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Türkiye - ingiltere iktısadl münasebatı inkişaf halind81 
Londradan gelen haberlere göre -'ı ---------

·Mali bir kombinezonun 
ana çizgileri üzerinde. 
mutabakat has.11 oldu 

Memleketimizde bir lokomotif fabrikası kurmak 
isteyen lngiliz irubile de müzakereler ilerledi 

( Ankara hususi muhabirimiz bildiriyor ) 

--........................................ -.... ·-

Atatürk ün 
Yunan milletine 

mesajlan 
"Müdafaa kuvvetlerimiz 
ayrılmaz kuvvetlerdir ,, ----------------Atina, 27 (A. A.) - Türkiye 

Reiıicumhuru Atatürk, Baıvekil 
l.met lnönü ıerefine verilen ziya
fet eınaıında telefonla gönder
dikleri mesajın zeyl olarak ayni 
aqam qağıdaki yanyı de tele
fonla bildirmiılerdir : 

• • 
ismet lnönü, dün 

Ankaraya gitti 
Başvekilimiz, öğleden sonra lngiliz sefirinin ça 
ziyafetinde bulundu, şehirde yaya olarak bir gezin 

yaptı ye akşam üstü trenle hareket etti 

İngiltere Kralı Sa Majeste altıncı Jorjun taç giy 
nıe merasiminde Türkiyeyi temsil ettikten sonra 
AHnada Yunan hükiımeti ricalile mühim siyasi te
maslar \'e mülakatlarda bulunan Başvekilimiz fs. 
r.ıet Inönii, beraberlerinde Bayan İsmet İnönü, Or· 
general Kazım Orbay, Amiral Şükrü Okar. bulun .. 
ciuğu halde dün saat on ikide Güneysu vapurile 
şehrimize gelmişlerdir. 

Başvekilimizi karşılamak üzere Galata nhttmına 
~ .-/ HLivük i\fillct Meclisi ikinci reisi Hasan Saka, Vali 
___ .. -.-... -.. -... -•• -••• -•• -•• -... -.. -... -•• -•• -... -•• -... -•• -•• -... -...... ve ~Belediye Reisi Muhittin Üstündağ, Orgeneral 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Kara.bük fabrikalarının temel atma merasiminden bir intiba: lngiliz grupu 
meclisi idare reisi nutuk söylerken 

Ankara (Hususi muhabirimiz bildi· başlanması dolayısile Maliye Vekili Fu 
ti.yor) - Ankara 2 7 Mayıs: at Ağralının mali vaziyet ve malt işler 
...,,1937 bütçe projesinin müzakeresine (Devamı 5 inci sayfada) 

Bütçe müzakereleri 
bugün ikmal edilecek 

Diin evkaf, posta telgraf bütçeleri kabul edildi, polis 
teşkilat kanunu görüşüliirken emniyet memurlarının 

fedakarlıklarından takdirle bahsedildi 
Ankara 27 (Telefonla) - Meclis yann Yarınki celsede görüşülecek bütçeler 1k

l~37 bütçe projesi üzerinde miizakerel~ tisat, Ziraat, Milli Müdafaa, Fabrikalar 
~devam ederek tamamlıyacaktır. (Devamı 11 inci sayfada) 

r-----------------------------------------, 
Musolini sil8hlarm tahdidi için 

Ruzvelte başvurdu 
[Yazısı 3 üncü sayfamızda] 

~ ............................... , .•........................•... 

Sivasta sellerin Yaptığı 
büyük tahribat 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Trenin üçüncü 
mevkiinde seyahat 

eden bir Vekil 
----- * .... ----~ Kontrol memuru üçüncü biletile-

ikinci de oturmak için bir lira 
veren kasketli zata bağırdı : 

"Olamaz, üçüncüye dönün 1,, 

Ali Çetinkaya 
(Yazısı S üncü sayfada) 

Edebiyat aleminin 
en taze dedikodusu 

. 
Yahya Kemal, Orhan Seyfi 

ve Yusuf Ziyayı dava 
ediyormuı 

Or1ıan Seyfi Y a.hya Kemal 
(Yazısı 11 inci sayfada) 

Fahrettin Altay, General Ali Fuat, General Salıh, Ba§vckilimizin dün alınan 

General Ekrem ve diğer generaller, Emniyet Mü- yeni resmi ve 1stanbula mu 
dürü Salih Kılıç, Sofya elçimiz Şevki, VaI'§OVa elçi.. sa.Zatından bir intiba 
miz Ferit, İş Bankası Müdürü Yusuf Zi- Nuri, Liman Umum Müdür muavini 
ya Oniş, İnhisarlar Umum Müdürü Mit- mit Saracoğlu, Deniz ticaret müdürü 
hat Yenel, Gümrük Başmüdürü Mustafa (Devamı 5 inci sayfada) 

• 
lngiltereye çıkarılan 

lspanyol çocukları 
dehşetten kurtulamıyo 

lngiltereye çıkanlan çocuklar Üzerlerine çevrilen sine 
makinelerini, makineli tüfek sanıp kaçıştılar 

İspanyada harbin bütün şiddetile sundan yalnız sekiz yüzünü İngiliz 
devam ettiği Bilbao havalisindeki ço· biline çıkarmıştır. İlk günlerde bu 
cuklarm tahliyesi işi büyük bir inti • rular yerleştikleri İngiHz sahiller· 
zam dahilinde yapılmaktadır. J havada uçuşan tayyarelerin 

Son günlerde hamulesi yalnız ço - !erini duyunca büyük bir k 
cuklardan ibaret olan Habana vapuru kuya kapılarak, İspanyada olduğu 
Bilbaodan aldığı 3800 mim min1 yolcu- (Devamı 2 inci sayfada) 
........................................................ 
r 

Son Postada iki güzel roman 
Z81oğlu Rüstem· 

Büyük tarihi roman 
Zil oğlu Rüstem! .. Tari}ı ve efsa -

neyi nefsinde cemeden bir kahra· 
mandı. 

Onun maceralarını okurken İran 
tarihinin esrarlı dekoru içine gire • 
ceksiniz .. Rüstemin babası Zal, Key-

kubat, Keykavus bu romanın şahs 
yetleri arasındadır. 

Halk dilinde asırlardanberi dol 
şan bu nefis efsane Son Postada t 
rihi vesikalara istinaden çıkma 

başlayacaktır. 

---•---

TUZAK 
Senenin en güzel aşk romanı 

Evlenme dairesinde herkes heye -
can içinde bekleşiyor: Genç kız acaba 

nerede kaldı">. Neden bu kadar ge -
cikti? .. Halbuki gecikmemesi lazımdı. 

Damad da bekliyor?. Yüzü sapsarı ... 

Onun bugün gizli bir di.işüncesi v 
Acaba genç kız gelecek mi, gelmi 
cek mi? .. . 

İşte ilk tuzak. .. Süheylfınm koca 
na kurduğu tuzakların birincisi! ... 

Birkaç güne kadar baş ıyoruz 



-----------------, 
Her gün 

Balkan paktı 
Ve Atatürk 

Yazan: Muhittin Birgen -
• 
O 

smet lnönünün, Atinada ziyafet-

te bulunduğu gece, Atına ile 

Resimli Makale: 

Eski bir Türk sözünde: 

. . 
80.H ,OSTA, 

X Borç gapmagınız! X 

Tecrübe edilmiş bir kaidedir: 

Mayıs 28 .,_ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Old~ğu için 

Bagii.n Konamaliı 

/ngilter eye çıkarı/an 
/spanyol çocukları 
Dehşetten 
Kurtulamiyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bi, kaçacak yer aramışlardır. 

Bu çocuklar hakkında tetkikatta 
bulunan bir İngiliz gazetecisi gördük' 
lerini. şöyle anlatmaktadır: 

cBu esmer yüzlü çocukların göz -
lerinde derin bir zekanın izleri var. 
Hepsi de çevik, atik .. gene, bu mülteci 
çocuklardan bir grup gemi limana ya· 
naşırken sinemaları alınaca_ğı sırad~ 
;üzerlerine çevrilmiş olan sinema ınakı

Ankara arasında, Atatürkle ismet İnönü 
ve Atatürkle Bay Metaksas aralarında 
teati edilen telgraf ve telefon muhabe
resini dikkatle okumak lazımdır. Türkı
yenin Cumhurreisi ve Türk milletinin 
Büyük Şefi, bir taraftan Türk ve Yunan 
milletleri arasındaki dostluk münasebet
lerine coşkun bir üade veriyor ve bir 
taraftan da onun bu coşkun dostluk his
lerinin, bütün bir Balkan ve Balkanlı 
meflıumu içinde, Yunanistan büyükler~
ni de coşturduğu görülüyor. Bu, hakika
ten lezzetle ve heyecanla görülecek bir 
hadisedir. Bu hadiseyi tahlil etmek. onun 
içinde gizlenen derin hakikatleri görmek 
lfızımdır. Bu, yalnız, ismet İnönünün zi
yareti vesilesile tezahür etmiş bir hıssin 
eseri değildir; belki de bütün bir deha
nın ve bütün bir siyasi ömrün, muayyen 

- Yoreanına göre ayağını uzat, denilir, eski bir Amerika 
sözünde: 

- Hayata yeni atılmış bir gencin 
kalmasını mu<lp olan ilk hata: 

ölünciye kadar sem nesini, makineli tüfek sanıp kaçınlj • 
lardı. 

- Kesene göre yap, nasihati verilir. - Borç yapması, borç ile yaşamasıdır. 

hedeflere doğru senelerdenberi takip et- ) 

tiği bir siyasetin yeni bir üadesidir. Ya- ( s lf"'W ıı:::2P A IE5) A S O N D A 
ni, ifade yeni, fakat, fikir ve siyaset, '-// ~ ~ 

onun dehakAr kafagnda, hakikat eski- "-........................................................................................................................... ~ 

Parlak bir güneş altında kampları· 
na sevkedilen çocuklar, birden bastırar. 
yağmur ve şimşek gürültüler! altındı 
yerlerine ulaştırıldılar. 

Otobüsten ilk atlıyan Sen Sebasti • 
yenli 12 yaşlarında Rafael Ramirez ol• 
du. Ayağında lastik ayakkabılar, a~ 
kırmızı çoraplar vardı. Kısa lacivert 
pantalon giymiş, sırtına, garip desenlf 
bir süveter, onun üzerine de gaınseli 

dir ve ezelidir. * Japon imparatoru ı· . 
Türkiyenin karanlık ve parçalanm!ı KIJr bir kıza en bügülı HER GüN BiR. FIKRA 

günlerinde, perişan fikirleri bir araya Rillb I dl 1 
toplamak ve yıkılan gönülleri yenl ma- eg ver 
mureler halinde tekrar canlandırmak işı- ı 
ni ele alınış olan Atatürkün büyük mu
cizesi malumdur: Saflıa safha, adım adım 
yürüyerek, bütün bir fikir hercümerci 
ve bir gönül perişanlığı içinden bir milli 
misak çıkardı ve bu milli misak etrafın
da bir araya toplanılmaz zannedilen bir 
memleketi, en muhafazakar, en inatçı 

ve hatta en isi unsurlarına vanncıya ka
dar, kB.milen birleştirdi. Bir ~metin ha
yatı için en doğru ve en iyi siyaseti gör
mekte, onun hayretler verici bir kuvve
te sahip olan gözü, karanlık bir ufuk 
içinde, çıkacak yegane yolu bulmakta h:ç 
güçlük çekmemişti. Gördü ve yürüdü; 
neticeyi hep biliyoruz. 

* 

Olmaz mı? 
Köyün imamı bir akşam camiden 

çıkaTken köyün en zengininin oğlu 
yolunu kesmi§: 

- imam efendi, demi§, benim ba
bam bu köyün en zenginidir. Sen o -
nun önünde namaz kılıyorsun, böyle 
şey olmaz, bir daha görnıiyeyim. 

lma.m, ertesi akşam camie giTerken 
köyün en zenginini bulm~. Oğlunun 
söylediklerini tekrarla~. 

Köyün en zengini: 
- Haltetmiş o, demiş, .re diye ben 

senin önünde namaz kılacağım.. 
Sesini biraz yavaşlatmış: 
- Amma imam efendi, sen de hiç 

olmazsa benim ömime geçmuen de 
yan yana namaz kılsa1c olmaz mı? ·-Çerkeşte 
Gün isimleri 
Her yerden başka 

Cesedi gakılan ve 
Külleri çagırlara 
~erpllen adam 

. ~çirmişti.. otobüsün sağ tarafına kıZ • 
ları, sol tarafına da oğlanları dizdiler. 
Ve bir işaretle iki dizi halinde çadırla• 
rına doğru ilerlediler. 

Oğlanların başında Venga (gel) deJl 
başka İspanyolca tek bir kelime bilme
yen bir rehber vardı. Arkasına düşen 
bir mülteci çocuğun elim tutarak yü "' 
rüdü. Ve dizi de onu hiç bir söz söyle:

eden takip ettL Mültecilerden bir~ 
çadır iplerine takılıp düşünce, bepsı 
birden güldüler. 

Çocukların bileklerine,· hüviyetleri
ni bildiren birer kart takılmıştı. 

İkinci otobüs yolcularını boşaltır 
ken, başlarının üstünde uçuşan tay 
yarelerden biri, aşağıya doğru süzil • 
lünce, kızlardan biri müthiş bir çığlılc 
kopardı ve gözlerini kapadı. 

Lord Snowden Acıklı bir macera 

Geçenlerde ölen İngiliz devlet a • Nisbeten daha sakin ve yaşı 15 gibi 
.damlarından Lort Snowden hakkında görünen kızlardan biri macerasın. şöY 
İngiliz gazeteleri uzun uzun tafsilat le anlattı: 

Aynı Atatürk, aynı dehanın her işi iyi 
gören aynı kuvvetli gözü, Türkiyeyi der
leyip toparlayıp dünkü mağlup ve peıi
şan memleketten bugünkü kuvvetli dPv
leti ve hergün ilerliyen milleti vücuda 
getirirken, bir aralık, nazarlannı milli vermektedirler. Maliye ruızırlığı yapan - Saat yedi suları idi. Daha yatakU fmparatOT Maje!te Hir!ıhiti ç k t - · · ı · her ye in · 
muhitten ayınp beynelmilel muhitlere • er ·eş e. gun ısım erı r Sosyalist Filip Sn'Owden İngiliz mali - idim. Birden ihtilalcilerin tayyareıerı 
doğru da çevirdi ve orada yapılacak bir Japon gazeteleri ve bütün dünya kullandığı isimlerden başkadır: Mese • yesini buhranlı bir devrede çok büyük nin uçuştuklarını, sonra da uzaklaştık• 
iş bulunduğunu gördü: Balkan paktı. ~u matbuatı şimdi Allahın kızı hakkında ıa her yerde pazartesi günü pazar gü- bir iktidarla idare ettiği için kendisine larını duydum. Derken kiliselerin çaıı• 
siyaseti en evvel görmüş ve gerek mem- malümat vermekle meşguldürler. Bu nünden sonra ve salı gününden evvel «Demir Adam> denmiştir. lan çalmaya başladı. Tayyareler telt -
lekette, gere}[ Balkanlarda, onu herkese kız Helene Keller isminde bır Ameri · gelen gündür. Fakat Çerkeşte pazarte- Snowden fakirdi. Öldüğü zaman hiç rar göründü .. Ve şe?re bombalar. y~ğn: 
gösterrniı olan odur. talıdır. Kördür, dilsizdir, ve sağırdır. si günü çarşamba gününden sonra ge- parası çıkmamıştı. Aldığı para sevdiği dırdılar. Sekız ev ~ırde? ateş al~·:. 1;iD Türkiyenin milli bir hudut içinde milli .. • . _ . .. isimlerı hayatı temine kafi gelmiyordu. Bunun ra herkes mezarlıga gıderek olu 
b" ist"kı·ı .11. b" haki . h"b' Fakat Helene Keller kor, sagır ve dıl- len gune denır. Çerkeşte gun . . İ . defninde bulundu Ve daha bizler 0ra 
ıır ı. ~ vhe mı ıd ır mı ıyet ~ ı ı siz olmasına ra~en edebiyat dokto • şöyle sıralanır: ıçın zaman zaman kansı, ngilterede da 'ken düşman tayyareleri Üzerleri . 

o ması ıçın, er şey en evvc • onun ıçın- d t 'h • f A • ·· . - d ·· . ve Amerikada konferanslar vermeğe 1 ' . 
deki kuvvetlerin bir araya toplanması ru ur, arı ve cogra ya greJozu ur. Gırey • pazar k k k b"t 

1 
. . lik mizde uçuşarak bombalar attılar, ma 

lazım gelmişti ve Atatürkün bütün siyasi Kuvvetli bir riyaziyecidir, on iki lisa • Bolu - pazartesi çı ar, arı oca u çe ermın. sen~ a· kineli tüfekle ateş ettiler. 
dehasının ilk hedefi de bunu temin et- na vakıftır. Helene Keller ikı seneden Salı • Salı çığını buralarda temin ettıklen para Annesi, babası ile birlikte tayya;' 

ile kapatırlardı. ı d k k t l l sıSJ mek olmuştu. Bunun gibi Balkan mem- beri bütün dünyayı dol!şarak hususi Çerkeş _ Çarşamba . . .. _ hücum arın an a~a:a , ar a ara or1'-
leketlerinin de, enternasyonal bakımdan, vasıtalarla konferanslar vermektedir. Filıp Snowden oldukten sonra, nu- nan çocuklardan hırı de, epeyce k ~ 
milli h d tla · · d illi t"k,ıı.t Pazartesi - Perşembe tuk falan verilmesini istememiş, vü- tuğunu anlatırken, gönüllülerden 

u u n ıçın e, JD 
15 1 

"" ·ıe Bu har'ka kızın Japonvada verdiği Cuma - Cuma 
miW hfıkimiyetler.iıie sahip birer m. emle- ilk iki ko~ferans 0 kadarw alaka uyan.. cudunun yakılmasını ve küllerinin de yavaşc,? sordu: d' f 
ket ohlbflme1el"I ıçin, a'rlaiatında ,ıhlilaf- . Cumartesi - Cumartesi Cowling civarında İckarnshaw çayırla- - Annenle, baban neredeler şiın ı "' 
lann bertaraf edilmesi ve hepsinin de dırmıştır ki imparator Hiro .. Hıto da .. Çerkeşliler Çerkeşte ve Boluda ku- rıQd& rü2glra aavriıliriaSını ~aSiıet et- Çocuk donuk ve kuru bir sesle ce 
elele verip bir misak vücuda getırmeleri bu kızı tanımak istemiş ve ke?disini rulan pazar günlerini ele' almışlar ve miştir. . ~ l • vap verdi: . .. . 11!'1 
icap etmişti. TUrkiyenin milli misakını saraya davet etmiştir. O akşam ıınpa • .. . . · ekHde isiinlen _ - O zamandanberı gormedun on 
kuran milli deha, bu defa da Balkı.n ratorun, kızı cAllahın kızı> olarak tev· haftanın gunlerını bu ş 20 sene sonra kıyamet rı .. öldüler! 
memleketlerinin Balkanlı misakını, ay- sim ettiği öğrenilmiştir. dirmişlerdir. * 
nı prensipler içinde kuran bir Balkan Bu rütbe şimdiye kadar ancak hane- . kopacakmış Gemi limana yaklaşınca, ana ba~ 
dehası oldu. dana mensup kimselere verilirdi, ilk kadar para ve mücevheratı hazmeden Alenius isminde bir zat tanıyor mu· günü idi sanki.. gemideki çocuklar;. 

Bu fikir, birkaç sene içinde bOtün &1- defa olmak üzere dışardan ve Japon ol- çekebilecektir. . sunuz? Bu adam 20 inci asırda tesis et- ğır~yor. <;>oları karşılamaya gel~~e~ fil' 
kanlarda kolaylıkla yilrüdü. Bütün Bal- mıyan bir şahsa tevcih edilmektedir. Kendisile görüşen Parı Suar .gaz:- tiği yeni bir din ve mezhebın banisi • tecıler, sınemacılar, do.kto~lar dıg uvet" 
kan memleketleri bu siyasetin büyük e- Allahın kızı olmak payesi bir çok im- tesinin muharririne lielene Keller şu dir. Bu mezhebin salikleri (Ehramların murlar da_ karşılık verıyorıuklardı. G elle ' 
h · ı· · 1 kta v b-t·· • d" · ) h 11 ~ - lrt d teye çıktıgımız zaman, çoc an, • emmıye mı an ama e ona u un tiyazlara malik olmayı amir ır. sözleri söylemiştir: esrarı nı a etmege ugraşma a ır • . d k a·ı . hed' d'len bB 
kuvvetlerile arılmakta gecikmediler. . · _ .. b . 1 B _ . _ _ rın e en ı erıne ıye e ı , 
Tü k' Tü k' . :ru k lar k Y Artık Helene Keller hıç musaade _ Bu tevcih beni fevkalade ba tı • .ar. unl.ar suy~ uzerın~e. yuruyerek belçler veya İspanyolca gazetelere sa 6-
..... ~;1.: y r ı~etannın ı ~o ~Üh ~: almadan saraya girmek hakk,na sahip tm' t' Fakat ben bu imtiyazla· ılerleyebıleceklerıne kanıdırler ve bu l çıkınlarile yapayalnız bırer 1' 
._........ unanıs o a ve · ld - 'b" d 1 d d yar e ış ır. kanaatle içlerinden bir çoklannı nehir· rı mış' • • olarak bulduk. Doktorlsf tün Balkan memleketleri müstakil bir o ugu gı ı •. sarayın o _a arın a a ser- n kullanmıyacağım, davet ediimezsem 1 d d . 1 d f da . ı d" şe) e sınmış stlı 

best dolşabılecek, ve onceden haber . . -· V b.lhassa ha- er e, enız er e e e:mış.er ır. hemen işe giriştiler. Papazlar ve hB. • 
memleket olarak ancak bu şart ile yaşı- vermeden Mikadonun masasına oturup saraya gıtmıyecegım. e 1 Bu mezhebin banisi ehramların es- bakıcılar küçükleri soyuyor, bir. d~ 
yabilirlerdi. Bunu hergün bkaı daha yemek yiyebilecektir. zineden istediğim kadar servet almı • rarını çöznıeğe uğraşırken giriştiği bir halinde doktorların önüne götüriiYo ' 
kuvvetle anlamaları anlan birbirlerin~ . . •. · gı· Konferanslar serisin: bitır • takım hesa l t' · d d" l d 
d h Helene Keller Kralın rıvaset ettıgı yaca m. _ P ar ne ıcesın e unyanın muayeneden geçiriyor ar ı ..• a a ziyade yaklaştırdı ve nihayet işler J ı h t 195 7 ı d h - · ı 
bugünkü merhaleye geldi. Bütün bu mc- kabine içtimalarında da bu1unabilece· dikten sonra Japonyayı guze a ıra • yı ın a ma volacagını S-OY üyor - Jıf ()J1ıı 
sut merhaleye gelmiş- olan iş, onun işı- ği gibi, kimseye sormadan ve istediği larla terkedeceğim. muş. Gemide yalnız bir anne vard.~r. re-"' 
dir. Yolu o gösterdi ve kılavuzluğu hep da sırf - biri kundakta olma~ uze JŞ , 
o yaptı. r ı beş çocuğu olduğu için gemyıe aıııı 

* ı· s T E R ı· N A N ı· s T E R ı· N AN M A' !ardır. . arısilB 
• . Dahiliye nazırı Con Sımon k 

1 
fS' Atatürk bugün diyor 'ki: cBalkan müt- d 

1 
ç uk}ar • 

kadı kardı r.-n ıaksilerjn hiç biri durnıuyordu. t-rete ehemmiyet ver- bütün çadırları o aştı. oc tefik devletlerinin Balkanlardaki hudut- Dün Ada vapurundan köprüye hasta b.r n çı - :w- &fil 

lan bir tek huduttur. Bu hududa gör. di- )ar. Gerçekten mecalsizdi, bitkindi, yürümekten aciıdi. iki miyordu. Çünkü taksi otomobilleri köprü üzerine müşteri panr0ç1:~a~o~~~İar mükellef bi~.arı~;. 
kcnler gu-n-tn yak ·ı k ı L.oJuna : L.: iti<"' erirdi, gu""çhal ile merdivenin üst ba.~mı bul- . _ .. _ . ba y~ 

' -r ıcı şuaı e arşı aşır- .. lAl ~· .,.. l f k t k d üşteri 1 1 yasaktır mek ile karşılaşınca tıka sa ıeritJS 
]ar. Bundan hazretmeyi tavsiye ederim.> dular. Oradan bir otomobile bineceklerdi. Fakat gele~ c;e- bırakabilır er, a a opru en m a ma an • Bununla beraber acele acele ceP OS , 
Bu sözler Balkanlarda, Balkan mil!etlPtİ 1 s TER 1 NAN . 1 s TER ı N AN .\t A r ekmek tıkıştıran çocuklar da az 

için yeni bir devrin şiarıdır. Bu şiarı ko- l---------------------....:.-----~..;..;_..~---..;..-..-..-..-.... -.---'"""""---A ğildi. (Devamı 11 inci ıayfad.ı) 



SON POSTA 

TELGRAF HABERL_ER~i~ 

Musolini silahların tahdidi 
için Ruzvelte başvurdu 

Si/ahlanma yarışını önlemek için Musolini, beynelmilel 
bir kon/ er ansın içlimaa çağırılmasını istiyor 

h londra 27 (Hususi) - Romadan a· Dünya teslihatının tahdidini isti - geç vakit İtalyanın Vasıngton sefiri 
L ııa1• n haberlere göre, Musolininin mü· M l' · b k ı b 1 · B S" \ • q ın yen uso mı, u ma sat a eyne mı· · oviç Amerikan resmi lıcalile te • 
!as bir teşebbüse girişmiş olduğu an· lel bir konferansın davetini Ruz\1elt· mas ederek silahlanma yarı~ınm önü -
t~ıl~aktadır. Bu teşebbüs hakkında ten rica etmiştir. ne geçilmesi için Musolinin:n izhar et
~ lllı ~ir iş'ar oln;ıamakla beraber, hü· Musolini, böyle bir konferansın an· tiği arzunun ne suretle karşılandıöını 
Ca~etın ağzı olan rn~şhur muhardr cak R uzvelt gibi bütün devletlerin iti- istimzaç etmiştir. 

