .. Ben, şo· termic:: 
b. -ı gemileri topa tutacağız. valyeleri çok severim. Bunlara dair ır İ t b k ·· ·· ş d - Ş e.. l ın .. goruyorsunuz.. u, - Ne diyorsun, HlZlr bey? Biz bura-

çok şeyler dinledim. Fakat, sizden e çıi~m hal~ .le ..ıtlesini görüyorsunuz, de· ya harbetmeğe mi geldik .. ? 
biraz malfımat alırsam, çok büyük bir ğil mi? .. Bunların içinde, kim bilir be· - Hayır ama.. şimdi dövüşmeğe 
m~mnuniyet hissede~eğim. . .. • .. .. nim gibi ne büyük maceraperestler .. ne mecburuz.. limandaki korsan gemile · 

Ih~iyar çizmec~, bır~e~b~re gogsunu işten çekilmiş şövalyeler vardır? .. Kah· rinin sayısı bizden çok. Onları ilk ham· 
gerdı. Baş~ı hafı~ ~a~ı~ ıkı t.arafa sa_l· ramanlık; h iç belli olmaz, asılzadem.. . lede bastıralım. Ondan sonra ne yapa· 
lıyarak, de~~. derı~ ı~mı çek~. 8_ert hır Beni görenler, belki hiç bir şeye benze· cağımızı düşünürüz. 
han:ketle, onundekı ~_arap ba dagın: al· ~emezl~r .. sabık kraltn at uşaklarından Doğcin bey top başına geçti. 
öı. Içindeki şarabı, bır hamlede boga - ve saray erkanından olan eski müşte· Zaten geminin bütün topcuları iş ba· 
tına yuvarladı. ?nd?n sonra, ~umruk· :rilerimden başkaları, bugün belki ba- .şına alesta duruyordu. Barbaros ön saf
larını sıkarak dızl~:ıne dayadı. 

1 
na ehemmiyet bile vermezler. Fakat ta bulunan Salih Reise şu emri verdi: 

- Ah, genç ve comerd dostum ... Kal vaktile ben de bir varlıktım. Pirene c- Limanın ağaçlık saliil!ndeki ge-
bimin, en hassas bir damarına dokun- dağları~dan, Okyanus sahillerine ka • milere hemen ateş et!• 
dunuz... dar uzıyan dağlarda, ovalarda, dere - Salih Reis ateşe başlamıştı. 

Diye mırıldandı. . . lerde, te~lerde, göllerde, nehirlerde; Limandaki korsan gemileri Türklere 
Bu ihti!.'~: şarl_atan, şu anda ken.dısı~ şatolardan tutunuz da, en küçük köyle· karşı bir ok bile atmıyodardı. 

l!e P~k ~lunç bır kahraman vazıyetı rin kulübelerinde bile, (Adsız şövalye) Barbaros hayretir.den çıldıracaktı. 
ver~ıştı: ~u da, Abdurrahmanın hoşu· diye anılırdım... Adsız şövalye.. ·onu, - Bu adamlar güpegiindi.ız uykuya 
na gı~mı~tı. hiç kimse bilmemiştir. Hiç kimse, o • mı daldılar? Neden mukabele etmiyor· 

- Ihhy~r ~ostum! .. En hassas da.: nun yüzünü görmemiştir. Hatta bugün lar? 
marınız~ ~ılmıyerek doku~?um. Tab.ıı, bile önünüze gelene sorsanız, herkes o· Diye söyleniyordu. 
a.ffedersınız. Yalnız şunu ogre~ek ıs· muzlarını kaldırarak, cbu büyük adamı Bu sırada, buralardaki tecrlibesine 
~ı_yorum. Acaba b-~- temasım. sızı.?mem- kat'iyyen tanımıyorum .. • diyecektir. gü\•enen dümenci Mehmet, Barbarosa 
nun mu, yoksa mukedder mı ettı · ·· ÇünkU adsız şövalye; o büyük esrarını seslendi: 

- Memnun .. çok :ııemnun:. hem de, muhafaza etmek için, herkese karşı - Gemilerde fazla kalabahk göze 
pek çok memnun ettı ... Hatta, huzuru· kendisini sımsıkı muhafaza etmistir. çarpmıyor. Tayfalarla kaptanların şch-
nuzda ağlamak bir küstahlık olmasa, Abdürrahzv,..1n birdenbire onu~ sö - re çıktıkları anlaşıltyo:. Bu kadar ge-
şimdi şu bardaklardan birini meserret zünü kesmişti. ' miyi yok yere bat!rmak doğru olmasa 
gözyaşlarile doldurup, ~övalyelik haya- .. .. 
tımda ilk defa seviştiğımiz; Sinyorina - Muhtere~ ~dsız şo:ralye! .. Mu - gerek. 
t<:ontes Lfma'nın aşkına, onu bir yu • sa~de edersenız, sızden hır şey sora - Barbaros kaptan yerinden bağırdı: 

- Ne demek ic;ti.yorsun? Top ateşini 
dumda içmek isterdim. cagım. keselim mP 

Abdurrahman; dudaklarını titreten - Muhterem asılzadem!.. Ben ise siz-
- Evet. Çünkü bizim Türk olduğu -

kahkahayı, güçlükle zaptedebilmişti. den bin suale intizar ediyorum. Her muzu gören gemiciler kendilerini deni· 
- Nasıl, ihtiyar dostum? .. Şövalyelik şeyden evvel şunu arzedeyim ki; ben ze atıp karaya kaçıyorlar .. boş gemi • 

Türklerin top ateşile ~iman ağzını 

kesmeleri, hem yer~ıleri, hem de İspan
yol ve Venedrk kaptaniarmı hayrete 
düşürmüştü. 

Korsikalılar, o güne kadar hiç bir 
korsan gemisi tarafmdan böyle bir hü· 
cuma uğrarnamı!:jlardı. 

