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Yazı işleri telefonu : 20203 CUMARTESİ 29 - MAYIS 1937 

HAVACILIKTA KADINLARIMIZ 
ilk kadın uçman Gökçene 
murassa madalye verildi 
"Gençlerin havayı severek canlarını tehlikeye 
koyacak şekilde çalışmaları lazını dır ,, 

Dünkü merasimde Meclis Reisi, Başvekil, Mareşal Çakmak bulundular. Kahraman 
ilk kadın uçmanı Atatürk kızı Sabiha Gökçen tebrik edildi. Merasimden sonra 

ismet lnönü, Mareşal Çakmak uzun müddet JÖrüştüler 
Ankara 28 (Hususi) - Türk Hava Ku- ı' - ~ J 1 r------------

turnu merkez binasında bugün çaylı bir B -. 
toplantı yapılmıştır. '3 a ş v e k ı' 11 n 
Toplantıda gerek Türk kuşu kursların-

da gerek Türk hava ordusu mektep ve Ji'. i#/1 h 
1 kıt'alarında büyük muvaffnkiyetler gös- ~ t"" ' a va c 1 1 uv 1 m 1 z 

teren ve son atışlı tatbikatta kahraman- ,.,.. ~ 
ca hizmet .eden ilk kadın uçmanı başöğ-

tetınen Atatürk kızı Bayan Sabiha Gök- h ak k 1 n da k ı' n ut k u 
Çen'e törenle bir murassa m2.dalya veril-

Dn1 ayfe 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 KUl'Uf 
1 

'' . Karadeniz,,, ispanyadan 
mülteci yerine bir sandık 

pasaportla döndü! 
Madridde sef arethanemize sığınan ve ispanyadan 
''Karadeniz,, vapurile kurtarılan Frankocular, memle
kete getirilirlerken ltalyan sahillerinde hep birlikte 

denize atlavıo yüze yüze kaçtılar 

?tıiştir. Ayrıca Sabiha Gökçen'in hava or
dusundaki uçmanlık hayatını ve askeri · 
tatbikattaki şerefli muvaffakiyet merha
lelerini gösteren resmi vesikalar okuna
rak takdir ve alk ışlarla karşılanmıştır. 

Ankara 28 (A.A.) - Türk Ha· 
va Kurumunun bugünkü toplantı -
sında Türkkuşu'nun ilk kadın uç - J rankocu Mtiltecilerle beraber sefaretha nemize sığınan ve cKaradeniz> le dü1' 
manı Sabiha Gökçen'e murassa ma· 1stanbula gelen tebaamız 

'Et. 'I'örendc Meclis Baş~anı Abdüdhalik 
enda, Başvekil İsmet lnönü, genel kur

?tıay başkanı Fevzi Çakmak, mebuslar, or 
:~neral Ali Sait, korgeneral Asım Gün
e uz. fırka kumandanı Kemal Gökçe ve 
\' eneral Naci ile BaŞ\'.ekalet müsteşarı, 
~ltaıetler siyasi müst~şaı:ı hazır bulun-
Uşlardır. (Devamı 3 uncü sayfada) Kahraman kadın uçman Sabiha Gökçen 

Mecliste Milli Müdafaa 

dalya ta liki münasebetile Başbakan Madriddeki sefarethanemize sığınan 730 mülteci yerine beş insandan mürck· 
İsmet İnönü ~u nutku söylemiştir: "-' fspanyollan bedbaht memleketlerinin ba- kep bir Musevi ailesile üç kişi ve bir san· 

·===(~D~e~v~am_ı _3_u_·n_cu_- _s_ay;;.;1_a_da_> _ _._. rut ve kan kokan havası içinden, kurla- dık ta pasaport getirdi! 
_ ................ -......................................... rıp, yurdumuzun emin ve temiz havasına cKaradeniz> vapuru mürettebatından 

EDEBiYAT ALEMiNiN SON VE kavuşturmaya giden Karadeniz vapuru, Tahsin: 
CANLI DEDiKODUSU dün sabah alaca karanlıkta Kabataş a- - Bize, diyor İspanyaya gideceğimizi 

çıklarına demirini attı!. . . söyledikleri zaman ne kadar sevindiği· 
Bir aydır ortada dolaşan haberler bi- mizi tasa\•vur edemezsiniz! Düşünün bir 

y ahya Kemal ze, Karadeniz vapurunun İspanyadan kere ... 
Türkiyeye 730 mülteci getireceğini bil- İspanya ... Bütün dünyanın aylardan· 

haklıdır ! '' diriyordu. beri hcrgün lüfını dilinden düşürmediği 
Fakat dün, cKaradeniz,, İstanbula, yer... (Devamı 8 inci sayfada) 

" 

bütçesi görüşülüyor YadhyaKemaHı-oı·trhaFnhS~yfi 
avasına a ı a rı 

Son Posta'nın Suriy e mektupları 

Başvekil toplantının sonunda bekle- Ozansoy da karışıyor Suriye Sancak hakkındaki 
karara karşı gelecekmiş 

ilen mühim nutkunu söyligecektir 
Denizaltı ve Hava subaylarma vazife gördük~eri ~aman verilmekte 

olan ücretlerin artllrılması teklıf edılecek 
Ankara 29 (Hususi) _ Meclis dünkü lanarak bütçe müzakerelerini tamamlı

~~Plantısında iktisat Vekaleti bütçesi ile ,yacaktır. Bugünkü celsede Milll Müdafaa 
b!raat bütçesi üze.rinde görüşmleerini Vekaleti bütçesi görüşülürken kahraman 

1tirrniştir. ordumuz övülecektir. 
Meclis bu sabah sabah saat onda top- Devamı 3 üncü sayfada) 

Yeni İngiliz Başvekili 
Çembrlen işe başladı 

•ıts~ondra 28 (Hu
~a!ı) ~ Bu sabah 
il dv,nın ıstifası -
.... ; kabu! eden Kral 
,,ev·ı ' 
~e 1 Çembrleini 
tlıan·ı kabıncyi kur • 
ttt.ga nıemur etmiş· 

lo~eni.kabinede Sir 
S· Sımon maliye 
ır s ' 

l)iı· amueı Hor da
ıve 

({lt w , general Duf 
Per b h . tar a rıye ne -

!t ~tlerını deruhte 
tt'ıışlerd' !{ ır. 

~td abıne konseyi 
•ey ~başkanı Ram • 
'.tiı1 ,.. akdonaldın ye 
fak~ de Lord Hali • 
dens h geçmiştir. E -
teti~· ariciye neza • 
lııektı muhafaza et-

edır 

. .l{abi~e · . 
&ı \• nın sıya -
lıtiş eçhesi değişme -
l'et '2 Yalnız 22 neza· 
t· 1 e ind· ·ı ır. ırı miş • Halef, selef : Yenı t3a~vekil Çembrlen Bal dvinle bir arada 

ğleden sonra ik inc: defa ola rak (flevaw. 3 üncü aayftıda) 
ö 1 Kral tarafından kabul edilen yeni baş· 

Jfalit Fahri Ozansoy 
[Yazısı 9 uncu sayfada] 

Hariciye Nazırı Elcabiri Emeviyye camiinde söylediği 
nutukta Suriyen:n sözünü din1etmeğe muvaftak 

olamadıj!ından şikayet etti 
Şam, 25 Mayıs (Hususi muhabiri - rılmaz bir parça olduğuna, Sancağın 

miz yazıyor) - Ayrılık günii yaklaş· Arap olup Arap kalacağına dair olan 
tıkça Vataniler arasında hareket ve bu telgraflar, gah matbuata, gah hü • 
gürültü de artıyor. İskenderunda Va· kf.ımete ve gah Suriyenin en büyük li· 
taniler nümayişler yapıyorlar. Her nü- deri olan Doktor Abdurrahman Şeb • 
mayişten sonra da rastgele bir kaç Va· bendere gönderiliyor. .. .. 

;====-=-=·==:::-::::~:.:· ·==-==== tani bir araya gelerek Şama telgraflar Gazeteler, tekr~r ~u bahse dondu • Son Pos ı:. yağdırıyorlar. Sancağın Suriyeden ay· (Devamı 3 uncu sayfada) 

da 
ÇOK GÜZEL 
BiR ANKET 

15 güzideye 
Sorulan 6 müşkül 

1 - Vara yoia kızan bir zevceyi 
nasıl idare etmeli? 

2 - Çok müsrif bir zevceyi nasıl 
iktısada alıştırınah? 

3 - Yakışıklı bir kocayı Don Jü -
an olmaktan nasıl kurtarmalı 7 

4 - Aşkı devam ettirmenin çare
leri nelerdir? 

5 - Hakkınız.da çıkanlan dediko • 
dulardan korunmak için neler yap -
tınız? 

6 - En çok hangi yaşı seversiniz? 

ilk cevabı 

Hüseyin Cahit 
• 

verıyor 

Bugün 7 inci sayfada okuyunuz! 

Bugün başladık 

Genç kızların romanı 

Bütün genç kızlar, bilhassa çalı - Nişanlanır, kocaya varırken yü-
reklerinde tatlı bir çarpıntı duyan, 

Şan' gençlı.klerinin bir çok yıllarını 
sonra arada bir gizli üzüntülere dil· 

yazı makinesinin başında, dosyala - şen kızların, kadınların hepsi. .. Ye· 
rın, kağıt yığınlarınm arasında ge· ni romanımızı seve seve, merakla, 
çiren, bütün kızlar... 1 helecanla okuyacaklardır. 

Senenin en güzel edebi eseri 
Bugün 13 üncü sayfamızda okuyunuz! 



SON POSTA Mayıs ~ 
---=
~~---------------------~ r- ~ 

Her gün 
-----

Baldwin'in 
istifası 

Resimli Makale: Kısası X Irklar ve hareketler X 
1 

Sözün 
Macar parasındaki 

Yazan: Muhittin Birgen 
1 Kadın resmi 

1. HulO•t 

L-1 arp sonu İngilteresinin en mü -

..--U him bir siması, ununu elemiş ve 

~leğini duvara asmış bir ad:ım. ol~rak, 
evvelki gün istifasını verdi ve sıyası ha
yattan çekilip gitti. B~ldwin.!htiyar de.
necek bir yaşta dcğildır; henuz altmış bır 
yaşlarında bulunan bu zat, yaşlı ~l~am~
sına rağmen, harp sonu İngilteresının bu
t"' ··künü omuzunda taşurış ve İn-un yu . r . ta 
gilterenin, şimdiye kadar ~ir ~ı~ mı y • 

nımadığı bir buhran devrinın butun agır
lığı altında ezilmiş bir insandır. Bun~n 
için yorgunluk onu, siyasi hayattan çekı~
miy~ icbar etti ve memle~e~ini sa~in bır 
siyaset şartlarına doğru goturen ~ır hay
li mesaiden sonra, istifasını verıp çık -
tı. 

Baldwin muhafazakarların başına 1922 
de geçti, yani o tarihte başvekil oldu. ~a
kat, harb sonu İngilteresinin içinde bu -
yük bir kuvvet sahibi bulunan amele fır
kası 924 intihabatında ekseriyetı kazan
dığı' için senenin başında hükumeti 
Mac Donald'a teslim etmişti. Amele 
fırkası hüklımette dokuz aydan fazla tu
tunamadığı için yeni bir intihabla Bald
win tekrar hükumet mevkiine geçtL 'Oç 
sene sonra yeni bir intihap ~ele fı~ka
sma yeniden daha büyük bır ekseny~t 

Bir gece yarısı Londra şehrinin tenha bir sokağında iki 

kişi kavgaya tutuştular, ayni zamanda ateş ederek yekd1 -

ğerini öldürdüler, Üzerlerinde kim olduklarını anlatacak 

hiç bir kiğıt parçası yoktu. 

Kavgayı uzaktan görmüş olan bir phit polis müdüriye
tine şu ifadeyi verdi: Aramızda çok mesafe vardı. Ne ko
nu§tuklannı :işidemedim, fakat hareketlerinden bağırarak 

konuştukları seziliyordu. Buna bakarak İngiliz olmadıkla -
nna hükmediyonım. 

( soz ARASDNDA ) 
t . edince mWıafazakarlar tekrar hu
emm .. dd t 
klımeti kaybettiler, fakat, bir mu e 
sonra İngiltereyi sarmıya başlıyan b~h .
ran Baldwini tekrar hükumete getırdı, 
ona' tekrar büyük bir ekseriyet temin et
ti. O tarihtenberi, Baldwin hükumeti e -
}inden bırakmamıştır. 

* 
İngilizlerin an'ane severlik ruhunun en 

h'On ve en sadık mümessillerinden biri o
lan Baldwin, muhafazakarların reisliği

ni ele aldığı tarihten beri pek mühim me
seleler halletmiş, pek çok çalışmış bir 
insandır. Bir taraftan an'aneci bfr İngi
liz, fakat, öte taraftan da bir Alman sosi
yal demokratı kadar sosyalist ve demok
rat ruhta bir insan olan Baldwin, İngil-

Telefonla 
Orkestra idare 
Eden şef 

• * 
1 HER GüN_!iR FIKRA 

Kadı sol tarafta 
imam. camide namaz kıldırmı~. Na

maz bitmiş .. Selcim verecekmiş. evve
la bCl§ını sola çevirmiş. 

- Esselıimülileykü.m ve rahmctvl
lah! 
Demiş. Sonra sağa çevirm~; gene. 

- EsseUimii.aleyküm ·ve rahmetullah 
demiş. 

imamı camiden çıkarken yakalamı§· 
lar. 

- Yahu, demi§ler, sen yanlış na -
maz kılıyorsun. Namazda selam veri
lirken, baş evveüi sağa çevrilir. Son
ra sola. 

imam giilmüş: 
_ Onu ben de biliyorum, demtş,

1 fak at bu ak§am kadı, camidt? sol trı -
rafımda namaz kılıyordu. 

• * 
Madam ~impson 
Düğün için 56 
Elbise yaptırdı 

tcrenin ikbsadi temellerini sarsan son Zürihli orkestra şefi doktor Fişer, 
929 buhranını böyle bir ruh ile karşıladı bir gün Berlindeki İsviçre sefaretine 
ve İngiliz sosyal dem.okra~is!nin. mümes- gitmiş. Sefaret binasından kilometre -
sili olan Mac D~nald ıle ı:ıııı~ scla~et ~n- lerce uzak musiki yüksek mektebin -
yesi uğrunda bırlcşerck Ingıltcreyı bu.- den telefonla yapılan bir ricayı kabul 
tün bu buhrandan kurta~dı ve onu ye~ı- ederek, telefonun başına geçmiş, ve il· 
den geniş bir refah de~r~ne soktu. İngı • köncc bazı şifahi tavsiyelerde bulun • 
)izlerde göze çarpan tı~ık tez?d, B~ld. • duktan sonra, bir piyanonun refakati
win'in şahsında çok guzel bırleşmıştir. le musiki yüksek mektebinin orkestra- Haziran ayı i • 
Yüksek muhafazakfır E>ks_er!y~te daya~ - ~mı idare etmiştir. İddialara göre kon- çinde uğrunda taç 
dığı halde: Mac Donald gıbı hır sosya_ıı~- ser cidden muvaffakiyetl~ olmuştur. ve tahtını terke • 
le çok güzel anlaşmış ve bir taraftan sı- /8 / .. J den İngiltere kra-
yasi hayatta an'ancyi, diğer taraftan da sene suren uava lı 8 inci Edvard, 
ıktısadi hayatta devlet miıdahn1csini ve Bir asırdanbcri süren bir iki dava iimdikı Vindsor 
demokrasiyi hakim kılmak rolünü hayret hakkında bu sütunlarda okuyucuları • Dükü ile evleııe .. 
edilecek bir yumuşaklık, akıcılık ve in- mıza malUmat vermiştik. Dün gelen cek olan Madam 
tibak kuvvetile oynamıştır. Fransız gazetelerinin birinde okuduğu- Simpson, yeni a -

* 
muza nazaran bir asır değil iki asra dile Madam Wor
yaklaşan bir dava elyevm Leh!standa fild, düğün ıçın 

Fakat, Baldwin asıl mühim rolünü si- rüyet edilmekte imiş. Bu d:ıva tam 181 48 rop, üç plaj el-

Birbirlerine en az , 
Benze gen 
ikiz kardeşler 

Bu gördüğünüz Çinli bayanlar ikiz· 
dir. Bir anadan, babadan doğmuş olmak 
la beraber birisi ne kadar öz memle -
ketinin adetlerini tatbik etmeği sever, 
se, diğeri aksine o kadar Avrupalılaş· 
maya taraftardır. Yerli taraftarlığı e· 
den genç kız, milli raksları sever, Av· 
rupa kafalısı ise cazbanda bayılır. Bi
risi Çinli gibi, öbürü Avrupalı gibi gi-
yinir. Nişanlılarını bile böyle mütena· 
kız vasıflarda seçen bu ikizler her git
tikleri yerde büyük bir alfıka ile kar
şılanmaktadırlar. 

Tabiatları bu kadar aykırı olmasına 
rağmen, birbirlerile iyi geçinmekte~ir
ler. Şimdiye kadar bir kere olsun bır • 
birlerini kırmış değillerdir. 

yasi hayatının son safhasında oynadı. senedir sürüyormuş. Dava evrakını bisesi, beş gece 
Mac Donald'la birleşip, muhafazakar ruh hususi bir oda istiab edemediği için, da- mantosu, elli çift 
içinde, \>ir nevi İngiliz sosyal demokrasisi ha büyük bir -odaya nakletmek Iüzu - ayakkabı yaptır • 
yapmış olan bu devlet adamı, gene bü- mu hnsıl olmuştur. mıştır. Gelinlik la 
tün İngilizleri etrafında toplayıp İngiliz Dava bir neseb davasıdır, suçun iş- civerd maruken 
tac ve tahtının an'anelerini miidafaa et - 1endiği tarihten 45 sene sonra mahke • diy~ anılan bari • 
mek vazifesini de aynı muvaffakiyetle i- :meye intikal etmiştir. Bu nesch dava· kulade nefis bi:r
fa etmiştir. Sekizınci ~dvardın yüksek sile 4 tane miras, iki tane sahtekarlık, kumaştan hazır . 
meziyetli bir hükümdar olduğuna kani iki de rüşvet davası tevhid edilmiştir. lanmıştır. Kıyme- Cenubi Afrikada altın madenlerinin 
bulunmakla beraber kalb mecerasının Lchistanda rüyet edilmekte olduğu ve ti 3000 İngiliz Ji kesif olduğu Transuval mıntakasında ye-

Yedi koca sahibi kadın 

İngiliz an'~nelerine uymadığını görüne:, 1 bir kaç hükumet değiştirdiği için, hak· rasıdtr. di tane kocaya ayni zamanda sahip ola:ı 
onu İngıldız tahtından uzaklaştırmak sı- kı kaza devletlerden devle•:ere ve ka- Kürklü elbise·. bir kadının mevcut olduğu anlaşılmış -
yasetini tuttu ve bir İngiliz diplomatına nunlardan kanunlara intikal etmiştir. }erden hoşlanmı · , tır. 
yakışan nezaket. yumuşaklık ve becerik- Bu davada din!enen şahitle-rin mecmu- yan Madam Simp Altın madenlerinde çalışan amel-e haf-
lilik ile, İngilterede hiç bir şey ):erinden u 1400 dür. Mahkeme zabıtnamesi on son ancak bir mantosunun yakasına tada ancak bir gün evine gelirmiş. Ma -
oynamaksızın, hiç kimsenin hatırına toz üç bin beş yüz büyük eseri cedid kağı- kürk koydurmuştur. . denlerde fasılasız çalışıldığı için, amele 
konmaksızın, yavaş yavaş, gi'ıh. na~ı~a, 

1 
dm dan ibarettir. Davayı ~imdiye ka - Madam Simpson'un beli ve kalça - grup grup ve her grup ta haftanın baş-

gah mıhına vurerak halleu•p ışın ıçın- dar 69 avukat fakih etmiştir. ları gayet muntazam ve narin oldu - ka bir gününde tatil yaparmış. Besiys 
den çıktı. İngiltcrede ~üy~k bir rejim biri";i~r~k · ~i~df ·i~~~~~·~ ·ç~kiİi.yo;-0~-; ğundan o endam ve çap. ta n:odel bulu- muhtelif gruplara mensup yedi delikanlı 

k d 1 b da r .J ' lb 1 kendisi -buhranı yapmıya ço musaı 0 
an u - İngiliz milleti, bir çok sebcblerden dola- namamış ve bütün e ıse erı _ . ile ayn ayn evlenmiş, bu suretle her gc-

vayı, en son tekamül safhası~a kadar ge- yı minnettar olduğu kadar, Avrupa da 1 nin hususi dökülen kalıbı uzerınde cesini başka bir kocasının yanında ge • 

. · ci sa Evvelki günkü Son Postanın bırın bl 
hifesine bakıyorum. Şöyle bir serle'V 

var: gcnÇ 
cMacar paralarına resmi basılacak 

kız>. .. ilJtl 
Serlevhanın altındaki fotoğrafa go\il" 

dalıyor. Ne kadar dalıyor ... İşte onu oJJ 
miyorum. Her halde beş dakikadan, 
dakiydan çok fazla.. . . . }tll" 

Nihayet bütün irademle hıslerımt öZ" 
laklanndan yakalıyor, ve bu sayede g 
lerimi resimden ayırabiliyorum. .. belet 

- Bir daha bu resme bakmıya tov 
tövbesi! . 

Dedikten sonra resmin altım okuY0 

rum. 
c Yazısı onuncu sahüede> 
Onuncu sahifeyi açıyorum. Yazıyı bil; 

luyorum. Meğer bu kadının adı Kathlee 
miş. Macaristanın en güzel kadmıyroıŞ.· 

Bu güzel kadının resmini hüktimet yt 
v 1 ·· · k vacatc· ni çıkaracagı para arın uzerıne o,, 

mış .. 
- Acaba niçin? 
İşte bu cacaba niçin?> sualine cev3P 

vermek güç.. d• 
Yakup Kadri, •Erenlerin bağmda> 

Hayatımızın para ve kadın adlı iki dB> 
çenber arasında geçtiğini söylemişti. ~ 
carlar acaba onun erenlerinin bağınd 
üzüm lezzetli fikirlere kandılar da haY'' 
tımızın iki dar çenberini bir araya mı ge-
tirmek istediler. ~ 

Bu mümkündür. Amma gayri mümJciiJl 
de olabilir. Macar kardeşlerimiz belki e
renlerin bir bağı olduğundan bihaber • 
dirler. 

Onlar sadece paranın kadın için sarf;. 
dildiğini d~~nmüşlerdir. ve. ~aranın "" 
zerine en guzel kadının resmını koyma 
la: 

- Parayı kadın için sarf edin arott>I' 
böylesi için! 

Demek istemişlerdir. 
Yahut ta başka türlü düşünmüşler • 

dir: 
- Güzel kadının resmini koydul<:· 

Böyleleri bunu sizin elinizden kaparısı· 
Sıkı tutu~, bu parayı böylelerine kaptıJ' 
mayın!.. .. .. . . e9' 

Her ne ise .. Ben guzeller guzelının r 
mine bakarken bunları düşündüm. E.~ş
kaları da belki daha başka türfü düşıttl 
müş olabilirler. 

ismet 

Amerika 100 kilodan agır 
insanları kabul etmiyor 
Yabancı bir insanın Amerikada i~' 

met edebilmesi için bazı şartları h~~: 
olması lazım gelmekte idi. Me.se t' 
Mahkumiyeti bulunmamak, sıhhntı ~ıJ 
rinde olmak ve parası bulunmak. til 
şartları haiz olmıyanların mem.Ieked&J. 
yerleşmesine müsaade ediimıyo~ , 
Şimdi bu üç şarta bir tan~si ~a~a %o 
zimam etmiştir. Bu da si.kletının 

kiloyu tecavüz etmemesi şartıdır.. 
81

, 
Son günlerde Breslavdan Aıner~ ıı • 

gelen birisi bu memleketi çok bege et' 
miş ve orada ikamet etmcğe karar v ş. 
miş, hükumete m~racaat e~~rek ~itl 1)• 

melesini yaptırmaga teşeb?us ~ıtıg bıl' 
man kendisinin 120 kilo sıkletınd: ol' 
lunması dolayısile diğer şartları haız eSi' 
masına rağmen Amerikada yerle_şrrı ·ş • 
ne imkan bulunmadığı tebliğ edılr111 

tir. ...--/ 

Bllluor maaunaz ? 
ı - Şiyociya şehri nerededir? ~ 
2 - c Viranei cihanda ne şahız, ne 

deyiz, ·~• 
cRindi aba beduş fakirü revend~>'! 

mısralan ile başlıyan şiir kimind~ 
3 _ Bugün Almanyanın ilhak e ~ 

emelini taşıdığı Dantzig serbest ~;ııdl 
nüfusu ne kadardır? Burası bangı tirmeden istifa E>tmcdi. Yenı kralı tahtı- minnt>ttardır. Avruparun sulhunu muha- prova edilmiştir. çiriyormuş. Nihayet hadise hükfünete ak-

na oturtmakla iktifa etmedi, ba~ına tacı- fa?.a <'tmiş olanlann en başında g<•len şah- Madam Simpson'un nikah muas.imi setmiş, ortalık birbirine girmiş ve müt -
nı ko~ncaya kad~r da. sab~ettı, calıstı, siyet onun şa!ısiyetidir. esnasında giyeceği elbisenin modeli hiş bir alaka gören dava neticesina.? ka-

serbest şehir haline konmuştur? .,.) 
(Cevapları yarı 

ve neticede her şeyı yerlı yenne koyduk- Muhittin Birgen ı·esimde gösterilmektedir. dm 18 ay hapse mahklım olmuştu:-. 
tan ve tac aiymc merasiminde halk tara- .~--~~-=-:;=::~-:::-:-::--:::;-::::;::::;:=;==:=~=====~==========================:~~ Dünkü Suallerin Cevaplan: ~' fından hararet ve heyecanla uzun uzun (- .. 1 ı - Akbabanın uzunluğu 2 nıe 
alk•şlandıktan sonra, işte şimdi iştifa c- 1 STER ı• NAN ı· STER J N ANMA J, Asya ve Avrupada yaşar .•. o'l:Y'' 
diyor. 2 - Ascension adası Atlantik ,ot tJI 

Baldwin, İngiltereyi iki defa, iki bü - 1 d' b ld nusunda bir İngiliz adasıdll'. 1,W· /.' B. k d d" k' gntürebiliriz. He € ıye memurlan mahlut gıda u u!ar mı d''-' yük buhrandan kurtardı: İktısadi buhran ır ar 3 aş •yor ı: Jean Nova tarafından keşfe ıu•-
ve reı1m buhranı. ötekl buhranlnn, dün- .ı,ıanb"l•Jn giyec<ktcn yiyeceğe kndar mahfvet:nden §Üp- yakalayıp ce7.a veriyorlnr, hükômet sahte bir mal bu!Ju dada 

250 
kip yal"r. •• ~ 

ya buhranım, İtalya ve Akdeniz bulıra - he Pdilnuycn hır sey yoktur. Saymakla bitirilemiyecek de- mu, yapanı derhal mahkemeye teslim ediyor. Fakat buna 3 _ Şimdiki lngiliz kral hıtn~nlfll; 
nını saymıyoruz. Baslı başına bunlar da l rttedc çok l'1un bu şikayet me,•zuJarını kömür ve odundan Londradaki ikametgahı olan Bucl<ı ,. 1i# 

d H . . . . d başlayıp lç, dış c!biscden. yağ, süt, peynir ve saireye kad:ır rağmen bütün bunların bir türlü önüne geçilememektedir.> . d 
1 

ine e' 
büyük birer buhran ı. epsının ıçm en 1 sarayını Jngiliz kralların an ı;ıı 
aynı muvaffokiy<'!Je çıkan bu muhafaza- 1 ~ 1 ER i NA N l S T E R i N A N .v'I A ! ve birinci Jana müsahiplik Y"pao 
kar reis, 1nviltf'n•nin siyasi tarihinde bü- f kingham kontu George Villierstit 

yük birisim bırakmışinsa:n~]:a~r~se~ri:si~n:d:e~n~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-

* 



29 Mayıs 

• 
ispanyada anarşistlerin 

bir ihtilili daha • 
yenı 

Katalonya' da anarşistler birçok şehirleri ele geçirdiler 
Milletler Cemiyeti ispanya işini görüştü 

Saragosse, 28 (A.A.) - Barselonadan manlar tarafmdan Cuern:ca bombar • 
gelen haberlere göre, Katalonyada geçen dımanı meselesini anlatmıştır. 
seferkinden daha şiddetli bir anarşist İngiliz hariciye nazm Eden, her 
ihtilali patlamıştır. Anarş!stlerin vila - türlü intizarın hilafına olarak İspan· 
~·~tıerde bir çok yerleri ele geçirdikleri yol meselesinin konseyde münakaşa • 
bıldirilmektedir. sını kabul etmiş ve İngilterenin İspan· 

Cenevre 28 _ Milletler Cemiyeti yanın mülki tamamiyetine verdiğı e· 
ko · b · hemmiyeti tebarüz ettirmiştir. 

nseyı ugün ispanya hükumetinin I dah·1· h ıpanyadaki İtalyan müdahalesi 
ı ı arbe ecnebi müdahalesi hak -kındaki muhtırasile meşgul olmuştur. Roma, 28 (A.A.) - Valansiya hükume-

İ tinin is'panyadaki İtalyan mlidahalesi hak 
spanya delegesi Deivayo Almanya kında neşrettiği beyaz kitap bir manevra 

\·e İtalyaya şiddetle hücum ederek İ- olarak telekki edilmekte ve yegane neti
talyanın İspanyadaki askeri hareketle· cesinin milletler cemiyeti için yeni bir 
t'ini uzun uzadıya izah etmiş ve Al • darbe teşkil edeceği beyan olunmaktadır. 