0 

bir~danın Journale d'ltaliada yazdığı mad ettiği bir şahsiyet tarafından da- Vao:· t . • h f'l' d 
Inakale bu teşebb"'s" h t' · . . • . . 'iıng on sıyası ma a i ?n e mcv -

•tıı , u un ma ıye ını vet edılebılecegıne kanı bulunuyor.» cut kan t .. ı"t 1 b b 
<llnlaktadır. d' · aa e gore a yanm u te.:::e -:S Bay Gaydanın heyecan ve en ışe ı- b ·· ·· · . . • "' 

ay Gayda diyor ki: f d d b b.. ..k b' laka usu Ingıltere ve Fransanm sılahlan -
......_ Ş a e e en u yazısı uyu ır a masından ··t ll't b. d d b 

t
1
l b'· imdiye kadar, dünya, hiç bir va- d t mu eve ı rr en ıse en aş-ı{ uyan ırmıs ır. k b" . · 

tıa koyle dehşetengiz bir silah yarışı - R · .. t bbü ld a ır şey değildir. Ingiltere ve Fran· 
do· apılmamıştı. Bu yarışı ve ondan eSml eşe S yapı I sa tarafından başlanılan silahlanmaya 

ıı~:c~k. olan tehlike!_eri önlemek için Londra, 28 (Hususi) - Silahların İtalya ve Almanyanm bugünkü mali 
lıırı 0lını Ruzvelte muracaat etmiş bu· tahdidi için İtalya tarafından yapılan vaziyetleri de müsait olmad:aı ileri sü· 
~· teşebbüs resmen teeyyüt etmiştir. Dün rülmektedir. 

0 

ispanya, bir Italyan askeri 
istilisı karşısında mı? 

Sabiha Gökçene 
murassa madelye 

"e~l'ldra 27 (Hususi) - İspanyol hükl'ı
h ' İtalyan muntazam kıt'alımnın İs
~ttı.'Ya harbine iştiraklerine dair, Millet
~y c:rnıyetine yüzden fazla resmi ve~i
~er.~_!Stinat eden müdellel bir rapor gön-

T.~!'kkuşunun ilk kadın uçmam 
edilecek olan bu raporda, Alm::ınlara dair baş ogretmen Atatürk kızı Sabiha 
hiçbir itham yoktur. Gökçene Türk Hava Kurumu tara· 

ispanyada anarşistler hUkOmeti! tm~an_törenıe bir murassa ~nadalye 
verılecektir. Hava Kurumu bu mü· 

Perpignan 27 (A.A.) - Aragonda B~r- nasebetle yarm Merkez binasında 
basto mıntakasındaki Anarşıstlerin L i· . ·•ııştir n . 

taıc~ raporda, İspanyanın muhtelif mın
ta~ arında harbeden İtaiyanların mun
ı.11 ~ efrattan mürekkep olduğu ve bun
~eti ldare eden subayların Romadakı as
lerelt 1'11akamlardaı'ı direktif aldığı bildiri
tard' hu hareketin asilere yapılan bir 

~Q~ ~1!1 mahiyetinden çıktığı ve düpe
d~ ır askeri istila şeklini almış bulun-

berte~ bir cumhuriyet ilan ederek hususi '""'"ç":'a"".'y_ı_ı -b-ir_t_op_ıa_n_t_ı _te_r_t_iP_e_tm-iş_t_ir_._. 
mülkiyeti ortadan kaldırmış ve mutedil 
birçok cumhuriyetçileri öldürmüş olduk
ları haber verilmektedir. 

ı. u tebarüz ettirilmektedir. 
l\on · seyın yarınki toplantısında tetkik 

Tayyareler bir gemi batırdı 
Valencia 27 (A.A.) - Cumhuriyetçi

lerin 9 tayyaresi, Palma de Majorque'da 
demirli bulunan askeri nakliye gemi1c
rini bombardıman etmişlerdir. Bir va
pur batmış, bir çokları da hasara uğra
mıştır. 

Türk1ye - Irak · Harp malfıllerinin 
>.ıı hattı b~ rleşiyor terfihi için 

ltıııı kara 27 (Hususi) - Demiryolları-ı Ankara 2 7 (Hususi) - Harp maIUl-
ittib a Irakda bazı demiryolıarı arasında !erinin terfihi için hükumetın Meclise 
haı1 ~tı temin için hükumetımızin bazı 1 vermiş olduğu kanun layihası pazar -
~ıt tklara giriştiği malumdur. Bu tesi günü Milli Müdafaa Encümeninde 
~tüd~atıa Nafia _vekaleti lazım gelen tetkik ~.dilecektir. 
lstas ere teşebbüs etmiştır. Diyarbekir Encumende hakem kanaatine göre 
iatik~onundan başlıyarak Dicle vadisi harp malulle.r~ni .iki kısma ayırmak ve 
65 k·Inetınde Cizreye doğru yapılacak bunlardan bırmcı kısmımı yüzde yüz 
)e k '10ınetrelik birinci etüd eksiltme- nisbetinde, diğer kısmına da bir mik • 
bir 0~ulmuştur. Mütebaki kısım için tar terfih zammı yapmak daha doğru 

,;ıuddet sonra ilan edilecektir. bir hareket olacaktır. 
~. d;·a:bekir - Cizre hattı inşa edilin· Bu sur~tle .~ephede düşman karşı -
~ \.' tl'lıryollarırnızın Cizrccıen Musu· sında malul duşenlerle, cephe gerisin
~itı e dolayısile Bağdadla irtibatı te - de malul düşenleri tefrik etmek lazım 
fa~d Olunacaktır. Bu irtibatın bir çok gelecektir. 
~lıltaaları arasında asfalt yollarımız da 
ltıitıi ~ılacak maddenin Musuldan te
ladır. 1h'lkanının hasıl olacağı sanılmak-

Hariciye Vekilimizin radyodaki 
nutku parazitten dinlenemedi 

fıt~lÜd!er tamamlandıktan sonra ilk Cenevrede .bul~~n~ Hariciye Vekili • 

1 
tta inşaata başlanacaktır. miz Dr. Tev.fık Ruştu Aras dün g€ce İs-

~tj viçrenin nasyonal adl ı radyo ısta<;yonun-

'as mahkemeleri kaldlrtlıyor ı da bir nutuk söylemiş, bu nutuk Ankara 
'".\nltara 

27 
.. . . ve İstanbul radyoları tarafındaıı nakle -

l(li "h - Muddetlcrı hıtam bulan d ' l . . F k f b" t d" 
it ı tisas hk 

1 
. . .. 

1 

ı mıştır. a at ena ır esa uf eseri o-
"'th, ma eme erının vucuduna . . ·ı· · 
11. "aç kaı · !arak Harıcıye Vekı ımız nutka başlar 

Ankara da 
Galalasaraglılar 
Gecesi 

Ankara, 27 (Telefon!a) - D ün ak
şam şehrimize gelen Galatasaray fut • 

bolcuları bugün Atatürk heykeline za
rif bir çelenk koyarak üç defa csağ ob 
diye bağırmışlardır. 

Bu akşam şehrimizde bulunan Ga· 
latasaraylıların şehir lokar.tasında ver 
dikleri ziyafet büyük ölçüde bir Gala· 
tasaraylılık tezahürü şeklini almıştır. 

Eski "Galatasaraylı Şük?-ü Kaya ve 
Fenerbahçe Reisi Şükrü Saraçoğlu zi
yafette bulunmuşlardır. Saraçoğlu Ga
latasaraylılar ve genç sporcu arkadaş
lar şerefine kadehini kald!rmış ve o -
rada bulunanları bu harekete iştirake 
davet etmiştir. 

Buna karşı Şükrü Kaya demiştir ki: 
- Bizi her vakitki muhabbetli alaka 

sile her yerde alkışlayan Saraçoğlu şe
ı efine mektep ve klüp namına hepini • 
zi içmeğe davet ediyorum.> · 

Ercümend Ekrem, Şaİ{ir Ahmet, Me 
nemencioğlu sıra ile hatıral3:r anlattık
tan sonra eski jimnastik hocası Faik'a 

bir telgraf çekilmiştir. Toplant!da A -
tatürk'e Sarı kırmızılı:arın saygı ve 
bağlılıkları arzedilmiştir. 

Baldvin 
istifa etti 

1<1~1• maınıştır. Bu mahkemeler ka - · · ı. lllık su 
1 

. başlamaz vabancı bır ıstasyon da faali -
""dil Ç ar1nın azalmasını temın mak ~ .. d. . Londra 28 (Hususi) - Başvekil Bald-
~ \kurulmuş, bu maksat ta t?ldc edil- Y.~te ;eçmıt m:.telma ~ pa:~zı~ı:r do]ayı - win, bu sabah saat 9.30 da Bukingam sa
~ltt ~ ulunmaktadır. Bu mahkemelerin sı e u nut u .m ebıı:e mum u~ olama- rayına giderek istifasını krala vermiştır. 
~ 161 işl had . mıştır. Nutuk bıter ıtmez parazıl te ke -t<t b ere ema umumı mahkeme- .

1 
. t " Kral, yeni teşkil edilecek l<abine h:lk-

~. ~· akıla k sı mış ır. ~f bu ca ·tır. Ancak kaçakçılığın en ........... ·-···--·-····•••••••••• .. •••••••••••···-.. -· kında Baldwinle bir saat kadar istişare-
~rı. lunduğu Suriye hududunda ça - lan 111.uvafık görülmüştür. Buna ait la - de buiunmuştur. 

lııı s:skeri ihtisas mahkeme;crinin 939 yiha bugünlerde meclise tc,·di ed iiecek- Bugün Çemberlaynin yeni kab:neyi teş-
nuna kadar faaliyette bulunma - tir. 1 kil etmesi çok muh temeldir. 

~--Bacaksı- ın maceraları: Karyola ar ne işe yarar? __ __, 

-----~--~f----
~ 1 

t 
'l 

Atatürkün 
Yunan milletine 
Mesajları 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

General Metaksas'a, 
Hudutlarımızın bir ve onu 

müdafaa kuvvetlerimizin bir 
ve ayrılmaz kuvvetler ol~u
ğunu söylemekle en büyük 
insanhk ve askerlik zevkini 
duyduğumu size lildirmekle 
mes'udum. 

K. Atatürk 

Sayfa 3 

E 
w Atatürkün Mesajı ve 
Balkanların emniyeti 

e Arnavutluk isyanının 
mukadder neticesi 
Ya.zan: Selim Ragıp Em119 

a 

O 
smet İnönünün Londrn ve Pa· 

risten sonra Atinaya vukubulcın 
ziyaretini tetviç eden yüksek siyasi 
tezahürün manası cidden biıyiiktür. İı:;
met İnönü vasıtasile dost ve müttcfık 

Gener al Metak sas da Atatürk' e Yunan milletine hitap eden Atntlirkün 
gene telefonla şu cevabı arzet- samimi ve içten gelme güzel ifadesi, Ba~-
miştir : kan birliğinin ne derece rasin esasla!"a 

" T istinat etmekte bulunduğunu bir dda 
emamile ve her daim içı"n daha isbat etmiştir. Bu hitabın taŞldığı 

mutabıkız. " vakur eda, Balkan birliğine dahil bulu-
M etaksas nan milletlerin emniyetine verdiğı yük-

-·T;~-;;ı;,- "ii{:ii;,c"ii ' ·-·· sek ehemmiyet, iddia edilebilir ki şimdı-
ye kadar bu derece vuzuh ve kat'ıyetlc 

Mevkiin de seyahat .tebyin olunmamıştı. Dost ve düşman bi:-
h"den bir Vekil tün insanlık alemine bunu beyan eden 
Anlatacağımız şayanı ibret vak'ayı Atatürkün Yunan dostlarımız arasındı.ı 

işi Zonguldak civarında olan ve ismi • büyük bir heyecan ve sevinç husule ~'·
nin yazılmasını istemiyen maruf bir tiren ifadeleri, sözde ve nazariyatta dc
mühendisimizden dinledik: ğil, hakikatte mevcut olan mütekabil 

«- Bundan bir müddet evvel bir dostluk bağlarının nasıl sarsamaz bi.r a
trenin ikinci mevki vagonlarından bi- zim ve irade ile teeyüt etmekt2 ()lduğunu 
rinde seyahat ediyordum. Bulunduğum göstermiştir. Bugüne kadar emperynlist 
kompartimana, kasketli bir zat girdi... dünyanın muhtelif menfaat karşılaşm.l-

Az sonra, bu kasketli zatla, bilet larına sahne olmakla bedbahti duyarı 
kontrolörü arasında kısa b:r münakaşa Balkanlar, bugü~. insanlığa ve medeni
geçti: ' yet alemine arzettiği ahenkli manzarayl& 

Kasketli zatın bileti üçüncü mevki fahr duymakta cidden haklıd1rlar. 
imiş. Memur ~endisine, üçüncü mevkie · * 
gitmesini ihtar etmiş. Arnavutluk isyanı layık olduğu aki-

Kasketli yolcu, bu ihtara muhatap beti buldu. Zaman zaman devlet otorite-

olunca, cebinden çıkardığı bir lirayı, 
gizlice memurun eline uzath. Ve: 

- Ben, dedi. üçüncü mevkide bir 
türlü rahat edemedim! Sen şu lirayı ce· 
bine at da, beni görmemezlikten geli • 
ver! ÜzerirQde, ikinci mevkile üçüncü 
mevki arasındaki bilet farkını tama • 
men ödeyecek kadar para yok! 

Bilet kontrolörü, kasketli zatın tek· 
lif ettiği rüşveti kemali hiddetle geri 
itti: 

- Olmaz birader .. dedi, sen liranı ce
bine koy, üçüncü mevkie git! Ben böy
le nizamsız işlere girişemem! 

Hele şimdi... Bu zamanda, böyle ne
tameli işlere irtikap gönüllü insanlar 
bile cesaret edemez ... Çünkü başımızda 
Ali Çetinkaya var! .. . 

Bu vaziyet ve bu cevap karşısında, 
kasketli yolcu, yerinden kalktı ... Üçün· 
cü mevkie geçmek mecburiyetınde kal
dı! .. 

Bize hikayeyi anlatan mühendis, sö· 
zünü burada keserek sordu: 

- Size ckasketli zat» diye tarif etti· 
ğim zat kimdi biliyor musunuz"! 

- !!... 
- Biz1.at Ali Çetinkaya idi! 
Onun Nafia Bakanı olduğunu, az 

sonra vardığımız istasyondakı kalaba -
llk istikbal hey'etini gören bilet kon -
trolörü de anladı. Saf ve temiz memur, 
bunu anlayınca, az evvelki hareketinin 
cezalandırılacağını vehmetti. 

Fakat üç beş dakika sonr:l, korku
dan titreyen dudakları, sevinçten ku • 
laklarına vardı. 

Çünkü kendisini al'atıp bulduran de
ğerli Nafia Bakanı Ali Çetinkaya, tec
rübe ettiği memurunun dürüstlüğünü, 
maaşına on lira zammettirmekie müka· 
fatlandırdı! 

l•y•n1111n 
mukadder 
netlceal 

sine karşı bayrak 
kaldırmayı adet e
dinen bazı kimse- . 
Jer, hoşlarına git-· 
miyen bazı ahval 

,karŞtsında tüfek patlatıp hükt1mct mü
messili sıfatını taşıyan birkaç biçare me
murun kanına girer, sağa sola saldırır, 

eğer erken davranabilmiş ise bu sayede 
bir taklibi hükumet yapar, değiJse neca
tı, ilk yabancı hududa ilticada bulurdu. 
Bu defa öyle olmadı. Bir rivayete göre 
hürriyet namına, bir rivayete göre d~ 
müfrit sosyal akideler hesabın::ı harekc-t 
eden eski dahiliye nazırı ve operetlere 
has isim taşıyan Ethem Toto cennplan, 
arkadaşlarile beraber kazan kaldırdı. 

Birkaç kişinin kanına girdi v~ nih:ıvet 
kendisi de, bir müsademe esnasında ha· 
reketinin cezasını gördü. Halkın ihtiyaç 
ye nıhundan doğan bir zaruret olma
dıkça bugün için idare ve rejim inkılabı 
yapılamaz. Halka tercüman olduklarını 

beyan eden, hakikatte kendilerine hiz
met etmekten başka bir şey yapmıyan 

Ethem Toto ve arkadaşlarının teşebbü

sü, beşerin ezeli ve daima tekerrür eder? 
,macerasından başka bir şey değildir. 

Selim Ragıp Emeç 

Sivasta sellerin 
Yaptığı büyük tahribat 

Sivasta sellerin demiryolu üzerinde 
tahribat yaptığını yazmıştık. Sivas mli 
habirimiz sellerin götürdiiğü demiryo
ltı köprüsünün resmini göndermiştir. 
Neşrettiğimiz bu resim tahribatm ne 
kadar büyük olduğunu bütün belagati
le göstermektedir. 

Yıkılan köprü . Kayseri - Sivas ve 
Samsun hattı üzerinde Kamış istnsyo· 

Katil GUJiiar \( vkifhane:'e bir nu ile Sivas arası?daki Çall•lı çay köp 
rüsüdür. Tren buradan geçeceğı sırada 

kadım yaralamış büyük bir tesadüf eseri olarak maki -
Tevkifhanenin kadınlar kısmmda bir nist vaziyeti görmüş ve treni durdur -

kavga olmuş, hemşerisi Kazımı öldür - muştur. Bu sayede de büyük bir facia
mekten suçlu Gülizar, n'levküflardan A- nın önü alınmıştır. Tren yolcular: Sı • 
nuş isminde bir kadını muhtelif yerle - vastan gönderilen bir başka trene alm
rinden çakı ile yaralamıştır. Gülizar dün mıştır. 
mahkemeye sevkedilmiş, mahkemede kt'n Samsun - Sivas ve Klysen - Sivas 
disine isnat edilen suçu reddetmiş, cbir trenleri şimdi bu mıntaknd:ı aktarma 
kavga oldu, ben de yaralandım amma. A- suretile işlemektedir. Köprünün tami • 
nuşu ben yaralamadım~ demiştir. Anuş rine başlanılmıştır . 
meYkufiyct müddetini bitirip serbest bı
rakıldığı için mahkemeye gelmemi~ti. O
nun celbi için muhakeme başka güne Lı
rakılmıştır. 

Türk - lran anlaşmaları 
Tahran 27 (A.A.) - Parlamcntonnn 

hariciye encümeni dün hariciye namı 

da hazır olduğu halde Türk - İran anlaş
malarının tasdikine dair olan layihaları 
müzakere etmiştir. 

Mehsikada biF infilak 
Neticesinde 500 
Kişi öldii 
Londra, 28 (Hususi) - Meksikada bir 

mad<:'n ocağında vukubulan biı· in[ilak 
neticesinden 500 kişi ölmüştür 

Ocak civarındaki kasaba da taınam'?n 
harap olmuştur. 



Türk - Yugoslav turizm 
birliği kuruldu 

Bu yıl yctpılacak festival programına bir de spor 
haftası Have edildi 

•. 

BUN P8STA 

Liselerin kamp 
Müddeti 20 
Güne çı.karıldı 

Halit paşazade Ahmet Rifat 
aslında Konyalı Mevlutmuş! 