Büyük bir filo halinde liman a~zm· 
da duran Cezayir korsanlarının başın· 
da Barbaros bulunduğunu söyliyen Sa
lih Reis, kendisin: karşılıyan halka, ilk 
söz olarak: 

- Şehirhakimi iie görüşmek istiyo • 
rum~ 

Demişti. 

Acaba Türkler Korsi!<ayı zaptetme -
ğe mi gelmişlerdi? 

Yerliler telaş ve heyecan içinde bir· 
birlerine ayni endişeyi izhar ederek: 

- Kimden yardım ist!yeceğiz? 
Diyorlardı. 

Türk gemicileri Şalopeierden karaya 
çıktılar. 

Yerliler bir taraftan Don Petroya ha· 
her göndermişler, diğer taraftan da İs
panyol kaptanlarını Türkler aleyhine 
kışkırtarak: 

- Ne duruyorsunuz? Uzun yıllar • 
danberi zafer \'e kahramanlık destan· 
larınızı dinlemekten usandık. Haydi, 
kendinizi gösteriniz 

Diye bağrışıyorlardı. 
Halbuki İspanyollar, karaya çıkan 

bir avuç Türk denizcisini bir hamlede 
boğmanın yolunu bilmekle beraber, ar· 
kada duran Türk gemilerine karşı bu· 
nun manasız, hatta çılgınca bir hareket 
olacağını çaktan anlamışlardı. Hiç 
kimse Türklere karşı el kaldırmağa ce
saret edemiyordu. 

• • * 
Salih Reis, Don Petro ile 

Ti
1
? .. ~mek siz, şövalyelik de ettiniz de bütün büyük şövalyeler gibi, kat'iy· !erin direklerile mi dövüşeceğiz? 

oy e mı... yen nankör değilimdir. Bu akşam bana Dogvan Reıs· de aynı fikri ileri süre- .
1 Ah - d ~1· b d · · d . • · · ·· · ·1 ed' d. İspanyol şövalyesi, Türk kaptanı ı e - .. genç, comer ve a ıcena os- ıçır ıgınız şu uç şışe şarap ı e y ır ı· rek şehre bir gemi ile bir böfük levcnd · 

görüşürken .. 

tum. Bana içirdiğiniz şu iki şişe şara- ğiniz domuz pastırmalarının, kurbağa görüşmeğe hazır olduğunu bildirmiştı. 

rur bir adamdı .. Krallar gibi muhteşem 
bir koltukta oturuyordu. Ve o gün ılk 
defa karşısında, eğilmeden selim ve· 
ı en bir Türk korsanı duruyordu. 
- Don Petro kaşlarını kaldırdı ve mUS· 
tehzi bir tavırla: 

- Limanın ağzında şehre top a tma· 
nızın sebebini anlat bakalım! 

Salih Reis kısaca cevap verdi: 
- Bizim düşmanlarımız çoktur. Fa " 

kat, biz buraya kimseye fenalık yap • 
mağa gelmedik. Sadece limanda beş on 
gün kalacağız. Yolumuz buraya düş • 
tü.. uğradık .. . 

- Beş gemiyi yaralamışsınız! Bu 
küstahlığın cezasız kalacağını mı s:ı .. 
nıyorsunuz? 

- Ben Cezayir emir~ Barbarosun el· 
çlsiyim.. Sözlerinizi aynen kendisintt 
söylersem, Korsika adasının altı üstü· 
ne gelir .. . Sakin görüşmek imklnı var
sa, oturayım .. Konuşalım. 

Don Petro bu cevaptan büsbütün 
hiddetlenmişti. 

- Ben kimsedt>n korkmam .. İdarem 
altında beş memleket ve yetmif iki köy 
var. Bunların hajkına haber gönderir
sem, hepinizi bir kaşık suda boğarlar. 

Haydi, suya, yiyeceğe ihtiyac!.DlZ var· 
sa alıp defolun buradan. 

Salih Reis ömründe ilk defa böyle 
bir hakaretle karşılaşıyordu. 

( Arkan w r ) ............................................. . .... 
Toplantılar: 

Haydarpaşa lisesini bitirenler 
toplanamadı 

Dün saat onda Eminönü Halkevin· 
de toplanarak nizamnamede bazı tadi • 
lat yapacak olan Haydarpaşa lisesini 
bitirenler cemiyeti hey'eti umumiyesi, 
ekseriyet olmadığı için toplanamamış • 
tır. 

d 1 gönderilmesini söyledi. Salih Reis gemicilerile birlikte sa· ba .. meze olarak yediğim şu omuz pas· kızartmalarının, sa yangoz salataları • Barbaros kaptanlara işaretle sordu: r-
t 1. · t k · d · h kk .. d k · t · hilden beş yüz adım kadar içeriye yü· ırmasını e ımı uza ara yemın e erım nın a mı o eme ıs erım. «- Hangı· nı·z, '. 'e.rlilerle görüşmek Ü· 'lft.. 7.J:bet~l 

Kongre, önümüzdeki pazar günü sa· 
at on buçukta gene Eminönü Halke -
vinde yapılacaktır. .. ................................................... ·--···· 

k . b ı ı· b··t·· h kk b ·' - rüdü .. Büyük bir köşkün önünde dur • ı T U ~ ı; en.. asa e ın u un a mı ver • Bir deri ve ir de kemikten ibaret zere şehre bir bölük levendle girrpek 
miş olan bir asilzadeyim. Asaletin en kalmış olan ellerini uzatarak ilave et • ı·stı"yorsa, hemen şt' mdı ce\•ab versin!ı> dular. d Eczaneler 

k h kkı · b""d" k' ·· 1 l"k Türk denizcilerine rehberlik e en büyü a ıse, ta ıı ır ı, şova ye ı · mişti: Ötki gemilerdeki kaptanlnr düşiin • Bu gece nöbetçi olan eczantler ıllDlanlJr: 
t . ş·ımdı· kar<::ınızda oturmak şerefini yerlilerden biri: ıs· tanbul cibetindekiler: ır. -ı - Şu damarlarımdaki kanları, sizin mekle iken, Salih Reis yeşil bayrak çe- kl 
ihraz eden .. ve maalesef bugünlük ZÜ· - - Şövalye hazretleri sizi be iyor. Ak.sarayda: (Pertev). Beya.zıtt.a: CB!lsa-

