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Atatürkün ismet İnönü vasıtas_ile Yunan milletine beyanatı 
ı '' Balkan huduutları bir tek huduttur,, 
''Buna göz dikenler güneşin 1 1 YURDDA ANADiL 1 

yakıcı ıuaı ile karşılaşır Maarif bütçesinin 

ATATU .. RK " müzakeresi hararetli oldu 
Berç Türker lstanbulu Babil kulesine benzetti. Muhtelit 

ile ismet inönü ve tedrisabn kaldırılmasını istedi. V:ekil bu meselenin 
münakaşa bile edilemiyeceği cevabını verdi General Metaksas Diln Nafia biltçesl de lıabul edilmiştir 

arasındaki 

TELEFON 
Mükalemelerı 

YUNAN BAŞVEKiLi NIN BOYOK 
ONDERE MUKABELESi : 

" İttifakımız tam ve 
Atatürk ebedidir! '' ismet İnönü 

la Atiaa, 26 ( A. A.) - Atina~da lapekil l.met metli dostlarla 'De ayrılmaz müttefik millet 
bi ö~O'n~n. ferefine verilen ziyafetin tafıilAhnı e't'Teke mümessil/erile geçirmekte oldu/unuz ge
ı.;ldırmı1 ttim. Bu ziyafet esnasında Atat6rk telefonla 
d:et n~n?'ne aıa~d~ki yazılan bildinaif ve Balkan cenin nakadar gıbtacısı olduAumu an/a-
la 9letlennın emnıyeti Ye hudutlarının muuniyeti tamam. Gönlümü dolduran dostluk ve 
la •k~ında .da aynca bir muaj pndermİftir. Bunların arkadaşlık duygularını oldugu gibi 

. ~ lkili ziyafette okunmUf Ye hazır bulunanlar ta• 
fj •fından· h~ecanla karıılanmıfbr. oradaki kardeşlere söylemenizi ricadan 
aşvekil ismet lnönüne ~ " başka söz bulamıyorum. 
Bu anda samimi kardeş ino .. nu·· şehrı·mı·zde Size ve dostlarımıza se-

t1e müttefik muhitte yaşa- lamlar. 
~hkta bulundugunuzu is- Yazısı 10uncu sagfad1J 
~-bar eltim. Bu kadar kıy- .. ,.. 

K. Atatürk 
(Devamı 10 uncu sayfada) 

Amerikada güreşlerden evvel namaz kılan Ermeni pehlivan 

~libaba "Hem Türklerden 
lstanbulun Hal 

ve Mezbaha 
ücretleri fazla 

intı•kam alıyor hem d Trakya Umumi MüfettiŞliği, Trakya ' e çiftci ve köylüsünü ve dolayısile bu 

' 

mıntakanın iktısadiyatını alakadar e • hara kazanıyorum demı·ş ~en iki mühim meseleye temas etmiş -t' e ,, tır. (Devamı 6 ıncı sayfada) 

~hrimize gelen eski dünya şampiyonu Zibisko Ermeni Macar paralarına resmi 
~hı· k d" · · · · d""' · · f k t . . . . basılacak genç kız ı~anı en ısının yetıştır ıgını, a a y~tıştırdığıne 

de pişman olduğunu söylüyor 
~e~e bir güreş merakı, bir güreş faali-ı 

•dır ald .. .. d .. 
).ı ı yuru u. 

d"ı anç:sterden, Romadan, Delü orman· 
C dag cüsseli pehlivanlar geldiler. 

"' ~lllartesi gecesi, Taksim stıidyomun
~~ aşiıyacak olan serbest güreş müsa
' larında kapı§Qcak pehlivanların he-

fst hepsi buradalar ... 

~1-ıı·anbula Amerikadan getirtilen bu 
~O(! ıvanıarın en meşhurları Zibisko, ve -

Meliha Ulq laffft Ankan. Berç TürkM' 

Ankara, 26 (Hususi Muhabirimiz ·ıbütçelerini kabul etmiıtir . .Meclit İk .. 
den) - Meclis bugün bütçenia müza- 1uat Veklleti bihcesinin müzakensı.. 
keresine devam etmiş, maarif ve nafi& JDevamı 11 inci ıayftıd.ı) 

Kontenjan kalkıyor 
( iktisat Vekilinin Mecliste mühim beyanatı ] 

936 senedenberi 
İngiliz hazinesinden 

para alan eşek 

(Yazısı 11 inci sayfcıda) 

Dün Avrupadan 
dönen bir yolcu 
nezaret altında 

ingilterede birdenbire meydana çı - Bay Ahmet Rifat Bayan Şerife Kamn. 
kan bir ceşek• meselesi parlamentoyu Firüzağada, Ağahamam ..caddesinde 
ve gazeteleri işgal etmektedir. Meseleyi 19-21 numaralı Hayırlı apartıman ahlbl 
anlatalım. 78 yaşlarında Bayan Şerife Kamer 0411· 

(Devamı 2 inci sayfada) (Devamı 6 ıncı sayfada) 

Eski Osmanlı şehzadeleri 
Filistin hükômeö aleyhine 

·bir da va açtılar 
">. liuı Koma'dır. -
c.ıb· 

'-dır ısko, bugün 55 yaşında bulunmak~ 
' l3u yaşına rağmen, dev gibi bir 
't~İl~e sahip bulundugu halde, artık gü
'ltt tk değil, güreşçi menecerliği yap-

Şam, 22 (Hususi) - Bugünlerde Fa· hamidin varisleri bu çiftliğin ve etra -
------------ Jestinde gayet mühim ve meraklı bir fındaki arazinin kendilerine aid oldu • 
lngiltere Kralının davanın muhakemesine başlanmak ü - ğunu iddia ediyorlar. Buralarda eski 

zere bulunuluyor. Dava, geçenlerde Osmanlı hanedanı mensublp.rına aid da-
Tac giyme mer•siml takrü sefalet içinde birdenbire ölen ha bu gibi yerıer bulunduğu için işe 

eski Osmanlı şehzadelerinden, Abdül- Falestin hükumeti fevkalade bir ehem· 

(Ycızııı 10 uncu sayfada) 

adır. 

"~ . ~l oıl':1di, dünyanın en kuvvetli adn-
~llta• Ugunu iddfa ettiği talebesı Joe Bul 

Yı çalıştırmaktadır. 

(Devnmı 7 inci sayfada) 
Amerikada Ali Baba ismile dolaşan 

nankör ve küstah Ermeni 

Dünyayı alakadar eden bu merasimin hamidin oğlu Selimin varisleri tarafm- miyet atfetmiştir. Hükumet mahkenıe
albümü emsalsiz fotoğraflarla lüks bir d.an açılmıştı:. Davanı.'? me~zuu,. Gaze den varisler lehinde "ıkacak b:r 1'4tra -
ıu>k"ld b .. kt B··ı·· _ .1 cıvarında eskıden Abdulhamıde aıd bu- rın fena bir misal teşki ! etmesinden en-
:r- ı e Ui\ln çı ı. u un muvczzı er- 1 b" "k b" "f l'k · b " d . . . . unan uyu ır çı t ı ve genış ır a- dişe ederek gerek mahallin ve gerek 
en ısteyınız. Fiyatı yalnız 25 kuruştur. raziniıı mülkiyeti hakkındadır. Abdili- (Devama 2 inci 8ayjada.\ 
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/ ··- ------------------------------------------------------------------------------------Her gün 

ismet lnönü;ün J_'?- /.A' 
Atina ziyareti 

- Yazan: Muhittin Blrıen 

A vrupada büyük bir siyasi lamelif 

çizdikten sonra bu sabah istan-
bula gelmiş bulunacak olan Başvekil~ -
mizin son merhalesi Atina idi. lsmet ın .. 
önüne çok büyük bir dostlukla hararetli 
bir kabul göstermiş olan bu Atina mer -
halesi üzerinde biz de biraz durabiliriz. 

* Haris poliükacılann şahsi mücadelele-
rinden kurtulup sükunet ile çalışma dev
rine girmiş ve bu yolda günden güne 
kuvvetlenmekte olduğunu gördüğümüz 
Yunanistarun Başvekilimize karş: gös -
tcrdiği nlüka, hürmet ve muhabbet, Tür
kiyede çok memnuniyet vericı akisler u
yandırmıştır. İsmet İnönünüıı §ahsındn 
Türkiyeye teveccüh eden bu hs.raretlı ve 
samimi dostluk tezahürleri, her iki taraf 
için de hayırlı olan bir iş ve elbirltğ~ si -
yasetinin yeni bir alametidir. Bu dostluk 
nümayişinin derin manasını pek iyi an· 
lıyacak ve onu layık olduğu ehemmiyet
le takdir edecek derecede inkişaf etmiş 
bulunan Türk efkarı, Yuna11istanl.ı mem
leketimiz arasındaki bağların günden gü
ne kuvvetlendiğini görmekle cidden sc • 
vinç duymaktadır. Şarki Akdenizin ve 
Balkanların 5Ullı ve emniyetini muha -

Resimli Makale: 

Garp a.Jimlerı tarihten evvelki devirlerde yaşıyan insan
lann vücut itibanle bugünkü insanlardan daha mukavim 
oldukları fikrjnde müttefiktirler, o zaman insan mağarada 
yaşıyordu, ~oğuğa alışkındı, vahşi hayvanlara karşı ken -
disini kol kuvvetile müdafaa ediyordu. Adaleleri azami 
sertliğini ikHsap etmişti. Sonralan insan vücudu rehavete 
alıştı, eski mukavemet kabiliyetini kaybetti, vasati ömrü 
azaldı, buiÜJl ise tarihten evvelki zamanların mukavemet 
kuvveüni yeniden bulma yolundadır. 

X Eski insan, yeni insan X 

İnsanı tan1ıten evvelki devirlerde kuvvetli ve dayanıklı 
yapan şey mecburi hareket, mecburi spordu, bugün insana 
o kuvvetliliği ve dayanıklılığı tekrar verıniye başlıyan şey 
ise ihtiyari ve bilgiden doğma arzu ile yapılan spordur. 
Zira bugün biliyoruz ki, açık havayı, bol efuıeşi, her gün 
yıkanmayı, mümkün olduğu kadar fazla spor yapmayı 

ihmal eden insan vücudunu bütün mikroplara karşı açık 
bırakmış, ha&+..alığa mukavemet kuvveti sıfıra inmiş bir 
insan dernektir. Sporu hem sevmeli, hem de yapmıya mec
bur olduğumuzu düşünmeliyiz. 

fam bakımından bu iki memleket, de - ( 
nizde birbirlerinin mütekabilen piştar ve s ~ ~ A 15' A s O N D A J 
dürndarlan olduğu gibi karada birbirlc- ~ ~ :~ ~ ~ 

rinitamamlıyanikikuvvet teşkil eder- ~----::-=------------------~------------------------------------------------------.J Ier. Birinin emniyeti, ötekinin emniyeti Her işi •~~-----------• 
ve selameti demektir. Avrupada herke- Gözü kapalı HER Gu ... N eı·n FIKRA 
sin hürmetini kazanmış bir diplomat o-
lan Politis, Mont.Teux'de Boğazlar muka- Olarak yapan adam 
velesinin iımalandığı gün irat ettiği bir 
nutukta c bu suretle Türkiyenin kuvvet· 
lenmiş olmasından dolayı en çok sevi -
nen Yunanistandır; çünkü Türkiyenin 
kuvveti demek, Yunanistanm kuvveti de
mektir!> dediği zaman, söylediği sözle -
rin samimiyeti, bütün çehresinde görü
nüyordu. Bilmukabele, biz Türk1er de 
diyebiliriz ki: cBugün derin bir süktinet 
içinde çalışmakla ve kuvvctlenmekle 
meşgul olan Yunanistanın günden güne 
kuvvetlendiğini görmek bize ferah ve se
vinç veriyor; çünkü, Yunanistanın kuv- Amerikada Mister Brown otuz yaşla
vetlenmesi ve yükselmesi demek, Türki- rındadır. Gözlerine :istenildiği kadar 
yenin kuvvetlenmesi ve yükselmesi de - sargı sardırrnakta, mühürletntekte ba
mektir., Bu sözlerin samimiliğine de: Yu~ şına da bağlar bağlatmakta, bundan son
nanlı dostlarımızın emin olacaklan mu· ra hiç güçlük çekmeden her hangi bir 
hakkaktır. J1. mektubu okumakta, gösterilen iskam-

Hakikat mı, tehdit mi? 
Tanınmış avukatlardan biri müek

kilinin 17ıüdaf aasını yapıyordu. İki 
buçuk saat hiç durmadan söz söyle
di. Hakim nihayet kendini tutama -
dı: 

- Müdafaanız daha ne kadar ıüre
cek? 

Diye sordu. Avukat bir an durala -
dı. Ha.kime baktı. Önündeki kağıtlara 
baktı. 

- Sayın hakim, dedi, henüz mü
dajaamın yar2$ına gelmedim. Üç saat 
daha söy1iyeceğim. 

Hakim sordu: 
- Bu dediğiniz 1ıakikat mi, yoksa 

mahkemeyi tehdit mi ediyorsunuz? 

·----------------------------· Bütün eşyası 

Elli bin 
Dolara sigorta 
Ettirilen saçlar 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldulu için 
Bagiin Kon.amatlı 

-------·· .. ···········-·····-·········----··· ... --
Eski O. nıanlı 
Şehzadeleri Filistin 
Hükumeti aleyhine 
Dava açtılar 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Londranın en büyük avukatlarını b1S 
işin müdafaasına memur etmiştir. Bu: 
na mukabil eski şehzadenin varisle!1 

de Beyrut'un en mühim avukatları ta· 
rafından temsil edilmekted:r. Falestin 
hükumetinin iddiasına nazaran, Ab • 
dülhamidin bu nevi emlaki inkıiabtall 
sonra genç Türkler tarafından kendi· 
sinden alınarak Osmanlı devletine rna.1 
edilmiş ve Sevres (Sevr) muahedesile 
de bu nevi emlak ve araz~ üzerinden 
Osmanlı devletinin hakkı nez'olun " 
muştur. Varisler, bu muahedenin rniı· 
teber bir akid olmadığını iddia ediyor • 
lar. Buna karşı mahalli hükUmet de 
muahedenin usulü dahilinde imza edil· 
miş olmasına nazaran bununla bu nevi 
meselelerin halledilmiş olduğu fikriJli 
müdafaa eylemektedirler. Bakalıını 

muhakemenin neticesi ne olacak? Eğer 
Falestin hükfunetinin iddiası hak k~
nacak olursa, talihin bir cilvesi olarakr 
Sevres muahedesinin imzalanmış ol • 
masından dolayı yegane zarar görecek· 
1er, bu muahede sayesinde taç ve taht• 
larını kurtarmak isteyen Osman oğulla• 
rı olacaktır. Çünkü, şimdiye kadar Sev· 
res muah€desi ölü ~uş bir vesik9 
halinde kalmış, hiç bir maddesi tatbil< 
edilmiş değildi. Bu muahede, bir hu • 
kuk vesikası. olarak, ilk defa bu mese· 
lede bahse mevzu teşkil etmektedir. 

936 senedenberi 
/ngiliz hazinesinden 
Para alan eşek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

r 000 senesinde İngiltereyi kasıp ka' 
vurmakta olan Terör devri nihayet 
bulmuş gibi idi. 

İngilizlerce Northmen tesmiye ediJeil 
Danimarkalı akıncılar sık sık ingiliı 
topraklarına baskuiiar verirlerdi. ]31.l 
baskınlardan İngilizler pek ürkerler -
di. 

Puldan 
Yapılan ev 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu bil kağıtlarını tanımakta, taş tahtaya 
dostluk, gene bu devletlerle diğer Bal - çizilen her şekli aynen kopye etmekte· 
kan devletleri arasında mevcut olan de- dir. Aynı halde, sokakta bisiklete bin -
rece derece kuvveili dostluklar, hep ~ul- mekte, yavaş yav~ gitmekle beraber 
hun, statükonun ve müşterek bir emni- bisikleti maharetle kullanmaktadır. Eski bir cambaz olan Şafer isminde 

Resmini gôrauğünüz Amerikalı kızın ı oo ı senesinde Danimarkablaf• 
saçla~. o kad:U- ahenkli ve güze~ş _ki, Exet~r civarında bulunan Pinhoc şetı· 
her goren elınde olrnıyarak cazıbesıne r·n ansızın hücum ettiler İngilizleri!l 
tutuluyor ve ~inden sürükleniyor • ~ra~ Ethelrcd askerJeri~in başınd' 
muş. Bunu duşunen genç kız, nazar k h d.. .. kt "k h b sB' 
değmesin diye saçlannı 50 bin dolara ha ramd anbcal ovuşp~eh e ıben,. akr o?ıl 

yet ve selamet davasının en sağlam te - Buna da sebeb, şimdilik ancak 31~ met- bir Amerikalı 33 sene çalışarak, evinm 
minatıdır. Zamanların değiştiğini, insan- re ilerisini görebilmekte olduğunu söy· bütün eşyasını, duvarlarındaki resim • 
lann ve milletlerin yeni yeni fikirlerle lemektedir. leri puldan imal etmiştir. Görenleri 
yeni bir alem içinde, yeni bir istikbale Klübte gene gözleri bağlı olduğu hal- hayrete düşüren bu kolleks:yon, bütün 
doğru gittiklerini görmek için, Türkiye de ping·pong, bilardo oynamaktadır. 
He Yunanistan arasındaki bugünkü koyu Kendisinin rivayetine nazaran gözlerin· güzelliğine rağmen zavallı adama hiç 

si orta ko mu tur asın a u unan m oe aşpıs op_ 
g T Ya Y Bş · askerlerin oklarının tükendiğini gör ' 

ve derin dostluğa bakmak ktifidir. Türk den röntgen şuaı gibi hususi bir şua de uğur getirmemiş, Şafer evvela karı· ı risian ernarın sakalı dü. 

milleti, Osmanlı imparatorluğunun em - çıkıyormuş. sını, sonra oğlunu kaybetmiş ve ken • Fransız müelliflerinden Tristan Ber· 
peryalist kafasından kurtulduğu ve Yu- C il ""il w kl b . d disine de 'fek gelerek bu nadide kollek· narın bir türlü kesmediği ve hatta kırp 

mill t . d b- -k d ı tı rl kü -k e a ıga mera ı ır a am nan e ı e, uyu ev e e n, çu - siyonun ortasında tek başına hasta o • matlığı bir sakalı vardır. Bir ~k kimse· 
len. alet ol ak k 11 uf · a t Los Ancelosta küçük bir irad sahibı· l 1 ar u anan mar sıy se - larak kalmıştır. Şafer ko1leksiyonu u - er onun bu saka mı niçin bu kadar sev 
Jerinin tesirine boyun eğmemek füzumu- bulunan Con Fidley isminde birisi v diğini sorarlar, nihayet meraklıları tat· 
nu anladığı tarihten itibaren, dünkü a - S~ng • Sing hapishanesi cellatlığına ta· cu_z ~ahalı elden çıkarmaga karar ver· min etmek için Tristan Bernar şu ceva· 
mansız düşmanlardan bugünün en mü- yın olunmak merakına tutulmuş. Bu mıştır. bı vermiştir: 
kemmel dosUan çıkıvermiştir. Bu ha~. ya- hap~ha~ede Şlü.m -~~zası elektri~ ecre· Uykusuzluk rekoru cBen general Boutangcr'nin harbi· 
kın şarkın milletler arası siynseti bakı • yanıle infaz edıldıgınden .. Con un bu Lehistanda bar artistleri arasında bir ye nazırı olduğu zaman askerdim. Bil· 
mından fevkalade büyük bir inkil5p ma- gayreti netice vermemiş. Ustelik cel· k tün askerlerin sakal koyuvermeleri hak 
hiyetini haizdir. Iat olursa gösterecegv ini söyledi<'i cesa- uykusuzluğa dayanma müsaba ası yn -"' 1 b ~ b k · f ak eden kında bir emir verilmış· ve biz de sakal 
A~i zamanda Balkan sulhunun, Bal- ret ve mehareti hakkındaki safdilane pı mış ve u musa a aya ış lr 1000 artist arasında Madam Evating üç koyuvermiştik. O tarihtenberl sakalımı 

kan birJiğinin temel taşını teşkil etmiş sözleri fıcrkc~in kendisile alay etmesi· . b kesmedim ve alıştıgv ım sakalı eskı bir e-
olan bu inkilap, sarJc bu iki memleket ne sebep olmuş. ay hiç uyumadan durabildiği içın ırın-

il· v · k ştı E ı· g - ay zarfın ser şeklinde muhafaza ediyorum.• 
için değil, belki de bütün Balkanlar ve Con'un bu boşbağazlığı nihayet ge- c ıgı azanmı r. va ın uç -
dolayısile bütün Avrupa için hayırh bir çen hafta mahkemeye düşmesini mu- da l4 kilo zayıfladığı gibi asabı dd oo- Ruzveltin balık merakı 
hadise oldu. Bunun için, mevcut dostlu- cip olmuş. zulmuş ve mükafatı kazandıktan so:ıra Amerika Reisicumhuru Ruzvelt meş 
ğun günden güne kuvvetlendiğini giir- Müstakbel celladın karısı kocasının nakledildiği sanatoryornda iki ayjık bir hur bir balık avcısıdır. Boş vakitlerin· 

Piskopos hemen eşeğine binere1' 
Exeter'e gitti. Eşeğine ok yükledi ..;e 
Pinhoe'ye avdet etti. 

İngilizler, yeni aldıkları bu mühifll 
}(I' 

mat sayesinde Danimarkalıların bas t' 
nını defettiler. Bunun üzerine kral :E: 
helred, saltanatını ve memleketini ı:ıı~ 
tarmış olan eşek için her sene tabsi58 
verilmesini irade etti. 

İngiltere hükumeti; 936 senedenber~ 
bu iradeyi yerine getirmektedir' a: ' 
çenlerde, Lordlar Kamarasında bir flZ1, 
ctarihi eşeğin hala yaşamakta olup o, 
madığını> öğrenmek istemiş ve bu htl 
susta hükumete bir takrir vermiştir. 09 

Hükumet, bu takrire pek yakıfl 
lazım gelen cevabı verecek~ır. ...,/ 
------ ... _... .................. • • ı:n- ....... . mek bize sevinç veriyor ve jki memlc - iptila derecesinde cellatlığa heves et - tedaviden sonra ölmüştür. de daima balık avına çıkar. 

ketin de, müşterek menfaatlerini iyi ve 1 mesini beğenmemiş, herkesin kendile- İkinciliği kazanan Nitva isminde bir Son günlerde oğlu ile birlikte yap· ? 
doğru anlamak bakımından göstf'rdik -irile alay ~ttiklerinden bahsederek ko· kadındır ve bu da iki ay ı1 gün dayan - tığı bir motör gezintisinde gene balık Biliyor musunuz öı'' 
leri şuur inkişafı, gözümüzün önfınd~, cası aleyhıne boşanma davası ::ıçmıştır. mağa muvaffak olmuş fakat delirerclt avlarken, ağına 100 kilo ağırlığında bi.i 1 - Akbabanın uzunluğu ne kadnr 
istikbal için en h'l.ıvvctli bir sl'lhü s!'.'15.- C'..on mahkeme huzurunda da kendisin- müsabaka harici kalmıştır. yiik bir balık takılmış ve oğlunun yar· hangi kıt'alarda yaşar? Jtll' 

met gar:ıntisi olarak canlanıyor. den geçerek ce1 lfıtlığı mcthctmeğc baş- Üçüncü Smitz isminde bir adamdır ve dımile hayvanı motörüne almaya mu- 2 - Ascension adası nerededir? :Ne * lamış ve tayin edildiği takdırde göste- bu da on beş gün dayanabilmiş, kan ku- v::ıffak olmuş. Bu muvaffakiyetinden dar insan yaşar? rıııt 
Balkan birliği ve bütün Balkan dev _ receği meharetlcri anlatmış, böyle ik . sarak verem olmuştur. dolayı balıkçılar cemiyeti kendisine 3 - Şimdiki İngiliz kral hancdn°

1 
, 

Jetleri arasında tam bir clbirHği, Balkon le hakimin kanaatini takviye etmiş ve Dördüncü on, beşinci 9, altıncı G gün fahri reislik payesini vermeğ! kararlaş- Londradaki ikametgahı olan BucJ..'lııE: 
miUctlcrinin serbestçe y:ı~-ım:ılan ve hakim boşanma kararını vermistir. dayanmağa muvaffak olmuşlardır. tınnıştır. hnm sarayını kim yapmıştır? ) 
kendi . menfaatlerinin bütiin yabancı 1 r -=-=:::c=== -=-=====-=== .c----::====== (Ce,•npları Yarıll 
menfaatlere takaddümü i~in en büyük ve ' • • .. · 1 * 
en esaslı bir vasıtadır. Türkiye bu ha1d- ı J S T E R J N A N J S T E R J N A N M A ! Dünkü Suallc.riıı Cevapları: pııt 
kati bütün ku~etile anlıyor. Ywrnnis • " . . . . . . . . 1 - Avrupadan Amerikaya ilk ~ıı ·r 
tandan da aynı sesler geldiğ~ni duymak Dun çıkan Istanbul gazetelcrmden bırı dılcncılerm top- de 25 yıl evvel çıkan lkdam gazetesinde de okumuş oldu - 118 yıl evvel, yani 1819 tarihinde gıutP 
ve Yunanistanın da Türkiyı.,ye gittikçe lablacağma, diğeri de tasmasız görülen köpeklerin öldür - ğumuzu JıatJrlıyarnk emrin o vakittcnberi hakkile tatbik tir. el~ 
daha kuvvetli dostluk gösterdiğini gör- ti.ıleccğine dair iki haber verdi. Biz bu iki haberden ikisini edilememiş olacağına inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 1 2 - Ankara 13 ilk teşrin 1923 yıJJ!I 
mek bizim için cidden neşat ve ferah ve- j S TER 1 NA N l S T E R İN A N .. ~ A I 1 devlet rnerk.ezi olmuştur:. 89,~ 
ren bir hadisedir. . ı 3 - Danımarkanın nufusu 3,

2 

Muhittin Birgen '--------~----------------·---_;~---------------1 <lir. 
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TELGRAF HABERLERi ispanyadaki 
Gönüllüler 
Meselesi 

Ru•• ştu•• Aras Mı•JJetJer Ce ı·yetı• Londra 26 
- Gönüllülerin geri çekilm :~~m~:·~~zi::::ı7o~:n r:;:'.1;,~ e i spanyada mütareke 