Sahtekarlıkla aparhman sahibi olduğu iddia edileli 
adam dün mahkemede tevkif edildi 

Evvelki gün Loid Triestıno vapuri- ' 
le Selanikten lstanbula gelen ve ken

Kültür Bakanlığından İstanbul Ma- disine c:Halid paşa zade Ahmet Rifab 
arif Müdürlüğüne gelen bir tamime isminı veren birisinin vapurdan çıktık· 
göre lise askerlik kampları l .S günden tan sonra zabıta tarafından yakalandı-
20 güne çıkarılmıştır. Bu suretle ta- ğını, Şerife Kamer Gülbeyaz adında 
lebe askerliğe daha iyi bir şekilde ha • bir kadının bu adamın sahtekarlıkla 
zırlanmış olacaktır. Firuzağadaki Hayırlı apartımanını ken· 

Liseyi bitirenler üç devrelik kamp di üzerine çevirttiğini idd!a '?ttiğini bü 
müddetince 60 gün askerlik yapmış bu tün tafsilatile dün yazmıştık. 
lunacaklardır. Lise askerlik kampları - Polis, tahkikatını ikmal ederek Ah· 
na 6 temmuzdan itibaren ·başlanacak • met Rifatı dün müddeiumumiliğe ver
tır. miş, müddeiumumilik de, kendisini Sul 

Bu yıl/ 25 bin 
Göçmen gelecek 

tanahmet birinci sulh ceza mahkeme
si ne sevketmiştir. Rifat mahkemede 
sorulan suallere cevap olarak, Şerife 
Kamerin apartırnanı kendisine rızasi • 
le verdiğini, kendisini esenin benim 

İskan Umum Müdürlüğü göçmen yanımda işin yok. Sevgilinin yanma 
naklinde kullanılacak vapurlann ki • giU• diye kovduğunu, kendisinin İn • 
ralanması için Deniz Ticaret .Müdür • giltereye bir seyahat yaptığını, ikamet 
lüğüne müracaat etmiştir. Deniz Tica- tezkeresini tasdik ettiremediği için o • 
ret Müdürlüğü vapur sahıplerile te • rada fazla kalamıyarak dönüp Selaniğe 

. . . masa geçerek pazarlığa başlamıştır. gittiğini, oradan da, bir gün evvel İs • 
lstanbula. seyyah gctıren vap:ırlardan bın Galata nntımında Bu sene gelecek göçmenler. geçen tanbula döndüğünü söylemiş, ve de • 1 Hayırlı apartımarn 

Türk, Yugoslav turizm birliği ku • lışılarak seyyah celbi için kolaylıklar sene rn~!~arını ~~tı~ nakil i.şlerin~ ik • miştir ki: isminin sahte bir isi~ olduğu, ken~ 
rulmuştur. Birliğin merkezi İstanbul • bulunacaktır. . . imal ettıgı ve Türkıyeye geımek uzere _ Ben bir 89.htekarlık yapmadım. nin paşazade olmadıgı, aslen KonY 
da olacak, şubeleri de Belgradda Yu - İsta~bul f~tıvalı ha.zırl~kları .: j hazırlandıkları halci€ mevsımin geç - Bana, apartımanı rızasile, kendisi ver· Mevlud isimli bir adam olduğu söyle' 
goslavyanın diğer büyük şehirlerinde Beledıye festıval komıtesı hır buro- mesi üzerine Türkiyeye gelemiyenler • 1 mişti. 
ve memleketimizde de Ankarada, İz - şür serisi tab'ettirmiştir. Bu büroşürler dir Bu l B ı · t d 10 mektedir. 1,;' 

· narın sayısı u garıs an a H.k. Ah t Rif t ·· l · · t t Konyalı Mevlud hakkındaki tahıw mirde, Bursada ve bazı vilayetlerde vilayetlere gönderilerek dag-ıtılacak - bin Rom d 15 b' d" 10 h · a ım, me a ın soz erını a -, anya a ın ır. azıran- . ~ . )ttl' 
bulunacaktır. Turing kiübün teşebbü - tır. dan itibaren ilk kafile yola çıkarılmış mınkar bulmamış, hakkında tevkif ka- kata müddeiumumilik devam etıne a, 
sü ile teşekkül ettirilen bu bırlik için Bu seneki festival programında ay· olacaktır. Göçmen nakli üç ay siireeek rarı vermiştir. dir. Bu tahkikattan sonra da, Mevl\l 
bir nizamname hazırlanmaktadır. nca bir spor haftası bu1unmnktadır. tir. Bu adamın kullandığı Ahmet Rifat yakında, mahkemeye verilecektir. 

Nizamnamenin ihzarı ile Yugoslav- Spor haftasında Balkan memleketleri ---------· .. ----------
yanın Türkiye baş konsolosu, Turing milfi takımlarından biri veya temin e-
klüp azalan, belediye turizm şubesi dilirse bir kaçı istanbula çağırılarak 
mümessilleri meşgul olmaktadır. Türk takımları ile karşı!aşt~nlacaktır. 

Birlik, Türkiye ve Yugoslavyaya Bu spor temasları futbol, tenis, atle • 
seyyah celbi işi ile meşgui olacaktır. tizm ve diğer şubelerde oıacaktır. Gü-

Diğer taraftan Turing klüp ayni reş :müsabakaları programına bu sene 
maksatla Yunanistan, Bulgaristan ve yapılamıyan Greko Romen güreş mü
Romanyaya da müracaat etmiştir. Bu sabakalannın da sokulması için teşeb· 
memleketlerde de hüsnü kabul gör • büsler yapılmaktadır. Bu suretle 1937 
müştür. Yakında bu memleketlerle tu- Balkan amatör güreş şampiyonları fes 
rizm müzakerelerine başlanması kuv- tival ayı içinde İstanbulda karşılaşmış 
vetle muhtemeldir. olacaklardır. 

Türk, Yugoslav turizm bırliğinin 

nizamnamesi hazırlannmca derhal fa
aliyete geçilecek, İstanbu!d:ı bu işle 
meşgul olmak üzere geniş mikyastc. ça 

Poliste: 
Bir müze bekçisi 

kayboldu 
Topkapı sarayı müzesi salon me • 

murlarından Hasan Remzi bir haf ta -
danberi kaybolmuştur. Yaptığımız tah
kikata göre bu tegayyüp hadısesı şöy • 
le olmuştur ve şu safhadad1r: 

Bugünlerde Yunanistana dönecek olan 
Cim Londosun bu seneki festivale de 
ştirakini temin için Atinaya bir ı:atın 

gönderilmesi kararlaşmıştır. 

Müteferrik : 
Mü~kirat satılacak yerler teabit 

ediliyor 

Müskirat satılan yerlerin tayin ve 
tesbitile uğraşan komisyon dün vila • 
yette toplanmış, tevsii zaruri görülen 
mıntakaları tesbit işile meşgul olmuş
tur. 

Zehirli gazlardan korunma 
kurslan açılıyor 

Yeni Sovget 
Elçisi 

Hasan Remzi 49 yaşındad1r ve mü ·1 
zeler idaresinin 30 • 35 senelik emek -
tar memurlarındandır. Topkap: sara-

Halka zehirli gazlardan korunma ~. Karahanın yerine Sovyetleriıt 
ymdaki hizmetine daha çocuk yaşta j- dersi verilmek üzere açılacak kurslar<. Ankara elçiliğine tayin edilen B. Kars-
ken başlamıştır. Babası da Müzeler i- ait tebliğ varakalarile defterler vesair ky bu günlerde memleket:mizi! gele • 
daresinin eski memurlarından rniiteka- matbualar sipariş edilmiştir. Bunların cek ve Cumhur Reisine itimatnarnesini 
it Mehmettir ve küçük oğlu Zihni ile tab'ı beş altı güne kadar ikma! edile- verecektir. 
beraber Üsküdarda oturmaktadır. Ha- C€k, bundan sonra da, İstanbulun muh --------
san Remzi de, iki sene kadar evvel ev- telif mıntakalarında kurslar açı!arak 
lendiği karısile beraber, Kad1köyünde, konferanslara başlanacakcır. 
Mühürdar civarında Murad bey soka
ğında '48 numaralı evde oturmaktadır. 
Fevkalade haller müstesn;ı, akşamları 
işinden çıkınca da doğru evine gitmek
tedir. 

Her mıntakada kaçar kurs açılaca -
ği tesbit edilmiş bulunmaktadır. Kurs
ların yerlerile muallimleri ve münave
be suretile açılacakları yerler, bir kaç 
güne kadar ilim edilecektir. 

Bu kurslara devam mecburidir. 20 Mayıs Perşembe akşamı. her ak
şam olduğu gibi, saat on yedı buçuk
ta vazifesini bitirerek daireden çıkmış, Kursların sonunda, devam edenler im· 
fakat, 0 gece evine gitmemiştir. Gece tihana tabi tutulacaklardır. 

iş Bankası Umum MUdUrU 
dün gel~i 

Memleketimizde kurulacak sınai iş· 
lerle ve İngilizlerle artan iktısadi mü
nasebetlerimiz üzerine Londrada açı -
lacak İş Bankası şu besi hakkında tet· 
kiklerde bulunmak için Londraya gi • 
den İş Bankası Umumi Müdürü Mu -
arnmer Eriş ve Banka Meclısi iôare a
zasından İzmir meb'usu Osman Aksoy 

başka yerde kalmak mutadı olmadığı 
için, karısı nerede kaldığın: merak et-

T A K y 1 M dün Yunanistan tarikile ve Güneysu 
ı--------------- vapurile şehrimize gelmişlerdir. 

miş, ertesi sabah daireye giderek ara -
mıştır. Fakat, Hasan Remzı dairede de 

MAYIS 

Yoktur. Bunun üzerine polise haber ve Rumi ıenı 
l~'J 28 

Arabi •n• 
11S1>6 rilmiş, polis, araştırmalara başlamış • 

tır. 

Yapılan tahkikatta, Remzinin daire
den çıktıktan sonra, son günlerde ufak 
tefek borcu bulunan alacakhJarının taz
yikile daldığı" düşünce ve teessürünü 
dağıtmak üzere, bir meyhaneye gide -
rek rakı içtiği, sonra da pek sarhoş bir 
halde 22,25 vapuruna binerek Kadıkö
yüne geçmek istediği anlaşılmıştır. Fa
kat meyhaneden çıktıktan sonra nere
ye gittiği ve vapura bin!p binmediği 

tesbit edilememiştir. Zabıta tahkikati 
ve araştırmalara devam etmektedir. 
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Kendileri Galata rıhtımında İş Ban
kası İstanbul Merkez Şube9i Müdürü 
Yusuf Ziya Öniş ile Banka erkanı tara
fmdan karşılanmışlardır. 

İş Bankası Umumi Müdürii Muam
mer Eriş, bir muharririmize tetkikle -
rinden müsbet neticelerle ve memnu • 
niyetle döndüğünü söylemiştir. 

İş Bankasının Londra şubesi yakıJaı" 
zamanda açılacaktır. 

Maraşal izzet için mevlut 
Merhum sadrazam ve Mareşal Ahmet 

İzzetin ruhuna ithaf edilmek üzere 30 
mayıs 937 ~~zar günü öğle namazındar. 
sonra, Kadıköyündc, Osmanağa camiin
de mevlüdü nebevi okunacaktır. 

Kültür işleri: 

Muallimlere fula verdikleri 
derslerin lkretleri veriliyor 

Muayyen ders saatleri haricinde 
verdikleri her saati için ücret alan li
se ve orta mektep muallimlerinin bu a
lacaklarının verilmesi hakkmdaki ha
vale Maarif Vekaletinden İstanbul Ma 
arif Müdürlüğüne gelmişt!r. Muallim
ler fazla ders paralarını bugünden iti-

Deniz işleri: 

Deniz gezintisi tehiri 

Beyoğlu 11 inci ilk okul Fakir Ya~; 
ruları Himaye kurumu tarafından 

mayıs cumartesi günü için tertip edile!' 
. ıııil' 

deniz tenczLühü çocuk velilerinın tJ 
racaati üzerine 26 haziran 937 cuınııt 

uıe 
gününe tehir edildiğini sayın davet 

baren alacaklardır. rine bildirir. 
................................................................. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları J 
• iJJ ıl' Muhammen bedeli 11740 lira 25 kuru§ olan Jandarma telefon şebekesın l• 

lah ve ikmaline ait lüzumu olan telefon malzemesi pazarhğa konulmuştur. 1'19 JJ 
zeme listesile şartnamesi levazım Müdii•lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 ~;,. 
kanunda yazılı vesika ve 880 lira 52 kuruşluk ilk teminat makbuz veyn ır.e 
bile beraber 29-5-1937 cum

0

artesi günü saat 11 de Daimi Encümende bulunrıı" 
lıdırlar. (İ.) (2947) 

PARiS SERGiSiNE 
23 Temmuz grupunun dolmasından sonra 

N A T A 'nın hazırladığı yeni büyük program 
Hareket 30 Temmuz 

Loyd vapurlarile Vencdiğe, Venediktı• ikamet ve Lido'yu ziyaret, Paris - LD°~ 
dra şehirlerinde kalındıktan sonra PLİMUTH'tan 30 bin tonluk MANH~'f fı\~ 
transatlantiki ile Havr'a uğrıyarak Hcı mburg'a, avdette Berlin ve BukreŞ 

ikamet. 
Dll•r grup ı Hareket 1 Temmuz dl 

Sergi esnasında 14 Temmuz şenlikleri görülecek ve Milano ile Belgrad'da 
kalınacaktır. 

(Bu grupta ancak 21 yer ka!mıştır. Acele kaydolunuz.) si 
Müracaat: NATTA seyahat acentalıA'I Beyoğlu, Tel. 44914 lzmirde: O
~---- Bulvan, Knçnk Kardiçalı han 30 Mazhar Yalsy 

1 LAN 
·ı• · esı 

Osmanlı Banka91ndan: Osmanlı bankasının Galata İdarci MerkezıY' ıı" 
Yenicami ve Beyoğlu şubeleri Gışeleri ve kirahk kasa daireleri, gelece!~,r 
ziranın 1 inci salı gününden itibart>n iş'ari ahire kadar, aşağıda yazılı 
lerde açık bulunacaktır. 

GALATA İDAREİ MERKEZİYESİLE BEYoGLU ŞUBESi: 

GİŞE SAATLERi 

Saat 9 dan 12 ye kadar 
• 13,30 • 16,30 a • 
• 9 • 11,30 a • 
KiRALIK KASA DAiRELERI 

Saat 9 dan 12 ye kadar 
• 13,30 • 17 • • 
• 9 • 12,30 • • 

YENiCAMt ŞUBESİ : 

GtşE SAATLERİ 

ı Adi 9D•lerde 

C11111arte•I gllnlerl 

SAATLDU: 

Adi eD•lerde 

Saat 9 dan 15,30 a • Adi gUnlerd• 
• 9 • 11,30 a • Cumartesi gUnlerl 
KİRALIK ARSA DAİRELERİ SAATLERİ: 

Saat ~ 
• 9 

dan 17 ye kadar 
• 12,30 a • 

Adi gUnlerde 
Cumartesi gUnlerl 



28 Mayıs 

Milista su ve elektrik 
• hallediliyor 

-t GON POS'IA 

Bigadageni 
Madenler 
Bulundu 
Biga (Hususi) - Burada cinsleri sa -

ytlamıyacak kadar çok olan boya, kö -
mür, krom, alçı madenlerine ilaveten 
bir de zengin korpit madeni bulunmuş 
ve geçende bir mühendis gelerek oldu -
ğu yerin krokisini yapmıştır. Aranıp işle-
tilmesi madenler nizamnamesine bağlı 

olan ve dünyanın hiç bir yerinde bu ka -
dar zengini görülmiyen bu maden, e -
lektrik ve motör işlerinde ve makine -
lerin her türlüsünde kullanılmaktadır. 

Şehrimizin Yuvalar köyü toprağındn 

bulunan bu madenin yüzde otuzu fire ve 
yüzde yetmişi cevherdir. Bundan başka 
Altıkulaç köyünde de bir amyant made
ni bulunmuş ve bunun da pek zengin bir 
maden olduğu anla~ıştır. Yalçınkaya 
içinde bulunduğu için aranıp işletilmesi 
taşocaklar1 nizamnamesine bağlı olan ve 
Dikmen köyü civarında mebzulen bulu -

MU4stan. bir görüni.lf nan bu madenin ruhsatnamesi alınmış ve 
Milas (Hususi) - Ege mıntakaıunınl vaziyete gelmif bulunmaktadır. Beledi- faaliyete geçilmiştir. . 

lbÜhim ticaret merkezlerinden biri olan ye reisi kasabada başarılacak ifler hak- Vapur kazanlarının iç yüzüne sürt\ -
?4uasa her yıl tütün ve zeytinden mil - kında §U malOmatı vermiştir: len ,alçıya ve çimentoya karıştırılınca 
fonlarca lira girdiğinden Milas mühim MilAsın en büyük ihtiyaçlarından bi~ yapılan sıvası yanmak bilmiyen, vapur 
bit mevki almaktadır. Şehrin görünüşü sudur. Bu İf için 42,500 liralık bir pro3e bacalarının etrafına yapılan zırhlara ya -
Ç?k güzeldir. Elektrikle aydınlanmış ııi - hazırlanmıştır. Getirilecek sudan ele~- rıyan "7 ~ü:el, .yanmaz t~ğl.ası olan bu 
~ bir parkı, iki tane sesli sineması var- trik · tihsali için de istifade edllecektır. maden ikı cınstır. Katı cınsı her yerde 
<hr. Merkezde ilci ilk, bir orta mektep, Şehr~ lanı yoktur Her tarafta asri bi- bulunur ise de pamuk gibi yumuşak ve 
köylerin de hemen hepsinde birer ilk m p · .... d elyafı bulunan cinsleri nadirdir. Bu yu -
:tnektep vardır. Halkevi canlı bir çalışma nalar yapılmışsa da plhısı21ık yuzun en muşak cinsten de bura topraklarında 
Röstermektedir Yeni inşa olunan Halkevi yollar ~ dar bl~~akınd. la k ınebzulen bulunmaktadır. 

· Şehrın yeni p <Llu y a yapı ca -tıllonunda sık sık temsiller ve suvareler 
Verilmektedir. Neşriyat kolu yeni Milb tır. Yolların kısmı aıa:r: Y~pı~ışc!ır. Ş~v
ldında aylık bir mecmua çık.armağa baş - velce tanzifat işleri eşe er ~ o ~. u. ım 
İa.tnıştır. Milis ayni zamanda tarihi bir di iki araba bu işe tahsis edilmiştır. Şeh
f~hirdir. rin mezbahası olmadığından yakında bu 

'I'opraklarında tariht kıymeti haiz mü- ihtiyaç ta giderilecektir. Şehrin ortasm-
b .. hn eserler yatmaktadır. dan akan derenin Ültü kapattırılaca1' 

Belediye son zamanlarda çok faal bir tı.r. 

Manisada bir günde iki binanın 
temelleri atıldı 

Manisada yen! açılan çocu1e bançen 
M:anisa (Hususi) - Manisa~ yapılan ,çocuk bahçesi ınerasiınle açılmıştır. Ço

Cl.llt bahçesini kalabalık bir halk önünde açan vali L1ltfi Kırdar yeni Parti Dina
~nın da temel atma merasiminde bulun muştur. Bilahare otomobillere binerek 

Uradiyeye gidilmiş, in§a olunacak okul binasının temelatma merasimı yapıl -
ttlıştır. 

~ .......................................... ~ .............. . 
Şarbon aşısrnm neticeleri Çarşafla gezen kadınJarıfan 

tetkik ediHyor para cezası alınacak 
._ İzınir, l 7 (J-l u.\l.sn - Ziraat Vek~ . 
~t· ı· ı:ı ı aboratuarlarmda hazırlanan , 
'lill'b • 
~·· ,.~n aşı_sı ilk defa Menemenin dokuz 
t"

0s ';tndekı hayvanlara tatbik edilmi9' 
t~t. Ilk tecrübelerde muvaffakiyetli ne
;:eıcr alman aşıda bazı noksanlar da 
orülmüştür. Bazı sığırların boyunları 

Bursa (Husus!) - Belediye çarşaflı o
larak gezen kadınlar hakkında sıkı ta _ 

kibata başlamıştır. Çarşafla gezen kadın
lardan para cezası alınacaktır. _______ ,,..__ .. ~rı·····~-.. ....,..._-
şişmiş, gene bazı koyunJa1· ve beygir ~ 
lerin telef oldukları görülmüştür. Key
fiyet Vekalete bildirilmiştir. 

Adapazarında bir esrar 
kaçakçısı yakalandı 

Adapazarı ( Hususi) - Esrar ka -
çakçılığından mahkılm olan ve iki sene 
hapiste yatıp müddetinı bitirdikten 
sonra dört ay evvel serbest bırakılan 
Papuççular mahallesinde oturan Mu
zaffer tekrar esrar satarken yakalan -
mıştır. 

Muzaffer yakalanacağını anlayınca 
kaçmaya ve yanındaki esrarları girdi
ği bir ahırda saklaınaya çaiışmış, fa -
kat 21 parça esrarla yakalanmıştır. 

Ada pazarmda bir yaralama 
vak'ası 

Adapazarı (Hususi) - Şehl'imizde 
dondurmacılık yapan Kekeme Cemal, 
bir meseleden dolayı kin bağlamış ol
duğu celep Abmede birdenbıre hü -
cum etmiş . ve bıçağı ile Ahmed~ arka· 
sından yaralamıştır. Neye uğradığını 
şaşıran Ahmet sokağa çıkarak kaçmak 
istemisse de Cemal gene yetişmiş ve i
kinci defa olarak da bıçağını Ahmede 
sapladıktan sonra kaçmıştır. Yolda gi
derken karşısına çıkan Ahmedin baca
nağı İslama da tecavüz €tmek istemiş· 
se de muvaffak olamadan yakalanmış
tır. Yaralı Ahmet hastaneye kaldırıl
mış, suçlu adliyeye teslim edilmiştir. 

Siirtte gumu~ta · 
Bayramı yapıldı 
Siirt (Hususi) - Burada eskı bir adet 

olan yumurta bayramı geçen pazar günü 
tekrarlanmıştır. Bu adetin ne zaman -
dan kaldığı tesbit edilememekle beraber 
vaktile museviler tarafından tes'it edilen 
bir bayram olduğu söylenmektedir. 

Bu bayramda halle mesirelere gitmek
t e, erkekler yumurta vuruşmakta, ka -
dınlar da hep bir ağtzdan maniler ve şar
kılar okumaktadırlar. Saat 14 buçukta 
ise nişanlı kızlar süslü elbiseler giyerek 
boyunlarına takındıkları altınlarla bir 
meydanda toplanmakta, salıncaklarda sal 
lan maktadırlar. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

Sayfa 5 

ismet lnönü, dün 
Ankaraya gitti 

(Baıtcıraft 1 inci ıayfada) 
fit Necdet Deniz, Akay müdürü Cemil, 
Üniversite Rektörü Cemil Bilsel, Beledi
ye muavini Ekrem, Yunan sefiri ve ve 
İngiliz sefiri namına da başkatip Diksen. 
Vilayet, Belediye, Parti ileri gelenleri, 
gelmiş bulunuyorlardı. 

Rıhtım boyunu kalabalık bir halk küt
lesi doldurmuştu. 

Güneysu vapuru tam saat on ikide rıh.
tuna yanaşmıştır. Lacivert bir elbise giy
miş bulunan İsmet İnönü, daha vapur 
yanaşmadan güverteye çıkmış, halk ta
rafından coşkun tezahüratla alkışlan

mıştır. Başvekil, halkı selamlamak surc
tile mukabele etmiştir. 

Vapur yanaşınca karşılamağa gelen 
zevııt vapura çıkarak Başvekiliınıze: 

- Hoş geldiniz, demişlerdir. 
Bu meyanda Vali ve Belediye Reisi 

Muhittin Üstündağın refikası da, Bayan 
İsmet İnönüne: 

- Hoş geldiniz, demiştir. 
Başvekil İsmet İnönü, gelen zevatın 

ayn ayrı ellerini sıkarak iltüatta bulun
muştur. İsmet İnönü, gelen zevat ile va
purun güvertesinde yarım saat kadar gö
rüşmüştür. Bu esnada seyahat intibala
rını anlatmış ve: 

- Çok büyük memnuniyetle dönüyo-

r.ine bağlıyan sıkı dostluğun yeni ve mu
tantan birer tezahürünü görmektedir. 