h . 1 d · · uğrunuzda çeşmeler gibi akıtmıya ta • kerck: Diyerek kendisini köşkün mermer meddln). Karagümrükte: <Fuat). Pener-ğürtlükten artık i tıyar amış, crısı mamile hazır ve mu··heyya· oldug·umu d <- . .M 

d.. B h r d · t' ··ı ı d k şılamıştı re·. <Hu-sameddln). Samatya a: AMA -kemiğine yapışmtş bir keçiye onen §U - en azırım. emış ı. su un arın a ar . 
Za\,allı ben .. vaktile, kılıcına herkesi söylersem, sakın gülmeyiniz. Maama • Gerçek bu işi Salih Reısten başka gö· Salih Reis bu vaziyet karşısında kel· van). Şehzadebaşında: (Asaf). Kyttpte: 

fı.h· bunu zam h"d' t ·· t k d k (Arif Beşir). Eminönünde: (Beflr ıt.e -d . b. ·· ı 'd " ' ' an ve a ısa gos erece • recek bir kimsa yoktu. O hem cesur, lesini koltu!?:una alınış .. Yanın a i g~ boyun ey ıren ır şova ye ı ım. tir ... Şimdi, gelelim bana sormak iste· ~ mal). Küçükpazarda: <HulOai). Alem -
- Yaaa?.. hem müdebbir, hem de nüfuzlu bir a - micilere: darda: <Sırrı Asım>. BakırkiiJtUıde: 
_ Hiç tereddüd etmek zahmetine diğiniz şeye. damdı.. - Siz burada bekleyin.. ben tercü • <Hilal). Şehremininde: <Hamdi). 

katlanmadan, bu ifademi olduğu ıibi - Şövalye olmak için, ne lazımdır?.. Barbaros, Salih Reiseıhemen şehre in· manlarla birlikte şövalyenin yanına gi· Beyoflu cihetindekiler: 
Tünelbaşında: <Matkovlç). Tllnelbaflll -

kabul ediniz. - Haaaa. gördünüz mü, mühim me· mesini bildirdi. reyim. da <Vingopulo). oaıatada: cıı.erar>· 
- Şu halde, kılıç oyunlannda bir seleyi... Bu kısa sualinize, birdenbire Salih Reis yanına yüz kndar gemici Demişti.. Taksimde: (Kemal - Rebul) . f lfllde: 

hayli maharetiniz olmak lazım gelir ... ne cevap vereceğimi şaşırdım. Çünkü; alarak, şalopelerle limana girdi. Liman ağzında bulunan Türk gemi· (Pertev>. Beşiktaşta: (Süleyman BeceP>· 
,..,.k isabet .. Arada sırada ben de sizden bu bft .... :A 0 kadar derindir ki buna, hiç Salih Reisin yanında !spanyolca ve leri hala demir atmamışlardL Boi'aziçl n Adalarda: 
""' CUıJıJ d b kl' 1 Üsküdarda: <İmrahor). Barıyerde: oıo-istjfnde ederim. olmazsa on b~ şişe şarap içecek kadar italyanca bilen gemiciler de var ı. Bu konuşmanın sonunu e ıyor ar- rn Kadıköyünde: <Büyük). <tl'oıer>. Bil-