tesis edilmek istenirken 

Reı•sıı•g"" J•De J•ttı•fa· kla Seçı•Jdı• .:!~~a:~e~;:ie~:::rı:ı': !~~~~
1

~~~: 
metlerine gönderilmiştir. 

Bu planın tatbik sahasına asgari 2 ila a 

O 
spanyada cereyan eden kardeş harbj-

Yazan : Selim Ragıp E meç 

Mısır Milletler Cemiyetine 
A 3 ay zarfında geçileceği tahmin edilmek-az a oldu ve Başvekil ,tedir. Planın tatbiki 1.100.000 liradan faz- ne bir nihayet vermek maksadile ve 

,la bir paraya malolacaktır. İngilterenin teşebbüsile şimdilik bir mü-
d Ün ton/anfzylJ işf • k tf • Alman tayyarecinin ikıbeti tareke akdi temin edilmek isteniyor. Dö-

r zra e l . Bilbao 26 (A.A.} - Almanyalı genç pi- vüşe fasıla verdikten sonra mücade1eyi 
Nahas Paşa 

Cenevre, 26 (Hususi) - Milletler Cemiyetinin fevkalade Asamblesi bu ;==······················---· .. ·-····· .. ··········- lot Hans Joackim Wandel, dün akşam sona erdirmek iç.in açılacak olan müzakc-
sabah saat 11 de toplanmış, Mısırın Cemiyete aza olarak kabulüne ittifakla B k•ı• J halk mahkemesi tarafından idama malı- re safhasından pek çok istifade temin o-
ka~ar vermiştir. 3ŞVe ) JD kum edilmiştir. lunabilir. Mütareke teklifini ileri süren-
Oğleden sonraki toplantıda bu karar resmen ilan edilmiş ve Mısır Başve • ispanyadan 8 mülteci geliyor ler, esas teşebbüslerinde muvaffak ola-

kili Nahas paşa topalntıya iştirak etmiştir. b atJ 
H . . eyan Madrı"d'de sefarethanemize iltica e- mamaları ihtimaliledir ki asıl maksadlıın Bundan sonra, Asamble reisliği için intihabat yapılmış ve Türkiye arıcı-

, 7 k·1· R.. ·· Ar ·· f k t · a- den ı·spanyolları Valansiya limanın • olan harbi durdurmak tasavvurlannı bir-yc e ı ı uştu as mutte i an reis seçilmiştir. Başbakan smet Inönü uneysu va-
Hararetli tezahürat ve al.kı..şlar arasında riyaset kürsüsünü işgal eden Rüş- purunda vaki olan beyanatında de - dan alan Karadeniz vapuru yarın lima- denbire ortaya atmadılar ve bunda son 

tü Aras, şahsında Türkiyeye karşı gösterilen teveccüh ve emniyetten dolayı mişlerdir ki: nımıza gelecektir. Karadeniz vapuru derece isabet ettiler. Çünkü bu derece 
Asambleye teşekkür beyan ettikten sor..ra demiştir ki: _ c Memlekete haSTet ve memnu- uğramış olduğu Sicilya adasına içinde .karışık bir vaziyette hedefe yavaş yavaş 

Bu toplantıya Türk delegesinin riyaseti keyfiyetinin ehemmiyeti, araların- niyetle dönüyorum. Seyahati.mde her bulunan 730 mülteciyi çıkarmıştır. Yal- gitmek, her şeyi kaybetmekten elbette k~ 
da sarsılmaz bir kardeşlik mevcud olan Türk ve Mısır milletlerinin nazarın- tarafta sigaset adamlan ile temas et- nız 8 kişi Türkiyeye gelmek istedi - daha muvafıktır. Fakat son derece insanı 
dan kaçamıyacaktır. Gelecek celsemizde bu makamdan Mısırımızın aramıza mek fırsatı hasıl oldu. Görüşmelej ğinden vapur bunları getirmektedir. olan bu teşebbüsün muvaffak olamıyaca-
kabulünü bildirmekle büyük sevinç duymak vesilesini bana verdiğınizden daima umumi mevzular ve münasc • ğını gösteren bazı deliller ~ardı~. Bun~ 
dola)ı hepinize teşekkür ederim. betler üzerinde kalmıştır. Umumiyet Çaka} köyünde 2 lar, ecnebi gönüllülerin gerı çekılmelcr~ 

Türkiye Hariciye Vekili Dr. Aras gerek Asamle reisi gerekse Türk delege· itibarile yurda Türkiye siyaseti için meselesidir. Malfıın olduğu üzere, her ikı 
si sıfatile delegelere hoş geldiniz demiş ve Mısır'm Akdenizde bir müvazene müsbet intibalar alarak dönuyonmı. insan Ve 100 eV taraf nezdinde birçok gönüllü asker bu-
ve statükonun muhafazası unsuru olabileceği ümidini izhar eylemiştir. Dost ve miittefik Yunanistanı idare lunduğu iddia olunuyor. 

Mısır Başvekili Nahas paŞa Mısır'ın dünya sulh teşkilatına yardım etmek eden yüksek §ahsiyetlerle teması d Madrit ve Valensiyalıların beraberle 
arzusunda bulunduğunu, Milletler Cemiyetinde bütün mes'uliyetlerint müd- mes'ut bir Jıadise teüikki ediyorum. yan 1 rinde Fransız ve Rus gönüllüleri bulun-
tik olarak müessir bir teşrjki mesai azmiyle yer alacağım ve yalnız sulh da • Memleket dışındaki temaslarımızın Kastamonu 26 (A.A.} _ Bu gece Tos- duğu kadar Franko kuvvetlerinın yanın-
vasına hizmet etmek!Q !<almayıp sulhun bir hakikat olmasına çalışacağını söy- üzerimizdeki uyandırıcı ve yaratıcı yanın Çakal köyünde çıkan yangında da da Alınan ve İtalyan gönüllüler var-
lemiştir. olan tcsı·n· mı"lletı"mı·zı·n ı·tı"barına iti- b" k h 

D. Şahfın 
Paristeki 
Temasları 
Paris, 26 (A.A.) - B. Şaht, dün ak

larn kendi şerefine Almanya sefaret • 
hanesinde verilen bir ziyafete riyaset 
etmiş ve bu ziyafette B. Blum ile Auri· 
ol, Bastid Moutet ve B. Labeyrie hazır 
bulunmuşlardır. 

Parıs'e muvasalatından sonra mat -
bua müme illerini kabu~ etmL? olan 
br. Şaht, bir Fransız - Alman mukare
neti ı.tilrunamesini tevdi etmek üzere 
veyahud Fransa'da bir istikraz akdeyle· 
ın~k üzere Fransa'ya gelmış olduğuna 
dair olan şayiaları tekzib etmiş ve şun
ları ilave etmiştir: 

«Bütün hüsnü niyet sahih~ olan mil· 
letıerie olduğu gibi sizinle de teşriki 
lnesaide bulunmağa amadeyiz. Ve emi· 
tıirn ki Fransa hükumeti, "bu hususta 
bizim beslemekte olduğumuz hissiyatın 
aynını beslemektedir. 

Nazilli 
Fabrikası 
Faaliyette 
İzmir, 26 (Hususi) - İnce desenli 

kumaşlar renkli basmalar ve emprıme
ler imal 

1

etmek üzere kurulan Nazilli 
mensucat fabrikasında inşaat işleri bit· 
miş, makinelerin montajları yapılmı~: 
makinelerin tecrübeleri bugün Nazilli· 
de yapılarak müsbet netice alınmıştır. 

Bu akşam Ankaradan gelen Sümer 
Bank Direktörü Nurullah Esad yarın 
sabah Nazilliye gidecektir. Fabrikanın 
tecrübelerini tetkik edecek ve cumaya 
tekrar İzmire dönecektir. 

Fabrika İzmir Fuarında teşhir edil
mek üzere ilk kumaşlarını önümüzdeki 
hafta imale başlıyacaktır. 

Fabrikayı ağustos ayının ..son hafta· 
sında Başvekil bir nutukla açacaktır. 
Sümer .Bank Müdürü Nurullah Esad 
pazara İstanbula dönecek ve oradan 
Karabük'e gidecektir. 

Sıvas hattında seller Arnavut asilerinin 
.fli::! bil J.:/du··ru .. ldu·· ...,, ~ u Ankara, 26 (Hususi) - Sivas civa-
Tıran, 26 (A.A.) _ Sabık Dahiliye rmdaki demiryolu köprüsünü seller 

:Nazırı, son isyanlar şefi Etem Toto, tahrib ettiğinden, tamirat dolayısile, 
dün a~am Kuveleşi civarında jantlar- trenler gelmemektedir. Köprünün ta
ll'lalar ile son asiler arasında vukua ge- miri birkaç güne kadar ikmal edile • 
~n bir çarpışmada öldürülmüştür. cektir. 
~~ ........................................................... ... 

YENi TEFRIKALARIMIZ 

TUZAK 
Mevsim in en güzel edebi eseri 

ttüdürün dakt:
losu siyah saçlı 
fevkalade giizel 
.~zlü bir genç kız. 
qısanın gözleri
tıin ta içine bakı
Yor. Ve bu bakıc;
lar karşısında 
kim olsa gözünü 
ltırpmak, kapa
mak ihtıvacını 
duyuyor. • 

l
b·'Muaııa, o da 
~r. billıir parçası 

gıbı güzel. 

Kızın bakır rengindeki saçları ku
laklarının arkasına doğru dalgalanı
)'or. Sonra ensesinden taşıyor. Ve el
~İSC'Sinin üzerinde köpürüyor. Kaşlar. 
1~CQl'ik. Dudaklannın inceliği; gözJe
tının bir hayal gibi berrak tatlı ma\•j. 

liği ona bambaş
ka bir güzellik 
veriyor. 

Süheyla evle
necek ve artık ~a
lışmıy:ıcak . Bü
tün hazırlıklar 
yapılmış, evlen
mesine bir gün 
kalmış. Fakat ku
rulmuş bir tuzak 
var. Bu tuzak nc
~ir? Muallanın 
ounda rolii var 

mı? İşte roman böyle başlıyor. 
Eser temiz ve güzel bir lisanla yazıl

mıştır. Her tefrikada artan bir heyecan 
havası vardır. Şahsiyetler iyi bir gö
rüşle görülmüş ve tetkik edilmiştir. 

Tuzak mevsimin en güzel edebi 
eseri olacaktır. 

Zaloğıu Rüstem 
Büyük tarih ve kahramanlıklar romanı 

Bir kaç gune kadar başllyoruz 

yüz ev yanmış, iki insan, ırço ayvan dır. İki tarafı kendi davalarile karşı kur-
madımızı takviye etmesi ve çalışmak telef olmuştur. Halk açıktadır. Kastamo- şıya ve başbaşa bırakmak için evvela bu 
azmimizi yeniden canlandırmasıdır. nu merkezinden un ve saire gönderildi. gönüllülerin İspanyadan ayrılmaları is-
Takip ettiğimiz programlann ta1ıak- Gerekli yardımı temin ve tetkikat icra 1 ı b"l 

teniyor. Fakat bu güç iş nası yapı a ı e-
kuk etmesi Türk milletinin refah ve etmek üzere ilbay Avni Dogvan bu sab3h d ? s cektir? Hangi kontrol altın a. onra, §evketini az zamanda daha yüksek f 1:.1- t ah ıı· gı"tmı"şti"r e dl\.e m a ıne · ış· in içinde Faslı müslümanlar vardır. Ba-
mevkie çıkaracağına inancım. her zc.- Kızılayın yardımı 
mandan daha sagvlam .bir haldedir. zı devletler ve Madrit hükOmeti bunla-

Ankara, 26 (A.A.) - Tosyanın Ça- - -ıı·· ı ve bu Bu sözlerim vatandaşlarıma selam ve rın da yabancı gonu u sayı masını 
kal köyünde evleri yanan yurddaşla - 1· d ki ·· d le sahasındaıı sevgi sözleri ve memlekete sevınr ve sıfatla spanya a muca e 

:ı rın iskanları için Kızılay Cemiyetince 1 ı ·sı· lar Fakat itimatla avdetimin ifadesidir.:. uzaklaştın ma arını 1 ıyor · 
mahalline yüz mahruti çadır gönderil· ğ bed. 

Başbakanın seyahat ve avdetıne ait ·hı· · k böyle bir şeye imkan olamıyaca ı ı· 
miş ve en mübrem ı ıyaç.arını arşı· hidir. Bu adamlar eğer İspanyol tebaası 

haberler birinci ve onuncu say!ntan- Iamak üzere de 300 lira yardım yapıl -
mızdadır. iseler, İspanyayı alakadar eden her da-

mıştır. 
...... ...:. ____ .... ... .... f;j . .... --.lllill ··~ ........... ..-.-----• ..----..-..-

H a vza da Atatürk günü u f 
Havza 26 (A.A.) - 19 mayısta Sanısu- fl er tara ta 

vada müşterek sayılmaları zaruridir. 
0

Yok eğer İspanyol sayılmıyor iseler, bu 
takdirde memleketleri üzerinde mevcut 
İspanyol işgalinin ref'i lazım gelir kı bu
nun da, bugünkü şartlar içinde yapıla-

na çıkıp 25 mayısta Havzaya gelen ve B k k 
kaldığı yirmi gün içinde inkılabın ilk fili ir çeşit e me 
hareketlerine ba.Şlıyan Büyük Atamızm • . 

1 
H fi d. d"kl · ·· ·· yıldo-- Ankara, 26 (Hususı) - Sıhhıye \ e- mıyacağı bedihidir. Şu halde ne olacak

tır? Dava bizzarur bir çıkmaza girecek 
ve başlangıcı pek güzel görünen bu te
şebbüs, pek çokları gibi muvaffakiyetsi7.-

avzayı şere en ır ı erı gunun • . 
·· ·· ı 25 d.. b. ı rc"' Ha·' kaleti ekmek çeşidlerinın yurdun her numu o an mayısı un ın e "' . - . . . . . 

zalı coşkun tezahüratla kutlamıştır. Ka- tarafmda bırleştırılmesını tenun mak-
saba baştanbaşa donatılmıştır. Gece de sadile vilayetlerden mah'irnat istemiş, 
fener alayları ve muhtelü eğlenceler ya- muhtelif sualli bir anket açmıştır. likle neticelenip gidecektir. Nitekim, mü

'zakerclerin şekli, işin o yola dökülmcl
istidadında bulunduğunu gösteriyor. 

pılmıştır. 

Gazi köprüsünün 
Projesi 
Değiştirilmiyor 
Gazi köprüsünün esas projesi üzerin· 

de geçen haftadanberi devam eden tet
kikler bitmiş ve Nafia Vekaleti Yol Şu
besi Müdürü Kemal dün Ankarayn dön
müştür. Kazıklar üzerinde yapılan tec
rübeler müsbet netice vermiş, inşaata 
elde mc\'cud projeye gôre devam olun
masındn hiç bir mahzur olmadığı anla
şılmıştır. 

Alm~nyada Naziler 
Aleyhinde çalışan 
Bir radyo :stasyonu 
Londra, 26 (Hususi) - Bir müddetten 

beri Almanyada Nazi rejimi aleyhine 

Selim Ragıp Emeç 

Beynelmilel mtasai 
bürosunda Türk murahhası 

propaganda neşriyatı yapan gizli bir rad- Cenevre, 26 (A.A.) - Anadolu A -
yo istasyonu nihayet meydana çıkanı - jansının hususi muhabirinden: 
mıştır. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti nf'z-

Bir orman içinde, arabada saklı olan dindeki daimi murahhası Necmettin 
bu istasyon, Almanyanın Fransa budu - Sadık, 3 haziranda toplanacak olan bey· 
duna yakın bir köyde meydana çıkarıl - nelmilel mesai bürosunun senelik içti
mıştır. Neşriyatı yapan bir Alman mu- ma devresinde Türkiye'yi temsil ede • 
haciri yakalanmıştır. cektir. 

Hesab ve proje üzerindeki tetkikler 
esnasında Unkapanında yapılacak isti- ı-SABAHTAN 
nad tesisatı yüzünden fiata yüzde 12 SABAHA: 

nisbetinde bir kısım ilave edileceği et-
rafındaki haberler asılsızdır. Yeniden 
hiç bir miınakasa yapılmıyacağından' 
inşaata devam olunacak, köprü iki se
neden az bir müddet zarfında ikmal e
dilmiş olacaktır. Belediye, Gazi köprü
sünün inşası için hiç bir şekilde heyeti 
vekileye müracaat edip yeni bir karar 
alacak değildir. 
Planı yapan Pijo bir kaç gün daha İs

tanbulda kalarak Köprü üzerinde meş
gul olacaktır. Projede değişiklik yapıl
mıyacaktır. 

iki çocuğu araba çiğnedi 
Beşiktaşta Vişnezade Cabi sokağında 

ğında oturan 3 yaşında Jüfel ile Valdc 
çeşmesinde oturan Şener oynarlarken 
Hambarsumun idaresindeki yük arnbası 
altında kalmış, ağır surette yaralanmış -
lardır. 

icra dairelerinde devir 
C. Miiddeiumumiliğinden: Mali se • 

nenin hülfılü dolayısile hesabat dev -
redileceğinden mayısın 31 ve haziranın 
1, 2, ve 3 üncü günleri İstanbul İcra 
Muhasebesinde tahsilat ve tediyat mu· 
amelesi yapılınıyacaktır. 

Saz çalan mahkum 
Bütçe müzakereleri sırasında meb'uslardan Bay Keresteciyanın garip bir 

tenkidi zeki Adliye Vekilimize zarif bir nükte ilham etti. 
Bay Kcresteciyan demiş ki: • 
_ İmralı adasında bir mahkıimun elinde sazla resmi çıkmıştır. Bir mah • 

kumun saz çalıp gönül eğlendirmesi doğru mudur? 
Saracoğlunun cevabı pek hoştur: 
- Sazın memnu silahlardan olcfuğunu zannetmiyorum. Hem musikinin 

ruh terbiyesindeki tesirini kim inkar eder? 

Bütçe müzakerelerinde akademik münakaşalar hoş olur. Her ciddi mev • 
zuun ağırlığını giderecek fantazik sohbetlere ihtiyaç vardır. Bay Kereste· 
ciyanın İmralı adasındaki çilehnin sazına takılması da bu ruhi ihtiyaçtan 
doğmuş olacak. 

Fakat Adliye Vekilimizin dediği ~ibi hapishanelerin sert nizamlanna göre 
kurulmuş bir makine gibi çalışan, ~ünya ile alakası kesilmiş bir adanın yal
çın kayalıkları arasında martiler gibi yaşıyan bu kaza ve kader kurbanla. • 
rından birinin istirahat zamanında küskün yüreğinin acılarını kırık sazının 
tellerine bırakması niçin günah olu yor, ben de anlıyamadım. 

Her insanın mes'ut olmak içın seı bestçe yaşadık.lan bir devirde feleğin 

kahrına uğrayıp on sekiz yıl deni.! 01 tasındaki bir taş yığınında çile doldur -
mağa mahkum bedbahtın saz çalması nasıl günah olur ki dünyanın hıç bir 
devrinde en zalim, müstebit ve en çetin vazıı kanun ruhun hürriyetine, di
mağın hürriyetine zincir vuramamışlardır. 

Asil Türk cumhuriyeti bunu n:ısıl düşünebilir? 
B ürhan Ca1ıft 



4 Sayfa 

Modern bir balıkhaneye 
ihtiyaç hissediliyor 

Bugünkü Balıkhane 

Yeni balikhanenin nerede inşa olu • dan esas fiatıridan kaybetmektedir. 
nacağı hakkındaki tetkikler bitmemiş Dünyanın en güzel ve zengin balıkları
<>lduğundan binanın yeri henüz tesbit na malik-memleketimizde böyle bir te
<>lunamamıştır. Bu yüzden balıkhane • sisata her halde lüzum vardır. 
ye şiddetle lüzumlu olan soğuk hava Maliye Vekaleti emrinden çıkarılıp 
tesisatı şimdiki bina dahilinde yapıla • İktısat Vekalet i em.ıne verilece}{ ve 
mamaktadır. Halbuki akşamları meza- Deniz Bank teşekkül edince oraya bağ· 

da çıkarılan gündüz tutulan balıklar • !anacak olan İstanbul balıkhanesi mü
dan kıymetlileri balıkhanede soğuk dürlüğü kadrosunda bazı tensikat ya • 
hava tesisatı bulunamaması yüzünden pılmış, bir kısım vazifeler birleştiril -
muhafaza edilememektedir. Ertesi gü- miştir. Bu yüzden yeni kadroda 15 me· 
nü ise bu balıklar bayatlamış olacağın- mur vazife harici bırakılmıştır. 

Poliste: Müteferrik : 
lk i vapurda kaçak eşya bulundu Vergi matrahı takdiri 
Ecnebi limanlarına kömür taşıyan Henüz kesbi kat'iyet etmiyen vergi 

Kızılırmak vapurunda araştırmalar ya- matrahı iradı gayri safiler:n tetkiki es
pılmış ve bazı telsiz malzemesile kaçak nasında istinaf ve tadilat komisyonları 
eşya bulunmuştur. tarafından 935 rayicinin nazarı dikka-

Romanyadan Zonguldağa gelen bir le alınması muvafık görülmüştür. Bu 
vapurda da bazı kaçak elbiseler bulun· suretle emiak sahiplerinin şikayetleri· 
muş, müsadere edilmiştir. nin önüne geçilecektir. 

Tan vapurunda kaza Belediye reis muavinliği 
Dün Tarı vapurunda bir kaza olmuş· Bir müddetten beri mezuniyet almış, 

tur. Gemide çalışan liman amelesinden olan belediye reis muavini Nuri teka
Abdullah anbara düşerek ağırca yara- ütlüğünü istemiştir: Tekaüt olduğu 
lanmışhr. Abdullah hast~~ey~ ~a.ldırı!· takdirde yerine Fatih kaymakamı Ra
~ıştır: Kaza, vapwur su~ans~ın bır· ufun getirileceği söylenmektedir. Ra
ıhmalı olup olmadıgı tahkık edılmek • ufun haziranın birinden itibaren bele-
tedir. .. _ . diye reis muavini olarak çalışmağa 
Kunduracı dukkanında hır kaza baslaması kuvvetle muhtemeldir. 
Sirkecide Malatya hanında kundura · 

cıtölyesinde sülüsyon kaynatılırken 
mum parlamış, işcilerden Mustafa ile 
diğer biri tehlikeli surette yaralanmış
lardır. 

Bir yangın başlangıcı 
Mumhane caddesinde asfalt imaıat 

hanesinde zift kaynatılırken yangın 

çıkmış, itfaiye tarafından söndürülmüş
tür. 
Bir amele çöküntü altında kaldı 
Fatihte Fevzi Paşa caddesinde Şük -

riyenin arsasında yeni yapılan binan•n 
temelleri bırdenbire çökmi~~. amele 
Halil oğlu Ali çöküntü altında kalmış, 
ağır surette yaralarımı~. itfaiye tarafın
dan çöküntü altından çıkarılmış, Cer -
rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. c 

Müzelerde : 
A yasofya mozayiklerı -

Şehir işleri: 

Taksi otomobillerinin plaka borçları 
Pliıka borçlarını ödemiyen taksi o -

tomobilleri hakkında yeni karar alın
mıştır. Bu gibi otomobiller, haziranda 
başlıyacak olan senelik fenni muayene
ye sokulmıyacaktır. Evvelce bir kısım 
borcunu ödemiş olan taksilerin nıua _ I 
yenesi yapılırdı. Fakat bu yüzden be • 
lediyenin alacağı plaka paraları müte
madiyen bekayaya kalmış ve birikmiş
tir. 

Bu karardan haberdar olan şoförler, 
cemiyetlerine müracaat ederek bele -
diye nezdinde teşebbüsatta bulunulma· 
sım istemiştir. Cemiyet, bugünlerde 
belediyeye müracaat ederek plakn borç
larının taksite bindirilmesini ve oto · 
mobillere haciz konmamasını temenni 
edecektir. 

Toplantılar: 

SON POSTA 

14 nisan tarihli nüshamızda ü • 
çüncü sayfada soruyoruz serlevha
sile posta idaresinde bir mektubu • 
muzun geç kalışından bahsetmiş -
tik. Posta idaresinin buna verdiği 
cevab şudur: 

« 14 cari nüshanızın 4 üncü say -
fasının 3 üncü sütununda münderic 
(Posta işlerinde bir garabet) baş
lıklı yazı üzerine tetkikat yapıldı. 

376 No.lı posta kanununun ellin
ci maddesine müsteniden fatbik olu
nan bu muamele için vazifcdar o· 
lanları muahaza etmeğe imkan yok-
tur. Çünkü, gerek bu madde, ge -
rekse Türk parasının korunması 
hakkındaki kararnamelere matbuat 
mektupları için istisnai bir kayıt 
konmamıştır. 

Binlerce vatandaşı Tütk kanun • 
larına hürmete davet eden bir ga
zete idarehanesinin, ayni kanunla
rın kendi hakkında da tatbik edil • 
miş olmasını ayni hürmetle karşı -
laması icab ederdi. 

Gecikme ve matbaada teslim edil· 
memesi bahsine gelince: 

Gazetenizin İstanbul postanesinde 
abone kutusu vardır. Abonelerimiz 
namına gelen mürselatı biz bu ku
tulara koymakla mükellefiz. Zaten 
abone kutusunu bu maksatla isti -
car etmiş olduğunuza göre meklu 
bunuzun matbaaya getirilmemiş ol· 
masını tenkit etmeniz yersiz gö • 
rüldü. . 

Bahsi geçen mektup için hazırlan
mış olan ihbarnamenin, mektubun 
geldiği gün ve saat 14130 da kutu -
nuza atıldığı kayden teshil edilmiş
tir. Eğer o gün 14/ 30 dan sonra ku
tunuzu açtırmış olsaydınız mektu • 
bunuzu aynı gün almak imkanını 
temin etmiş olacağınız tabii idi. 

Görülüyor ki yazınızda serdolu -
nan esbab, servislerimizin muaha
zesini icab ettirir bir mahiyette ol
mamakla beraber indi mülahaza • 
lardan ibarettir.• 

SON POSTA - Posta idaresinin 
bu cevabını lüzumu derecesinde na
zik ve anlayışlı bulmadığımızı söy
lemek isteriz. 

Binlerce vatandaşı Türk kanun
larına hürmete davet eden bir ga -
zete idarehanesi aynı kanunların 
kendi hakkında da tatbik1nı elbette 
aynı hürmetle karşılar. Bu husus
ta posta idaresinden ders almıya ih
tiyacı yoktur. Posta idaresi bize bu
nu ihtar edeceğine gene kanunun 
gazetelere aid muhabera!tn ınüsta· 
celiyeti kabul ve emrettiğini, kanu
nun bu hükmünün verine getiril · 
mesını istemenin

1 
: velev . yanlış 

yere de olsa - bir suç sayıiamıya -
cağını anlamalıdır. 

Gecikme meselesine gelince pos· 
ta idaresinin bu bahiste neden si • 
nirlendiğini anlamıyoruz .. 

Bu misal olmadıysa her zaman 
için gösterilebilecek diğerleri pek 
çoktur. Kaldı ki kutunun açılmamı~ 
olduğunun kayıtla sübutunu iddia 
eden bu tezkereye karşı bizim de 
aynı günde kutumuzu saat on yedi
de açmış olduğumuzu ve aldığımız 
diğer mektupları gazeteye dercey
lediğimizi söylemekle mulrn bele et· 
mek de bir zaruret olmuştur. Vak-

Ayasofyada tesadüf ettiği yeni moza
yikler etrafında merkezi Amerikada bu 
lunan Bizans Eserleri Arama Müesse -
sesi'ne il'.ahat vermek üzere Nevyorka 
giden asarı atika mütehassısı Vitmor 
tekrar İstanbula dönmüştür. Vitmor 
Ayasofyadaki mozayiklerin kısmı külli
sini meydana çıkarmış bulunmakta -
dır. Bizans eserleri arama müessesesi 
ikinci müdi.irü gelecek hafta Amerika
dan İstanbula gelerek mozaikler üze -
rinde bizzat meşgul olacaktır. 

Şeyh Galip g ecesi tile bu mukabelede bu!unmamış 
Şehremini nalkevindf!fı : semtimizde olmamız, bahsi kısa kesmek içindi, 

Mimber üzerindeki kemerde tesadüf 
edilen mozayik kısmen meydana çıkanı 
mıştır. Bu kemer üzerinde bir buçuk 
senedenberi devam eden çalışma teş -
rinievvel ayında bitecektir. Mozayikte 
Meryem, İsa ve Jüstinyarıüs bulun -
maktadır. Yakında diğer kemerlerdeki 
mozayik arama tecrübelerine geçile • 
cektir. 

yetişen ve 19 uncu asırda Türk edebiyatının yoksa ikrar mahiyetinde bir sükut 
mümtaz bir mumesslll olan <Şeyh Gnllb) adı- değildi. 
na Evimiz salonunda 1/61937 salı gecesi sa- 1.. •• -.-• ...; • • ;;...-.-.-.-.-..,. .-•• -.-.-.-.-. -. -. -.--.......... "'!"', ~ • • ~ .. "'!"',,"'!"',x':'::'!,.,, 

at 20,30 da merasim yapılacaktır. Kıdem zammı alacak muallimler 
Dil, Tarih, Edebiyat Komitemizin tertip 300 

ettiği <Türk BüyüklerD gecelerinin ı3ı üncü- 1936 yılında kıdem zammı alan 
sünü teşkil eden bu geceye Üstad Neyzen ilkmektep mualliminin maaş farkı büt· 
Tuvfik de ayrıca iştirak etmek suretile kıy- çenin kifayetsizliği dolayısile venle ~ 

meUendlnnlş olacaktır. miyordu. Bu para münakale suretile te· 
Programa Evimizin; Gallb hı:ı.kkında çev- min edilmiş olduğundan bu muallimler 

remizde yaptığı araştırmaların neticesinin 
bildirilmesi ne başlanacaktır. hazirandan itibaren maaşlarını terfi et-

Edebiyat tarihi müelllflerimlzctcn Sadet- tikleri derece üzerinde alacaklardır. 
tın Nüzhet Ergun <Galib Gecesi) için hususi Ayrıca maarif müdürlüğü ilkmektep 
surette hazırladığı orlJlnı:U tetkikinde şairin· muallimleri arasından terfi edecekler-
san'at ve eserlerini anlatıp tahlil cdr.(.ek ve . . . • . 
nadide parçalarını da okuyacaktır. den 850 kışıhk bır lıste hazırlam,ştır. 

Galib'ln bestelenmiş olan şiirleri de halka Liste yakında tasdik edilmek üzere 
dinletilecektlr. • 7 ckfılete gönderilecektir. 

Mayıs 27 

'Esnaf dispanse r·; bir 
sıhhi otomobili allyor 

d adı 

Belediye civarında esnaf ce • 
miyctleri binasında kurulan esnaf dis
panserinin esnafın büyük bir hitiyacı· 
na cevab verdiği anlaşılmaktadır. Çün
kü dispanserde tedaviye gelmekte olan
lar pek ziyadedir. Dispansere bir de diş 
kısmı ilavesi kararlaşmıştır. Bu suretle 
esnaf aileleri dişlerini fazla para har
camadan tedavi ettirebilmiş olacaklar· 
dır. Kadrodaki bir ebe adedi ıkiye çı -
karılmıştır. Bu ebelerden biri İstanbul 
ve Beyoğlu, ikincisi Kadıköy ve civarın· 
daki hastalara gidecektir. 

Dispanserin faaliyeti gitt!kce geniş· 

!emekte olduğundan sıhhi tedaviyi 
vaktinde yapabilmek için esnaf cemi • 
yetleri hesabına bir tane imdadı sihhi 
otomobili alınacaktır. Otomobile veri
lecek paranın toplanmasına .başlanmış, 

Şimdiden bin ikı yüz lira temin edil • 
miştir. Münasip bir otomobil tedariki . 