Gazeteler Atatürkü'ün telefon mesaj
ları hakkında diyorlar ki: 

cReisicumhur Atatürk'ün, müttefik 
Balkan devletleri hudutlannm bir tek 
hudut teşkil ettiği hakkındaki sözleri 
Elen milletini ziyadesile sevindirmiştir. 

Bu sözler, dört müttefik devlet arasında
ki münasebetlerde mühim bir merhaleyi 
kaydetmektedir. Bu merhale, müttefik 
Balkan devletlerinin teşkil ettiği grupun 
dinamizmini ziyadeleştirerek ve Balka~ 
sulhu için daimi ve sasılmaz bir temel 
kuracaktır .• 

Katimerini diyor ki: 
1.Bu, bir asker sesi idi ve buna Yuna

nistan tarafından bir asker sesi şu ceva
bı vermiştir: Tamamile ve dalına muta
bıkız. Bu umde altında iki memleket gü
zel sulh yolu üzerinde ilerliyeceklerdir. 
Ve dört Balkan devletinin ayru cümle
leri tekrar edebileceklerini hakikati izam 1 

,etmeksizin söyliyebilmekliğimiı ne kB· 
,dar mesut bir hadisedir,, 

Türkiye - lngiltere 
lktısadi milnasebatı 
inkişaf halinde 

r uz, demiştir. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Başvekil, havanın çok güzel olduğun- hakkında pazartesi günü Büyük Millet 

dan da bahsederek demiştir ki: Meclisinde ver~iği uzun ve değerli i· 
- Atinaya gelince yaz ve sıcaklarh. zahat arasında lngiliz sermayesine te -

karşılaştık. Halbuki, yukanda iki gün mas eden sözleri büyük bir alaka uyan· 
evvel palto giyiyorduk. dırmıştır. 

İstanbulda bir müddet istirahat edip et- «İngiltere ile olan iktisadt ve ticad 
miyeceği hakkında sorulan suallere de münasebatımızın gün geçtikçe inkişafa 
İsmet İnönü: doğru gideceğini• kuvvetle ümit etti· 

- Mühim işlerimiz var. Mecliste bütçe ğini söyliyen Maliye Vekili demir ve 
müzakereleri cereyan ediyor. Hemen bu çelik fabrikasından sonra bazı fenni te
akşam (dün akşam) Ankaraya gidecc- sisata gene muhtelif İngiliz grupları ~ 
ğim, cevabını vermiştir. nın talip mevkiinde bulunduklarını da 

Başvekilimiz, generallerle de görüş- ifade etmişti. Büyük bir İngiliz gru -
müş ve: punun maden işletme işlerine talip ol-

- Memleket havadisleri nasıldır? de- duğu haberinden başka dost Londradan 
miştir. son günlerde gelen bazı yeni haberler 

Kendilerine: Türkiye İngiltere arasında mali bir 
_Çok iyidir, cevabı verilmiştir. kombinezonun ana çizgileri üzerinde 
İngiliz sefareti ba§katibi Dik.son, İsmet mutabakat hasıl olduğunu bildirınekte· 

İnönüne, sefirin kendisini istikbale me- dir. 

mur ettiğini söylemiş ve sefir namına se- Lokomotif fabrikası için tetkikler 
farethaneye çaya davet etmiştir. Başve-

Ankara 2 7 (Hususi) - Memleketi-
kil:B!::n ::!1!1eB:~v~~rg~~!~\nönü, ~.izde bir lo~o~otif fa~rikası kurmak 
k d·ı · · k 1 y g len zevatın el- ıçın memlektımıze teklifte bulunan in· en ı erını arşı amaga e . . ·ı N f " V ı.~ . t• ' 
l · · ak d · · c refik'.l- gılız grupu ı e a ıa eAdle ı a.rasınaa enru sıkar vapur an ınmış v · d ·· k ı · · b" -
larile birlikte otomobile billerek Perapa- cer~yan e. e~ muzaf be~ er ıyıK LI çı.?~r 

· hareket etmi !erdir. Başvekil takıp etmıştır. ~u a rıkanın arabu • 
las oteline . ş de mi yoksa Sıvasta mı kurulmasının 
halk tarafından şıddetle alkışlanmıştır. d w 

1 
~ .. . d). N f " V 

· . . S f . . ogru o a. cagı esası uzerın e a ıa e-
1~f1ız İn ~P çayıala t öğ kfileti tetkiklere girişmiştir. Karabük, 

Başveki sm~t d o~ur =ai' ~ştir- demir ve çelik endüstrimize merkez 
leden so3nradya p a ar 1ıs tır at meobil il~ olmakla beraber, Sivas da vagon atöl-
Saat 15, O · a erapa as an o o . . il d · 11 
h k t d k İngiliz. s farethanesirıe yesının orada kurulmas e emıryo a-

are e e ere e . d . . h . tli b. f I. . 
S fir S . p L B şvc rı ı aresının e emmıye ır aa ıyet gitmiştir e , ır ersy oren a - · 'liz k 

kir ka .1 t s rr Başveki' şerefine merkezi olmuştur. Ingı grupunun te 
. 

1 rşı .amfış ~· e 
1
.' 1. ·t İn"nü nisyenleri ile yapılan içtimalarda işin 

hır çay zıya eti vermış ve sme o . . . b" dilın" t f ·· 
h d b. t k"'lm•eotı Bwtda ... ana çızgilerı tes ıt e ış, ve e errll· sefaret ane e ır saa ....... ""'l r. ., A • 

kil h. d lar k bir atlı hesapların yapılarak Vekalete bil· 
son:a .Başvc şe ır e yaya 0 a dirilmesi için grupa iki aylık mühlet 
gezmtı yapmıştır. ;ı ..... ~ .. t· 

B kilimi. . . Ankar h k t" ver ... u .. u.?.ı ır. 
aşve zın aya a:re e ı . f f b ik d . · ın·· ·· t d k Lokomotı a r asının emu: ve çe· 

Başvekil Isml et 
0

1~ud saa hon_1_ 
0
t uztn lik fabrikasının kurulusu..11da takıp e· 

d gy ru Perapa as ote ın en arc:=e e - • 0 
.1 Ha d a dilen tediye tarzına tabi tutulması esas mişler ve Moda vapurı e Y arpaşay . . . k 1 A ak d 

. d.ir 0 d t 1 la halk ıtıbarıle arar aşmıştır. ne yur u-geçmışler . ra a op anmış o n l k k "f · k 
kil. · · alkı ı t ~ab hlevin muzda yapı aca lo omotı ıerın aça Başve ımızı ş amış ır. ..:.ı a v • v. h b' b 

k la y ı zevat Başvekil.! ugw ur- maı edilecegı esaplanmak ve ıze u arşı maga ge en , h b' klif ı k .. 
lama.k üzere Haydarpaşa garına gelmiş usus.~a ır te . Y~P1 ma • uzer:. ~ru-

1 1 dı B kilimi. · bu zevat" Pa muhlet verılmesı muvafık gorul • bu unuyor ar . aşve z, " .. r· 
veda ettikten sonra hususi trena bmmiş- muBş~r.l b' f b "k k 

1 
· 1 

· b k An oy e ır a rı anın uru up ı.ş e -!erdir. Tren saat on dokuz uçu ta - y b l b' ··dd t "h t · 
h k t tmi tir rnege aş aması uzun ır mu e e ı ı· karaya are e e ş . .. t d. w • d d k · in·· ·· Kız S , t yaç gos er ıgın en, ara a geçece za-

Bayau i smet o~u an 8 man zarfında demiryollanrruzın muh · 
mektebınde 1 d ~ ı k t:~ · h · t 

B İ t İn·· ·· d ·· .. vl d taç bu un ugu o omo u.~erın arıç en 
a~1an Kısmes 

0

1
nu kutnb?~ e en stonrta temini imkanları noktası üzerinde du • 

Beyog u z ana me e ını zıyare e - k "fl k 
M .. d.. B A il ·· ·· ·· rulmuş ve bu lo omotı erın mar a ve miş ve u ur ayan yşe e goruşmuş- . b"ld ' · ı · 

kT · · fk ı ki T" . fiatlarının tarafımıza ı m mesı grup 
tür. B~şve 1

k ımızın rkle ~ aharlı, eds ğ dur.K mümessille.rile Nafia arasında ayrıca 
eserlerıne ço mera ı u un u un an 

1 1 . . tın• l a· karar aşmıştır. mektebe eser er sıpanş e ış er tr De . 
11 

"d · · d 
mıryo ar ı aremızın sene e as • 

Atatürk'ün mesajları hakkında Ywıan gari otuz iki lokomotife ihtiyacı oldu -
matbuatının mütaleaları • · ı d ' k f b · 

· 2 ( A) Atin A. b .l gundan bunları ıma e ece a rika • Atma 7 A. . - a pnsı ı - . . . 
. . . mn yurdda tesısı kararlaşsa dahı, an • 

· dirıyo:·: t 1 lki k mk. cak 19 39 senesinde faaliyete geçilebi. • Bütün gaze e er, evve a şa I res- w. • •• 

' • · f t d ·ki d t ··tt lecegmden; Ingılız grupunun o zama -mı zıya e . esnasın a ı · os ve mu e- . . · . 
f .k 1 k t b kili · d t ı· na kadar bıze harıçten 60 lokomotıf 1 mem e e aşve en arasın a ea ı k bb"" .. . · · ı y • 

dil t kl ·ı b · f t d temin etme teşe usune gırışı ecegı e en n u u ar ı e u zıya e esnasın a 
Tü k. R . . h K At t·· k't anlaşılmaktadır. r ıye eısıcum uru . a ur e:n - - ----

. alınan telefon measjlar ve Elen hükıl- Amerikada 80 bin amele 

.meti reisinin cevabı hakkında uzun ve ~-. llasan Bey şu karşıki 
~ cldeden giden adamı tanu 

lsııı? 

... Büyük bir §Öhreti olan... • .. K uvvetli bir sanatkardır, hararetli mütalealarda bulunarak bun- grev yaptı 
Hasan Bey - Ya ... Acaba 'ıann büyük ehemmiyetini tebarüz ettir- Nevyork 27 (A.A) - Üç büyükçe-

ne yiyip içiyor! 
0

mekte ve bütün bu sözlerde Türkiye ile lik fabrikasının 80.000 amelesi, grev 
Yunanistanı cözülmez bir surette birhi- un .......... , ... 1 .. -A. -
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iumbaracı yokuşu 
muhakemesi 

cinayetinin 
başladı 

Sarmısağa dair 
Sarımsağı, gelin etmişler.. KıTk gün 

kokusu çıkmamış.. Her şeye inanının 
amma, i§te buna inanmam. M~bareğin 
kokusu kırk gün değil, kırk sanıye aeç-
meden çıkar. 

Eski İspanya Kralının 
oğlu aşkı servete ve 

asalete nasıl tercih etti? 
------------------· * • 
1 

Kral Alfonı, oğlunu seYdiii kudan ayırmak istiyordu, ayrılmazsa 
* Ômer inkar ediyor: .. Sarhoştuk, boğuştuk, bunları 

hahrlıyorum, fakat ipi Abdullahın boynuna 
kim doladı, habrlıyamıyorum ,, diyor 

Sarmısak deyip geçmemeli, yedi değil, 
·yetmiş derde devadır. Bir kere sari has
talıkların sirayetine mAni olur. 
' - Nasıl? 
' Mı .. Nasıl olduğunu söyliyeyim. Sar -
'µıısak yerseniz, kokunuzdan sari hasta
lıklılar da dahil olduğu halde hiç kımse 
yanınıza sokulmıyacağı için sari hasta
)ık size geçmez. 

verdiği aybiJ keıeceiini aımeai vasıtasile bildirmiıti. Sabık 
veliaht, bu yazı~a anne.ile aruında ıeçen mükllemeyi anlaby~ 

' 

* Tramvayda, vapurda, sinemada, §Ura· 
da burada rahatınızı mı istiyorsunuz? 
Sa~mısak yeyiniz, etrafınızdaki halle ka
;abalığı bir anda dağılır ve siz rahata ka
vuşursunuz. 

* Kıskançsınız?. Karınızın başka erkek-
lere yakın olmasından sinirlenirsiniz? 
Fazla düşünmiye lüzum yok. Karınıza bol 
,bol sarmısak yedirin, hiç bir erkeğin o
pun yanına soku1amıyacağına emin ola
bilirsiniz. 

* Tansiyonu yüksek olanlar SaTmısak 
yutuyorlar. Güneş çarpmasından kor -

~anlar ceplerine sarmısak koyuyorlar. Sabık ispanya veliah.tı Dükün sevgilisi 
- Cocuklarını nazardan korumak istiyen- Dük dil Kalvakado Marta Rocafort 

- Abdullah.ı boaarak öldür mekten suçlu olan iki arkadaş ler omuzlarına &armısak takıyorlar. Mü- rn1 v götU!' 
B k" Eski İspanya kralı on üçüncO. Alfon • sonra, onu otomobili e gezmege 

ômer e ır barek nesne meğer ne kadar da çok işe b düm. Ona deli gı"bi tapınıyordum.. .. t · d"kk" d k tl bulun- sun oğlu Dük Kalvakadonun ıüzel ir .. Kumbaracı yokuşunda bir ekmekçi , - pı u an a ne ma sa a yarıyormuş. Resmini görünce gu·· zel olduğunu tast 
d ? 1 T Kübalı ile izdivacı meselesi hemen bütün k ı dükkanında boynuna ip atıp kementle dur un· • . MSE 

1 
t- dik eden annem, sevgilimin Nevyor 

ld kt Ben bekar bır adamını Çamac:ıırla- ................ _ ............................ ·-···-- Avrupa ve Amerika matbuatını işga e boğmak suretile Abdullahı ö ürme en - •. . ' ,. ne yaptığını sordu. 
d k ndim ıpe asar kuruturum O mak- beş, on gu··n içerisinde yattıgwını, takat, ya- mektedir. Bu izdivaç etrafında her ıün ik' ra• 

suçlu Ömerle arkadaşı Bekirin uruş- rımı e ' · · muhtelif dedikodular ortaya atılmakta- - Anneciğim, dedim. O mus· ıyc , 
malarına, Ağırcezada dün akşam üstü satla! tağını apartımandaki odasından oraya lışıyor. Ayrıca başka bir yerde de işi vat• 
başlanıldı. . - Peki, ip nasıl oldu da Abdullahın _ getirmediğini sö~ledi! . . dır. Ajanslar bile bu aık macerasile meı- O asri bir kadındır. Ve kadının çalışıtıa• 

Dava her iki suçlu hakkında da ceza boynuna dolandı?! Suç ortağı Bekır sorguya çekildL O da, gul ~lmağa başlamıılardı~: Sabık kral ve dığı taktirde zekasını suiistimal ettiğin!' 
kanun~un ipe çekilmek ceı.ası yazılı '. - Bilmem. Abdullah birdenbire üzeri- ·~öyle dedi: .~aliçe oğull~rının b~ ~ubalı kızla iz • bedbaht ve kıskanç olacağına inanına1" 
.o111:o • • dd · ygun olarak duruş- me atıldı ve ondan sonrası Lence meç- _ Ben cahil bir adam değil!m. Evet. . dıvacına manı olmak ıçın her çareye baı ğa• 
-s" ıncı ma esme u • , 1 d . di k d b' t" ~dır. İşte Marta da, büyük moda ına 

yapılması kararile Ağırcezaya veril- huldür! İp nasıl olup ta onun boynuna insan adam öldürebilir; fakat, ortada bir vırmuş arsa . a şu~ ye a ar ır ne ıce zalarında modellik yapmaktadır. Bu rna; 
: bulunuyor. Her üçünün memleketi ,geçiyer? Farkında değilin:! . . . . ı;ebep olmalı?! Abdullahla ta~ış~am, elde edememışlerdir. ,jazaların en güzel elbiselerini giyere 

l ş E . ın Kuruçay köyünde bun- Müstantiklikteki ve polıstekı uadelerı husumetim yoktur. O akşam dukkanır. Sabık kral, en son çare olarak her ay müşterilere teşhir etmektedir. 
~:: ha~:;~:r:nan önce öldürülen Halilin okundu. Polisteki üadesi, cBekir, Abdul- Önünden geçerken, Ömer çağırdı. İçki ,oğ~una verdiği 5~0. dolarlık aylığı kes • , Kraliçe ağır bir eda ile: • 
öldürülmesini, Halilin kardep Ömer in lahın boynuna ip attı ve ipi beraberce ,içerken, Abdullah geldi. O da içmeğe mıye karar vermıştir. ·- Oğlum, dedi. Babandan haber al. 
Abdullahtan bilmesi ve öç almak maksa- çektik. !çki sırasında, konuşurlarken, başladı. Hepimiz sarhoş olduk. BFn s:z- .. * . _ dım. Senin haşarılığını duymuş. Ve dahi 
dını beslemesi, müştereken tasarlamak köyde vaktile Abdullahm .. Bekire daya: pım. Bir aralık, ~ayal, meyal bir .. şeyler , Aşık. Duk macerasını bızzat §Oyle an- usluca yaşamanı ve benimle birlikte A'l' 
suretile işlendigwi neticesine varılan cina- atması konuşuluyor ve munakaşa kavg... gördüm, ama boguşma mıydı, gureşme ,latıyor. • İ rupaya dönmeni istiyor. Orada, elindeJl 

· . · . d B d n ı,- · ' . . dı ı - Geçen eylulde spanyanın abık kra- ka ' yete sebep olarak tesbit edilmillır. halını alarak, kızışıyor u. en e, e .ır mıydı? Farkına varama m. . . . . . . geldiği kadar sana para verecek, ba 1i 
Ömer, sorgusunda vak'ayı §Öyle an- ip atınca, Abdullahın kardeşimi öldür- Daha bazı cihetler sorulduktan s_onra, liçesı, annem, V~torya. 03enı: bana. du- cak. Bilirsin ki, çok masrafı var .. çoı~ .. ı 

lattı: düğünü hatırlıyarak, yardım ettim> şek- sıra şahitlerin dinlenilmesine geldı. Ve , - .. Alfonso, de~ı. Seninle alakalı 01 çocuğunu, eski ve sadık mensupJarlJ .. 
- Ben daha çocukken, büyük karde- !indedir. Müstantiklikteki ifadesine gelin- geç vakit, duruşmanın devamı, şahit din- ğu soyl_en~n o Kuba~ kızla . evlenmemeni beslemek mecburiyetinde. Bütün bunla' 

ilah h.. tt' B ' d h "' ' ı ·ım · kaldı. sana bıldırmekle mukellefım. Bunu ba- k fiın Halili köyde bu Abdullah vurmuş ce, cAbdu • ucum e ı. ız e ucum enı esıne ra rağmen sana da para yetişti rece • ·· 
ve 54 gün hapisle kurtulmuş, diye işitir- ettik. Biribirirı:ıiz~ karıştık. İpi biz taktık, Tıbbıadli başkatibi adresinde ba~n:r::!~~ mavi gözlerinin dolduğu • Sinirlendim. d • 
dim. Fakat, bunu böyle işitmi7 olmak1a amma hangımız? Hatırlıyamıyorum. d diye du·· • - Babam beni istemez, dedim. O a~ 

ği ·b· h l k t· · B bulunama 1 n, u gördüm: cZavallı annem> Y" • beraber, kendisini öldürmek maksadile Söyledi 'm gı ı, sar oş u ne ıcesı e- şündüm. ha ziyade kardeşimi sever. Benden .. , 
0 ak§am dükkana davet etmiı değilim. ,kirle ben Abdullahı öldürdük> tarzın- Hayli müddet evvel, adli tıp işleri u- ka silker ... Benimle niye bu kadar ala 
Hattı bu Abdullah benden birkaç defa dadır. 'mum müdürlüğü başkatibi Raif aleyhı- 1 * . k d ı ? 

· h h ladıgwı iddiasile tah- , Zavallı annem! .. Nasıhat vermeğe ut- a ar 0 uyor ... . rtJZI para istemiş, beni zora çekmif ve ben Ömer, polisteki üadesini işkence zoru- pe, sa te, rapor azır v wl b .. b"t·· ı..akı d - Çünkü o, ve ben seni sevıy. 0 f 
ki ·f d · . . . ilm' '- dı'sine vekaletçe raştıgın og un ugun u un :ı arın an b 9 de vermiştim. O akşam biz Bekirle dük· na atfetti, müstantiklikte ı a · esı için kıkata gırış ış, Ken • . . Böyle gazetelerin ağzına düşmenı 

d kı . 1 kt' ilmi' tahkı"kat biterek va- mahrum edılmış bulunuyor. i ça• kAnın kepengini in irmiş, ra içerkeı~. de: ışten e çe ır ş, S ak b' .
1 

. d İ b. B ho§ görmüyoruz. Bizimle birlikte ayn 
d ldi t k. · t" k tt' s b' tk k t Abd 11 hl b kAl t . ah 1 nmuc: bir müd- en, uz ır ı erı e spanya ır or- . o a ge . ç ıye ış ıra e L onra, ır - imizden ma sa , u a a e- ziyet ve a e e ız o u ~· b 

1 
. di ~· t kt· d k 

11 
k h kkını tı altında yaşamanı istıyoruz. ...,,. 

d R if 1 hinde takibat açıl- . on u ıste gı a ır e ra ı a öı .. aralık benden arkadaşlardan Recep vası- nim; Bekirle ben değil! Müstantik, yan- det sonra a, a a ey kull w d" .. .. D ğ - Anneciğim, benim de kendime g ' 
tasile istettiği 5 lirayı neden gönderme- lış anlamış! 

0

masına müsaade edildiği vekaletten müd- · anamıyacagıı:ıı uşunuyors~·1.k 0 • fikirlerim var. Himaye altında yaşanıı>1 
d B d B kir d d . Al · v b'ld' .1 · şti Bunun üze- ru, sen saray nedır, krallık, kralıçe ı ne-diğimi sor u. u sıra a e sızmış, Deyince, reis Refik, sor u: eıumumı ıge ı ırı mı · dir . . . A k 

1 
tahammül edemiyorum. _ta 

masanın kenarında yatıyordu. Ben, pa- - Abdullah, kendi kendine boynuna 'rine de, müddeiumumilik dava açmış ve ' onları bilirsın. ş tan ne an arsın!.. Annem beni incitmemeğe çaıışar~ 
ram bulunmadığından veremediğimı söy- ipi neden takmış olsun?! tahkikat ikinci safhasına gelmişti. * .sordu: 
ledim, Fakat, o birdenbire üzerime yü- - Bilmem orasını! Serbe;t bulunan Raifin, bu ikinci saf- Amerikada hasta yatıyordum. Bu mü- _ Elinden ne iş gelir oğlum'! fi' 

rüdü, elini belime koydu. Hepimiz de Aynı zamanda kumbaracı yokuşunda-
1

hada tekrar üadesi alınmak icap ettiğin- k~eme yattığım odada geçiyordu. An • _ Aktörlük ederim. Muharrirlik ed 
sarhoştuk. Ben ondan ötesini hatırlıya- ki bir apartımanda kapıcı olan Ömer, ,den, adresine celpname çıkarılmış, fak~t ,nemin ihtarı üzerine: rim. Makineden, tayyareden anlarırll· 
mıyorum! sorgusunda, ekmek sattığı dükkanda son adresinde bulunamamıştır. Yeni adresı, , - Neden anne .. dedim. Kral, ailemi- ' Annemin kararı kat'i idi. eq 

.'adli tıp işleri umum müdürlüğünden so- ;ze h~l~tan bir b~şka!ının daha karışma- 1 
_Bu son ültimatomdur .. dedi. Er~-

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
Seddilbahirden mektup yolhyan bfr 

erkek flkuyucum diyor ki: 

cBir yıl evvel bir gertç kız tanımış

bm, sevişmiştik, evlenecektik. Fakat 
tam o sıra meslek icabı uzak bir yere 

litmek mecburiyetinde kaldun. 