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

Havacılıkta kadınlarımız 
İlk kadın uçmanı S:ıbiha Gökçene 

verildi murassa m c:d alye 
( Ha§tarajı l ind sayfada) l'Um. Bugünün ve Koktebel'dc gcı:irdi-

Fuad Bulcanın nutku ğim öğrenme günlerinin kı~·metli hatıra-
Bayan Sabiha Gökçen'e murassa ma- !arını asla unutamam. Ondan sonra Es· 

dalyanın talikinden önce Tiirk Hava K~-ı kişchir. askcı i tayyare mP,ktel>indc rvc 
rumu Başkanı Fuat Bulca tarafından bır oradakı tayyare alayında ben: teknik ve 
~utuk söylenmiştir. Fuat Bulca demiş- pratik olarak tayyarecilikte yetiştirmek 
tır ki: için büyük himmet göstermiş ve göster-

tTürk Hava Kurumu, bugün, Türkku- mekte bulunan sayın öğretmenlerime ve 
Şunun ilk kadın uçmanını, kahraman ve komutanlanma olan derin minnetlerimi 
değer biçilmez bir Türk kııını taltif et- burada söylemeği ödev bilirim. Son gün
:ek için bu toplantıyı hazırlnmış olmak- lerde bazı askeri vazifelerin ifasına be-

bahtiyardır. nim de gönüllü asker olarak istirakimi 
k Tam iki yıl evvel büyük kurtarıcı Türk- kabul etmek suretile bana ıleğe;li tecrü
.u~ açılırken TiiTk gençliğine şu emri ,beler edinmek fırsatını bağışuyan Genel 
tıer11 · l d' K ıış er ı: urmay Başkanı sayın Mareşala olan 

'Türk, yurdun dağlarında, ormanla~n- şükranım pt!k büyüktür. 
~a oı•alarında, denizlerinde, her buca- B. Bulcanın beni öven sözlerine karşı 
gı.~~~ nasıl bir bilgi ve kendine gii:~nle ve göğsümü kabartan bu kıymeti yüksek 
vuruyor, dolaşıyorsa yıırdurı asumanın- Hava Kurumu madalyasilc taltifimden 
~ da aynı suretle dolaşabilmelidir. Bu dolayı duyduklarımı söylenıeğe heyeca
~e Türkü çocukluğundan, •;atan ktL§laTi- nım manidir. 
~· 1'atan havası içinde yarl.§a alı§tırmak- Vatanımın müdafaası yolıındıı her an 

başlar. ölüm nedir hatırlamaksızm asker tay-
Tii.rk çocuğu. yareci olarak hizmete koşacağımı bildir-
li mekle mutluyum.• 

.. er işte olduğu gibi, havacılıkta da en 
1/Uksek d"" d -k t i uzey e, go te seni bekliyen ye-

az zamanda dolduracaksın .... 

b
. Büyük Şefin işaret ettiği yolda hergün 
ıraz d h ·ı ı· d .. nra a ~ ı er ıyen \'e unya gençliği 

1 
sında layık olduğu şerefli me\'kii a

· ~n Türk çocukları, bu yül:sek emri alır 
; rnaz. bütün azim, irade kuvvetlerini, 

lnönü Maraşal Çakmakla 
uzun müd~et görüştü 

Ankara 28 (Hususi) _ Hava Kuru
mundaki merasimden sonr:ı füı<>vekil İs
met İnönü ile Mareşal Çak;nak~ bir oda
y~ çekilerek uzun müddet gi:ırü§müşler
dır. etlakarlık hislerini bir araya toplıyarak 

canıa. başla çalışmağa başladılar. 
t Bugün 'Iürkkuşu iki yaşını dold:.ırmuş- Yeni /ngiliz 
uur. Yuvarlandıkça büyüyE!n bir çığ gibi Başvehit• ç b b~e~~ri gittikçe çoğalan bu teşekkülde l ı eme rlaytn 

ırun kız ve erkek 350 'Iürk çocuğu çalı- şe baş/adı 
§ıyor At t- k' · ~ d c . · .. a Ul' un agzm an çıkan her (Baş tarafı ı inci ,o;ayfada) 
t-...tnrın nufuz ve teshir kudı·etini göster-ı vekil Nevit Çemberlen naz. rl l' ·•ıek · · b 

3 0 
. ı arın ıs· 

kaı ıç·ın· u 5 gencin, çarpan bir tek tesini kralın tasvibine arzetmis ve bi • 
rn P gıbı, ~lele çalışmalarındaki ulvi lahare Başvekalet dairesinde • , . 'f • 

anzara y . b' . ld' . b vazı e ft, . · , epyenı ır mısa ır Cumhu· sıne aşlamıştır. Yeni kabine K l .,_ ,,etın ka tl r . . . ra a s ... 
l'ıl na ı nes mı yetıştnenler, geçen dakat yemin i yapmıştır. Kral Bald ,·. 
iiğ' Sovyet Rusyadan dönen Türkkuşu ne kont ünvanını ve dizba"ıı ~ütbe ~ ı. 
/\tretmenleridir. Bunların hasında gene tevcih etmiştir Bayan Bald · d sıl~ı 

atürk k G "k b ~ · vme e ı-
l>lan. ızı o çen ulunuyor. Gökçen, yakat rütbesi Yerilmiştır. 
:t'er 0~Ierde, spor tayyarelerinde iyice Bundan başka, Kral ve Kraliçe Ba!d 
lnişı,ştıkten sonra bu m.~s:ıy~ kafi görme- vine imzalı fotograflarını hediye- et _ 
?tıi hava ordusuna gonullu olarak gir- mişlerdir. 

Başvekilin 
Ha v_acılığımız 
Hakkındaki nutku 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
«Yüksek cemiyetin duygularına 

tercüman olarak Sabiha Gökçen'i 
bugün kazandığı çok kıymetli ma· 
dalyadan ve burada \'esikalan o • 
k unan rnuvaffakiyetierinden dola • 
yı tebrik ederim. Yetismesi tarzını 
ve hareketlerini göste;en vesikalar 
yüksek hey'etin izin de dikkatinden 
kaçmamıştır ki ciddidır. Bunların 
her birinde dikkatli amirlerin sert 
bir surette takip ettikleri meslek 
inzibatının hiç tereddüt edilmeden 
tetkik edildiğini ve kendisinden şe· 
ref meydanında ve havanın güç 
şartları içinde en ç~trn vazifeler is· 
tenildiğini görüyoruz. Sabiha Gök· 
çen'in yüzünde yabancı olmadığı • 
mız bu zor mesleğin bütün sert 
imtihanlarını muvaffakiyctle geçir· 
mekte olduğunu biraz evvel dlnle· 
diğimiz bu vesikalar huzurunuzda 
ispat etmiş oluyor. 

Bu madalyayı memnunıyet ve 
iftiharla yerdik. Onu ütiharla bü • 
~.ü~ vatandaşlar ve bütün dünya 
onunde göğsünü gereıck taşımakta 
haklıdır. 

Türk hava kurumu memlekette 
~ahraman tayyareciler yetiştirecek 
ıs~bct;i bir siyaset takip ettiğin. 
gostermiş olduğundan övünebilir. 
~abiha Gökçen Türk kızlarından 
ılk kahraman tayyareci olarc..k 
memleket karşısında mevcudivet 
göstermiştir ve bunun için de k~n
disini tebrik edip selamlamak bah· 
tiyarlıktır. Türkkuşu bilhassa ha· 
v~~:lığa karşı aiakayı ve tayyare • 
cılıge hevesi arttırmak için tesis o
lunmuş bir teşkilattır ki şimdiye 
kadar bize bir çok güzide gençler 
yetiştırıniştir. Faka: ihtiyaç çok da
ha fazla buna lüzum gösteriyor. 

Bugiinkü müdafaa mevzuu ve 
silah larının en müess ir lerinde n sa· 
yılan hava silahında bır milletin 
kudretli olınası kurtulmanın mak· 
sat ve gayesi için esaslı şartlardan· 
dır. Bir memleket hava:;ından emin 
olmak istiyorsa mutalka 'J memle -
ket vatandaşlarının gençlikten iti· 
haren havayı severek canlarını teh 
likeye koyacak şekilde çalışmaları 
lazımdır. 

Sabföa Gökçen buna muvaffa • 
kiyetli bir misaldir. Havanın yal -
nız sakin kısımlarında değil, teh • 
likeli görülen engin &ahaları içinde 
kahramanca dolaşmnk mümkün ol
duğunu ispat edecek şerefli vesika
lar kazanmıştır. "tmit ederım ki 
bütün memlekette tayyarec! olmak 
istiyenler çetin vazife günlerinde 
en sert imtihanları muvaffakiyetle 
geçerek kıymetli vesikalar topla • 
mağa muvaffak olacaklardır. 

Bütün bu sözlerimi kahraman 
kızımız Sabiha Gökçenin havalan • 
mıtda bir çok kahraman Türk kızı 
yetiştirmek için bir teşvik misali 
olarak telakki edilmesi temcnnisiie 
bitiriyoruın.ıo 

Rus sefirinin 
Otomobili bir 
Çocuğa çarptı 

ı~~· ~arp tayyareleri~?e saval günleri Baldvin, zevcesile birlikte istirahat 
bur azırlanmış, ener31 ve kabiliyetini için Çekırsa gitmiştir. Sovyet Rusyanın yeni Ankara büyük 
fak un parlaklığı ile göstermcğc muvaf- Yeni başvekilin hayatı elçisi Karskiy bu sabahki ekspresle şeh· 

olmuştur B Ch be 1 · 18 rimizc gelmiş, mutat merasimi~ karşılan-
'ru k . . am r aın, 69 senesinde ~tn r Hava Kurumunun nıadalya ni- Bırmıngham'da dünvay:ı l)'clm' t' mıştır. Bfıyük elçi istasyonda bekleyen 

r .... n damesi - hayatını istihkcır edecek de- Kendisi 20 inci asır -mebadislndP- ımş ıur: Sovyet sefareti otomobili ile doğruca se-
'\;e e fed k. ı k ·· · .r th 'tmişt· tnadaı a ?r ı . g?steren ~çmanlara - hafazakarların liderlerinden biri olan .are aneye gı ır. 

tçin h Ya verılmesını kaydeat-r. Bunun Joe Chamberlain'in oğludur. Yolda bir de kaza olmuş, elçinin bindi-
lar aı3anva ordusu kıt'alarından p;ırlak not- B. Neville Chamberlain, mütevef . ği otomobil köprüden geçerken Tophane-
}>. ve genel kurmay b .. lr f A t Ch b l de oturan 16 yaşında İsmail isminde bir 
-.ıare r . . . a9"anı sayın I a us en am er ain·in baba bir Setı'i ş~.~n takdırlerını kazan:m yiğit Gök 

1 

kardeşi olu p Birmingham ve sonra çocuğa çarpmış, fakat kaza hafif geçmiş, 
daıya ·ıurk ~ava Kurumu murassa ma- Kembriçc, Bristolde ve Oksford'da tnh· çocuğun yalnız başı yarılmıştır. Sefir 
daıy 1 e. taltife karar verm\ştir. Bu ma- sil etmiş ve hukuk doktoru olmuştur otomobilden inmiş, çocuğun vaziyeti ile 
tı1 0

-;:1 ılk ~~va kahramanı Türk kadı- B. Chamberlain, harp esnasında is : bizzat meşgul olmuş, Sovyet sefaretinin 
'l'iirk ~ Ataturk kızı. ?ökçen't' vermek pirtolu içkiler ticareti merkezi kontrol diğer otomobiline binerek sefarethaneye 
ti~·arlık ava Kurumu ıçm bıiyük bir bah- meclisi azasından bulunuyordu. gitmiştir. Kazazede çocuğun ilk tedavisi 

tır. 191 S ve 1916 senelerinde Dirming- yapılmıştır. 
l-"u Sabiha Gökçenin cP.vabı ham belediye reisi olmuştur. Yekdiğe- k·;~~~~ı~ ~:;ki;ii;;k;~;zariie b;. 

Sen ~~:pulcanı~ nutkd·una Sabiha Gök- rini müteakıp, posta, sıhhiye ve mali • kılabilir. 

t
h vermış ve emist~r ki: ye a l t llUndan 'k" 

1 
.. ~ n zırı 0 muş ur. Yeni başvekil, baridane hareket ve 

tıorıe . 1 ı yı once Tiirkkuşu pla- B Chamberlain'in mali siy9.setine, tavırlarile iştihar etmiştir. Fakat ken· 
htı rıyıe uçmağa başladığıın gu"nü ha- m l k r 193 t . d \...- 1 rnın öne r d- .. em c e ın . senesın enın:~ri iktı • disine takarrüp edenler, sadeliğine ve 

m ı onum noktası sayıyo- sat sahasında naıl olmuş oldugu kal • nezaketine hayran olurlar • . 

Sayfa 3 

Güreşler geri kaldı / Mı:cliste Milli 
Miidaf aa bütçesi 

Meşhur Amerikalı pehliva- Görüşülüyor 
nın evvelki gece hususi bir (Baş tarafı ı inci sayfada) 

karşılaşmada Çoban Meh- Bu münasebetle denizaltı ve hava su-
baylarına vazife gördüklerı 2.aman veril-

mede yenildiği sög !eniyor mekte olan ücretlerin artırılmasının tek-

• Bu. cumartesi akşam: yapılacağı i· lif edileceği anlaşılmaktadır. 
lan edılen profesyonel güreş müsaba • Bugünkü toplantının sonuncia Başvc
kaları şimdilik gelecek haftaya tehir e· kil ismet İnönü beklenen mühim nutku-
dilmiştir. nu söyliyecektir. 

Meneceri Zibisko'nun refakatinde Pazartesi toplantısında da geriye ka· 
memleketimize gelmiş olan Cenubi A· lan bütçeler görüşülecektir. 
merika şampiyonu Torna, buradaki Bir istikraz akdi teklifi 
pehlivanlara ve bilhassa Dinarlı Meh· . _An~ara 28 (Husus.i) - Meclisin bu
mede bütün gazeteleri dolaşarak mey· gu~ku .. t~p~~tısında Ik~isat Vekaleti büt
dan okuduktan sonra bugün Bileciğe çesı goruşulurken Halil Menteş. klering 
hareket etmiştir. P.esapları ve işçi vaziyetlerine lemas ede-

İstihbaratımıza nazaran İstanbul • rek bazı temennilerde bulunmuş ve Eko
da karşılaşmaları beklenen Dinarlı ile nomi Bakanlığı bütçesi heyeti umumiye
Koma güreşlerini Bilecikte yapacak- ,si .üzerinde ileri sürmüş olduğu bir nok
lardır. Dinarlı istanbula geleceğine .ta~ nnzar~ bir defa daha izah ederek, 30 
Komayı orada beklemeği daha müna _ mılyon lıralık bir amortisman bedeli a
sip görmüştür. yırarak 15 senede konsolide etsek ve 300 

Gene dün aldığımız bir habere n:t • milyon liralık bir iş programı yaparak 
zaran Koma evvelki gece (Y. M. C. A) teşebbüs erbabını işe davet etsek bene< 
klübünde idman yaparken amatör Ço· muva~fak o1ur~z zannıdyamL .. 
ban Mehmetle hususi b ir kar,şılaşma .. Halıl Ment~şın beyanatmı muteakiQ. 
yapmış, bunda çok müşkül vaziyetlere so~ ~lan Celal Bayar, ayrıca bildirdiği
düşmüş. hatta rivayetlere inanmak la- ~ız ızahatı vermiş ve onu takiben kür
zım gelirse beş, on dakika içinde ye _ suye gelen Maliye Vekili Fuat Ağralı dıı 

. nilmiştir. şunları söylemiştir: 
cİçinde başlıca milli müdafaa ihtiyaç.. 

Son Posta'nın 
S uriye mehtapları 

( Baştarafı 1 inci sayjacta) 
ler. cFrnnsa, Türkiye ile askeri bir it· 
tifak yapmak istiyor da Sancağı Tıirk· 
le re bu maksatla peşkeş çekiyor» te· 
ı anesi tekrar meydana çıktı. 

Fakat, bugünlerin en mühim hadi -
sesi Scıdullah El Cabiri'nin Haleptt! 
Emeviyye camiinde irad ettiği bir nu
tukta söylediği sözlerdir; bu sözler, he: 
gazetede ayni kelimeıerle naklediH • 
yor. Fakat, hepsini bir araya topladı· 
ğımız zaman, çıkan hülas;ı .şudur: 

«Suriye hükumeti, Sancak mesele· 
sinde Suriyenin menfaatlerini müda • 
faa hususunda şimdiye kadar elinden 
gelen her şeyi yapmış, fakat, maalesef 
sözünü dinletmeğe muvaffak olama • 
mıştır. Şimdi şunu söyliyeyim ki, Su
riye kendi menfaatlerine muhalif ola· 
rak ittihaz edilecek bir kararı kabul et· 
miyecek ve elinde bulunan bü·ün vası· 

talarla, hakkını istihsal edinceye ka • 
dar mukavemet gösterecektir!» 

. Bu sözler büyüktür. Fakat. Suriye· 
nın dahiliye ve haricıye nazırının ağ· 
zı daha büyük olmalıd~r ki bu kadar 
yüksek söz söyliyebiliyor. Emeviyye 
camiini dolduran Vataniler tarafından 
şiddetle alkışlanan bu sözlerin gazete
lerde de akisleri var. Mes~ıa. El Ey -
yam. bu nutuktan bahsederken Sadul
lah Cabirinin bugünkii elim yazıyeti 
sarahatle ifade ettiğinı ve bu vaziyet 
karşısında Suriyenin tuttuğu ve tuta
cağı yolu sarahatle gösterdiğini söylü
yor. Fakat, El Eyyam gazetesinin di • 
linde eski şiddet yoktur; bundan dola· 
yı hükmedilebilir ki Hariciye ve Dahi
liye nazırının sözleri de halkı avutmak 
maksadına istinat ediyor. 

Bugünler peygamberin doğduğu gü
ne tsadüf ediyor. Bu sene bugün, bu· 
rada bir Araplık günii olmak üzere 

il SABAHTAN SABAHA: 

ları olduğu halde büyük bir program 
için 300 milyon liralık bir istikraz akdi 
hakkında muhterem İzmir mebusu Hali1 

Menteş arkadaşımız ikinci <lefa beyanat 
ta bulundular. Hükumetten bunun hak· 
kmda mütalealarına cevap istiyorlar. 

O itibarladır ki, kürsüye gelmiş bulu· 
nuyorum. 

Milli müdafaa ihtiyaçlarını umumi si
yaset havasını takip ederek temin et -
mektc olduğumuz yüksek meclisin malıi
mudur. İçinde bu maksat dahi dahil ol
duğu halde senede 30 milyonu g('çen Mi 
bütçeden gayri fevkalfıde tahsisat ver
mekteyiz. Zannederim ki, bu kredileri 
mübalfığa etmemek hususunda takib et
tiğimiz ihtiyatlı vaziyeti yüksek heyeti
niz tasvib ederek daha geııiş mikyasta 
bir istikraz akdine şimdiye kadar tevcs
sü l etmedik (Bravo sesleri). Bunları ifa
de etmekle hükumet tarafırıdan kafi bir 
beyanat tel:ikki edilir ümidirıde~·im (Bra 
vo sesleri, alkışlar). 

Müteakiben Ekonomi Bakanlığı büt
çesinin fasılları okunmuş \'e kr.bul edil· 
miştir. 

Bundan sonra Ziraat Vekaleti bütçesi· 
nin müzakeresine geçilmiş ve mebuslar· 
dan Naşit Ulug, Berç Türk~r. Emin Sa
zak, Mehmet Somer, Refik İrıce. Mazhar 
Müfit bazı mütalealar ileri f:Ürmüşlerdir 
Vekil tarafından cevaplar vPrilmiştir. .............................................................. 
bayramlandı. Camilerde dini merasim 
yapılacak yerde sokaklarda - burada 
çok bol olan! - büyük nümayişler ya· 
pıldı ,.e gece, gençler, büyük fener a · 
!ayları tertip ederek sokakları dolaş· 

tılar. Bu suretle bu sene müslümanlığı 
da Arap milliyetperverliğ! kadrosuna 
almaya doğru bir hareket başlamış o -
luyor. Gazeteler, bu tarzda makaleler 
yazıyorlar ve İslam Peygamberini, ya
vaş yavaş Araplığa naklederek onu bir 
Arap rnilliyetperveri gibi tas\'ir edi .. 
yorlar. 

lstanbulun Tarzanı 
Küçük bir zabıta haberi... 
İstanbulun kenar mahallesinde on bir yaşında bir çocuk sinemadan dönüş

te evine bir kağıt bırakmış ve ortadan kaybolmuş. Anası, babası bu kağıt 
parçasında şu tek satırı okumuşlar. 

- Tal7.3n kaçıyor! 
Polis geç vakit bu on bir yaşındaki Kasımpaşalı Weis Mülleri ele geçirmiş. 
Macera yaşamak heyecanı ile gözleri kararan Kasımpaşalı Türk çocuğu -

nun bir kaç saatlik hayatı duvarlardan atlamak, bahçelere dalmak ve Tar -
zanın da kulak tırmalıyan hayvan taklidi gükremelerini tekrar etmekle geç
miştir. Hadise, ilk bakışta gülünüp geçilecek bir çocuk hevesi gibi telakki 
edilebilir. Fakat bana kalırsa bu, üze rinde durulacak bir vak'adır. 

Orta mekteplerde gençlerin neden muvaffak olamadıklarını araştıran mü
tehassıslar bu küçük zabıta haberini de ihmal etmesinler. Sinemanın genç 
dimağlar, 'körpe ruhlar üzerindeki keskin tesirini kabul etmeliyiz. Çocuğun 
terbiyesinde ve ruhundaki temayüllerin belirmesinde beyaz perde üzerin -
deki hayallerin rolü mühimdir. Aşk ve macera filmleri, hayatın realitelerile 
henüz karşılaşmış olan tecrübesiz ruhlarda silinmesi güç, tehlikeli izler 
bırakır. 

Fra.nsız. pedagokları macera ve aşk fjlmlerinin genç dimağlarda bıraktığı 
menfı tesırlere karşı çare aramakla meşguldürler. Bütün tedbirlere rağmen 
gençler bu tarzda filmleri seyretmekten menedilemiyor. Fakat hadiseler o 
kadar birbir ini takip ediyor ki er geç meseleye radikal bir hal çaresi buluna
caktır. 

Bize gelince hadiselerin devamını beklemiye lüzum yoktur zannederim. 
Kıvılcım ateş olmadan söndürmek gerek. Bür1ıaıı Ca1ıit 



Akag ilcretll 
Memurlara da ucuz 
Karneler verecek 

lstanbulun vergi 
Tahsilatı yüzde 

lstanhul festi vali 31 
Temmuzda başlıyQr 

Maverayı Erdün 
Em iri 

9'1 yl buldu 
Akay idaresi, şimdiye kadar yalnız Mali sene sonu münasebetile v~ 

muvazzaf memurlara yüzde elli tenzi· tahsilatına germi verilmiş buıunınak • 
litlı karne veriyordu. tadır. Tahsilat nisbeti, nisan sonuııdl 

Halbuki dairelerde bir çok ücretli yüzde 92 olarak tesbit edilmiştir. ?b 1 

memurlar da çalışmaktadır. Yapılan yıs zarfında yapılan tahsilatla da, 1M 
V ı• müracaatlar üzerine İktısat Vekaleti, miktar, yüzde doksan beşi bulmuştut• 
ı QTIR ge l901 Akay idaresinin ücretli memurlara da Önümüzdeki iki üç gün:ük tahsilatla da 

Festival programı gayet zengindir. Bir de 937 
festival pzellik kraliçesi seçilecek 

Taç giyme merasiminde hazır bu • yüzde elli tenzilatlı karne vermesi bu miktarın hemen yüzde doksan yedi" 
lunmak üzere Lonciwya giden ve ora· kararlaştırılpııştır. İktısat Veklletinin ye varacağı tahmin edilmektedir kı, bll 
da İngiliz ricalile temas ve mülakat • bu kararı memurları sevindirmiştir. nisbet, son yıllarda alınan en iyi neti • 
larda bulunan Maverayı Erdün Emiri Adalar yaz tarifesi cedir. . 
Abdullah, beş kişilik maiyeti erkini~e Akay idaresi yaz tarifesini ı S hazi· Tahsilinde en ziyade güçlük çe~ 
beraber yarın sabac saat 7,3S de eks- randa tatbik edecektir. Köprü • Bü· ve bakayaya kalan vergiler hususı 
presle İstanbula gelecek, bayraklarla yükada ve Köprü . Heybeli arasında ca~thanelere a!t .k~zanç, buhran 
donatılacak olan istasyonda, Vali, Va· doğru postalar işleyecek, bu suretle yol muvazene vergılerıdır. 
li ve belediye reisi muavinlerile İstan- kısaltılacaktır. Adalara son vapur İs • 
bul ve merkez komutanları ve emniyet tanbuldan 21 de hareket edecektir. Ay- Liae askerlik kamplan geçeD 
direktörü tarafından karşılanacaktır. rıca Adalar arasında da iki Haliç va • seneki yerlerde açılıyor 

Vali ile muavinleri ve Emniyet Di· puru seferler yapacaktır. Lise askerlik kamplarının progra " 
rektörü resmi elbise giyeceklerdir. mını hazırlamak üzere dün müdürle 

Emir Abdullah Perapalas oteline i· Toplantılar: rin iştiraklie İstanbul Maarif Müdür 
nerek öğle yemeğini orada yiyecek, ak· lüğünde bir toplantı yapılmıştır. Bu 
şam üzeri, ekspresle Ankaraya hareket Galatasaraylılann pilAv toplantısı neki kamplar da gene geçen sen 
edecektir. Galatasaray Cemiyetinden: mıntakalarda açılacaktır. 

Üç • dört gün Ankarada kalacak, son 30 Mayıs/937/ Pazar günil mutad senelik -------------~ 
ra İstanbula gelerek Toros ekspresile Pilav toplantımızda eskl ve çok kıymetll JU· 
memleketine dönecektir. vamızın her köşesi açıktır. E•ı sene toplantı TAKViM 

programı fU aureue tesbıt edllmifUr. 

ua•lran maaeı 1 - Saat onda kapılar davetlilere acıı -
ıı~ .., y mış b·ılunacaktır. 