f .. ı · ı· f ı· t geç Esnaf dispanserinin bulunduğu bına için şo or er cemıye ı aa ıye e • 
rniştir. Dağınık İstanbul şehrinin her ınek için çalıştınlacak imdadı sihhi oto
bir köşesindeki esnaf arasında vukua mobilinde bir doktor ve bir sıhhiye ıne
gelecek ani hadiseleri vaktinde önle • muru daima hazır bulundurulacaktır. 

Erzurum Abidesi Müsabakası 
iki ay uzatıldı. 

Güzel Sanatlar Akademisj Direktörlüğünden : 
Erzurumda yapılacak olan abideye aid müsabaka müddeti iki ay uzatılmıştır. 

Alakadarlara ilan olunur. (2954) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semtimeşhur Ye 
mahallesi 

Şişli, Meşrutiyet. 

• • 
Haseki Bayrampaşa. 

Hoeapaşa. 

Cadde veya 
sokağı 

Ehekız. 

Aziziye 

Eytip, Babahaydar. Arpaemini. 

Bahçeknpıda 4·cl1 vakıf hanın 1 -inci 
katında. 

Bahçekapıda 4-cn vakıf banın asma 
katında. 

Hocapaşa, lbnikemıtl. 
Tahtakale, Rüstem- Papasoğlu hanı 

paşa. nstkat 
Ji Azizi•.·e. ocapa~a. -' 
KO~~nkpazar, Hoca· Sebzecıler. 
hayreddin. 
Mahmutpaşa H<wı- Cami altı nda. 

kUçOk. 
Çarşıkapı, Kaliçe<'i- 'l'nunvııy caddsi. 
hasan. 
Çarşıda. 

)) 

)) 

Perdahçı hanı. 

Feracecıler. 

Sahal'lar. 
Yusufpaşa. Hacıbay- Topkupı. 
raın ıhnftani. 

Sirkeci. Emirler. Han. 

Kuınkapı, KUrkçll- iskele. 
başıslllcymaııuğa. 

Sultaııtthmed, Na- Cuınii .çin ıe. 
kılhent 

Nr: sı Cinsi 

Muhammen 
kirası 

Aylığı 

Lira K. 

26-28 Vttlde apartmanı 3-cn 23 00 
dairesi, 

26-28 Valde apartmanı 5-ci 24 00 
cıniresi. 

1 Tekkenin Harem dairesi. 15 00 
96 Dllkkan üstünde odalar 30 00 

ve hela. 
7 - 9 Mustafa erendi tekke 15 00 

odaları. 

27 - ·~s lki oda. 

16 Odtt, 

48-50 Mna oda bo llruın. 
~6 Oda. 

Bö Dükkfin. 
153 )) 

19 • 
1-72 ~lağnza. 

5H DOkklln. 
H> » 

7 » 

1 lf> Baraka ve arsa. 

10 GOlbenkyan ham altında 
lıoclruın. 

11 -25 Ars!l. 

Kultlbe. 

30 00 

13 00 

7,50 
5,i.iO 

23,50 

2300 

6 00 
4 00 
500 
250 

o oo 

18,5( 

1 00 

Yukarıda vıızılı mahaller tı:38 senesi Mnvıs nihavetine kadar kiraya veril
mek tlzere a~:ık urttırnıayu konmuştur. 1sto.kli1er :rt-l\layıs·937 Pazartesi goııU 
saat 15- e kaclar pey paralarile beraber Çemberlitaş'lu Jstanbul Vakıflar mış-
mOdllrlllğünde aknrnt kalemine gelmeleri. (2821) 

lstanbul ithalat Gümrüğü MüdürlüğUndefl 
ikametgahı meçhul Huda verdi motörü kaptanı Emin'e 

24/7 /936 tal'ihinde limanımıza gelen liüdaverdi adındaki kayığınızın ınanHc5• 
tosunda ya7.ılı bulunan 19500 kilo mangal kömüründen noksan çıkan l!H2 kih 
kömür için Gümrük Kanununun ıo:; inci maddesi mucibince noksana ait 12 JirD 
91 kuruş resimle 12 lira 91 kuruş cezanın sizden alınmasına 24/5/937 tarihındC 
karar verilmiştir. b-

Keyfiyet H. usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan tc 
liğ makamına kaim olmak üzere ilan olu nur. (2994) 
------~~~~--~~--~--~~--~~~~~~~~~------- -----

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
·pe~li, Galatada Koca Mustafa cadde9İndeki 5 sayılı satış ambarında bulunan ı 

pamuklu mensucat, manifatura, cam e§ya, hırdavat, attariye, demir eşya. fll~: 
kinalar· tuhafiye kokular, kantariye, eczayi tıbbiye ve emsali eşya 12/4/937 gıı 

ı ' f!C 
nünden itibaren her gün saat 1J den 18 e kadar pazarlık ve artırma sure J l< 
ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etfllC 

b d k . k · 1 1 · ve isW üzere muayyen gün ve saatte an ar a ı satış omısyonuna ge mc en dB 
yenlerin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce ilanı yapılıp , 
Reşadiye caddesindeki satış salonunda satılacağı bildirilen eşyanın ay~ı ~Jl 
barda kurulacak komisyonca satılacağı alakadarlara ilan olunur. (2o3 l 



Besni kazası Çata ve 
Sarhana kaldırılıyor 

-, Jlesni Gaziantepte (Hususi) - Bura-ı sullerin tatbikine çalışılmaktadır. 
~tarihi bir kale etrafında bir da~re k't .. B~ inşa mev~iminde, ge~e S~rha_nd~~ 
hır ~ecek şekilde kurulmuş, intızamsız hukumet konagı ve belediye daıresı bı 
ş·k.oy ınanzarası arzeden bir kasabadır. nalannın inşasına başlanacak, tasdik e • 
~ 1tndi bu eski kasabaya iki kilometre dilmiş olan şehir imar planına g~re, ilk 
~ ~r mesafede, Çat denilen mevkide, okul, C. H. Partisi, tayyare ıubesı, posta 
ltıa~ bir şehrin temeli atılmış bulun - ve telgraf binalan yapılacak, bir trahom 
ltn ~adır. Bu faaliyet, heyeti vekilenin hastanesi kurulacaktır. 
-.ıtbi Üzerine 933 yılında başlamışsa da, Gölbaşı yolile gelip giden yolcular1:11 
~ ışe 935 de başlanmıştır. 935 te gelen istirahati için, Sarhanda, dokuz odalı bır 
~~kam Nesip Araratın fevkalade ça- otel.yaptırılmıştır. Bu otel, ihtiyacı karfl
~ sııe Besni bu yeni şehr~ nakledH- lamaktadır. 
~Ve modern bir merkeze kavuşmuştur. Yedi nahiyesi olan kazada, her nahiye 
~ efaset ve lezzctilc meşhur olan ü - merkezi birbirine ve kaza merkezine 
ı_ llıl~r ve son zamanlarda gösteri1en faz- yollarla bağlanmış, köyler arasındaki 
~~kayla bugün ehcmmiyetlı bir mev- yolların intizamına da itina gosterilrniş-
11.k Utnıuş olan ve istihsal sahası gün geç- tir. Bu yollarda, kamyonlar ve tenezzüh 
lıt~geniş_liyen fıstık, iptidai bir surette otomobllle~i muntaza~an işle~e~edir. 
~ ı __ edılen yağ ve peynir; deri, pa - Her nahıye merkezınde bır hukUıne\ 
' Yun, keçi kılı ve saire d-:!, buradan, konağı yapılmıştır. Mevcut mektepler ta
'ıat •1eketin her tarafına gönderilmektP., mir olunmuştur. 
~Uta, ecnebi memleketlere dahı ihraç Adıyamanla Besni arasındaki Göksu 
l' ınektedir. nehri üzerine evvelki yıl kurulınuı olan 

bıı ~rağ~ çok münbit ve mahsuldar olan asri köprü, Adıyaman - Urfa - Kahta ha
Sorr Valıde her nevi hububat, bilhassa valisile irtibatı temin etmif olduğu gibi 
lııeıt:z ~öyünde iyi cins pirinç yetiştiril- Gölbaşı istasyonu da İstanbul, Ankara, 
liı:1ır. . . . İzmir ve Malatya yollarını halka açmıı 

nı Ciııslerının ıslahına ve fenni u - bulunmaktadır. 

~h· 
Bergama kermesi başladı 

"- ır tiyatrosunun temsilleri 
•thar oldu, bir saatte iki 

büyük bir rağbete 
günlük bilet sabldı, 

bulamıyorlar gelenler bilet 

~r Bergama Kerme sinde Zeybekler 
~~tl ga_?1a (Hususi) - Vali Fazlı Gü - yük teşebbüste muvaffak olmak için her 
~ g 1 guzeı bir teşebbüsü olarak meyda· türlü tertibatı almıştı. 
'' en Bergama Kermesi, tarihi Ber - On sekiz bin ziyaretçinin önünde ya -
~ oı§ehri içinde asırlarca evvel yaşan- pılan oyunlar, §imdiye kada.r belki de 
~l tq ~ kermesleri canlandırdı. Bu gü- Türkiyenin hiç bir yerinde bu kadar 
t~ ~ Şehrinin kadim akropolünde bin- zevkli ve alakalı olmamıştır. Belli ba~lı 
%~u:ıYar~tçi tarih hazinelermi dolaştı. oyunlardan Bengi başlarken Kozak'm 
!.la. cıtu anfıteatnn tribün ve locaların- meşhur erleri sahayı doldurdular. Türk 
~rga~du. İstanbul Şehir tiyatrosunun klasik danslarının en güzeli olan Bengi 
~ Se a kermesi için hazırladığı oyun • sekiz çiftin iştirakile yapıldı. Efeler coş
'la Yretti. Kozağın meşhur çam or - tular, enfes bir esteti içinde kıvrıldılar. 
l\q~tııe;ın?a. ötüşen bülbüllerin neş'eli Garbi Anadolunun dört tarafından ge-

'h. erını di 1 d" 
{U"'-· n e ı. il t .. . d ~ •.,.ı len ciritç" er, a uzerın e oynanan Türk 
~ kYe turing ve otomobil klübü Ber- ciridini büyük bir heyecanla oynadılar. 

~cıtl ermesi için bir seyahat organi - Sol elle özengiyl kullanan erler, cenk 'l\ u hazırlamıştı. Yurdun dört tara - meydanını doldurdukları zaman büy;,ik 
~Utıd gelen ziyaretçiler daha cumartesi bir heyecan başlamıştı. Bu güzel spor dst. 
4 ~i en itibaren büyük bir yekun teş- esteti bakımından cidden güzel ve alaka

Yordu. Bergama belediyesı bu bü- lıdır. Türk delikanlısı büyüK bir şevk 
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Memlekette 

GereJC Diyanbekirde, gerek Konyada 19 mayıs gençlik bayramı ctvar oıı411etl~e örnek teıkil edecek blr hnt.ıaml& 
kutlıılanmıttır. Muhabirlerimizin bildirdikleri ıaısilcit mündericat çokluğu dol4t111Ue maalesef dercedilememiftir. Reıim
lerden üıtteki Diyanbekirde, alttaki Ko nyada yapılan tezahürattan iki fntibcıı göıtermektedir. 

Evi soyulan polis 
Komiseri değil, 
Borsa komiseri imiş 
Gazetenizin 27 /4/937 gün ve 20203 

sayılı nüshasının beşinci sayfa ve ü -
çüncü sütununda (Bursada bir polis 
komiserinin evi soyuldu) başlığı altın· 

1 
1 

daki Bursa hususi muhabirinizden alın
dığı hissini veren neşriyattaki bilginin 
doğru olmadığı, vak'anın zahire ve ko
za borsası komiseri Mümtaz Şükrünün 

gündüz evinin sokak kapısı omuzlan ·, 
mak suretile ika edildiğinin gazeteni· 

zin aynı sütununda tavzihini rica eder 
ve bilvesile saygılarımı sunarım. 

Emniyet Müdiirü 

------···--···················· .. ···-····--···--içinde düşmanının arkasına düştüğü an-
da, hasmına sesleniyor: 

- Atını pek tut geliyorum. 
Ciritçi düşmanına yaklaşınca ciridini 

savurmayı hatırından geçirmıyor. Bu 
mertlik değildir. İşte heyecanlı bir sahne. 

Ciritte birinciliği Somalı Mu~tafat ikm· 
ciliği Turanlı nahiyesinden Ömer oğlu 
Hüseyin kazanıyor. 

Kalkan oyunu, ok atma, uçan kuşlara 
ateş sporu büyük bir muvaffakiyet için
de devam ediyor. 

* Bergame kermesi umulduğundan daha 
fazla rağbet gördü. İzmirden, Manisadan, 
Bürhaniyeden, Ayvalıktan, Foçadan, Cu
maovadan bir çok kalabalık gruplar gel
di, ziyaretçilere antikiteler gezd:rildi, Şe
hir tiyatrosunun temsilleri o kadar fazla 
rağbet gördü ki bir saat içinde iki günlük 
bilet ·birden satıldı, müracaat edenlere 
bilet bulamadılar. 

Bergama kermesinin bu ilk neticesı 
gelecek yıllar kermesleri için ümit ve
rici bir haldedir. 

Gençlik bayramı tezahüratı Malkarad a da çok güzel olmtL§, gençler vı minı
mini yavrular arasında bir çok miisabak alar tertip tdilmi§tir. Müsabakalarda 
birinci gelenlere bir çok hediyeler vıril mi§tir. Resim M4lkarada yapılan ıenUJc. 
leri göstermektedir. 

lnebotuda yapılan gençlik bayramı tezahüratı da kayda değer bir intizam 
dahilinde cereyan etmi§tir. Re.erim ;imna stik şenliklerine iştirak eden lnebolu. 
talebelerinden bir grupu göstermektedir. 
............................................................... 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 
Ga:ıiantepte at koşasa 

Pazar Ol• H•••n Bey Diyor Ki : 
İlkbahar at koşuları on binlerce seyırcl 

huzurunda yapılmıştır. 
Antep ,at yetiştirmekte llerl gltml1 bir ıeh

rımlzdlr. Halkevl atlı cirit oyunlarını ihya 1-
çln bir ıube açmıştır. 

lıdır. Etin kilosu kırk kuruıa henüz yeni in
miştir. Ekmeğin kilosu 12,5 kunııtur. Meyva 
ve sebze flatıarıda yüksektir. 

Trabzon lise binaııı 

'i~ liay 
Q ~C! lı atı kazanmak balı 
it ı. erk . 

•1aSa. esuı hır fikri var-
n Bey. 

Bazılarına göre a=cçin· 
mck çok zordur ..• 

... Bazılarına göre de gayet 
kolaydır .. Mesela şu İstanbul· 
da insan sudan geçinir. 

Hasan Bey - Aman yavaş 
söyle azizim, duyanlar seni 
sütçü sanacaklar. 

l\lilista yeni tayinler 
Mllfıs (Hususi> - Evkaf memuru Osman, 

Tarsus evkaf memurluğuna, inhisarlar mil
dürü Enis Niksar inhisarlar müdürlüğüne 
tayin edilerek yeni vazifeleri başına gitmek 
üzere buradan nyrılmışlardır. 

t!rfada sıcaklar ziyadelr.şti 
Urfa (H\ısusiı - Sıcaklar başladı. Halk, 

gündlizlcrl sokaklarda pek fazla görülme -
mekte, akşamları hava biraz serinler gibi 
olunca, nçılan parklara gitmektedir. Ekinler 1 

t>peyce sararmış, hasat başlamıştır. Meyva 
ve sebzeler de yetişmiştir. 

A.,ıtepte pahahhk 
Gaziantep (Husu:;i) - Burada h~yat pa

halıdır. Ev kiraları oturulmayacak kadar 
fazladJr. Zaruri havaylç de o nlsbette paha-

Trabzon (Hususi) - Yeni yapılacak olan 
lise binasının planını yapmak üzere Killtür 
Bakıınlı~ı mlmarlarmdan Kavut buraya gel
miştir. Mimar plan ve projesini hatırladıktan 
sonra Bakanlığa gönderecek ve pı ojeler ü
zerinden de Bakanlıkca binanın yapılmasına 
başlanacaktır. 

.. ....... --· 

OKULLAR PAZARI 
Devrekte Son Postanın umum bayii
dir. Sahibi Mehmet Gülendir. Her 
çeşit matbuaları buradan tedarik et
mek mümkündür. Son Posta için 
abone dahi kabul edilir. 

~---------.. ·-



15 evli Karabük köyü 
büyük bir şehir oluyor 

yeni oteller, apartımanlar, ':vler inşa ~dildi, An karadı:: 
Karabüke her gün tren gidıyor, ev kıraları pahalılan ı 

HADiSELER 
KARŞISINOA 

Hukuk mezunu pehlivan 
Matbaaya girdim. Masama geçip otu -

.,"' Fakat masamla kapının ara -raca .. -.. b 
daki Yola bir sandalye konulmuş, u 

sın bil 
sandalyenin üzerinde, parmakları a -

Bir Türk kadını bir Rumla kocasına 

ğim enliliğinde bir adam var. . 1 •• • diler ve 
_ Biraz yana kıvrıl da geçeyım. Hem kadın, hem de Rum uçer ay ceza gıy 
Diyeceğim .. Fakat yana kıvrılsa da gc- tevkifhaneye götürüldüler . ııığl 

ihanet ederken yaka landı 

ne geçemiyeceğimi anlıyorum.. . Nı·şantaşında Ermiya isminde bir bak- rüyorlar. Telaş! Ermiyal derahk~l iS')~yo!• Benim yerime geçebilmem ıçm onun f lı k t ar anm ı:1' 
kapıdan çıkması, benim yerime geç. - kal vardır. Gene orada şoför Sabri ile yerden ır yara ~ op ı!j şofll' 
mem, onun tekrar oturduğu yere .gclıp karısı Mürvet oturuyor. BunJann üçiı- Kadı~, ne yapaca1 gını şaşır~ ·g·Ö·rüniişil~ 

h t de 28 d dır Muı Sabrı ve arkadaş arı, mevcu ~ı).) oturması lazım. Bu kadar za mc ı. nün de yaşlan, 23 le arasın a · - ~. . • . larak hemen y-

fazla go-ru··yor, ayakta durmayı tercıh e- vet 6 diğeri 8 yaşlarında biri kızı, degışmesıne manı od , t tutuyorıat· 
· ' d çağırıyorlar. Onlar a zap ı uğll' 

d" diğeri erkek 2 çocuk anası ır. . b kk 
1 

Mürvetin evli old : ·~=a konuşan arkadaş•m söylüyor: . Şoför Sab(i, bir müddette~~~ ka'."- nuR~:;:,..;iğ~· ortaya abyor. Kadını;, 
- Meşhur pehlivan Zibisko! sından şüphe ediyor. Onu gı en gız- . B b kkal bana sokakta rastladı. ~ 
Elimi. uzatıp, ellini tehlikeye koymak- Jiye takip etmekle beraber, yalnız kaldı- c u b~ ' .. 

1
. g- ı·m diye butıı> 

.. h • · sana ır şey soy ıycce , dolır tansa bir baş selamı ile selamlıyorum. ğı zamanlar neler yaptığını. d:ı şup e~:'11ı ' a -ırdı ve Nişan taşından alışveriş & 
. Arkadac:ım Zibiskoya sualler soruyor.. caktırmadan, araştınyor. Nıhayet, şup- 'ç gil t d - . ·n hiç şüphelcntııed. 

ıc A k d mm - d ld - k dın Ay yıs e anı ıgım ıçı , ırfll" Cevaplan kağıda yazıyor. r a aşı hesinin yerin e o ugunu, - a ın . - - bura a geldim> diyor. Afroditi de I• 
ikide bir aklına gelip te sormaya cesaret nahçeşme ·ve Kalyoncukullugu semtıe. •- y k a· "nin kiracısı olduğundan,~ 

d edigı-· bir sual var Sözün gelişinden ne vollanarak, orada bir erkekle buluş- ,yanın en ısı . . çıkan rnisafitl 
_ e em ·· _ · .. . racının yanına gınp b'ır D ·r ve "tlik fcıbrikek~nın kurulmakta oldugu .aha bunu anlıyorum: tugunu oğremyor. kontrol etmek adeti olmadığından tmı 

11 

Ka b""k b'r mı? d ·· - ? t · · b r n ı dallarına verilen ad' dır. ra u 
1 

- - Okuman yazman var • Bu vaziyet karşısında, üşunuyor. şı sediyor. arı" 
Karabük'ten yazılıyor: lst•k a ın de b' . e iritt Kar•çalı demektir. Diyecek. Çünkü o bu suali şimdıye ka- bir hiddet buhranı sırasında '<anla halle- Dün sabahki bu vak'a, öğleden s ,,ı1 

büyük sanayi şehidr bvel merke_zledr.ınk. oenn ı~arafüke haftada dört gün tren ha- dar konuştuklarının bir çoğuna sormuı- derek, kendisi de daha ağır başka bir suç zabıtadan adliyeye geçti. Meşhut "' b. · lmıy namze u una.'l şım ı ı . .b d k ?ııll' ın ° a .. .. .. k daki _ reket etmektedir. Ay başından ıb aren tur. _ işlemektense, işi kanun yolile halle ere , müddeiumumfüğince Ermiya ile 

1

' beı; evli Karabük koyu ha tn m: d her gün tren işletilecektir. Karabük- ' Musikişinasa sormuştur. Bir çogun - kendisine ihanet eden kadım boşamağ• vet aleyhlerine dava açıldı, lstanbu 1' Iıimatı Son Posta okuy~cu an feneD ~ t e Sümer Bank memurlarımn ikameti- dan: muva[ık buluyor ve bu makul düşünüş- liye dördüncü cezada kapalı ceısed•ell 
sütunlarda okumuş bu un.uyar ar. .. _ a e tahsis edilecek olan apartımanlar _ Şöyle böyle! )e, evvel.i boşanma sebebi teşkil edecek l'U§ma yapdarak, akşam üstü aç.ıc ,' b'' 
ha bir yıl evvel 15 "".den .. •baret kuçu - ~~imek üzeredir. Amele ve işci pavi - Cevabını almıştır. Aktöre sormuştur. temas halini zaMla tesbite kam veriyo". de hüküm bildirildi. Dava edilenleri!' u' 
cük ve unutulmuş brr koy olan Ka - yonlan tamamen ikmal edilmiştir. Me- Baztlanndan: . . • Kadını takip sırasında, girdiği evi bol- iltisi de, üçer ay hapse mahkiim otd• 
rabük'te bugün yeni yap'1m"l oteller, mur binaları bilinceye kad.r memur - - Okumam var amma, yazmam ıyı d-- !iyen•:, bir gün bütün tertibatı alıyor. , ve derhal tevkif edildiler. of!1 
dükkônlar, kahve v! lo~antalar ve ke- lor civar köy ve kasabalard•ki evıe:de ğildir. . . _ Fakat, o gün kadın geliyorsa da erkek Bunların tevkifhanenin kn·mızı ,,. 
sif bir halk kalabalıgı goze çarp•yor. ikamet etmektedirler. Ev kiralan hır . - Tarzında bir söz işitmişbr. Bır çok ka görünmüyor. Kadm da bir müddet bek- mobiline bindirilecekleri sırada, dör<I~ 

Ankara dan öğleden sonra saa 1 3 de den bire yükselmiştir. v., k ti! e 2-3 !ıra- , dınlarla konuşmuştur. li yerck, tekrar evine dönüyor. Kocası, 'cü ceza koridorunda merakla .top!"' ;pr 
kalkan tren bir gece bütün hızile koş- ya bile kiracı bulamıyaıı 3,4 oda.lı ve Hemen hepsi: yalmz kadm içeride bulunurken tam meş- ,lar da, pejleri sıra merdiven,erı ıib'I 
tulrtan sonra sabaha kar~ı .. yolcularını basit yap•lışlı evler şimdi 15-20 !ıraya Mektebi yanm .bıraktıklarmı söyle - hut suç yapılamıyacağmı he"1plıyarak, yorlardı. Bu aralık intizam ve Jn ~eJl 
Karabük'• bırakıyor. Karabük, Araç ve kiraya verilmektedir. mekle ittifak etmışlerdu:. ,hareketini tehir ediyor. Kendisini zapte- temin yollu, bir jandarma yol açar.,.. 
Soğanlı çaylarlle Viranşehir deresinin Karabükteki bir kaç otelde yer bula- Hele sporcular, azı müstesna, s~rn derek, daha müsait bir günü kolluyor. yol üstlinde sarsılan bir Rum kad'"" ~.~ 
Filyos ırmağına döküldüğü noktadan bilmek bir meseledir. Bu otellerde z_a- ~ocukluğundanberi okumıya tercih ettık- Ve işle, bu gün de gelip çahyor. Mıir- ,darmaya çıkışmış, 

0 
da yakalamnı;. 1 ~ 

başlıyan Sarıçiçek, Turna ve G.~~te~ ruret dolayısile ikamet edilm;ktedır. !erini söylemijlerdir. .. .. 'ııl vet, Kalyoncukulluğunda Afroditinin da- darmaya vazife ifa ederken yak>ş•k 1% 
ne Kozyaka dağlarının çevreled•gı hır Yoksa hiç birisinin tesısah oıhh• ş."rtl.a- Arkadaşım nihayet bulun cesarctı iresinde... Bakkal Ermiya da içeride... mıyan .;;z söylediği iddiasile, - gene?:,~ 
sahada kurulmuş bulunmaktadır. ra ve tabii ihtiyaçlara uygun deg•ldır. toplad" . • . . Şoför Sabri, iki arkadaşile birlikte, biraz 0 hut suç kanununa göre aleyhine talo rı' 

Bük türkce bir kelimedir. Bunun Bugün hissedilmekte olan mesken buh· - Biraz okumak yazmak bd•rsmız de- sonra kapıyı çalıyor. Açılır aç.tınaz içe- girişilmiştir. Bu kadmm, cezı.ya ç•Jd' 
Osmanlı dilinde manası fatsca girift ram yapıaln inşaat ikmal edılınce hıs- ğil mi? b'" b . ette riye yürüyorlar, odaları süratle geçerek, lanlardan Ermiyanın akrabasından ° 
kelimesi ile üade edilmektedir. Zafran- sedilmiyecektir. Fakat o vakte k~dar • Dedi .. Zibisko bu suale t~. ı~ n· ~ur. · yatak odasında d~likanlıyı ve kadını gö- ğu anlaşılmıştır! 
bolu ve havalisinde ise daI!arı birbiri- Zafranbolu belediyesinin Kar~bukte - Evet, dedi,. Viyana unıversıtesınde 

· · · · · aruf tabırile Arap beledi kontrolü ihmal etmP.mesı çok hukuk tahsil ettım; oradan mezı:nurrı. nın ıçıne gırmış, m F B · b .. -
1
- d amma bız onun ·saçı gibi yekdiğerine dolaşrn!Ş çalı çırpı faydalı olacaktır. - · · 1ı O ta ıı s~y uyor u 'k 

1
; _ 

sözünü tabiı karşılıyamamıştı · ıayre 

,timiz yüzümüzden belli idi. Kendi ken
dime: 

Dreyfüs davasına benzetilen da\'CI 
Dün Avrupadan 

nezaret 
dönen bir 
altında 

yolcu 
' _ Ummadığımız taş, dedim, nasıl d:ı 

geldi 
d . . ··ırunet b~ 

Ken sını • · d -' 

tekrar karar safhasına 
baş yarıyormuş. di · · Dreyfüs> e ve davasını\ ze etti. Riyasetçe, ken ısıne su 

.. davasına benzeten bahçıvan , ması tavsıye olun u. . el'' İMSE' cDreyfus> d""n ş hit dinlenilmesi ve yüzleştırı11 ..rr ek
:.1 tn · i~te- Arnavut Ali Rızanın duruşması. u '· a kili. C rnil J' (Bq ta.of> ı ind sayjado) lesi için bir v ~• ame vermem• • . . . d 

1 
olarak_ karar san.asına gel- bitmişti. Davacı verese ve :c .şif 

beyaz namına, İstanbul Emniyeö direk- di Ben de, okuma yazma bilmediğhn 1 / ll [ - ~~cı e a a daha evvel de karar ,zif; Ali Rızanın korucusu Seyidın (' 
tiirlüğüne yapılan bir müracaatla 23 bin için, noterde, vekaletnameyi mühürle- sfanbU Un 8 m.ştır. Bu d= İıu!unuyordu. Fakat, tada tutulan zabıttaki ifadesin• al8~ 
llı:aya yaptırılan Hayırlı apart!rn•nm dim. Meğer, bu, umumi bir vekôl•t.,anıc Ve Mezbaha safhasına k';;: tahkikatın tevsHnı istem~. ,li.slerin çağmlmasını istedi. Suçl". • ~11 
Halit Paşazade Ahmet Rifat Kara Osman imiş. Bununla ve bana mühürlettiği ev- ""crelleri çazla d~vacı vşahie . • dinl ·ımek ve muvaceh~ tı Aziz: cBuna lüzum yoktur. Muve ff 

rakla, benim bu apartımanı kendi üzeri- V 
1 

I j bırçok akı entiıl tahkikr. aenı"şlc- 'min mevkufiyeti uzadıkça uzuyor! ·" tarafından, sahtekarlıkla elinden umumi ~-) ıl sure e ... ,.. rı "' 
ne alınış. Beni de, apartımanımda, hu (Baştarııfı 1 inci say~a'"" . . ler yap m ' kat bugün bıraktırmıyacağız dava) 

veillet alınarak 5000 llı:aya rehine ko- dairede, albay müddetle 35 liradan kir>- - Eti yenen koyun, .,gır gıb• hay- !ilmişti. tık;, dedi. ' l 
nulduğu, bir aydanberidir Londra ve cı olarak gösteren bir konturat uydur- van ihracı, Dün öğleden 10nra açılan celsede, şa- İki taraf arasmda daha bir hayı •' 
Yunanistanda bulunan Ahmet Rifatın t ·· rt ddin balıçe b :;ııw. 

muş. şte şu konturata gore, apa wıan- ı _ Sebze, meyva ihracı. bit olarak zerzevatçı Nizame • nakaşalarla geçen bu celsenin u ~ 
dün sabah saat 8,5 da Galata nhtımına daki isticar müddetin<, bir ay sonra biti- Bu iki maddenin başlıca müşterisi sahibi Koço, bahçıvan Bektaş, korucu sında, müddeiumumi muavini ıı~~ yanaşan Loid Trieslino lrumpanyasınm ,Yormuş. Mısır çarşısının T~m;,; k~pı- İs tan bul piyasasıd.r. . . _ . 'Seyit, korucu diğer Seyit, öldüriilen Pe- evvelce muavin Kişi! tıirafından O• "' 

lWdi vapurile Selônilrten İstanbula dö· şında tavukçu Sofikli d~ ~enun kebl~- Trakya Umumi Müfettışlıg!, bu mad- riklinin kardeşi İspiro ve daha bazı kıı~- atılan beraet isteğini değiştirecek b•' J neceği haber verilmiştir. Ahmet Rifat, miş. Adam, konturattaki unza"."' ke.ndı- delerin tabii müşterisi olan Istanbulda seler dinlenildller ve bu tekrar dinlen•~ ziyet ortaya konulmadığı kaydU~'. ııl' 
poli.o ikinci şube direktörlüğüne getirillp sine ait olmadığına yemini billah edıyor. revacına mezbahada alınan resım'.erle, ı sırasında, uzun uzadıya yüzleştırmeler isteği tekrarla, yeniden şahit cet~ı ~,ıı' 
Jle2aret altına alınmış, hakkında tahk•- tlç dört ay kadar evvel, apartımam hôlde alınan resimlerin fazlalıgınm yap•ldı. nin reddi isteğinde bulundu. ReiS ,

1 

İ 
kat ve takibata başlanmıştır. 5000 liraya rehine koymuş. Bir ay evvel, mani oldugu· nu ileri sürerek buna karşı Se "dlerden birisi Ali Rızanın, birısi aza Cihat ve Abdurrahman da, şah1 sooo r k ·tt" · v k~, r yı • Kendisi, apartımanı filhakika ı- ,•İngiltereye gidiyorum!• diye Ç• 'P g• ~· tedbi ittihaı< için lkbsat e . a.e. ıne d p iklinin korucusu imiş. Ali Rl.anll' bi isteğini ittifakla reddettiler. f' 
nya i~tek ettiğini, fakat, iddis edildiği Meğer benim aşağlki apa'.'ımandan hı- müra~aat etmiştir. İkt;sa! V~kaleh de ·k:ru::su Seyi~ vaktile ~li•te verdiği Şahsi iddia ve müdafaalar, evv•1~,ı) gı1>i, umumi vekaletnameyi sahtekarlık- rikmiş kiralan, Kartaldakı bostandan 

2
0 1Il€seleyi Türkofise bildırmışllr. ·ı dcd Ali Rızanın tarla komşusunu, eı pılmıştı. Bunlara tekrar işaret ol~ .. er" 

la rnühürletmediğini söylemektedir. lira kirayı, dolaptaki 150 ırayı a a mış. Trakva Umumi Müfet ·~.ıgı, Y ' t 