- Evet.. tabii.. hem de gayet tabit ..• uzun bir zaman sarfetmek lazımdır. Fa· Salih Reis sahile çıkınca, kendileri· dı. yükadada: (Şinasi Rıza). ReJbellıte : 
:Ancak şu var ki, altmış yedinci düello- kat ben bu mufassal cevabı başka bir nin buraya geznıeğe geldiklerini, hiç Korsika şövalyesi • Türkler bu ada· '-~<H;!:a~l:,k):.:,·-----------
~~~~~n .. w b~~~m~b~rl~z~ma~~e~~kş~di~ukIBL.~m~m~i~harb~m~en~e~ri~ma·~m:a~K~o~r:~~k:a~b~e~y~i~d~i~y~o~rl:a;r~~-·~Ç:~~m=a:~~====~===~~--~~~~ 
yamadığım son hasmimi bu düelloda pek kısa bir cevapla iktifa edeceğim. dığmı, Cezayir emiri Barbaros . ta.r~~ : Snrun vatanında Doksan dakikalık oyun e~uı::;:;ı; 
mezara yolladıktan .sonra.; artık elime Ve hiç olmazsa, muvakkaten merakını· fı.nd~n sö~lemeğe memur edildıgını Y yuncular, hitabeler ve muna .-
kılıç almamıya yemın ettim. zı teskin edeceğim ... Aziz v• cömert a· bıldırecektı. . . . Neler gördüm Yembley stadını kürsüleri herke.e aç 

- Sebep?.. silzadem! .. Şövalye olmak için başlıca Şalopeler sahıle yana§ırke~, şehır (BQ.§tarafı 7 inci ıayfad4) olan Haydparka çevirmediler. 
- Çünkü, uğrunda bu düelloyu yap- üç şey lAzımdır. Birincisi, at .. ikincisi boyun~ toplanan yüzlerce. yerlıler ara· Hülasa tabana kuvvet koşmak, dayana- Orada alan da, satanda her feY9 razı. 

mıya mecbur kaldığım yüz yirmi seki- sillh .. üçüncüsü de, aşk ... Bazı şövalye sında Ispanyol ve Venedık korsanları bilecek kadar sağlam olmak, bu toprak- Yan hakemler bir mi1hendis gibi sa ' 
zinci aşkımın kadını, ertesi gün bana taslakları, buna başka şeyler de ilave da göze çarpıyordu. . . • lardaki futbolün en tabii bir yoludur. hanın bütün ölçülerini iyi ezberlenıiflet• 
ihanet etti. ederler. ( Arkast var ) Dümenci Mehınedin tahmını dogru Düdük hakemin ağzında emzi.k vazi - Ellerindeki işaret bayrakları kendi -

- Vah, vah .. hakikaten çok fecişey... --··-- çı~ıştı. . . fesini görmüyor. Lüzum hisıl oldukça dü- lerine ağırlıktan ziyade it görmek içi.Jl 
Şu halde, altmış yedinci hasmınız; çok Ispanyol ve Venedık korsanları lım~- dük sesi duyuluyor. verilmiş. ti• 
zavallı olarak ahrete gitmiş oluyor. na geldikleri gündenberi karada vakıt Hakem oyuncudan fazla koştuğu için Hakemle aralarındaki irtibat ipte 

- Ona ne şüphe, aziz senyorum ... E- geçiriyorlardı. Korsika limanında ken· topu en çok ta kovalıyan odur. konuşan bahriyelilerinki kadar sa#~; 
ğer öyle olmasaydı, ertesi gün kiliseye dilerini tehdit edecek h iç bir ku~vet v~ Her hareketin içinde bulunan hakem ve manalı. Velhasıl Londrada _tngiliz 

1
_ 

gidip te onun kabrinin nur olması için hiç bir tehlike tasavvur etme.~ışlerdı. vak'ayı oyuncuların işaretinden öğren - holünde kimsenin akıntıya kürek ~ 
Şu koca serçe parmag·ım kalınlıg·mda Korsika hakimi, İspanyol şovalycle·. Y• k 

ld b miyor. gı yo . ~ 
bir mum diker mi idim ... Aaaaah, ah.. rinden Don Petro bir buçuk yı an erı --••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••.. --
hayatımın ne hazin hatırasıdır, Yarab - burada hüküm ve saltanat sürüyordu. 1 • d 
bi... Ey benim cömert asılzadem!.. Bana, Limana gelen bütün kaçakçılar Don inhisarlar u. Müdürlüğün en: 
bundan sonra içireceğiniz şarap şişele· Petroya haraç verirler, Petro bu h~ra· aıctıt· 

rile meze o1arak ikram edeceğiniz sak- DO .... ~ C'AH A. ·ı~INIZ cı üçe taksim ederek, bir kısmını Is • ı _ 1408 kilo Litapon, 633 kilo Reçine, 633 kilo alçı ~~~rlıkla satın aıınac uışta 
sağan kebapları üzer ine beş bin ye - IXl~~ IW\ ~ panya kralına, diğer kısmını Venedik n _ Pazarlık 28/V /937 tarihine rastlayan cuma gunu saat 16 da Kaba 
m in ederim ki: Elimden çıkan bu kanlı, 1= AK /:lııı.T cwnhuriyetine gönderir, üçüncü lok • levazım ve rnübayaat şubesindeki alım. komisyonunda yapılacaktır. . 
fakat haksız vak'adan dolayı daha ha· iD~Aa?:Vlh';R• [} IS~oJJPLı:sNıa,, mayı da kendisi yutardı. III _Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabıltr. 
la• \•ı'cdan azabı çekmekteyim. .. Hatta o- = Akdcnizde korsanltk yap3nların hiç 01. 

7 5 -veıune pr 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ıo , gu 

nun içindir ki, şarabı da biraz fazlaca WEYİ HER G DOLA~lll.. birisi Kors~a şöva~yesine ~araç ver • ralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. .2840• 
içerim. ' meden bu lımana gıremezdı. 
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MAZON
MEYVA TUZU 

MiDE ve BARSAKLARI 
kolaybkla boşalbr. I• N K 1 B A Z 1 ve ondan mntevellid baş ağrılarını defeder. Son derece teksif edilmiş hir 

tuz olup MÜMASiL MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY 

ve DAHA KAT'İ 
ve BARSAKLARı 

tesir eder. Yemeklerden sonra alınırse HAZIMSIZLIÔI, MİDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE 