MAYIS 

Salı gilnil veriliyor 2 - 1910 senesine kadar mektepte bulu - R~~ne 
nanlara büyük saatin altındaki pnlf aaha 29 

Arabi 19ıı1 
tsı>e 

edenler 

Yeni mali yılbaşı olmasına rağmen tefrik edllmlşUr. 
memurların haziran aylıklarının vak • 3 - 1910 UA 1920 senesinde bulunanlar 
tinde verilmesi için lazım gelen tedbir· methalln sat tarafındaki büyük bahçede 
ler alınmıştır. Maaş 1 haziran salı gü • toplanacaklardır. 
nü verileiektir. 4 - 1921 llA 1930 senesinde bulunanlar 

Festival programı hazırlanmıştır. bol, Dalcılık klübünM tenis maçları methalln sol tarafındaki (jlmnaatlkhanenln 
Ber gün Fatih, Taksim, Ayasofya mey yapılacaktır. 10 Ağustos salı günü A • Pollale: önü> bahçede bulunacaklardır. 
danlarında halk konserleri verilecek • yasofyadaki Emaf köşesi ve perşembe 5 - 1931 - 1938 menaupları da methalln 
tir. 31 Temmuz Cumartesi gun-ü aksa· gu··nü Güzel San'atlar Akademisindeki Bır' elektrik..i merdivenden dfi..N\ 501 tarafındaki muttasıl <Orand Cour'a> kil-

• ..- 91.u çük bahçede toplanacaklardır. 
mı festival hazırlık gecesidir. O ak - teship, cilt ve yazı serg!si merasimle Yeşilköyde İstasyon caddesinde elek - 8 _ 10.45 de yukarıda blldlrllen d&1 bah-
pm bütün şehir donatılacaktır. Ve açılacaktır. Bir Cumartesi boğazı kar- trikcilik yapan 40 yaşlarında tstefan oğ- çede toplanan her grupun Pyn ayn nsmı çe
festivalin devamınca her cumartesi ak şıdan karşıya geçme müsabakaları ya- lu Simon evvelki gün dükkanını boya - kllecekUr. 
pmı İstanbul donatılmış olacaktır. Ay· pılacaktır. Pazar günü Taksimde fut • mak üzere çıktığı merdivenden aşağı dil· 7 - Saat ıı de <Orand cour> da müte • 
ni akşam, Suadiye, Taksim, Bb~yükdbae~e bol

2
ma
0 

Açlarğusı tekrcarlanatca~tı: ... b" .k şerek kolundan ve muhtelif yerlerinden ~~Uer arasında blr futbol 01açı yapılacak -
VP. Adalar, Sarayburnunda ırer 10 tos umar esı gunu ısı • tehlikeli surette yaralanmıştır. Simon, · 
verilecektir. Bu balolarda festival gü- let, güreş müsabakalan ile Taksimde cankurtaran otomobilile hastaney~ kaldı- 8 ~ lUS kdetebkol nf~.&alonunda &epla -

1 B lk f · ı· · 1 · · naca .. ve me n en .....,. ve en ıenç me • 
zellik kraliçesi namzetleri ayrı acak • a an estıva ının açı ış .merasıım ":.e nlmıştır. ıunlan tarafından blr söylev verUecettlr. 
tır. Bir Ağustos pazar günü Beylerbe· ziyafetlere tahsis edilmiştır. Pazar. gu: e· kadın zehirlendi t - lj.30 da yemet n ı.t!rahat. 
yi sarayında garden parti verilecektir. nü Saraybumunda Balkan festıvalı . . . ır . M h t ıo - Saat H de aaattn aıtmdakl sen1f a-
0 gece festival güzeli seçilecektir. Be· ve Beyazıttan Taksime kadar festivale Silıvrikapı caddesmde oturan e me' hada umumi blr realm çekilecektir. 
bekte kürek teşvik müsabakaları ve iştirak edeceklerin geçit resmi günü· evvelki ~ neka &eliAr~ bdlr bmiklactu llkıteı -: .. ı:--deteı'=°dtlda ~tikı ~~le le blr

1 
• 

D - ı k kı·· b.. d · 1 ı d.. A · ·· ç d t kıyma getırmış, nsı sıye e, un • n iWI Y &• ece .. , merlYllll çe enk 
agcı ı u un e tems maç an o a • ur. ynı gun ırpıcı ~ayırın a ora o- . k b" sah •. d k"fte t konulduktan sonra lf;tımaa nihayet "11le • 

caktır. yunu oynanacaktır. Perşembe günü çın ° ır an ıçı:-ı~ 0 ~9;mş :· cekUr. 
Her pazartesi istirahat günü ola • Taksimde Balkan festivah ve halk ge- Kan koca~ akşam 0 e~ ~mı~er, • 

rak ayrılmıştır. Festivalin ilk salı gü· cesi, Cuma günü Kadıköyünde Bal • Biye, ertesi ~~ .k~. gıt .. ten sonra Kiltir işleri: 
nü Beyoğlunda büyük bir grup tara • kan festivali, Tepebaşında temsil, Cu· da ka:nıı:;ı~rmıştır.rBır :;ıu~ı: ~nra 
fından verilecek konsere, ilk perşem • martesi günü Bebekte atlama ve su Asiy. ze r enme 8 ~ en ~ 91C:S · Murifte bir ta7ia 
be günü Ayasofyada karikatür sergisi· sporu, deniz eğlenceleri, Cumartesi ak- termış, G~raba hastanesıne kaldırı.a • Edirne Şehir yatı mektebi baş mu • 
nin açılmasına tahsis editmiştir. Her şamı Beylerbeyinde Balkan festivali- rak tedavı altına alınmıştır. alJimi Ruhi, ilk tedrisat müfettişliğine 
çarşamba günü şehrin şayanı temaşa rıin büyük müsabakası ve festival kra· Bir kahveciyi yaraladılar tayin edilmiştir. 
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BugOn 

SARAY shıemasmd• 
gOrtllmemiş yeni ve ıayanı 

hayret bir mm. 

OLO EVi 
Heyecan • Dehşet • Teesaor ve 

mevsimin barlkaSL 

MAVi 
Tamamen ren' 11. gtızel ft1iD 

2 ........... .. 

yerleri, müzeler vesaire gezilecektir. -iiçesinin seçimi olacaktır. Şirketi Hay- Ağacamiinde kahvecilik yapan Nu- ••• u • 0 
• 

0 
• r.;•• ..... 

7 Ağustos cumartesi ve 8 Ağustos pa· riye ile müştereken Boğaziçinde üç ak- ri oğlu 337 doğumlu Tevfik, evvelki Su MER SİNEMASINDA 
zar günleri Taksim stadyomunda fut· şam mehtap safası yapılacaktır. gece saat 23, Sda Sirkeci istasyonu ci· 1 

Şehir işleri: - Milteferrllı : 
varından geçerken, bilasebep, arkadaşı' 
eskici Muha:crem tarafından, bıçakla, 

Muze olacak ceYahir hecleateni sağ kolunun üç yerinden yaralanmış· 
Virajlar boyanıyor latan .. . tır. Muharrem yakalanmıştır. 

Belediye yollardaki virajlarda vu· balda değil. Aakarada T&J ocağında bir amele yaralandı 
kua gelen kazaların önüne geçmek i • Kapalı çarşıdaki cevahir bedesteni • . ..k d K'r . 
çin Maslak civarındaki dönemeçlere nin müze haline konacağı hakkındaki . Anadolu hıs_arında Go, 5~. a r ıMeçç~ 
beyaz çizgiler çizdirmişti. Viraıın tam rivayetlere İstanbul müzeler umum ıpü Rıfat"! taş ocagında a~e-~e ız~·~a:.~ 
ortasına isabet eden bu çizgilerin Ye- dürü Aziz şunlan söylemiştir : tafa .. ~glu Ali taş kırın~ uzer:r ~sı ~: 

·k·· ·d t b'" 1 g· ndan Ye- -• Bedestenin müze haline konaca- le lagım patlatırken hır taş P ~ Y 
nı oye gı en o o us er u ı • .. . b de k h iyetlı suret-
niköyden gelenler de solundan geçmek· ğına dair benim hiç bit' malfunatım zune ısa et e re ~ .emı;k ınÜdavatı 1 

t d. B 1 · · t• Mnic oldu • yoktur. Esasen burası müze olacak va· te yaralamıştır. Alının ı e ır. u usu ıyı ne ıce ve.----. ld k ., ... k"'d hastanes • 

HARRY BAUR ve DANIELLE DARRİEUJf:'nQn 
emstllsiz muvaffakıyet kazandıklan en bOyOk temsW 

TARAS BULBA 
•e aynca : BUCK JONES'un gOrOlmemlş yeni filmi. 

KIRMIZI DERiLiLER ÇETESi 
~--••••• Yaz nvathn r 25, 30 ve 35 kuruş. 

SAKARYA SiNEMASINDA 
8 ,onde ; Ul876 k"1 

INGILTERE TACININ iNCiLERi ğundan bu sene şehir dahilindeki bü • ziyette değildir. Yalnız Ankara müze· yapı ı tan sonra us u ar · 
tün virajlarda tatbik edilecektir. Bu sindeki müdürlüğüm esnasında Fatihn _e_k_a_ld-ır_ı_ım_ış-tır_. _____ ,___ Muh&eoem filmini gOrmOşttlr. Ve henOz gOrmlyenlerln gOrmelerlnl 
haftadan itibaren bu gibi virajların bo 1 zamanında Mahmut paşa vakfı olarak 1 ternın · için btr kaç gtın daha 
yanmasına başlanmıştır. yaptırılan ve Ankara kalesine çıkarken 1 Yeni neşriyat TENZILATLI FIATLARLA GOSTERILECEKTIR. 

DoAJC. d t L.11._ __1, 1 • • yol üzerinde bulunan cevahir bcdes • -
UV5U a O Ouu. 11e1er: en taaum t . . .. h l° k h kk d Mahmud Ragıb Kösemihal .Balkanlarda ....... _____ • 

ediliyor b~nının .m~e al ıne onmMası ~f Vınk~ Maslkl berleJill• adile etraflı blr ıeıklk mah- . 
. ... . .. .. .ır proı~ azı~_anmıştır. aarı e ı- aulü oldutunda fGl>be bulunmıyan ıüzel bJr 

Emırganla, Emınonu arasında oto • 1ı son butçe muzakeresi sırasında bu eser meJdana ıetlrmlftlr. Ttırk, Yunan, Bul
büs seferleri yapılması hazırlıklan ik· 1 noktaya temas ederek müzenin yakın· ıar, Arnawd ve Yugoslav mlll-:_Uerlnln bu
mal olunmuştur. da açılacağını anlatmıştı. Bir gazete stıntü ulusal ve umumiyetle ~uzlk d~-

Tarabya Yeniköy ve İstinvede otu- bu haberi İstanbuldaki cevahir bedes- tannı mOtayesehmll bdtr 'D~bt~!:aı~ :.~ 
' " t · k · bu kitabın Ma u -· ~ ranlar Taksim • Yenimahalle otubüsle· enı şe lıne sokmuştur.• lemlnden çıtmıt oımaaı. perin tıymetlnl Te 

ri Büyükderede dolduğu içın otobüs • İstanbulda cevahir '>edesteni diye a· nuıı bJr tetebbü mahsulfl oldutunu ifade et-
lerde yer bulamamaktadırlar. nılan bir bedesten yoktur. meye Wldlr. Oüal bir u~ ~çlnde :::e: 

B. dal bed . dı k" hi aımıerle aflalenen eaer san a seve 
Belediye otobüslerin yaz tarifesin· 1~ san estenı var r ı len tütilphanealnl seııcıııtettlrebllecek bir bJ • 

de Tarabyadan da otobüs kaldıracaktır. belediye tarafından mezat idaresi ola· mettir. 
rak, bir M iç bedesten vardır ki ku • .&rldtekt - Bu a1lık derSlnln '15 inci l&JISl 

Geç kalanı..., acele ediniz. 

MELEK SiNEMASINDA 
2;(). 25- 80 kuruşla 

CLARK GABLE 
ve MYRNA LOY 

bna ve DütllOR 
filminde 

2 mm birden: 

AVE MARIA 
BENJAMİNO GIOLI 

nln 
son pheserl 

PAAIS SERGISiNE Boğaz bu şekille Yen!mahalle, Ta yumcu, eski eserler vesaire satış yeli tntıpr etmlftlr. temde Zühttı nvanın, mı-
rabya ve Emirgindan olmak üzere üç olarak kullanılır mar zetl B&Jlrm. imt Kumbaracılarm JUi· 23 Temmuz pupanaa dol••mnclan aonra 
otobüs servisi vasıtasile İstanbula bağ- İç bedestenin Fatih -zamanında kadı· ~ ~:Z::r' ;ut "' cereyan - N A T T A 'nm huırlaclığı yeni hllytlk prorram 
laDDllf olacaktır. lara tahsis edildiği ve mahkeme olarak ;;;,;;;;;..;;;...;;;,;..;;.;;~,;;,;;;....;.;;,;.;..______ Hllreket 80 Te111111ua 

BMkhane batua tehir edildi kullanıldıg·ı hakkında da malUınat yok· iftirlk etmek lateyenlerln mezkOr tarl- LOO-: ka Loyd vapurlarile Venediğe, Venediktc! ikamet ve Lido'yu ziyaret, Patis - • .. ..t' 
Deniz Bankın teşekkülü ile 1stan • tur. Burada kadıların oturdukları bir he kadar evimize milracaat ederek Y • dra tehirlerinde kalındıktan IODl'a PLİMUTH'tan 30 bin tonluk MANHA'f1'~"·: 

bul balıkhanesi Maliye Vekiletinde oda bulunduğu yazılıyorsa da Kapalı dedilmelerini rica eyleriz. transatlantild ile Havr'a utnyarat Hamburg'a, avdette Berlin ve Biikl"'l"8 
alınarak İktısat Vekiletine devroluna. çarşıdaki iç bedestende böY..le bir oda Gtlmrlle hir mahMebed daha ikamet. 
caktır. Bu yüzden beled:.ye, umumi şe- da yoktur • taJba eclUiyor Diler erup ı Harellet t Te1111nua ._ 
kilde inşasını tasarladığı Balıkhane bi· SiWıla abalık denleri İstanbul gümrükleri baş müdürlüğü Sergi esnasında H Temmuz tenlilrleri görülecek ve Millno ile Belgrad'da 
nasının inşasını tehir etmiştir. Balık • Beyo~Zu HcıUceı>inden: Evimizde veril- kadrosuna hazirandan itibaren bir mu• kalınacaktır. 
hane binasının asri şek:lde inşası işi, mekte olan silihla atıcıhk deralerinin l· huebeci daha lllve edilecektir. Bu su- (Bu grupta ancak 21 yer ka!mıştır. Acele kaydolunuz.) ,.ı 
Deniz Bank teşekkül ettiktefl sonra kinci devresine l/Haziran/93'1 tarjhla • retle ıümrüiibı ild muhasebecisi ola • MOracaat: NAnA seyahat acentalılt Beyoğlu, Tel 44914 lzmlrde: G 
mevzuu bahis edilecektir. den iUbaren baf)anacaktır. Bu ....,. caktır. ~---• Bulvarı, KDçtlk Kardtçalı ban 80 Mazhar Y alay .... -..., 



" Erzinde yeni yollar ve 
binalar yaptırılıyor 

~ Errln fidanlı~ı 

~ (Hususi) - Eski bir liva mer ·ı Erzinde belediye teşkilatı da vardır. 
~ ı~olan Erzin son zamanlarda hakiki Güzel bir belediye binası yapılmış, csa-
• "'11ar fa r t' h 1 t N .. - . ' be a ıye ıne sa ne 0 muş ur. u sen açık olan caddeler tanziın edilmiş 
~i d" ş bini tecavüz eden nahiye mer • hükumet konağının temeli atılmış, Baş~ 
~t ...... ort. dağınık mahalle ve c:ütlikten . 
~kkıldir. Nahiye müdürü olan P.ski lamış köyündeki kaplıcanın yolunun ta-
~ıtı tıtep emniyet müdürlüğü pasaport mirine iptidar olunmuş ve imar sahasın'Utu Cemil Eryürek, zengin biı ça- da daha bazı yeniliklere başlanmıştır. 
~. l>.rogramı hazırlamış ve tatbikine Nahiye merkezinde ve köylerde evlen
lıtıi lıj~tır~ C. Eryürek, Fransızların f stan- rnelerin rnedent kanuna uygun olması 
~~:alınde on sene küreğe mahkum için gereken tedbirler ittihaz edilmiş ve 
~~ bu müddeti Fransız Güyanının nahiyeyi Dörtyola bağlıyan 13 kilomet -
lfit. adalannda geçiren Türk polisi • relik §OSe ile köy yollarının tamiri de -

vam etmekte bulunmuştur. 

Gençlik bayramı tezahüratı 

l<onya Aksarayında yapılan idman şenliklerinden bir intıba 

\..._ ~<>r1TıC!l<>d1 yapılan idman şenliklerinden bir intiba 

~············,······························ 
\~ ~!~~!!e _s~~~~:s~~!Mndan M~~l~!! .. ~aş~~ .. ~.u~~~I~~,.-
\...~\ bir d lerle mücadeleye karar verml~ ve bir akrep 
~ e meri:eb aygın getlrllmfş, sıfat ölüsü getirene yüz para verlleceğl llAn edll-

baııanmıştır. miştir. 

l Digarbekirde 
imar faaliyeti 

Diyarbekirden yazılıyor: 
D iyarbekir belediye bütçesi 230.000 

liradır. Gözili membaından şehre 14 
kilometrelik kanalla gelnıqkte olan su 
24 saatte 8000 tonu bulmaktadır. Ham· 
ravat suyu da 13 kilomterelik demir 
boru ile şehre isale edilmiştir. Tevziat 
iki bin masuraya kadar çıkarılabile • 
cektir. Şimdilik yalnız 3500 musluk -
tan su akmaktadır. Belediyeye ait çeş· 
me sayısı 5 7 dir. 150 katla~· evde de ha· 
vuz vardır. Şehir elektrikle tenvir e • 
dilmiş, temizlik işleri de şehir beş mın· 
takaya ayrılmak suretile yapılmakta • 
dır. 

Temizlik beş mıntaka üzerine icra 
edilmektedir. Dört mıntakaya inkısam 
eden mahalleler 1 5 şer merkep ve 1 O 
nar amele ile çarşı mıntakasile Arazöz 
ve arabalara temizlettirilmektedir. 

19 bin lira sarfile bir mezbaha inşa 
edilmiştir. Mezbahada yılda 40 bin Ii· 
ra varidat temin edilmektedir. Beie -
diye asri mezarlığı da ikmal etmek Ü· 
zeredir. 

Pazar yerleri, semt bahçesi ve fuka· 
rayı himaye için bir müessese yapıl • 
mış, yeni şehrin planı Nafia Vekaleti 

tarafından yapılarak hediye edilmiş ve 

şehir haritası belediyece yaptırılmış -

tır. A tatürk'ün sur haricindeki mey· 
dana dikilmek üzere güzel san'atlar a· 
kademisine bir heykeli yaptırılmış, U· 

lu Önderin aziz hatıralarını taşıyan 
Saman köşkü tamir olunmuştur. 

Maraşta maden 
Damarlarına 

Yurtda spor hareketleri 

Keıan sporcuları 

Gönen Ymido~an sporcuları 
Trabzon (Hususi) - Mmtakamızın j 

futbol birincilik maçlarının birinci dev· 
resi hitam bulmuştur. İkinci devresi 
de sona ermek üzeredir. Atletizm teş
vik müsabakaları yapılmış; müsabaka
ya Necmiati, İdman ocağı, Trabzon 
spor, İdmangücü kulüpleri iştirak et
mişlerdir. Mıntaka tarafından tertip 
edilen ve Trabzonla Pulathane arasın
daki otuz kilometrelik yol iizerinde ya· 

Rastlanıyor pılan bisiklet yarışında birinciliği Nec-
Maraş (Hususi) - Maraşın bütün dağ- miati spor kulübünden Ahmet kazan· 

larında çok kıymetli madenler vardtr. mıştır. 
Maraşın Zeytin nahiyesinde zengi.n 

kömür ve gaz meınbaları vardır. Bu ma
denlerin damarları o kadar zengin ve 
kendileri o derece açıktır ki, o civar hal-

kı gaz ihtiyaçlarını akan ham petroldan 

temin etmektedir. 
Maraş dağları bugüne kadar tetkik e

dilmemiştir. 
Maraş iktısaden inkişaf edememıştir. 

Kasabanın yegane ihraç maddesini tcş -
kil eden ve yılda 4-5 milyon kilo istihsal 
olunan çeltik te umulan faydayı verm~
mektedir. Sümer Bank burada bir çeltik 
fabrikası açmış ise de ihtiyaca kafi gel -
memektedir. Bir zamanlar ileri bir 5an'at 
şubesi olan dokumacılık da sönmüş ve 
tezgah sayısı elliye kadar düşmüştür. 

Yüksek mühendis mekt~ bi 
talebeleri Sivas • Erzurum 
yolunda tetkikler yaptılar 

Sivas (Hususi) - Yüksek mühendis 

mektebi son sınıf talebelerinden bir ka

file profesörleri General Maisner ile bir

likte şehrimize gelmişler. Buradan d0ğ -

ruca Çetinkaya yolundan Sivas - Erzu -

rum ve Malatya iltisakı hatlarında :le -

vam eden demiryol ferşiyatını ve mşaa -

tın ı ve yükselen köprü ve tünelleıi tct-

kika gitmişlerdir. 1 

Kendilerine inşaat hakkında yoJda ça -

lışan mühendisler tarafından izahat ve -
rilmiştir. 

Akdeniz - Fethiye maçı 
Milas (Hususi) - Antalyadaki Ak· 

denız kulü bil oyuncuları Fethiyeye 
gelmişler ve Fethiye takımile yaptık
ları maçta 2 • 2 ye berabere kalmı.şlar
dır. Gece Halkevinde misafirler şere
fine bir çay ziyafeti verilmi.ştir. 

Sporcular, ertesi gün Antalyaya 
dönmüşlerdir. 

Yozgatta giireş müsabakaları 
Yozgat (Hususi) - Halkevinin tertip 

ettiği güreş müsabakalarına yurdun 
her tarafından gelen bir çok pehlivan 
iştirak etmiştir. Güreş müsabakalarını 

l O - 1 5 bin kişi seyretmiştir. 
Müsabakalar sonunda başa güreşen 

Yarımdünya Süleyman ile Mülayim 
berabere kalmışlardır. Bu müsabaka 
kararlaştırılan bir günde tekrarlana -
caktır. Bu suretle başa ayrılan ve orta· 
da kalan 120 lira bu müsabakanın ga
libine verilecektir. İkinci müsabakayı 
Manashrlı Rifat, Boğazliyanlı Aslan, 
Hamamönünden Adil, Kalaylı Hüseyin 
pehli\'anlar kazanmışlardır. 

Üçi.incü müsabakayı i.se Manişar kö
yünden Koca Osman kazanmıştır. 
Anadoluhisarı - İdmanyurdu maçı 
İzmit (Hususi) - İstanbul. Anadolu· 

hisarı takımı ile İzmit İdmanyurdu ara· 
sındaki maçı 0- 1 Anadoluhisarı kazan· 
mıştır. 

Gönende lik maçları 
Gönen (Hususi) - Bir haftadanberi 

Gönende lik maçları başlamış bulun -
maktadır. Gönenin Yenidoğan sporcu -

Trabzon bisiklet birincisi .4hw..et 

karşı iki sayı ile Mend~risin lehine neti· 
celenmiştir. 

Adanada at koşuları 
Adana (Hususi) - İlkbahar at koşula

rının ikincisi de yapılmıştır. 
Adana ve havalisinde yetişen halis kan 

arap taylarına mahsus koşu yapılama -
mış. yerli, yarım kan arap ve halis kan 
arap at ve kısraklara mahsus ikinci ko -
şuyu Halid Akının Feryadı kazanmıştır. 

Üçüncü koşuda da birinciliğı Şeyh Mu
ratlı Mustafa Yılmazın Kapitenı kazan -
mıştır. 

Dördüncü ko§uda birinciliği Gerdanlı 

Hüseyin Atlının Sayhası 3,10 dakikada 
kazanmıştır. 

Geçen ve bu haftaki koşular halk ara
sında büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Keşan spOl'culan çalışıyorlar 
Keşan (Hususi) - Keşan sporcıı1an 

disiplinle çalışmakta, her hafta mııntn -
zaman güreş, atletizm ve futbol m~ı.;ları 

yapmaktadırlar. Bu hafta da alafranga 
güreş. koşu ve futbol ruaçı yapılmıştır. 

Gençler Kcşanda bir de müsamere salo
nu viicuda getirmişlerdir. 

T uran İdmanyurdunun 9 uncu 
yıldönümii 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

Iaırı Bandırmaya gitmişler, Doğnnspot 

ile bir maç yapmışlardır. Neticede Ban
dırma Doğanspor takımı Gönen Ycnido -
ğan sporcularını sıfıra karşı iki sayı ile: 
yenmişlerdir. Yenidoğanhlar iki hazi 
randa Bandırmada yeni bir maç yapa -
caklardır. 

Uşaktan yazıldığına göre Turan İd -
manyurdu dokuzuncu yıldönümii rniı -
nasebetile bir tören yapmış. bir dı> balo 
verilmiştir. 

l ~ll s . 
111ij en~ yapılacak l.>· 

f~stivaiine .. 
Bir de karikutur ser • ... Bu sergı için en ınüna· 

gisi açıiacakmış.. sip yer olaro.k Sultanahmet 
hamamını bulmu,ıar. 

Nazillideki maçlar 
Nazilli (Hususi) - Nazillide spor bir 

hayli inkişaf etmiştir. Kaza merkezinde 
Menderis, Sumer, İdmanyurdu klüplerile 
orta okul takımından başka Hamzallı 
köyünde Yeşilyurd isimli bir klüp var
dır. 

Yeşilyurd takımı ile İdmanyurdu ta -
kımı arasında heyecanlı bir maç yapıl -

Hasan Bey - Belediye mış. ve 2-2 ye beraberlikle neticelenmiş
ka rika tü rcüleri terleterek l tir. Menderis takımı ile Ortaokul takımı 
intikam alacak desene... 1 da ka~ılaşmışlardır. Bu karşılaşma bire 

Bu arada yurdun 9 yıllık mesaisi 
hiilasa edilmiş ve anbt1 lrnıştır. 

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

~v~!! 
TRAf BIÇAll 

daha sertdir 
da ha sa§lamd1r 
daha keskindir 
daha daya_mkhd11• 

.i~· 



t Sayfa SON POSTA 

Ziraat Bahisleri: 

Sığ1rlarda kan işeme hastalığı 
Kraliçe Mari 
Birdenbire 
Kötürüm oldu 

Bu hastalığı köylülerimizin çoğu bildikleri halde tedavisi 
çarelerini bilmezler. Bir nevi sıtma olan bu hastalıgı 

keneler bir hayvandan diğer hayvana naklederek 
hayvanların ölümüne sebep olurlar 

Osman Nuri niçin öldürüldü? 
Kansı ve kaynanası cinayetteki alakalannı inkit 

ediyorlar, genç katil de cinayeti kendisinin 
iılediğini, tesvik ~örmediğini söylüyor 

Kraliçe Mari 
İngiliz' gazetelerine göre, bilinmeyen 

bir hastalık neticesinde, Romanya Kra- Kaynanası İfakat Maktulün kansı İrfan Katil Ali Recel 
• lı~ı~ ~nnesi Kraliçe M.ari birdenbi:.e Geçen martın 25 • 26 ·.ncı gecesi Fa· - Artık onun orasını ben biııniYo 

k.~tur~ ol~uştur. Ve hır daha da yu· tihte Imam Niyazi sokağında oturan rum. Kendilerinden sorun! ~ 
ruyemıyecegı zannolunmaktadır. Te • inhisar idaresinin eski memurlarından Azadan Cihad Baban suçlunun . 
ker!ekli bir iskemlede oturan, ve Bük· Osman Nuri, kendi evinde, kara saplı tahkikattaki üadesini yü,ksek sesle 0 

reş~ dışınd~ ~ulunan ~ara~mı~ b~h • bir kama ile 9 yerinden yara açılarak, kudu. Bunda, kadınların da alakB • 
_ Şüphesiz bilirsiniz: Askere giden mevzuumuz da Bozöyüklü bir yurdda· çesı~~e. gezdırılen Kralıçe hıç bır zıya- sağ akciğerle kalb üzerinde açılan iki anlatmıştı. Kendisinden istizah edilıll. 

gençlerin orada bulundukları müddet· şın ortaya attığı mesele idi. retçı~ını . kabul etmernekt~dir. . yaranın tesirile, hastaneye götürülür - ce, bazı kısımlarının doğru, bazı tc. 
.. 1 · d .. * . Şı.mdıye. ~adar ha.stalıgına daır res· ken, volda can vermişti. Sorgu hakim- sıom.ıarının yanlış oldug~unu orta"'a ,t ce, en yakın ziraat muessese erın e gor b t hl - d 1 kl b J .. ,. J fl 

gülenmeleri de ayrı bir kanun iktizasın· - Sığırlardaki kan işemesini köylü· ~ı ır t ~ kıg ~:.şre 1 meme e b ~~ • lf ği kararnamesinde •canavarca bir his tı. Reis Refik, cişine gelen tara ıtı ı 
dandır. Nüfusunun yüzde sekseni köy- }erimizin çoğu bilirler. Fakat onun ne· er, or a ı ta .onen şayialara a ~ a· sevkile:. işlendiği yazılan bu kanlı ci- doğru, gelmeyenler yanlış; öyle ~ 
lü ve toprak işcisi olan bir memlekette den ileri geldiği hakkında etraflı bir cak ~lursa, .. 9 

.. nısanda, K~al . Karol ıle, nayetin duruşmasına, ağır cezada dün Müstantik, ne diye böyle yazsın!» & 
böyle bi kanunun ne kadar büyük hiz- fikirleri yoktur Bazıları ona ehemmi- men daya surulen kard~şı ~!kolanın a- akşam üzeri başlandı. ve suçlu : ~ 

r . · • rasın a cereyan eden bır munakaşadan .. . vl ; 
meti olacağını söylemek bence fazla • yet bıle vermezler. Hakikat halae ckan sonra bı'rd b. b 1 kl Davanın uç suçlusu vardır: 1336 do - Benı hep bu kadınlarla pB.ı , 
dır. Genç köylülerin bir taraftan yur· ışeme» atın sayılır bır derttir ve ınem· tutmaz ol t gum u o ugunu soy eyen er er a - ma ıs ıyorsunuz, e ı , un ara rb# 