1 

d rıkmasını temin maksadile soı.- dava, karar müzakere edilme· 1. d 1 t · , · - · Trak a 1 a e, ·· k o~ 
"dd" - ld 60 ar a an 'lı Bayan Şerüe Kamer de diyor ki: Polis tahkikata başlamıştır. Bu 1 ı.a- mahsulleri ihracatı tut~nnın yı a le tehdit ettiğini söylemiş. Fakat, m~- hazirana kaldı. 

- Ahmet Rifat bir buçuk sene kadar nm neticesi ancak bugün anlaşLlacaktır, milyon lira kadar oldugunu ve bunun kemede inkôrla, o ifadenin poUsin zorıı.• Kedi ticaretinden anlıya~ 
evvel ölen kızım Haticenin mira> mesc- Rifat nezaret altındadır. da 32 buçuk m ilyon lırasırun baş~ıca ~lındığından bahsederek, eben> dedi cdQ· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hayvan ihraci~ mcyY~ ~bz~ ~a\U~ vülmü~ilm;buyüzdenb~ay_ha~aya~ ehlihibre , 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
•Bebek. te Bay H. O. ya: 
Hayata csergüzeşh ile atı!an genç 

kızın pek mükemmel bir aile kadmı 
olabildiği görülmemiş değildir, fakat 

istisna teşkil eder. Hayata •sergüzeşt> 
ile atılanın csergüzeşt. ile devam et -
mesi ve hayatı csergüzeşt. içinde bi
tirmesi galip bir ihtimaldir. Ben size 

umumi kaideyi söylüyorum, siz husu -
si hayatınızda bu umumi kaidenin ne 

derece dışında kalabilirsiniz, takdir e
demem. 

* Ankarada cKaya, ya: 

Hikayenizi güzel buldum. Fak:tt 
dercedilmesi veya edilmemP.si benim 
sa1ahiyetirn dahi1inde değil. Yazı mü-

dürüne verdim. Onun kararJ.IU bcklt>
mek Hızım. 

* İzmirde Bay cB. N.> a: 

Mektubun kopyasını bana 
niz, fikrimi söyliyeyim. 

* Bay (E. D.) ye: 

gönderi· 

Mektup sahibinin hakiki hüviyeti 
hakkında bu dakikada malumat sahibi 

değilim. Arzunuzun ifası bu mallı -
matı edinip, mahzursuz görmekliğimc 
tabidir. 

TEYZE 

karpuz ihracatından mu_ ~evellıd bu mıştım. Orada ne dediğimi bılmıyo.~_m. d · k ·uk d j\}lı1lct l 
k d 

1 
_ Selimiye e sır ecı e en d t lundug· unu kaydetme te ır_. B"nı·m doğru ifadem, burada söy1ec1ıgım- b. üd e ~ 

Mu .. fettio::Jik vıllar geçt;kce Trakya d.'-_1 minde birinin, bundan ır rn ·ıci ~ A 

"*{ ' " • • 

11 
.> .vel Galatada lokantacılık eden ~1 ds'·9r mıntakasmda hayvan yetişt!rmenm ço- . . . ,. b r ..t 

v 1 akt ldug· unu· fakat mezbaha res- Bir zaman Perıklırun k~rucusu ola!. li bir Macar aleyhine açtığı 1 tııccl'l'" 
ga_ n:1 a _o 1 - d ' dolayı Trakvadan Seyit te bu tehditten malumatı olmadı- ait duruşmaya; ikinci ticaret ırıa , 
mının agır ıgın an - ' . · · 1· · ı ·· les. · d d ec1·1 ktedı·r /. h , kin·n azalmak tehlikesine ğını ifade etti.Her ikisı sp. ıroy a yuz -s- sın e evam ı me · rai'· ~ 

3\ van sev 
1 

d. · · Ar R korucusu Ahmet· 12 000 dolar vadoluna ,deı ~ . k ldığını ilave etmekte ır. tirilirken, Ispıro, c ı ızanın .. , , ·ıys ,.e 
mar~z U a . M .. fettişliği'nin bu mü- Seyit, gelip Perikliye tehdit yollt, sozler merikada kedi meraklısı bir rnı ıciı ~ 
Tra ~a .':s~:"~ur:ıte tetkik edilmeğe nakletmiştir. Hatta, Poriklinin korucu"~ gölürülmek üzere istenilen üç r<" .~·~ 
racaa 

1 

e Seyit te, bu sırada, - kendisı yarkm, Alı erkek bir kediyi; nihayet araya ""tilıJ1, 
başlanmışhr. füzadan korkulmamasını • söylenrişti:. binbir güçlükle 60 liraı·a bulu~ !: o'~ 
Tatlıcı Haclbabayı soyan çocuklar dedi ve ilave etti: ğünü, fakat bu kedinin lokan a p!• 

_ Şimdi ne yapayım, ki tesir altınd1- yene ve tetkik edilirken yerinde:ııııııı; 
mahkOm sldular dırıar, mahsus inkar ediyorıarı yıp kaçtığını ve ortadan y~k ~1silı-ereol' 

Geçenlerde Şehzadebaşınd~ t?tlıcı ''~ Bu aralık, suçlu avukatı Aziz, şöyle bir daha izi bulunmadığını ıierı. sıt 
mahallebici Abdülkadirin dukkanındakı dedi: Çikiden ettiği masrafa ve kedinıO 

1
,, 

,kasayı gece yarısı soymu_ş ola~ Abd~lce- - Periklinin Ali Rıza ile arast açık de- masına mukabil 360 lira istiyor. ·ci cıı;., 
liı Emin, Müştak isimlcrınde uç delıkan- ğildi; bilakis, kardeşi İspiro _i1t! açıktı ve İkinci ticaret mahkemesi; bU 1~~sı ~ 

' k ·1· ı· · d 1 vukufa havale etmek için, ticare1.
1
, ~:~ 'ıının duruşmaları dün neticelenmiş ve halk nazarında, onun atı ı spıro ur. 1~, O• 

karar tefhim edilmiştir. Bu söz üzerine, davacı yerinde oturan dan kedi ticaretine vakıf o~an .
1111

e5 ô) 
c Mahkeme, Abdülcelili 4 sene 3 ay, E- her iki kardeşin anası Sofya, derhal a- isimlerinin ve adreslerinin ısterıı ıı)ıfl 
minle Müştakı da ikişer buçuk sene hap- yağa kalktı ve arnavutça bazı sözlerle karar vererek, davayı; haziran 
se mahkum etmiştir. yüksek sesle avukatı protesto ve muaha- bir güne bırakmıştır. 
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;:i-i::T~:~i:;d:n Zabıta işlerinde yeni bir keşif 
intikam alıyor, hem de Bir adamın beş gün içinde tabanca 

l>arakazanıyorum!,,demiş kullanıp kullanmadığı elinin 
· muayenesile anlaşılıyor (Baştarafı 1 inci sayfada) l 

Zibisko bugün iddialarından vazg!?Ç
~ bir ~mpiyon oluşuna rağmen, beni 
~0tna'dan fazla meşgul etti. İlk nazarı 
dikkatimi celbeden de, mükemmel türk-
Çe konuşması idi. Dilimizi ner eden öğ

lend· • · ıgıni sordum: 
._ Ali Babadan! dedi ve izah ettı: 

d ._ Ali Babanın adını duymuşsunuz

llr · •. Evvelki sene Amerika da bu isirn!.c 
~Unya .şampiyonluğunu kazanan bu peh
\'an, lstanbullu bir Ermenidir. Burada 
~t· müddet hamallık etmiş. Sonra git-

Amerikada ilk tecrübe, eski bir vali ve general 
üzerinde yapıldı, ·generalin zengin 

nişanlısını tabanca ile katlettiği meydana çıkarıldı 
~ Amerikada Kentucky eyaletinin sabıkı 

ı ·. gı Aınerikada, harp gemilerinde yedi 
~~ . b z. sene askerlik yapın~ Amerikan 
d ahl'iycsinin sıkı spor disiplinı sayesin-
e, İnkişafa çok müstait olan bünyesini 

~!~~~ğine genişletmiş, beslemış, irileş-
-"ııştır. 

rı.~nu evvela güreş ringına ben çıkar
k_ll. Eğer dürüst çalışsaydı, kendtsine 
~dırdığun şampiyonluğu elinden ka· 
~· Fakat sporu, bilhasn gür~ 
ıı· lıcaret vasıtası edinen şarlatan orga-
lZatörlerin telakkilerine kanıp bendrn 

~ıldı, ve güreşçiliği hokkabazlığa do1rtiı. 
ltçok danışıklı güreşler yaptL 
~de bu işlere girişmekle kalmadı: Tt:
lıs dı! bir tutam saç bırakarak kafasını 
bt turn ile kazıttı. Upuzun ve kalın bir de 
~lk bırakarak, suratına eksanterik kor
ılL . ç bir manzara verdi. Üstelik te keo;;:ru. lnüslüman, Türk diye tanıtarak, 
t......g~erde güreşlerden evvel dua okudu, 
"qj()lh Çekti. 

İtendisine bir gün: 
!at- lUrkler, dedim, çok medeni insan
~~·. Sen bu hareketlerinle vaktile ek
'PlgRını Yediğin bir millete çok fena pro-

O ~d.a yapıyorsun. Bu nankörlüktür. 
• ırı dişlerini göstererek sırıttı: 
~ .Ben, Türkiyenin Samsun şehıinde
Jan b ~İlrkler, harpte zengin bir tücc:ır n

~lt abamı kestiler (!) Ben şimdi bı. hn
'etıerimle, hem dünyanın parasını k'i· 
htu Yorum, hem de Türklerden babamın 
~aınını alıyorum. yani hem karnım 

2: Yor, hem gönlüm! 
1hisko, biraz düşündülı.'ien sonra: 

- l'ıe olacak' di E~ __ ,,_.. b. ' da • yor... ger De:uJAOr ı!· 

~~ olmasa, kendisine'" o kadar iyilik 
~ &ırn ~de, bana haber vermiye bile 
tan~ ~ormeden, diğer menecerierle, or-

\r~z:ı.t~r~erle anlaşır, birleşir miydi? 

>'ot: gü}umsiyerek, asıl mevzua dönü-

• !_ _____ __ 

valisi General Henry Denhardt geçen-
lerde polise telefon ediyor ve heyecanlı 
bir ses ile şu vak'ayı anlatıyor: 

General dul madam Taylar ile nişanlı 
bulunmakta imiş. Nişanlısı yanındn oldu
ğu halde otomobil ile bir gezintiye kn
rar veriyorlar. Bir koruluğun civarından 
geçerken mehtabı seyretmek istiyorlar 

,ve arabadan iniyorlar. Biraz gezdikten 
sonra otomobile biniyorlar ve avdete ha

. zırlanıyorlar. Tam bu sırada madam Tay
lor, kırda eldiveninin bir tekini dü~ür-

Zibiıko düğünü söylüyor ve otomobilden inerek 
yen hukukçu pehlivan, güreşi bırakışı- aramağa koyuluyor. Bir iki adım atar at-
nın garip ve hoş sebeplerini şöyle anla- maz bir silah sesi duyuluyor. General o
tıyor: . tomobilden fırlıyor. Madam Taylorur. bir 
. - Ben güreşten birçok para, b~rkaç .hendeğin kenannda boylu boyunca can
şato, geniş şöhret kazandım. Fakat bir sız yatmakta olduğunu görüyor ... K.adı
çok şeylerden kaybettim. Mesela çenemi nın elinde generalin rovehreri buJur;
Kızılcıklı Mahmut dağıtmıştı, üç dışimi maktadır ... Kendini öldürdüğü bellidi.ı· 

K urtdereli kırmıştı. Gözlerim sakatlan- General hikayeyi bu şekildi? anlattık
dı, burnum, kolum üçer, dörder defa Kl- tan sonra kadının akrabalan tarafından 
rıldı. Bugün on parmağım da kırıktır. Ve tazyik gördüğünü, bunların izdivaçlannn 
anladım ki, bir parça daha devam etsem, mani olmak için uğraşmakta oldukları
masadan mermere düşmüş porselen va- nı, intihann bu yüzden vukua geldiğini 
zo gibi param parça olacağım! Tam bunu anlatıyor. rovelveri de cebinden ha°b{>r
anlamıya başladığım sıralarda da, aşık sizce almış olduğunu söylüyvı. 
olmıyayım mı? Telefon ile bu haberi almış olan polıs 
Polonyalı olan zevcem 50 kilo. Yani komiseri generale taziyette hulunur. 

benim tam üçte birim kadar. Fakat mil- Zabıt varakasında ölümün sebebi inti
barek benim gözüme, dünyanın bütür.. .har olarak gösterilir. Fakat ... İki üç gfın 
pehlivanlarından iri görünür. Kurtdere· sonra polis generale haber gönderiyor. 
liden bile korkmadım amm::t ondan Kendisinden müdüriyete gelmesi rica e
ödüm patlıyor. Güreşte bir dişim kır.J · diliyor. cParafin:ı. tecrübesi yapılacağı 
mıydı, kıyameti koparıyordu. Hiddetini bildiriliyor. 
geçirmek için, ya bir manto, ya hır <:s· . .. • . • 

h t t b. b k ah 1 h d. 1 Parafın tecrubesinin ne olduğunu hıc;: vap, ya u a ır aş a p a ı e ıye :ı - •. . . 
k 1• l. d 

0 
· . . ışıtmemış bulunan general Henry D~n-

ma azım ge ıyor u. nun ıçın. rıng<? w ··~ • 

kın b. · · ·1 k d. k k hardt bunun ne oldugunu ogrcnmek ı,m 
çı ca, ır yerım çızı ece ıye or u- . . > af 
d tirt. ı·ı · d r hemen davete ıcabct ediyor ve J ar ın an ır ı nyor um. · 

Bu yüzdendir ki, hatuna, kırılan dişle- tecrübesi başlıyor ... 
rimin cezasını ödiye OOiye iflas etmemek Generale sağ elini açarak düz hır sath:ı 
için mindere: vazetmesi tcnbih ediliyor. Elinin üzerine 

- Elveda! dedim! mayi halinde Parafin dökülüyor. Dökiı-
Selime Tevjik len Parafir kuruduktan sonra bir ikı:ıci. 

--------- 've bir üçüncü tabaka sürülüyor. lt!;Üncfı 
-ı· 1 H.. Şte ben, türkN>yı· ondan öğremtıiş- Fransız / "' Parafin tabakasının üzerine bir rnt gaz 

""il. r- par amen tosunda af" '1t.ı O, Anıerjkadaki Türklerin de söyle- idrofil sarılıyor, ve dördüncü par ın ta-
~ ~tine göre, türkçeyi, bu:_ Türk k?.dar edebi bir münakaşa bakası dökülüyor. 
~ 0nuşuyormuş! Maamafih, ben türk- Fransız parlamentosunda herkesin Az sonrn Parafin kalıbı elden çıkarılı-
)~ı:: başka, almanca, italyanca, ispan- kahkahasile tatlıya bağlanan hır ha • 'yor ve konsantre halinde kezzabın içine 
~~· ~ca. rumca, ingilizce, rusça, dise cereyan etmiştir. Le Journal gaze· sokuluyor . .. 
'atıa hı~ da yahudice bilirim. Yani li- tesi hfidiseyi şöyle tasvir ediyor: Vak'ayı anlatmayı burada muvakka-
~ ' ~Utlıiş merakım ve merakını kıı- cMecliste harici siyasete ait bir ıne- ten keselim ve biraz izahat vercl;m: 
~tı.~ ~idadım vardır! Yani türkçe öğ- sele müzakere edildiği esnacb muhalif Cinai vak'alarla meşgul bulunan bir 
borçılllı.ı, Ali Babadan ziyade kendim!: meb'uslardan biri ayağa kalkarak uzun Amerikan alimi şu keşifte bulwımuştur: 

l90~Yumdur! uzun nutuklar söyledikten ve natıka • Rovelver ve tüfek atılırken bu silahlar-
~. 

19 
dn Pariste greko Romen, ve 1920 perdazlıklar yaptıktan sonra: 1 b~ _25 de de Amerikada serbest güreş .. dan gaz halinde nitrat ar husule gelmek-

'"'llpı - Olmek, yaşamak sebeplerini kay- tedir. Bu gazlar rovelver veya tüfoğin 
~ Yonluğunu kazanan koca Zibisko: bet w • • ht · - n mege murecca ır vecızesini söyledi namlularından değil, fakat mekanizma-

cıı..._ en, diyor, binlerce pehlivan tanı- b · · .. 1 k ·•ı ~ ve u vecızeyı soy er en de sözün mes· larındnn; mekanizmaların göze görünmi-
lt"r-. ...., Urtdereli ile, Kızılcıklı Mahmutla,. h y senal'e aı' t oldugw ·ı A ~ "~ .. 1 ur u unu ı ave etti. yen aralık larıııdan intişar eylemektedir. 
~. k ehmetıe güreştim. Türk pehlivan- Blumun yüzünde sevinç izler~ gö - Gazlar silah ı atan adamın elini ihata ct-
hr._.1 adar kuvvetlisine ve doğ'rusuna ·· d.. Rak"b' 1 b. · 
·~ al'lladım. - run u. ı ı yan ış ır şey söylemiş, mekte, derinin bütün mesamatım kapla-
~1ele }( bir pot kırmıştı. makta ve tam beş gün kalmaktadır. 

lltıtı ı> urtdcreliye hayranım. 1903 de.. Hemen kürsüye çıktı, uzun bıyıkıan· Katilden dolayı zan altında buluu:ırı 
~tı· <ıtiste, Gulfım adında~i müthiş nın altından gülerek: 'bir adamın hakikaten rovelve~ kullanıp 
~~aı Pehlivana ycndirmek istiyorlardı. 
~-r~ btnuvaffak olmak için, baş vurmadık - Arkadaşım her şeyi doğru söylü . ,kullanmadığını anlamak için elinde nit-

liat ıraknıadılar. yor, yalnız bu sözün sahibini şaşırdı 0 rat asan aramak lazım gelmektedir Bu-
L. t&. sözü Yuvenal söylememiştir, dedı. ' nu meydana çıkarmak için de bir tek re-
"'ar<i1ı,1~ trenden indirip, doğru r inge çı-
._hiı~l'l_ ~oca pehlivanı, daha fazla yo· İş inada binmişti, muhalif hatıp a • aktif vardır: O da chamızı kibrittir •. 
~a .k ıçın, bir araba bile tntmadıktan yağa fırladı: Fakat bunu olduğu gibi kullanmada 
llali i ~tasyondan istasyona götürürken, - İddia ediyorum, o sözü Yuvcnal iki büyük mahzur varılır. Birincisi cildi 
ı:!olaşı eınen hemen iki defa da yaya söylemiştir. Eğer benim dediğim doğru fena halde yakar. İkincisi: Su ile karıştı-
lli ırdılar!.. . çıkmazsa meb'usluktan istifa edece • rıldığı takdirde harnızı kibritte hıçoir 

t\111 ~launutınam, kahraman pehlivan, 0 ğim fakat bay Blum başvekaletten çe- reaktif kalmaz. 
,. Ce dy~m kapısında gülmüş, ve: kilir mi? Birçok tecrübelerden sonra bunun Pa-

)QltÇ(. b~dık ıni yahu? Ben de Farisi bü· Bu sual büyük bir helecan tevlit et- rafin ile kullanılması kararla~tırılmıştır. 
litı •r~ Yer sanırdım! demişti! tL Blum: • Parafin ısıtıldıktan sonra cildın üzerine 
~~ k~~lık . hilel~ rağmen, hatırla:- - Çekilirim ... dedi ve sonra o veci- vazedildiği takdirde cildin fazla mikdar-
lıha" liinth Gulam, tam iki saat mez- zenin sahibini söyledi: da terlemesine sebep oluyor. Bu suretle 
~ ••Q ~ 
~lıv~graştığı halde, yorgun Türk - Luccera!... mesamata girmiş bulunan nitratlar cil-

nıyor ... Bu nitratlar küçük siyah benek·ı ni mahiyeti hakkında kendislııe lizım 
ler şeklinde gözükmektedir. gelen izahat verlldikten ıonra her ueyi 

Bu takdirde eline cParafin, dökülmüş olduğu gibi itiraf eder. 
olan adamın beş gün içinde rovelver ve- Genç kadının kendisi ile evlenmesine 
ya tüfek kullanmış olduğu anlaşılır. kadının akrabaları tarafından mümanaat 

Fakat burada mühim bir nokta üzerin- edilmediği, asıl generalin bu kadın ile 
de durmak icap eylemektedir; hiç evlenmek istemediği anlaşılır ... 

Amerikada yapılan bu mühim tecrübe- Bu gezintiden birkaç gün evvel kadın 
!erden yüzde yüz nisbctinde bir kat'i- generale müracaat ederek kendisiru ye
yet temin edilememektedir. Sebebi şu- giıne varisi yaptığını bildirmiştir. Genc
dur: • ral de kadını bu suretle öldürmekle ko-
Ameıikan tütünleıinden ba~Iarının layca mirasına konmağı tasarlamıştır. 

içinde nitratlar bulunmaktadır. Bu tütün- Eski vali ve Amerikan ordusunun ge
lerden yapılmış sigaralan kullanan adam- nerallerinden Denhardt'ın muhakemesi 
lann parmaklarında da bu izleri bulma!t pek yakında başlıyacaktır. 
kabil olmaktadır. Diğer taraftan kimyevi General için celektrik sandalya> sın-

maddcler kullanan adamların ellerinde dan kurtulmak ümidi pek azdır. 
dahi az çok nitrat eserlerine tesadüf ey- Amerikada Parafin ile kaüli meydana 
lemek mümkündür. Bu itibarla zar. al- çıkarılan ilk vak'a General Deıihardrın. 
tında bulunan adamın sigara içip içme- kidir. 
diğini veya kimyevi maddelerle uğraş.p Bu suretle cPara.fin tecrübesı. zabıta
uğraşmadığını tesbit eylemek lazım gel- nın en mühim bir silfıhı olacak demektir. 
mektcdir. o. F. 

İntihar vak'alannı cinayetten ayırt et
mek için müntehirin dahi Parafın ile e:l
lerinin izi alınmaktadır. 

Şimdi General Denhardt'ın vak'asma 
avdet edelim: 

Parafin tecrübesinin henüz ne olduğu
nu bilmiyen general bu tecrübeyi biiyük 
bir dikkat ve sükOn ile takip· eyler. 

Nihayet elinin kalıbı üzerinde sıy&h 
benekler gözükmeğe başlar. Komiser 
generale yaklaşarak: cKanun namına sızi 
tevkife mecburum generalim> cümle..c:in! 
söyler. 

Generalde takat kalmaz. Usulen itf!'a
za kalkışır. Fakat tecrübenin ilmi ve fc.r:ı-

Okuyucal11rıma 
Cevaplarım 
cDerdli blr §Oför, Bedrh imzalı okuyu -

cumuza: 
- Meyus olmayınız, hayat daimi bir 

dövüşten ibaretti:. gün olur ki tm dövüşte 
kısmen mağlQp !;ıimrsımz ve size her yer 
karanlık gcllr, gün olur ki galip sellr -
siniz, yaşamağı scverslnlz. F-aknt yeter ki 
dövü~ektcn yorulmayınu, daima me -
Un olunuz. Yarının nP. olacağım, nusıl gü
zel bir istikbale l:avuşacağınm bilmezsi
niz. 

* 

Dursunbeyde arazi tahriri 
Dursunbey (Hususi) - Arazi tah· 

rir hey'eti, burada, şimdiye kadar, 45 
cüzütfilnın tahririni bitirmiştir. Şimdi, 
Gökçedağ nahiyesinde faaliyete devam 
etmektedir. İki senede bitirilmesi la -
1~m gelen tahririn arazinin dağlık ve 
sarp olınası dolayısile bitirilemiycceği 
anlaşılmıştır. Bunun i~in, tahrir iki se
nede ikmal edilmek üzere, ikinci bir 
komisyonun teşkili kararlaştırılmıştır. 

Geçenlerde gelen tahrir müfettişi 
Kazım, yapılan mesaiyı iyi bulmuŞ -
tur. 

iyisi mevzuu banse~tlğinlı tüccarla ida -
reyi dava eLmelctir. Çıkar yol nihayet 
budur. 

* Mersinde Bay Besim Oungut.a: 
- Yeni bir istida ile Adliye Vekôlctin• 

baş vurun ve haklmıızı isteyin. Bu mc,,e-
lcdc hakkınızın tesl!m edllnıes1 için mev
cut olan pürüzlü noktayı !Zale etmek la
zımdır. 

* 
Zonguldakta Tür!ı: işçilerine· 
Bu meseleyi ı~ıu.şt.erelc bir mcklupl:a. 

Zonguldak vallliğh'<! veya İktl3at vc:ı. :ı
letine blldlrmenlzi t..'1·ısıye edPrlz. 

lı:ıtis.ıb ı alt edemedi. Sonra da ikinci Riyaset makamında oturan Heryo, din yüzüne çıkıyor ve Parafinc yapışıyor. 
ı,ı ~CIQ:.ka .teklifini kabulden kaçtı! ellerini yüzüne götürdü, edebiyatçı , Reaktiften istifade temin edilebilmesi ı 
\> 'kı.ıı1 ' .'71Yana Üniversitesinin Huku!< meb'uslar kahkahayı bastılar. için evvelemirdc elin Parafin ile kalıbı 
~ haı.:.Sınden aldığı diplomayı gösteren, Blum yanılmıştı. Vecize muhalif ha- alınıyor. Sonra kalıp açılarak ochamızı 1 

Rlzenin Pnznr Uçeslnden Gib~-tas iti)yün-
dcn Bay Hazım Akaya: 

- Mektubunuzıı haştnn sona kadar o
kuduk. Mesele çok knrışık_ İddialarınızı 
ortaya dökebllme'k için mutlak surette bu 

* Pendlkte hat boyunda Bay H. Üstune· 
.e : 

~~ı:.~n P 1 d t ı;ırıQ . • azuy n nha kolay alınabile- tibin söylediği gibi Yuvenal'in idi. kibrit :ı.e daldınlıyor. Tıpkı fotoğraf kfi-
tı;ı.hltQ~nandığı için, güreş minderini, Fakat Blum başvekAletten istifa et- ğıtlarında olduğu misHlCı nitratlann iz- ' 

e salonuna tercih ettiğini söyJi- medi.• leri kalıbın üzerinde görülmeğe ba§la-

iddialara nit elimizde vesaik bulunması 
lfmın. Ynltıız sızın anlatışımzla hadiseyi 
anlatmaktan bir fayda görmüyoruz. En 

- Anlıyamadığımız bir scbcble mcl;tu
bunuz bize tam bir ay geclkere:C ı;eldl, bu 
itibarin da h!ı.dlsenin zamanı geçmiş ol -
du. 



C Eski Ayan Meclisinin lçyüzü ::1 SPORUN 
NELER 

~ATANINDAI 
GÔRDlJM Ayandan kamış kalemi 

kaldırmak mesele olmuştu 

8nci 
Bayramı pazar 
Günü yapılıyor 

.. ...& -- - ·-

Kral kupası maçında 
Sanderland galibiyeti Ayan kalemlerinin belli başlı simaları; Başkatip lımail 

Müştak, muhasebeci ismet, Necip, küçük Ihsan, 
Etem Hidayet Beyler 

------ .. * .. ------ı. 
Ankara Te lzmir etletlerinin da 
iftirak edecekleri bu müsabakalar 
bize eskilerin yerini tutacak olan 

ienç atletleri tanıtacakbr nasıl kazandı? Ayana intisap ettiğim zaman kısa bir 
müddet encümen kaleminde çaı§tıktan 
sonra tahrirat kalemine geçtim. İşin en 
parlak ve şık tarafı, vazi:!~min mü~ey-

izlik olması idi. Mübeyyızm vazlfesı, en 
;on kanuniyet kesbeden layihayı t~b~z 
etmekti. Bu layiha, padişahın tasdıkıne 
iktiran ettikten sonra kanun halini alır-

dı. . . f 
Dünyada her şey hatın~a gelmıştı; a-

kat bir gün gelip te benım berbat ka -
llgra!imle yazılan kan~n:arın c~U:W-> a 
kadar çıkacağını hiç duşunmemiştım. 

Benim yazımın çirkinliği, belki bana 
ait bir kusurdur, yahut deiildir, fakat a
yan dairesi, böyle hüsnü?a~tan ~~ 
bir adama niye cmübeyyızlilt>. gıbi .iek~ 
noktai nazarından hayli nazik bır işı 
tahmil etmişti? Yahut sadaret ve saray 
nasıl olmuştu da: c Yahu! Şu kanunları 
biraz hüsnühat sahibi bir adama yazdı -

İstanbul atletizm bayramının seki -
zinci müsabakaları pazar günü Bebek
te Kollej sahasında yapılacaktır. 

Sekiz senedenberi muayyen tarihte 
yapılan bu müsabakaların en büyük 
hususiyeti artık tamamile kökleşmiş o· 
lan bu hareketin gerek atletler ve ge
rekse alakadar meraklılar için bir an'a
ne halini almış olmasıdır. 

207 atletin iştirakile iki hafta evvel 
yapılan bu müsabakaların seçmelerin
de finale kalmak suretile muvaffaki -
yet gösterenlere mahsus olan bu mü
sabakaların finalini, yeni atletlerin el
de edecekleri güzel dereceieri heye • 
canla bekliyoruz. 

İstanbul atletlerine mahsus olan bu 
müsabaka, Ankara ve İzmirden davet 
edilen ateltlerin iştirakile de ayrı bir 

tsmail Müıtak Mayakoıı hususiyet ve ehemmiyet kazanmakta-

Yazanı Ömer •••im 
-4---

1 dememic:ti hala mütehayyirlm ... nn ... ~ 'S ' 

Hamdolsun ki bu vazifede çok zaman 
cağızlar, hala beklerler ve ~ihay~t o~a- dır. 
cılardan onun &ittiğini öğrenırlerdL Muş- Atletizm federasyonunun yakından durmadım, kısa bir müddet zarbnda mu

kabeleciliğe terfi ederek §U berzahl iı
ten kurtuldum. 

tak Bey, ne zaman gitmiştir? Ne zaman alakadar oldugwu bu müsabakaya An - k k 
d k Sandnland ıaha ya çı ar en ..... ._1ı1 

bu kadar gözlerin muhasarasın an ur - karadaki şampiyonada iyi derece alan 495 ki · in yrettıgı ·~ 

Türk mürekkebi, kamı§ kalem, 
rıhdanlık 

tularak çıkmıştır. Bundan herkes müte- atletleri iştirak ettirmek gibi güzel ha· Bir aralık bando sustu. Sahanın orta- ~alının ve 93. şın , sek etli t•;ı 
sına konan bır. sehpanın üzerine beyazlar maçtan sonra Sunderland.ın ~~ 

hayyirdi. reketi de ilave edilecek olursa bu sa • ı ı b ttı 'Of 
R ·ı B Mek giymış· bır· ihtı"yar çıktı ve bütün halkı kibi Prestonu 3- yenmesı e ı · d Zabıt kalemi müdürü aşı ey - hadaki memnuniyetimiz bir kat daha S d lan o vakitler ayanda yalnız siyah Türk 

mürekkebi kullanılır, münhasıran ka -
mış kalemle yazılır ve yazılar nhla kuru
tulurdu. Bu usulü, ilk ayan reisi Sait Pa
p tesis etmişti ki, Ahmet Rıza Beyin ri
yaseti zamanına kadar devam etti. Ayan 
meclisine ilk defa blöblek diyerek hfılen 
hepimizin kullanmakta olduğumuz Av -
rupa tarzı mürekkeple demir kalemi ve 
(iiinger kağıdını Ahmet Rıza Bey soktu. 

Ayan meclisinin memurları 
Ayanın kalem ve idare teşkilAtı deyip 

te izam etmeyin; çok dar bir kadroda 
idi: Encümen, zabtı tahrirat ve evrak •.. 
İ§te o kadar. Bir de bunun haricinde bir 
tek muhasebeci ve memurlu bir muha -
aebe, bir mutemet, muhafız ve serkomi

ser .. 
Zabıt kaleminin müdürü Raş\t Bey 

- §imdi vekalet ve muallimlik yapıyor -, 
encümen kaleminin müdürü İsmail Müş
taktan sonra lyan başkatibi olan mer -
hum Sadi Bey, tahrirat ve evrak kalem
lerinin müdürü de mütarekeden sonra 
Suriyede ikameti ihtiyar eden Abdülla
tif Beyden )baretti. Bu manzume ve t€Ş
kilat, ayan başkatibi İsmail Müştak Be
ye rr.erbu~tu. 

Aran batk&tibi lımail Müıtak 
İsmail Müştak, zekası, fevkaladelikle 

tavsif edilecek derecede; kalem kudreti, 
yüksek mertebede; herkes hakkında aza
mi h-ıyırhah, çok demokrat, daiına genç 
Vf' zinde, Türk edebiyatına bakkile vfıkıf 
olduğu kndar fransızcası da çok kuv -
v•:tl l bir insandı ki onu, bir çok ayan fı