Ben eski yerimdeyken kızla seviş • 
tiğimi 16 senelik bir arkadaşıma aç • 

· mıştım. Benim gaybubetim esnasında 
arkadaşım bu kızla evlenmek arzusu -
na düşmüş, kıza bir mektu~ yollamı,, 
red cevabı verdiği halde istikbalini 
mahvedeceğini söylemiş. 

Kız hadiseyi bana yazdı, derhal ar
kadaşıma hareketinin münasebetsiz 

olduğunu anlattım. O ise kızdan asla 
vaz geçemiyeceği cevabı ile mukabele 

etti. Şimdi ben tereddüddeyim. Ev -

lenmek teşebbüsü ile bir senedir avut-

tuğum kızdan mı vaz geçeyim, yoksa 
16 senelik arkadaşımdan mı?• 

* Bu mektubu okuyan zannedebilir ki, 
iki erkek arasında paylaşılmayı bek -
liyen, o iki erkek arasında verilecek 
kararı kabul etmiye hazır bil' kız var
dır. Ne denilirse onu yapacaktır. 

A, yavrum vaziyetin gerçekten böy
le olduğu ne mal(ım? Sen vaz geçsen, 
kız, bahsettiğin arkadaşla teşriki ha -
yata muvafakat edecek mi bakalım? 

Fakat madem ki soruyorsun, söyli-
yeyim: 

Bu kızı sevmediğin muhakkaktır. 

Çünkü sevseydin, sana açılmak saflı
ğında bulunmuş olan bir genç kızın a
dını 16 senelik te olsa, gene bir arka
daşına söylemezdin. Sevseydin bu kız 
hakkında cbir senedir avuttuğum> ta
birini kullanmazdm. Evet sevmiyor -
sun, ve madem ki öyledir, vaz geç, hiç 
olmazsa arkadaşına · karşı' carkadaş> 
görünmüş olursun. TEYZE 

, rulmuş, orası da bilmediği cevabını ve~- sına .1~az mı edıyo: ·:· ıAvrupaya gelmelisin, bu kızı da blf 

pıiştir. Bu vaziyet karşısında da, ken~ı- Elımı avucunun ıçıne aldı. Ne kadar malısın. Ve babanı üzmekten vaı geÇ 
sinin aranarak bulunması için, polıse zayıflamış olduğumu düşündüğünü an- pıelisin! .. 
pıüzekkere yazılmıştır. . . lıyordum. - Gelmezsem ne olacak? 

İşten el çektirilen, fakat tevkif edıımı- - Ben sizin nesli anlamıyorum, dedi. . _ Baban, şimdiye kadar verdiği par~~ 1

yen başkatip Raif in hazırladığı iddıası, Krallar mevkilerinin şerefini korunuyor, 
1
kesecek ve senin üzerinde hiç bir J11eS t1 

tahkikat ve takibat mevzuu olan sahte prensler vazifelerinin ne olduğunu unut- liyeti olmadığını ilan edecek. 
rapor; Ağırcezada duruşması devam ~- ,muş g_örünüyorlar. · Sen de sıd şahsi Nevyorkta sevdiğim kadın vardı. fll"' 
den 5,000 lira ihtilas suçlusu, sabık Beledı- ~e~klerın uğruna asaletini inkAr etmek satlar önümde açılmıştı. , 
ye tahsildarı Nadi Ahmet hakkınd<tdır. ıstıyor, gibisin. Bir kadınla evlenmek için Anneme: cBen sizinle gelemem.-> d~ • 
Adli tıp meclisinin 5 azasın~n iı?zaları İspanya_ krallığına tevarüs hakkından dim .. Ve kraliçe annem Rievieray:ı doıı 
taklit edilmek ve edeli değildir> dıye ra- vaz geçıyorsun. Hayret ... Bu alacağın kız dü. 
por verildiği halde bu rapor mealen ak- kimin nesi? cı 
,sine çevrilmek suretile sahtekarlık ya- Bir an, sevdiğim kızı gözlerimde can- Kaaımpaşada bir y11ngın başlaJJi1 
pıldığı noktasından, araştırma yürümek- .landırdım. Güzel yüzünü, yumuşak hül- oldu v , 

,tedir. yalı, siyah gözlerini hatırladım. Ortadan Kasımpaşada Kesim oğlu sokag~a• 
, Eski adresinde bulunamıyan ve yeni ayrılan lacivert ve siyahımsı saçları var- da 2 numarada oturan İsmail kızı. j , 

,adresi de malıi~ olmıyan Raiftn kaçıp dı. zafferin mutfakta tulumbayı taııı1~13 ı kaçmadığı, henüz belli değildir. Arandı- - İsmi Marta Racoforty Altuzarro, de- çin yaktığı karpit lambasından ta ııı• 
,ğını öğrenince, kalkıp kendiliğinden ad- dim. Bu ay yirmi ikisine basacak.. lar tutuşmuş, yangının g~~~şle~~~r. 
,liye dairesine gelmesi de ihtimal dahi- Ona geçen mayısta rastlamıştım. o gü- meydan verilmeden söndiıruJınllŞ 
,linde görülmektedir. Hakiki vaziyet, bu- ,nü asla unutmıyacağun. Meşhur Kübalı Bir adamın bacağı kırı!dı da 6 
,günler de anlaşılabilecektir! ~ompozitör Grenet'nin stüdyosunda ver- Taksimde Büyük Ziba sokagırıcı 50 

diği bir konserde bulunuyorduk. Onu numarada oturan seyyar lamb3 }{sir1l 
Bir fala kadın yakalandı görür görmez sevdim. Arkadaşlarımdan yaşında Yorgi evvelki akşam T~oğı-ıl 

Falcılık yaptığı haber alınan Tak • soruşturdum. Kimse istediğim izahatı caddesinden Galatasaraya v, zb3' 
simde Bekar sokağında 25 numaralı ev . v~remedi. Zira onu şöyle böyle tanıyor- geçerken şoför Yasefin kullandıg. ğıJ11 
de oturan Sürpik, evde bazı kadınlara lardı. Bana acıyan arkadaşlarımdan biri numaralı otomobil çarparak bac~arıe" 
fal bakarken cürmü meşhud halinde bir gün evine davet etti. €>rada tekrar kırmıştır. Yorgi, Balıklı Rwn h35tıf• 
yakalannuş, mahkemeye verilmiştir. ,Martaya rastladım. Kokteyl partisinden sine kaldırılmış, şoför yakalanmış 

!.; 
h 

•· 
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f MiZAH j 

S E YT ANLA MOLA KAT 
Yazan : IMSET 

Bu hafteki güreş müsabakalan 

Dinarlı Mehmet Koma ile 
karşılaşmıya gelecek mi? 

"lınset. 
-=~iyat müdil· 
ftııı. Un sesıni tanı· 
"1tdu~ni çağırı-

- Ne var üstad? 
,_;; Bir mülaka; 

- Kimle? 
- Kendi kP.n· 

~Yapacak_ ~~-
ya; gunun 

~arından bi
tlle! 
~ünmıye baş-

)o - Ne düşünü-
rSUn? 

ı..~ Günün adam-

r. - Siz sakın yar
dım etmeyin, bila
kis ona karp çıka· 
caklarla beraber 
olun! dedim. Hep
ai dediklerimı yap
tılar. Bu yüzden 
birbirlerıne karış

tılar. Nerede ise 
bütün dünyada 
kan gövdeyi götü
recekö. Gene so
nunda merhame
tim tuttu. Devlet 
büyüklerini gör· 
düm: 

- Bırakın, de· 
dim, ne işleri var· 
sa kendileri hallet-

Profesyonel güreılere halkın rağbetini söndürmemek 
için organizasyon meselesine azami dikkat aarfetmek 
ve bu iılerde liübalilije meydan vermemek llzımıdır 

-- -~---

~dan birini, sinler. 

~b!~~ 1 * 
~ Hilis süt insan· 

- O öldü. L.-----:-: lan besler .. İnsan-
- Topra~ bol lar beslendikçe de 
~· daha iyi. ya! kendilerini benden 
~abas bir nebze koru· ._ . ile, taallu-
tile ınülikat yapanm J - Burada nerede idin? JmaK yolunu bulurlar. Bunun önü-
- Onlar Amerikadalar? - Evvela neşriyat müdürünün kafa · lnü almam gerektir. Onun için sütçü-
- Cehenn ısa liderim. Sen aylık· sına girmiştim. Şeytanla mülakat yap - leri hep emrime almışımdır. Hüls süt 

t-.a h.be eme 
0 manı ona ben söylettim. Oradan seninle satmaz~r. Süte su karıştırırlar. 

_ r v~. . _ birlikte bu odaya geçtim. Senin kafana * 
~Orası oyle amma Rokfeller günun girdim. Telefonu açtırdım. İstihbarattaki Hani iki tekerlekli bir ,eyler var .. 

sayılmaz. Ben buldum. santralın kafasına girdim, sana timar - Bazıları: Bisiklet, diyorlar.. Bazılan da Koma DınaTlı Mehmet 
- Ben de kaybetmiftim amma bula - hanenin telefon numarasını verdirdim. şeytan arabası .. Yani benim arabam. Ne ' Dü" •• a1 mind muvaffaktwet lan evvelden tesbit olunarak hakemleri ..._ __ . d d S 1 b. d'' .. h" .. 1 l nya gureı tue e J 

~. Şimdi de karşın a uruyorum. or sua- by~n ı~ ırt uşu~ce .. Ben. ı~ o;Bee fE'.Y ere göstermiş bir takım pehlivanların tehrl- prarsızhla ve halkı da heyecana, infial• 
..... Ne kaybe._,~ .. 7 lini vereyim cevabını.. ınmıye enezzul eder mıyım. nım a- . 1. 1 . halk arasında bü...n~ bir -vketmemek lbımdır. 

~- f k . ba b.. b.. .. d İ l mıze ge ış erı 3 wa ,-
İş olmuştu. Şeytanı bulmuştum, a at ra m. us utun ~şka .ır. nsan ~ o- . alika tevlit etmiftir. 4 - Radyoyu her eline geçireı. mana-..... Sekiz yqunda iken annem bana bir 

• ~ vermlftl. Onu bybetmiftim. 
2 ilen kurut filln kaybedip bulma
~ Günün adamını buldum. 

""' 'terini yurdunu .öyle ıtdeyim.. 
.... lerfnj 7Qldunu biJ8em kolay. 

ona ne sorabilirdim. Şuna buna soruJ - tomobil adını verdiklerı tekerleği lis - B" i hll aniarımızla ..n---~ o- m ve lüzumsuz sözlerle ortalılt kanştır-
t .kli · · h t l ,_ · te onlar ız m pe v .. Y&"'~ 

duğu gibi: ı .' ıçı ra a feY er Y~• mu. ış • .la• Koma geçenlerde buraya plen met- .mamalıdır. 
- KflÇ yaşındasınız? be~n:' ~aba~dır.. Be~ım ara~m olou- hur Cim Londosu majltlp eden Şibtı 47 5 - Müsabakalara vaktinde ba§lanma• 
- Kimin romanlarını seversiniz? ~ ıçın . e b~r çok ganp hallerı vardır. ,dakikada mağlQp etmif bir pehlivandır. pdır. 
_ En beğendiğiniz sinema artısti han· İçme ~r~mıyenler . kıskançhklarmda~ Kendisi 34 yapndadır. , 8 - Her tilrlO ihtimaller nazarı itibara 

gisidir? k~n~ennı. yerler. İçme girenler iğretı Cenubi Amerikanın iri lflmilf toblı ~ ~ kimin.le güreşeceği mı 
- Evinizde ne ile vakit geçirirsiniz? gırmışlers~.. 

1 
,Atlas şampiyonluk kemerini behnde ta- IÜl1 evve~den ~ edll_mell ve bu prog. 

1 gibi beylik sualleri soramazdım ya~ - Ah hızım de 0~· §lID&kta ve: ram harfi harfine tatbik olunmalıdır . 
O benim düşündüklerimi anlamııtı. De~ekten çe~ele~ yorulur. Eğer sa- c- 9 milletin 41 pehlivanından, 1.f çe- 7 - Halkın orpnizatörlerin - gazete-

.... ~ l&Jle?.. f 

.... §e,wı ..• 
.... ~'t7UQ blllthl 

~ . 
'Müllbt ifte onunla olacU. 
~ Allah, fUrinden muhafaza etsin • 

bu lfl bec:eremiJewttm. 
~-leeeremem de ne elemek, sen mu
~ delil misin? 

~ulıarrirtm amma ne ,eytanın kapı 
,..._ hluu ettim, ne de arka bacağı -

~Pazıa W istemem. Mfllikatı yap, 
8o Yaz getir. Haydi timdi ip ba§la! 

1dan &eri çarkettlm. 

~~ ıörflımek kolay olmıyacaktL 
~ -...nıa milllkat yapabilmenin güç ol-
' bu dünyada şeytanla mülikat kim 

b.• kadar güçtü. 

~ telefon illftL ı.tilıbaratı bul-

~Şey bayan, Şeytanla görüşmek istit: telefon numarumı söyleseniz. 
luna bir kahkaha lesi geldi: 

~ laaıettaytn bir numarayı çevirin, 
' kUpnu.a çıkar. Ha ha, numarayı 
~dun. 18 yı çevirin, oradan 97 i is· 

~u kapadım, tekrar açtım. 16 yı 
' tfe nn ____ , 
...... l>o IUIM:rU ••• 

.... .\} kU7., yedi 
o ..• 

: ~ orada mı blıyım.. 
~ Urada feYtanlann nevileri var, han

' lıityonunuz? 
~ Ort 811 teytan mefberi mi? 

•et! 

'tedersbiiz amma telelon rehbe • 
""Jtetı arunq ta bulamamlflım. 

\. ber de, akıl hutalıklan hastanesJ 

' l'tıaııdır. 
"'~bnu hızla kapadım. 
' ifa, kar ,eytan bayi 
t.~bbe,k bayım! ; 

~ ~ alelAcayip bir feY vardı. İn
~'~' hem .W benzemiyordu .. 
~ beıızi10rdu. hem de benzemi -

~ kbnain? 
'te "erdi: . 
'ii "11~ demincienberl beni arıyorsun 

........ . 
'~Jr liikor, gökte ararken yerde bul-

~ -.._yun da liftmiyorsun. 

Çıngıraklı bir kahkaha salıverdi. ~iple_nyse her gun bır kaza yapmak teh· tin güreş yaparak kazandıiun bu keme- eller müstesna - ringin kenarında yer al• 
- Ne o sual mi bulamıyorsun? lıkesıne maruzdurlar. ri, sırtımı yere getirebilecek olan Türk pıaları ~ti ~t~iyede men~elidir. 
- Hemen hemen öyle! 

- Haydi sana yardım edeyim.. Hem 
benim §İmdi çok işim ~ar, uzun uzun ko
nuşamam. Önündeki kiğıtlara bak. 
Kağıtlara baktım. Kağıtlara elimi sür

mediğim halde baştan aşağı yazılmıştı. 

Yazı da benim yazımın ayni idi. Başım! 
kaldırdım. Şeytan yoktu. 

* 

* güreşçisinin beline takacatun!~ demek· 8 - Güreşlerin danışıklı dovuş oldu· 
Şeytan deyip te yalnız fenalık yaptı- ıedir. tunu lfl'8p eder tarzda hareketler, hake-

ğıma.. İnsanlara hiç iyiliğim dokunma- Komayı, Ctlmartesi akpmı, stadyom- me solnılmaklar, kulağa fısıldamalal! 

d ğ h .. k t · · ı Be ın· sanlara da seyredeceksiniz. Bugün, Türkiyenin kat'iyen olmamalıdır. ı ına u me meyınız.. n 
çok iyilikler yapmışımdır. Amma haki- ~rbest v~ yağlı IÜ~. resmen pmp'- y 1 k 
katte bu da bir telakki meselesidir. B<-n ,Yonu Tekirdağlı Huseyındir. MüJJyim a~ar a uğraşma 
i ilik derim de.. Hakikatte iyilik değil- ikinci, yarım dünya Süleyman tlçündl, 'l 
fir. Merak ediyorsunuz değil mi? ,ve o ~üsabakalara iş~~~ e~edili için 

- Bu iyilikler nedir? ,de, Dınarlı Mehmet dorduncu sayılmak- doğru değ ı' I d 1 r ' 
Diye sorabilirsiniz... . ta~ır. ~~nae~leyh'.. ~oma'nın: Tekir- ı 
Söyliyeyim .. Medeniyet. Evet bugü- daglı H~seyınle, .. Tür~ye ~pıyonluğu- •at 

41 Ben Şeytan anlatıyorum: nün medeniyeti benim eserimdir. Be;ı ,na, Teki~dağl~ ~~sey~e ~eşmey~ hak ------ -------. 
İnsanlarda gayet tuhaf bir itikat var. olmasaydım. Amerika keşfedilmiyecek- ,kaza~abılmesı ı~ınA dıger 

1 

uç pehllvanı, Sevimli f&lllpİJODumuza IÖZ 
Doğrusu bu itikat beni çok güldürüyor. ti. Ben olmasaydım, zehirli g;ız keşfedıl- sıra ıle yenmesı lazımdır.. . 167lemek isteyenler dedıkodu 
Benden ödleri patlıyor. miyecekti. Ben olmasaydım. Asansör ol- , Binaenaleyh, evveli Dinarlı ile, onu Japacaklanna lllİDder &zerine 

- Şeytan! ,mıyacaktı. Ben olmasaydım. 'l.'ramvay yenerse ~a~ dün~a Sille~, o~u çıkmalıdır 
Dediler mi. yürekleri hop hop hop olmıyacaktı. Fabrika olmıyacaktı. Apar- ,da yenebıldıği takdirde Mullyimle fU· r--------------

1 ' • k b i etindedir hopluyor. Benden korktukları kadar ka- tıman olmıyacaktı. Elektrık olmıyacaktı. reşme.. mec. ~ Y · 
d k ku OlmıyacaktL Oimıyacaktı. Bütün bunla· Bu uç galibıyetten sonradır ki, Koma, 

dından a or yorlar T k" d ıı;lı H.. · kar da talihini. • · n ben niçin mi yaptım? e ır a6 useyıne şı ve 
- Onlar da şeytan! _ İnsanlara hizmet olsun wye! pazusunu denemek fırsatını ka1-1nabilir. 
Diyorlar .. Bu ne gülünç bir itikat. Ka- Şimdi bu söze bir güleyim de doğruyu 

1 
A Bu hesapça, D~lı Mebmetle o1maa 

dınlar mı şeytan? söyliyeyim: lazı~ gelen ilk gureş, cumartesi gecesi 
Ne münasebet! Kadınlar şeytan de - Medeniyeti bugünkü haline getirmek· Tak~ım stadyomunda yapılacaktJr. 

ğil, şeytanın oyuncakları .. Onlarla oy - ,le insanların rahatını kaçırdım. Zehirli D_ınarlı ~e~met, fU anda, Karacabey-
namaktan öyle zevk alıyorum ki.. gazlar keşfettirdim. İnsanları boğdum. ,dedır. Kendısıne, bura~a ge~esi için su-

.. A ·· ·· t İnsanı m d" k reti mahsusada daveöye gonderilmtftir. Günde beş on defa yuzlerini gözlerini sansoru yap mı. er ıven çı -. . hm k dis" . tirm ,_ 
· .. .. maktan menettim. Bu yüzden adaleleri Dınarlı Me et, en ını ge eli. 

boyatıp karşıma alıyor, hallerıne gülu - . . Dah ihö la d ba k için gönderilmiş olan adama verdili bir 
ışlemıyor. a yar ma an ca -

yorum. lan tutuluyor. kağıt ve imzayla, cumartesi üpmı İl-
Saçlarınızı kesin diyorum, hemen ke • .. .. tanbulda bulunacağını ve Koma ile gQ-

siyorlar. Tablakirların tabla altı şeklin- Tramvayı !~pmaz:n yay~ yuruyenleri reşeceğini taahhüt etmiştir. 
de toparlayıverin, diyorum. Hemen yapı- .çijnemes~n.i, ıçıne gırenlen .cendereye sı- ' B~ taahhüdünü yerine getirmeditl tak· 
yorlar. Kaşlannızı kazıyın diyorum, kazı- kJllDlf g~bı rahatsız et~~· atlıyarıları dirde, bittabi mağlftp sayılacak, ve bu 

1 k g ed. d" da cezaya çarptırması ıçın. Apartımanı. müsabakalara girmek hakkını kaybede-
yorlar. Kocanız a av a ~· ıyorum, -hrin havasını bOzması için kurdum. kt" 
ed. l K m!l:lılarınızı ,...kı"*ırin di rs- ,ce ır. 

ıyor ar .. 
0 
.. ;,- ~ vw - Elektriği icadıma sebep te, insanların O zaman bittabi, Koma a Müliyim-yorum çekıştırıyorlar. Dedim ya, ben ne · · .. • Y 

d ' · erlar gözlerinin bozulmasını istediğimdendir. le, yahut ta yanın dunya Süleynuuıla ıü-
esem onu yapıy · · . b .. tü b ed · be · k · Dedim ya u n u m enıyet nim reşece tır. * .eserimdir. Ve medeniyeti insanlara iyi- Bundaı, sonraki müsabakalardan biri- Dün, matbaamıu Bedin olempiyatla• 
B d ld d 1 atlar gibi lift · 11• lik için dejil, fenalık için bu kadar iler- ıi İzmirde, diğeri Ankarada olacaktır., nnda dünya pmpiyonluğunu kazanan 

f a~n a ~n d 
8 ~ i Şeytanlıtı an leıtim. Medeniyet daha da ilerliyecek ve Ve final, İstanbulda yapılacaktır. değerli pehlivanımız Yapr Erkan geldi. 

a gebuçıyorsun. Be~sındazl·d· d mak..n ya- ben daha çok zevk duyacatım. , Geçen sene İstanbul festivalinde pyrt Büyük bir hiddet içinde bulunan sevimli 
sası esasen. ır a urma ,__...,,,.,.1r ....... ~ . • V'--- kl .. b .. 

Bi ·· İ · ·tm1 t• o da * muntazam ve -&--~ organızas- pınpıyonumuz, .nAUWupap u une 
Fr ~ gun . 