1

. h . en ıre ayı mış, aya arı w 1 ld ~ .. 1 b b k 1 k . t' d el' b 1 1 ~' 

dun müdafaasına çalışırken bir tarnf • lekette onu yok etmeğe çalışmak bor • -:-".7'.--:-- ~~~ •. ~:- . ·-·----· ·-- fası Ali Receple öld~rdüğü .. ndamın .ka- Ia~rnayın ben.i! Orada o.r.lar.~an b~ ııl. 
tan da yarın dönecekleı köylerini şen- cumuzdur. bıldıgımız keneler yapariar. Keneler, rısı 22 yaşında oldugunu soyleyen Ir - mışsem, belkı şaşkınlıkla soylen1ışı 
lendirmiye yarıyacak bilgiler edinme- Kan işeme, hayvanlardaki [S~t • bir taraftan hayvanın kanını emip on· fon ve hazırlık.~ istintak tah~ikatı sı - dir! ~.r 
leri ne iyi şey? Bugünün gençleri her rna - Proplasmus] un alfımetidir. Ilk· ları kaşıntıdan rahatsız ederken bir ta· ıalarında 50, dun de 60 ve bıraz sonra Polisteki ifadesi de okundu. J3tl , 
halde babalanndan çok bahtiyardırlar: bahar ve yazın çok olur .. Sıtmaya tu • raftan da ondan ona gezerek mikrop ta- da 90 yaşında olduğunu söyleyen, mak dede, İrfana aşık olduğundan, al9 t 
Babalarına acı hatiralar kazandıran. tulan hayvanların önce halıne bir dur· şırlar. Gerek bu keneler ve gerek mik· tulün kaynanası İfakat. peyda ettiğinden, ana, kızın cyaka) \ 
kara günler yaşatan ordu, onlar için bir gunluk gelir, sonra ateş basar. Ekseri- roplar çok dayanıklı olduklarından Üçü de Osman Nuriyi tasarlıyarak le verme sakın!> diyerek kendisini dl" 
kültür kaynağı olmuştur. ya o gün zarfında 41 dereceye kadar mer'alarda ,ahırlarda yıllarca yaşıya- öldürmek esasından, ceza kanununun reddini öldürmeğe teşvik ettiklerİJl e 

Geçen yıl işte bu kanun buyruğuna çıkar. Nabızları, nefeslen artar ve bu bilirler. asılmak yazılı -450 inci maddesinin İrfanın evlenme vadettiğ inden b~3 
göre civardaki askerlere h izmet vazi· artışla beraber sidikleri de sarıdan, Böylece hayvanlarımıza kan işe • 3 üncü ve 4 üncü maddelerine uygun yollu bir çok şey anlatıyordu. F~ 1 
fesile beni de şereflendirrnişlerdir. Açtı kahve rengine ve daha sonra koyu kır· ten sıtmayı öğrendikten sonra onun yok olarak, ağır cezaya yollanmışlardır. Ka kabul etmedi, tazyik gördüğünü so) 
ğımız kursa seksen kadar genç devam mızıya döner. Eğer hayvan hastalığı edilmesini de tetkik edelim: rarnamede, Ali Recep için 31, 32, 33, di. p! 
etti. İki ay süren çalışmamızda hepsi· yenebilirse gitgide bu alametler kaybo· 1 - İlkjn hasta hayvanı kurtarmak 55 inci maddelere ve diğe:-leri için - Sen söyle şimdi bakalım, frfB I! 

nin derslerinden ve beni alaka ile takib- )arak iyileşir, fakat yenemezse hafta· için [Blö dö Metilen = Tripan Mavi· 64 üncü maddenin 2 inci bendine de _ İçki masasını hazırlamış, yat~ 
}erinden son derece mütehassis oldum. sında nefes alamamaktan, kırgınlıktan si = Tulidin] adındaki ilaçtan kayna- işa~~t olunmaktadır. tık. Gece yarısı bir gürültü işittik· JJ 

cKöyümüz, diyorlardı, bu asker • ölür, gider. ~ış, ıl~~mış yağmur vey:ı inbik suyu Uç çocuklu İrfan, bu zavallı mini mi yandık, oda kapısını açtık. Nuri ile 
lik yüzünden çok şenlenecek. Cahil gi· Bizim yerli sığırlarımız bu has • ıl~ yuzde bir nisbetinde bir (er - r.ileri de beraber getirmişti. En küçü - Recebi sofada boğuşuyor gördük. 'fB f' 
den okur yazar dönüyor, çürük giden talığa çok dayanıklı olıduklarından ö - nık (=m~hhll) hazırlanıahdır. Sonra 

1 
ğü büyük anasının kucağ:nda avutulu- .Osman Nuriyi müdafaaya kalkıştık-rJıl' 

sağlam geliyor, öküz haydamasını bil- lüm -az görülür. Fakat sıtma bir kere bu mahlulden (hayvanın her bir kilo yordu. Ortanca ile ondan büyüğü, sa- kat, Ali Recep bıçakla korkuttu ve . 
miycn köye döndüğünde cişbaşı> olu- gelince onun çalışmak iktidarını. süt ağırlığı için bir santimetre mikabı he· miler yerinde birer iskemleye oturtul· riyi yere serince csakın ses çıkar~ 
yor .. > Yalan değil...İnkılab Türkiye • verme, beslenme kabiliyetıni hülasa ca- sabile) kararınca bir mikdarı hayvanın du. yın· polise eve hırsız girip vurdllı ·t 
sini asıl kuranlat da onlardıl'. nını yarı yarıya yok eder de gider. Ya- siya.h . kan dar:ıarları içine .şı:ınga et • Hey' et, reis Refik, aza Cihad Ba • yin!:. diye' tenbih ederek, kaçıp g~, 

Program derslerinin bitirimin • hancı memleketlerden getirilen kıymet- melıdır. Ekserıya o akşam ıyıleşip kur· ban, ve Abdurrahman Şeref Uzalla te· Benim bildiğim bu kadar ve bllıı 
de - isteğim üzerjne. bana bir sürü şey· Ii inekler, boğalar bizde çok defa bu tulur, kurtulmazsa 36 saat sonra bir da- şekkül etmişti. Hüviyet tesbiti ve ka • ibarettir! r 
ler ~ordular. Btt soruları yurdun şura- dertten ölmüştür. ha y:ıpmak kafidir. rarname okunması bitince, önce Ali Re - Elbiseleri yatağın içine neden si 
sındaki burasındaki Zil ai müşkül ve Hayvan sıtmasını bir mikrop ya· • * .. _ cep sorguya çekildi. Bu delikanlı, şu !adınız? 
derdleri canlandırması itibarile çok şa· par. Bu mikrobu kanın kırm1zı yuvar • [Not - Bu ilaç hayvamn sıdıgıni, e· cevapları verdi: 

0 
d b kar'~, 

~· ı kl k l d t' · "d" .. · bo h ' r - nu anam an sorun; en se yanı dikkat buldum. Vaktimizin yettigı acı arını mikros op a tın a yoklamak ını, su unu mavıye yar, ze ır ı ol· _ Ben hiç birisini kabul etmem. üs 1 'tt'kt · kl 1 }3ell' ,f 

k d bl d d - ·b· ı .. k ··mk" a·· H t 1 - .. d - d b ' .. dd t 'yip • k a gı ı en sonra o sa amış. ,.. a ar o zaman ceva an •r ıgım gı ı a gorme mu un ur. as a ıgın o- ugun an ır mu e yı ıçmerne rnan Nuri, 6 aydanberi peşimde dolaşı- b b' . b'l . K d' . nıatı! 
fırsat buldukca bu sütunlarda onları e· teki ha,•vana bulaşması için ona da git- lazımdır, sonra kendiliğinden düzelir.] e ı1nı 

1 1mıyorum. en ısı a 
.; yor, bana fenalık yapmak istiyordu. ze e bette "" 

Je almayı kararlaştırdım. İşte bugünkü mesi Hizımdır. İşte bu uğursuz hizmeti Bu ilacın yerine daha güzel bir ilacı · . nfi ~ 
~~~~~-a~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~ da tanınmış hlr Alman e~a hbrikafil -Fenalıkyapa~~ru nereden anla- Buar~~lıhn,ko~~nınme uf 

hazırlamıştır Daha kolay ve tesirli o- . . . . mayülleri olduğundan, ara a sı •. deP' - ı dm? d rıa~ 

~ CÖ.NÜL iSLERI 
Çok nazik 
Bir mesele 
Bir kadın okuyucum diyor ki: 
c Yaşlı ve oldukca çirkin bir erkek 

tanırım ki beş altı sene evvel genç ve 
oldukca da güzel bir kızla evlenmişti. 

Bir çocuklan oldu. Yumuk yumuk göz
leri ile fevkal(de şirin bir yavru. Ben 
aradaki yaş farkına bakarak bu aıle
yi bedbahtlığa mahkum sanıyordum. 
Minimini yavru bu zannımı boşa çı -
kardı. Ev onun şen kahkahaları iJe in
lerken karı kocayı da karşıda mes' • 
görüyorum. 

Fakat bu saadet bir kaç haftadan -
beri tehlikeye girdi: Demin söylemeyi 
ihmal ettim· Biz yaz kış İstc.nbulun şi
rin bir sayfiyesinde otururuz. Onlar 
da öyle. Bu sayfiyeye bahar başlangı-
cında bekar bir delikanlı taşındı. Fev
kalade yakışıklı, fevkalade müteşebbis 
bir genç .. bir kaç gün içinde sayfiye -
nin her cinsten en güzel kadınlarilc 
tanıştı, anlaştı. Hepsinden bıkmıya bi-
le vakit buldu. Şimdi bir kaç günden
beri gözü bizim komşuda. Henüz ko -
nuşmadılar. Fakat vapurda, gazinoda, 
öyle bir bakışları var ki tanışma ge -

cikmiyecektir. Arkasından hıç şüphem 
yok. İhtiyar koca, genç kadın, yakı -
şıklı bir delikanlı, öyle bir muadele ki 
meçhulü yok .. neticeyi siz de tahmin 
edebilirsiniz. 
İçimden yazık diye düşündüm. Göz

lerimin önüne çocuğun hayali geldi, 
bayağı üzüldüm ve teyze size sormıya 
karar verdim: 

- Vaziyete müdahale edeyim mi? 
Alakadarlann hiç birini tanım:ım, fa -
kat ihtiyar kocaya suikasdi anlatmak 

1 
mümkün, ne dersiniz?• 

* Ben her şeyden evvel bu kadın oku-
yucumun bu meseleye ehemmiyet ve
rişinin içinde başka bir sebeb b;ılunup 
bulunmadığını merak ettim. Şimdilik 
bu merakımı halletmiyerek sadece su
ale cevab vereceğim: 

- Mesele başlamış olsaydı müda
hale faydadan ziyade zarar verirdi, 
yuvanın yıkılmasını mucib olabılirdi. 

Fakat madem ki başlamamıştır, hatta 
kadınla erkek arasında tanışıklık da 
yoktur, aile reisinin nazarı dikkati cel
bcdilcbilir, müteyakkız bulunması söy
lenebilir, fakat bu teyakkuzun kaı ısı
na hissettirilmemesi tavsiyesi de u -
nutuJmıyarak, derim. TEYZE 

· - O gece gıttım rak1 ıçıyordu. Be· kl t'rdig~..,,-lan bu hazır Hacı baytanmza veya ec- . . • .• . . • ve genç genç çocu ar ge ı ıv.-_, 
_ 1 . . • t . t . nı de davet ettı. Ben tabu ıçmıyereK, fakat kendisinin onların yanına Ç ... l 

za~ınıza ~~Y :yınız ~ s~e t a~~ıy~ e sın. yanında oturuyordum. Kadehi birbir dığı gibi bu Ali Recebin de yanına ~' 
k -1 . ınkcı mesket~ Bas 

3 ıgı. ~şıyb~ln üstüne dikerek yanıma sokuldu, belime madıg-mdan ve Recebin vurus s~ıt•9 ' 
ene erı yo etme ır. unun ıçın ı - ld be . .. k · a· B k' • • 

h h 1 b d t ı· sarı ı, nı opme ıste ı. aktım, ı da eben bunu namusum için do ""ı.A assa a ır arı ara sıra a ana e me ı, k t 1 k 1. d k ı· · . d·~itl"" 
·ıA 1 1 l . 1 J'd' h ur u us yo e ın en, ce e ımın ıç ce· rum· sizi de dogrv arım ha'> de ıo 
ı aç ı su ara temız eme ı ır, sonra ay- b' d d:. t d b · t d - k ' ' · 

1 .. . d k " k 1 k t 1 ın e or sene en en aşı ıgım ama bahı's açtı _,0 van arın uzerın e ı ene erı yo e • .. · JıfV" 

l·a· . . vardı; çıkarıp once kollarına sapladım. S İf k ld' 0 d daıtl'v-o ~r 
me ı ır, taramak, sılmek, tımar etmek Ah d d' t k ' tt' b . r ıra a ate ge ı. a, fıP:. 
işin başı ise de çok dara gelınc~ hır te· ~ b~ e ı, am~~:a .. ı~.~ ı e~lıd .. e.~n- akşam üzeri gelerek içki sofrası od'' 
neke suya dört litre gaz yağı ve yüz ce ırkşedy var glı 1 g~r um vbe 0 ludrun· !attığını, sonra Recep de gelince J l 

k ld d . eye a ar sap amaga mec ur o um. . - b 1 d kl geı;v · ' 
gram arap sabunu katılara e c e ılen G" - .. d 1 d So "t k ' d beraber ıçme~e aşa ı arını, ,, sO 

'k k . 1 .. k . . ogsun en yaar a ım. nra o e ı o a- b' .. " it" . T naraı:-• • 

l~rnıHten enelı yer ereh~urmed. ıyı ge- nın kapısını vurdum, kilitliydL Sonra rfısdı bır _?uru u ış~. ıdn~ek1uy.a. soyli)e 
ır. erhalde kenelere . ıç mey an ver- p ]' 1. d' k lkt a a oguşmayı gor u erını . 

ı .d. o ıs ge ır ıye a ım. k k .. 1 . . t ' k ettı· rJ'. meme ı ır. Al ' R k 1 • Te , ızının soz erme ıs ıra . 
. • el ı ecep, amayı, gece crı yangın • elbl , 

3 - Sonuncu tedbır bıraz zor ur a· ve . d r- · d h - Peki ne diye damadının J;.l' 
ma çaresizdir. Bu tedbir cie hayvanlar; ·nı rdın etn gde~ ıgın .. enl, d' er z~~lda_n d~.av .~ rini çocukların yatağı içeris:ne sB 

, • • • 1 n a aşı ıgını soy e ı ve o ur ugu 
bulaşık meraya ıkı sene hıç sa marnak d ki t .. r· .. k .. - dın? aştilı 
gerektir, ta ki mer'adaki keneler, mik- :e ad~~~ ~ab ı emb~lyu ku~u. o a şam .ott~- Anaları karakola götürillıtlço' 

1 , k , T k . h st 1 - n ıgını, unu ı me sızın o eve gı ı· tı· 
rop ar ) o olsunlar. J. o sa a a ıgı ğ' . • ıA tt' V d 1 . babaları da Morga kaldırılr11IŞ 111 
önlemek pek güçleşir. ını ı;ve e ~ he dev~~ a. . cuklar cırım cırım bağırışıvorıar, sı o' 

Tarımmar. - gece a ve e u uşup sınema· , . . . .. d se I' 

Söğüt'te F. H: • 
Salatalık hindiba hakkındaki isteğıni· 
ze hususi bir mektubla revab verdim. 

ya, eğlentiye gidecektik. cEğer geımez· babamızı ısterız!> . dıyo:la~ ı. b91ıarı Jı 
sem, sen eve gelirsin> demişti. Ben de bu maksatla, sankı elbıse.erı ~a ,13' 
ondan dolayı evin yolunu tuttum. miş gibi kendilerine gösterdııtl· ,8ıı1 

- En sahibini öldürdükten sonra, ne babanız işte burada; haydi, .. onıı.~e otf, 
diye karşıki odaya gittin? nızın arasına koyayım da uzerı .,511' Müşküllerinizi bize yazımz, size ce- k ... T"tl.. ,d 

vab verelim. T. - Oradan bir feryat gelmişti. Polis rup iyice muhafaza edin, ad~ ıw· 

İstanbula gelen atletler 
İstanbul atletizm bayramına işti • 

rak edecek olan Ankaralı atletler dün 
şehrimize gelmişlerdir. 

800 metre için Galip, 11 O mania i
çin Faik, yüksek atlama için de Jerfi 
İstanbul bayramın~ Ankarayı temsi. 
edeceklerdir . 

duyar da gelir diye, bağıranları sustur- diye teselli verdim, avundur e' 
mağa gitmiştim! cuk~arı! .. ti~r~ 

- Bu iki kadın seni ele vermemeği, Ifakat de poliste ve must~n t' 
hırsız masalı uydurmağı evvelden va- ki ifadelerini inkar etti. r.fııfl 

1
, 

detmediler mi? Şahitler, Ekrem, Süley~anı\lişııf1 , 
- Hayır! tin, Mustafa, Recep, Fahrı, .• dillıetı t' 
- Fakat, hırsızdan bahsetmişler o simlerindedir. Duruşma şnhıde._·ıarfl e 

gece, seni ele vermek istememişler. Se- mesi safhasında b ir müddet . ıdı. 
bebi nedir bunun? tikten sonra, haziran ayın=ı ka 
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Dünyanın en garip yeri: 
Aşk kasabası 

Sokaklarda " Mes'ut olmak için evleniniz f ", "Aşık 
olnıamak gibi felaket olamaz ,, , • Bekarlar, eıinizi 
derhal seçiniz!,, ibarelerini muhtevi levhalar var, yollar, 
köprüler, hep sevgiye ait kelimelerle isimlendirilm!ş 
~ ı\şk ve sevgi diyarı ..• 
~ :ıtada herkes i..şıktır, 

tkes sevişir, 25 sene
nberi her lıangi bir 

lıftin boşandığı görül
~~rniştir, ondan evvel 

1 bazı ufak müstesna· 
~ la gerıe bir kadının 
fıcasına ihanet ettiği, 
~keğin başını çevirip te 
e~ç bir kadına baktığı 
"aki değildir. Journal 
~aıetesi mu11ar:-frlerin
~n Charles Bo!?SUt bu 
ıınyanın en güzel diya

l'ı:ıa ~itmiştir. Gördük
lerini şöyle anlatıyor. 
ı .. ~caussine ... İs.mi bile 
"'Sanı hayale sürüklü· 
~or. Şimdı kendimi gü· 
~~le yaprakların müş-

teken aydınlahp göl
~l';!ledikl~ri yolda hisse-

Yorum. Kasabaya gi- ' 
~~~ken gözüme 20 şer o
~r adım mesafe ile 
~lan şu levhalar çar
~1Yor. 

tl\fos'ut olmak için evleniniz!.> cAşka, r Bekir baylar! 
~dete irişmek için bu mes'ut günden Sizi görmekle bahtiyarız, sizi bızle: 
lstıfade ediniz!> (açık söylüyoruz) bir mesih bekler gibı 
'Aşık olmamak gibi büyük bir felak~t bekliyorduk. Mevcudiyetinizle bize 

<ıltnazı. gurur ve şeref verdiğiniz için teşekkür 
tl3ekadar kendinize burada birer tane ederiz. 

~ bulacaksınız>. Kraliçenin sesi heyecandan titriyor ve 

1~caussine hakikaten aşk ve garam mem mehabetine halel getirmeden nutkuna 
~ketidir. O, bu mazhariyete çok eski za- hararetle devam ediyordu. 

anlardanberi maliktir. cMerasime iştirak etmeniz bizlerı çıl-
~ Burada delikanlılar bir kıza sevgilerinı gınca memnun etmiştir, şimdi her genç 
dikar _etmek iste.~ip te cesaret edeme - kız rüyalarında gördüğü saadete erişi -

lerı zaman, guzel mehtaplı blı' mayıs yor. 
~~cesinde kapılarının önüne bir bayrak Erkeği kadın, kadını da erkek tamam
~·kerler ve o bayrağın üzerine de kendi lar. Biz birbirimizin olmadıkça tam ola· 
~trılerini yazarlarmış, eğer kız da deli- mayız. Mahçubiyet, ferdi çekingenlik yü
I 11hyı beğenirse anasına, babasına söy- zünden ne .mahrumiyetlere katlanıyo -
.~r ve delikanlıyı bir öğle yemeğıne da- ruz. Kocasızlık, erkeksizlik ıztırabını 
vet ed 1 la er er, bu suretle de anlaşmış olur - biz de duyuyoruz, nitekim siz de kadm -
trntş. sızlık ıztırabını duyuyorsunuz. Öyle İS:! 

ltı 1"akat 1903 senesinde garip bit' vak'• ol- karşı karşıya ne ezilip duruyoruı. 
ltı~' .Eeaussinede evlenme çağına gel - Aşktan, daha sıcak. daha güzel hiç bir 
~olan 60 tane genç kız varmış, bun - şey tasavvur edilemez, b iraz kendimize 
'?.an hepsi de Zümrüdü Anka nevinden insanlığımıza, aşka, hararete dönel~m. Biz 
~lan kocaya varmaktan ümitlerim kes- sizleri buraya getirerek muhabbctinr, 6 bulunuyorlarmış. sevgiye susadığımızı ilan ediyoruz:. Siz ôe 
~ sıralarda evlenme cağını çoktan a - bize hakiki hislerinizi açınız. Yaşasın 
tor eski bir bekar bunları davet etmi;i. evlilik hayatı, yaşasın zifaf.. 
6o t~ya 60 tane de erkek davet ederek, Bu cesur sözleri, nutuk kadar uzun 
~Çifti bir çırpıda başgöz edivermiş. süren alkışlar takdir ederken çayır -

~it ll 120 kişilik ziyafet Ecaussinelilerin ların üzerine yayılmış ziyafet sofraların:t 
~~· hoşuna gitmiş ve o tarihten itibaren herkes oturmuştu. 
~~aniılarm kapılara bayrak dikmelerı Atk sofrası ! 
~l'ı lu ortadan kalkmış ve ziyafet sofra- Bu sofrada yalnız bekarlar, yani geııç 
~i 1\ı belediye temin etmeğe başlamış. erkeklerle genç kızlar oturuyorlar, hcr
~afete davetlilerin miktarı da gittikçe kes çift çift oturuyor, şarap içmek 0 gün 
it tak, bahar bayramına karışık bir mübah, şarkılar söyleniyor, gülü~ülüyvr. 
~bayramı ol.mağa başlamış. ;~ biraz Yemek biter bitmez, bando, bu şen "e 
tı?tıı a Cenişlemiş ve bu bayram, mahalE şuh gençliği dansa davet ediyor, artık 
t~ ak hudutlarını aşarak dünyanın n~- çılgınlık devresine giriliyor. 
~ı>J ~den gelirse gelsin genç kızlarla genç Güneş ortalıktan çekilirken, dar, dağ 
tıl~ anlıların birleştikleri bir merasim yollarından ıssız patikalardan çiftler de 

llş. birer, birer, meydandan ağaç diplerine. 
~!k Bayramı? çalıların arasına kaçıyorlar. 
~ U aşk bayramının bir de aşk krali - Yaşlılar bunları takip ediyorlar ve 
~l!ır "ardır. Bu kraliçe merasıme riyaset mc-s'ut çiftleri buldukça, nikaı1 dairesine 
~ · .Bu kraliçe mahallin en güzel km - gönderip nikahlarını kıydırıyorlar. 
~~.Bu sene Matmazel İrcne Tassignon Ecaussinede nikah dairesi yalnr~ b;r 
t~ ındc birini seçmişler, kendisile gö - gün çalışıyor. Fakat toptan iş görüyor. 
l~ek ınazhariyetine kavuştum. Buraya her nedense macera arıyan b:?-

tite Ulya}ı gözleri romantik bir muhar - korlar sokulamıyor, koca isti yen Ecaussi
"~tli S~k şeyler ilham edecek kadaı· kuv- neli genç kızlar gayet mazbut birer zev
~ iken sert, vakur, sesi de bir komü - ce oluyorlar. 
~Uharririni çileden çıkaracak kadar Kasabanın bir de mahalli şarkısı var ... 

S •dır. 'Yaşasın aşk• ile başlıyor, cyaşasın iz • 
tiııcı<ı.at 10 ile 12 arasında beled:ye daire- divaç. ile bitiyor. 
lo4: resmi kabul yapıldıktan sonra, bal- ----------
dl!rı ~1ktık, sevgililer merasimı bekleme- Hangi yolların yapbrılacağı henilı 
la" y 1rleşmişler, elele, kol kola, .Aşık- malum değil 
t~ti~lundan> ciç çekenler köprüsünden. 
f~t y 

1 
.sevgililer, kayalıklarından. ziya-

~n:rıne gidiyorlardı. 
laı-<lk abanın bandosu, sokaklardan dola -
'iı'tıe ~ h('rkesi ayaklandırıyor. Bu mera -
llu~eta zorla sürüklüyordu. 

\~lar kn hiç kimseden utanmadan genç 
~Yoı-ıa oca, genç delikanhla:· da zevce is
~ r. 

iha . 
l'\ı~. h Yet merasım meydanına geliyo -
\>.,. azırlan k" .. k . 
"' §u. h. an ursu ye ralı~.! çıkıyor, 

1tabede bulunuyor: 

Belediye beş senelik yol inşaatı prog 
ramma ithal ettiği para iıe ~ehir hu -
dudu dahilindeki bir kısım yolları le\'• 
si ve yenilerini inşa edecektir. Hey'e • 
ti fenniye, yapılacak veya tevsi edile· 
cek yolları henüz kararlaştırmamıştır. 

İnşaata ait bazı tasavvurlar \'arsa da 
kat'ileşmiş bir şey yoktur. Beyoğlunda 
İstiklal caddesinin asfalt olarak in::a e
dileceği haberi de şimdilik asılsızdır. 

Pcrapa1asın arkasındaki geniş yolun 
katranlanmasına başlanmıştır. 
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...___. t · HUSEYİN CAHİT DİYOR Ki: 
Değerli edip Hüseyin Cahit Yalçın, is- bilir. Fakat ayrılma yolunu tutarken, da-

mi kadar meşhur nezaketile soruyor: !ııa beterine çatmak ihtimalini de unut - r MOSK OLLER • "\ 
1 - Vara yoğa kızan bir zev

ceyi nasıl idare etmeli? 

- Bir kere suallerinizi gözden geçire· mamalı! 
bilir miyim? Hüseyin Cahlt Yalçın, çok kısa süren 

Ve uzathğım def.. dimaği bir islirahat-
terdeki sorgulan, ten sonra, dördüncü 
yüksek sesle, ağır a.. suale geçiyor: 
ğır okuyarak. dalgın - Aşkı r!evam et-
dalgın düşünüyor: tirmenin çareleri? 

- Vara :yoğa kızan Fani dakikalar i .. 
bir zevceyi nasıl ida· çinde ebcdıyet ara-
re etmeli? mak kadar tatlı biı 

- Çok müsrif bir ' iilya! .. 
zevceyi, nasıl iktisa- Hem aşk, her in-
da alıştırnıaıı? sanda, ayrt ayn gı· 

- Yakışıklı, bir dalarla besl<'nir! .. 
kocayı, Don Juan ol· Kimisinin kalbi, is-
maktan nasıl kurtar· tiğna görünce, kır-
malı? baçlanmış gibi şahla-

- Aşkı devam et .. nır! .. 
tirınenin ç.lreleri ne-- Kimisi. çok sevil-
lerdir~. eliğini görünce;, karşı-

2 - Çok müsrif bir zevceyi 
nasıl iktisada ahştırmah ? 
3 - Yakışıkh bir kocayı Don

juan olmaktan nas ıl kurtarmalı? 

4 - Aşkı devam ettirmenin 
çareleri nelerdir? 
5 - Hakkımzda çıkarılan 

dedikodulardan korunmak için 
neler yaptımz? 
6 - En çok hangi yaşı se

versiniz? 
- Hakkınızda çı· sındakine mahcup -' 

kanlm.ış dedikodu.. olur. Ondan sonra hiç yaşamamak çok d:ıh3 
!ardan korunmak i.. H üseyin Cahit Yalçm Kimisı de bundan iyidir! 
çin neler yaptınız? şimarır! 

- En ~ok hangi Anketi yapan : Eğer insanlarda ta-
Naci Sadullah __ , ____ ,._·----·--·~ ......... -

yaşı seversiniz? hammül de ayni ol-
Okuduklarını, Dozu Naci Sadullah saydı, a~icı devam et-

Biletsiz trene binen kadın 
16 kuruş 10 para ödeyecek arttırılnuş bir dik------------------:tirmek içm en iyi 

katle bir defa daha gözden geçirdikten çare, arada bir kaçamak yapmaktır, dcr
sonra gömüldüğü koltuğundan, yapacağı diın. Fakat söylenmesi bile zor gelen bir 
hareketi kararlaştırmış bir insan huzu· tedbir! 

Devlet Demiryollarmda biletsiz se· 
yahat edenlerdeen 16 sı, Sultanahmet 
birinci sulh cezaya YerHmişlcrdi. Dün 
bu davaya bakıldı. rile doğruluyor: Muhatabım, beşinci sualimi de yüksek 

Suallerinizin bazıları, insanhrm huy - okuyor: Bunlardan 1 S kişi, verdikleri adres· 
lerde bulunamamış, kendierine tebli · 
ğat yapılamamıştı. Yalnız Hatice isim 
li bir kadın gelmişti. 

larını değiştirebilmek meselesine temas - Hakkımda ne gibi dedikodular mı 
ediyor. Terbiyenin tesiri hakkında, bü -
yük ümitler bcsliyen mütefekkirler bu -
lunduğunu biliyorum. 

Fakat ben, bunun tam aksini iddıa e -
den filozofların mütalealannı, kcndımi 
tecrübe ve görüşlerime daha ziyad.~ ya -
kın buluyorum. 