Z'l.Stndan tutunuz da bütün kalem teşki
JAtma kadar herkes, bir amir gibi değil, 
1,tir arkadaş gibi severdi. Şu satırları ya
zarken onun, göz kamaştırıcı birer si -
yah elması andıran parlak gözlerini bala 
karşımda görüyorum. Onu hiç tanımıyan 
bir adam bile onun gözlerile karşılaşmak
la gözlerinin bir zeka güneşile tutuştuğu
nu hisseder. Lisanımızda ckurt tüyü> de
nilen bir" tabir vardır. Bu tabirin mevcu
diyeti kabul ve tasdik edilirse, muhakkak 
ki Müştakta bir kurdun tüyü değil bir sü
rü kurdun tüyü mevcut olduğundo te-

reddüt etmemelidir. 
Ayan holünde Müttak Eeyi 

bekli yenler 

.. k lbl". hep beraber şarkı so··ylemeğe davet etti. Kral kupasını k_aza. nan un er ~ 
tehi Mülkiye mezunu idi. Çok iyı a ı, bu""yümu··c:, mu··sabakalar bu bakımdan da f kaza 

"' d tadd coc:ı mevsim en şereflı bır za er 0 fakat çok vesveseli idi .. Sadi Bey, ka - hususi bı'r ehemmı·yet kazanmıı;: olur. Artık mahşer yerini an ıran s a '$ .. • onu 
"' b 1 tu. geçen sene de birinci lik şampıy ~ 

lender, deryadil bir adamdı; ufak tefek Büyük müsabakalarda görülen ve kunluk azami dereceyi u muş 
şiirler yazardı. Abdüllatif Bey ise bir beklenen bir intizamla hazırlanmış olan Bu ihtiyar zat işi _8~? ~ere~~s;l:- m~~~derland takımı finala gelinciYC ~: 
kutu gibi sımsıkı kapalı idi. Onun kafası sah üzerinde işe verilen ehemmiyeti la idare ediyordu. Yuzun~ çe - dar yendiği takımlar gibi nihayet ptnl1' 
ne düşünüyor, nelerle meşguldür; bunu müdrik bir şekilde hazırlanmış vaziyet- raf §arkı söylüyor, elindekı programı ha~ 'tonu da mağllıp etmiş, ilk devrede :-iJ 
hiç kimse anlıyamazdı. te bulunan atletler de sahada dogw acak vaya kaldırıp salladığı zaman o taraftaki ' d'"ğün" . nnev 

h k ti ı uzak .hin kendi tarafına dön u u za. . ııc.'f 
Bunların haricinde ayan kalemlerinde rekabetten ı"stı"fade ederek bı"ze iyi de- seyirciler ayni are e yapıyor ar, s ı 

h 1 Preston takımının bütün ümitlerını tl• 
belli başlı olarak göze çarpan simalardan recelre göstereceklerdir. 30 mayıs mü- tan bu manzarayı se!1:~denler ava anı an di;c:u··rerek bu··yu""k bir muvaffakıye 

d b ı .. .. b · ·· ·· .. rcin goruyoruz sanıyor ar- , ~ . 
birisi, şimdi Anadolu ajansın a u unan sabakalarının buyuk manası da bu su- . ır suru euved f b""tün tad halkı tara- ikinci devrede işi temizlemiştı. 
Necip, zabıt kaleminden Anadolu ajar.sı retle kendi kendine meydana çıkmış o- dı. Şarkı son e a u s k tam -k·· ' Bilhassa ikinci devrede oyunn .~~ı 
sabık müdiri umumisi Etem Hidayet, gene lacaktır. fından birden söylendi. Artı yu u- d 1 d takırııw 

di A d 1 A · 
0

nü almı.c olan stadda da 93,000 program ,sür'atli başlıyan Sun er an ·':lJ<: 
zabıt kaleminden şiın · na 0 u Jansın- Yüz metre hareket hattında toplana- '$ kupa §ampiyonu olacağı oyµnun gıv ~ ıı 
da bulunan Küçük İhsan, evrak mümey- cak Haluk Nazmi ve ihsandan, 600 bir anda havada yükseldi. 

yizi Hayri, sonra ayan muhafızı yüzbaşı metrede R;ceb ve Galipten, günün gü- Maça ~~ hay~ zaman ~ardL ~~ aza: de~:~;:~ı~~~bmının daha ziyade }alt'~ 
Nafiz, ayan serkomiseri Ah~et, ayan zel derecelerini beklediğimizi gizleme· mi neş~. ı~ın-~e ıke~ bahrıye m~ ası~:r 

0 
aması bu vaziyeti belli etti. t'_ 

mutemedi Cemal ve nihayet ayan muha- ğe mahal yoktur. Disk ve gülle atma '1ada yuruyuş halmde muhtelif parç ' Yfın . haftaym Preston takımı bit 1' 
aebecisi İsmet. .. İsmetten en sonda hah- çemberinin emekdar atlet! Veysi ile çalmağa başladı. .. . 'ıün :e~cliği yüksek maneviyatla snb~w 
sedişim, cekabirin bezme en son gelen - atlama havuzunun en kıymetli atleti , Bu sırada stadın uzerınde dolaşan :y kt f kat yapılan ilk gol onların y•r 
lerden> olmasıdır. Pulat da muvaffakiyet ~emin edecek yarelerin haddi hesab~ ~okt~. BunlS: d n ~k ~es:retlerini sarstL t 

Muhasebeci lımet atletlerin başında bulunan simalar - bir kısmı cyarın en ıyı r~s1mler bız ı:· Bir aralık oyunda o kadar .silik kil~ 
İsmet, şimdi Beyoğlu evlenme memu· dır. cümlelerile gazetelere reklam yapıyor r, ğa baladılar ki artık meydanda gö ı 

rudur Bundan evvelki bir yazımda da • bir kısmı da Sanderland veya Prestonu .. ş 
· . . Atl t' k dr muz pek kat'ı olma- . 1 h 1 ta ı d Bun - muyorlardı • .rtl ··ylediğim gibi muhasebeci olduğu ıçın e ızm a o . . alkışla diye ev a ar şıyor ar ı. h . "nirı ,._ 

~:ı ile en çok teması olan da pek tabii makla beraber yeni kadro eskılerı~ lar da klüpler tarafından kiralanmış tay . S~nderl~nd merkez mbu abcımlı"k s~)~ 
a . · t t w mzed olacak yem ' . dıncı dakikada yaptığı era er ı dıJ. 
idi ki İsmet Beydi· mükemmel bir id:ıre yerlerını u maga na yarelerdi. . ·v· . - mi. ol 
adamı idi Asla ~zmar herkesi güler atletleri de bize tanıtmış olacaktır. i 

1 
Doksan dakika sürecek bir oyun için oyunun nereye .~ı.ttıf.ını gost~ 1!rıııŞ <~ 

üzle kar· ılar Lokman °hekim gibi her Bebek sırtlarında yapılacak .01~n s· yapılan bu kadar karışık ve biribirinden Sunderland ~ur at 1 0!11na. ~ş "bİ b 
~erde dev~ ol~ak isterdi. Daha o vaki".- tan bul atletizm bayr~ı .mevsımın sa- güzel hareketler İngilterede futbohin iş- za~al~~ Pres~on u evet soy~~~~ım k~\f\'cı1' 
ler bile beyaz denecek kadar kır saçlı yılı hareketlerinden birıdır!. gal ettiği mevkii göstermeğe kafidir sa- muşkül va~ıye~tehn 

1
sonrat· u. ut~ ' 

. . . • ni kaybetmış hır a e ge ırmış ı. l>~r 

ıdı. Hoşsohb~ttı. .. .. t Cim Londos lskenderıyede ,n~1:1, kraliçe ve kralın davetlisi olan İki takım oyuna sinirli bir şekil~c ·deJİ 
Necıple Kuçuk hsan . 1 . . . d" .. - .. .. d ı·ık d k"k 1 d t P çızg• f 

· · · d b 1 N bir ngıhzl J80 1 Mısır kralı çiçeklerle suslu locada gorun- lamışlar ı. a ı a ar a o 
Şımdı Anadolu aJansın a u ~nan e- . ' .. izgiye koştu durdu. ,,;ı1 

cibe gelince: Her manasile nev ı şahsına Atina 26 (Hususi) - Cun Londos ,düler. . . ç .. .. .. mubııcll"' 
·· h b" · dı Ben onu görüş ve · d '. d 1- .1. şampivonu Kan· Kral stada gırerken sıyah ceket ve pan Preston mudafaa yuzunden 

mun asır ır ınsan . Isken erıye e ngı ız " ' . d . . . · d .t. 
konuşuş noktasından biraz Neyzen Tev- tel'i çetin bir güreşten sonra yenmiş - ,talo~ giymiş, ~a~e~, elınde top, yanın. a lerını ıh~al edıyor ~ oJılutY, 
fiğe benzetirim. Nasıl neyzenin ağzmda ı· 6S d k"ka devam eden bu gür~ es- ,aynı kılıkta gıyınmış, bayraklar ellerın- Halbu'kı Vembley den kupayı. ı.Jlll\ 
k l"meler bir yıldırım kudret ve kuvve- ır. d aLoı d "k" defa yenilınek teh· de yan hakemleri, onların arkasında ye- yıp Norda götürecek olan kendı :r1l 00e' 

e ı nasın a n os ı ı .1 f .1•1 . . ik" t k kal ·ıe v• • 'd"? B"l"k" nlnfl 
t . · ı 1 rsa Necı"bı·n ag•zında da keli - l"k . k lmıc:tır ,şı anı a ar gıymış ı a ·ırnın ecı - cimleri degıl mı ı ı. ı a ıs o 
mı a ıra , ı esme maruz a "' · . . . b · . • 

l b . t "ddetini alırdı. Onun ,n, onları takıben bır kımızı eyaz çız- ta unutmuşlardı bıle. ııctl 
me er ır opuz şı • I • .1. .. . d 1 d b" d b ik. · oytı , 
kendisine mahsus bir argosu vardı. Sonra Kalecikte belediye iŞ erı ·~.ı gomlekli San er an 1 ır e eyaz Bir aralık Sunderlandı~ ı _ıç_ ıı?ft'l:ı 

· · d" v~sızdı sağına soluna bak - . • K b ız bu yıl ,gomlek mavi pantalonlu Preston oyun - su ~deta nısıf sahada vazıfelerını ".! 
~:~~~. iı;r~e~n boğazında dokuz boğum b ~alecık k (Hus~~~k ~ki :::t 'l:::esafedeki cusu iki sıra halinde sahaya çıktılar. ğa başladılar. ~· 
olduğunu söyledikleri halde ben, eminim 

0 suy~ avuş 
1 

'k b 'a akıtılacak- İki takım, Kralın locası önünde karşı- Otuz sekizinci dakikada yapılnO 
su demır borular a asa a) 1 kl eli "ld" B d K l ğı . k .. 1 k b" ld"" ..h ki Necip bu noktadan boğazı tek boğum- d · caddeler de ı ı zı ı. u sıra a ra aşa ınere ton golu pek par a ır go u. . ,.9v 

• tır Bu yıl kasaba a yenı h ld" b 1 . t" • k' . . h . · · b:r "' lu olmak itibarile bir hilkat galatıdır. · b d .. 1 bir bahçe vü- ;>a nya ge ı. Fut o cemıyc ı umumı a Bu gol zekı bır mu acımın ıyı ., i v 
açılacaktır. Kasa a a guze tib" R • p k k ta . 1 b"l ccgırı J1 

Şimdi Neciple bir'ıikte Anadolu ajan - . . . . B'·t·· yollar lükiis . ı ons evvela reston ta ımı ap nı yet almakla ne ış er yapa ı e el file 
c:uda getırılmıştır. u un k . T n· . K 1 takd" . gön c 

smda çalışan Küçük İhsana P.elince: . . d"l ktedir Kay _ ,mer ez muavın rem ıngı ra a ım bat ettı. Sol açıktan ortaya 
, lambalan ıle tenvır e ı me . tt· T k k t b" b" - k k 1 d 6 Onun bir rhdyo anteninden farkı yok- k banın belediye e ı. a ım ap anı ırer ırer oyuncu- topu sag açı ya a a ı. 11µ 

' makam Ragıp Savaş asa 1 K 1 t kd" d" 1 Kr . . yrı 
tu. En ince en gizli havadislerı alıp bul- . . . . . h d muvaffakiyet , arı ra a a ım e ıyor, oyuncu ar a- Sağ açık merkez muhacımın 

I • ışlennın tanzımı sa asın a 1 •• •• d h"" ti ğ"l" 1 •d d" Al 
makta harikuiade bir ihtisası vardı. Ade- .. . · · Al" Kala~a mi: - ın onun e urme e e ı ıyor aı ı. gelmesini bekledi ve pas ver t. cifi' 

h d • 'b gosteren beledıye reısı ıd kasabanın Sıra Sanderlanda geldi. Usul i.ızere ta- İskodarın meşhur merkez nıııtı9,Ttlır 
Müştak için chcrkes hakkında azami 

hayırhnhtır> demiştim. O, herkes hak -
kında hayırhah olduğu kadar tB;nıdığı da 
çoktu. Kimseye karşı yüzü tutmazdı. O
nun için kendisine vaki olan her müra -
caate müsbet cevap verirdi. Bundan do
layı bazı günler ayan holü Müştağı bek
liyenlerlc dolar, gözler, onun kapısında, 
çıkmasını beklerlerdi. 

ta ava is ve siyasetin kahin ve mı.< eş- zaheret etmekte, bu saye e k k v • K . K 
1 

tak ,j ••• ·ıı o, ı~· 
şiri idi. En mahrem havadisl"r, İsmaıl . . . .. , - ·· kt dir , ım aptanı, sag ıç arterı ra a - F. Odonel bu vaziyetin kendı!.ı ıçı 0ıı 

ımar ışlerı sur atle yurume e · d" . ııtı Jf 
Müştağın kulağına gitmezden evvel o - ___ ..•...•. ·-- ·· · ..•. · ~··----·- . ım. ettı, o da arkadaşlarını tanıttı. da en mühim bir dakika olduğ~. rııi.İ" 
nun kulağına ulaşırdı. Ve bu11ların yüz· çekerdi. Yalnız onu mu? .. Hepimiz, Ce- Kral marşı dinlendi. Hakem parayı at- mış ve herkesin ümit ettiği gıbı 111ı.ı~ 
de doksan sekizi hemen hemen daima malin bu küçücük odasında toplanır, sa- ,mış ve oyun ilk defa üç dakika geç ola- fileri atlatarak uzaklardan aidığ\ tcıP 
doğru çıkardı. atlerin nasıl geçtiğinin farkmda olm1 - .rak üçü üç geçe başladı. devam ederek kuvvetli bir vuruŞ 11 

Bütün ayan memurlarım bir araya yarak konuşur, gülüşür ve hasbihal e - Maçtan bir gün sonra çıkan gazeteJer ağlara göndermişti. }'ıtl~ı9 
toplıyan küçük oda! derdik. Meclis toplantısı senede dört ay kral kupasının ilk defa üç dakika geç baş- Otuzdan fazla trenle Norddan t>C!(l~ 

Mutemet Cemal, ayan muhafızı Nafiz, olduğu için senenin sekiz ayını tatil ha- lamış olduğunu yazdı. gelen Preston taraftarları çokt~n 8ıı."Y 
ve tıyan serkomiseri Ahmet .. Bunlar adeta Hnde geçirirdik. İşte bu tatil aylarının Pazar mektepleri hocaları tarafmdar. dikleri bu sayıyı içten doğan bıt" 

Müştak, iş icabı çıkmak lazım geldiği 
taktirde odasından çıkar, kendisinı bek
Jiyenlerden yanına sokulanlara güler 
yüzle başını sallıyarak chay, hay! .. > der 
ve bundan ümitlenen zavallı adamcağız 
bekler dururdu; ta lambalar yanana ka -
dar ... Lambalar, yanar, daire boşalır, te
mizlik başlar; fakat adamcağız ve adam-

bir sacayağı teşkil ederlerdi. Cemal Bey- hafta arasında ayana devam ettiğimiz teşkil edilen Sunderland altmış sene ku- karşıladılar. ,~r 
lerbeyinin ceyyit havasile yetişmiş gür- günleri bu küçücük ve fakat şirin havalı .Pa arkasında koşmuş ve nihayet seneler- Preston hemen bir hücum dnlı~ilİt<l: 
büz, hergül kıyafetli bir zat, Nafiz baba- odada karşılıklı sohbetlerle geçerdı. A - ,den sonra kupa talihi kendisine güler yüz saydı belki bir sayı dahn kaz.'lt1;cı 111~ 
can bir zabit, Ahmet ise melek kadar s5f yan muhitindeki arkadaşlar arasında göstermiştir. Nitekim iki dakika sonra nıcr rdı :!f, 
bir komiserdi. Cemalle Nafizin masaları daima karşılıklı bir hürmet ve vakar , İmparatorluk stadı olan Vemblcyde oy- hacim büyük bir sayı fJrsatı kaçfı ıı)'t 5' 
karşılıklı idi. Ahmedin odası, asıl ana vardı. Şahsi dedikodular bu muhite he- nanan kupa finalinin uzun hikayesi de men akabinde yapılan bir gol 0 s 
dairenin haricinde olduğu halde Cemalle men hemen hiç girmemişti. pu suretle iki takım arasında oynanan o- yıldı. 
Nafizin cazibesi onu da bu kü~ük odaya Salahaddin Enis yundan iionra kral ve kraliçe ile Mışır (Devamı 12 inci sayfada) 
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'Renkleri - Bluz yepı, prnitürü veı İkinci sıra: (2) ilmik ters. Bundan son-

41ttıneleri siyah. Örlfuıd - (jur) lu lis - raki ilmikle birinci sırada attığınız ip te 

tik örgü. ters. Sonra şişin üstüne bir ip atıp (yani 

Birinci sıra: bir arttırıp) üç tane ters. Ve ayni şeyin 
(3) ilmik yüz, (2) ilmik ters, bir tane tekrarı. 

lJ>lik atıp tekrar (3) ilmik yüz. Sonradan 
~n itibaren tekrar. En .onra (3) tane 
16ı ilmik. ............... _ . ._ ................................ .. 

Ön (95), arka (80), kollar (70), cep -
ler (15), ceplerin üstündeki (pat) lar (8), 

yaka (20), sentür (8) ilmikle başlanacak
tır. 

Yaka ile (sentür) e iki kat siyah yünle, 

SON POSTA 

Yazlık 
Bir manto Tahranın sayfiyelerinde 

hayat nasıl geçer? 
Yazanı lbrahlm Hoyl 

Tahranın en gütel sayfiye mtı halli Derbendden bir görü.nil§ 
İlkbaharın ortalarına kadar kalabalık aörmezseniz yadırgayınız. Her İranlı ba• 

olan Tahran sokaklan, alışmıyanlara tı- ğında muhakkak surette bu tipik ve millt 
deta zorla vapur dumanı gözlük tak- saza rastlıyacaksınızdır. ' 
tıracak derecede parlak ve o nisbette sı- * 
cak olan güneşin ufukta fazlaca durma • Enderun, (haremlik) daha hala baki 
'sile yavaş yava~ boşalır. Etraf yeşillen • kalmamakla beraber, Pehlevi idnresin • 
miştir. Tepelerindeki ebedi beyazlığı, ka- de eski mahremiyetini kaybetmi~ hu
rı, muhafaza eden Şimran dağlan, payi • lunuyor. Enderunun odalarında da, da• 
taht halkını sine~ine ~ağıran bir man ·ıha mutena, daha süslü sedirler, i~kli .iş~ 
zara alır. Filhakıka ilkbaharuı ortala- lemeler ve ayni crahatlık> motıfierını 
rına dolru, şehrin tipik bir nakil vası- bulursunuz. 
tası olan bisikletler, artık Hiyabanlarda Bağın ortasında güzel bir havuz var -
görünmez, ve gene bu Şimrana giden dır, bu havuzda günlük duşunuzu yapa· 
caddelerde sıralanırlar.. bilirsiniz. Şu köşede gördüğünüz şu mü 
Şehirde mesai saatleri de değişir. Res- heykel köpek misafirlerine karşı ne ka· 

mi daireler, erkenden çalışmıya başlıya- dar mütebasbıs ise, yabancılara da o de 
rak, ölleye, yani saat on ikiye kadar rece zalimdir. 
açıktır. Adeta dayanılmaz öğl'? sıcağını, 
zirzeminlerde ekseriyetle yemeği mütea
kip deliksiz bir uyku ile geçirenler, eğer 

* Gündüzleri odalarda va.kitlerini geçi 
renler, geceleyin, açık havada Tahranın o 
çinkoyu andıran keskin hatlı mehtabın· 
da ve yahut ekseriya lekesiz, çarşaf gibi 
dümdüz bulutsuz gökü albnda, ağaçlara 
astıkları efsunlu ışıkların gölgelendir · [Her kadın bilmelldlrl 

Mermerler nasıl 
temizlenmelidir ? 

Llcivert ince yünlüden manto. Büzgü 
büyük cepleri var. Yakayı dolaşan bir 
(kup) belin biraz yukansmdan arkaya 
dojru ıeçiyor. Kollar omuzlarda biraz 

: ' memur iseler saat beşte yediye kadar 
sürecek olan işlerinin başına gelirler, Bü

yük tüccar chi>cre, sine bir iki saat için 
uğrar, esnaf bile, eğer dükkanlan cadde
de ise öğleden sonra kapılarını büyük as
ma kilitlerle kilitler ve istirahate çekilir. 
Kapalıçarşıda iş görenler de tatil vakit
lerini peykelerinin üstüne kıvrılarak de-

iğne ile pikür yapılmıştır. kabarık, diğer taraflarında düz ve dar. 

diği hayaletler gibi yemeklerini yer, iç -
kilerini içer, ve milli sailarmın ahengi
ne seslerini uydururlar. Yatmak zamr.nı 
da gelince, kimi odalarına çekilir, kiml 
de güzel tabiatin o sade lakin ilahi de • 
koru içinde açıkta yatar. 

Mermerleri hiç bir zaman her hangi 
bir (asit) le temizlememelidir. Çünkü: 
ltait mermeri oyar, çizer. Parlatmak için 
)•Ilı şeyler de ku11anmamalıdır. Yağ 
bıeıınerin ufacık delikleri arasına dolar. 
!lir daha çıkmaz. 

l.ierıneri en iyi tem.i%leme usulü şu -
dUr: Önce bol bol sabunlamalı. Sonra 
lofuk su ile yıkamalı. Sonra yağsız bir 
Cila ile parlatmalı. 

* Çamaşır arandığı zaman 
kolayca bulunmak için 

1,__?ok defa aranılan bir çamaşır hemen 
"UJunamaz. Dolabı altüst etmek lazım ge
~· İnsan bu yüzden bir çok vakit kaybe-
er. Boş zahmete girer. Böyle boş yere 
~0rulmamak için çamaşırı §U §ekilde kat
Yıp, dizmelidir. 
~vveıa ayni cinsten eşya (yatak çar -

~!ları, yorgan çarşafları, havlular, göm-
~er ve saire) ayni şekilde ve ayni bü
~ükte katlanmalıdır. Sonra ayni cins 
~Y~e~ üstüste konulmalı ve hepsi bir ta
ta esi~ın içine dizilmelidir. En üstte kalıp 
1l hır cinse kılıf vazifesini gören parça -
lt ın açılma tarafı dolabın önüne doğru 
l onuımalıdır. Bu suretle bir örnek şey
~r bir arada bulunacakları için ne kadar 
ın:k olurlarsa olsun hem gözden kaybol
)} tjar, hem de üstten bir tanenm ucu -
lt U kaldınr kaldırmaz dolapta o cinsten 
~f tane çamaşır bulunduğu kolayca gö-

ebiJir. 

• eu1aşı1< yıkanan yeri nasıl 
~temizlemek lazımdır. 

8a Ulaşık yıkanan yer ne kadar yıkanır
lta Yıkaıısın ekseriyetle fena bir koku çı
't<t~r. Bu kokuyu gidermek için en iyi 
-ltt .. ŞUdur. Her akşam bulaşık sularının 
b\} ı~ı horunun ağzına boruyu tık1yacak 
ta:1klükte bir (karbonat dö sud) par -
ıtat koYmalı. Gecenin nıtubetı bu karbo
Otıu Parça.sına yavaş yavaş nüfuz eder ve 
)~li tcdrıcen eritir. Sabahleyin bulaşık 
~t ne bir ibrik kaynar su dökülür. Ne 
~Uda, ne de yıkama yerinde koku ve 

ilamına bir şey kalmaz. 

............................................................... 

Bir kap ve bir rob 

Rop Jacivert yünlüdendir. cGarnitür> il cemprime> yünlüden. ( 
cKap. ta robun kumaşındandır. 

rin bir chaylfile> ye dalarlar .. 
Her dükkanın üstüne gerilen kırmızı 

beyazlı tenteler, caddelere bambaşka bir 
hususiyet verir .. O kadar ki daha o sa -
bahki ajanı, otomobilleri - Doroşkeleri ve 

nihayet her renk ve boyadaki halkı ile 
dopdolu ve canlı caddelerde iskambil 

kağıtlarından yapılma evlerin fışkırdı -
tını sanırsınız. 

* Şehirde göçler başlar. Şimranı teşkiJ 
eden ve Tahranın sayfiyeliği olan Tccriş 
ve Derbend'in insana fer ahlık veren dağ 
silsilelerinin eteklerine yaslanan köşele
rinde bağları olanlar otomobil ve otobüs
lerle, oralarda yazlık ev tutanlar da ba -
zan araba, ve ekseriya da otobüslerle 
denklerini taşırlar. 

Cuma günleri Teçriş ve Derbend'ın pi· 
yasa yerleri Tahranlı halkın cıvıl cıvu 

kaynaştığı yerdir. Harbiye mektebi tale· 
heleri pırıl pınl yanan, üniformaları, kü· 
çük kasaturaları ile, şehrin boğucu sı . 

cağından kaçan kadın, erkek herkes bu .. 
radadır. Akın akın, grup grup bu köy
lerin köşe bucağına dağılır ve eğlenirler .• 

Daha düne kadar alelade, izbe bir köy 
olan Derbend Şehinşahın yaptırdığı bina, 
otel ve parkı ile modem bir köy olmuştur. 
Duvarları kabartma resimlerle süslü ol3n 

otelin dik merdivenlerini aşıp ta içeriye 
girdiniz mi, kendinizi mükellef bır sa -
}onda bulursunuz. Şehrin yerli ve ecne
bi bütün celite, lcri burada buzlu şer -
betlerini içer, dondurmalarını yer v.? ca
zın tatlı ahenginde de döner, dönerler .• 

Buradaki evlerin hemen hepsi yüksek 
çamur duvarlarla çevrilmiştir. Sefaret bi-
naları, daha itinalı yapılmış, köşelere de * 
beton sedler çekilmiştir. İçeriye girdiği- Otelin önünden ilerleyiniz. Yukarıya 
niz her bağ birbirinin aynidir. İki tarafı doğru uzanan ince kum döşeli yoldan yü 
mevsim çiçeklerile bezenmiş bir yoldan rüyünüz. İki tarafınızdan tatlı şarıltılarla 
yürüyerek, arada sırada da türlü türlü akarak, şirin kaskatlar vücuda getiren 
yemiş ağaçlarının gölgelendirdiği pati- kalın ve köpüklü bir su sütunu içinizi a
kalardan geçerek, yayvan yapılı, lahzada çar. Sırtlarda yükselen yepyenı ,.e hatta 
eönlünüzün çektiği ve umumiyetle: beyaz kübik bir beton binanın yanıbaşında kü
badanalı bir binaya rastlarsınız. Bu b!- çillen, lakin yüzlerce yılın bütün rüzga
nanın bir hususiyeti de her tarafa açılan nnı, yağmurunu, karını yemij olun şu 
pencereleri olmasıdır. Şehir cvlermi ha- I k~~ük .. tah~ ~~· nefis bir min~atii .. ~rt!&11 
tırlar, ve cephelerinin daima ·kibJe, ye. gıbı gozlerınızı okşar. Kcndı kendınızc 
güneşe doğru müteveccih bulundul'iu ihtiyarsız cgene de çirkin • düşmemiş! . .> 

gözlerinizin önünde belirir. Kuru, h{t- dersiniz . 
ta sert iklimli Tahranda bu her kiracının On dakikalık bir gezintiden sonra, bu 

aradığı bir meziyettir. Güneş görmiyen 
evi - elinden geldiği kadar - tutmak iste
miyen kiracı, bir kaç tümen fazlasına kı
yarak cklble. ye bakan evler arar. 

İşte dört bir yanı pencere olan bu ba
nanın içindeki mobilyeler de sadedir. 
Yayvan sedirler, geniş ve için~ gömülür 
gömülmez dalacağınız koltuklar, cluva!" 
köşelerinde sizi uzanmıya davet eden kal' 
gibi beyaz pufla yastıklar ve renkli çar-

şaflarla, ctakça, nın, rafların üzerinde 
duran hoşaf, şerbet kaseleri boy boy, in
sanı doyuracak renkli bardaklar, odala -
rın dekorunu tamamlar. Duvardaki tar'ı 

yol sizi geçilmiyecek gibi görünen saı:p 

kayalıklarla karşılaştırır. Tabiat deko -
rile bir kat daha güzelleşen kayölıkiarın 
sol tarafında gene tümsekte, size cpa -
lode> ler (1) içinde büyük but parça
larla şerbetler, bittabi çaylar da sunnn 

orta çağdan kalma bir kt1hvc vardı;-
Sarp kayalıklardan :ışağıya baktmız 

mı, ta aşağılarda ince çam ağaçiarının 
güzelleştirdiği ve gümüşten bir şerit gibi 

(Devamı 12 inci sayfada) 

(]) Buz, ince 'ebrJye, ,eker ve dondurma· 
dan mürekkep bir nni utıı. 
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Atatürkün İsmet lnönü vasıtasile 
- '~~1'<' Yunan milletine Beyanatı 

)- c:;" 
(&fUZrofl 1 inci ıayfada) 

Mesaj 
Balkan müttefik devletlerinin Balkanlarda• i 

hudutları bir tek hududdur. Bu hududa göz 
dikenler güneşin yakıcı şua~le karşılaşır. Bun-
dan hazer etmeyi tavsiye eder· . B o taya 
itina olundukça Balkanlarda dostlu şamil 
manasını kazanır. Balkan ittifakım insani re 
medeni hedefı de budur. K. Atatürk 

Elen Hüküıneti Reisi Gener 1 etak Türkiye 

Reisicumhuruna telefonla Elen milletinin hislerine 
tercüman olan aşağıdaki cev bı netmiştir! 

Reisicumhurun mesajı, bur da hazır bulunanla 

yüksek sede okunmıqtur. Burada ham bulunan 
Elen ordusu, dooanması ve hava kuvvetleri mümes· 
silleri, Türkiye Reisicumhurunun, Elen hissiyabna ve 
Elen milletinin kardeş millet hakkında duyduğu 
derin ve bozulmaz dostluğa tam surette tekabül 
eden sözleri karşısında duyduldan büyük sevinci 
ve evk ve heyecanı arzederfer. 

Balk n de Jetleri sınırlannm bir tek hudut teş-
kil ettiği bakkmdaki beyanabnız ile. Balkan ~!antıo! 

urmak için işbirliği yapbğımız sen er ıçmdekı 
bütün gayretlerimizin temelini teşkil eden bir ha
kikate vücut vermiş bulunuyorsunuz. Bu, o derece 
mes'ut ve o derece haki at dolu bir üadedir ki, 
memleketlerimzide bunu k binde hi tmiyen hiç 

imse yoktur. Metak as 

e İ;;Ö~::: ......................... ~ ... ;~· ... ·-;utuk arı • 
' 

Atina 26 (A.A.) - Dün akşam Başve
kil İsmet İnönü şerefine verilen resmi zi
yafette Başvekil B. Metaksas aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

cDost ve müttefik Türkiye Cumhur•-

aşvekil i önü 
hrimizde 

yeti hükUmetinin güzi~ ~isin7 deri~ blr . 
heyecan hissi ve çok büyuk bır sevmçle Ba~ekıl İsmet İnönü i~e Bayan ts-
hoş geldiniz der, kendisine kraliyet hiı- met İnönü ·ve refakatlerinde bul~an 
kfımetinin ve Elen milletinin en candan Orgenera. Kazım Orbay ve Amıral 
selamını iblağ ederim. Şükrii Okan'ı hamil olan Güneysu va-

Aziz başvekil, aramızda bulunmanız.. puru bugün öğleye doğru limanımıza 
banş ülküsüne, karşuıklı unla~a \"e muvasalat etmektedir. Vapur, Galata 