ALIŞTIRMAZ. Atızdaki kokuyu ve tadsızhğı defeder. MAZON isim ve HOROS markasına dikkaL 

Çalışan kollar 
Sümer Bank idare meclisi endüstrimiz 
hakkında mühim bir rapor hazırladı 
.. (Başta,.afı 1 inci sayfada) ye etmiş olacakhr. 
~nlerde toplanmaya davet edi!ecektir. Çalışan kollar artıyor: 
ankanın 1936 iş ve hesnb yılına aid ida- Endüstriyel inkişafın zaruri bir neti -

tbe meclisi raporu, bilanço, kflr ve zarar cesi olarak memlekette sanayide çalışan 
esabı bastırılarak umumi heyet azaları- kolların mikdarı da artmaktadır. Teşviki 
~ dağıtılmıştır. Raporda memleketın bü Sanayi müesseselerinde meşgul eşhas en
~ endustri hamleleri ve milli endüs - deksi (1932 100) 1933 de 117,48. 1934 de 
~ bünyesi hakkında dikkate değer ma - 125 00 olmuştur. Beş yıllık program mu
':1nat ve tafsilat vardır. Raporun geniş cibince fi'len kurulmuş veya hali -~e~~te 
bır hülasasını bildiriyorum: bulunan [Kimya ve kendir sanayıı uze-

1 
. QaPP<>rda 1936 iş yılında, ankanır. foa- rinde henüz tet.kikat y~pıl.m~k:a olduri~ 
~Yetıeri ve bu faaliyetlerden alınan ne-1 ğundan hesaba ıthal edılmemıştır] fab .. 
liceıer tahlil edilmeden evvel milli eko- 1•-ılarda çalışan veya çalışacak ame~e ~ık
ttolllide endüstri sektörünün geçirmekte darı da mevcuda ilave edilince Turkıye" 
01dı.ığu istihale etrafındaki müşahedeler de endüstride çalışan işçi mikdarı 1938 

kısaca tesbit edilmektedir. sonunda 1932 senesine nazaran '/.J 46,42 
•Milli endüstri bünyesi ve yen: oluş>, artacaktır. Amele mikdannın artışına 

l'aııorda aşağıdaki tafsiliitla izah edil - müvazi olarak iş ücretleri şu dikkate şa· 
lnektedir: yan seyri kaydetmiştir. Bütün amele V" 

Vektep mil~amerelerl l 
Hakkında bir teklif 

•Aı.iııi endüstrinin bünyesini ifade e- ustabaşıların ücretleri endeksi (1932= 
den son rakamlardan görülüyor ki, 1935 100) 1933 de 105,44, 1934 de 127,19 ve 
~lllda ziraat mahsulleri endustrisi. en- 1935 de 124,60 olmuştur. Beher amele ve 
d\istti şubeleri içinde henüz % 45,22, ustabaşıya düşen ücret mikd~n 19~~ den İstanbul Kı.ı Ortamektebinde "erilen 
tekstil endüstrisi <;{ 22,91 gibi büyük bir sonra amele mikdarınm artışile mutena- müsamereden bir intıba 
~y almaktadır. Halbuki gayri u7.vi en- siben tezayüd etmemiştir. (Ba§tarafı ı inci sayfada} 
dusı · B b b" · "lt"h k tmis olan-11 şubelerinden kimya endüstrisinin , unun se e ı yenı ı ı a e .. . Ve ... cHazirunun sürekli alkışlan ara· 
'hıı yılda umum yekundaki hissesi ların öğr~~miş işçi ve u~~a ?.1m:ktan .z~ - sında 11.ihayet buldu!• 
~3.80, rnaden işleme endüstrisinin % 4,90 ,yade kalıfıye ol~ıyan du~ku~ ucretlı ış- Söylev vereıiler, iddialı birer hatip, 

· Mukayese istihsal kıymeti üzerinden çilerden terekküb etmesıle ızah etmek konser verenler, meşhur birer san'at 
hpıldığı takdirde de aynı netice elde e- ~cab ed~r.:ıı • . A • profesyoneli, temsil verenler maruf bi-
~ktedir Umum endüstri imalatınm Ham madde ıstihliki: rer san'atkar 

0değildiler. 
' 59,49 un~ ziraat % 13 32 sini tekstil Raporda endüstri müessesele.rinin ham Bu itibarla, müsamahasız bir tenki-
~diistri, % 1,74 ü~ü

1 

kim~a ve % 1,58 ni ,madde istihlakinin şu hareketi kayd~t - de hedef tutulamıyacak olan bu rnüsa • 
~maden işleme endüstrisi vermekte - tiği tebarüz ettirilmekte, <1932=l~O). merenin numarasını, orta mektebin 

·• Yerli Ecnebl son sınıfında okuyan, ve başardıkları 
lt Teşviki Sanayiden istifade: , 1933 101,66 89•05 işlerin ancak amatör birer heveskarı 

)ict emıekette son yıllarda teşvik1 sana - 1934 ll8,41 102,03 sayılan talebelerin, çok mahdut bir in-
llbı en istifade eden müesseselerin ade - . 1935 140,27 106,16 • t kişaf sahası bulabilmiş kabiliyetlerini, 
~tedricen azaldığı raporda tasrih e- .• ve ay~ı mevz~ .etraünda şu maluma istidatlarını ölçerek vermek lazımdır. 

• ekte ve şu tafsilat verilmektedir: ,ılave edılmektedır. . . • . . Bu makul ölçüye sadık kalanların 
·· ldtıessese adedi endeksi bu hareketi , cUmum ham madde ıstıhlakinde yerlı dünkü müsameıeye tam numa!'l verme: 

toyıe İfade etmektedir: ,ham maddelerin artışı, yabancı ham mad- meleri, çok insafsızca bir müşkülpe • 
1~932 100). 1933 de 94,84, 1934 de 813,93, delerin artışından daha seri olnıuştıp-. sentliık olur. 

de 78,82. Fakat müessese adedi a - Buna mukabil yabancı ham maddelerde Hele bu müsamereyi verenlerin çar· 
~ olmakla beraber müesseseleriıı ser bir tenakus müşahede olunmaktadır. İs- pıştıkları sayısız cyokluk:ıı ları göz ö -
tı>/e envestismanları, beygir kuvYetleri, , tihlfık edilen ham maddenin kıymet ye - nünde b iriktirince, bu tam numaranın 
~i madde sarfiyati, işçi mikdarı, i- ,kununda 1932 de yerli ham ~addeler yanı başında üç de yıldız kondurmak, 