Faraza çok müsrif bir insanı, kahil 
değil, iktisada alıştıramazsınız. Ne yap -
sanız, hangi çareye baş vursam:;:, bu 
mümkün değildir. Müsrif bir insanı ik
tisada alıştıramazsınız, ancak mecbur e
debilirsiniz!.. Fakat bunun için de, her 
gün gürültü, patırtı, tatsızlık içinde ya -
şamayı göze almanız lazımdır! 

Vara yoğa kızan bir zevceyi nasıl ida
re etmeli? diyorsunuz! Bunun için, bir 
kaç cümle, veya sahife içinde hah olu· 
r.abilecek bir tedbir tasavvur olunabilir 
mi hiç? 

Hayat ve psikoloji zcnbcrekleri, bu ka
dar basit ve kolay şeyler midir? 

Nitekim, dünya dünya olalıdanberi, in
sanları idare. hususunda. umumi. ve bil.J
istisna herkese birden tatbiki mi.tmkün 
hiç bir kaide bulunamamıştır. Dünya, 
dünyalıktan çıkıncıya kadar bulımamı -
yacaktır da! 

Her insanı, ayn bir usul ile i<la re ka -
bildir. Fakat bunu tayine, tayinden son· 
ra da tatbika kabUiyetli kaç kişi vard•r'? 

Bence en iyisi, başınıza böyle bir dert 
geldı mi, işi pek facia şeklinqe almadan 
katlanmaktan başka çare yoktu.-. 

Çünkü unutmayınız ki, siz de karşınız
dakinin başında bir dcrtsiniz! .. 

Hüseyin Cahidin sözünü gülümsiyerek 
kesiyorum: 

- Çok mu rahatsız ediyorum üstat? 
O gülerek devam ediyor: 
- Unutmıyalım ki, biz de karşımızdaki 

için bir derdiz. O da bize tah:.ımmül cdü
cektir!. Karşımızdakinin hiddetli olmak, 
sert olmak gibi kusurları varsa, bizim dC' 
kim bilir ne kabahatlerimiz, kusurları -
mız görülebilir. 

Bu itibarla. karşılıklı iyi geç•nebil -
menin en birinci sırrı, beşeri zaaflara \ ' <: 

kusurlara biraz yüksekten bakmak, v~ 
ınüsnmalıakiır olabilmektir. 

Bay Hüseyin Cahit Yalçın, gözleritıi 
&ene önündeki dcfterciğin sual dolu sa • 
hifosine çeviriyor: 

- Üçüncü sualiniz: cÇok güzel bir ko
cayı Don juan olmaktan na'ill kurtar • 
malı?· 

Evvela, Don juan olmak için, mutln~:o 
cçok güzel> olmak lazım değildir. 

Don juan olmak istidadında bir e:·ke -
ği ise. bundan alakoymak için hiç bir ça
re yoktur! 

Fazla kıskanmak, kavga, sıkı bır takip, 
ayrılmıya giden yoldur. Bu vaziyPte dü
şen bir kadın, eğer kocasına karşı çok de
rin bir rabıta duymuyorsa, yad kendisi
ni çok zayıf hissetmiyorsa. bu yolu tuta-

çıktı? 

Ve ilave ediyor: 

- Neler çıkarmadılar ki? .. Ben, bun -
lardan korunmak için, bilhassa hiç bir 
şey yapmazdım. Çünkü hiç birisine e -
hemm~ vermezdim. Bir gayeye doğru 
.yürüyen, ve kendilerinden emin olan a
damlar için, dedikodulara kulak asmakla 
kaybedilecek vakit yoktur. Tıpkı dediko
duları önliyebilmenin yolu gibi! .. 

Fakat dedikodu, yer yüzünde yürü -
yen bilaistisna her insanın ayağına atı -
lan bir çelmedir! Hakkında dedikodu ya
pılmamış en basit bir insan bile göstere
mezsiniz! 

Bir insanın sosyal mevkii yükseldikçe; 
hayata, ve bilhassa siyasi hayata karış
tıkça, etrafındaki dedikodu daireleri ge • 
nişler, adeta bir dalga, hatta çok defa fır
tına, kasırga halini alır. 

Bu itibarla ben: c:Dedikodulardan kor
kanlar, ctariki dünya. hayatı <:Ürmcl~ -
dirler!> diyeceğim. Fakat bilmelidir ki. 
dedikodudan halas bulmak için. tiıriki 
dünya ömrü sürmek değil, dünyayi tama
men terketmek bile kar etmiyor' 

Bay Hüseyin Cahit Yalçın, uzun bir 
yolun nihayetine yaklaşmış insanların 

keyfile geniş bir nefes aldıktan sonra, 
son sualimin de cevabını veriyor: 

- Yirmiden sonra gelen her yaşı seve
rim! 

Ve ben bunu not ederken, hu cevabının 
eksik gördüğü cümlesini tehalükle ye -
tiştiriyor: 

- Fakal muayyen bir hadde kadar ... 

Okuyucula:rıma 
Cevaplarım 

Bu kadın, hakim Reşide eben bile, 
parası olarak şu 30 kuruşu vereyim, 
şimendifer idaresine ısönderin de beni 
mahkum et~:yin!• dedi. 

Mahkum olmak istemiyen Hatice 
den 8 kuruş 1 O para bilet parası ve 8 
kuruş da duruşma masrafı alınmasına 
karar verildi. 

Tıbbi adli başkatibi henuz 
bulunamadı 

Adli tıb başkatibi Raifin, sahte ra· 
por meselesinden dolayı sorguya çe · 
kilmek üzere arandtğını dün yazmış • 
tık. Raifin, kardeşinin yanına gitmiş ol 
ması muhtemel görülmektedir . 

Bugün, yarın nerede olduğunun an· 
laşılabileceği tahmin olunuyor. 

Makrina beraat etti 
Bir duruşma suçluları götill'ülür • 

ken, dördüncü ceza sofasında yol açan 
bir jandarmaya sövdüğü iddiasile ge • 
ne dördüncü cezada duruşması yapı • 
lan Makrinaya, bir ay hapis, 30 Hra pa· 
ra c~ası kesilmiş, fakat bu cezanır 
çektirilmemesi de kararlaştırılmıştır. 

Pijo memleketine döndü 
Gazi köprüsünün projesini yapan 

mühendis Pijo buradaki tetkiklerini bi
tirmiş ve dün akşam memleketine dön
müştür. Köprünün inşası ilerlediği sı
ralarda da Pijo bir kaç defa İstanbula 
gelecektir. 

Gümülchıede A. A. Rasim, il. Cahid Ka
daif'e: 

keden hA.dlse, kardeşi İlyasın Rndos şö -
valyelerl tarafından öldürülmesi ve ken
disinin de zindana atılmasıdır. Asıl ismi 
Hızır'dır. 1460-1466 seneleri arasında doğ· 
muştur. 

* - Bahsinlz faydalı ve güzeldir. Bu mü
nasebetle size şunu hatırlatalım: Barba
ros Hayreddin Mldlllilidir. Babası Vardar 
Yeniceli Yakub isminde bir sip:ıhldlr. 

Bu sipahi Midillinin fethinde bulunmuş, 
orada blr kısım slpahllerle birlikte yer -
leşmiştir. Ortnda dönen ve Frenk müver
rlhlerlnin lüzumsuz bir gayretinden çı -
knn ı Barbaros Rumdur) şayialnrı asılsız 

ve garazkart\nedlr. Çünkil Barbaros Ka
nuninin cmrUc Sinan isminde bir Türk 
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deıılzclslne yazdırdığı tercumcı halinde 
Turk o!';lu Türk olduğunu, babasının ve 
dedesinin su katılmamış birer Turk slpa-

1 

hisi olduklarını söyler. Ayrıc:ı {Muradi> 
isminde bir şalrJn Fetihname Jsmlndckl 

l 
eseri de Barbarosun Türklü~ünü ıtııt'i bir 
şekilde söyler. 

Barbarosu korsanlığa, denizciliğe sev-

Mersin Küçükbamam civarı No. 61 de 
Besim Günkut'a: 

- Bu mesele hakkında bir defa daha 
bize başvurmuştunuz. Vereceğimiz ccvab 
gene aynıdır. Hakkınızı Adliye Vekaletin 
den arayabllirslnlz. 

* Ankıırada S. B. ye: 
- Gerek mevzuu bahsettiğiniz maçın 

hakemi olan Nihad, gerekse Güneş klübü 
bu maç hakkındaki dedikodulara ecvab 
vermiş bulunuyor. Esasen maçın tekrar
lanmak ihtimali mevcud olduğu için iti
razınızı başka blr zamana saklıyoruz. 

* iskilip'de Doğrusöz'e: 
-- Mektubunuz vazih değildir. Daha sa

rih olarak tekrar etmenizi rica ederiz. 



• 
"Karadeniz,, ispanyadan SÖN~MA 
mülteci yerine bir sandık 

pasaportla döndü! Haftanın haberleri 
Madridde sefarethanemize sığınan ve İspanyadan "Ka
radeniz,, vapurile kurtarılan Frankocular, memlekete 
!,·ptjrilir!erken ltalyan sahi[erinde hep birlikte denize 

at:ayıp yüze yüze kaçtılar 

(Başla.rafı 1 inci sayfada) • Kızları Ester, Eliza, ve Su!tananın hem-
0 yeri, ve oraya gidinciye kadar da, şiresi Sava ... 

sade adlarını duyduğumuz caha nice - İstanbulcla yumurta k!"alı unvanile 
yerleri göreceğiz! maruf Romano'nun oğlu Leon ... 

insanı bundan fazla sev;nrlirebilecek - Nahom Simon ... 
bir fırsat oluı- mu? Ve Madrid sefirimiz Tevfik Kamilin 

Bedava. ve mükemmel b:r seyahat!.. hizmetçisi Sadiye ile kucağındaki yavru
Fakat, İspanyol sularına girer girmez, cağı! 
bu tatlı hülyıılardan top gümbürtüle- Onu da sayarsak, mültecilerin yekıi-

·1 a k nunu 8 de-0rril, 8 buçuk saymak lazım! n c uyan ı ... 
Ve gene rüyalarımız biı lC'nbire kap- * 

kara birer kabusa döndü!. .. l\fülteciler neler anlatıyorlar? 
M<'ğer biz scyahnte değil, elimizi kolu- Ve ne yapacaklar? 

muzu sallıya sallıya harbe gitmişiz!... Mültecilerden Avram Mişon, karısı, 
Bizimkisi, ellerini, gözlerini bağ1atıp, kızları, ve baldızlarilc, vapurdan iner in

habire kurşun, bomba sallıya!l bir insa- mez, doğru Ortaköyde oturan kayınpe
nın etrafında dolaşmak gibi bir şeydi~ derinin evine gitmiş. Onu evinde bul
Eğcr o denizleri, her çeyrek milinde dum. 

on defa batırılmak tehlik0si savuştura- Sorduğum suallere, şu ~ayanı dikkat 
rak aşabildiğimizi söylersem, mübalağa cevabları verdi: 

k ı - Ben İspanyaya, 1928 de gittim. Ni-sanaca sınız .... 
Diyebilirim ki. bizim oralardan sağ sa- yetim, o sene Barselonda açılan beynel-

lim dönebilmemiz, şimdiyn J.:adar bildi- milel sergiyi ziyaretti. Ailemi de beraber 
ğimiz, duyduğumuz, inanamadığımız ınu- götürmüştüm. O zamanki İspanya piya
cizeleri tabii, ve alelade bırakabilecek sasını, ticarete gayet elverisli buldum. 
kadar harikulade bir keyfiyettir. Bu işi ziyaretlikten çıkarıp, ticarete dök-
Eğer İspanyol asileri bir parça nişan- tüm. Orada, tuhafiye ve manifatura üze

cı olsalardı, burunlarının dibinde dola- rine seyyar komisyonculuğa giriştim. 
pn bu koskoca hedefi yüz defa berhava Muvaffak oldum, hayli de para kazan· 

Paramount yıldızlarından Grace Bradley Ja.nette Macdonaldın yeni btr resmi 

edebilirlerdi! dım. 
Bütün bu tehlikeler, daimi kontrolün Fakat gel gör ki, günün birinde, İspan-

başladığı yerde, yani Valansiyada bitti. yada, başımıza para yerine bomba yağ-
Madridden Valansiyaya üç partide ge- mıya başladı. 

tirtilen mültecileri gemiye aldıktan son- Şıkır şıkır tatlı. Fakat gümbür güm
ra, orada birkaç hafta kaimıya mecbur bür başlayınca, Mişona bakma Ben bit
olduk. tabi derhal pırrr ... Hemen çoluğu çocu-

Gary Cooperi 144 
defa öpecek kız 
Bir film Holivutta alay 

mevzuu oldu 
Çünkü, gelirken geçtiğim;z yerlerdeki ğu toparladık. Sefarethanemize müra

tehlikelerin tamamen ortadan kalkması- caat ettim. Sefarethanemiz, himayesine 
nı değilse bile, azalmasını bı:kledik. sığınanlara koskoca bir bina tahsis et-

Maamafih, bu intizarımıza, ve yollarda mişti! .. İçinde tam 7JO kişi olduk. Buna Büyük İtalyan denizcisi Marco Pola-
tehlike kalmadığının bildirilişinden sonra rağmen, sefaretimiz, her ihtiyacımızı te- nın sergüzeştleri filme çekilecektir. Fi· 
hareket etmemize rağmen, gene birkaç min ediyordu. !imde baş rol yeni İsveç yıldızı Sigrid 
defa topa tutulduk. Madritten Valansiyaya giderken hükfı- Guric tarafından yapılacaktır. 

Kömür almak üzere Maltaya uğrıya- metçilerin taarruz etmeleri ihtimalinden Erkek sanatkar: Gary Cooper ~la.-
cağımız sırada, hükumetimiz sorduğu- korkuyorduk. Fakat içlerinde bize yan caktır. 
muz bir sualin telgrafla cevcıbını bildirdi: gözle bakan bile olmadı! Film icabatı olarak Sigı·id; sanatkar 

Vapurda bulunanlar, İtalyan toprakla- .. v:purdaki mülteciler arasında bir sü- Gary Cooper'i tam 144 defa öpecektir! 
rına indirilmek istiyorlardı. Çünkü hepsi ru aran, kont, kontes vardı. Gary Cooper'i 144 defa öpmek mesele-

k . . Fakat ne yalan söyliyeyirrı bu seya-
de Fran o taraftarı ıdıler. h ' si Holivuttaki yıldızlar arasında alaylı 

B J • • d .. - . 1 at esnasında o kadar itib., ra yi veceg-e · 
u arzu arını kendılerın en ogrenen h tA . _ • . ~ • • .- • 

1 
dedikodulara sebep olmaktadır. 

gemi süvarisi, hükumetimh:e telgraf çek- at a ıçecege garkedıldık kı, hepımiz bi-
. . rer kont, baron lord gı"bi vasatlık' 

mış. ' • • · 
- Ne yapayım? diye sormuştu. Ben, Franko taraftarlarının bu nimeti 
Hükumet, bu suale verdiğı cevapta: teyı_:rek nasıl vapurdan ayrıldıklarına 

. hala şaşıyorum' - Çocukları, kadınları, \'e askerlık · 
çağında bulunmıyan erkekleri İtalyan G~lenlerin en şayanı dikkati, biçare 
topraklarına indirebilirsiniz! diyordu. Sadıye ... Sevimli ve. güzel bir Habeş o-

Bu cevabın, vapurdaki mültecilere bil- lan zavallı k<.:dını lspanyaya, sefirimiz 
dirişi, ortalığı birbirine kattı. ı Bay Tevfik Kamil götürmüş. İspanyada 

Bu telgrafa göre, vaziyetleri İtalyan korku~~n ~!mekten korktuğu için, İstan-
t kı . d" .

1 1 
. 1 bula donmuş· opra arına ın ırı me erıne uygun o - . · 

mıyanlar: . - Ben, dıyor, orada, Fransız tebaasın-

Almanyarla sıhhat filmlerine 
verilen ehemmiyet 

Almanyada kültür ve dokümanter fi
limlerinden maada sıhhat filimlerine de 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 

Sıhhatin ırk bakımından ehemmiyetini 
tebarüz ettirmek için şubat ve mart ay
ları içinde üç mühim film hazırlanıl

mıştır. 

Filimlerin isimleri şunlardır. 

Ram on Novarro 
Tekrar ·film çevirmeğe 

baılıyacak! .. 

Ramon Novarro - Biz de ineceğiz! diye tutturdular. d.an ~ust~!a adında birisile evlenmiş-
Süvari de, bu patırdıyı yatıştıracak ka- I tım. ~ır gu~ kocam evden çıktı ve gece 

dar zaman kazanabilmek için, Maltaya ev: don~;dı. _Ertesi sabah hastanede ol
uğramadı, ve kömürü Sicilva adasından 1 dugunu ogrenıp koştum. Hükumet taraf
almak üzere vapurun istikametini de- t:rı olduğu için, Frankonui1 adamları üs
ğiştirdi. ·tune bıçaklarla saldırmışlar, ve zavallıyı 

1 - Erbkrank (İrsi hastalıklar). 
Üç senedenberi hiç filim çevirmemiş 

ve hatta stüdyolara ayak basmcıınış olan 
Ramon Novarro yeniden filim çevirmek 

(Yol haricin- üzere hazırlıklarda bulunmakrodır. 

2 - Lünden der Vater (Babalarının 

_günahları). 

3 - Abseits vom Wege 
de). 

Ve asıl kıyamet te Sicilva adasının Se- 29 yerinden yaralamışlar. 
ragöze limanında koptu. " Beni görünce: 

, Bir vakitleri pek büyük bir şöhret ka
Bu fi1mlerin her birinden 500 erden zanrruş olan bu sanatkarın yıldızı sesli 

Ada sahilleri ufukta görünür görün- - S~diye ... Benim hiç günahım yoktu! 
mez, bütün mültecilerde bir hazırlık faa- Dedı. Ve ağlıya ağlıya yavrusunu gör-
liyeti, bir hareket belirdi. mek istedi. Koşa koşa çocıığu kaptım. 

Fakat daha limanın ağzına vardığımız Faka_t hastaneye döndüğüm zaman öğ-
rendım k' k zaman, pasaportları kaptanda bulunan .. 1 ocam yavrusunu bir defacık 

mülteci delikanlılardan üç tanesi bir- opemeden can vermiş! 
den, esvaplarile denize atladılar. Onları Bedbaht Sadiyenin, kuc:lğındaki yav
birçok mülteciler takip ettiler, ve sahile rucuğ~ndan başka kimseciği yok. Dün 
doğru yüzmeye başladılar. Ondan sonra, . g~ceyı beşinci şubede geçirdi. Bugün ya 
bir panik, bir kıyamet, ve motörlü liman ı bır .~:staneye yerleştirilecek, yahut ta 

b . . • Darulacezeyc gönderilecek' 
za ıtasıle, fırarı yüzgeçlec arasında bir V D .. • · 
kovalamacadır basladı e arulacezenin demir kapısı, bu 

H 1 ' · dramın son perdesi olacak' 
e e vapur rıhtıma yanaşınca, anladık · . 

ki, Franko taraftarları, anadan doğma Nacı Sadullah 

Şeker sanayiimiz hakkında 
tetkikler bitti 

fazla kopyalar yaptmlm1ştır. Bunlar 
memleketin bütün sinemalarınna, mek
teplerde, klüplcrde, gösterilecektir. 

Halen stüdyolarda bu mevzu üzerinde 
birkaç film daha hazırlanmaktadır. 

Halkı sıkmamak için bu filmler kısa 

olarak yapılmıştır. 

Sinema ve edebiyat 
, Tanınmış Fransız ediplerinden Paul 
Rebourq Attcntion aux enfants'. (Çocuk
lara dikkat!) adında yeni bir roman yaz-

1mıştır. 

asidirler. Çünkü orada, yüzme bilmiyen
l~r ~e .a~a~landılar ... Süvariye de, ken
dı~erını onlıycn polislere de isyan etti1er. 
Nıhayet 730 mülteciden süvarinin elin· 

de, bu sekiz kişile bir sandık pasaport 
kaldı! 

* Şimdi de size evvela, fstanbula getiri-
lebilen sekiz mülteciyi takdim edeyim: 

- A vram Mişon ... Zevcesi Sultana ..• 

Romandaki şahısları fikirlerinde can
landırmak istiyen okuyucular için şahıs
ların isimleri aşağıda yazılı :-;inema sa
natkarlarına benzetilmesim kitabının 

başlangıcında tavsiye eylemektc:'dir. Bir aydanberi Alpullu, Turhal, Eskişehir ve 
t:şnk havallslnde şeker sanayilnıizi ziraat 
bakımından tetkik eden Halle ilniversltes! 
dekanı profesör Roemer'le Danztg tiniverı;i- ' 
tevl iktısadi ziraat profesörü Blohm tetkik
lerini bitirerek Ankaraya gelmiş ve 
iktısat maliye ve ziraat vekllleıine tetkik
leri hakkında izahat vermişlerdir. 

Daniclle Darrieux. 
Lisette Lanvin. 
Suzanne Despres - Belier€'s. 
Fernand Gravey - Larquey - Haryy 

Baur - Grasseur. 
Muharrir bu suretle kitabınm daha 

fazla satılacağını ümit ediyormu~. Profesörler İstanbula gelmişlerdir. 

filimler ortaya çıktığındanberi sönmeğe 
,başlamıştı. 

Hele son üç sene içinde kendisinden 
hiç bahsedilmemeğe başlanmıştı. Son çe
virmiş olduğu Mata Hari film~.nden son
ra birdenbire rağbetten düşmüştü. 

Bu defa cRepublic Pictures• namında 
yeni bir filim kumpanyası ile bir muka
vele akdeylen;iştir. Akdolunan bu muka
velenameye nazaran Ramor.. Novarro üç 
film çevirecektir. İlk filmin ismi: 

cShe didu' want a Sheik> dir. Gelecek 
hafta başlanacaktır. 

Bir Hint mihracesi 
rejisörlük yapacak! 
Meşhur sinema sanatkarlarından Errol 

Flynn cBeyaz Rahibe> adında büyük bir 
,filim çevirecektir. Filmin mevzuu Hin
distan hayatına taalluk eyledığinden, o
ranın örf ve adetlerinin aynı aynına tem
sil edilmesi için Hint racalarından Sara
vakın zevcesi senaryonun tatbıkinde ha
zır bulunacaktır. 

Tino Rossinin 
başma gelenler 
Sahnede yumurta ve 

patates yağmuruna tutuidıJ 
. . 1'9' 

Henüz iki sene evyeline gclıncıye ısı 
.'dar adı sanı b~linmiyen ~ra_nsı: şar~:eri 
Tino Rossi sınemaya ıntısabında 
Fransada günün adamı olmuştur. :\fıl' 
Çevirmiş olduğu filmler içind~ (• çol' 

rinella) ile (Kitarların nağmelerı) 
rağbet görmüştür. ıs.t 

Yakışıklı bir delikanlı olması ttadıll ol• 
üzerindeki tesirinin artmasınr. sebeP ~e 
muştur. Her gittiği yerde alkışlar. gc
karşılanmağa alışmış olan Tino RoS

51 ti~ 
çen hafta Fransada Bordo şehrinde g~ 
bir macera geçirmiştir. r019' 

Sanatkar Bordo'nun büyük t~ya~a'·ct 
rından birinde konser vermek :çın t11W 
edilmiştir. Bittabi davete iC'ııbct et tııJ1l 
tir. Gece saat onda sahneye çıkr:11ş lı1'' 
şarkı söylemeğe başlıyacağı vakıt 15

,9g· 
!ar başlamış, yumurta, patates, cırrıa ,: iS' . rrıe~ 
muruna tutulmuştur. Izahat ver 1 s9' 
terniş, iş büsbütün alevlenmiş, bıt }lli 

at (1) e kadar de\·am etmiştir. erti~ 

Tino Rossiye karşı bu hücumu t ")·e~ 
edenlerin Bordo şehri talebeler ce.tJ1

1 

azası olduğu anlaşılmıştır. t 'J'İ' . •e 
Bundan bir sene evvel bu ceıt'lı) :f1leJl' 