8ı:ı~m~yfui gı .. d~ ım. B r~J yonla yapılan müsabakaları hatırlı yarak Jllensup bazı güreşçilerin, ötede beride 
an ° ismın 8 ır ıor !-1~ . u r Şeytanın, benim kalemimle, benim el cumartesi ıünkü müsabakalaı- için isti- ,kendisine meydan okuyarak dolaştıklan-

lfeneraldı. Hemen kafasına gıı,:dım. yazımı taklit ederek yazdıjı yazı burada .vecıeğimiz ,eyler fWllardır: nı, ve hakkında teessür uyandırıcı dedi• 
- İsyan et bitmi§ti. Ben bu yazıyı bir kere okudum • 1 - Radyo tertibatı muhakkak suret- kodular çıkardıklannı duymuş. 
Dedim. Düşünmedi, t&flllmadı, isyan ve nepiyat müdürüne: · te yapılmalıdır. Onlann iddialarına göre, Yaşar, düny:a 

etö. - Kendim yazdım. 2 - Organizatörler ve diğer bazı gayri şampiyonluğuna değil, Türkiye, 1stan-
Bütün devleUerin büyüklerini görü • Diye teslim ettim. Yazmadığım bir ya- mesul kimseler ringin etrafında dolaşa- bul, hattA Kasımpaşa şampiyonluğuna 

v~m. l»r kısmına: zı için kendim yazdım dememe de sebep rak mütalealar dermeyan etmemelidir. t>ile liyık dejilmif ve hepsi d(', Yapn 
- Slz yardım edia. GlaJr 1'er halde o feyt&n olacak! ler. kQlayca ~ye kadirmişler! .. 
Bir kısmına dat IMSE'l 8 - Müsabaka'fann prtlar1, uman- (Dnemı lJ inci •illada) 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

-404- l -408-
Lilyan Harveye benzeyen bir Kadmm kalbi de vücudu gibi 

kadm isterim güzet otmah 

İnsanın hayatta >e11 gdık :ve iyi arita
daşı şüphesiz erkekse karışı, kaömsa !ko

casıdır. Bu yüzden g€rek !kadının, gerek 
kocanın en biiyük arzusu birl>iderim. me
sut etmektir. Ben işte her 7.aman bunu 
düşünürüm ve beğendiğim erkek te şu
dur: 

Daimi düşüncesi oevi, kansı ve çocuğu 
olmalı, her hangi bir münasebetslz hare-

etle karşılaştığı zaman günlerce düşü
nüp etrafını gönneyi,p suratını asmamalı. 

Beni her şeyden fazla sevmeli. 'Tahsili 
yüksek olmalı. Muntazam teşekkülata 
sahip olmalı. Ağır başlı ve bilgisi olmalı. 

Ankara Mualla Sezen 
(Sarih adresinin nc~riin istememi_ştir~ 

407 -

Kadın hassas ve idealist ofmah 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Orta boylu, orta kı'1oda, ince belli, nor

mal sıhhatli, sanşın, ve kumral renkte. 
müstehzi bakışlı, cazip gözlere ':zlalik, be-

fıkrai ahiresi mucibince tayin .olunan .üç 

ene müddet geçmiş olması v.e bır mti·s
t.ahlk meydana .çıkma.d.Jğından :v:e icap 
eden yemini dahi mili>tediye eda ettır.il

miş olmakla mezkur hisse .senedat.ımn 
temettü ve faizlerinin kendisine tedi;rc>....t 
mu\•aükı kanun gör.illdüğündP..U mezk~r 
tahvilin müterakim temettü ve ta.izler.in 
müstcdi .Owıilc Eftyan'a itasına mezkllr 
ışirketin mecbur tutulmasına ~e !keyLiye
tin usulen gazete ile ilanına ve şirkete 
tebl®ne 25/5/937 tarihinde karar \r.er.il-
di (32939~ 
-----·---- -· ·· -- ·-

dü zevki okçıyan pfü·üzsüz bir yüze, in- İstanbul 'İkinci .İflas roemurlu<•un-
ce ve manalı dudakları, muntazam dış- dan: e. 

!ere sahip bir kadın. 
Ah1Ukı: Muti,iyi kalpli, mevk;i içtımai- Müflis nalbur Mehmet Karirinin .if-

sini bilir, orta veya ona yakın tahsıli.,. ~as masasına müracaat eden CıoaJlde 
hassas, idealist, düŞünoelerinde ~abancı ISkele sokak 6 No. da Muzafferin iste
tesiri olmıyan, biraz kıskanç, zamanında diği 650 lira hakkında'ki talebi ifliıs i
ve yerinde muhitine uymasını ve eşini daresince tetkik edilerek -şimdiye ka -
mesut etmesini bilir bir ev kadım. dar gelmemesi muvazaa ihtımaline 'bi-
Afyon Mecidiye caddesi bakkal Yunus naen kayıt talebinin reddine karar ve-

vcıntasile Adanalı Memduh llkar rllmiş o1duğu ilan olunur. (329'52) 
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Bnmn cihanda elli senedir daima Us
tun ve eşsız kıt!nıı~ tır. 

KREM .>ALSAMiN 
Bnvnk bir bilgi ve ıız.un bir i crllbe 
mnlısulO olunık r.•tıcudıı ıgctirılıniş 

yegnno sıhhi kıremlerdı.r. 

KREM BALSA .iN 
ŞObrCLiııi sOz ve şarlntanlıkhı değil 
sıhlıt ev _u.ıru Lonı'trn, •Pans, Berlm, 
Nev - York gOzeliik enstitlllerinrten 
y1lzlerce krem nrıısınc'la ~bwlııcilik mtı
kO.fntım kuz nmış -olmakla iSbnt et
miştrr. 

KREM E ALSAMiN 
ıGnncını 1~~i.n .~$z, ;gece için ~·1'ğlı 
ve nlis :ırnı adem kremler!. Tanın
mış Ct".z.a, tnyat ve ubırt'iye mn.ğaza

!J.annda bulunur. 
İNGiıAZ KANWK CZıA •Esi 

BEYOGLU - ~S'fANBUL 

bü.tün .kızıştırdı . .Günün birinde .nasıl 

1 

h~ .. Göze .çaıpmak için lbire.r ,oyun .. 
olsa her işin düzeleceği?,i bilmez a:;ıi?.. ..-: Herkesin işi güc.ü yok da .Dnu mu 
()nunki: Şımar.ıklık, ,goster.ış .. 1 .Nasıl duşunecek? .. 
iiiyeylın, ıromantizm, deciikJerJ ,işte .• · - Herkes için değil ki. .. 

- Ey, anlatsana, ne ;)·apu?.. - Ya .kimin için?. 

Anadolu ~ "' 60 
peoın 
A. Şm. 1K. 60 vaöeU 
:Bomant1 - Nektar 
Nlıın çlmmüo 
Merkez bankası 
iş Bankası 
Telefon 

Açıl~ tK,.paoıl 

00.00 00 .(l(J 

00.00 .WJOO 
0,00 OJ():I 

ll.70 ıs.iO 
ıro:oo oo.oo 

9,75 oo,00 
8.JJ -

10.60 -
1.15 -1 

İttihat ve De~ır. ı 
Şark Değirmeni 

Terkos 
- .Kalktı., .Anadoluy.a. .gittiL. - Turbana 'kar~ı göster,ı~ olsun, 

d
. o;u~ ~ / 

Yuan: Kemal Ragıd - Neye?_ ıye.. ·· =-"""'" 

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahir.a BorsaS1 

Gece gündüz beraberdiler. Kel _ miş ıher'kes, 'Zengin diye onunla vlerı- _Bilmem ınerede bir ımekt.ep mual- - 1Peki, ya o ne oldu?. Kamlranla l S T 1 K R AZLA B __/ 
miranı bir yere çağıranlar. ko- mek istiyormuş ... O da bunun için hiç limliği bulmuş, oraya gitti... ayrıldılar değil mi?. t A ı Kap•111

' 

cası ile beraber "ftırlıanı da da - kocaya varmıyaca'k, diyen1e:- oldu. - Ay,, Kumbaracı Arif paşanın zen- - Çoktan. .. Bir aralık ortadan kay- Türk borcu ı pqln 1:
1

;~ ıs.u 
vet ediyorlardı. Kocası olmasa ibile, 0 - Boş lakırdı ... Sanki koca ist-anlıml· gin kızı mektep hoca1ığı mı yap;_:a~"? · b~~d~. Awru,paya gitti, ıdem~t~. ya... • • 1 naeıı 18:65 18·

45 

Turhandan ayn !hiç bir yere gitmiyor- da ondan başka zengin k1z yok mu - Hepsi yapmacık dedima ... uozum Dcmdükt-en sonr,a da ancak .bı.r il<ı kere • • n vadeli ~s.ııo '111~ 
du. Bir aralık başka bir dedikodu çık- imiş?.. ona zenginliği de istemiyor!.. Zengin görebildik. ___________ ......... -~ 
tı. Turhan Avrupaya gitmiş, Kiımiran - inanıyor musun, -camm?. Bu:ıu olduğu halde istediği g1bi bir kocaya Kiımiranın kocası ile haniyn bJ .de 
da beraber gidiyor, dediler... Sonra duyunca hepimiz güldük. Çok geçmedi var.amıyormuŞ!. Levi di.Ye bir adam .daha ~ardı ya, işte 
neden ise kadın burada kaldı. Kaldı zat.en, ne yapsa beğenirsin!.. - Daha neler'!. onlar Turbanın yüzünden pc.k çok pa-
ama bu da pek boşuna değil... Kımbilir, -Ne yapb'?. Yoksa Avrupaya "ıl\ur- - Ba'basından kendisine ne kaldı ise, ra kazanmışlar. Bunu gören bil' başka 
ne içindir... hanın yanına mı gittn. hepsini ikardeşine, annesine bırakmış, şirket ona ortaklık mı teklif etmiş, ne 2715/93~ 

- Ya Ç 'tlenbik? .. Onu söylüyordun,, - Artık okadannı pek yapamc.dı. mua11im1ikten alacağı paTa ile geçine· olniuş?. FİA'il'LAR / 
hani?.. Ne de olsa annesınden korkar ... Hele ce'kmiş!.. . Bıır.cilarını pek iy· \bilmiyorum. Sen ~Rfı 

- .~:,ma, ona da bir hal oldut Ba- dedikodudan ödü kopar. Onun gôste:ış - Allah A11ah ... De1i mı bu kızca • ıişin sonuna ıbak... c t :N s 1 ~ Aşağı )''ll~ 
bası o.dukten sonra bir zamnnlar orta· merakını 'bilmez misin? .. Xirnbilir han- ğız? .. Babasından ka1an1arın hepsinden _Ne oldu sonu1' f ~ f· 
lıkta örünmed·; hiç kimscnm vanına ği romanda okumuş, yo'ksa sinemada vazgeçti öyle mi? ·· 1 Bqğday K. PÖ ~ V 
çı.kmaz oldu. Kimisi, babasınm m"'a1emi- mı görmüş, nerden aklına geımiş ise - Vazgeçer mi hiç? .. O ilk zamanlar· - Ne olacak? .. :Su 'Yeni girdiği -şir • Arp yumuşak : 

2zs 4
4 

J,s 
m. tutuyor, dedi. Kimisi de ,,.,_u,.h.,nı se- ge,mı·"··· d <ı..· 1~k d 1 ketin işleri için Anadoluya gitmişh; a " 15 -O .ı ı , u ·ı 'r aKl a lr 1... d ~ık .. 1r -"l..·be '\.. k Çavdar 4 0 
"'~_Yor d~ onu? için kimsenin yüzüni.ı - Sakın kendini öldürmeye mi kalk- - 'Sonra ne o1du?.. ora a 1 .ışı :L.J\:::ul yi •uulma oımuş1 .. , Mısır 5 CO 
gormek 1stemıyor: d di. Sonra, bir baş- tı?.. _Dedim ·ya, hepsi gösteriş ... Gitti· - Ay, Çitlenbik en sonunda gene Kuşyemi !lO lll 00 o? 
kasına varıyor, ~ıye duyduk. Onun da - Aman sen de... Neye öldürsüna ği yerde kendisinı kimse tanırnayaca'k, ona mı ıvardı~ ·· ı ~~r5t~:1 oğlak 1~~ ıo tJO 
arkası çıkmadı. Iyi kızdır, gü-ıel kızdır 'kendini! .. Parası ·var, sevdiği adamın zengin mi, değil mi, ~hiç ~imseJbilmiye· - Bunun böyle olacağı zaten belli 'Tiftik mal 11 11'7 10 

ama onun da Şlmankhğını bilirsin!.. da kendisini sevdiğini biliyor ... Ara • cek'! .. Günün 'birinde evlendiği zaman idi!.. l Tiftik deri 100 
Bir aralık bir kuruntuya futu!muş. yere Kamiranm girmesi onları 'birbi - kendisini alacak o1an ıafuım da parası Cihangir 1937 l"Cln it 1 58 27 'i' 
Güya herkes onun parasına göz dik - rinden soğutmak şöyle dursun, büs .. için alnnş olmıyacald .. Hepsi şunırrik.. Bt''TTt 1 ,_P_e_y_nı_r ________ 

2
_
5
_..--
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SON POSTA 

- Llttihat ve Teral'1ıidtJ on aentJ 

1 İTTİHAT VECÜ İERAKKlifN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasd kaçtılar, naslf öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Anadolu köyleri yol istemiyorlardı, 
çünkü eski devrin hükômetlerinden 

uzak kalmayı kir sayıyorlardı 
hem de bizzat kendileri, Avrupalıları çindeki amilleri tahlil ederek berabe - nüfuz dairesinden ne kadar uzak ya -
gibi, Türkiyeyi ve Türkü tanımazlardı. rimdeki gençlerle birliktı:! Kastamonu şarsa kendisini o kadar rahat hissedi -
Bunu sonradan anl~dım. Ve, gene son- yolunu tuttuk. Her adımda yeni bir şey yor ve bunun için de devleti kendisine 
r:da~ .~n~adım ki ~~tanbulun Osmanlı ı öğreniyorduk. Mesela, öğre~diklerir~i- yaklaştıracak olan yolun kendi muhi -
kulturu, ılk teşekkul asırlarında, ek - zin arasında şu da vardı: Inebolu ıle tinde · · t · t k ·· • s · tl T- k "" · d -·1 dl n geçmemesını emın e rne uze 
erıye e, ur un eserı egı , soy a a- Kastamonu arasında mevcud olan şose- re h .. . ~ · 
rını unutmak ve gizlemek mecburiye- . .•. . . h b" b' . mu alefet gosterıyor ve hatta ısyan r .. . nın geçtıgı yerler, bu ıki şe r. ır ırı- ediyordu' 
ınde kalıp Hasan, Huseym, Ayşe Fat· ne bağlı acak olan olun tabii çizgisı· . 

rna gibi alelade isimlerle ve cO~nıanlı• . t k"by t . d Y y 1 dah dolaşık İneboludan Ankaraya yapt;ğımız se-
unvanile yalnız siyasi bir rnillivet ta - unzı una ı ; mıyl orb. u . o ·a ageçerken' yahat içinde her adımda göze çarpan bir 

J ve arıza ı ır arazı en - d · ~ · ·ıı· 
§lyan Müslümanların padişah ve h a • .. t t f d h k h a·· .. b" şey var ı: . Kastamonu vılayetı, mı ı 
lif ' o e ara ta a a ısa da s uzgun ı:- .. d 

e kullarının eseri olmuştur. Bunlar g·· .. h b 1 ' N d n böyle muca elcyi ruban tu tmak bakımından 
da kse . tl Tü. k b 1 . uzerga u unuyormus. e e "ok k ı1· "d" B h" . ·1~' d e rıye e r e ya ancı o an ın - lm d" k t"t· - . ·z zaman ~ uvve ı ı ı. u m u ıtte ıtı cucı e-

l 
. o uş ıye m era e ıgım1 

san ardı; bunlar da ve bunların nesıl- .. _ . . .. . .. .. . nilen tip parmakla gösterilecek kadar 
leri de, yarattıklan kültür de, tıpkı ~grendık ~~ .~teki güzergah uzerı~~e az, buna mu.kabil, ittihatcılık gayet 
nteınleketimizi tanımadıklarından şika· ulunan koyluler ehiz yol istemeyız.• köklü ve kuvvetli idi; bunun sebebini 
Y~t ettiğimiz Avrupalılar gibi, Türkiye- diye is!. an .. et~işler! onun ü~e.rin~ ı yol anlamak da bence müşkül değild:. K as-r 
Yl ve Ttirkü tanımıyorlardı. da bugunku guzergahtan geçırılmış. 

tamonuda ittihat ve terakkinin bır mu-
Rum, Ermeni, Arnavut, Çerkes, her Yol istenmez mi? rahhası mes'ulü vardı ki kendısi haki-

nevi İslav, bir hayli Macar ve Ulah ve . . . katen k~ ·ı b" . d . H F hı · 
daha bilmem kimlerden mürekkep ola- Yol istememek olu r m u? Bunu bızım amı ır ınsan ı . asan e nı 
tak teşekkül eden ilk İstanbul Osmanlı- kafamız kolay anlamaz. Nitekim, bir z:ı- Hoca. 
lan, İstanbu1da (Osmanlı) dıiye llir manlar Arnavut'Jar da cyol istemeyiz:» Hasan Fehmi Efendi 
?'1illet vücuda getirmişler ve bununla diye isyan etmişler, biz İstanbulda ip -
lnıparatorluğun bütün milletlerine ha- tidailiğın bu derecesi karşısında hayret Onu, ben Üsküdar idadisinden tanı
kiın olarak yaşamışlar ve bu esnada en etmiş ve gülmüştük. Halbuki, yol iste- rım; meşrutiyetin ilk senesinde ben bu 
ziyade Türke zu1fım etmi.§:1erdi. İşte, memeği alelade bir iptidailik ile öl - idadiye edebiyat hocası olarak geldi. -
hikayesini yaptığım tarihte de bu Os • çüp işin içinden çıkmanın doğru olma- ğim zaman orada ulfunu diniyı:? ve arn
tnanlı unsuru, ya bile bile kasten veya- <lığını anlamak güç değildL Halk yolu bi hocası olarak, gayet koyu softa ruhu 
hut da taşıdıkları kültürün verdiğı sa- istememişti; çünkü yol oniara hüki'l • taşıyan sayılı mürtecilerde~ bir zat 
tnimı" bı'r kan tle h d d "fliT t f vardı. İdadı" sultanı'ye tahvı·1 edı"ldı·g·i aa er a ım a m.us a a meti yaklaştırıyordu. Onlar da hükfı • 
l{eınaı paşanın karşısına çıkıyor ve onu metc yakın olmaktan asia hoşnud de zaman ben edebiyat ve felsefe hocası 
) eni bir Milli Türkiye için ortaya attığı ğillerdi. Arnavutlukta yol istemıyen - oldum ve bir gün arabi ve ulltmı:. dini
l~i pre.?sipler~n ha.y~ta ~eçirilmesi 1er, Osmanlı devletini malikaneler? içi- ye hocasının değişmiş olduğunu gör -
Şinde mutemadıyen ız aç eclıyordu. ne sokmak istemiyen derebeyleri ise diim. Hasan Fehmi efendi ismini taşı • 
k" cNut~~· .. okunduğu zaman görülür· burada da Türk halkı idi. Bu halk, Os- ı yan yeni hoca, başı sarıklı bir medre-

1 bu kulturün içinden çıkmış olan in- manlı devletinin teşkilatının tesir ve se adamı idi. (Arkası var) 
~n~rın enva~np~verl~i. en ~mi~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :ri ~e idealistleri bile, milli ve müsta-
ıl hır halk Türkiyesi idealini anlamak

ta güçlük çekmişler ve uzun bir zaman, 
onun faaliyetlerine karşı mütemadi en
geller çıkarmışlardır. 

lneboluda " manda hakkmdaki ,, 
fikirler 

İnEboluda karşılaştığım ikinci bır 
~e~ele de manda işi idi. O tarihte v~ o 
. arıhten sonra, ta Yunan ordusunun 
ltnhasına kadar İstanbul münevverlerı· 
~in mütemadiyen üzerine düştükıeri 
~ dava, gfıya Türkiyeyi kurtarmak i

t;ın, onu büyük bir devletin mandası 
altına koymaklL O sırada Avrupa 
•tnüstemleke• nin ismin~ değıştirm:ş, 
fna manda diye bir isim vermi~ti. 
nebolunun yerli münevverier; Türk 
~rj~_va~?rı ile ıaptığım ilk t~maslar
~ gordum ki, Istanbul münevverleri

:~n Pek çoğunun taraftar olduğu bu fi-
ır onun için tamamen yabancı, tama-

~en gayri makul bir şeydi. Müstemler:. olmayı bir türlü zihinleri kabu! ede
! 1Y~rdu. Efendi olarak yaşamış ve e· 
b:11dı olarak asırlarca rnücadcJ~ ctm.ş 

11 milletin, müstemleke olmayı kabul 
etme . "mk.. d . .... . sı ı ansız ı. Inebolunun lıa!is 
.aurk - · ~ munevverleri, Istanbulun ulerr.a 
tıe Ukalasmın böyle bir fikre nasıl ya-
aştıkJarını bir türlü anlamıyorlardı. 

) 13u satırları edebiyat olarak yazını -
,:rum. Bunlar benim hatıramda çok iyi 
ti Uh~f aza ettiğim sadık müşahede!~ • 
) ~dır. İçinde en küçük bir mübalağa 
ı:? tur. İstiklal rnücndelesınin ilk dev- j 
Hıde Tü" k h - . ıu r alk kutleleri ile Is!anbu-
~~ Osmanlı münevverleri ~rasında nP. 
dı ~r kuvvetli bir fikir ve duygu teza
~ Ulunduğunu göstermek için bence 

esaslı noktalardır 1 . 
nebo!uda maneviyatımız artmıştı 

ta~}; İn~bolu bize kuvvet vermişti! is· 
ti.i tıl ıle Anadolu arasındaki bu gö -
S<ı~ Ve anlayış farkının her nevı hayat 
ltay asındaki tezahürleri iizermôe mu
beb~se_ıe: yaparak, bun larııı tarihi se -

erını arıynrak, o günkü şartlar i . 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal~ 

g ı nlıklarına ve ağrılara karşı' 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu ' 

isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sma dikkat ediniz. 

marka-

------~-----·--------------
lstanbul Deft~rdarlığınd~rı 

Gaiatada Yenicami caddesinde eskı 6-3 yeni 6 sayılı zemininde sol cihetmde 
girinti ktiçük iki depo ile üstünde bır oda ve balkonu müştemil dükkanın ha-
zineye ait ve 6375 lira muhawmen kıymetli 16 hissede 3 hissesi 4/6/937 cuma 
günü saat 14 de peşin para ve kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeJ;ne ıstik
razı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey ak
çelerini yatırarak hazırlıyacakları mühilrlü zarfları atırma saatinden bir saat 
evveline kadar defterdarlık Mim Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satlş komis-
yonuna müracaatları. (2824) (l\I.) 