~tı Yilkselmiştir. Bu vaziyet, seımaye % 81,26, ecnebi ham maddeler. ·;, lr., 74• çok yerine masruf bir takd!r cömertli
~kı eti az olan müesseselerin faaliyetten 1933 de yerli % 83,19, ecnebı 10 l6,8l, ği sayılır. 
~ 1diğini, sermaye ve teknik kudreti 1934 de yerli % 83,.!2, ecnebi ~ !?·5e. ve Dün ben, müsamerelerinin haysiye 
ğ· ~~- olan müesseselerin tevessü etti- 1935 ~e yer~i 1': s5, 14• ecnebı 1'~ l~,86 tini kurtarmak için cansıparane bir 
le~ iostermektedir. Endüstri müessese- nisbetınde hır hısse almışt.ır. B~ n.ısb~t - gayret gösteren talebelerin yarattıkları 

11 adedinin azalmasına mukabil mües- ler yerli ham madde lehme bır mkışaf sevimli_telaş havası içinde, zihnime ta
~lerde vaki olan tevessülere misal o- kaydetmiştir. Yerli ham madde istihlak~- kılan bir suali cevaplamayci çalışıyo -
l\ı k \1aki olan sermaye envestismanları- nin ar~.ışı ~ir taraftan. köy istihs~'.ilc mil- rum: ~ 
~:u. ~araktcristik bir kaç rakamla ifade li en~ust.rı aras~~aki _emte~ m~bad~le- - Müsamere verenlerin gayeleri ne-

hılıriz: Müesseselerin makine aıat ve sinin ınkışafını dıger hır tabırle ıç pıya- dir? 
~~tının tahmini kıymetlerinin hare _ ,sanı~ it~~;ı~ın diğ~ taraftan memleket o anda, Üniversiledn.in

1 
felsefe

1 
ve e

<l~ gösteren endeks 0932=-lOO) l93:! endustrısının tedrıcen yabancı ham debiyat şubelerinden ıp.oma a mış o
l~ 113,35 e, 1934 de 121,16 ya, 193& de madde. ~~ii~ctinden kurt~ağa d~ğr~ lan değerli öğretmen Saime Askerin 
tı.ııı.36 Ya çıkmıştır. Müessscsc binaları _ ilerledığını .. ıf~de e.~e~tedır. Endustrı karşuna çıkışını, kaçırılmaz .. bir. fırsat 
iki kıyrneti de aynı tezayüdü göster _ köylüye, koylu en~ustrıye paz~r ~ldukçn saydım ve cevabının en munasıp iza· 
~~dir. Müesseselerin kendi malı o - ve bu ~rşılıklı mu~~s~~~er ınkışa! et- hını bir türlü bulamadığım l'bu suali O· 

~1 'bınaıann tahmini kıymeti 1932 yılına tikçe b~. taraftan koylunun medenı. se- na da tevcih ettim: 
)aSetı 3 25 44 artmıştır. viyesi yukselccek, refahı artacak, dığer _ Müsamere mi? dedL 
~iie~se adedinin tenakusuna muka - taraftan milli sanayide sermaye terakü- Ve ilave etti: 
~7ue~seselerin beygir kuvveti, ve i - mü kolayla.şac~~tı~. :ıı . - Halka, mektep sevgisini aşılamak 
')ı';t ı gıbi anasırın da şu ben işleme ol - Gayrısaf ı ıstıhsal kıymetlerı: için, bu müsamerel~rden daha müessir 

S Ur. (1932 100): Gayri safi istihsal kıymetleri ve say propaganda hareketı olamaz ... 
ene Müessese Beygir imalat müsmeriyeti hakkında ise raporda şu iz:~- Eskiler, çocuklarını, medrese hoca -

adedi kuvveti hata tesadüf olunmaktadır: larile : 1933 94,84 118,97 111.86 cEndüstri müesseselerjnin gayri safi _ Eti senin, kemiği benim! kabilin • 
!~ 88,93 133,03 132.47 istihsal kıymetleri son 4 sene zarfında den cümlelerle yapılan ~ifahi mukave· 
~'"Q\) 78,82 163,26 147

1
54 ehemmiyetli nisbetıerde artmıştır. is - lelerle, adeta koyun, keçi, tavuk, hindi 

-lltuı takarnlar, memleketin endüstıiyel tihsal kıymeti endeksi (1932=100) 193~ gibi paylaşmışlar. _ 
~~unda temerküz şeklinde bir de 111,86 ya, 1934 de 132,47 ye, 1935 de Bugün bence, çocugun, eti, kemiği 
~Ur tahavvülüne doğru aşikar bir 147,54 e çıkmıştır. Gayri safi istil-ısal ra- anasına, maneviyatı hocasına aittir. 

nıevcudiyetini göstermektedir. kamlannı ham madde, iş ücreti ve işlet· Ve hoca, maneviyatın:ı mürebbilik 
lıluı· Temerküz hadisesi: me malzemesi kıymetlerini tarhetmek su- ettiği talebeyi anası, babası kadar be -'r 1 

.• 'ndüstride daha geniş mikyasta retile safi i.stihs~.l ~~etle~~e. tahvil e- n imsemek ha~ın~ s~hi~tir.. . 
~Usı .küı hadisesi bilhassa beş yıllık en- dersek millı endustnnın safı ıstıhsa~ kıy- Geri zihnıyelh kımsel~rı, mektebı, 
llıU rı :Programının tatbikından sonra 1 meti endeksi (1932 100) 1933 de H2,15, bocayı hor görmekten kurtarmak, ve 
~to §ahede edilmiş olacaktır. Bcs yıllık 1 19~4 de 177 ,98, 1935 de 184,04 olmuştur. manevi evlfıtla rımızı çoğaltmak için, 
daıı,granı rnucibince, Bankamız t'.l~·ofın _ 19:i5 yılında safi istihsal kıymctiııın az müsamerelcrden daha ye;:indc çareler 
~~t iku_rulrnakta olan fabrikalar, mcmıh·- ı bir artış kaydedebilmesinin sebehi, kıs- ı bulmak hemen hemen imkansızdır. 
bir ~1Yacının pek mühim bir kısml'u men 1935 de ~am ı:nadde fiatlaril~ .işlet - _Fakat müsame:.el~re gelenler, sa~ 
~Uess llllede karşılıyabilecek mahl\ettc me malzemcsındekı kıymet tereffuıle ka- neye çıkan, nutuk soylıyen, keman, pı· 
~~lerdir. • bili izahtır. yano çalan, şarkı, marş okuyan,. temsil 

tqheıe/ıllı~ programdaki bazı endüstri Say Müsmeriyeti veren, zeybek oynıyan t~lebelerın an~-
:t~lli ı, rnılli endüstri istihsalinin bün- Son senelerde endüstri müesscsele - hırı, babaları, kard~~l~rı., halazadelen, 