f tlerimizin istirakine daya113n rıhtımına yanaşmı:ktndır. 
men an :ı: k"l 1 I ~ ·· V 1 Be 
Türk - Yunan dostluğunun partak ve ye- Başve : . sme~ ~\711~, " a ı ~ • 
ni bir tezahürüne vesile olmuştur. Eleıı lediye Reısı ııı:uhıddın Ustuudag, ?ene-

·11 ı· esasen en kani taraftarlarından raller, şehrimızcre bulunan mebuslar, 
mı e ı, w:._. ·ı · 

ve tesanüdünde fiili bir değeri mevcut 
olduğunu da kaydetmekliğime müsaade
nizi rica ederim. Bu antantın mevkut 
1oplantılannda görüşülen barış mevzı:

lan., devletlerim.iz tarafından sadıkane 

bir surette tnkip ed.ilmiş ve hatta ikili, 
üçlü temasJanm17da dahi görüşmelerimi
zi. sanki dördümüz de hazırmışu gibi, 
antantın müşterek menfaatlerini11 ve ba
nş ülküsünün egoizm ve separatiı.m ru· 

huna asla müsait olmadığını gösteren b!r 
tesanüUe sevk ve idare ettiğimizi müşa
hede ve tesbit ettik. Balkan antantının 

tesanüdü hnkkında müşahitler arasında 
hiçbir şüphe mevcut olmamasının barış 
lehine doğru bir anla~ olduğunu bura
da resmen beyan etmenin faydal! oldu-ve başlıca amillerinden biri olduğum!% vilayet, belediye er.ıı.cuu ~ e san~ zevat 

f d t h tl k 1 ğuna kaniim bu yaklaşmaya olan imanınızı unutma- ve halk tara ın an eza ura a arşı a-
maktadır. Bu yaklaşmanın tahakkukun:ı nacaktır. Aziz başvekil ve dostum. İki öevlet. 
bütün faaliyetinizi ve büyük s:yast dira- Başvekil İsmet İnönünün bu akşamki münasebetlerini ve iştigalimiz çeıçevcsi
~rctinizi sarfettiniz. Akdi iki memleket tr~le Ankaraya gitmeleri kuvvetle ne giren beynelmilel meseleleri ekselfıns
tarihinde kat'i bir merhale teşkil etmiş muhtemeldir. lariyle tetkik ettik. Yüksek seciye teze.-
ve manevi kuvveti de takip ettiği musli- - ... --....... _ ... ____ .................... _ hürlcrini çoktanberl hayranlıkla takdir 

hane gayelerde olan ittifakımın yeni yorum. fakat şuna inanınız ki sizi din- ettiğim ve fikirlerini itimat telkin eden 
bir rabıta ilave edegelmelde kalmıyarak terken size verilen ckiyaseUiıı sıfatının açık bir kalple ve vuzuhla ifade eden. ek
:millellerlmizin derin hissiyaunn tama- ne kadar yerinde olduğunu hissettim. sclfuıs1nnnın geniş ve kavrayan görüş
men tekabül etmesi itibarile bilhassa Kadehimi, Türkimal'yeA Cumht_ u:k\~:e1ı hhaBaş· leri beni ekselinslanna dnha 7.iyade bağ-

kam ekselans Ka ta ur · un sı • lad sağlamdır. L 

Atatürk'e tazim tine dost \'e müttefik asil Türk milleti- . 
nin °iüla ve refahUUll, şahsi saacietinfae ve • iki memleket arasındaki dostluk ve 

Türkiye ile Yunanistan arasmdak! bu nazik refikaruzm saadetine kaldınyo· ittifak münasebetlerinin ana temeli cla-
ittüakın akdi için hiçbir gayreti ihmal rum.• rak majeste kralın büyük ismini bu yük-
etmemiş olan ve yeni Türkiyenin kuru- sek sosyetede tazimle anmak benim Jçin 
cu ruhunu temsil eden asil Tür mille- İsmet İnönü'nün cevab1 mesut bir vazifedir. Majestenin zlz mem-
tinin 'büyük Şefi ekselans Kamal Ata- Başvekil B. İsmet İnönü aşağıdaki nıı- leketinde nisbeten kısa bir zaman içinde 
türk'ü tazimle yad ve siyasi dehasiylc ve tukla cevap venniştir: başarmağa muvaffak olduğu maddi ve 
münevver vatanperverliğinin memlelu:- cBc.şeriyet ve medeniyetin kıymetli manevi kıymeili eserlerle beynelmilel 
tinize verdiği ve Yunanistanı samımi su- ve sevgili merkezi olan Atinaya, dost ve sahada banş için gösterdiği "?>!: değerli 
rette sevindiren muazzam inkişafl kar· müttefik memleketi şimalden cenuba ku- alili ve gayreUer hakıbten hürmet 
şısmda derin takdir ve hayranlık hisle- tederek geldim. Her tarafta gayret ve hissile mütaleaya liyıktır. 
rimi ifade ederim. 'dinçlik eserlerile temayüz ed~ bu mem- Kadehimi Yunan kralı majeste ikinci 

İttifakımızın, değeri evvelce pek bu- leketin bütün insanları tarafmdan ha)::- Jorj'un sıhhatine, dost ve müttefik asil 
.lanık olan bu bölgeye getirdiği yatışma 'ıumda gösterilen sempati, doğn.:.c1an d'>ğ- Elen milletinin itili ve refahına vn şah:.i 
ve süktin ile ölçülebilen bir banş unsuru ruya memleketimin ve devleiimizirı şı:- saadetinize nazik refikalannın saadetine 
olan Balkan paktının akdini mühim su- fine müteveccihtir. Bunun gibi, ckseliins-
rette kolaylaştırdığı gözönünde tutulun- lannın şimdi söyledikleri sözlerde bütün 
ca, bu ittifakın, emniyetin teşkilıne ohn bir mihmannüvazi ve asalet tezahürünün 
yardımını kayda ihtiyaç var mıdır? Dört ,çok kıymetli ündesi değil mirlit"? Ekse
devletin, geçmişteki mücadelelerden p!!k liınsınıza ve asil ve :kahraman Yuna;ı 
çok çekmiş olan milletlerimizin harabcle- milletine Türk milletinin muhabbetleri
rini foıar, kuvvcilerini ekonomik ink1şaf- ni arz ve buna derin teşekkürlerim~ ilave 
larma tahsis ve her türlü tehditten ari ederim. Türk ve Yunan rniletleri arasın
bir istıkbl istihdaf edebilmelen için, bıi- ,da nsı.rlarca devam eden mücadeleler, 
tün gayretlerini yarımadada mevcut va- kat'i bir dostluk ve sağlrun, sarsılmaz bir 
ziyetlere riayet edilmesi ve barışın mu- teşriki mesaiye münkalip olmuştur ve 
hafazası için toplamış olduklarını tekra- hiç şüphe yok ki: bu intikal de\TCSİ harp 

ra ihtiyaç var mıdır! Nilınyet Balkan sonunun en çok dikkate değer hadiseleri· 
anlaşması hiçbir kimsenin aleyhine mü- pin rıihi ve manevi kıymetli bir istiha· 
teveccih olmadığı ciheUe, dört devletin lesidir. İptidada tahakkuku imkansız bir 
bütün Balkan milletleri arasında teşriki temenniye şahit imişler gibi şüpheli olan 
mesaiyi ve anlaşmayı gen.işletmek ve ta- müşahedeler, iki memleket arasındaki 
mamlmnak üzere tezahür edecek bütı1n ~riki mesainin kısa bir zaman içinde iki 
hüsnü niyetleri teşvik eden muslihane ,millet tarafından hakiki bir sevinçle kar
gayre~lcrini, yorulmaz bir surette takip şılanıruş olduğunu 'lre milletler arasında· 
edeceklerini bir kerre daha söylemeğe ki münasebetlerin bir ittifaka müncer 
lüzum var mıdır? olduğunu görmediler mi? Aramııda m<"V

Bugün yaptığımız dostane görüşmeler 
esnasında, gerek iki memleketi ve gcı ek 
Balkan antantını aliikadar eden bütün 
mcselr>lerin tetkikme tevessül ve aramız
da tam görüş birliği mevcut olduğunı~ 
ve dö>i. memleket arasında m<:vcul sıkı 
tesan ·· "ü müşahede ve tesbit ettik 

Azi .. başvekil ve size bu suretle hitap 
etmek iğime müsaadenizi rica ederim. 
aziz 0')stum, bu r,örüşmelerden mühcv
yiç bir hatıra muhafaza edeceğim. Sizin

le şaJ- ·an mümıs0bcte girmek için çok
tanb0ri beslediğim arzu hamdolsun tu
hakkuk etmiştir. Gerçi şahsiy,tinizi tem
yiz ed.:n güzide meziyetleri esasen bilı-

cılt antant kordiyalin kuvvet ve değeri
ni dalına muhafaza ettiğini söylemek. be
nim için büyük bir zevktir. Dört devleti 
barış ülküsü ve hudutlannın emniye!i 
içinde birbirine bağlıyan Balkan antantı 
A vrupanın rni.ihim bir kısmında, biraz 
evvel kaydettiğiniz veçhile, hiçbır kun
,senin aleyhine müteveccih olma!l1ası ve 
dnima Balkanlarda geniş bir muslihane 
teşriki m0saiye açık bulunması itibanle, 
en sağlam bnrış teşekkülü haline gelmiş
tir. Üç sene gibi kısa bir zamanda hali
sane mahiyetini bütün dünyaya ısbat et
miş olan Balkan antantı bundan dolayı 
tamamen ve hakkile iftihar edebilir. Ke
za, Balkan antantmm fonksiyonlarmd:ı 

kaldırıyorum.. 

Başvekilin Beyanab 
Atina 26 (Hususi) - Başvekil İsmet 

İnönü dün gece hareket ederlerken Yu
nan gazetecilerine aşağıdaki beyanatta 
bulunmuşlardır: 

cBurada kaldığım kısa müddet çok se
vimli olmuş ve dostluğumuza olan itimat 
ve emniyetimi takviye etmiştir. Başvek-~
liniz General Me.taksas çok d~erli ve 
kıymetli bir devlet adamıdır. Krnl tara· 
fından kabul edilmek şerefin~ nail ol
duın. Memleketimiz hakkında pek sami· 
mi ve dostane hissiyat beslemektedirler. 
Yunan ahalisi tarabndan hakkımda gös
terilen hüsnü. kabulden dolayı ~ mii
teşekkirim. Yunanistan halkının iyiliğı 

bizim halkımız için de iyilik oldui:>ı.L"la 

dair olan kanaatim kat'idir• demiştir. 

Yuıı.anistanın vaziyeti 

Bir gazetecinin cİngiliz matbuatının ls
tanbuldan aldığı bir telgrafta verilen Ye 

B. İsmet İnönü'nün bazı büyük devletler 
tarafından, Yunan hükfunetinin büyiık 

devletler arasındaki siyaset karşısında 
Türkiye ve Yugoslavya kadar istikltJ 
muhafaza edememiş olduğunun doğrn o
lup olmadığını tahkike memur edilmiş 
. bulunduğuna dair olan haber hakika!e 
muvafık mıdır?. sualine Başvekil İsmt>t 
İnönü şu cevabı vermiştir: 

cHiç bir büyük devlet benden böyle 
bir ricada bulunmadı. Bahusus ki, kana
atimce, böyle bir faraziyede bulunmak 
için hiçbir sehcp te yoktur .• 

Salibattin Refik' in m ·:essese~in de l-·.;r saat 

Evlerimizin içini süslemek bir 
ihtisas meselesi olmuştur 

* * .. ---------· 
Nasıl elektrik tertibabm elektrikciye ve havagazını 
bu İ§İD ehline yaphnyorsak, evlerimizin tanzimini de 

dekoratöre bırakmamız zamanı geldi 
Y zan: Flkr t Adil 

Delcormtloa tna§aıll ancla Wr Wte 
Tarihten evveDd zamanl1rcfa dahi, in • c 

sanlar oturd.Uklan ,_ım süslerlenli. 
Güzellite brp hassasiyet tnanlıluı sa• 
yılı hAssalarmdan biridir. İmiyakl ve,a 
şuurlu olsun, reDk ve resim. insan deni
len şakuli hayvanı dalına kendine bağla
mıştır. İnsiyaki pura eeçmemiJ insan 
demek olan çocuk. şuuru tekemmı11 et
memiş insan demek olan vahşi, Darvin
cilere göre babamız maymunlar alaca, 

bulaca karşısında mebhut ve hayran ka
lırlar. 

Resim mağara . duvarlanndan çıkıp 

san'atkaruı elinde heykelleşince totem 
oldu ve san'atkar sihirbaz sayıldı. San'a· 
tin bir sihir oluşuna, san'atta bir teshir 
kuvveti bulunuşuna bundan güzel ve ip
tidai bir delil olabilir mi? 

Sonra güzellik kanunları yapıldı. Her 
.şey, sonları yat.., tile ... ve oji ... ile biten 
kelimelerle tarif edilen her şey bu ka -
nunlann tesiri altında inkişaf etti, ve 
bugüne kadar geldik. 

* Çocukluğumda dadım. bana Billılr 

k~ Peri pad.Şlhının kızı ile kırk gün 
kırk gece düğün yaparak evlenen şehza· 
de hikayelerini anlatırken, yeni kurulan 
konaklan, yorgancıların nasıl döşedikle· 
rini de anlatırdı. O zamandanberi bu 
c yorganch söm kulağımda kalmıştı. Bir 
türlü yorgancının ev döşiyebileceğine 
aklım yatmazdı. Sonralan yorgancının ne 
demek olduğunu öğrendim. 

Meşrutiyetin ilanı, Edebiyatı cedide -
nin czuhunı. yorgancı mefhumunu ya -
vaş yavaş ortadan kaldırdı. Nihayet. be
şeriyet için bir pire yüzünden koca bir 
yorganın yakılmasından başka bir şey 
ifade etmiyen umumi harp, bu yorgan ile 
beraber yorgancıları da ortadan kaldır
dı ve yerine, mobilyecileri getirdi Harp 
sonu nasıl insanlann sersemlik devresi 
oldu ise, yorgancı azması mobilyeciler de 
öyle oldular. Evlerimizin içi bitpa7.a.rula 
döndü. 

Saltanat bozması meşrutiyetin yıkılı
şı olan mütareke, Çarlık bakiyei süyüfn 
ile başımıza bir Madam Pegof belıisı ve 
modası getirdi. 

Gaz sandıklanndan yapılmış, Üzerleri
ne sahtiyan geçirilmiş bozUk karyola, 
yaylı koltuklann yüz elli liraya kazık -
lnndığı bu devir, sadece yeni 7.Cl1ginlerin 
ve sokaklarda silindir ppka ile gezme -
nin Avrupalılaşmak demek olduğunu 
zanneden kraldan fazla kral taraftarla -
nnın canlannı yakmakla kalmadL Sa • 
bık yorgancı, lıihik mobilyeci ve kontr
plak :marangozlannı harekete getirerek 
ve bir kübik salgınıdır aldı, yürüdü. Her
kes evindeki eski!!! eşyayı haraç, mezat 
satıyor, üzerine oturur oturmaz feryada 
başlıyan, güneş veya soba hara11eti gö -
riir görmez eninler çıkararak ~ailıyan 
kübik takımlar alıyordu. Böylece, bir gü
zel ve eski eşya hazinesi demek olan İs
tanbulun boşaldığına, hakiki cparça. la
nn yabancı memleketlere götürülüşüne 
seyirci kaldık. 

Bu arada, memlekette, yavaş ya\•aş ih
tisasa yer verilmeğe başlanmıştı. Cum
huriyetle beraber, bir mütehassıslar dev
ri başları. Henüz inkişaf hnlindc bulu -
nan bu devirde, yorgancı ve mobi'yed -
nin yerine geçecek bir cmütehassıs. ara
nıyordu. Nihayet bu nadir kuşun dekora-

o>aldhcıttüı Refik 
tör olduğu anlaşıldı. Saltanattan, roeşrtı• 
tiyet ve camhuri~te gelindiği gibi, yor~ 
pncıdan, mobilyeci.den eçmek suretile, 
de oratöre vanlmıştı. 

* . On gün kadar evvel Beyoğlunda. bit 
hadise oldu. Eşya, antika merakblannıll 
olduğu kadar san'at aleminde de tsntll'" 
ınış olan Salahaddin Refik Dekorasyoil 
isimli bir müessese kurmuş idi ve o gtın 
müessesenin açılış TeSini yapılıyordu. 

Otuz seneden fazla bir müddettir ııet 
gördüğü güzel ve nadide parçayı elde 
etmek için uğraşan ve muvaffak: oııııı 
kollCksiyonör Saliıhaddin Rcfiğin ~u t.~ 
şebbüsü, o gün, Beyoğlu caddesinı, bı 
hassa akşuna doğru. hakikaten geçilnt~ 
bir hale getirecek kadar meraklı ve gu 
zel eşyaya aşık kimselerle doldunnuşW· e 

Böyle bir müessesenin açılışı, gerı 
Beyoğlunun en tanınmış mobilyeo1eriO: 
den biri olan Babikyanın dükkanını ~ 
paması tarihine tesadüf etmeklede nytl' 

. . k ı . "zin fe-ca şayanı dıkkattır. Artı , ev erımı f 

na döşenmesi için bir sebep kalınarnıŞtl 
denilebilir. Çünkü nasıl elektrik tertib~ 
tını elektrikçiye, havagazını bu işin ~ • 
line yaptırıyorsak, evlerimizin tanzirtı1

1 ni de dekoratöre bırakmamız zamanı ge 
miştir. 

Şehrin planını yaptırmak için bir ~ 
mimarı getirttik. Bu §ehir mimarı, soJUl e 
]ardaki binaların irtifalarını, hatta 11

,. 

ed
. . e\ 

renge boyanacak.larını tesbit ıyoı, 9' 

lerimizin dışını, yani şehri bir ınü tch~ e 
sıs tanzim ediyor. İçini de dekot11tôf 
tanzim ettireceğiz. 

Fikret Adil 

• 
Macar paralarında resJJ11 

basılacak genç kız 
. h''kA . .. ' kızı s'J1' Macanstan u umeti en guzc. 

5111
i. 

dığı Bayan Kathleen Cochrane ın re 9~ 
ni yeni çıkaracağı banknotlara ko)'ıtt ı-; . 
düşürunektedlı·. Mütehassu;lar:-ı go:.c .rı•ıi 
dın güzelliğinin bütün estetik oıçul~ııı1· 
.kendinde taşıyaan Bayan Katıııeen. 1,cı 
dan sanki haberdar değilmiş gibi hnfCceı# 
ve kendisini tanıyanları tevazuile de 
betmekledir. 
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.. y urdda Anadil 

Maarif bütçesinin 
müzakeresi hararetli oldu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ne başlamış ise de vaktin gecikmesi Ü· 
zerine tamamlıyamamıştır. 

Lisan meselesi 
Maarıf bütcesi görüşülürken bir çok 

ıneb'u:,lar söz alarak maarif işleri hak
kında mütalealannı söylemişlerdir. 
İstemat Zihni (Eskişehir) mckteble· 

rlmizdc yabancı lisana kuvvet veril • 
ınesi lazım geldiğini söylemiştir. 

Muhtelit tedirsat 
Berç Türker, memleket içinde mek· 

,eh ve muallimlerin az olduğunu, bazı 
ÇOcukların kitab bulamadığın\ ileri 
sürerek muhtelit tedrisa~ aleyhinde 
ınütaleada bulunarak ilave etmiştir: 

- l\Tekteblerimizin adedi çoğaldıkca 
'I'ürk çocuklarımız kendilerine mahsus 
ınekteblerde okutulsun ,yalnız Üniver· 
sitede muhtelit tedrisata devam edil • 
Bin. 

Köyliiniin vaziyeti 
İsmail Oğuz (Sivas) - Köylünün 

kültürsüzlükten kurtulması için ted • 
birler alınmasını istemiştir. 
~usiki ve çocukların muaşeret bilgileri 

Osman Uludağ (Konya) - Musiki 
tephesindcn Cumhuriyete layık bir ve
thn elde edilemediğine işaret etmiştir. 

lfellha Ulaş (Samsun) Çocuklarımızın 
:muaşeret bilgilerinin eksikliğinden bah
sederek mektep programlarına muaşeret 
bilgisinin ders olarak ilavesini istemiştir. 

İlk ve orta tahsil mecburiyeti 
Kaz.ım Nami (Manisa) - İlk mektep 

tahsilinin Türk mekteplerinde yapılması 
:mecburiyetinin orta mekteplere de teş
Jnilini lüzumlu göstermiş ve Berç Türke
r.in bir sözüne şiddetle muteriz olduğunu 
8Öyliyerck: 

Berç Tiirker'e cevab 
- Muhtelit mekteplerin kaldırılması

hı istediler. Niçin Kamalist Türkiyerie 
kız, erkek beraber okumasın. Bütün 
'l'ürkler erkek kadın hepsi birdir. Fark 
)oktur. Türkerin itirazını şiddetle prv
testo ederim, demiştir. 

Talebelerin muayenesi 
Hakkı Kılıcoğlu (Muş), uzun beya

llatta bulunarak birçok meselelere temas 
etnıiştir. İleriye sürdüğü fikirier arasın· 
da erkek lise talebelerinin he:- tatilden 
lonra mektebe dönünce bir sıhhi muaye
heye tabi tutulmalannı, kız \alebeleıc 
lrıekteplerde dans öğretilmesi gibi husu
aiyeı arzedenleri vardır. 

Erkek kız farkı 
'l'ekrar söz alan Berç Türker Kazım 

l;aıninin. tenkidlerine cevap vermiş, ken
disince erkek ve kız farkı olduğunda ıs
tar etmiş, demiştir ki: 

- Çocukların dimağları körpe ik< n 
Onlara kumanda eden bir tabiat vardır. 
~Una kapılırlar. Ben on, on iki yaşındaki 
lrıektep çocuklarına kort~ gibi bır şeyler 
)aptıklarını biliyorum. (Gülüşmeler). 

Onun için diyorum ki bu çağdaki ç~-· 
tlıklar ayrı ayn okusunlar. cAk•l baUğa. 
Oldukları zaman birleşsinler. O zaman 
lnahıur yoktur. Çünkü kendi kendileı i
b(! kumanda edebilirler . 
.\ııkara, istanbul Hukuk Fakülteleri 
.trrıin (Yozgat), İstanbul Üniversitesi

lıırı iıntihanlarını mevzuu bahsetmiş ve 
~eseıa Hukuk Fakültesile Ankara Hu
uır Fakültesi arasındaki nisbe:tsizlikleri 

'rılatarak, İstanbulda tatbik edller. çetin 
~u~~n Ankarada tatbik edilmediğini te-

ru~ ettirmiş: 
d - Onlnr da, bunlar da evlfttlarımız
lt ır. İstan buldaki usul doğru ise bunu An
,.:rada· neden tatbik etmiyoruz diye sor-

uştur. 

:a . Ana terbiyesinden maksad 
tı ~kır Kaleli (Antep), Ufak bir nokta
ırı tavzihi için kürsüye çıktığıru söyli-

SON POSTA 

lstanbul Tramvay Şirketi 
21 1tlnc1 kanun 1911 tar1hll ıartnamenın 

H üncü maddesine göre 

t LAN 
1937 yılının 1 Hazirandan ve yeni lllna 

tadar pazardan başta günlerde 
gldlf - gellş cedvell 

Sayfa 11 

Kontenjan kalkıyor 
lkbsat Vekili dün Mecliste mühim beyanatta bulundu, 
ithalat rejiminden, petrol, maden işlerinden bahs.etti 

1 

Galatasaraylılan n 
Ankarada bir toplantısı 
Ankara, 26 (Hususi) - Galatasaray 

futbolcularının şehrimize gelmesi mü 
nasebetile buradaki Galatasaraylılar 
yarın akşam şehir lokantasında bir aile 
sofrası halinde toplanacaklardır. 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

-~99- -402-
ldeal erkek: Parası ve şöhreti Kadrnda aranacak güzellik 

çok erkek tabiat güzelliğidir 
Beğendiğim erkek tipi parası çok, aklı Beğendiğim kadın: 

za, daha doğrusu parası ve şöhreti çok Orta boylu, balık etinde, noksansız a-
olan erkektir. Çünkü böyle bir erkek ,zaya sahip, muhitini idare edebilecek bil
muhakkak ki, diğerlerinden faik bir ya- giye malik olmalıdır. Yalnız bence bir 
ratılış ve ahlaktadır. İşte böyle erkeğe kadında aranacak güzellik tabiat güzellı
kavuşan her Havva kızı, daima tatlı dili, ğidir. 
güler yüzü sayesinde, kadınlığının sihirli Tabiati güzel olan bir kadın, hepsine 
elile, erkek ne kadar hırçın olursa olsun, tercih edilir. 
onu avutabilir. Kendisini sevdirip mcf- Çünkü 20 inci asırda kadın, sun'i güzel-
tun bırakabilir. lik ile yaşıyor ve bu suretle geçiniyor. 

Bütün gün hayat rnücadelesınden yor
gun düşen bir erkek bitap bir halde eve 
geldiği zaman, elbette üstelik bir de evin 
hanımını eğlendirecek, güldürecek de
ğildir? Bu vazife bittabi kadına aittir. O 
anda kadın tabiatin mücadeleye mahldlln 

Ceyhan M. Sedat 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir) 

- 403 -
Sarışın kadmlardan vefa 

beklenmezl 
ettiği bu bedbaht erkeğe bütün nüvazişini Beğendiğim kadın tipi: 
göstermeli, şefkat kucağını açmalıdır. . 1 - Beyaz ve yahut esmer güzelı, b:ı-

İşte Teyzeciğim, size hem Prkekı hem lık etinde, ağzı ve burnu ufak, hilal kaşh, 
de kadın tipleri... kumral saçlı, uzun kirpikli, ela gözlü ol-

Tuzla Aystl Arda malı. Boyu 1,60 ı geçmemeli. (Esmerleri 
(Sarih adresinin neşrini istememiştir) niçin tercih ettiğime gelince, sarışın ka
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Erkek bir fen adamı olmall 
Beğendiğim erkek tipi şudur: 

dınlar kindar ve anut olurlar. Sarışm ka

dınlardan vefa beklenmez.) 

2 - Yüksek terbiyeye malik, idareli, 

evine, çoluk çocuğuna bağlı olmalıdıı:. 
Esmer, uzun boylu, geniş omuzlu, mu- 3 _ Bir kadın en az orta tahsH gör-

tavassıt kiloda, ince belli, siyah saçlı, meli. Kadının bilgisi erkeğin bilgisinden 
siyah gözlü, ufak ağızlı, yuvarlak çeneli, fazla olmamalıdır. 
keskin bakışlı. Ankara: V. Y. 

Tabiati: Zamanında şen ve zamanında 

ciddi, anlayışlı, az söyleyip az dinliyen, 

idaresini, ailesini candan seven istikba

lini düşünen, temiz kalpli, cesur, çalış

madan yılmıyan ve hisleri ile değil, ka

fası ile hareket eden bir erkek. 
Tahsili: Yüksek tahsilini bWrmiş bir 

fen adamı olmalı. 

Ankara Muammer 
(Sarih adresinin neşrini istememiftir) 
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ideal kadm: Çahşan kadm 

Tipi: Uzun boy, balık eti vücut, müte

nasip endam, harici görünüşü sportmen, 

beyaz ten ve sarışın. 

t Sarih adres ve isminin neşrini 
istememiştir) 

lstanbuldan Tahrana 
(Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

kıvrılarak akan bir dağ nehrini gözleri
niz kavrar. 

Bu sarp kayalıklarının yanından bU -
küle büküle ve daha yukarılara doğru u
zanan yol sizi bütün halkı yirmi evi 
geçmiyen Peskaleye götürür. Lakin bu
raya ulaşmak için de, bizim Hünkarst: -
yundaki gibi kadife semerli ahu gözlü 
merkepçiklerden istüade etmek lazımdır. 

lbrahim Hoyi 

Tashih ve itizar 

BOM POST~ 

lj RADYO/ 
Lugünkü Program 

%7 - 1'1ayas - 937 - Perşembe 

iSTANBUL 

ötıe neşri7atı: 
12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50 Hava -

dls. 13 :Muhtelif pllk neşriyatı 

•• • 
reıımıne 

Aktam neşriyatı: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19.30: Spor Umumi ldhalat rejiminin serbestisi l~ln 

musahabeleri: Eşref Şefik, 2o,oo: Rifat ve 1 esasları hazırlanan kararname hakkında 
arkadaşları tarafından Türk musik~si ve yeni malllmat gelmektedir. İktısadi haya -
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza t:ırafınclan tımızda mtihlm ve lnkişanı bir devre teşkil 
Arapça söylev, 20,45 : Safiye ve arkadaşları edecek olan serbest idhaH\t kararnamesinin 
tarafından Türk musikisi ve hala: şarkıları haziranın başında ilan edilerek on beşinden 
(saat ~yarıl, 21,15: Orkestra, 22,ts: Ajans itibaren tatbik olunması çok muhtemeldir. 
ve borsa haberleri, 22,30: Plakla sololar, o- Altı aylık kara~~~~~~_!ü~~ 
pera ve operet parçları, 23,00: Son. 

BÜKREŞ 

17: Hafif müzik, 19,20: Kafe konser, 20,20: 
Halk konseri, 22,15: Operet plakları, 22,45: 
Haberler. 

BUDAPEŞTE 

15: Plak neşriyatı, 16,45: Çigan orkestrası, 
18: Konser, 19,30: Plak neşriyatı, 21 den 
22,30 a kadar tiyatro, 22,45: Orkestra, 24: 
Cazbant havalan. 

VİYANA 

19: Hafif müzik, 21.26: Muhtelif havalar, 
22: Orkestra, 23,30: Dans havaları, 22,55 : 
Haberler. 

VARŞOVA 

15,50: Orkestra, 16,30: Müsahabe, 17,15: 
Orkestra, 19,10: Plak neşriyatı, 20,~0: Or -
kestra (Muhtelif hanlar), 22: Dans musi
kisi, 22,30: Şarkılar, 23,20: Dans musikisi. 

Yarınki Program 
!I - Ma7m - 931 - Cams 

İSTANBUL 
ötıe n8'riyatı: 

12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50: Hava
dis. 13,05: Muhtellf plak neşriyatı. 

Aqam neşri7atı: 

18,30: Plakla dans musikisi, 19 · Radyo to
nik komedi, (Kadın isterse) ,20. Türk musi
ki heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafından Arap
ça söylev, 20,45: Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve hal:t şarkıları, 
<Saat ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 
ve borsa haberleri, 22,30: Plakla sololar ve 
operet parçalan. 

Amasyada evlenenler 
Amasya <Hususi> - Kanunu medeninin 

neşrinden bu ayın birine kadar Anıasyada 
970 evlenme muamelesi yapılmıştır. 

Tansgonun 
Düşüklüğii 

(*) 

Damarların tazylklni gösteren ve tans
yon dlye her tarafta söylenilen şeyin art
ması gibl düşüklüğü de ihmal edilmeme
lidir. 

Sporun vatanında 
Neler gördüm 

( Baştarafı 8 inci sayfad ) 
Haftaym olduğu zaman Prestonun bü

tün kuvvetini harcamış olduğunu hiç san
mamıştım. 

İki takım soyunma odasında son kırk 
beş dakika için elbette bir şeyler konuş
muş olacaklar ki sahaya dipdiri çıktılnr. 

Yedinci dakikada Sunderland merkez 
muhaciminin attığı gol oyunun en mü- 1 