Sayfa 9 

ff_ikô.gelerl · 

Dilencinin Mira~ı 
Çe"iren : F. Varal 

Nis noterinden mektup gelc:Hji vakit 1 yı düşündükçe içi nzlıyordu. Emile: c~ 
Claire Forson sevincinden sıçramadı, fa- tık ikinci mevki bilet alabilirsin, miraS8 
kat kocası adeta çıldırıyordu. konacak değil miyiz?, demişti. Fakat :inıt 

- Sana noterden mektup geldi! Her - san Farsonlar kadar fakir olunca böyll 
mance teyzenin mirasına konacaksın! bir masrafa girmek ne kadar budalah»t 
Hem de tamamına, çünkü onun yer yü- tı. Bunun önüne geçebilmek için ise v• 
zünde biricik akrabası sen kaldın. Bı - ziyeti itiJ'af lizı.rndı. Claire, Hermance 
raktığı parayı ne kadar tahmin ediyor • t~rzenin k im olduğunu söylemek iste • 
sun? mi~ de bir türlü cçsaret edememiştft 

- Bilmem ki... cDilench kelimesini telaffuz etmeğe m'°" 
- Bavulunu hazırla. Hemen Nise gi- vaffak olamıyordu. 

deceksin. Noterlik saat ikiye kadar kapalı idL 
- Notere yazıp meseleyi anlayıver - Genç kadın, teyzesinin oturduğu eve gitıa 

sen ne olur?.. ti. 
Emile Farson omuz silkti. Hayır, her Burası, Claire'in tahmin ettiği gibi idh 

şeyi yakından görmek, kıymetli eşyayı, Küçük, fakir bir oda, bir kaç kırık is • 
esham ve tahvilatı not etmek lazımd!. kemle, bir tahta yatak, kirli bir iki ça
Belki bina ve arazi de kalmıştı. O zaman nak çömlek. 
bunları gezmek, kiracı ve çif tçilr.r i tam- Genç kadın dişlerini sıkarak: 
mak doğru bir hareket olurdu. Emile ro- - İşte konduğumuz miras! diye söy• 
şup duruyordu. lendi. 

Claire onu teskin etmek istedi: İkinci mevki bilet parası gözünde büs· 
- Biliyor musun, sevgilim, hemen blı- bütün büyüdü. * 

yük hülyalara kapılma. Hcrmance tey- ... Yarım saat sonra noterlikten çıkar
zenin zengin olduğunu tahmin etmiyo - ken hayret içinde idi: Hermance teyze 
rom. Noterden mektup gelmesi hiç bir notere 137,865 frank yatırmıştı! .. Nısterı 
şey ifade etmez. Dört sandalye ile bir o kadar zengin yabancı geçer ki ... Bun-
masaya da miras derler. lar bir kaç franka bakmazlar bile .. Her .. 

Emile karısını dinlemiyordu bile. mance teyze ise elli senedir dileniyorduH. 
- Nasıl, Hermance teyze zengin ol - Claire iki türlü his altında ezlliyordm 

maz olur mu? Zavallı annenin bir para Bu para ile zavallı hayatları sona erecek, 
meselesinden onunla darıldığını sen ken- gemş nefes alabileceklerdi; fakat bu ser• 
din söylemedin mi? Annende metelik ol- vet dilene dilene vücuda gelmişti. 
madığına göre para meselesi çıkması için Lakin zaman geçtikçe genç kadının U• 

Hennancc teyzede mangır bulunması la- tanınası azalıyor, sevinci çoğalıyordu. 
zım! Mezarlığa giderek Hermance teyze • 
Doğru, iki kız kardeşin para mesele- nin kabrini buldu. Zavallı kadının ba • 

sinden kavga ettiklerini Clairc söylemiş- şına tahta bir haç konmuş ve sadece i!-
ti. mi yazılmıştı: Fakir mezarı bu kadar o-

Emile ilave etti: lurdu. Bir çiçek değil, bir dal olsun gc .. 
- Parasız bir kimse Niste yaşıyabilir tiren olmamıştı. Gerçi ihtiyar dileQC'iye 

mi? Gerçi Hermance teyze Niste otu - karşı belediye lütüfkar davranmış ve ce-
rurdu. naze masarifini üzerine almıştı. Fakat ne * de olsa çiçek başka şeydi: Çiçek, bir ölü .. 
Yalnız genç kadının kocasınn hiç bir ye yakışan biricik zeynetti. 

2aman söyliyernediği bir nokta vardı! E- Claire kendi kendine: 
vct, Hermance teyze bütün sene işsiz c- İyi ki gelmişim, dedi. Zavallı tey • 
güçsüz Nis sokaklarında dolaşırdı, fakat 'zeye kocaman bir buket yaptmrım!, 
gelend~n geçenden dilenmek için! Utanması bitmiş, neşeden başkn bil! 

Claire, Hermance teyzeyi sade bir de- şey kalmamıştı. Çekingen, fakat sonsuz 
fa görmüştü. O zaman daha çok küçük • bir minnettarlıkla dolu bir neşe! .. 
tü, annesine elini uzatmak. içi.~ kolunu Evet, genç kadın ihtiyarın mezarına 
havay.a kaldırmak mecburıyet•nde kal- kucak dolusu çiçek döşiyecekti; beş yiiz 
dığı bır yaşta. Fa~at bu hatıra hafızasın- franklık çiçek! Hayır, bu kafi değil ... Biı· 
da yer etmiş, cdilench kelimesı aklın - franklık çiçek! 
dan bir daha çıkmamıştı. Clair~, annesi- H . b d k"f" d ğil" - H a) ır, u a a ı e .•. 
nin bağırdıgını, ermance teyzenin dur- • . -· · .. .. 
madan başını salladığını pek iyı hatırlı • Karı degıl, çunku fazla. Tam manasile 

d D.1 . k L d . bu da değil. Claire birdenbire Herrnance yor u. ı encı, ız ıı.ar eşme: te . h .. .. . . 
. yzenın avatını duşundu· ih•ı"var kadın •- Kızın mı? dıye sormuş ve sonr~. . . J ' • J 

çocuğa dönerek: hıç bır zaman para sarfetmemiş, sade el 

N d .. 1, d" .1• t . ı· uzatmıştı ... c- e e guze ... > ıye ı ave e mış ı. _ 
B d kü. "k Cl · ,. k t d Eger Nis şehrinin haricinde bulunan bu u sıra a çu aıre ı o şamış ı a. k- .. k 

Fakat çocuğun başını okşıyan o eli bir uçu mezarlık boş olmasaydı, genç bir 

k · b" 'ft t kadının her mezar önünde diz çöküp bir aç sanıyc sonra ır çı e uza mı'i ve: 
Ne Olur ı"htı· , r b" d k d' şeyler fısıldadığı, her çelenkten bir çiçek' 

c- , )a a ır sa a a ... , ı-

d·ı ·şı· kopardığı ve her tarafı dolaştıktan sonra, ye ı enmı ı . . . 
e l · ,. h"l" - - - - - 1 .d. A bır bir topladığı çıçeklerle vücuda ge • 

aıre ın a a gozunun onunc e ı ı: n· . . . . 
· h"ddetl .. b_ t f d- .. k . tırdıği kucak dolusu bır buketi fakir iJı.. 

nl'sı ı e o ur ara a onmuş V<;:! u- ti k b · d-k -ğü ·· .. - .. 
.. k k t d"J . . ı· . d -d·-· yarın a rıne o tu goruluı·du çu çocu a, ı encının e ının eg ıgı B k d Cl . 'd" . 

l d d . . . d _ h . t . li u a ın aıre ı. yer er e erısının yan ıgını ısse mış . İht. 

Bunun için kocasına ne biçim akraba- ıyarın en hoşuna gidecek bir harP.-
lan olduğunu söyliyememiş ve sadece: kette bulun~.uğundan emin olarak, son 
•- Hermance teyze Niste oturur, de - defa .oım.ak uzere Hermance teyze namı

mişti. Annemle kavgalı olduklarından na dılenıyordu ... 
:-:-:----:-:---=-----~-------kendisini hiç gidip görmeyiz.> Yarmki nushamızda: 

Zavallı Emile de şimdi bir sürü hülya A c a b 8 k i m e 
kuruyordu ... * benziyc rdu? 

... CJairc öğle vakti Nise vardı. Seya - Yazan: Lconid Lenç 
~at güzel geçmişti, fakat sarfcttiği para- Rusçadan çeviren: Alaz __________ --:;;...._ __ ;.._ ______ ~ 
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Endüliis .Şövalyesi 
Abdurrahman BARBAROS 

Yazan: A. R. 

Abdurrahman kendisine ilk yaklaşan neferi belinden 
..... ....._Korsan Petinde 

Yazan : Ceıa.ı Cengiz 
yakalamış, içi saman dolu bir çuval gibi yukan 

kaldudıktan sonra beı adım ileri fırlatmıştı 

Buça Barbarosa gizli altın ve gümüş 
madenleri gösterecekti 

Limana yakın sır 
hillerdeki köylerde 
İspanyol ve Porte • 
kizlilerden bir çok 
kimseler vaktile bu· 
ralara yerıeşip kal • 
mışlardı. 

Korsika adası es· 
lld Yunanlılarda 
(Kirnos ve Kornos) 
.tdlarile maruf idi. 

Yerlilerin, eski 
İspanya ve Porte · 
kizlilerden karışık o 
larak (Epir) kavmı· 
na mensup oldukla· 
rı da samlmaktadır. 
Milattan beş asır ön 
ce bu adayı Karta • 

Kadınlar, kısa birer çığlık kopararak bastırdığı için, bu demir pençenin al • calılar zaptetmişler· 
sokağın kenarındaki ev.Ierin karanlık tında, güçlükle hareket edebiliyordu. se de, uzun müddet 
gölgelerine doğru kaçmışlardı. Abdurrahman, mütemadiyen indir • burada barınamayıp 

• Abdurrahman, kendisine ilk yakla • diği darbelerin adedini sayıyordu. Ve Romalılara lerket • 
şan neferi belinden yakalamış .. içi sa· arada sırada söyleniyordu: rnişlerdl. 

man dolu bir çuval gibi yukarı kaldır • - Hiç telaş etmeyiniz, zabıta nazırı Romalılardan da 
dıktan sonra, beş adım ileri fırlatmıştı. muavini efendi ... Sizin bana tayil'}. et • bir kaç asır sonra 
Kimbilir hangi kemikleri şiddetle taşa tiğiniz elli kırbacın yerine, size elli so- Cenevelilerin eline geçmiş olan Korsi-ı - Bu mahzenler muhafaza altında tınları kolaylıkla elde edebf.llrlz. cl1 · 
çarpan nefer, hissettiği ıstırapla acı acı pa takdim edeceğim. Bu suretle, küstah ka adası şimdi İspanyanın tahakkümü değil midir? yordu. 
feryade başlamıştı. bir serseri olmayıp; mukabelede kusur altında bir İspanyol şövalyesi tarafın· - Mahzenin demir kapıları daima İspanyol korsanlarının bu körfezci•· 

Zabit öfkeli. bir sesle bağırnıış~ı: .. etmiyen nazik bir adam olducumu gös· dan idare ediliyordu. ı kilitli durur. Ve etrafında iki kulübe· ki mahzenlerde sakladıkları altuılar "' 
- ~ay habıs, vay ... Demek kı: hu - tereceğim. Biraz daha sabredın ... Kırk Korsikalılar şövalyeye karşı başkal· de sekiz on köylü yaşar. Bunlar zahır· dan şövalye Petronun da haberi yok • 

kümetın zabıtasına da karşı .g~~ıyo~ - altı .. kırk yedi.. kırk sekiz .. kırk dokuz.. dırdıkları zaman derhal İspanya do - de balıkçılık yaparlar.. asıl vazifeleri tu 
sun, ha ... Askerler, harbelerı uzerıne tamam elli ... Buyurun ,imdi, serbestsi· nanması limana gelir ve bütün sahil· bu mahzenleri muhafaza etmektir. Gerçi altın kaçakcıları altınlarını en 
çevirin .. hücum edin. niz. leri ateşlemeğe başlardı. Bu sebebten - Şimdi nehir başında gümüş ma- çok bu sahilde gizliyorlardı. Fakat, Don 

Üç asker, harbeleri iki ellerile sımsı· Abdurrahman dudaklarındı acı bir halkın bir çoğu Gravana ve Tavinyana deni üzerinde çalıştıkları iöylenen İs· Petro onları takib edecek vaziyette cle-
kı kavramışlar, Abdurrahmanın üze • tebessümle geri 'çekilmişti. nehirlevri kıyılarında, bir kısmı da yük· panyol korsanları kaç kişi kadar var· ğildi. 
rine atılmışlardı. .. Abdurrahman, tek Sağ yumruğunu kalçasına, sol elini sek dagla_rda yaşarlardı. . dır? İspanyol şövalyesinin Korslkadald 
elile, bu harbelerden birin~ kavramış d kılıcınin kabzasına davıyarak: Seknesı bu kadar karışık olan hır - Beş yüz kişi kadar tahmin edilir. nüfuz ve kuvveti su üstünde köpük ka· 
tiddetle çekerek askerin elinden almış· e . w. • .. memleketin ticareti de bilgisi kadar ge- Fakat, biz söylediğim körfeze baskın bilindendi. Petro bu köpüğü söndlir .. 
tı. Ve sonra, onu bir sopa gibi başının - . Efendı!.. Memleketını~e henuz ri idi. Yerliler çok cahil, zeııginler fazla yaparsak, orada karşımıza biraz önce memek ve saltanatının temellerini yık· 
üzerinde savurarak askerlerden biri - gel~ı~ olan yabancı Berberılere ~a?a mütebit ''e zalim idiler. Şimalden ce - bahsettiğim on köylü balıkçıdan başka mamak için her şeye göz yumuyor ' 
nln sağ koluna indirmiş .. askerin elin- n.azıkane m~amele~~ .~ulunn:anı: ıç:n, nuba doğru yüz seksen üç kilometre kimse çıkmıyacak. du. 
deki harbe, beş adım ileri fırlamıştı. sıze ~u.gecelık ~u kuçuk dersın kaf! ge- uzunluğunda bulunan bu büyük ada- _Emin misin?.. (Arkan var)_ 

.Q asker de, acı bir feryat ile kolunu lecegını zannedıyorum ... Şayet bu ders nın bütün sahillerinde Akdenizin en - Uzaktan göreceksiniz! Bu körfe • :-:::·:.:.:· ·-::.:,-=:.:·-::·~·-::.:.:· · ·:.:,":.:".::·-=·=-··:::···.:.:·~:::· ::-=====\ 
tuta tuta sahneden uzaklaşmıştı ... Ü· ile ikt~a etmiyecek olu~s~nız; tekrar meşhur korsanları barınabi.Hrdi. Ara- zin adı (Uğursuz liman) olduğu için r Nöbetçi 
çüncü neferin elindeki harbe, Abdur • bana muracaat etmekte sızı muhtar bı- zisi içeriye doğru çok arızaiı olduğun· hiç kimse oraya ayak basmaz. İspanyoi-
rahmanın savurduğu bir darbe ile orta- :ak~yorum. Adım, Abd~rr~hınandır. Bu dan buralara ancak maden araştırmak lar buraya, halkı kandırmak içın böyle Eczaneler 
sından kırılıvermişti. ısmı, u~ut~~yın. Belkı sıze lazım o • için çıkarlardı. bir ad takmışlardır. Ben iki kere git • 

Dördüncü nefer, beş adım geri çeki- lur ... Şım~ıl~~· Al~aha ısmarladık. Yar~ Zaten Türk denizçileri Korsika lima· tim .. hiç bir uğursuzlukla karşılaşma· 
lerek, acıklı bir li~an ile: · ve bere~erını~ın hır an evvel geçmesmı nına geldikleri zaman, Venedik kor • dım. 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler ıunıantır: 
İstanbul cihetindekiler : 
Aksarayda: (Pertev), Fenerde: (Vl

tıı.11), Kara.gümrükte: (Fuat), Be7uıı&a: 
(Cemil), Samatyada: (Rıdvan>, Qebsa
debaşında: (İ. Hakkı), Eyüpte: (Adi 
Beşir), Emlnönünde: {Salih Hecaıu. 
Küçükpazarda: CHulüsU, Alemdarda: 
(Sırrı Asım), Bakırköyünde: (MerUS>· 
Şehremininde: <Hamdi l. 

- Ya, seydi! .. Insan suretine girm!ş teme~ı ~derım. . ~ sanları (Gravana) nehri kıyılarında - Pekala. O halde ben gidip mesele· 
olan bu :in ve;·ahut peri~i mutla~a ~~ıştı ... Ve sonra, oornozunun sag gümüş madeni i::letmeğe gitmişlerdi. yi Barabarosa anlatayım .. kendi~inden 
tutm?k lazım mı? .. Eğer. lazımsa, lut· ~t~gını 5:?1, omu~una at~r~k, karanlıklar Barbarosun yolda yakalayıp (Cerbe)· müsaade alayım. Ortalık kararmca 
fen sız .de. bana yardım edın. ıçınde sur atle ılerlemıştı. ye bıraktığı sinyor Ciyovani Barbara· yola çıkarız. 

Demıştı. . .. . * sa yalan söylememişti.. O, Korsikanın 
Zabıta nazırının muavıni, ofk.esınden madenleri bütün Akdeniz devletlerini 

k 'b' b' h ı ı t Ik' ı ·ı Abdurrahman, henüz kırk ell: adım çıldıraca gı ı ır a a mış.ı. ı e ı e doyurabilir demişti 
sımsıkı kılıcını kavrıyarak tepine te • kadar gider gitmez, arkasından, sür'atle 

1 
• • ,; • 

pine bağırmaya başlamıştı:. k~n~isine yaklaş.a~ ayak vsesleri işit • 
_Korkma. Atıl üzerine ... Bu, ne cin mıştı. Başını çevırıp baktıgı zaman du· 

dir, ne de peridir. Küstah ve cür'etkar da.kl~rm~a t~th bir tebessü';1 husule gel 
bir serseriden ba~ka bir şey değildir. mıştı .. Ç.unku, meht~bın .ışıKları altın -
Eğer onu yakalamıya muvaffak olur- da, o ıkı İspanyol dılbermin koşa koşa 
san ... kendisine yetişmek istediklerjnı farket· 

Sözün alttarafı, zabıta nazırı muavi- mişti. ' 
nımn dudakları ' arasında kalmıştı. Nefes nefese kendisine yaklaşan ka • 
Abdurrahman, bu Şamlı zab:t:n üzeri· dınlar, büyük bir telaş gösteriyorlar: 
ne atılmış; onun yakasından sımsıkı _Kaçınız .. Allah aşkıııa kaçınız. Gi-
yakala~.ış: .. , • . .. dip bir yerde saklanınız. Eğer saklana-

- Kustah .. ~ur etkar .. se:serı, oyle cak yeriniz yoksa, biz sizi sakl:yabilı -
mi? .. Ah efendı! .. Artık bu uç kelime· · 

rız. 

nin manasını, sana öğretmek lazım gel· Diyorlardı. 

di.Diyc bağırmış .. bir çelmede o'nu yere Abdurrahman, sü~Cmet ve soğuk kan· 
lıhğından hiç bir şey kaybetmemişti. 

yuvarlamıştı. Dudaklarında gene şen ve şuh bir te • 
Zabıta nazırı.nın muavini de, öteki bessüm olduğu halde: 

neferler gibi acıklı bir feryat koparmış· (Arl:ası 1:ar) 
tı. Fakat onlardan daha metin gori.inc- ---·······--.... - ................. --.. -
rek yattığı yerde kılıcını çekmiye dav
ranmıştı. Abdurahman, büyük bir sü· 
kıinetle, çelik gıbi kuvvetli ayağını kı
lıcın üzerine basmıştı. Sop:ı gibi kul -
landığı harbeyi de yere bırakmış; elle· 
rinin çevik hır hareketile, zabit:n çuha 
şalvarının ağını iki tarafa çekmiş; par· 
çalamıştı. Ve harbeyi tekrar eline ala
rak; mehtabın parlak ışığı altında, ter
sine çevrilmiş kalaysız bir tencereyi 
andıran çıplak kıçına indırmeye başla

mıştı. 

Zabıta nazıı ınm muavıni, bir taraf· 
tan, acı acı fery .ld ederek, Plraftan im • 
dad çağırırken; diğer ta!·oftan da kur· 
tulmıya çahsıvordu. Fakat Abdurrah -
man sol elile onun ensesinden sımsıkı 

~-L 

ÖOlAÇ'AHA1~1Nl7 
1=._,K~T 

··r····"BS P P····· .. •· on os•a ....... .... & 

DAKİ ,, 13 I R. 1 LAN,, 
00T0N ÜlKEYİ HER GÜN OOLAS Ul.. 

ilk araştırmalar .. 
Buça bir sabah Doğan reisle konu· 

şuyordu: 

- Buraya gelen bütün korsanlar, 
gemilerini altın, bakır, gümüş ve soma· 
ki mermerle doldururlar. Sizin fik -
riniz nedir? 

- Biz de boş dönmek niyetinde de
ğiliz ... 

- Ben Barbarosa söz verdim.. ona 
buradaki gizli altın ve gümüş maden· 
lerini göstereceğim. Fakat, eraba reisi· 
niz sözünde durup da benim hissemi 
verecek mi? 
· Doğan bey gülerek cevap verdi: 

- Sen Türklerle ilk defa görüşüyor· 
sun, değil mi> 

- Evet inanınız ki, bundan önce 
buraya bir Türk gelmemiş! i. Biz sizin 
sadece adınızı ve denizlerdeki şöhreti· 
nizi işitiriz. 

- Barbaros çok mert bir adamdır 
Sözünde durur. Maamafih bizim gemi· 
lerde sözünde durmayan, kahpe ruhlu 
bir tek denizci yoktur. Siz vefakarlık
ta ne kadar ileri gitmişseniz, biz Türk· 
ler de doğrulukta o nisbette nam vermi· 
şiz. Hiç merak elme! Hissenı fazlasile 
alacaksın! 

- O halde bugün güneş battıktan 
bir saat sonra seninle birlikte limandan 
bir küçük gemi ile çıkalım .. ilk önce 
sana girintili bir körfez göstereceğim 
Bu körfezde İspanyolların iki (maden 
mahzeni) vardır. Bunların birini ben· 
den başka kimse bilmez. 

••• 
Barbaros müsaade etti.. 
Akşam güneşi battıktan bir saat son· 

ra, Doğan Bey gemisinin yelkenlerini 
şişirdi.. 

Limandan ayrıldı. 
Buça Doğanın gemisile birlikte gidi· 

yordu. 
(Uğursuz Uiman) a bir saat sonra va

racaklardı. 

Doğan Reis: 
- Mademki orada on kişiden fazla 

kimse yok. İspanyolların gizled;kleri al· 

Beyoflu clhetindekiler: 
İstiklıU caddesinde: (QalatuaraJ>. 

Tünelbaşında: (Matkovlç), Oal&&ada; 
(Yenlyon, Fındıklıda: (Mustafa Nail>. 
Cumhuriyet caddesinde: <Kürt.~n>. 
Kalyoncukulluğunda: '(Zafiropulos), Pl
ruznğada: (Ertuğrul), Şişlide: (AlllD>• 
Bakırköyünde: (Nail Halid). 