~1.!tu~e değiştirecek mahiyettedir. rinde sôy mü~meriyetinin de arttığı eö- dayıları, amcaları, hulasa uzak yakın 
~~t lllakta olan Demir ve ÇeHk fab- rülmcktedir. Net istihsalin beher amele akrabaları, ahbaplarıdırlar. . 
l'il~ it 1

' Selliiloz ve Sun'i İpek fabrikala- ve ustabaşıya nisbetle bulduğumuı pro- Onlar, çocuklarını mektebe verdik-
1'>ı ~rulacak olan diğer Kimya fabrika- düktivitesi (1932 100) 1933 de 127,08, lerine göre, mektebin kadrini, kıyme -
~b._~nıleket endüstrisinde anorganik 1934 de 140,18, 1935 de 144,94 dür. Bina- tini kifi derecede idrak edebilmiş kim
' ~ ŞUbeJerinin hissesini de bu~ünkü.. enaleyh milli işin müsmeriyeti, 1935 de selerdir. 
~~t fevkinde fiıkarmakla, milli 1932 yılına kıyasen % 44,94 gibi ehemmi- - Doğru ... Fakat, davetlilerimiz, .~u-

'11 DlOdem teknik bazını takvi- yetli bir artış kaydetmifür.• raya gelirlerken, yanlarında, bu musa· 

BiR TERZİ OYUNU 

merede yapılacak telkıı.ı~erden istifade
ye muhtaç kimseleri de getiriyorlar. 

- Faıkat onlar, müsamere ~eyircile -
r inin dörtte birini bile teşkil edemez-
ler sanınm! 

Bayan Saime Asker: 
- Doğru ... diyor. Ve çaresi meçhul 

bir acizle ellerini açarak soruyor: 
- Ne yapalım? Başka ne yapabili -

riz} 

rnış olm az mı? 

- Olur! 
- Matlup olan müsamere salonları· 

nı, çocuklarının muvaffakiyetıerini al· 
kışlayacak münevverlerle değil de, ço
cuklarının alkışlanamaclığına yanacak 
gafillerle doldurmak değil m idir? 

- Öyledir! 
Bu sualimi, yanımızda bulunan pos 

bıyıklı, sevimli ve yaşlı bir erkek de 
Soruyorum: tasdik ediyor: 

- Maarif, sade mektep müsamerele- - Öyledir! 
rinin verilmesine tahsis olunabilecek Ve bu suali can ve gönülden tasdik 
bir salon yaptıramaz mı? edişinin hikmetini anlatıyor: 

_ Yaptıra.bilir! - Ben bu mahallenın bekçisiyim. 
_ Bu salon, içine mektepleriınizdeki Adım Mustafa. Soyadım da cBüyük oğ· 

gibi bir kaç yüz değil, bir kaç bin kişi lu> ... Yedi sene evvel bir gün, tesadü-
alabilecek genişlikte olamaz mı? fen bu müsamerelerden birinde bulun· 

_ Olabilir! dum. Ertesi günü ilk işim, iki çocuğu-
- Mekteplerimiz, müsamerelerini, mu mektebe yerleştirmek oldu. Birisi 

bu salonlarda münavebe ı le veremez· 12, diğeri B yaşında iki kızım var ... Bi 
Jer mi? rinin adı Nefise, ötekinin Güldane! 

_ Verebilirler!.. Şimdi ikisi de, bu mektebin altıncı 
- Mekteplerdeki talebelerin, mekte- sınıfındalar! .. 

binizin haysiyetinden sizin kadar mes- Bayan Saime Asker tasdik ediyor : 
ul olan akrabaları, bu müsamerelerin - Ve ikisi de, mektebin en çalışkan 
seyircisi vaziyetinden çıkıp da, yardım- talebeleri arasındadırlar! 
cısı vaziyetine giremezler mi? Girme· Değerli öğretmene soruyorum: 
meli midirler? - O halde? 

- Girebilirler ... Girmelid!rler! - Haklısınız! Fakat fikrin i1J, onu 
- O halde ... Onlann da yardımlarile, tatbik edebilecek bir makama bildir • 

daha mükemınelleştirilebi!ecek olan meniz Ifızım! 
bu müsamereleri, şimdilik hayalen kur Ben, orada, Bayan Saime Askere et· 
duğurnuz o muazzam cmektepliler sa· tiğim vadi yerine getiriyorum, ve fik -
}onunda•, sade talebelerin akraba ve r imi •onu tatbik edebilecek :;nakama• 
taallukatına değil, halka seyrettirmek açıkça bildiriyorum! 
çok daha faydalı olmaz mı) Eğer bu naçiz c bildirişirnle>, mek • 

- Olur! iep müsamerelerinin, bekçi Mustafa • 
Ben soruyorum ve bayan Saime As- ları çoğaltabilecek bir mahiyet kazan • 

ker ümitsiz ümit~iz tasdik ediyor: malarına hadim olabilirsem kalemimi 
_: Müsamere vermekten güdülen ga· J öpüp başıma koyacağım! 

yeye, bu suretle daha fnla yakiaşıl • Naci Sadullah 



H s· T L 
Yasemin, leylak, menekşe, ıipr, ı<aryoka, nerris, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rumba,. Pompadur, dağ çiçeklerı, Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, Lile, Rev Dor, Kadın Eli. 
Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origan, Neroli kokuları çıkmıtbr. Fiab: 25 - 50 - 75 - 100 kuruştur. Hasan Deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. ----

KANZUK SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Döknlmesini keser. Kepekleri ta • 
mamen giderir ve büyUme kabili
yetini artırarttk saçlara yeniden 
bayat verir. Kokusu latif, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir. 

lnglllz Kanzuk 
Eczanesi 

••yol lu • letanbul 

Sandalya ve Mobilyanın 
Hem ucuzunu, hem gnzelini almak için 

66 No. A s R ı M o B r L y A 
lstanbulda Rızapaşa yokuşunda 

maj'azasını ziyaret ediniz. 

AHMED FEYZi Tel. 23407 

lstanbul Defterd•rhğınd•n: 

Büyükçar§ıda : Eski Yağlıkçılar, yeni ö~cüler ve en son yeni 
Şeker Ahmet Paşa sok aiında eski 24, yeni 36 sa· 

Kıymeti 

Lira Kuruı 

yılı dükkanın tamamı... 380 00 
Galatada : Yenicami mahallesinin Mertebani sokağında 19 