him sayısı idi. 
Bu gol Sunderlandı ideta büyük bir 

felaketten kurtardı. 
Sunderlandın sol içi topu merkez mu

hacime vermesile topun kuvvetli bir ka
fa vuruşile ağlara takılması bir oldu. Bu 
sayı kaleden on beş yarda bir mesafeden 
yapılmıştı. 

Oyun Preston kalesi üzerine yükler.· 
meğe başladığı sıralarda Sunderlandm 
galibiyetini ilan eden gol on sekizinci da
kikada geriden gelen &ir pasla oldu. 

Preston müdafaası tamamile açık bir 
vaziyette idi. Sağ iç Karter bir an içinde 
bu vaziyetten istüade ederek ikinci golü 
yaptı. 

Beş dakika sonra Sunderland üçüncü 
sayı ile kupayı kazanmıştı. 
Açıkların çok sür'atli oyunu karşısın

da bocalıyan Preston takımı sol taraftan 
üç korneri üstüste atlatıncıya kadar akl:a 
karayı seçti. 

Gittikçe korku-.ç şekil almağa başlıyan 
oyun da bu suretle sona erdi. 

Hakemin kral kupası finalini kazanan 
takımın galibiyetini ilan eden son düdü
ğü Vembley stadında çalınırken halk bii
yük tezahürata başlamış, iki takım da 
birbirini tebrike koşmuşlardı. 

Kral kupası galibi Sunderland oyun
cuları kralın bulunduğu locada kupayı 

kraliçeden, madalyaları da kraldan ala
rak staddan çıkarlarken galip takımın 

kaptanı Karter kupa elinde arkadaşları
nın omuzlan üzerinde soyunma odasına 
kadar taşındı. 

Tabiati: Uysal ve muti. Erkeğinin ar- Bundan evvelki yazımın son kısm~ biı- Tansyon düşüklüğü kalbin kuvvetlnln 

kadaşı, yoldaşı, neşesinin, kederinin, yu- .satırın düşmh ehsne manasız bikr şekle gir- tınahıııkııaatrıın11ıdag,ösutemruı~ıiı::ity~:1~r~~1.b b~~~s: Urfada yeni hUkOmet kona vgı 
miştir. Tas i ve itizar eder en o kısmı 

vasının ortağı, ekonomik, kendine hakim, düzgün şekilde tekrarlıyorum: sa veremde ve vereme müstait bıılunıltl- Urfa (Hususi) _ Şehir yatı okulu 
h · • t h.. t k d" · · k larda tansyon düşük olur. arıcı eza ura a en ısını aptırmıyan, _ Erz· mişeved ki (arzolıınur ki ... ) diye ~ binası hükumet dairesi olacaktır. Bu --'\ - Tansyon yüksekliğine tedbir alma&a 
bütün düşüncesini yuvasına veren, saa- devam ediyor. En tatlı hatıram .. Her gü- koşulurken düşüklüğünü de giderecek nun için, tamirine başlanmıştır. Tami-
detin anahtarı, eşinin yüklerini hafifie- nün bitişile geriye, geçmişe bıraktığımız yükseltecek çareler aranmalıdır. 5ebeb rat yakında bitecektir. İki aya kadar, 
tecek kabiliyette olmalıdır. Pehlevi devrinin, tecellisini gördüğünüz ne ise ona göre hareket edlllr. Herhalde hükfrmet daireleri buraya taşınacaktır. 

çok iyi beslenmek, kilo almak dütük y 11 Ancak meslek ve sanat sahibi kadını ,ve gördüğüm her inkılap hamlesi en tatJı tansyonlulara çok iyi gelir. Bir çok kilo ı ardanberi harap ve küçük bir bi-
. . hatıramdır. Gazetecilik hayatımın en alan zaylf ve hastaların tansyonlarının na içerisinde çalışan ortamektep de, 

diğerlerıne tercih ederim. Bir erkek ev-
0

tatlı hatırası da yüksek ve ssil şefiniz yükseldiği görülmüştür. hükumet binasına geçecektir. Ortamek-
lenceği kadınla her hususta ya aynı ev- cHazreti Atatürkle> Ala hazreti Hüma- ._ __ ....;;.....;;. __ .;... ______ --t tep bu binaya taşındıktan sonra, lise 

safı haiz olmalı, yahut ta kadından bir yun Şehinşah Pehlevinin birbirlerine mü- .~·~ı:!:ı:°,!:;~!:;1:0::~~:: açılması tasavvurunun amell sahaya 
derece yüksek olmalıdır. laki oldukları andır. Atatürkü yakından Bıkıntı samanınızda •• notlar Mr dolder intikal etmesi ihtimali şayiaları halkı, 

Antalya: Orhan Göknil gördüğüm ve mazharı iltifatı olduğum st•ı lmdad ..... Tetqeblllr. bilhassa talebe velilerini çok sevindir· 
(Adresi mahfuzdur) dakikaları da asla unutamam. mektedir. 

Son Posta'oın Tefrikası: 4 • 

fi*ICiTLENl3iK.9 
Yuaa: Kemal Rarsd 

lirdi: - Canım, meşhur bir müteahhit iş· 
- Kamiranın kocasına bak, ayol. .. te . .. Üç beş sene içinde milyonlarca ka· 

Doğrusu ya, böylesi de az bulunur!.. zandı .. 
- Ne yapsın adamcağız, kanıksamış -Tevekkeli değil ... Ben de bu yaşlı, 

artık!.. Rahatını bozmamak için hepsi· başlı adama KB.miran neden bu kadar 
ne göz yumuyor!.. sokuluyor, diye şaşıyorum!.. 

- Bu kadarı da olmaz ki... Birpar· - Merak etme, gençleri de ka~ır • 
ça başını çevirip önüne arkasına baksa maz.. hepsinin ayrı ayn yeri var • 
ya ... Herkes ne söylüyor, biraz da on· dır!. 
ları duysa ya... - Genç dedin de aklıma ıeldi: Ha· 

- Baksa da, duysa da ne olacak, san- niya geçen sene Turhan diye bır ço -
ki? .. Kamiran gene bildiğini yapacak cukla yaşıyorlardı, o ne oldu? .. Bir za· 
değil mi?. manlarda bu çocuk Citlenbikle nitan· 

- Ne de olsa bu kadarına dayanıl • lanacak diye duymuştuk!.. Ha, sahi .•• 

..,. . 
, . .. 

lllinı 1cab ederken ve bu müddtt de plınlf 
lıulunduğu halde mezkür kararnamenin uaıı 
edllmemeslne göre tüccar, serbest reJlm ka
rarnamesinin tatbik edileceğine kanaat ııasıl 
etmiştir. Bu sebeble ticaret sahasında basıl 
olan tereddüdler azalmağa başlamıtt.Jr. 

Tüccarlar, bu yeni reJJme görr daha flJll• 
diden sipariş edecekleri maddeleri test>lt 
etmeğe başlamışlardır. 

lzmir sergisi komitesi toplantıSI 
İzmir Beynelmilel Sergisi komitesi, diln 

Ticaret Odasında ilk toplantısını yapmıştır. 
İzmir sergisine, İstanbul mıntataaının ne 
suretle iştirak edeceği hakkında bul esasıar 
tesbit olunmuştur. Sergiye l.ştlrlk edenlere 
her türlü kolaylık gösterllecekttr. 

ıstanbul Borsası kapan1ş 
fiatları 26 - 5 - 1937 

PA BA L AS 

Alış Satış 
ı Bterun 621,00 627.00 
1 Dolar 123.SO 126,0J 

20 P'ranaıs l'r. 110.1)) U4,(M) 

20 Lire~ 120,00 125.00 

20 Belçika l'r. 80.00 ....... 
20 Drahm1 18.00 ıa.oo 

20 tançre l'r. S68 .• 56&.00 

20 Lna 21.00 n.oo 
1 Fllortn 63.00 '6_00 

20 Çek kuronu 70.00 75.GD 
1 Avuaturya Şl 21.~ ıı.• 
1 Mart 25. • 
1 Zloti 20. a 
ı Penıtı 21, K. 

20 Le• 12,00 t4.ai 
20 Dinar 48. a. 

Ruble 00. .. 
ı İn89 kuronu 28. .. 
1 Ttlrlt altını 1033 ... 
1 Banknot O& a. 254. .. -

Ç l!:KL& & 

Açılıf hpmUŞ 

Londra 625.00 m.• 
HeY-Yorll o, 19'YI 0.1'15 
Parla ' 

17.685 17.'J97S 

Mlllno 15,0240 ıs,06 

BrQkael 4.6882 '-"" 
Ata. 87.44 11M 
Cenene 3,4S8S S.4'65 
SofJ& 64.00 M.:1540 
Amlterdala 1.4382 ı.ttıs 

Prat 22.685 22.7'95 
Viyana 4.2192 4.2296 
Madrld U.68 U.70t 
Berlln U69' ı.mo 

Vart0n. 4.1696 4.1796 
Budapeıte 3.9920 4.0016 

Bük.ret 1117.61 ıcn.9J!IO 

Belgrad 54.40 M.4825 
Yotohama 2.75'l0 2.73112 
MoakoTa 23.9825 ıs.ns 

Btokholm s.1cm s.ıı 

ESHAM 

Atd11 Lt-1 
Anadolu fiil. " eo 
pefln 00.00 ••• 
A. ım. " 80 vadeli 00.00 ... 
Bomontl - Ntlttar 0,00 . .. 
Aslan çimento 15.70 11,8 
Merkn bankuı 88.00 ... 
io Bankası 9,75 ... 
Telefon S.OG -
ittlhat Ti Detir. 10.60 -
Şark Dellrmenl 1.15 -
Ter tos 0.00 -, -

t&TlK & A Z L A8 -
Atdat s..-. 

Ttlrk borcu ı PtllD 00.00 81 

• • 1 ftdeU ıs.ıs ..... 
• • D ndell 1a.m ... . 

'IABVIL&'I -A..a. r Anadolu ı pe. oo.• 
• 1 Tadili ••• ... • Dpe. ••• .. • D ft. ot.• ... 

Anadolu mi. Dtlln oo •• ... -
--

lnANll1JL 

Ticaret ıı Zahire a.---
28/8/887 

Uzun yolculuklar, yabancı bir şeyi in ıhalar ... Hep birden oraya bakarken giz
sana kendi tanıdıklarını, sevdikler~i li &izli gülüşmeler... Birbirlerinden hiç 
çok aratıyor ... Fakat ne de olsa geçmış ayrılmıyan gözler ... Uzaktan uzağa ka
günlerden kalan üzüntülerin pek çoju çamak bakışlar .•• Böylelikle başlıyan, 
da yavaş yav~ azalıyor, gittikce dalı· sonra vakit ilerledikce, sabaha karşı 
lıyor, sonra birdenbire unutulup gidi - bütün korkuyu, sayeıyı unutanlar .•. 
yor! .. Zaten yeryüzünde unutulmıyan İçkiden, yorgunluktan, helecandan kı· 
D.e var ki. .. Turhan da gözlerini kaqı- z~ yüzler; şqı bakan gözler ..• Bir 
claki o kadından ayırmadan gazetesini palmiy~ arkasında sanki. herkesten sak· 
açarken İstanbulu da, İstanbuldakileri lanmış, herkesin gözünden kaçmış, kur· 

maz!.. Demindenberi sana onu soracaktım, 
- Neye dayanmasın? •• Karılarım;n Lebibe ile kardeşi nerelerde? .. Geçen , _____________ .,.., ---

l'IATLAll 
de bir an içinde unutmuş gibiydi... tulmUf gibi bütün dünyayı unutanlar .•• * Dansederken birbirinin göğsüne yasla-

Lebibe ile Turbanın ilk tanıştıklan nan, başbaşa, saçları birbirine kanşa
otelde bu a~~!11 g~!1e bir balo vardı. fa. cak, yüzlerinin ateşi birbirini yakacak 
~anbulun bu~un gozı çarpan, her yer- kadar kendilerinden geçenler ... Her za· 
CM adı geçen ınsanlan, kadın erkek hep- manki gibi bunların hepsi burada da 
si burada idi. Bütün bu insanlar,blr •· vardı. ' 
raya toplandığı zaman neler olursa, ne- Birinden ötekine atlıyan, her dakika 
lar görülür, neler duyulursa hlt blris1 bir bqkasının hayatı ile, ırzı ile şerefi 
eksik değildi: Gene her zamanki dedi ile oynıyan, har defasında k~ bilir 
iodular, her zamanki fısıltılu... ller- kimleri mahldhn eden dedikodular ara· 
Jiuin göz ucilı birbirine JÖSterdijl ltv· sında insaD nelft duyar, neler öjrenebi· 

yüzünden kendilerini her yerde aratan sene tam o gürültü arasında ben Mı
insanlar az mı? .. Kendi işlerini bozma- sıra gitmiştim, şimdi de hiç birisi orta
mak için, daha çok kazanmak, daha zi- lar da yok ... 
yade tanıdık edinmek için onların açı· - Ayol bilmiyor musun, neler oldu, 
lıp saçılmasını kendileri isteyen, kendi. neler? .. Lebibe ile Turbanın arasını 
eUerile onları öteye beriye götüren kaç bozan gene Kamiran ... 
tane koca istersin) .. Nihad da onlar • - Onu biliyorum. Sonra Kamiran 
dan biri işte ... Bütün mevkilerini, bil· Turhan dan neye ayrıldı) .. 
tün saltanatlannı hep karılarına borç- - Orası pek iyi anlaşılamadı ama 
lu olanlardan ... Araştırsan ben öylele- uzun zamanlar, beraber yaşadtlar. Bu 
rini bilirim ki...... çocuk da galiba ~ldukça zenginmiş ... 

- Bak ama, Allahaşkına, şu Karni- Kamiranın kocası ile beraber ortak ol-
ranın haline bak ..• Kim bu yanındaki?. dular, diye duydW- (Af'kan var) 

CiNSi 

Buiday yumup.k 
Buğday aert 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Susam 
Kuşyemi 

Tiftik İnal 
Tiftik derl 
Ya patı 
Peynir beyaıı 
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Hikayeleri 

"' İTTİHAT -ytcü kTERAKKİ°if fN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? Kadın isteyince •• 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

O zamanki bazı İstanbul münevverlerile 
Anadolu halkı arasındaki fark 

Yazan: Peride Celal Bayburtlu 

tıı· ~Unlardan bir tanesi - şimdi is -
llıı hatırlıyamıyoruın - bana dedi ki: 
~; Muhiddin Bey, fikrinizi açık söy

l:kten çekindiniz. 
...... B:angi fikrimi?. e Padişah hakkındaki fikrini~i... 

h~· u, nazık bir mesele idi. Biz Istan -
h' tnünevverlerinin, asırlardan beri A
d~~f~ada söyleyip Sultanahmette ken
~t ızın de inana inana bir hakikat o
~ ak kabul ettiğimiz şeylerden biri de ... 
oıa ildolu halkının padişah ve halifeye 
tahtı. ltlerbutiyeti idi. Onun için muha
bir ltn .. hu mesele hakkında, bu tarzda 
~~1.tnulahaza ile karşıma geçince, ev -
teka. ~ot kırmış olduğuma hükmede -
tııırı rıc'ate hazırlandım. Fakat, ona lü-

kalınadı: 
llıi; Şunun doğrusunu açıkca söyle -
~tı. 0lsaydınız, elbet daha iyi olurdu. 
llıe· · bunu sizin ağzınızdan açıkca işit-
~ Çok isterdim. 

en, ha.Ia, anlamamış gibi: 
~ \'ani nasıl? 

li: 1
Ye sordum; o da şu tarzda izah et-

ll'{;u ~srnanlı hanedanından ~rtık Türk 
~~tetıne gelecek hiç bir hayır kalma • 
~tn \~· Millete bu işin doğrusunu söy -

e!\ dah · · 1 a ıyı o ur ... 

-nadolu halkrnm hanedan 
hakkmdaki fikri 

~en 
halkı 1 o zamana kadar Anadolu 
biı ~ln Osmanlı hanedanı hakkında 
tijll b \anbul münevverlerinden büsbü
lı!ti ~ka bir tarzda düşündüğünü gös· 
t;lll l' ır çok alame\lere tesadüf etmis
~ı, ~ :F'~k~t, bu tarzda açıkca bir ifad~
tıııı .gun ılk defa olarak İneboluda, ora· ı 
ağ~~leri gelen adamlarından birinin 1 

harız dan işitiyordum. Maaiesef, isim 1 

lıara ~n: çok zayıf olduğu için, bila -
aralık,ık.ı defa daha görüştüğüm ve bır 
tıldu· kendisile muhabere dahi etmiş 
~%.gtrn bu zatın ismini hatırlıyamıyo
~~t-g 

1
nebolunun komisyon ve ticaretle 

idi. ~ eden kam•l Türklerinden biri 
tıık akşam onunla bir hayli konuş • 
bir· l>I<onuştukca gözlerimin önünden 
))etd e~denin kalktığını ve bu kaikan 
bıan enın arkasından yeni bir Anadolu 
~tıa~arasının canlandığını görüyordum 
~ı aı 0lu halkı arasında Osmanlı haneda j 
lığırı?hine birçok darbımeseller dola~
,~~'tıdo a~şam, ilk defa olarak, bu zatın 
do~ll an ı.şittim. O söylüyor, yanındaki 
)~t s~~ı da onu teyid ediyorlardı. :Niha-
\> , ozı . . 

tanat düşmanı pek çok insanlar bulun
duğunu gördüm. 

Halk, hilafetin ne olduğunu 
münevverlerden iyi an lamıştı 

Atatürk'ün «Nutuk» unu dinlemiş ve 
bilhas3a dikkatle okumuş olanlar, 
Mustafa Kemal paşanın mi11i mücad~le 
esnasında, Gazi Mustafa Kemal paia -
nın da mücadeleyi müteakıb saltanat 
ve hilafet meseleleri münasebetile, İs
tanbulun: yetiştirdiği mi.inevverler ve 
politikacılardan neler çekmiş olduğu -
nu çok güzel anlamış olsalar gerektir. 
Türkün hakiki kütlesi arasında ne Os
manlı, ne sultan ve ne de halife için 
kuvvetli bir sevgi bulunmak değil, bi
lakis bir husumet hissi bile yaşadığın
dan haberi olmıyan İstanbul ınünev -
verleri ve İstanbuldan dışarı çıkmayıp 
Türkiyeyi İstanbuldan ibaıet zanneden 
politikacıları ve devlet ve politika ile 
yaşıyan unsuru - ki ben bunlara kapı 
kulu ismini veririm • milli mücadele 
esnasında da, onu takib eden ilk sene· 
lerde de milli mücadelenin Yaratıcı • 
sına karşı adeta zulüm ve işkence yap
mışlardır. Önceleri cmakam1 salta -
nab ın sonra da cmakam~ hilafetin• , 
haklarını müdafaa etmek için, ken -
di içtimai ve tarihi fikirlerine, si -
yaset prensiblerine muhalif olarak ha
reket edenlerin eğer bir kısm1 bunu, 
sırf bir politika oyunu olarak yapıyor 
idiyse diğer kısmı da samimi bir kana-

atle hareket ediyordu. Türk milletini 
sultana ve halifeye hakikaten his
ce bağlı zannedenler vardı. Çift -
ciliğe başladığım tarihe kadar ben 
de böyle zannederdim. Çıplak tabiat 
üstünde yalın ayak ve başı kabak, ha
yatla pençeleşen Türkü tanımıya baş· 
ladığım günden itibaren, memleketi ve 
halkı büsbütün başka türlii görmeğe 
başladım. Nihayet İpsiz Receb ve mu
hiti, nihayet İneboluda geçirdiğim gün
ler ve seyahatin mi.itebaki kısmındaki 
müşahedelerim bendeki son tereddüd
leri yıkmıya kafi geldi. Bunun için, ilk 
defa olarak İneboluda, ihtiyatla, kenar 
dan dolaşarak padisah ve halife aley - .. . 
hinde sö ·lem v • t t" Bugun kırk yaşında hır adamını, mes-
. ':i ege cesare et ım, sonra - 1 v· k lıkt B'"yük' bir azıh 

dan Ankarad y . G " .. 1 egım avu at ır. u y a • , a c enı un• u neşre 1 • A . . Fak b 
basladıgvımız 'lk . . b f'k" nem, bır çok katıplerım var. at u ·• zaman ı ısım u ı ır - . . . 
lerin 0 zam h ~ht" tkA d"l hale gelincıye kadar başımdan geçmı • , ana ma sus ı ıya ar ı - . 1 · 
le etrafa ya lm 1 k ldu yen felaket kalmadı. Kaç kere ış erını , vı asına ça ışına o . . b bo ula 
Bundan dola ~ h ·· v d d altüst oldu ve bır kaç kere u z n 

yı ucuma ugrama ım e- . . . 
ğil, fakat, bu hücum halk kitlelerinden ışlerın he~bını k~p~tan yen~ habyatladatı-
gelmedi «Seb·ı·· d t f d t lan bir delikanlı gıbı baştan ışe aşa mı. · ı urreşa • e ra ın a op- . . . . d 1 
ıanan menfaat . d ldi' Yalnız şımdiye kadar hiç bır şey e a -

manzumesın en ge . d d B lk' ald tt v ld Bece 1 l b .. . anma mı. e ı a ıgun o u. -
s an ulun munevverlerı rikli, zeki olduğumu çok zaman etrafını-

. O tarihin ;stanbul münevveri, o ta- dakiler mırıldanırken duydum. Zaten 
rıhe kadar Istanbul politikacıları ve hayatta geçen binbir fırtınadan böyle 
Osmanlı vatanperverleri - ben de on - sapsağlam kurtulup, kendime mükem -
ların kültürü ve onların ideolojileri i- mel bir istikbal hazırlamam da bunda.~ 
çinde yetişmiş; ikinci batından bir Yoz- olsa gerek. Gençliğimdenberi ekmek kav
gadlı idim. - Hem arada bir Avrupalılar gası için dalına yumruk yumruğa dövüş
bizi tanımazlar, kendimizi onlara tanıt- tüğüm bu yıpratıcı hayat bende bütün 
mıya mecburuz, diye şikayet P.derler. başka zevkleri kırdı geçirdi. Eğlence, 

(Arkası var) zevk, kadın bunlardan bir parçacık bile 
tatmadım. Şimdi meşhur bir adamını, 

Resimli Hakiki Bir Vak'a 
zenginim değil mi? Fakat ne dersiniz, 
şimdi de işlerle uğraşmaktan mahkeme
den mahkemeye koşmaktan gene, biraz 
da kendimi düşünmiye vaktim yok. Fa
kat nihayet beni bu içine daldtğım iş ha
yatından bir kadın eli çekip çıkardı ve 
bana hiç düşünmediğim, bilmediğim bir 
şey öğretti: Aşkı .. Fakat sonunda .. ne ise 
şimdi ben sıra ile size anlatayım da, so · 
nunda ne olduğunu da o zaman öğrenir-

GENÇ ve 
Görünmenin • 

yenı ve 

TAZE 
kolay usulü 

siniz .. 

Şuna dikkat ediniz, ben işleri başın

dan aşkın meşhur bir avukatım. HerkEs 
pek te zengin olduğumu söylüyor. Ben 
de kulağınıza buna inanmamzı söyliye • 
bilirim. 

Benim Şişli taraflarında , küçük bir a ~ 
partımanım vardır. Neden büyük değil 
diyeceksiniz. Anlatayım. İhtiyar bir süt 
halam var. O eskidenberi bu apartıma • 
nın bana uğur getirdiğini söyler durur. 
İşlerim düzelince ben de aparhmam sa -

attak ermi clnşallah bu hareket mu- I 
l~l' da olur ve düşmanlara galebe ça-

1 lıaııea'•? arada şu hanedan meselesi de 
hıtıtd·ılır!11 tarzındaki bir tem<.'nni ile 1 
11 <lev~· Biz, İstanbul münevverlerinin 1 

)~lı 1tlerde memleketi ne kadar az ve 1 earıei tanıdığımızı, ne kadar büyiik bir 1 
~q, h ~e cehalet içinde bulun~uğumu-
llt0ka k Türkiyesini kör bir Istanbul 

dar le tasisinin kara gözlüğü ile ne ka
~isets. gördüğümüzü anlamak için, bu 

~itrı b Yı hatırlamak kafidir. Fakat, be· 
~~ bu tarzda yaptığım mü~ahcdele
~a\ıe:na:~ ibaret değildir. Aşağıda 
~a b E!cegıın vechile, o tarihte ben da

~daaşka müşahedeler de yapmıştım. 
~<.en evveı çiftlik hayatımda da buna 
tıı. t .. : bir hayli müşahedelerim olmuş-

Saat 6 da yorucu 
bir meşguliyetten 
sonra, buruşuk ve 
yorgun bir yüzü 
vardı. 

Bu yeni pudranın 
son derece yapı~ma 

hassasını veren fevka
lade inceiiği adeta yti

Saat 6,45 de bu 
yeni ve sihrimiz 
"4 de bir,, pudra 
yı kullandı. Bir 
miknatisin iğneleri 
cezbettiği gibi cild 
için son derece ya
pışma hassasına 
malik gayet ince 

Saat 1 de şayanı 
hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Yoz ve burun par
laklığı tamamen zail 
oınıuş hatta bütün si
yah benler kaybolmuş 

tur. Bir defa pudra
Ianmak kafidir. ÇUn-

1 

tın aldım ve içinden ç_ıkmadım. Hayatım 
evimde pek az geçer. Öğle yemeğini ya -
zıhanemde yerim, akşama kadar mahke -
me koridorlarında canım çıkar. Gece ge-
ne bir kaç arkadaşla bir lokantada hem 
içer, hem yeriz. Sonra on ikiye doğru yor
gunluktan pelte gibi aparlı.mana döne -
rim. Yalnız sabahları yazıhaneye biraz 
geç giderim. Saat onda ve bu suretle guya 
biraz dinlenmiş olurum .. Şimdi size an -
!atacağım hadiseye gelelim. 

~ur· 
>qtıh. Un bunlardan sonra da ben ha· 
C ·ıı1n 9 

e"1-. 25-93'4 seneleri arasındaki 
~ l?}j k .. 
ellitı .. 0 Ylüler arasında geçirdim. Se-

trııııta~ç Ve hazan dört ayında geniş bir 
~la anın köylüleri arasında ve on -

lılııtı~eceJi, gündüzlü temas halinde 
~asııı.~ .Yordum. Bütün bu müddet es
ri; \la d . 
\(tlt k" aıına şuna dikkat ettim ki 

lt:~~t 0.Ylüsü, medrese kültürü ve 
d, ese 
ltı~ı tak ~antığı ile alakadar olma -
~!dır dırde muhakkak Osmanlı diiş
'lıe<ltes · llatta, medrese kültürü ve 

'ıq.ıa: l'nantığı ile alakadar olan 
arasında bilP. Osmanlı ve sal· 

bir pudradır ...... . 

zünde gayri mer'idir. En sa
mimi dostlarınız bile şayanı hay
ret teninizin, tabii güzeliikten 
mütevellit olmadığınrl. kail o
lamıyacaktır. Dışarıda, yağ ~ 

murda ve güneşte veya deniz 
banyosunda veyahut tenis maç

larında, içerde sıcak salo1~da 

dansta daima cazip güzellikte bir 

tene malik olabilirsiniz. 
Bu pudra, ne sudan, ne de ter· 

kU bu pudra cildiniz 
için kuvvetli bir y.ı
pışma hassasına ma
liktir. 

den kat'iyyen müteessir olmaz ve 
yüzde leke ve tabak!i teşkil et.. 
mez. Tokalon pudrasmı, cildiniz -
de son derece yapışma hassasını 
\'eren ve fevkalade ince olan bu 
sihranuz c4 de bir» pudrayı kul
lanınız. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksınız. 

Binlerce T okalon müşterisinden müessesemize mektup yazan· 
lann müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: 

(Tokalon krem fi• prıdralQruu kullanmaga baıladığım 
gündenb•ri cildim kendi kr•m t1• pudra•ını bııldu) 

Beglerh••······ K, cadd•sl...... M• 
( Kr•ml•rinbin bir hafta zarfında cildimde gö•t•rmlı 

oltluğa igl t•slrd•n miitev•llld msmnrınlgetiml isim ve 
adr••lnıl• iltfn •tmenlzi rica ederim.) 

B~h•k ... lb... So ... No. 11 Ra ... 
Mektupların asılları dosyalarımızda saklıdır. 

Bir gün sabah, saat dokuz. Aynamın 
önünde tıraş oluyorum. Biziın süt hala e
linde bir zarf içeri girdi. cEvladun sana 
mektup• dedi. Mektuplarım daha ziyade 
yazıhaneme gelir. Hayret ettim. Yüzüm 
sabun içinde, ellerim de ıslak, siit halaya 
.aç mektubu da şu aynanın önüne koy 
hala> dedim. Ben yüzümü köpürtürken 
kadıncağız itina ile zarfı açtı ve benim 
okuyabileceğim bir şekilde aynanın önü
ne koydu. Eğilip kimden diye. ilk satır
lara göz &ezdirdim. Ve hemen bir kahka
ha attım. Şöyle başlıyordu: 

cSevgilim, yüzünü bana ne zaman 
göstereceksin? Ne zaman kollarım o in -
cecik beline halka olacak ve ne zaman 
o karanfil dudakların .. > 

Bir tarafı tıraş olmuş, bir tarafı köpük
lerin arasından diken diken görünen sa
kallarla dolu yüzüme bakarak cvay de -
dim biri benimle alay ediyor!. sonra ge
ne okumıya dcnm ettim. Fakat okuduk
ça mektubun bağrı yanık bir aşık tara -
f ından genç, güzel bir kadına yazıldığını 

anlamıya başladım: Adamcağız her da
kika kadının kehribar gibi parlak siyah 
gözlerinden, mermer vücudundan içi ya· 
na yana bahsediyordu. 

Hele bir yerinde zavallı aşığa iyice a
cıdım. Şöyle diyordu: 

cNe kadar yüreksi7.Sin sevgilim. Bir 
kere kim olduğumu merak etmedin, bir 
kere mektuplarıma cevap vermedin. R:-ıl
buki ben pencerelerden gölgeni görmek 
mümkün olur diye her gece kapındayım. 
Seninle bir dam altında yaşıyanlara na
sıl imreniyor ve onlara nasıl haset cdi -
yorum bilsen.> 

Biçare adam daha neler yazmamıştı, 
güzelliğini anlata anlata bitiremediği 

sevgilisine öyle içten, göniilden yalvarı
yordu ki.. 

Mektubu sonuna kadar okuyup bitir • 
dikten sonra süt halama elindeki zarfı 

vermesini söyledim ve alır almaz merak
la üzerindeki adrese baktım. O zaman her 
şeyi anladım. Mektup yanlış getirilmişti. 
2 numaraya ait idi ve Seniye isminde bir 
kadının namına geliyordu. Seniye .. Yanı 
mektup sahibinin yalvarıp yakardığı ka
ranfil dudaklı, kehribar gözlü, gü! yü2lu 
kadın .. 

O Gabah evden onda çıkacağıma ona 
on kala çıktım ve iki numaraya uğrıya
rak kapıyı açan hizmetçiye Seniye Ha -
nımı görmek istediğimi söyledim. Biraz 
sonra genç bir kadın göründü. Aynen 
mektupta tarif edildiği gibi.. Bol kıvır -
cık kirpikli, simsiyah kehribar rengi göz
ler, solgun beyaz bir yüzün üzerinde yeni 
açmış bir karanfil gibi taze ve renkli 
duran dudaklar. İncecik uzun bır boy .. 
Aklıma mektubun sahibinin csenınlc bir 
dam altında yaşıyanlar var, onlara haset 
ediyorum. diye inleyişi geldi, adama hak 
verdim ve şimdiye kadar böyle güzel bir 
kadının gözüme çarpmayışına yanarak 
budalalığıma kızdım. Fakat dedim ya, be
nim elimi kolumu bağlıyan işlerim .. Ney
se .. Hayretim biraz hafifledikten sonra e
zile büzüle kendisine mektubu u1.attım: 
cAffedersiniz efendim, dedim, yanlış gel
miş te ben de açmış bulundun:, tckrnr 
tekrar affınızı istirham ederim>, sesini 
çıkarmadan mektubu aldı, kapıy1 kapa -
mak ister gibi bir hareket yaptı. Fakat 
ben hemen içeri süzülüverdim ve kek(•
liyerek: c.Oh, mazur görünüz efendim, de
dim. Size şu mektuba dair bir şey söy
lemek istiyorum da .. > yüzüme hayretle 
bakarak cbuyrun efendim• dedi. cEv -
vela lıitfen mektubu okur musunuz~ ele