no Rossiye müracaat ve talebeler et' 
faatine bir konser vermesını rica 

~~~ ~~ 
Tino bu talebi çok soğuk bir 5~;ti!• 

karşilamış ve derhal cevabı ret ver ccı1' 
Bu defa ~ehirlerinde konser ve;:ıdtıf' 

ni haber alan talebeler tiyatroYl.l e'llip 
muşlar ve bu vak'anın çıkm;ısırıa 5 

olmuşlardır. dol' 
Talebelerin nümayişi saat y.:ırırtla 

ru bertaraf edilmiştir. . e şid' 
Fakat bunlar Tino Rossi al~ylıı~if· 

detli bir propagandaya giriş!nı~ıer ltJı19J1 
Fransanın diğer şehirler:n~e .i~irtıli; 

talebe cemiyetlerine meseleyı bı. e ge
ler ve sanatkarın gerek konsı:·rl~r~Jl 1~ıeP 
rek filmlerine boy kot edilınesını Jefltı1C: 
eylemişlerdir. İş daha fazla alev J11i)'ctJ 
den sanatkarın (Bordo) ta!ebe ce 
ile uyuşacağı ümit edilmektedir. 

" Vedat ,, filmi 0 119' 
, vedıl I A)" 

Mısır stüdyolarından bin .c • tif· ,. 0 mında büyük bir film çevırrrııŞ 5oo.o0 1 
lardanberi çevrilmekte olan \•ev jJ<tı18 

liraya malolan bu filim geçen a.rı·JJlleğe 
·· te ıc· edilmiştir. Pek yakında gos prod0 1' 

başlanacaktır. Bu film AvruP8 irİşece 
siyonları ile kolayca rekabete g 
derecede imiş. 
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Milli maçları 
Galatasaray Ankarada çarpışırken 
lstanbulda, Fenerle Güneş haftan~n 

en mühim maçını yapacaklar 

SON POSTA 

Konuşma: 

Alaturka 
Nurullah Ataç 

Abdülhak Hamid'in ölümünden üç bet 
gün sonra, biraz hayatından ve sanatin -
den bahsedip eserlerinden de birkaç par
çayı ihtiva eden iki küçük kitab çıktı. 
Bunlar lazımdı ve hatti böyle çabucak 
çıkarılmaları doğru idi; çünkü şairin öl~
mü, çok kimselerde, onun yazılarına bır 
göz gezdirmek; hiç olmazsa - fransızca • 
tabiri ile - chafızalarını tazelemek• ihti
yacını uyandırmıştı. Gerçi en doğrusu 
Makber'i, Finten'i, Tarık'ı açmaktı; fa -
kat bunlar herkesin kitabları arasında 
yoktur; onlan çarşıda bulmak da kolay 
değildir. 

Çabucak çıkarılmaları doğru oldu de -
dim; böyle acele ile çıkanlan bir işin iyi 
ve tamam olacağını iddia etmiyorum. İyi 
ve tam müntehabat, Abdülhak Hamid 
hakkında toplu bir fikir verebilecek olan 
kitab bundan sonra hazırlanabilir. O, bu 
iki kitabdan üç dört misli büyük, hatta 
belki bir kaç cildlik olmalıdır: nazım, ne· 
sir, tiyatro .•. 

Bu iki küçük kitabın birinde, Ahmed 

Sayfa 9 

C EDIEBÖVAT:=J 

Yahya Kemal haklıdır 
Bu broşür davası böyle devam edip giderse hakkı 

telif denen meşru bak yerin dibine geçecektir 
Yezen ı Hellt Fehrl Oz•n•or 

Cevad'ın tertib ettiğinde, (l) alakaya de- Eserleri makasa çarpan üstatlardan 
ğer bir iddia var: c ••. Hamid'in lisanı bi- ~ . 

· t ·•· "b" t Mehmet Akif Abdülhak Hamit Ahmet Haşım zım edebiyatcıların zannne tıgı gı ı ama • . . .. .. . .. . . . . . . . 
mile anlaşılmaz, eski bir lisan değildir. . M~hmet Akifın o~u:nu. uzerıne, ş§ı-ı Şımdi ne olacak ve bu ışın ıçın~en 
Hamid'in eserlerini okuyun, göreceksi - rın hır kısım eserlerını bır araya top· nasıl çıkılacak? Yahya Kemal hakıka· 

Galatasaray takımı niz ki bizim edebiyatcılar Hamid'e iftıra layan bir kitap neşrolun.muştu. Bu eser, ten mahkemeye müracaat edecek mi? 
etmişler ve Hamid'in halle arasında ta - şöyle böyle bir antoloji idi. Etmesi bir dereceye kadar hakiı olsa 

Milli küme maçları vesilesile An • oldukça sarsıntı geçiren Ankara takım- nınmasına engel olnıuşlardır., Bu sözü Bu antolojinin arkasından, başka bir bile acaba bu işi dostça halletmeğe im-' 
ltaragücü ve Gençlerbirliği ile iki maç Jarı bugün ve yarın son maçlarını An· hemen •paradoks, diye atmayın: Ahmed kütüphane Ahmet Haşim hakkında kil· kan yok mu? Hem niçin tabilerin ileri·~ 
Yapacak olan Galatasaray takımı bu - karada yaptıktan sonra geri kalan o • Cevad, Hamid'in bütün şairlerımıı gib~ çük bir broşür çıkardı. Bu, şöyle bôyle sini gerisini düşünmeden giriştikleri 
gün birinci maçını Ankara stadında ya yunlar için İstanbula geleceklerdir. bol bol arabi, farisi kelimeler kullandığı- bir antoloji bile değildi. Derken Ab - kazanç marazı yüzünden en değerli ya 
Pacaktır. Ankaranın iki takımı hakkında uzun nı inkar etmiyor; ancak ond; nisbcten ko- dülhak Hamid öldü. Bir kaç kütüphane zıcılar böyle birbirlerine girsinler? 

Milli küme maçlarında en az oyun boylu bir kanaatimiz yoktur. Güneş ta· lay anlaşılacak parçalar da bulunciuğu • ~ird~n, büyük şairin rast.gele eserle:i ~ültür alemi, san'at alemi içi_n _bu. • 
Yaptığı halde aşağı yukarı en iyi vazi- kımının kolaylıkla elde ettiği derece - nu ve bunlar bir araya getirilince olduk- uzerıne saldırdılar ve sevılen eserlerı- nun acı tarafları ço~tur, fakat ıyı hır 
Yette bulunan Galatasaray bugün bü • ler Ankarada hayli kilükali mucip ol· ça büyük bir kitab tutacağını söylcmcl{ ni, maruf bir takım şair ve muharrir· tek tarafı yoktur. Iyisi mi meseleyi 
tün nazarları haklı olarak üzerine çek makla beraber bu neticeleri o gün ol- istiyor. !ere toplattıklarını meşru bir mazeret hüsnü niyetle halletmeli ve bundan 
ll1ektedir. duğu gibi bu gün de biraz tabii gör • Ahmed Cevad'ın iddiasını genişletebili gibi ortaya sürerek Hamidname1er çı- sonra da bu yanlış başlayan harekete 

Galatasarayın son senelerde ne ka· mek lfızımdır . riz: Hamid'in bütün eserinin halk tara • kardılar. Artık cereyan almış, yürümüş bizzat kendimiz mani olmağa çalışma· 
dar büyük sarsıntılar geçirdiğini mem- İstan°bul futbolünün kaybettiği eski fından anlaşılıp sevilmesine mani ola • tü. Sırasile Yahya Kemal, Nazim Hik· lıyız. Yoksa bu broşii!' cereyanı böyle 
l~kette bilmeyen yoktur. Buna muka· oyuncular dolayısile gerilemiş olması, ,cak yegane şey lisanıdır. Yoksa eserinin met için de, evvelkiler gibi ihtimal bir devam edip giderse daha pek çok mev
hij hergün, her dakika bir sille yiyen her tarafta bir müsavaı vücuda getir- ruhu, halktan büsbütün ayrı , ·onun ta - günde ve bir gecede makas usulü top- cut veya mevcut olmıyan hiddetler şah 
Galatasaraya da hemen hemen hiç el diği içindir ki bazı takımlarımtzın An· rafından büsbütün anlaşılmıyacak. ona lanmış yazılarla ve iyi kötü birer mu· !anacak, pek çok dostluklar kırılacak, 
llıatan olmamıştır. • kara ve İzmirde fena net:celer alması yabancı gelecek bir şey değildir. Hamid'i kaddeme ile risaleler ortaya atılmağa ve bilhassa hakkı telif denen meşru 

İşte kendi yağile halH hamur olan haklı olarak bir t:ıkım endişeleri orta - köylüye değilse de kasabalılara anlat - başlandı. hak yerin dibine geçecektir. 
Galatasaraya bir vakitler cdü~üyor mu? ya attı. mak pek fıla kabildir. Bu, dil mesı::lesin _ Bunları, modern edebiyatımızın bü· Demek oluyor ki bu küçükten baş· 
Vur, gene vur, tekrar vur, fakat sert Milli küme takımlarının bugüne ka· den büsbütün ayrı bir iştir. Bugiinün en tün meşhur şahsiyetleri için aYni su - !ayan tehlikeyi önlemek de bütün ii •, 
\'ur.a dıyen İngiliz nazırı gibi vurul • dar Anksrada cereyan eden oyunlan • menus kelime1erJe, hatta köylü dili ile rette broşürler çıkarılacağı vfıidleri ta- kir ve san'at adamlarımn vazifesidir. 
ll'ıuş, fakat Galatasaray bir fikir, bir ga na şöyle bir bakacak olursak, Fener - yazan bir çok şairlerini gösterebilıriz: kip etti. Suyu kendimiz bulandırmayalım. 
Ye uğrunda çalışa çalışa bugünkü par· bahçe Ankaradan galip döndü. onların bir tek mısraının zevkim halka Hatta çıkarılan kitapların kapakla • Halid Fahri Ozamay 
~ak vaziyetile eski kuvvet ve kudretini B~iktaş da bir defa mağtfıbiyete uğ· tattırmak kabil değildir. Hatta daha ile- rı arkasında, şimdiden otuza yakın 
ıktisap etmiştir. radı. ri gideceğim: birtakım yabancı kclirnelcı meşhur edebiyatçının isimleri liste ha· 
b· Galatasarayın genç kadrosu uzun Güneş altı puvanla İstanbula döner· kullanmak, halk tarafından anlaşılmbk linde umuma bildirildi. 
ır tecrübe sahibi olmadan iyi futbol ken, takımlardan birine de bolca gol için değilse de sevilmek, kabul olunmal: Ben bu hale hayretle bakanlar ara-
~n~mağa başladı. Bu falihayırdır. Mil attı. için zaruri şartlardandır. Gerek hareket- sındaydım. Düşünüyordum: . 

kume maçları içinde Galatasaray Gü !erde ve kı\•afette, gerek lı·sanda sad,,lik Acaba bu memlekette hakkı telıf ne l İstanbul takımları Ankarada ko.zan· 
"-ş e, Fenerbahçe ile, Beşiktaşla bera- · halkın P"k ·hoşuna gı"tmez. Dikkat edin, denen bir hak, haberimiz olmadan il-
Ut? k dıkları galibiyeti, Istanbulda daha ko· " 

rü~ aldı. lav elde ediyorlar. yalnız kasabalılarda değil, köylülerde ga mı edilmişti? 
Ç berabere maç içinde yenileblle - " bile cllıgat parçalamak. meyli varrfır. Yahut, eserleri böyle makasa çar -

Cek vaziyetler geçirdiği gibi yenebile • Galatasarayın yapacağı iki oyun bu YanJış söyler, 0 başka. Fakat yabancı, pan şairlerin bu işde, ~iı:ıbılir ?el~i 
~ek anları da futbolun. cilvesi olarak kanaatlerimizi daha ziyade takviye et· nadir kelimeleri doğru kullanmasını bi • daha fazla tanınmak gıbı ·.nanevı bır 

aybeden Galatasaray Izmirdc hiç bir miş olacaktır. '1cnlere çabuk hayran 9ıur. Buııtm i~!n kazançla, m~vaf~katl~rı evvelden rni 
takıına nasip olmıyan dereceleri almış, Bizde oyuncu kendi bildiği, aklının zannediyorum ki Hamid'in, Namık Ke _ alınmıştı? Eger oyle ıse mesele yoktu, 
geÇ€n hafta İstanbula gelen Üçok ta - erdiği gibi oynar. Atletızm yapmamış, 'mal'in, Ziya Paşa'nın şiirleri, yabancı ke- fakat ya değilse? .. O .. z~~~n ?u. neşrı • 
kıınını da güzel bir oyunla rnağlüp et - saniyenin k1ymetini, eforun ne olduğu· limelerin manaları gösterilerek bastırıl _ yatın arkası çorap sokugu gıbı gele • 
ll'ıiştir. nu bilmeyen futbolcu, kendini dünya· sa halk onları seve seve okur. o şairle _ cek ve şüphesiz çok geçmeden b~r ta -

Bugüne kadar yaptığı altı oyuna gö· n.ın en büyük oy~ncusu diye tanıdığı i· ri~ eserleri bugün konuştuğumu: dile raftan itirazlara, hatta davalara mey • 
re hakikaten calibi dikkat bir vaziyet· çın onun kanaatıni deği~tirmek imka· .tercüme• edilsin demiyorum, 

0 
zaman dan açabilecekti. Çünkü bu şairlerin 

le b l G l b .. nı voktur - h .. wd hl d" u unan a atasaray ugun ve ya· J • tadları pek kalmaz; sadece kelimelerııı çogu enuz sag ır, ru arının ve ı · 
~ın yapacağı oyunlarla alacağı netice· Sürpriz ismini verdiğimiz gayri ta- 'manası, her birinin yanı başında veya al- mağlarının mahsullerini pek haklı ola· 

1 ere göre Milli kümede bir çok takım· bil _ne~i~eler. ge~işi. güzel. efordan doğ - tında gösterilerek ... Divan şairleri, Tt>v-1 rak kendileri basa~l~r ve~a bir kitap
arın da yerini hemen hemen göster - dugu ı~ı~ hı_ç_ hır ıdarecı kendi takımı· ,fik Fikret, Halid Ziya, Ahmed Haşim için çı.ya s~tıp ~ast.~rabılırlerdı. Pe~ y~km 
iniş olacaktır. na hakkıle ıtımad edemez . bunu söyliyemeyiz, ~nlarda yalnız cm ı hır tarıhte olmuş olanıarın da aılesı bu 

.. Ankara takımlarına gelince: Güç Ankarad~.n gelecek telefon haberle- değil, ruh ayrıdır. hakka tabiatile tevarüs etmişti. O hal-
tnustesna Gençlerbirliği oldukça iyi ri gayri tabu eforların neticesi oıabilir Halk tarafından kabul olunacaklar :). de? 
Vaziyette gidiyordu. amma normal h~berler beklediğimizi tekilerden iyi midir? fena mıdır? Bö~ le' İşte bil tün bu sua!lcrin altında giz-

l<:endi sahalarından dışarı çıkınca gizlememek de lazımdır!... bir şey sorulmaz: ikisi ayrı ayrı ik• koJ- !enen endişelerimde tamamile haklı 

Bulgar takımı şehrimize geldi 

Buıgaristanın Viladislav futbol ta • 

ltırnı dün şehrimize geimiştir. 
Bulgar takımı ilk maçı bugün Pera 

taknnıle yapacaktır. İkinci müsabaka 

da yarın Şişli takımile yapılacaktır. Bu 
günkü müsabaka Taksim stadında ya
pılacak, müsabakaya saat beşte başlana 
caktır. Bu maçtan evvel Galatasaray • 
Pera genç takımları oynayacaklardır. 

dur; ikisinin de iyileri ve iyi olmıyanları olduğumu birdenbire patlayan bir ha · 
,bulunabilir. Yalnız şunu söyliyebilınz: dise ile görüyorum. Mesele Yahya Ke · 
,halk tarafından sevilebileceklerini sar. _ mal broşürü yüzünden çıkmıştır ve şa· 
.dığımız şairler daha •alaturka. dır. ir, diğer bir şairi, Orhan Seyfiyi dava 

Nur ıı 1 A edeceğini söyiemiştir. Hatta, faz1a if -
u a 1 taç k ""dd · ·ı·~ k d rata varara • mu eıumumı ıgi! a a:-

( 1) 128 sayıfa, 25 kuru§ (Çığır kite: o _ baş vurmuş, fakat hadlsenin hukuku 
evi). 

Çocuklar oynarken bir arkadaşla"rını 
yaraladılar 

ammeye taallukunu görmeyen ve tama 
mile şahsi mahiyette telfıkki eden müd 
deiumumilik bu müracaatı reddetmiş -
tir. Bunun üzerine şair Yahya Kemal 
de şahsi dava ikame edecekmiş! 

Balatta Kireçhane sokağında 2 nu • Orhan Seyfi çok sevdiğım dostum · 
maralı evde oturan Adilin 7 yaşındaki dur. Yahya Kemalle dargın olmasına 
oğlu İbrahimle gene ayJJi sokakta Sa - rağmen onu san'atkar sıfatile takdir et
lamon oğlu 6 yaşında Menahim, e1leri- mesi de büyük bir kadirşinaslık hare • 
ne geçirdikleri bir karbit parçasını pat ketidir. Ancak, kimbilir hangi kitapçı· 
!atmak üzere yerde bir çukur kazmıcz - nın Yahya Kemalden müsaade a'ıp al· 
lar, içerisine su koymuşlar, dibine çivl madığmı e\·velden sorup sormadığın -
ile bir delik açtıkları bir konserve te· da tereddüdüm var. Şüphesiz kı bu ha 
nekesini, içerisine karbit de attıkları ta kendisinde değil, tabidedir, yJl • 
bir çukura yerleştirerek ateşlemişler • nız ne çare ki Yahya Kem::ı~ kitapçı • 
dir. Karbit patlıyarak tenekeyi fırlat • ya değil, kendısine hesap soruyor. Bu 
mış, tenekeyi orada duran Baruh oğlu gün buna onun katla: ec;ef duyanlar · 
Salomonun alnına isabet ederek yara - dan biri de benim \'e şiiphesi.l bütün 
Jamıştır. Salamon tedavi altına alın • dost edebiyatçılar da hunu böyle dü -
mıştır. şünmektedirler. 

Fenerbahçe - Güneş 
Milli kümenin mühim oyunlarından 

biri de pazar günü Kadıköy stadında 
Fenerbahçe il~ Güneş takımları arasın· 
da yapılacaktır. 

İki hafta evvel İzmirde yaptığı maç· 
ların birinde mağlup, diğerinde berabe
re kalan Fenerbahçeye mukabi: An • 
karada iki ve İstanbulda İzmire karşı 
bir galibiyet kazanmış olan Güneşin 
bu haftaki maçları haklı olarak birden· 
bire ehemmiyet kesbetmiştir. 

Güneş klübü çok kısa olan te~ekkü· 

lü içinde Fenerbahçeye hemen hiç bir 
defa büyük bir faikiyet gösterememi~ 
ise de her yaptığı oyunda hemayar biı 
rakip olduğunu da he: zaman ispat e· 
den oyunlar oynamıştır. 

Güneşin Ankarada yaptı~ı maçlar 
için Paristen getirdiği merkez müha -
cimi Rasihi bu defa da civar çiftlikler· 
den birinde idman üstünde bulundur
duğu kuvvetle söylendiğine göre Gü -
neş bu maça Fenerbahçeden fazla e
hemmiyet vermekte olduğunu anla: · 
maktadır. 

Karşı karşıya gelen rakiplerin klüp 
dostlukları ne kadar iyi olursa olsun 
sahadan mutlaka muzaffer ayrılmak i
çin sarfettikleri kuvvet çok defa iki ta· 
r::ıf ı birbirine sokacak ktıdar ileri var • 
mıştır. 

Bucrün Günes tak?mı formunun en o • 
yük,ek noktasında bulunmaktadır. 

Bu aralık oldukça müşkül vaziyette 
olan Fenerbahçeyi bu kndar zayıf bir 
zamanında yakabyan Güneş takımı 
her şeye rağmen bütün kuvvetile o • 
yuna yüklenecek ve Fenerin bu halin
den istifadeye çalışal.!aktır. 

Daha sahaya çıkmadan herkesin a!~
lından kolaylıkla geçrrdi~i Fenerbahçe 
takımı kadrosu bu me\·sım sonunda hay 
li sarsılmış, her hafta sahaya takım 
birbirinden farklı olarak çıkmağa bsş· 

lamıştır. 

İstanbul şampiyona:>mda milhim bir 
rol oynayacak .olan pazar günkü maça 
sade milli küme vaziyPtı dolayısile de· 
ğil, bu bakımdan da ~hemmiyet vermek 
lfızımdır. 
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lsT ANBUL VILA YETi DEFTERDARLl.ÖINDAN: lstanbal asliye S ci hukuk mahkemtslll • 
den: Beyoğlunda Taksimde mukim ve tütün 

İnhisar idaresi sigara fabriknsında mUst.ab· 
dem Nuri vekili avukat İbrahim Enüstün ta· 
rafından Fatihte İtfaiye caddesinde ÇinUl <>-" 
dalar sokağında 6 No.da muk!m Milyesser a· 
leybine mahkememizin 37/604 No.lu dosynsi• 
le açılan nez'i veH\.yet davasından dolayı ~ü: 
del aleyhe gönderilen dava nrzuhal sure 
mübaşir tarafından mumaUcyhiıı mezkur ııd 
resi iki sene evvel terked!p bir semti meçhule 
gittiği şerhile bllfl tebliğ iade erlilmlş ve ff, u. 
M. K.nun 141 el maddesi mucibince bir af 
müddetle ilanen tebligat lfasınn karnr veril· 
mlş olduğundan müddeialeyh Müyesserin bU 
müddet zarfında mahkemeye mürncnatln dn· 
va arzuhalini tebellüğ \'e on glin tçlnde ccvnb 
layihası vermesi lüzumu tebll~ mnknmınıı ka· 
im olmak üzere ilan owınur. (876! 

Emlik ve Eytam Bankasından maaşlarını kırdırmak isteyen zat maa,ıarı sahiplerinin 
malmüdürlüklerlne vize ettirmek için müracaat günleri: 

Eylip, Fatih, Emin3nü, Beyoğlu, Bqiktq, Üsküdar ve Kadıköy Malmödürlüklerinden: 

ÇarJ&mba : 2161931 Mülki Askeri Yetimleri. 
Perşembe : 3/6/937 ,, " " Cuma : 4161931 

" " 
Mütekaitlen 

Cumartesi: 5/6/937 " ,, 

Mütekait, dul ve yetimlerin Haziran, Temmuz ·ve Ağustos/937 
üç aylık maaşlarının tediye günleri ..• 

Tarihi Eyüp Malmüdürlüğünden: Eminönü Malmli dlirll\ğünclen : Üsküdar Mal mUdlir'Uğünden: 

Pııza rteıi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

7-6-937 

8 " " 9 ,, .. 
10 ,, " 
11 " " 
12 " " 
14 " " 
15 ,. .. 
16 " " 
17 " " 
18 " • 

Pa:ıartesi 7 /6/9'Sf 
Sah 8 ,, ,, 
Çarşamba 9 ,, • 
Perşembe 1 O ,, " 
Cuma 11 ,, • 
Cumartesi 12 ,, • 
Pazartesi 14 ,, ,, 
Sah 15 ,, ,, 
Çarşamba 16 ,, ,, 
Perşembe t 7 ,, ,, 
Cuma 18,, ,. 

Müllciyc yetim • • 
tckaütleri 

1 50 
51 - 100 

101 - 150 
151 - ili 

Ailiri yetim ve 
Müteknitlcri 

1 
151 
301 
451 
601 

150 
3CO 
450 
600 
ili 

Mülkiye yetim ve 
tekaütleri 

1 300 
301 600 
601 900 
901 1200 

1201 1500 
i501 1800 
1801 2100 
2101 - 2300 
2301 - ili 

Askeri yetim vC 
tcknütleri 

ı 300 
301 60'.> 
601 900 
901 1200 

1201 1500 
1501 1800 
1801 2100 
2101 ~400 
2401 - 2700 
2701 - 3 ()() 

Mülkiye yetim ve 
tclı:nütleri 

1 300 
301 565 
566 779 
780 1015 

1016 1277 
1278 - 1454 

Askeri Yetim ve 
Tckııütlcri 

1 450 
451 - 1071 

I072 - 1488 
14b9 - 1939 
1940 - 2413 
241 4 ~842 
2843 - 3139 

Fatih MalmOdDrlilğtınden: 
3001 - ili 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: Beyoğlu . MalmüdiirlüğDnden: 

Mülkiye yetim .. 

Miitebitleri 

l 250 
~51 - 600 
601 - 950 
951 - 1300 

1301 1650 
16) 1 1900 
1901 2200 
22ôl 2500 
250 1 2800 
2801 3200 

Aa. Yetim 'ft tckaütlcri 

1. ci ki~ 2. ci itişe 

1 - 300 3001 - 3250 
301 - 600 3251 - 3600 
601 - g )() 3601 3000 
951 1200 3901 4200 

120 ı 1500 4201 45u0 
1&11 1800 4501 4800 
1801 2000 4801 5000 
2001 240!) 500 1 5300 
2401 2700 5301 5600 
2701 - 3000 5601 5950 

Mülkiye }elim ve 

telcaütleri 

1 
201 
401 
601 
801 

1001 
1201 
1401 
1601 
ıso1 

200 
400 
600 
800 

1000 
12 J() 

1400 
1600 
,800 
ila 

Aa. Yetim ve 

tckaütleri 

1 
301 
601 
901 

1201 
15')1 
180 1 
2 101 
240 1 
2701 

300 
600 
900 

1200 
1.500 
1 UlO 
~ı oo 

- ~4(,0 
27CO 

- ila 

Mülkiye yetim ve 

tekaütleri 

1 
381 
Sol 

1301 

380 
80J 

1300 
lo25 

Aa . Yetim Ye 

tekaütleri 

1 500 
501 1000 

1001 1500 
1501 2\JtıO 
2uoı 3000 
3001 35.JO 

avans. 

·--------
Kayıp: 931" senesinde Darlişşafııka Lise • 

slnden aldığım tasdikname 1'.aybolmu§tur, ye• 
nlsini alacağımdnn eskisinin hükmü yok • 
tur. (874) 

Cihat 

Kayıp : Senedi resmi, mnaş ~üzdanı ve 
nüfus cüzdanımı 27/5/ 37 de kaybctUm. Ye • 
nisinl çıkartacağımdan e:ıkl!ertnln hükmü ol· 
madığını ilan ederim. (875) 

Emekli o;retmen 
Hüsnü Erdeın 

Bqiktaı Malmüdürlüğiinden: 
Mülkiye yetiD' •• 

telı:aü tleri. 

1 - 351 
351 - 7LO 
701 - ili. 

A•keri yetim .. 

tckaütlcri. 

1 - 350 
351 - 700 
701 1050 

10.51 1400 
1401 1750 
1751 ilci 

~ - Zat maaşları sahiplcriniı'. muayy~ n günlerde gişelere müracaatla maaşları ru almaları lazımdır. Aksi takdirde istih kakları 
2 - Tediyata sabah saat 9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadar devam clunacak tır. 

umum tediyatın hitam:nda veri lccektir. 

·-------------------------------------------------------·-:----------------------- Beyoğlu Vak1f4ar Oirektör.üJü ilan ları 
. o 

KUMBARA BIRE, 
l()()Ü 

-
Kiralık Emlak 

Semti meşhuru mahallesi 
Beyoğlu KaınH~atun 

, 
> 

Kasım paşa 

> 

> 

, 

> 

Hüseyinağa 

G. Hasanpaşa 

, 

Cadde ve sokak 
Kızılcık 

Papatya 

Yenişehir 

Atik Tersane kapısı 

Mektep 

> 

> 

No. sı Cinsi 
24 Hane 
2 Dükkan 

58 
32 

8 

> 

Oda 
Dükkan 

17 > 

20 > 

22,24 Kagir Ahır 

TARLADIR , 
, 
> 

Dere boyu 

Havuz kapısı 

Kayık iskele 
Havuzkapısı 

200 zira arsa 
41,43 Dükkan 
37/39 Ahır 

---
-., . 

, 

Galata 

Beyoğlu 

Boğt>F.içi 

• 
Beyoğlu 

Galata 

> > 

Bedreddin > 

Kemankeş K . Mustafa Pş. 

Asmalırncscit Asmalımcscit Çeş

me arkası 

Arnavutköy Tevfikiye camii al
tında 

• 
Hüseyinağa 

> 

Sakızağacı 

Eski gümrük 

> Arsa 
41 300 arşın arsa 
43) Mağaza ve odalaJ 

68) 10/36 hisse 
70) 
59 Oda 

42 Dükkan 

38 
55/53 

24 
Hane lh hisse 
Mektep mahalli 

- · '~ ""''~- Pangaltı 

Hasköy 
Sütlice 
Beyoğlu 

Nişan taşı 

Şişli 

Kemankeş 

Karaköy 
Keçe piri 
Mahmutağa 

Rum kilisesi arkası 
Ok meydanı 
Hamam 

106/l 
106 
106 

Arsa 

- .14'"-. 

_.A .. - - .l t., I 
- • .ı.JE., "~~ "'-

~ ''4_-' . .,,,.. 
. ",, . 

Boğaziçi 

Galata 

Beşiktaş 

Galata 

, 

• 
• 

Beyoğlu 

Kamerhatun 
Muradiye 
Mecidiyeköy 

İstin ye 

Keklik 
Cami yanında 

Mahmutçavuş ca 
mii içinde 

Yenicami Perşembe pazarı 

Sultanbeyazıt Yenişehir 

Şcnlikdede Yeni yol 
> > 

Yenicami Mamutpaşa Han 
alt kat 

> Mehmet Ali Pş. 

Hanı üst kal 
, , 
> • 
> > 

K amerhatun Kızılcık 

25/36 
43 
2 

99 
42 
2 
4 

Bahçe ve Bara~ 
Çeşme h aznesi 

Hane 
Dükkan 
İki oda 

Bahçe 

Dükkan 2/8 hisse 

Hane 
> 

> 

42 Oda 

47 Yazıhane 

53 Oda 
55 
58 

19 

> 

b iritt0 
Apartımanın 

--~~--------------------------------~--------
daire 

aıu11" 

Satılık Vapur 
Denizyollan işletmesi Müdürlüğünden: 

İdaremizin Gülcemal vapuru hali hazı rile satılacaktır. 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere İdaremiz levazım şefliğine müracaatları ve en 