sayılı üstünde odalan müştemil dükkAnın yarı 
payı... 3000 00 

Yenikapıda : Eski Katipkasım, yeni Yalı mahallesinin Albo -
yacılar sokağında kain eski 40, yeni 54 sayılı vı 
66 metre murabbaı arsa nın tamamı... 88 QO 

Büyükçarşıda : Takyecilerde kain eski ve yeni 62 sayılı dükkl • 
nın 1,104,000 de M,840 payı... 11 00 

Beyoğlunda : Çayır sokağında eski 6 6, yeni 84 sayılı evin 2/8 
payı. 119 H 

Yukanda yazılı mallar 4/6/937 cuma gürıii saat 14 de açık arttırma ilı &atıla • 

caktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
Taliplerin % 7,5 pey akçelerini yatırııra~defterdarlık milli emlak müdürlüjünde 
müteşekkil satış komisyonuna müracaat (M.) (2823) 

KUMBARA 

l 

Bu adamı canından 

bezdiren ıey : 

GRIPI N 
i tecriibe edinci ye 

kadar. çekmeğe 

mahküm olduğu ajn 
Ye n.zılardır. 

GRIPIN 
En şiddetli baı ve diı 

ağnlannı keser 

G RIPIN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRIPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıklarından 

mütevellid bütün ağrı, sızı ve 
sancıları geçirir. 

---
- ·'" _,, ~ .... 

•. ı A. ·-
I 

- _.Al., - - .1. f ı I 
--~"~"' . ·a-, -.~· ..... ,. . 

.. --
Türkiye Ziraat Bankası İstanbul 

Şubesinden: 
24 Mayıs 1937 Pazartesi gününden itibaren 1 T. Evvel 1937 tarihine kadar BID" 

kamız gişelerinin aşağıdaki saatlerde ara verilmeksizin açık bulunduruıadf 
ilan olunur. (2856) 

Adi günlerde: 
9.~ den 15.* ye kadar .. 

Cumartesi günleri: 
9.1/4 den 11.* ye kadar. 

~ .... ------------------·----------BÜTÜN DÜNYA 
POKER 

Tıraı bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de alınız. 

POKER Piay 
markasına dikkat ediniz. 

ı __ , ___ ıs_t_a_nbul Belediyesi llanl.ırı J 
Beyoğlu ve Beşiktaş mıntakalarına aid çöplerin bir sene müddetle deni" 

dökülmesi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe 25000 lira a,ectel 
tahmin edilmiştir. Eksiltme 25/5/937 Salı günü saat 15 de Daimi Encümende yr 
pılacaktır. İstiyenler şartnameyi parasız olarak levazım müdürlüğünden aıabl .. 
lirler. Eksiltmeye girecekler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1875liralık1$ 
teminat makbuz veya mektuplarile bera her teklif mektuplarını havi kapalı sari' 
!arını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encümene vermelidirlet· 

cB .• d5li' 

** 
Muhammen bedeli 1552 lira ~ .ıcuruş olan ve 19/5/937 tarihinde eksiltme tJıl 

ihalesi yapılacağı ilan edilen Karaajaç müessesatı kesim paviyonuna yaptırılr 
cak çenıeı tesisatına ait prtnamede görülen lüzum üzerine tadilat yapıldJllO" 
elan yeniden eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levuun ...O .. 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan ~ 
belediye fe işleri müdürlü;ünCien alac aklan fen ehliyet vesikasile 116 )iri .. 

kuru§luk ilk teminat makbuz veya mekt ubile beraber 25/5/937 Salı günü ,,,. 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2626) 

** Haseki hastanesine lüzumu olan 59 kal em ecza açık eksiltmeye konuımUf&O'· 
Bu eczaların hepsine 8M lira 10 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eczaların filli"' 
aile prtnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler ,.., ı90 No. lı ,,_,, 
da yazılı vesika ve 60 lira 31 kuruşluk ilk teminat makbuz vc:y.ı mektubile .,_.
ber 25/5/937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (2658) 

** Keşif bedeli 8318 lira 70 kuruş olan ve 18/5/937 tarihinde eksiltme ile ihaleBi 
yapılacağı ilan edilen Karaağaç müessesesi buz fabrikası ve soğuk hava ~ .... : 
zenlerile mezbaha kısmı binasının tamiri ne ait şartnamede görülen lüzum ü.JP· 

ne tadilen yapıldığından yeniden eksilt mey.e konulmuştur. Keşif ~vrakı ve ~ 
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Istckliler 2490 No. 1ı kanunda ~ 

vesikadan başka belediye fen işleri müdürlüğünden alacaklan fen ehlİY"
vesikalarile 623 lira 90 kuruşluk ilk temi nat makbuz veya mektubile ber8.,e' 
25/5/937 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2627) 

İstanbul'un en son vaziyetini, 'teıedı:: hududlarını, belli başlı abidatını ~ 
t Ün teferrüatile göstermek Üzere bastırılan ve nefis bir ciltle cilt~'ttirileD flY 
rehberinin tanesi perakende olarak 2,50 liraya satılmaktadır. ,.. • 

Fazla talip çıkmadığı için toptan mubayaa edecek kütüphane sahiplertıae il' 
nesi ikişer liradan satılması bu defa En cümence kararlaştırılmış olduğun~ 
tiyen kütüphan: sahiplerinin Muhasebe ye müracaatları lüzumu ilan oıuıaaJf· 

(B.) (2848) ___,,-

----------------------------------------------nııl 

@~~: E~En~~ ~n~!j h='J w: 
n akşama kadar hastalarını ~ 

kabul eder. Tel. 24131 ... _ •. 

ilYABMAfl 
İstanbul, Kuru 1caıı.-o' 

han 22 ~ 
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