Botaziçi, Kadlkö:r n Adalarda: 
Üslcüdarda: (İttlhad), Banyerde: (A

sarı, Kadıköyünde: <Büyüt), (Öçlef'), 
Büyükadada: (Şinasi Rıza>, He7bellde: 
<Halk). ~ 

Türkiye C. Merkez Bankası lstanbul Şubesinden: 
cEcnebi memleketlerden Kliring yolilc Bankamıza havale edilmiş veya eclOe

cek mebaliğin, lehdarlar tarafmdan Ban kamız tavassutu olmaksızın ve ticat'et 

veya borçlar, kanunundaki matlubun d('vri veya temliki şeklinde yapılacak olaO 
devirler bizce tamamen menedilmiştir. Bu itibarla lehdarlardan matluplaranl 
ahara devretmek istiyenler Bankamıza müracaatla bu hususta ne şekilde ınua" 
mele yapılmak lazım geleceği hakkında muktazi malümatı almaları Iüzutnll 
ehemmiyetle Uan olunur>. (3020) _ 

Tftrk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
2. el k•tld• 11/Haziran/1937 dedir. 

Buyuk ikramiye: 40.000 liradır ..• 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat ~ardır.. .. .. fC 

Ayrıca: (3.000) liradan lıaşlıyarak (20) lıraya kadar buyuk 
küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plindaO 
istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz... ~ 



28 Mayıs SON POSTA Sayfa 1 ı 

Midenize 
Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharaUı 

ve biberli yiyenler, hilhassa içki içenler midelerini MAZON 
MEYVA TUZU 

Hazımsızhgı, mide ekşilik ve yanmaları giderir. 
· k b d f d Bugünden bir şişe MAZON alınız an 1 azı e e er. Hiç bir mümasil mllstahzarla kıyas 

Dikkat ve 

IYi HAZIM 
tahri5v:dtder Ekşi[k, Hazımsız-

kabul etme1_ MAZON isim horoz. mal\kasına dikkat, 
Deposu : MAZON ve Boton ecza deposu lstanbul 

ediniz. lık ağırlık bnş dönmeleri 
f hısscderJer. 

Edebiyat aleminin en 
taze dedikodusu 

1 Yaşarla uğraşmak 
Dogru değildir! 

(Baştarafı 7 incı srıyf(l.cla) 
Yaşar, kendisini bihakkın üzen bu ga

r rip iddiaları, samimi ve saf bi:_ isya~la 

Yeni poslahane arkasında No. 47 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti. 

Şişli Çocuk 
llğinden: 

Hastanesi Baş Tabip-

Şair ve saylav Yahya Kemalin açtır- timde bittabi ammeyi alakadar 
~ak istediği bir dava, bugün, cdebiy3t mahiyette bir suç görmemiş! 
•lenıinin en taze, en garip, ve en mühim Bu vaziyet karşıSJnda üstat, 
dedikodusunu teşkil etmektedir. şahsan ikame edecekmiş! 

Bu taze dcdıkodunun mahiyetini,' c- Yusuf Ziya da gülüyor: 

sayıp döktükten sonra, onlarla gureşmıyc Çocuk hastanesinin poliklinik günlerile muayene saatlerini gösterir cetveldir. 
edecek hazır bulunduguw nu söylüyor,ve: · :j 

Şubeler Öğleden evvel Öğleden sonra 
- Hatta, diyor, ben onların değil, ken- -

davaşır.ı di sıkletimdeki, (yani 66 kilodaki) ken- Dahili hastalıklar Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Çarşamba 

di sıkletimden iki kategori üstün olan 72 ı--------- __ c_u_m_a_r_te_s_i·----------1----------ı 
kilodaki pehlivanlarile bile giireşebilır, Çocuk hastalıklnrı Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşembe, 

hernmiyetini ve garabetini kısaca anla- ' - Şimdi bana rastladığı zaman elinde 
tıyoruz: : bir sopa, ve Orhan Seyfiye rastladığı za-

Son haftalarda, Babıali kitapçıarı, fa-1,man cebinde bir tabanca bulunmadığma 
tıınrnış şairlerimizin, ediplcrimlzin, mu· ,şükrediyormuş. Çünkü hazine yağmac~
harrirlcrimizin hayatlarını ve eserlerini, sının yamağı olan ben döğülmeye, ve re1-
0kuyuculara kolay ve ucuz yoldan tanıt- sim Orhan Seyfi de öldürülmeğe la) ık 
bıa Yanşına giriştiler. şakilerınişiz! Selim Tevfik 

Eu maksatla çıkardıkları broşürlere, 
§airlerin, ediplerin ve muharrirlerin ha
Yatıan hakkındaki muhtasar malumatı 
\>e eserlerinin en kuvvetlilerini s:ğd;:
?lıaktadırla r. 

Biitçe nıüzakerelerl 
Bu3iin ikmal edilecek 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ve Harita Umum Müdürlüklerile varidat 
:Su malumatı yazmak ve eserlerin kuv

\>etli parçalarını seçmek vazi!csı de, ge
tı~. tanınmış ve salahiyettar muhaırirkrc bütçesidir. 
gotdürülüyor. Bu suretle d~ genç!er, Bütçe müzakeresinin nihayete ermesi 
ltı münasebetile Başvekilin irat edeceğ1 nut-
h eşhur güzidelerin hayatları ve eserlt!ri ka hususi bir eh~mmiyet verilmektedir. 

ı akkında kolayca ve ucuzca fikir ve ma· J 
Uın Kabul edilen bütçe ve kanun ar at edinebiliyorlar. 
Bu meyanda, Yahya Kemalin hayatını Ankara 27 (Hususi) - Meclisin bu

~azrnak ve eserlerinin en kıymetlilerini günkü toplantısında evkaf umum mü
Seçrnek vazifesi, şair Orhan Seyfiye ve· dürlüğü, tahlisiye, hudut sahiller sıhhat, 
tiliyor. Yahya Kemal, Yusuf Ziyaya ve posta telgraf telefon umum müdürlük-
Yaz ı o 1

'ıeri bütçeleri kabul edilmiştir. ha 1c1 ık hayatındaki en yakın dostu r-
n Seyfiye dargındır. Posta telgraf ve telefon idaresi bütçe-

t F'a~at Orhan Seyfi ve Yusuf Ziya, ço~ sinin kabulünü müteakip söz alan. Ba
.;1'dır ettikleri, saydıklan ve sevdiklerı ymdırlık Bakanı Ali Çetinkaya, mezk?r 
d ahya }{emalin kendilerine haksız yere >darc bütçesinin olduğu gibi ~nbu! edıl-
1{ arııışına kırılmıyorlar. Hatta Yalıya miş bulunmasını heyeti umumıyenın p~s
f enıalin teveccühünü yeniden kazanmak ta, telgraf ve telefon işlerine karşı gos-
ıtS<itını gözlüyotlar. ter<iiği bir takdir eseri sandığını işaret ev 

ltı OtJ:ıan Seyfi, kendisinden, Yahya Ke- derek B~·ındtrlılt bütçesinin müzakeresı 
t alin hayatı ve eserleri hakkında bir sırnsında pos anelerde tasarruf m~vdun
~tkik ve tenkit eseri istenilmesıni fırsat' tının "kabul edilmesi yolunda ileri sürül-

Ylyor, ve knleme sarılıydr. 'müş olan bir mütaleaya cevap vermiş ve 
lrı ~~l\di iddiasına göre Yahya Kemaı;n demiştir ki: 

btı l".ılc ~önl.~~-ü hoş etmek için, dağarcı- cBu hiç şüphesiz iyi bir iştir ve bu hu-
b daki butun takdir, tebcil sıfotlannı b ı u t susta lazım gelen tetkilerde de u un-
~ren~it ve tetkik broşürüne sığdırıyor ''duk. Ancak icap eden teşkilAt ve lüzum-
~ ?~r satılmıya başlayınca, Orhan lu olan tahsisat dolayısile şimdilik buna 
it Yfı ıle Yusuf Ziya gözlerini, içinde 
lliatşılıklı oturup çalıştıklan yazıhan::-- imkan göremedik., 

11 kapısına dikiliyorlar ve: Yine bugünkü toplantıda, adliye teş-

iddialarını boşa çıkarabilirim. Ve bunu Cuma. 
yapmak istiyorum!> 
Yaşarın sözleri, bizi kendisinden fazla 

müteessir etti. Yaşar, kuvvetin'. kabilı
yctini, yalnız Kasımpaşaya, yalnız İs
tanbula, yalnız Türkiyeye değil, bütün 
dünyaya tanıtmış bir sporcudm! 
Dünyanın her tarafında, şanıpiyonlar, 

spor yıldızlan, geniş bir sevgi, takdir ve 
hürmet havası içinde yaşarlar. 

Daha bize kazandırdığı zaferin tadı 
damağımızdan gitmeden, Ya~rı böyle 
dedikodularla, manasız iddıalarla iz'nç 
,etmemiz doğru değildir. 

Biz Yaşara, kuvvetini isbat etmek için, 
bu iddialara cevap vermek mecburiyetin· 
den müstağni bulunduğunu söyledik. Bu 
dedikoduyu çıkaran sporcuları da, Yaşa
rı, manasız iddialarla kızacak şekilde ko
n, manasız iddialarla kıracak şekilde ko-

Devam etmek niyetinde iseler, Yaşar, 
kendilerini, minder üzerinde susturmaya 
amadedir. 

Ve biz de onlara, iddiaJarının cevapla
rını almak imkanlarını hazırlamağa ha
zırız . 

Balhan paktı ve 
Atatürk 8 ı..1~ 8JJ.. 

(Baştarafı 2 inci sayfada)() I 
yan, bu defa da bu büyük siyasctın liderı 
olan büyük insandır. Nasıl Türkler, o
nun koyduğu prensipler ve şiarlar etra
fında toplanarak milli istiklfıllerine ve 
milli hakimiyetlerine sahip olmuşlar ve 
milli bir Jrnyat yaşıyorlarsa Ba1kan mil
letleri de bu şian benimsediklerl nisbct
te kuvvetli, milli ve müstakil bir varlık 
sahibi olacaklar ve elele verip mesut v.:? 
müreffeh bir istikbale doğru, arızasıJ! ve 
endişesiz, yürüyüp gideceklerdi.!". Balkan 
milletlerine selamet verecek olan bu ha-

Cildiye ve efrenc!ye.. 

Kulak, boğaz, burun 

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cu - Salı, Çarşamba 
?nartPsi. 

Salı, Çarşamba, <..."'uma, Cumartesi. Salı, Çarşamba, Cu -
ma. 

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

Harici hastalıklar 

Çocuk cerrahisı 

Ortobedi. 

f drar yollan 

Röntgen. 

martesL ma. 

Pazartesi. 
Cumartesi. 

Çarşamba, Perşembe, 

ve Pazartesi, Perşembe. 

Pazartesi, Perşembe. 

Her gün 

Pazartesi, Salı, Per -
şembe, Cuma. 

Pazartesi, Salı 
şembe. 

Per · 

Pazartesi, 
Cuma. 

Perşembe, 

·~---~-----~~--------------~-----------... Asabiye 

Her gün 

Cuma • 
Diş. IS alı 

Poliklinik saatleri sabah saat 10,30 dan 12 ye kadar ve öğleden 
13,30 dan 15 e kadardır. c2819~ 

sonra saat 

Bey oğlunda 

Cemal Tekin Lokantası 
Bina sahibi Börekçi Bay Hüseyin tarafından yıkılacağı cihetle lokan· 

tamız bir çok fedakarlıklara katlanarak ve bir çok yenilikler göstererek 
yakında Taksim meydanı karşısında S No. lu dükkana nakledileceği 
sayın mDşterilerimize arzolunur. 

.,. Cemal Tekin lokant•sı ••hlbl Cemal Tekin 

----·-----------·---------~ --
1 Kadıköy Vaklflar 

Kıymeti Teminatı 

L. K. L. K. 

315 31 65 

Direktörlüğü lllnları 1 

Ü'sküdarda Selman ağa ma. Karaca Ah~ 
met S. eski 32, yeni 30 sayılı dükkanın 
2130/3840 hissesi • 

' 

di - lia şimdi geldi. .. Ha şimdi geleeek' kilat ve kadrolarında yapılan tadilata 
,;el, dört gözle Yahya Kemali bekli- ait kanunda değişiklik yapılması hakkın-

t ar. · daki kanun ile Türkiye Cumhurıyeti Zi-
tıı,Ve geleceğini, boyunlarına sanlacağı- raat Bankası kanunununda birinci mü
t~~a~ak1arını şapur şupur öpeceğım, zakereleri ikmal edilmiştir. 

kikatin büyük naşiri her vesileden isti
fade ederek onu daha süratle ve daha 
kuvvetle yürütmeğe çalışıyor. 

Balkanlar çok iyi bir hayat devrine 
gir~iştir! Muhittin Birgen 

Yukarda mevkii yazılı dükkan hissesinin satılmak üzere 31 gün müddetle açık • 
arttırmaya çıkarılmıştır. 1halesi 4/6/937 cuma günü şaat 15 dedir. İsteklilerin Ka
dıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlarL (2491) 

}eti kur edeceğini umdukları, bekledik- Polis teşkilatı kanunu 
S Yahya Kemal ortalıkta görünmüyor. Şarki Erden Emirinin ltıe Ukutu hayalleri, Yahya Kemalin gci- Heyeti umumiyesi üzerinde müzakere-
"trnesi}e kalsa ne ala... ye başlanılan polis teşkilatı kanun layi- ' 

eeı akat_.Yahya Kemal yerine kulkfarınA hası hakkında söz alan hatiplerden Ha
~ en hır haber, ikisini de şaşırtıp aplŞ- .san Reşit, Kamutayın tasvibine arzedil
~ror. Ve öğreniyorlar ki, Yahya Kc- miş olan bu kanun layihasının ehemmi
-~ o broşürden dolayı aleyhlerine dava yetini anlatarak bununla emniyet teşki:-

oğlu geliyor 
Ankara 27 (Hususi) - Şarki Erden 

Emirinin oğlu pazartesi günü şöehrimize 
gelerek hükumetimizin misafıri ola

.caktır. 
l) asını istemiş. 1 , Iatını inkılabımızın hizbine uydurmak ve 

brn edikodunun bu kadarı benim kula- onu daha yüksek bir dereceye çıkartmak 
~ a kadar gelince, mabadini dinleme:< ve bu· teşkilat mensuplarının hal ve istik
hir~ Akba~ada mukim bulunan çil~ ballerini terfih etmek gibi yüksek bir v• il .huTdum. f!.aye gözetilmekte olduğunu işaret eyle-

....... lkısine de: miştir. ' 
~ l'ieden? dedim ... Sizi niçin dava et- Hatip bundan sonra kanunun müzake-

elt istemı"o::? ·1 halkın ıc resi münasebeti e emniyetini te-
ll~tha~. Seyfi omuzlarını kaldırıp boy- min yolunda geceyi gündüzü vazife ha-

u buktü: linde geçiren emniyet teşkilltı mensup-
);;; Bilir miyim ben? Bütün suçu.'l'l, Iarının her birini, bu fedaklrane hizmet
ti l'a Kemalin, kendisi için takdir etb- !erinden dolayı Kamutay heyeti umumi
' 8ll.atı kendi kendime bulup kulJan;.- yesi önünde hürmetle hatırlamayı bir 
'l3Yı§ım ol~cak! vazife saydığını söyliyerek bazı temenni-
~ 1:§ekkürle kal'§llanması icap eden ,erde bulunrnu§tur. 
'i~karane hareketimizin, mahkemeye 1stamat ÖZdamar da, müf)rill prtlara 
tilı "lecek bir cürüm derekesinde gö- .rağmen tereddütsüz vazife eörmüş ve 

l'rıes· 
....._ ıne çok şa§bk dejrusu! görmekte bulunmuş olan emniyet teşki-

bıçbf Mahkemeye verdirmek için baş~a latı mensuplarının yüksek değerlerini 
r Sebep göstermemiş mi? takdir ve şükranla ifade etmiştir. ....... c~ 

~ırn k os~ermiş ... Kendi şiirlerini iktibas Müteakiben riyaset makamt, mevzuu 

--··-----------~~~-----
Dr. Ihsan Sami ~-llııı.. 

TiFO A,181 
Tifo ve paratifo hastalıklarına ıu,, 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi· 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 46 kuruştur' 

İstanbul İkinci İflas :&lemuduiuİı -
dan: 

Müflis Zindankapıda nalbur Meh • 
met Kadri masasına müracaat eden 
Bursa Çekirge cadcksi 39 No. lu hane· 

de Ali Rızanın istediği 2672 lira hak -
kındaki kayıt talebi iflas idaresince tet
kik edilerek şimdiye kadar müracaat 

edilmemesi ve müflisin kayın babası 
olınası haseb~Je muvazaa ihtimaline 
binaen mezkur kayıt taıebinin reddine 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

~ (32952) 

Dr. A.K. KUTiEL 

Mahallesi 

Kadıköy Caf crağa 
• Zühtüpaşa 

• , 
• Osmanağa 

Erenköy 

İç Erenköy 

Üsküdar Rum Meh -

met P§. 
Üsküdar Kuzguncuk 
Beykoz Paşabshçe 

• Yalıköy 

Beykoz Paşabahçc 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

> 

• • 

• 
• 
• 
• 

Kandilli 

Kanlıca 

• 

Sokağı 

Moda 
Tahtaköprü 

> 

> 
Yoğurthane 

* * 
No.sı 

38 
16 
14 

2 

C. Bostancami yanı 
3 
3~/276 

Kozyatağı Üskü • 
dar caddesi 
Bedestan içi 

İskele 
Çınar 

Çayır 

Çınar 

> 

• 
• 
• 
> 

Bahçe aralık 

Cami avlusu 
Çubuklu iskelesi 
Çubuklu 

24 
6,8 

111/27 
'12/2 

72/7 
72/S 
72/~ 

19 
72/4 

3 

3 
72/'J 
3 

20 
17 
40/21 

Cinsi 

Dükkan 
Ev 

> 

• 
Ev ve dükkan 

Dükkan 

• 

• 
Ev 
Samahane 

Ev 

• 
• 

Dükkan 
Ev 

Aylık kira51 
Lira Kr, 

10 
i 
6 

3 50 
15 
10 

2 

2 

4 5() 

12 
4 

10 
10 
9 M 

10 
10 

Otelin arka kısmı 15 

Otelin üst katı 
Ev 

• 
Dükkan 
Kayıkhane 

Dükkan 

14 
14 
4 

3 
3 
1 5P tıt!si e.' hır sirkatmiş. Ve biz, onun bazı- bahsolan kanun layihası üzerinde müte

%d~ı ~ağına etmekteymişiz! Bu sebep, ~ddit hatiplerin söz almış bulundukları
tliırn1 s~ze şaka gelir. Gülersiniz. Fak:ıt nı söyliyerek vaktin gcikmesi dolayısile 
t&.yetey?1· Çünkü üstat, bu kanaatind·.. içtimaa nihayet vermiştir. 

T • Kandilli Karaköy, opçular Cad. 37 Kadıköy Tuğlacı 
Bahçe aralık 
Cami 

1 
25 
21 

Ev 
Dükkan 

4 
5 

·~ Ciddidir. Hatta müddeiumumiliğe ;,---•••••111111•••••••••••••••1J11•••••-. 
~ki~tı ~Üracaat etmiş. ve bizim hala Daktı·ıo aranıyo .. r ., 'it b 

1 
edilmeyişimize müteessir, müteeı:ı- , 

~ı.in: ~ndutunu bildirerek, hakk1mızdn, 
)11ı:ı11~1 Yatma etmek suçundan takibat Ankarada çalışmak üzere bir bayan daktilo aranıyor. Talihlerin Acilen saat 

1'-ak sını istemiş! 10 - 12 arasında Sirkeci Sanasaryan Han 34 No. ya müracaatan. 
at lllüddeiumumt, benim hareke- -
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Yukarıda mevki ve numaralan yazılı emlakin 938 Mayıs sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 9/6/937 Çarşamba günü 
saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatlan. (2999) 

Son çıkan son K k • 
derece m&euir es ın Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. Bahçekapı 

SALlH NECA Ti 
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Mayıs ~, 111 

Vağh ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece 

HASAN K EMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
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HEREKE ve FESHANE 

KUMAŞLARI 

NEFASET ve OAYANIKLILl~IN TiMSALiDiR 

YAZLIK KUMAŞLARINIZI UCUZCA TEMiN ETMEK 

iSTERSENİZ BU FABRIKALARIN MAMULATINI · 

TERCiH EDiNiZ 

PERAKENDE T O P T A N 
YERLi MALLAR PAZARLAAI 

,~ ,~ 

- 8U GUN NE KADAR GUZEc~, 

~ TABi. «POKER_PLAY .. TRAŞ BIÇAGI 
• 
lLE TRAS OLDUM 1. • • 

Küçük çocukları eğlendirmeğe ve il~ adımla
~~F rını kolayca öğretmeğe mahsus salıncakhr. 

Ulmetl 
tarik• 

A. KiFiDES 
l&TANBUL 

Beyoğlu, İstiklal Caddesi Kallc1vi (eski Glavany) 
sokağın köJesinde 

T E L E F O N 41429 
Resimli kataloğumuı:u posta ile isteyiniz. 

=-- --

Hem•n bir ••r• yakın bl• 
tecrübe d•vreelne daye
nan flf•vue aaatlerl ı •la• 
tamOIAyar ve teminatı. b!" -•t takdim ed•rler. T~ 
k•mmUI etmlf fennf ale"i

1 
ter, kontrol ve çalıtma1 
metodu aay••lnde R•vue, 
saatlerlnln muvaffak olma• 
ıar"ına batlıca Amtllerdlr. 

Bıışlıca uıtcılırılı bulunur. 
U""""'mt O.pe>eu ı 

lst.,..t>Yt • ..,,o• Kapı, T .. Han NO-.. ' 
Tel. ı 01-... 

Ayarı daha dakik 
Fiyatı daha ucuz 

HASAN l•mlne ve markasına dikkat. 
HASAN DEPOSU: tsTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOÖLU, BEŞiKTAŞ. 
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Sililiatanızı mühafaza etmek 

'Ve Genç kalmak için .her 

sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş ahnız. 

• 

UAVA6All DFBEnl 
.iŞTE BİR GÜL 
iŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE BfR LALE 

Bu renkleri ancak VENÜS ruju te
min eder. Yeni icad ve Amerikan for
mülü VENOS RUJLARI harikulade 
cazip ve çok sabittir. Sıhhi VENÜS 
RUJLARI dudaktan yakmaz ve ya· 
yılmaz. Kullananlan hayrete dütü· 
rür. 

Sıhhat noktai nazarından 
ÇOK GÜZEL 

bir tarzda yapılmış şık çocuk 
arubalan, her yerden ucuz 

fiyatlarla yalnız 

8 AK ER MaOazalar1nda 
satılmaktadır. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdfu.Ü:Selim Ragıp EMEÇ 
. I 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAK.LIGIL 
S. Ragıp EMEÇ 

'( p 
•Taksimdeki Maru.f ve sevimli ·-----.. 

Bahçesi AMA NO 
Geçen sene gibi fevkttlad l' programla 29 l\Iayıs 

CUMARTESi AKŞAMI AÇILIYOB 
Saz hey'etl; Keman: Cev<tet - Kemençe Soliri - Pıyano Feyzi • Udi: 

Mısırlı İbrahim - Kanun Ahmet, Klarnet: Rıımazan · Ney Emin 
Artistler: Bayan Radite, Bayan Fııide, Bayan Şükran, Bayan Bilsen, 

B.ıyan K. Safiye, Bayan Muazzez 
Okuyucular: Bay ı ınını t, B ıy Artaki, Solist Bay Mustafa 

Pek yakında hakiki •Urprlzler, Tel. 41065 