geç 7 Haziran 1937 günü saat on yed i buçuğa kadar kat'i tekliflerini Müdürlü-
ğümüze yapmalan lazımdır. (3029) 

• , , 19 Apartımanın 

l l f ' daire 
D Ş T A B 8 Taksim Firuzağa Sıraserviler Sir - 5 Hane 

RATiP TORKOGLU keci mescit d 
Ankara ettddesinde : Meserret oteli Topane Çavuşbaşı Tramvay 19 İzari Mehın~tcfe~~ 
k ı camii altındakı od9 

·arşısında (88) No. lı muayene ın- k ii~ 
nesinde hergtln saat on dörtten I Yukarıda yazılı Vakıf mallar 31/Mayıs /1938 sonuna kadar kirnya verilme .. 0a 
(19) a kadar kabul etmektedir. zere arttırmaları temdit edilmiştir. İstek lilerin 2/ Haziran/ 1937 çarşam~a .~7) 
~------------' saat 14,30 da Beyoğlu Vakıf!:_ Direktörlüğü Akarat kalemine gelmelc~ 

.>on çıkan son Keskı·n 
derece müessir Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sA~İ~ç~~·~~rı 
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[ Meraklı ve Faydalı 1 
Parlementonun saati 

İngiltere parlamento binasının saati 
bundan iki sene evvel tamir edilmişti. Sa
atin etrafına büyük bir iskele kurmuş -
lardı. Bu resim o zaman alınmıştır. Saa
tin ne deı:ece büyük olduğunu anlamak 
için saatin yanında duran adamla muka
Yese etmek kafidir. 

• • • 
Otomobilin önünde 

koşan adam 

SON PO ST A 

Dolapta bağlı bulunan hırsız 
Herkes gibi çalışıp para kazanmaktan 

kaçınan ve hayatını şunun bunun malını 

çalmakla temin eden hırsız, bir gün bir 
mobilyacı dükkanından içeri bakıyor; 

kendi kendine söyleniyordu: 
- Burada da yükte hafif, pahada ağır 

bir şey yok ki aşırayım. 
O, bunu söylerken dükkana bir müş -

teri girdi. Hırsız müşteriye dikkat etti. 
Her halde paralı bir adamdı. Gardropla· 

nn en iyisinin önünde durdu. Dükkan 

sahibine fiatını sordu. Pazarlık bile et -

meden: 

Hırsızlardan biri ötekine sordu: 

- Gardrobu görüyor musun? 

- Güzel bir şey. 

- Yeni de alınmış! 
- Her halde içine eşya koymuşlardır. 

Dosdoğru gardroba yaklaştılar. Hır -
sızlardan biri gardrobun kapısını açtı. 

- Bunu hemen benim evime gönderin! 

Dedi. Dükkan sahibi müşterisini se -
vinçle kapıya kadar teşyi etti. Müşteri 
çıkmıştı. Dükkan sahibi onun arkasm -

dan bakıyordu. Hırsız bunu fırsat b\ldi. 

Dükkan sahibine görünmeden dükkamı Birdenbire şaşırdılar. İçeride bir adam 
girdi. Ve biraz evvel satın alınan gar - vardı: 

drobun kapağını açıp gardrobun içine 
süzülüverdi. - Sen kimsin? 

- Ben ben şey! 

- Anlaşıldı. Sen faresin! 
- Yok canım, ben de sizin gibi insa -

nım. 

- Nasıl bizim gibi insan, biz hırsızız. 

- Ben de hırsızım. 

- İşte o olmadı. Buradaki eşyayı biz 
arkadaşımla aramızda tnksim edeceğiz. 

Sana gelince, bir üçüncü için eşya ayır

mayı düşünmedik. 

- Hırsızım! 

- Hırsızın eli kolu bağlısını da şimdi 

görüyorum. Mademki böyle duruyorsun, 
bağlı olduğuna göre de znrarsızsın. Hele 

ben bir polise haber vereyim de gele -
yim. 

Polise koştu. Polisler gelip bağlı hır -
sızı yakaladılar. Bu sırada ev sahibi de 
evin vaziyetini görmüştü. Bir çok kıy 
metli eşya yerli yerinde değildi. 

Nihayet vaziyet anlaşıldı. 

Polisler: 

- Düş önümüze de, dediler, seni bağ

lıyan, evi soyan hırsızları bulalım. 

Evi soyan hırsızlar civarda bir yere 

gitmiş, eşyaları saklamış, bir kahvede 

oturmuş. Bu eşyayı ne suretle araların -
da taksim edeceklerini konuşuyorlardı. 

Biraz evvel bağlanan hırsız 

bağlıyanları kah\·cde görünce: 

- İşte bunlar! 

kendir.i 

1 Oyunlar, eğlenceler l. 
Bu züraf eyi yapabilirsiniz 

Bu zürafeyi siz de yapabilirsiniz. Eski 
zil teli bulursunuz. Eve1a bir tel parçası• 
nı cA> şeklinde görüldüğü tarzda katlar .. 
sınız.. sonra ikinci bir tc1 parçasilc cB> 
şeklini yaparsınız ve ayakları da gene 
cBa şeklindeki gibi hazırlar cC> şeklin "' 
deki gibi eklersiniz. Daha sonra cD> de 
görüldüğü gibi üzerini gene aynı cins tel 
le katlarsınız .. işte bir zürafcniz oldu. 

* Yüz boyama oyunu 
Oyun fazla kalabalık arasında oynn ' 

nırsa çok tatlı olur. Yalnız oyunu tarif e· 
derken cyüz boyama oyunu> demez, ccid 

diyet oyunu> dersiniz. 
Oyunu bilen sizsiniz değil mi? Kimse

ye göstermeden elinizi islersiniz. Arka • 
daşlarınızı bir halka haline getirirsini=.. 

Siz de bu halkanın arasma k3rış!rsınız. 

Şimdi, arkadaşlar, dersiniz, bu oyun 
ciddiyet oyunudur. Hiç kimsenin gliıme• 
mesi liiz.ımdır. Gülen cezalanır. Ben ya..' 

nırndakine ne yaparsam, o da yanındaki .. 

Kırk sene evvel otomobil gibi motörlü 
\ıasıtalar şehirlerde pek görülmezdi. Lon
drada ilk otomobiller, şehrin sokakların
da giderlerken kaza yapmamalarını tc • 
illin için önlerinde bir de bayraklı adam 
ltosardı. Bugünkü otomobil stlr'atini dü
f\inün, bir de ilk otomobillerin süı 'atini. 

Dedi. Polisler ikisini de yakaladılar. 
- Öyle amma, ben buraya daha evvel Üç hırsız birden ele geçmiş, eşynlar da 

Biraz sonra dükkan sahibi iki hom:ıl gı"rdim. ne ayni şeyi yapacaktır. 
bulunmuştu. 

buldu ve gardrobu hamallara verip go·n .... Siz yanınızdakinin burnunn parmağı -
• * • - - İş evvel girmekte değil, iş bilmekte. • ....................................................... -

derdi. nızı dokunursunuz. Tabii o ciddiyctiru 

Bir İnsan ne yer ne içer? 
Ualettayin bir adam bütün ömründe 

!le. Yer, ne içer bunu bilir misinız? 
lşte bunu da hesaplıyanlar olmuştur. 

~unların hesabına göre, bir insan · 255 
. ental ekmek, 18 ton et yermiş. Ve iç _ 

tıklerı· ·· t b · · b· su, su , şer et gıbı şeyler de elli 
ın litre tutarmış. 

Hamallar gardrobu zorlukla kaldır -

dılar: 

- Amma da ağır şeymiş! diyorlardı. 

Güçbe)a taşıdılar. Ve nihayet verilen ad
rese götürüp bıraktılar. 

Hırsız dışarı kulak verdi. HamaUann 

ayak sesleri uzaklaşmış, kapı kapanmı.j -
tı. Hırsız: 

• • • - Fırsat bu fırsat! dedi. Gardrobun 

Senbernar köpekleri kapısını araladı. Epey sarsılmıştı. Başı 
Senbernar dağında köpekler vardır. Bu gardrobun iki yanına çarpmaktan epey 

ltöPeklere Sen - acımıştı. 
bernar köpeğ.i der - Çok çektim amma, nihayet burada 
ler. Bunlnr yo - istediğime kavuşurum! 
llu kaybedenlerin; 
Soğuktan donmak Diye düşündü. Tam bu sırada dı~arı-
ij.. dan ayak sesleri duydu: .. ere olanların 

imdatlarına koşarlar. Bu köpek • - Eyvah ev sahibi geliyor. Gene gar-
Jerden Tibette de istifade etmeyı düşün- droba kaçtı. Kapıyı kapadı. 
lrı~şler .. Ve Tibete bir çok köpek götür- Ev sahibi gelmemişti. Gelenler de o -
~uşler. Bu cins köpekler orada da şimei pun kibi hırsızdılar. Eakat onlar iki ki
y:nbernar dağlannda yaptıkları hizmetj j şi i~i. ~e ka~ıya anahtar uydurara!<: iç('-

Pıyorlarmış. ri gırmışlerdı. 

Yeni Bilmecemiz Kol saati 
veriyoruz 

.. Resimde bo~ olan r----ır---r---r--..,-----:;=:====: 
dort köşelere aşağı -
da Yazdığımız ma 
llalara gelmiş keli 
ll'ıeleri bulup yaza 
'aksınız. Sonra res
~i kesip bize gönde-
11.rslniz. Bir kişiye 
b~r kol saati, diğer ,, __ __; 

Yüz kişiye de ayrı 
'Yrı hediyeler vere -
te"'· aız. Bu hediyeler 
trasında Son Posta - ı---
l'lın kü" ··k k çu o uyı: -
;11arı için yaptırdı· 
Jl tnız üzerinde cSC'ln 
b osta> yazısı olan aynalar, diş fırçaları, 

ardaklar, ve kalcmtraşlar da vardır. 
Dördüncü sıra - İiave. 
Yukandan aşağı: 

Soldan sağa: . ~irinci sıra - İnsan. 
l3ir· . ı Üçüncü sıra - Bir devre adını veren 
İki~n~ı sıra - Ata binen kimse. güzel bir çiçek. 
U .. cı ~ıra - Kırmızıya yakın bir renk.! Dördüncü sıra - Ne sıcak ne de so-

Çuncu sıra - Al giymiş kimse. ğuk. ' 

- ~imdi ben size gösteririm. 

- Ya demek öyle. 

İki hırsız birlik oldular. Gardroptaki 

hırsızı bir iple sımsıkı bağladılar ve ge

ne gardrobun içine hapsettiler . 
Kendileri de derhal faaliyete geçtiler. 

Sağda solda gördükleri para eder eşya

yı çıkınlara doldurdular ve savuştular. 

Evin sahibi evine geldiği zaman gar -

drobu gördü. Ellerini zevkle oğuşturdu: 
- Oh ne iyi, ne güzel gardrop, şunun 

kapağını bir açayım. Kapağı açtı. Ve bir

denbire bir adım geri fırladı. 

Gardrobun içindeki bağlı adamı gör -

müştü. 

- Sen kimsin? 
- Ben misafirim. 

- Misafir mi, nasıl misafir .• 
- Şey ben şeyim! 

~Mumya mısın? Nesin söyle baka -
yım! 

j ÇOCUK 
PORTRELERi 

Ankaradaki küçüklerden Çetin Şenüren 

Muallim - On tane cevizin olsa, beşi
ni bana versen; sana ne kalır. 

- Talebe - On! 
Muallim - Beşini bana veriyorsun, 

nasıl on kalır. 
Talebe - Ben beş ~eviu vermek niye

tinde değilim de ... 

muhafaza edecek, ayni şeyi yanmdakina

yapacaktır. Böyle bir devir y3ptıkuın 

sonra siz bu sefer alnına parmağınızı sü• 

rer, alnını karalarsınız. 
Üçüncü ve dördüncü defalarda yanak· 

!arını karalarsınız. Tabii diğer arkadaş .. 
larınız vaziyeti gördükleri için kendile-

rini gülmekten 

Siz: 

menedemiyeceklerdir, 

- Oldu, bitli .. dcrsinir:; hepiniz cezalı; 

sınız. (Yanınızdaki arkadaşınızı göster'.?! 

rek) yalnız o oyunu cezasız bitirmiştir. 

O, memnun etrafına bakınırken bir ay. 

na alır. 

- Cezasız bitirdiğin için bu aynaya ba 

kabilirsin! 
Dersiniz. Aynaya bakınca ne hale gt>l 

Resimli Hikay e 

Hapishaneye 
• 

gıren ressamın 

yaptıkları 
Ressamı hapse koymuşlardı. Ressam 

hapse girer girmez derhal çalışmıya baş
ladı ve hapishanenin penceresinin par -
maklıklannı uğraşa uğraşa kırdı. Orn • 
dan kaçacak mıydı? Meğer bu kadar zah
mete kaçmak için değil, karşıdaki man -
zarayı görüp resmini yapmak jçin kat -
lanmış. 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

su.~-~~,~~.,,~:.~;~~m Muamele vergisinin cibayet 
İSTANBUL 

1~~~~ ~~~~;a~rk musikisi, 12~0: Hava- tarzı degv iştirilmedi 
dis. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 1 

- 409 - l - 413 -
Kadında evvela namus, sonra Erkek karısına kendisi kadar 

güzellik ehemmiyet vermelidir 
Kadında ilk evvela namus, sonra gü- 1 Hayalimde yaşattığım erkek tipi orta 

zellik aranır. boylu, sarışın, mütevazı bir şekilde haya-
.. l~ 'tını kazanabilecek, bir tahsil ve mevkie Tipine gelince sarı saçlı, mavi goz u, 

pembe yüzlü, ı,60 boyunda olmalıdır. malik olmalıdır. Evine, sadık bulW\ma11t 
Tabiati: Güler yüzlü, temiz, sakın ve eşine kendisi kadar ehemmiyet verme-

hl~ ~~ 
Tahsili: Azami lise mezunu olmalıdır. Üsküdar Açık türbe DavudoğhL sokak 

Salihli : Hasan Dii.zgün No. 24 de Rühsar Vchal 
(Sarih adresi malıf uzdur) - 414 -
- 4to - Kadm çok söylememeli ! 

Kılıbık bir erkek yuvasım Benim arzu ettiğim kadın şöyle olma-

es 'ut edemez )ıdır: m v • Saçları uzun, boyu orta, beli ince ve 

Ak§am ne§riyatı: Muamele vergisinin tamamlle gümrükle-
18.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Bayan re ircaı ve dahili mamulattan muanıele ver

Kızılay tarafından türkce tangolar. 20: Fasıl glsl alınmaması hakkında teşebbuslerde bu
saz heyeti. 20.30: Ömer Rıza tarafından a- ltınmak üzere Ankaraya gltmlt olan Milli 
rabca söylev. 20.45: Fasıl saz heyeti, (saat Sanayi Birliği Hey'eti dün şehrimize gel -
ayarı). 21.15: Orkestra. 22.15: AJans <e bor- miştir. Maliye Vek~eti, verginin şimdiki cl
sa haberleri. 22.30: Plakla sololar, opera ve bayet usulünün değişUıilmesinı, varidat nok
operet parçaları. tnsından muvafık bulmamıştır. Bu suretle 

YARINKİ PRO GRAM 
30 - ::\layıs - 1937 - Pazar 

şlmdlllk vergide bir tadtıiı.t yapılmamıştır. 

Bu hususta ileride başkaca tetkikler yapı -
lacaktır. 

İSTANBUL 
Ö 

Küçük sanayicitet memnun 
ğle ne§riya tı: 

12_30: Plakla Türk maslkisl. 12.50 : Hava- Muamele verglslndc tadlUit lsteyenlıır bü-
yük sanaylcllerdi. Bunlar, kuvvei mnharrl -

dis. 13.00: Beyoğlu Halkevl gösterit kolu ta- kesi beş beygirden veya amele adedi 10 dan 
rafından blr temsil. .. 

. aşağı bulunan muesseselerln de muamele 
Ak§am ncşrıyatı: \ergisine tabi tutulma:ıını istemi-ılerdi. Hal-
18.30: Plakla dans muslkls!. 10.30: Kon!e-

1 

bukl, küçük sanayiciler, teşviki sanayi ka -
rans: Or~u ~~ylavı Selim Sırrı T~.rcan tara- nunundnn istifade ettiklerinden, kendile -
fından <Ingılız terbiyesi). 21): Muzeyyen ve rlne vergi teşmil edildliil takdirde yazlyet -
arkadaşları tarafında'! Tiirk rr:uslklsi ve !erinin tehlikeye gireceğini düşünerek İktı -
halk şarkıları. 20.30: Ömer Rıza taraf111dan - • - ~·~ • · ·- ·-. . ~-·-· .. ·----
arabca soylev. 20.45: Muzaffer ve arkadaşla- - '•••••••• 
rı tarafından Türk musikisi \'C halk şarkıla- ,stanbul Borsası kapanış 
rı. (Saat ayan). 21.15: Orkestra. 22.15: A -
jans ve borsa haberleri. 22.30: Plakla solo - fiatları 28 - 5 - 1937 
lar. opera ve operet parçalan. 

Hayalimde yaşattıgım erke~ yuva~ına, vücudu kendisine göre uygun olmalıdır. 
eşine ve yavrularına sonsuz hır sevgı ta- Kocasına karşı gelmemeli, çok söylcmc
şıyan bir erhek olmalıdır. ,meli, evine karşı büyük bir dikkat sar

Mevkii içtimaisi yüksek, y~vasın: refah fetmeli, aza ve çoğa kanaat etmelt, kom- /ki evrak 
ile geçindirecek de:eced~ b~.r vazıfe sa- _şulannın hatırını kırmamalı, ıyi geçin- istasyonu yapılıyor 

PARALAR 

hibi bulunmalı, ahlakı duzgun, boyu or- melidir. 
zl · .. l · yec:ı·ı saçları Sultanahmet medresesinin hazı·neı' ta, omu arı genış, goz en "' ' Velhasıl gönül kimi severse güzel odur. 

şıyan bir erkek olmalıdır. Seyhan: Ham:a evrak istasyonu olarak kullanılmas: te-
Yuvasında daimi bir hakimiyet göster- ---· --· · ·--· · · · · · - • · · · · · ·• karrür etmiştir. İstanbul müzeler u · 

meli, kılıbık bir erkeğin evine, ~şine ve ı.ıı~•••••••••••••ı• mum müdürlüğü bura.va ait tamir ve ı 
yuvasına vereceği saadet bence boı ve 1 ç 1 L LE R ve LEKELER 1 tanzim keşifnamesini hazırlamı!'ltır. Bu i 

d 1 kesifname İstanbul Naf!a hev·e~i fen -manasız ır. B ) . Ek . . I . ~ 
Ankara Leman a samın sırı · niyesincc tetkik edilmektedir. Evrak 

(Sarih adresinin ne§rini istememiEtiT) ile t amamen zail olur. tasnif mütehassısı Fekete Topkapı sara
yındaki tarihi vesikaları tasnif ile meş
guldur. Tasnif memurlarına 8 memuc 
daha ilave edilmiştir. 

411 -

Kadm şıklığı sadelikte bulmalı! 
Sevebileceğim genç kızın tipi: 
Teni beyaz, ela gözlü, uzun kirpikli, 

kaşları siyah hilal şeklinde, uzun boylu, 
balık etinde, siyah bukleli saçlı, küçük 
ağızlı, beyaz dişli. 

Tabiati: Tuvaletini sadelikte bulur, 
tahsili orta, kocasına hürmetkar, çocuk
larına merbut, musikiden anlar bir genç 
kız. 

Adana Misis nahiyesinde 
Muhiddin Arisoy 

• Son Poıto n rıın tclrilcoaı : 37 

Endüliis -$öv ~es· 
Abdurramı 

- Kaçmak mı?.. Ah, affedersiniz, 
Madamlar ... Onu, henüz bana hiç kim
se öğretmedi. Sizin de bana bôyle bir 
şey öğretmemenizi rica ederım. Bence 
henüz meçhul olan bir tehiikeden dola
yı, beni saklamak için göstermek iste
diğıniz fedakarlığa cidden teşekkür e
derim. Eğer, rahat ve sükun içinde tat
lı bir uyku çekmeye ihtiyacım olmasay
dı, bana ibzal ettiğiniz nazikane misa -
firperverlikten bol bol istifade eder -
dim. .. Maamafıh, Barbarlığm henüz 
ortadan kalkmadığı bu memlekette, si-

zi yalnız başınıza terkedemıyeceğım, 
şimdi llıtfen bana otelimı gösteriniz. 
Ondan sonra da, sizin ikametgahınıza 
kadar gideriz. Si~i bıraktıktan sonr.a, 
ben avdet ederim. 

Ya:ı:a~: A. R. 

larmda garib bir tebessüm uyanmı~ • 
tı: 

- Yemin ederim ki; hu kadınlar u· 
zun uzadıya benden bahsedecekler .. ve 
hiç şüphesiz ki, budalahgınu. hüküm 
verecekler ... Ne yapalım? .. Varsın öyle 
olsun. Bizim meşhur adsız şövalye gibi 
macera budalası değilim ya .. . 

Diye mırıldanmıştı. 

* 
KRALİÇENİN ODA HİZl\IE'l'CİSİ 

Muhteşem bir yatağı her tarafından 
saran ince ve zarif danteller aralanmı~
tı. Bu dantellerin arasında, nefis b!r 
kadın kolu uzanmıştı. Yan:ndakı sede.f 
işlemeli taburanın üzerinde duran kil· 

Diye cevab vermişti. çük bir abanoz tokmağı almış .. yanın · 
Kadınlar, bu teklifı kabul etmişler - daki ince bakır tepsiye vurmıya ba!ila· 

di. Evvela Abdurrahmana oteli göster- mıştı: 
m!ş!erdı. Oradan da ilerliyerek bir kaç D d d - an.. an.. annnn ... 
sokak dolaştıktan sonra, hüyük bir ko· Odanın kapısı açılmış; içeriye genç 
nağın küçük bir avlu kapısının önünde Ye oynak bir kadın girmişti. Şuh bir te· 
durarak: bessümle gülerken, yerlere kadar iğil· 

- İşte, geldik. miş: 
Demişlerdi. - Haşmetli kraliçe hazretlerinin, bu 
Abdurrahman, kadınlnrı nazikane günü de mes'ud ve memnun geçirme -

ta\·ırlarla selam!nmıştı. Ve onlar, o kü· !erini temenni ederim. 
ç::ik kapıyı anah'arla açıp girinceye ka· Demişti. 
dar arkalarından bakmıştı. Tüllerin içinden, mahmur bir ses söy-
Yalnız kalan genç Berberinın dudak- lenmişti: 

İstanbulda bulunan büyük medre -
selerden birinin daha hazinci evrak is· 
tasyonu yapılması haJ;:kında müzeler 
umum müdürlüğünce tetkikat yapıl -
maktadır. 

Ankarada da büyük bir hazinei ev -
rak merkez binası inşa olunacaktır. İs
tanbul şehrinin muhtelif semtlerinde 
karmakarışık duran evrak Sultanah -
metteki istasyona yerleştirilecektir. ,,., 

Asherlih işleri: 

- Kraliçe .. zavallı kraliçe ... Taç ve 
tahtını kaybettikten sonra, ı::imdi ya -
hancıların vesayeti altında yaşıyan ts· 
lihsiz kraliçe... Ani ta!.. Sana daima 
tenbih ediyorum. Artık, bu kel;meyi 
unut; diyorum. 

Anita, altın işlemeli abanoz bir se· 
dir üzerinde yükselen yatağı ihata e 
öen tülleri açarken, cevab vermişti: 

- Unutmak mı? .. Bu, na•al rnümkiin 
olur, haşmetpenah?.. Senelerdenberi 
size bu suretle hitab etmive alışmış o
lan benim gibi sadık bir· hizmetciniz, 
s:ze alelade bir şehir kadını gibi söz 
söyleyebilir mi? .. 

- Fakat şehir kadınları benden da
ha ı:nes'ud ... İstedikleri gibi gcz~yorlar, 
eğleniyorlar, hayatın bütün zevk ve sü
ı urundan istifade ediyorlar. Fakat 
ben? .. 

Kraliçe, bir an sükut etmişti. Derin 
derin içini çekmişti. Ve sonra. kalbinin 
ıztırabını ifaçle eden biı· sesle, sözüne 
devam eylemişti: 

- Burada.. pencerelerinden Iayıki
le güneşin ziyası bile girmiycn bu loş 
odalarda .. küf kokan salonların bir " a· 
nastırdan daha kasvetli inziva ve sü • 
kunu arasında çürüyüp gidiyorum. 

- Ah, haşmetpenah! .. Beni affedece
ğinizden emin olduğum için, fikrimi a
çıkca söyliyeceğim .. hayatınızın böyle 
geçmesine sebeb kimdir?.. Bizzat s iz 
değil misiniz? ... 

- Niçin? ... 
- Niçin olacak, haşnıclpenah! .. Ma· 

ziyi, kalbinize adeta bir çivi ile mıhla -
mışsınız. Bir türlü unutamıyorsunuz ... 
Evet .. hakkınız var. Şehir kaamları, is· 

Alış 
1 Bterıın 62S,OO 
ı Dolar 123.00 

20 Fransız Fr. ııo.oo 

20 Lir~~ 120,00 
20 Bel~lka Fr. 80. 00 
20 Drahm! 18.00 
20 İ.svlçre Fr. S6S. 00 
20 Leva 21.00 
1 Fllorın 63. 00 

20 Çek kuronu 70.00 
l Avusturya Şl. 21.~ 

1 Mark ıs. 
1 Zloti 20. 
1 Pengü 21, 

20 Lf'V 12,00 
20 Dinıır 48. 

Ruble 00. 
ı İsveç kuronu 30. 
1 Türk altını 104) 
1 Banknot Os. B. 254, 

Londra 
Nev-York 
Parla 
MllAno 
nrilksel 

Ç E K LE R 

Açılı7 
625.5() 

'J,79 
17.675') 
ıs,0120 

Alt na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Mndrld 
Berlln 
Varşova 

Huclapeşte 

Bu kreş 
Beıgrad 

1 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

4.68 
87.37 
3,4564 

63.9488 
1.4366 

22.6666 
4.2185 

13.7490 
1.967S 
4.1662 
3.~888 

107.S940 
:>4.3725 
2.7.3 

24.00 
3.10 

Satış 
62S.OO 
126,00 
113,00 
12S.00 
84.0(ı 

22.SO 
S7S.00 
23.00 
66,00 
7S.OO 
23.00 
28. 
23. 
24. 
14.00 
52. 
00, 
32. 

1041. 
2S5. 

Kapırnış , 
626.00 1 

0,7890 
17.6825 • 
15,0 •15 
4.676'.l 

87.3) 
3,4550 

63.897S 
1.43SO 

21,,6485 
4.2125 

13.7330 
1.9650 
4.1630 
3.9856 

10'/ .5075 
34.34S 
2.7275 

24.0215 
3.0982 

-" ı 
tedikleri gibi geziyorlar .. eğleniyorlar .. 
hayatın bütün zevklerinden bol bol is
tifade ediyorlar. Pekala amma; istese· 
niz, siz de bunlardan mükemmelen isti
fade edebilirsiniz. 

- Nasıl? .. 

- Nasıl olacak, haşmetpenah!. . Hiç~ 
olmaz~a, böyle şenlik gecelerinde ol - j 
sun; bır şehirli kadın kıyafetine girmek 
suret ile. 

- Oo ... Mümkün değil.. buna cesa· 
ret edemem. 

- Cesaret edemiyecek bir şey yok ki, 
haşmetpenah ... Mesela bakınız .. biz bu 
gece, sayenizde Manüella ile o kadar 
güzel bir vakit geçirdik ki... 

- Yaaa .. ben de bunu soracaktım. 
Anlat bakalım. Bu izinli gecenı nasıl 
geçirdin?. 

- Hoş .. pek hoş .. unutulmtyacak de· 
ıecede hoş ... Hatta, sizi biraz eğlendir
mek, biraz da güldi.irmek için şunu da 
ilave edeyim ki; bu gecek~ neş'eli ge -
zintimizden tam bir macera ile avdet et
tik. 

- Macera mı? .. 
- Hem de, ne kahramanca macera. 
Sabık kraliçe, ağır ağır yataktan kalk

mıştı. Dikkatle işlenmiş mermer bir 
Roma heykeli kadar beyaz ve düzgün 
olan vücudünü, Anitanın verdiği kıy
mettar bir şalla sarmıştı. 

- Anlat bakalım, şu macerayı. 
Diye mırıldanmıştı. 
Anita, kapının dış tarafındaki kah -

valtı tepsisini getirmişi i. Tepsiyi orta· 
do.ki mı:ısanın üsllinc yerleştirirken: 

(Arlcas~ varı 

snt Vekaletine müracaat etmlşlerdl VekA -
let, küçük sanayicilerin temennisini de nua
rı dikkate almıştır. Muamel! verglalnde ta -
dlUl.t yapılmadığından küçük sanay1cllerln 
dllekleri yerine gelmiştir. Bunlar, va.zlJetten 
çok memnundurlar. 

YASIN iZ 
Hiç Bir Şey 
ifade Etmez 

Bir çok g enç kızlar, ihtiyar 
gör ündükleri halde • • • • bir 
çok: anneler de genç gibi 

gör ünüyorlar ••• 
Bu meselede 
yaş mevzuu
bahis değil -
dir. Asıl rol 
oynıyan bel· 
ki cildinizde· 
ki • Biocel • 
hoyat hQcey
releri) ni11 
miktarıdır. 

Cildinizdeki "Bioceln i 
canlandırınız ve her ne 
yaşta olursanız gene 
bir ten temin ediniz. 

-

Cildinizdeki «Biocelı> nisbeti 
derecesinde yüzünüzde gençlik 
vardır. Cildin tazeliğini ve genç• 
liğini muhafaza ve idame ~n 
tabiatin cildde yarattığı bu kıy• 
metli cevherin kurumasına mey· 
dan vermeyiniz. Onu, genç bay
vanlarda gizlenmiş cild hüceyra· 

tı merkezinden istihsal edilmiı aaf 
ve taze Biocel ile besleyip can· 
landırınız. Bu ıayanı hayret cev· 
herin cildiniz için büyük b ir te

ıiri vardır. Biocel'in tabü ihtiya
tını ihya edecek ve hali ta.kay. 
yüzde bulunduracaktır. O zaman 

cildiniz, kendi kendine yaıın ilcr 
leme alametleri olan burutuk. 
çizgi, ıiyah benlerden kurtula • 
cak ve hakiki ve devamlı bir 
gençlik manzarası alacaktır. Cild 
için yalnız bir tek «Biocelıı li un 