dim: Gene yüzüme hayret dolu bir ba -
kış fırlattı ve mektubu sür'atle açarak o
kumıya başladı. Okudukça incecik si • 
yalı kaşları çatılıyordu. Bitirdikten son
ra kağıdı elinde buruşturdu, dudaklarını 
asabiyetle bükerek cküstah> diye mınl· 
dandı. Ben kapıya doğru çekilerek: 

- Bana söylüyorsunuz değil mi? c'c .. . 
dim. 

Kml dudaklarının arasından bir : ıra 
mermer gibi diş görünerek güldü. G ·.: 4 

leri güneş vurmuş gibi ışıklandı. 
- Hayır, dedi, bu mektubun sahibine .. 
Suçlu suçlu önüme baktım: 
- Öyle ise bu söz biraz da bana söy· 

lenmiş sayılabilir. 

KaşJarını hayretle kaldırdı: 
- Neden efendim? 

(Devamı 15 inci sayfada) 
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Endiilus .Şövalyesi 
Abdurrahman BARBAROS 

Yazaa: A. R. ..._~. _Korsan Peşinde 
Yazan : Celal Cengiz Zabıta nazınnın muavini Abdürrahmana tecavüz 

etmek istemiş, fakat gördüğü sert mukabele üzerine 
sersemlemiş ve sonra askerlerine " Onu karakola 

götiirünüz 1 ,, emrini vermişti 
' Haydud Buça Barharosa dahalet ettı 

Buça, geminin gu 
vertesinde iri boyu 
ve sert sesi ile bü • 
tün denizcilerin gö· 
züne çarpıyordu. 

Korsikalı hay • 
dud Barbarosa yak
laştı: 

. - Benden çekin· 
meyin! dedi. Beni 
himaye ederseniz, 
size burada çok fay· 
dalı olabilirim. Don 
Petro beni çoktan • 
beri öldürmek ister. 
Ailesinden birini 
vurmuşlardı.. katil 
meydana çıkmayın • 
ca, şövalye bu suçu 
bana yükledi. Hal -
buki onun vurulan 

Abdurrahman da, ellerini kalçaları· hayret istilA etmiştL Bwılardan biri, yeğenini ben öldür· 
na dayamış .. o da onlarla beraber katı· Abdurrahmana eğilerek: medim. Aramızda • 
ia katıla gülmeye başlamıştı. - Aman, dikkat edin..' bu adam, za· ki gerginlik bundan 

- Don Joze .. adsız şövalye .. veyahut, bıta nazırının muavinidir. ileri gelmiştir. 

sc:.bık ve müteveffa kral hazretlerinin, Demişti... Zabıta nazırının muavinine Barbaros, Buça'nın merd bir adam yeriz .. hazan da altı boynuzlu koyun. ı nı ziyaret etmek üzere 
mübarek ve muhterem at uşaklarının gelince; şimdiye kadar hiç kimseden olduğunu ilk görüşüşte anlamıştı. Geceleri ağaç kovuklarında yatarız. sahile çıkıyorlardı. .., l 
çizmecibaşısı .. her ne olursa olsun; işte görmediği bu cür'etkarane· mukabele - Burada kaldığımız müddetce ge· - Ya kışın .. ? . . Barbaros, Korsikalı Buça ile. ş~ier 
bir kaç saat evvel dost olduğum bu zat, karşısında bir an sersemlemişti. Ve milerirniz sana ve adamlarına açıktır. - Tepelerden yamaçlara ınerız. Te· bi anlaşma yapmıştı: Türk denııÇ f 
maalesef beni evinde misafir edecek ka· sonra, gürültülü bir .kahkaha ile arka· Dedi. Barbaros herkesin haydud eli· pelcr çok soğuk, yamaçlar mutedil o- H~and kaldıkları müddetçe suçB ~ı; 
dar zengin olmadığı için, böyle bir şey· sındaki askerlere dönerek: ye tanıdığı bir adamı boş yere himaye lur. Bazan da gelip geçen çetel:rıe çar· celeri ~ir Türk gemisinde yataCll ~· 
den bahsetmeye lüzum görmedi. _ Bu budala Berberi, ya sarhoş .. ya, etmiyordu. Böyle korsan ve haydud ya- pışır, onların mallarını, hayvanıarını a- Buna karşı kendisi Türklere aıtıtl ~" 
Kadınlardan biri cesur davrandı: · mecnun ... Sarhoş ise, bir daha bu kadar tağı bir yerde Barbarosun Buça gibi a· lırız. P:tro ~nd~n. bile hara~ almak is· çakçılığı yapan korsanları tanıtacs1' ~ 
- isterseniz, sizi otelinize kadar gö· fazla içki içmemesi için çıplak omuzla- damları elde etmesi şarttı. ter. Dogda bıleğının kuvvetıle yaşıyan Türklerin eline geçecek aıtınlBf 

türebiliriz. Hangi otelde kalıyorsunuz? rına elli kırbaç vurmak Iaz•m ... Mec - Buça ile konuşmağa başladı: insanl.~r, şatosunda~ dLŞ~rıya ç~~ • Buçaya da bir hisse verilecekti. tıir 
_ Otelcinin ezberlettiği isimler iyice nun ise, tımarhaneye göndermeli. Onu - Don Petro kaç yıldır burada şö • yan şovalyeye ver~ı ver~~l:r mı.. .. Türkler Korsikadan ayrılmadall ıet 

aklımda kaldı. Kastelle Riva'da, Kır • tutunuz. Karakola götürünüz. valye olarak bulunuyor. Barbaros, Buça nın yuzune bak~ı. .. .. B haber verece1' f\ 

Sek. Jd b . K ik h d d .. l . . . . k ' gun once uçaya ı.edr mızı Horoz otelinde misafirim. Emrini verdi. - ız on yı an erı.. ors· alı ay u un goz erınm 1ç1 ın B a Tü·rklerden evvel şehri ter,. 
Do .. rt Şamlı nefer, bı'r anda Abdurrah· - Yerliler ondan neden memnun gö- ve ihtiras kaynag"ına benziyo!'du. duç 
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b' l'kte dag" çıkacaktı· Bu sefer de öteki kadın söze karıştı. . . . . . k k a am arı e ır ı a 
1
,i 

- Ne iyi tesadüf. Tam bizim gidece· manın etrafını kuşatıverdi. Bu sefer de rünmiyorlar? - Insanlar bırbırlermı onuşara K 'k .. 
1 

'le aıı 
ğimiz yolun üzerinde. kahkaha atma sırası, Abdurrahmana - Sebebi meydanda. Kime sorsanız, anlarlar Buça' Görüyorum ki sen Barbaros orsı a şova yesı 3yı t 

kA d alacag"ınız cevab şu olacak: «Petro bizi mert ve' cesur 
0

bir adamsın! Ban~ her mak imkanını bulamayınca, Buç Abdurrahman, cevab verdi: gelmişti. Bu garip ve cür'et ar eli • d trn k f t kaçırmamıştı of 
kanlı ellerini neferlere uzatarak: soyuyor. Bütün kazancımızda gözü şeyin doğrusunu söyliyeceksin, beni eş: le ~rsabınlı d .. hı'rd~ ı r - İşte, buna memnun oldum. Size var'.• k d .. . 

1 
'? ova yenın u un ugu şe '"o 

fazla bir yorgunluk vermeden, lUtfu • - Asker efendiler! .. MuhtE>rem ami- aldatmıyaca sın, egı mı· 'k ı ı h k'k. d ı 1 t kil ed1ı ~ 
nuzdan l·stüade edebı'leceg"im ... Şu hal· rinizin emrini üaya başlamadt>n evvel, - Şövalye dışarıya çıkmaz mı? Buça kaşlarını çattı: . ~ıuaBı ı~rrazş aı·mı a1ldae ~~::ıço~ itaıyıııı}l 

- Yılda dört kere .. her mevsim giri· - Zaten söylediklerim doğrudur. Is· "' · ııof de, yolumuza devam edebiliriz. ona bir cevap vermeme müsaade et - k d ( ArJ-Ab-ı ~ 
Kadının biri, ötekinin kulag" ına eg" il· menizi rica ederim ... Cevabıma gelin· şinde debdebe ile nehir denardınfa iner.. terseniz yerlilerden de bunları öğrene· ~~-~ •• ~: ........................................... . 

- Neden onu başınız an e etmi • bilirsiniz! Benim en büyük kusurum miş: ce, zabit efendi.. ağzıma, bir damla bi-
le içki koymuş bir adam değii!m. Mec· yorsunuz? doğru söylemekliğimdir. Petro doğru· j\T~b l J 

- Hayret!.. Bu; nasıl Berberi, böy • _Gelen giden korsanlar onu çoktu· luktan, mertli~ten hoşlanmadığı için, u e Ç 
Is. l ·ı d · d d ha nun olduğumu da zannetmiyorum. Bu 

1 le ... Bir panyo ası za esın e!l a . . . . tarlar .. yanındaki muhafız ar çok kuv~ bir çok kimseleri istemiyerek şehirden E-czaneler _,.r 
düzgün söz söylüyor. m~mlekette, ıçkı ıçe;ılerı~ omuzlarına vetlidir. Halkta silah yok .. şövalyenin dağlara kaçmağa mecbur etmişti. Ben Buıece nöbetti olan eczaneler 1f"1"'" 

Demişti. Öteki kadın buna cevab ver- ellı kkırbaç vurmak ade~. 1ıs~. şu halde muhafızlarına kimse karşı gelemiyor. de bunlardan biriyim . 
mek istemişti. Fakat verememişti. Söz· ~l~ . ırbaçlakrın bak~alrnde? 11 ~ :zzaçt .. zakt~: Barbaros, Buça'yı dikkatle dinliyor- _Pekala. Bizim kaptanımm şu sahil· 
1eri, dudaklarının ucunda kalmıştı. 4 ınıze peş eş çe 1 esı azım. un u d .. · t · · r j · ı 

görüyorum ki, zatıaliniz bir hayli sar- uK. tt 1 r de bir köşeye gommek ıs emışsın. yı 1 
Çünkü, iki adım arkalarından korkunç h • h 1 • . onuşmayı uza ı a .. ama, biz buradan gittikten sonra onun , 
bir ses: lmoşsuknuz. Halt~ b? saBr 

0
!_u?un e~e~ı - Petronun maiyetinde kaç muha- mezarını kaldırıp atmazlar mı? 

1 o a gerek kı; ır erut:rı gencını, 
- Hey, kadınlar ... Ve, sen .. koca Ber· b Ş 1 k . t k'f kt a· fız var) - Hayır. Çünkü, Korşikalılnr kendi .. . . b .... k 1 t eş am ı as erın ev ı e mu· e ır o· .k. .. k 

1 
k .. 

1 
b" 

beri' Yaptıgınız ışın ne uyu· reza e 1 .. b'l d" .. . - l ı yuze ya ın.. topraklarında suçsuz o ara o en ır 
oldu.ğunu düşünemiyorsunuz, galiba) ... Şamhıyalcdagınbı ı .e huş,~nemı)'b·~rstunu7... - Bütün adayı iki yüz kişi ile mi adamın mezarını, kendi babalarının 

1 

. k u a e, en sıze a ısane ır avsı • . 
Böyle sokak ortalarında cılveleşme , . d b 1 B k h' d muhafaza edıyor? veya kardeşlerinin mezarı gibi muhafa-

h H lb k. sıye e u unayım. u oca şe !r e za- .. d" b 
Gotların zamanına ma sustu. a u ı b t . l'k d f d . Buça gul u: za ederler. Bu, onlar için dini bir orç· 
0 devir çoktan geçti. Hadi bakalım .. e- ~. a ~azı~ı.na dmua~ın 'eli~. e.n: ~; ~~n, - Hayret ettiniz, değil mi? Petro, tur. Eğer bunu yapmazlarsa, memleke-
ğer kırbaç yemek isteme?.seniz; derhal gtrnuze kce. t ır aya. yleA tfgınıb a da 1 an çok kurnaz bir adamdır. Korsikalıları te uğursuzluk geleceğine inanırlar. 

. . 'd' e e ıs emezsenız, u en ura an çe- • . . ktan seyret d d b' k bur~dan d:folun evlerımze gı ın. kilip gidiniz. Şu dilber İspanyol hanım- bırb.ır~ne t~t~şt~~up uza - Buçanın arkasın a uran ır aç yer-
Dıye bagırdı b 1 - . 1 M' f' mesını çok ıyı bılır. li bu sözleri teyit edince, Barbaros, Sa-. .. . ları da ana yo gostersın er. ısa ır • K .k 11 b sekiz vıldanberi 

1 
.
1 

. · ld 
Abdurrahman, sur'atle başını çevı • perverJik vazifesini ifa etsinlP.r. - orsı a ı ar unu - ih reisin gümu mesıne razı o u. 

rip arkasına bakmıştı. Arkasında, yaka- Zabit evvela ellerini havaya doğru anlıyamadılar mı? O gün bu meşhur Türk denizç!sini sa-
ları \'e kolları sırma işlemeli salta ve kaldırm'ış· - Anlıyamazlar .. çünkü ada.nın her hilde büyük bir kayanın dibine göm • 
şalvar giymiş bir Arab zabiti ile dört _ A ' All h 1 Bu sözler bana köşesinde başka ırka mensub ınsanlar düler. 
barba ( 1) lı Arab askerini görünce bir k ma.~ 

1 
.a ı~ ... Yemin ederim k: yaşar .. ve bunların hepsi birbirine düş· Türk denizçileri Salih reisin mezarı-

! t K d 1 d k k l arşı mı soy enıyor. .. . mandırlar. 
an şaşa ba~bı~ ıl. . a ın akr 

1 
a 

1
°rdu a • bu herif, hem sarhos.. hem mecnun.. b t a··rt · 

rından ır ır erme so umuş ar ı. h d h t ~ b' k"stahd - Garib şey! Pctro u esa u en ıs· 
em e ayre e şayan ır u ır. tifade ediyor demek .. ? 

Abdurrahmanın şaşalaması, uzun Tutun - Evet. Bu, bir tesadüftür. Eğer 
sürmemiştL Derhal tabii hali.ni ıktisap D' . b .. t 1 

k' t 1. · b' if d ·ı ıye agırmış ı. Korsikalılar bir ırka mensub olsa ardı, 
etmişti. Sa .ışntı··ve e aşsız ır ' a e ı e Dört Şamlı nefer, harbelcrini kol • damarlarında bir milletin kanını taşı-
ccvap vermı . b' 1 . 1 ve Peı _ Zabit efendi! .. Müsaade ederseniz, tuklarının altına alarak, Abdurrahma· salardı, çok çabuk ır eşır er · 

1• . k d' hesabıma cevap vere- nı tutmak için ellerini uzatmıslardı. roya çoktan yol verirlerdi. 
evve a sıze en ı h .. b .. ( Ar1cası ~ar J Buça bundan sonra Barbarosa Korsi-yim ... Bu memlekete enuz ugun a • d k 
Yak basmış olan bir yabancı olmakla ka dağlarından bahse ere : 

h - Şu gördüğünüz tepelerin hepsin • 
beraber görüyorum ki; Gotlar, erşey· de kan davasından kaçan insanlar gö-
den evvvel bu memleketten nezaketi 
alıp götünn'üşler. Ve, yerlerini sizin gi- çebc halinde yaşarlar, d~i, e~er şöval-

ye adada ad5let1e çizilmış bı:- kanun 
bi kaba adamlara terketmişlcr ... Yolu- ilan etseydi, halk şimdiye kadar bu kan 
nu kaybeden bir yabancıya, yol gös • davasından çoktan vazgeçer, birbirile 
termek lfıtfunda bulunan şu iki dilber 
İspanyol kadının hareketini rezalet di· kardeş gibi yaşardı. 

- Sen de dağda mı yaşıyorsun? ye tasvir ederseniz; kadınlara karşı 
hürmet göstermesini bilmeyen sizin gi· - Evet.. 

.,.. - Adamların var mı~ bi Şamlı zabitlere ne ünvan vereceksi- ~ _ 
niz .. liıtfen, söyler misiniz?.. 00lA~AHA1~1Nl7 - Kırk beş kişi kadar var .. 

Bir an, sükfıt ile geçmişti. .. Abdur • 1= AK AT - Epeyce kalabalık. Dağda ne Ya • 
rahmanın bu zarif, fakat çok ac.ı mu.· ::·· ··P.:~\l//LSon Posı:a parsınız? 

b ~ Buça başını sallıyarak manalı bir 
kabelcsi karşısında onları derın ır DAi< 1 ,, [3 1 R., 1 LA N ,, gülüşle· ceva b verdi: 

(1) Küçük ve kısa mızrak. L BÜTÜN OU<EYi HER GÜN OOLASlll.. - K• -·0 riz .. limon, portakal 

dır: 

İstanbul cihetindekiler: ııos'' 
Aksarayda: <Sanml, Fenerde: < jl' 

mettinl, Kş.ragümrükte: (Kemal>·~) 
yazitte: {~dor), Samatyada: (l?tdt#' 
Şchzadebaşında: (İ. Halll), Eyilpte:~ı 
met Atlamaz>, Eminönünde: (Benuılııd' 
Küçilkpazarda: <Yorgl), Şehreın 
(Nazım). 

Beyoğlu cihetin dekiler: ,.O' 
İstiklal caddesinde: (GalatasaraY\,..r 

nelbaşında: (Mntkoviç), Galatada~9p 1 
nlyol), Fındıklıda: ( Mustafn ~) 
Cumhuriyet caddesinde: CKürkÇ ıo-9 1 
Kalyoncukulluğunda : ( zarıropO ~'· 
Firuzağada: <Ertuğrul), Şişlide: ( 
Beşiktaşta: (Süleyman Recep). 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalarda· ~t ' 
Üsküdarda: (Ömer Kenan>, sar ı<JI' 

de: (Nuri), Kadıköyünde: csnadet;;.ıı I• 
man Hulüsl), Büyükadada: ~ 
Heybelide: CTanaş). ~ 
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Kadın isteyince •• 
(Baş tarajı 13 üncü saJıijede) 

..._ Çünkü bu mektup biraz da benim 
~lemek istediklerimi söylüyor. 

1 
T. Cumhuriyet Merkez Bankası 

22 • 5 • 1937 Vazireti 
Yüıündeki hayret ziyadeleşmişti: 
.._Ne demek? 
.._ Şu demekki sizi görünce bu mek

ttıhun sahibinin duyduğu şeyleri ben de 
"uYtnıya başladım. 
h Birdenbire kahkahalarla gülmiye baş
Yarak: 

~ .._ A! Ne tuhaf adamsınız siz, dedi, böy
her duyduğunuz şeyi ort:ıya atmak 

doğru mu? 
:Boynumu btiktüm: 
~-Ne yapayım, pek acemiyim. Sonrn 

lıoyıe bir duyguyu ilk defa size karşı du
)UYorum. 

. Galiba böyle açık konuşmam hoşunn 
&itmişti. Elindeki mektubu fırlatıp ata
tak: 

.._ Açık konuşmanız tuhafıma gitt: am
!tıa, dedi. Bu sevimli bir adam olduğnnu
tlı söylememe mani değil, her cuma ht!Şt<? 
'1ıbaplanmı kabul ederim. 

l:rtcsi gün cuma idi. O gün ilk def.ı 
)~hanemi katiplerime emanet ederek 
~te ona gittim. Beni eteklerı yerlerde 
'iitünen, ince uzun vücudunu nefis kıv
l'lınlarla saran dudaklarının rengine eş 
~l bir elbise ile karşıladı. Salonunda 
~ler yoktu. O günden sonra her cu
:: beşte ona gitmiye başladım. Bana ha-

tta bir sürü başarılması güç öavadan, 
~~ zevkli şeyler de olduğunu ihbar et
!tııŞti. Hele güzel bir kadını sevmek bu 
;vkıenn başında geliyordu. Mes'uttum 
~ bu saadetimi yanlış gelen bir mektu· 
tı rnedyundum. Bu mektup beni da1C.ı
l rn Uykudan uyandırmış, saadetimin yo-
4rıu göstermişti. Bir yıl geçmeden onun
l"ıl;~endim .. ;Fakat, iki ay sonra da ay-

AK T 1 F 
KASA: 

Altın : Safi kilogram 
BANKNOT •••• 
UFAKLIK •••• 

• • 
2.1.043.637 1 __ 29.599.558,25 

• • . 16.5~1.373,-

• • • • 1.092.7:~9,52 

Dahildeki Muhabirler: 

Türk Lirası • • • . • . . . . . 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın : Safi kilogram 5.054.479 
Altına tahvili kabil Serbest dövizler . 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring baki-
yeleri . . . . . . • • • . • • 

Hazine Tahvilleri : 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Senedal Cüzdanı : 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT .• 

. . . . . 

. . . . 
E•ham ve Tahvilat Cüzdanı : 

(Deruhde edilen evrakı nakdi
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymetle) . 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanılar: 

Altın ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiaaedarlar . 
Muhtelif • • . . 

Yekün 

1.082.964,05 

7. 109.529,31 
47.734,81 

42.263.81 S,05 ·--

1-
158.748.56~.-

13.372.427.-

' 2.00ü.000,
__ 2~ 5!l~·t325,22 

37.563.770,47 
_3.8)7.800,77 

6G.492,10 
,_ 8.55!.!304,31 

Lira 

47.273.730,77 

1.082.964,05 

49.421.082,20 

145.376.136,-

27 .553.325,22 

41.421 571 ,2i 

8.618.29 i,41 

ı 4.500 000,-
I- 11.734.333.'J? 

1 337.00!.439. 1 

J 

PAS 1 F 

Sama ye . . • • • 
ihtiyat Akçeai • 

Adi ve fevkalade 
Hususi . . . 

T edavüldek1 Banknotlar : 

Deruhdc edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 

Deruhde edi. evrakı nakdiye bakiyesi. 
KarŞlhğı tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vazedilen • . . . . • 
Reeskont mukabili ilaveten t~d. vazed. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler • • • • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring b:ı
kiyeleri . . • • • • • • • • • • 

Muhtelif: 

Yekun 

2 ,...rrt 1933 brihinden itibaren: 

1 
2.105.172,40 
4.516.007,70 

158.748.56Z,-

13.372.427,-

145.3'7G.13U,·-

19.000.000,-
12.000.000,-

1.463,99 

22.670.479,01 

İsl:onto haddi % 5~ Altın üzerine avans % 4!-

-- ___ S!2!!S 

Lira 

15.000.000,-

6.621.180,10 

176.376.136,-
14.052.841,03 

22.671.943,-

102.279.339.G 

337.001.439,16 

~ 'llakın bu nasıl oldu. Bir gün kanının 
Ilı de olmadığı bir saatte onun kağıtlan
dı~~ştınrken elime bir arkadaşına ya-z- ~~--------------------~·------------------------------------~ -- - ~~- ~--------------------
~ ~~~pg~~K~m~m~- ~---~---------,----------------lıı;~~ayet emelime knvuştum, d•y"'du. 1 inhisarlar Ü. Müdür .j ·· . . 1 l ~ l : 1 
lt11t1Yorsun ki zengin ve meşhur bir avu- '-I-•1•4-08_k_il_o_L_i_ta•p•o•n·, 6•3•3•J•d•lo-~ne, 633 kilo alçı pazarlıkla satın alına . nktır. 
\erı rı apartımanında oturuyordum. Za -
l'a buraya taşınmamın sebebim de onn II - Pazarlık 28/V /'J37 tarihine rac;t layaıı cuma günü saat 16 da Kab ıt .. şta 
~b'kırı olmayı istememdi. Sana öbür mek- levazım ve mübayaat şubesi;ıdeki alım komisyonunda yapılacRktır. 
ı... Utnda anlattığım gibi avukat işinden III - Şartnameler parasız olarak lıergün sözü geçen şubeden alınabılir 
Jdika bir şey düşünmiyen sersemin bıri IV - İsteklilerin pazarlık için t..ıyin edılen gün ve saatte 7& 7,5 güvenme pa-
ttı· Onu nasıl elde etmek için bir çok za- ralarile birlikte adı geçen komısyona gelmeleri ilan olunur. c28 His li: k~~amı yordum, sabah yazıhanesine 
~tl c~gı saatlerde kaç kere en şık tm·a
~rıerı~i giyerek balkona çıkmıştım. Na
Orı dıkkatini çekmek kabil o!mamıştı. 
4~n erkence döndüğü akşamları kol -
İatnış, merdivenlerde tesadüfler hazır -
Ilı 1t1:1ım. Düşünce ile önüne eğik b~şı
hına ldırıp bakmamıştı bile. Sonunda ak
liy başka bir oyun geldi. Ne yaptım bi
~: nıusun, kendi elimle gene bana ya-
'ı.arı ~ :teşli bir aşk mektubu yazdım. 

KUMBA.RA 

'----·------!s_t_an_,h_u __ ı __ B_e_ıe_d_i_y_e_si __ ı_· ıa_An_ı_a_r_ı _________ ı 
Karaağaç pay mahalli ahırlarında 31 mayıs 938 tarihine kadar birikecek sığır 

gübreleri satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde gi· 

ren bulunmadığından pazarlığ'l çevrilmiş tir. Bu gübrelerin hepsine 300 lira bedel 
tnhmin olunmuştur. Şartnamcsı 1evazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 22 
Iıra 50 kuruşluk ilk teminat makbuz ve ya mektubile beraber 3/6/937 perşembe 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulun malıdırlar. (2995) 

o 

BIRE, 
1()00 
\!EPEN 

Olçü üzerne # 

Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dUışkünlüğüne 

FeDDI 
Korıalar 

lliı:tı ~ _uzerinde adresim vardı. Guya be
barı ıçın çıldıran bir erkek bu mektubu !ile: Yazmıştı. Küçük bir çocukla bu 
ilıad tubu ona gönderdim. Ya zarfı aç -
tôıı;n. Yanlış geldiğini anlıyarak geri 
~ erırse diye ödüm kopuyordu. Bunun 
~b·~Ocuğa bırakıp kaçmasını sıkı sıkı 
ltıbuı ettim. Tesadüf yardım etti. r.rc>k
lt~d?a~n aşağı kadar kendisı okumuş. 
litı'ı. 1n:1i mektupta müthiş methetmiş -
ita.ık Nıhayct sersemin gözündeki perc'!c 
harı tnış olacak. Mektubu getirdi. Elilc 
di~ta Verdi. Artık işi bu raddeye getir -

W~LJ\OIR 

lııtiyenlere ölçü 
tarifesi gönderilir 

EmlnffnU 
lzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA. 

Oreopulos 

L en s 
IJttak 0nra onu kolay kolay pern~errıdcn 
~lad ~ıyacağımı anlamışrndır t abii .. tş 
lıteğ ıgın gibi oldu. Onunla evlendim. 
lıJ d:~c bildiğimden de zenginmiş, be -
llıı .. , 0Yle seviyor ki.. Ona her ıstcdiğimi 

~u 
~rı bnıc.ktubu okuduktan SQnra bir zn-
~ba nı bu tuzağa düşüren nbüı· mek -
' ~c karıma lanet ettim. N ih aye t u -
1- aySUren bir mahkemeden sonra karım
llıtı 0~11dık, ne kadar güzel ve hoş bir ka
l~tı'ı<i Ur~ olsun beni aldatması on~ kaı şı 
Şitn~~ı bütün sevgiyi silip süp'• •1üştü. 

tı.ı dud ı k<'hribar gö7Jü, gül tcnlı, karan
~lltnrn aklı kadını çoktan unuttum. U -
~ ada adığım, kendimi cin gibi zeki hir 
Q~Uııu mı biJdiğim halde böyle bir kadın 
~ tıa hudalacasma aldanışımdır. 

arınki nushamız~a: 
Dit · · · encının mırası 

"-.___Çeviren · F. Vara/ 
~._ _____ .....! 
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Taklitçilerden 
sakımmz. 

Emniyet Sandığı miidiirfüğiinden: 

Cağnloğlu Çatalçeşme sokak 30 No. dük -
kiında kömürcü Bay Hasan 10/ 61935 tarihin
de sandığımıza bıraktığı paro. içln verllen 
1119 numaralı kumbara cüzdnnını k:ı.ybcttı· 
ğini söylemiştir. Yenisi verlleceğlnden eskisi· 
nin hükmü olmıyacağı llft.n olunur. (870) 

Mlterclm Araaıror 
EcnehJ bir müessese tarafından 

İngilizceden TOrkçeye ve Frnnsız
cnrlan Tllrkçeye ıa.yıkile tercnmeye 
muktedir Jyl bir mütercim aranı
yor. Taliplerin (:MUtercinı) rumuzile 
1~tnnbul 176 numerolu postu klllll

~ su nclresine yazmaları. 41m 

~--~--~~~~-----------·--

~ayıp ehliyetname: Dünkü 26 mayıs çar -
şamba günü sat 12 de Taksimde BilUircu so
kağında Merkez mektebi önünde arabacılık 
chliyetnamemi ko.ybettlm. Yenisini çıkara

cağımdan eskisinin hük:mu yoktur. 

Aksaray Büyük Langa Karnkol 
caddesi No. 11 de 1459 numarala 

Aracabı Elvan 

on çıkan son 
dere..... ·· · -. muesaır Keskin •• •• 

uş~tme, Kaşeleri • 
grıç, nezleye ve ağrılara bire birdir. Bahçekapı 

SALİH NECA Ti 
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16 Sayfa SON POSTA 

V aill ve yaisız acı badem , yaisız kar ve yarım yağll sece 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

ihtiyarları gençleştirir, sençleri cüzelleştirir. 
HASAN l•mln• ve marka•ına dikkat. 

HASAN DEPOSU: lsT ANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOÖLU, BF.ŞtKT AŞ. 
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Bu adamı canından 
bezdiren ıey : 

GrciPIN 

i tecrübe edinciye 
ka<. 'ar çekmeğe 

mahkum olduğu ağrı 
ve aızılardır. 

GRIPIN 
En ş iddeti ; baş ve diş 

ağr1lar .nı keser 

G RIPIN 
Romatizma, sinir, adale, bel ağrılarına 

karşı bilhassa müessirdir. 

GRIPIN 
Kırıklığı, nezleyi, soğukalgınlıklarından 

~NE MUTLU ... 

Ne mutlu o 
gfizel kadına 
ki, güzelliğini 
muhafaza etmesini bilir. Ve 
yine ne mutlu o gilzel olmıJall 

kadına ki gilzellqmeaia 
aırnnı bilir. 

KREM 'IENOS 
biltün gtb:el kadınlarla ..... 
olmıyan yabud gilzel fiillmaiJd 
kadınlann biricik do.tacl•· 

Sofrada 
mütevellid bütün ağrı, sızı ve 

sancıları geçirir. 

IRBllAB SOFRA TUZD 

fakat MUTFAKT ••• 
•• • .t • • ~- .. ,..;zi"'-r .. ; ... :r~-' ,J_.. .. ·.rJ• :. -

inhisar 
MUTFA TUZ DAN 

ŞAŞMAYINIZ! 

• .. 
POKE R PLAY J 
R A_'ZOA _ ~~~E-" 

POKER 
Tıraş bıçaklan 

8ERT SAKALLAAI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

DIŞ T ABIBI 

RATIP T0RKOÖLU 
Ankara caddesinde : MaSP.rret oteli 
karşısında (88) No. h muayeneha· 
nesinde hergtln saat on dörtten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 

·-------
Son Posta Mathauı 

Neşriyat Mü., Qij•ü: Sellin Ragıp EMEC 
, 4 

Zilhrevi ve cıld h1to;talıkları 

Mülehassısı 
•• er. Hayri Omer 

ü~lerlen sonra Beyoğlu Ağacami 
k",r~ısmda No. 133 Teleron : 43f>86 

Dr. H AF 1 Z CEMAL 
(Lokman Hekim) 

.. 
El, ayak, koltuk terlerini k_.., 
nabot kokuyu gideren Jestı
sıhbi pudradır. 

Dahiliye mütehassası : Pazardan maada 
hergun (2 - 6) Dlvanyolu numara 104, ev te· 

iNGlLtz KANZUK ECZANf.SI 
BEYOÖLU • lST ANBUL 

lefonu 22398 - 21044 1 ~---------"""' 

,. TÜRKlYE Bi.RlNCI 

TERAZi FABRIKASI 
Hauaa, zarif ve mukavemetli 

Hercina TOPA NE terazileri 

T arb ve ölçü aletleri 

Mamullbnı tercih 

edlnl• we taklltl• 

rinde• .. kınınuL 

lstanbul, Tahtakale caddesi No 68 
Satış depolan: Kantamlar cad. No 46 

Marpuççular caddeai No 51. 

29 Mayıs Cumartesi akşamı Sevimli ve maruf 

PANORAMA 