sur vardır. O da (pembe renk
li) Tokalon kremidir. H emen 
bu akşam yatmazdan evvel tat• 

bik ediniz. Sııbııh ta beyıtz ren· 
gindeki T okalon kremini kulla • 
nınız. Cazib ve şayanı hayret ne 

ticcler elde edeceksiniz. 72 ya~ 
larındaki kadınlarda buru~k • 
luklar kalmıyacak ve 50 yaıla· 

rındaki kadınlar ancak 30 yaş11l
nnda görüneceklerd ir. Genç kız 

lar da hiçbir vakit görmedikleri 
ca zip b ir güzellik te bir tene ma· 

lik olacaklardır. 

Binlerce T okalon müş
terisinden müessesemize 
mektub yazanlaı ın mü
şahedeleri kendiliğinden 
gelen en kıymetli deliller
dir: 

(Yals,. cildim daim• 
çatlar fi• kırışırdı. To
kalon buna mdni oldıı.) 

K. S... M. E. Manisa 
( Dilz fi• pürüzaüz bir 

güz• ancak Toka/on /erer 
mil• malik oldum. Bü
tün arkadaşlarım gü· 
z ü m d t1 ki değişik/il• 
hayrı t t?tti Itır. ) 
M. F. sokak No, M. Bursa 
Mektubların asılları doe

yalarımızda saklıdır. 
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AŞK 

ROMANI 

- ~dı 
Süheyıa, bu sa • 

~h da gene her • 
Rilnkü gıbi erken 4 

~n bankaya gel • 
ltıişti. Kapıyı itti; 
ltıe~divenlerin ö • 
biinae duran bade • 
~eyı güler yüzle se· 
tniadı. Yürürken, 

danı; ~diyor denile· 

bi ·"di; o kadar neş· 
~lı di. Mermerlerin 
ll~erinde uçan, ka · 
hn ince iskarpinle · 
li?'n çıkardığı 5e! 
hııe ınusıkiyi andı · 
tıyordu · o derece 
mes'ut , görünüyor 
du ... 

Nakleden : K. R. Ena•n No. 1 

____ -'(" ............. ____.!:.~~~ô.geleriÔ 
Acaba kime benziyordu? 

Yazan: Leonid Lenç 

yenni. 
- Hayır canını, eskilerden, tarihi ku

mandanlardan. 
- Tarihi mi?. Çapayef. 
- Tarihi diyorum sana!. Y&kın tarih-

ten değil, uzak tarihten istiyorum. Şu 

imparatorlu krallı tarihten. 
- Ben imparatorlu, krallı tarih bilmi

yorum. Biz oralara kadar henüz gelme
dik. Dur bakayım? .. 

Büyük İskender olmaz mı baba?. 
-Sen de amma budalasın ha!. Büyük 

İskcnder bıyıksızdı. O zamanki insanla -
rın hepsi bıyıksızdılar.. Sen bir başka 
isim söyle .. 
İhtiyar büyük anne Mariya Gerasi -

movna da lafa karıştı: 
- Napolyon Bonapart. 
- Napolyon Bonapart bıyıksız doğdu, 

bıyıksız öldü. 
- Ya, öyJe mi?. Affedersiniz!. Şu hal

de Kutuzof. 
- Sen alay mı ediyorsun Allah aşkına? 

Kutuzofun hiç bir zaman bıyıkları yoktu. 
Siz bana bıyıklı kumandanların isimle · 
rini sayınız!. 

Elena Petrovnanın uykusu gelmişti. İşi 
yarına havale etmek tecrübesindl! bulun
du: 

- Yatınız da yarın hatırlarsınız!. 
- HatırJamadıkça imkanı yok uyuya-

mam. Sen beni bilmez değilsin, kanc1 -
ğım!. İyisi mi sen de yardım et, btr an 
evvel şu adamın kime benzediğini bula
lım. Skobolef, hayır. Jofr, hayır oda de
ğil .. Bulamıyacağım vesselam. Bari gi -
deyim de şu kondöktörün yüzüne bir d:ı
ha bakayım. 

Rusçadan Çeviren: Alaz 

Paromof gidip geldikter. sonra kadın ~ 
Jarla Vasyanın yatağa girdiklerini, tatlı 
tatlı uyuyormuş gibi yaptıklarını gördü. 
Yatağın kenarına oturdu. Kafasındaki 

düşünceleri defetmeğe çalıştı. Fakat ne 
gezer? .. Aklı, dönüp dolaşıp hep kondök
töre takılıyordu. Dayanamadı, kansına 

seslendi: 
- Elena, sen uyuyor musun?. Bana Öy· 

le geliyor ki o bir kumandandan ziyade 
meşhur bir muharrire benziyor. Kalk ta 
beraberce bıyıklı meşhur muharrirleri 
hatırJamağa <;alışalım. 

Büyük anne yattığı yerden başını kal 
dırdı: 

- Sakın J orj - San olmasın?. 
- Evvela, Jorj - San kadındır. Sani · 

yen bıyıksızdır. Salisen, sen lafa karı~ · 
masan daha iyi olur. Rabian, klasikler · 
den bazı isimler saysan fena mı olur?. 

Büyük anne somurttu. Fakat gene da 
yanamadı: 

- KUısiklerden mi dedin?. İşte sana 
klasik: Tolstoy. Hem de klasiklerin en 
başı.. Bundan üstün klasik olrr.az .. Hem 
sakallı, hem bıyıklı .. 

- Fnkat onda sakal yok ki ... 
- Kimde, onda? .. 
- Canım kondöktörde. 
- Ona bir sakal takarsak belki o da 

Tolstoya benzer. 
- Amma da yaptın ha?. Sana da bir 

sakal taksan karanlıkta sen de Leo Tols
toya benzersin! .. 

Büyük annenin canı sıkıldı, sustu. 
Bu sırada Paromofun kansı yerinden 

fırJadı: 

- Buldum, buldum, diye haykırdı 

Lermontof. Hem klasik, hem de bıyıklı 
Va11ahi o .•. Hem de tıpkısı.. 

- Lermontof mu?. Galiba .. Dur baka
lım. Gidip kondöktöre bir defa daha ba
kayım. 

Paromof ancak yanın saat sonra dö -
nebilmişti: 

- Yirmi dakika kadar abdesthanenin 
yanında durdum. Nihayet kondöktör çık
tı. Ona dikkatle baktım. Lermontofa ben
zemiyordu. Biliyor musun, Eleım, o belki 
de bir kompozitöre benziyor. Bir defa da 
bu cepheden işe bakalım. 

Paromof ailesi, şimdi de mnruf kom
pozitör isimlerini saymağa başlamıştı. Bu 
da bittikten sonra sıra rcssamlaıa geldi 
Fakat r essamlardan da kondöktöre uy · 
gun bir tip seçemediler .. Bir ihtımal k:ıl· 
mıştı : Maruf münekkitler. 

- Belki d~ münekkitlerden bırine ben 
ziyordur. Belirtski, hayır. Belinski sa • 
kallıdır. Çerneşevski, bu da sakallı .• 
Dobrobübof ta olmaz. Çünkü bıyıksızdır. 
Velhasıl bunlar da olmadı. 

Hey Allahım, çatlıyacağım!. Acaba ki 
mc benziyor?. Çıldırmak işten değil.. Dı· 
şan çıkayım da bari bir sigar3 içeyim .. 

Paromof on dakika sonra koşa koşa 
içeri geldi. Doğru karısmın yanına gide
rek onu uyandırmağa başladı· 

- Elcna, Elena, kalk, buldum bul • 
dum. BiJiyor musun kime benziyor? 

- Bırak beni Allah aşkına uyuyaca • 
ğım ben. 

- Bir dakika için gözlerini aç, ne olu· 
yorsun?. 

- Git yanımdan, uykumu berbat cıt • 
mc! .. 

- Bir dakika, ne olursun?. 
- Kim bilir herifi bu defa da hangi 

artiste benzetmcğe kalkacaksın!. 
- Değil vallahi. Biliyor musun kimP 

benziyor o?. Kendisine benziyor. 
(Devamı 15 inci sayfada) 
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-----1 ~ttihat ve Terakkide on sen;lı_""""'!! 
- 1 f üncü kısım No. 48 :::J 

iTTiHAT VE TERAKKiNiN SONU BARBAROS 
Talat, Enver ve C9mal nasıl kaçtılar, nasal öldüler? 

· Korsan ~ilnd 
~azan : Celal Cengiz 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Çok kıynıetli insanlar Milli Mücadeleye 
yardım ediyorlardı 

Evvelki hocanın sarıksız, fa • monuda bırakmış olduğu temiz hatıra· 

Doğan Buçanın tuzağına düşmemek 
için tedbirler almıştı 

Doğan Bey o ak· 
şam Korsika lima • 
nından (Uğursuz 

körfez) e giderken 
çok memnundu. Yü· 
zü mütemadiyen gü 
lüyor ve neş'esin • 
den şarap içmek is• 
tiyordu. 

Doğanın neş'esi· 
ni gören Buça da .. 
yanamadı .. bir ara • 
lık kaptanın yanına 

kat gayet koyu bir medrese ruhu ta • lar sayesindedir ~i İneboludan itibaren 
şımasına mukabil, yeni hocanın sarıklı, Ankaraya kadar lnebolunun ve Kasta
fakat, gayet munis ruhlu bir insan o • monunun misafiri olarak seyahat ettik. 
luşu benim kolayca dikkatimı çekmişti. Kastamonuda vali vekili olarak baş
Okuttuğum derslerin gerek arabca ve ka bir iyi ittihatçıya tesadüf ettim. O • 
gerek ullımu diniye ile alakası bulun· rada defterdar oarak bulunan ve Mus· 
duğu ıçin kendisile münasebet tesis et- tafa Kemal Paşadan aldığı e::nir üzeri
tiğim bu medrese adamile konuşa ko· ;ne vali ~ekaletini yapan Ferit Bey - ki 
nuşa, az zaman sonra şunu gördüm k:, bir gözü olmadığı için kendisine Kör 
o ,kamil bir insandı. Ekseriya, İstan - Ferit derlerdi • çok iyi bir insandı. Bila· 
buia onunla beraber sandalla geçer ve hare, Kastamonu meb'usu olarak ölen 
yolda konu3urduk. Bir gün, mektepten, Ferit te zeki, münevver, inkıiap dostu 
edebiyattan ,felsefeden, arabcadan balı· ve temiz bir adamdı. Tesadüf oraya iyi 
sederken bana dedi ki: bir jandarma kumandanı da getirmişti. sokuldu: 

908 inkılabına karışın~ zabitlerden o- - Nasılsınız, Do
lan ve bir kaç sene evvel Aydın meb'u- ğan Reis) Hava çok 

Niçin sıkıhyorsunuz ? 
_ Muhittin bey, görüyorum k4 be • su olarak ölen Emin Fikri Bey de ora- güzel, değil mi? 

nimle konuşurken sıkılıyorsunuz. Be • da milli mücadele işini çok kuvvetli Doğan Buça'ya 
ni, başımdaki sarığa bakarak, her nevi bir şuur ile tutmuş olanlardan biri idi. döndü: 
terakkiye düşman olan softalardan Bütün bu sebepler bir araya gelince, 
zannediyorsunuz. Halbuki, ben başın • Kastamonu muhiti,, milli mücadele - İyi ki geldin, 
daki sarığı ulana utana taşıyan insan - davasını en iyi ve ~~ sıkı tutan A.nado- dedi, denizde tatlı 
lardanım. Benimle serbest konuşabı - lu parçalarından bm olmuştur. Bız bu- bir rüzgar var. Ge· 
lirs iniz, çünkü ben yeniliğın, inkılabın r~lardan geçe~·kr:n A manen k~v~cll: · minin burnunu kır • 
ve hakiki ilmin flşıkı bir Türküm! nıyorduk. Yenı bır aleme, yenı bır dun- .dım .. şima1 sahilını 

yaya ve yeni bir hayata çıkmış oldu· t k" ct· 
Onun bu sözlerinden sonra, kendisi ğumuzu hissetmemek kab!l değildi. İs- a ıp e ıyoruz. Ro • 

ile hakıkaten serbest konuşmtya baş • tanbulun saray, Babıali, türH.i türlü ih· tadan anlar mısın? 
ladığım zaman, gördüm ki Hasan ho • tiraslar elinde zebun fırkacılık muhitle· - Denizciliğim yoktur.. fakat, biz ne aldı. Fakat, kısmet benim imiş. 
ca, emsalsiz bir mütefekkir ve emsalsiz rinin pis ve fasit havasına mukabil, A· hep bu sahili takib ederiz, Tam yolunu - }<adın seni mi sevdi? 
bir insandır. Medrese tahsilinı temiz h havas b ı ' 

nadolunun basit ru lu, fakat Türk ve ını u muşsun. - Evet. Ben de onu sevdim. Barba-ilim aşkile yapmış, bunun içm bu tahsıl · k k k · h b Bı' saat k ? 
auygulu ve Tür o u•u avası, ize - r sonra varaca mıyız. ros bu kadına bel.ki gönül vermiştir di· onun üzerınde maküs bir tesir icra et· B ha ·ı ·· b'l b Ik" d 
ümit ve insirah veriyordu. - u va 1 e surmez ı e.. e ı a- ye elimi uzatamıyordum. Halbuki Bar· 

mişti. Dar kafalı, Arablık aşığı bır soi- • (Arkast \•ar) ha önce varırız. baros benim onu sevdiğimi anladL. ve 
ta olacak yerde geniş kafalı, hür fikirli ---·--·00

-·----···-·--·····-
00
·-·-----·.. Buça, gidecekleri körfez hakkında şu 

0 
kad~nı bana verdi. 

bir Türk olmuştu. Çok geçmedi, kendi· lstanbul Tramvay Şirketi malı1J?atı vermeğe başladı: Buça gözlerini açarak mırıldandı: 
sinı İttıhat ve Terakki, Kastamonuya - Ilk önce sarı kayalık bir sahil gö· .. .. 

1 
. • •• 

murahhas olarak gönderdi. 21 ikinci kanun 1911 tarihli şartnamenin receğiz .. bu sahili beş dakika kadar ta· . - N_e bu;:~k ada.m ... Bız~ şovalye: 
H üncü maddesine göre kib ettikten sonra, dil gibi uzanan ve n~n elıne boyle hır kelepır geçseydı, 

Bugün Maarif Vekaletinde kütiıpha· İ L A N havuza benziyen bir körfez görünecek. kımseye kaptırmaz ve koklatmazdı. neler müdürü olan Hasan hoca, diınya-
1937 yılının ı Hazirandan ve yeni füma O körfeze girecek değiliz. Dilin cenu - - Barbaros cidden büyük adamdır, da tanıdığım en temiz fikirli ve en ne· k 

zih ruhlu ınsanlardan biridır. F:mi kadar pazardan başka günlerde buna doğru döneceğiz .. hir kaya yığı • Buça! O evli iken başka bir kadına ba • 
gidiş - geliş cedvell nının arkasına sapacağız. İ;:;te (Ug·ur - maz. Hele seferde kadın adını ağzına bir inkılfıbcı, hakıki bir demokrat ve • 

lııc Son suz Körfez) bu kaya yığınınm arkasın· bile almaz .. iş başında yalmz işini dü-halk aşığı, dikkatli bir ilim meftuna, No. Yollar kalluı kallcıı d . l . "b"d· • 
mütevazi. her turlü maddi hırslardan a gız enmış gı ı ır .. oraya gırecegız. şunur. 

uzak bir insan. Günlük ma1şet ihtiyaç· 10 Şlşll • Tünel 
5·°'0 2

3.4-0 - Gemiyi oradan çevirebilir m:yiz? - Korsanlar arasında böyle bir de • 
\arı altında kıvrandıkca: Tünel - Şişli 6

·
00 

2-1.00 - Hiç merak etme. İsp :myolla: çe • nizcinin nasıl olup da pırlanta gibi ter· 
l l Şişli - Beyazıt. 6.20 23.15 virdikten sonra, siz nasıl oisa çevirirsi- temiz kaldığına şaşıyorum. 

- Her gün, evine odun getirmek i · Beyazıt • Şişli 'l.02 24.00 niz! Körfez geniştir. Bir havuza ben· _ H" şma' Türk denizcilerinin 
çin ormana giden köylü gibi, her· gün -~~-----------1 d d" k .. "k b" b' ik" f · ıç şa · 

b . .. 1· l 12 Harbiye • Fatih 6.30 24.301 zder .be ımse, uçu ı Oır su hır ın ıds::ı· hepsi Barbarosa benzer .. sefere çıkınca ekmeg· i düşünmekten ır turu ~urtu- t ra"a azan t 
lamadık! Fatih - Harbiye 5.45 23.40 en ~ are sanma~~· . ~v • or karılarını değil, evladlarını bile düşün· 

~A~H~a-rb-ly_e ___ A_ksa--ra-.,---6 ... 4-0- 2-4-. beş Ispanyol gemısı bırden gırer. mezler 
Diye, hayatını hoş bir leşbih ile hü· 12 Aksaray _ Harbiye 23 20 Doğan Reis Korsikalı haydudun söz- · . . ... 

- Bu iş zannedildiği kadar kolaY 61 
ğil. 

* Doğan bey (Uğursuz körfeze) 
girerken .. .. 

Bir saat sonra .. ködezin burnu go 
rünmüştü. 

Buça yüksek sesile bağırdı: 
- İşte geldik .. hemen dile girelırıı
Doğan bey düfneni kırdı .. 
Dilden içeriye girdiler. 
Üç yüz metre kadar ilerlediler. 
Buça tekrar bağırdı: 
- Şimdi sağa döneceğiz ... 
Doğan bey sağa döndü .. 
Küçük bir körfeze girdiler. 
Buça yalan söylememişti.. J>ı' 
Burada bir kaç kulübeden başka 

şey görünmiyordu. . , 
Sahildeki kumsalda iki balıkcı dı~ 

lerine kadar suya girmişler .. ellerı~,.r 
ki ağlarla balık tutmağa çabalıyor 
dı. (Arkası vat>/: ................. -. ................................ ~ 

!asa ediveren bu iyi insan, hissedersi • -----------
5
-·

5
-
7
-

1
-
9
-· 
10 

!erini dikkatle dinliyordu. c Buça alayl~ ~ır ~uluşı::. 
Diz ki, bu sözlerile o, bir şikayet değil, 15 Taksim - Sirkeci 7.15 . D • k k bi kaptandı - Tıpkı bızımkıler gıb1.. Nöbel,._l 

Sirkeci - Taksim 7.35 lD.30 ogan ço urnaz r .. . ~ 
bir memnuniyet ifade eder. Köylü gi- - -~----~-·--~6.~15~2 .. 3_20_ Buçanın tuzağına düşmeme.k için, her Dıye mırıldandı. Eczaneler 
bi iht iyaç içinde yaşam:ık ve her gün ~ 16Maçta • Beyazıt t y 

:x: Be ka 7.00 2 •. 05 türlü tedbire müracaat .etnıış :. irmi _.a1. 
•ma şet odununa» giden bir insan ol- Cl:ı -~ya_z_ıı_·_M,_a_ç--~----"'-1 dört saat içinde dönmqecek olursa, Dalgalar artıyordu. Ba ıece böbetci olan ecsaneler f111P"""' 
mak ona keyıf verir! F.ğer arada acı • I ~ .a e1tu (depo> Eminönü 5.10 6.55 B b (U" K .. f ) e b. k Dog· an bey sahilden yarım mil kadar dır: 

v:;. "' ar aros gursuz or ez ır aç İstanbul cihetindekller: gtl' 
kan karnı, onu zalim pençes: altında j 16 Emlnonü - Maçta UIJ 20·50 gemi gönderecek ve Doğam aratacaktı. uzaktan geçiyordu. At.sarayda : <Pertev). Beyazıdda : <,;as-
tutma c:a, kendısi için para kazanmayı ~ Maçka· Brnlnönü !'"-__ 

7·_05_2~ 1 Doğan bundan başka, gemi içinde de Buça bütün sözleri ve hareketlerile kıs>. Fenerde : <EmllyadB. Kıı.ragilın ıı· 
tamamen unutur; fakat, bir başkası - $!) 17 Şişli - Sirkeci 6.25 20.00 'tertibat almıştı. Buça'nın peşini bırak- Doğan beye o kadar itimad telkin et • te : (Suad>. Samatyada : ıTeofilos).;r 
nın ışı otur, kuçiık insanların, köy hile· r.t> Sirkeci • Şlfll 6.55 20.30 mıyorlardı .. gemideki kuvvetli deniz - mişti ki.. artık geminin kaptan yerinde zadebaşında : (Asaf). Eyüpte : yt<H Jldf" 

~--------------------- b d l Atlamaz). Eminönünde : (Hüse n ~d rin bir derdini görürse onlara derman A Mecidiyeköy - Eminönü 6.45 18.45 cilerden bir kaçı Buça ile çarça uk ar- iki eski dost gibi yanyana uruyor ar nü>. Küçükpazarda : (Hikmet CePI"' 

buln·ak için bir dakika düşünmez, he· 17 Eminönü • Mecidiyeköy 7.17 19.15 kadaş olmuştu. bu denizcilerin vazifesi ve çok mühim meselelerden bahsedi • Bakırköyünde : cistıpan). 
men kollarını sıvar, kendisinden baş - ATaksim _ Beyazıt 7.30 20.30

1 

Buçayı adım adım takib e~mekt!. yorlardı. Beyotla clhetindekller: l 1" 
ka herkese hayrı olan bir insandır! 18Beyazıt • Taksim 8.02 2ı.ıo Buça (Uğursuz Körf.ez) hakk1n_da i· Doğan bey bir aralık Buçaya sordu: İstiklal caddesinde : <Delll güs.udaruiıe 

--------------.- b d fs · k D g pebaşında : CKlnyo.m. l{nra m .... Kastamonunun muzaheret·ı 19KurtuJn• - Beyazıt 600 2310 ca e en ta ilatı verır en, o an.wt S b .. 1 d ·ı d kt A. dd in""' 
..... · · .. d .. dl d - en oy e ag ar a yaşama an <Hüseyin Hüsnü> . Istikl ı ca es rıtıeel· 

. K t .1A Beyazıt - KurtulUf 6.45 23.55 gozlerine baktı.. ve tered u e sor u:.. bıkmadın mı? (Limonciyan). Pangaıtıdıı : (Na 
lşte, as amonu vı ayetınde uzun ------------~--~·~-~~~~ _ Neden bu kadar heyecanh ve du- ta ta (Ali Rızaı 

1. "h T kk. · t ·ı a Şişli (dePo) Eminönü B.05 6.43 .. 1. . . k t ? - Başka türlü nasıl yaşi\.·abilırim? yan>. Beşik ş : · 
müddet ttı at ve era ıyı emsı et· 1"'9Emlnönü - Kurtuluş 6.35 20.45 şuDnce_ ısınBız, aI?.ı~·n.sedı'· Don Petro beni ilk fırsatta ciıdürecek· Botaziçi. Kadıköy ve Adalarda:~ mış olan bu Hasan Fehmi Efendi, bu ogan ey gu um . .. .. tır Üsküdarda : (Ahmediye>. Alem ~s. 
vila\; ette ittihatçılığı o kadar temiz bir Kurtuluş · Eminönü 6·57 20·15 B "? d d" ben bugun dunya · (Eşref Neşet>. Kadıkoyü!lde : 1 ~ 

J --------------- - en mı. e ı • - . K Rıfat>. Büyilkadada : (Halkl. s.er duygu halinde tutmuş ve kendisini 00 Beşiktaş - Bebek 5 23 nın en mes'ud bir adam1yım, Buça! - orsikalılar bu müstebid adamı . 
herkese o kada.r sev·d· irmişt.i ki.' _milli 1 ~ 2Bebek - Eminönü 5:45 23.40 Bir kaç gün sonra, Papa'nın bile elde başlarından atamıyorlar mı? de · <Tanaş). ~ 
mücadele tarihınde, oncelerı mıllı ha· i:Q Emlnonü - Bebek &.55 2-1.20 edemediği bir güzel kadına kavuşaca- -----•••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

rekete karşı hemen her tarafta bir mu- ~ Bebek - Beşıttaş ı.oo ğım. lstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme~· 
kavemet gösterildiği halde, Kastamo • ~ 

3
ortakoy • Aksaray ~.50 20.501 - Ne diyorsun .. Papa kadın peşinde I 

nuda halk tarafından hiç bir aleyhtar- E-- Aksaray - Ortaköy 6.35 21.35 koşar mı~ Pazarhk Komisyonu linları 
lık gösterilmemiştir. Hemen hemen bü- ~I: Bf!şlktq _ Fatih 6.30 2o:401 - Hayır .. koşmaz. Zaten ben de ko-
tün ittihatçılar, milli hareket tarafına 1 gs r4 Fatih - Beşlktaf 7.10 2ı.20 şar demedim ya. Fakat, Allah ona da Cinsi Miktarı Teminat geçmişler ve ittihatçılığı bir tarafa bı-1 Aks T k bir kalb ve iki göz vermi~. Elbette o da 
rakarak o zamanın tabirince millici o· aray • S'~kpeciapı 5·25 sevmesini bilir ve güzel bir kadına bak- -
luvermişlerdi. Herkes benden Hasan 2 Topkapı • .u uo 23·30 makta tereddüd etmez. Kriple maden 

-------
Muhammen 

bedeli 

Lira 
15 tonu 

Lira 
1058 

ihale 
tarihi 

F h · Ef d" · d - Sirkeci • Topkapı 6.l2 2·1.00 - Buraya vaktı"le bı·r kardinal gel • e mı en ıyı soruyor, onu arıyor u. ~ köınnrıı 
Onu bilmiyen, tanımıyan yoktu. Tam ~ Topkapı - Aksaray 2i.3S mişti.. o bize, Papanın kad•nlara yan Odun 

940 ton 17.6.937 

t6 ' manasile halk adamı olan, halk kütle- ~ Aksara1. - Yedikule 5.30 - gözle bile bakmadığını ve daima Allah-
leri arasında bir infilak misyoneri gibi ~ Yedlkule - Sirkeci 5.45 23.35 la başbaşa kaldığını söylemiştı. 
hareket eden bu aziz dostumun Kasta- S Strı..ecı - Yedilrule 6.17 24.05 Doğan güldü .. 

a:ı Yedlkuıe - Aksaray 2uo - Sen gene öyle bil, Buça! Ben şimdı 

Endülüs şövalyesi 
Tefrikamızı bugünden itibaren 

12 inci uyf ada takip edeceksiniz 

~ Aksaray - Edirnekapı 5.25 =- senin inanışlarını altüst edecek deği -
~ 7 Edlrnekapı - Blrkecl 5.45 23.45 lim. Bu kadın Vatikanda aylarca gizli 

Blrkeci - Edlrnekapı s.ı ı 2uo yaşamış.. Papanın hayvani arzularına 
IMlrn'kapı - AbaraJ' 24.45 boyun eğmediği için ıssız bir adaya sü-

rülmüş. Onu Barbaros buldu.. gemisi· 

149000 kilo 1 kuruş 
kilosu 

112 • 
; 

1 - Üniversite merkezi ile f'aknıte ve onlarıt bağlı mllesseselere aıın:11a1 
iki kalem mahrukut yukanda yazılı gllnlerde RetkOrlOk hinnsmda koınfsY t· 
ayrı ayrı ihr.le ed,lmek nzere kapalı Zflrf usulile eksıltme} e çıkanJac"ktl~ 

2 - Talipler 24!:ı0 sttyılı ihale ktırıununda yazılı vesikalarile beraber~ 
zartlımnı ıhale gtlnO saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Rektörlüğe v 
olnı :dıdırlar. 

3 - ŞıırtnaıneJer ve listeler bergUn RektOrlnkte okunabilir. 
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Ad re~ 

K. Ali vapur is. 33/3 
K. Ali vapur fa. 33/3 

, K. Mustafa 249 

M. Çelebi D. bahçe 112 
Beyazıt Ovagimyan 31/32 
Beyazıt Ovagimyan 31/32 
Beyazıt Çinili H. 2/9 
Beyazıt Çinili H. 2/9 
Süheylbey D. bahçeli 
Beyazıt Lut H. 1/3 
Beyazıt Lut H. 1/3 
Beyazıt Kutu H. 10/11 
Beyazıt Kutu H. 10/11 

Karabaş Boğazkesen 93/1 
, Topçular 331 

Beyazıt K. ;.li 155 

, Topçular 163 
, K. Ali 62/74 

M. Çelebi D. bahçe 108 
M. Çelebi D. bahçe 108 
Beyazıt K. Ali 136 

, Topçular 144/1 
M. Çelebi D. bahçe 106 
Kılıçali Topçular 337 
Kılıçali Topçular 337 
Beyazıt K. Mustafa 133 

, Topçular 181-183 

K. Ali Tulumba 17 
> K. Ali 180 
, Tabakhane 12 
, Tabakhane 12 

Beyazıt K. Ali 112 
K. Ali > 235/2 
Beyazıt S. B. 21 

, Değirmen 5 
, > 16 

K. Ali K. Mustafa 235/l 
K. baş Topçular 307 

Beyazıt Mumhane 129 
Karabaş Karabaş 13 

> B. K. 41/43 
Kantarcılar Alipaşa 3 
Beyazıt Tepe 199 
Karabaş Çubukçu 17 
S. B. K. 147 
K. B. Yağhane 10 

, B. K. 96 
, K. içi 14/1 

K. Ali Topçular 353 
Beyazıt Topçular 158/2 

> Frenkyan 37 

Ç. B. Topçular 399 
B. K. İçi 23 
K. K. B. kesen 42 
K. B. , 111 
S . B. Topçu1ar 424 
B. Ovagimyan han 10/11 
Beyazıt Mumhane 110 

Beyazıt G. Halkalı 10 
> Nomiko han l~ 

> Çinili rıhtım han 97 

> İktisat han 9/10 
K. Ali Frenkyan han 35 
K. B. Çubukçu 10 
B. Kaval 5 
, > 8 . 

B. Frenkyan han 38 
B. Frenkyan han 38 
Beyazıt Kutu han 7 /9 
Ç. B. Top sokak 189 
B. Topçular 135 
B. Mumhane 100 
M. Ç. Kalafat 17/l 
B. Nomiko 10 
B. Beyazıt 31 

S. B. Topçular 416 
B. Mumhane 117 
B. Sakızlar 9 
K. B. B. K. 42 
Beyazıt Karamustafa 131 
Beyaz.ıt Nomiko han 10 

> Kasaplar 1/3 
> Rapyan han 1/3 

Süheylbey Topçular 220/1 
Süheylbey Topçular 416/41b 

Süheylbey Topçular 416/418 

İşi 

Lol:anta 
Lokanta 
Kıraathane 

Oduncu 
Mühendis 
Mühendis 
Komisycncu 
Komisyoncu 
Emayef 
Tütüncü 
Tütüncü 
Komisy<ın 

Komisyon 

Doktor 
Lokantacı 

Dimiti ve 1malci 
Şiire. 

Otel 
'Madenci 

Müteahhit 
Müteahhit 
Boyacı 

Sarraf 
Müteahhit 
Kahve 
Kahve 
Kahve 
Otel 

Depo 
Y. F . 
Sabuncu 
Sabuncu 
Depo 
Ah<'ı 

Bakkal 
Kahve 
Şekerci 

Kahve 
Berber 
Kah\•e 
Berber 

Sünnetçi 
Manav 
MC'yvaci 
Sandaly<ı 

Kahve 
Kömür 
Doğrama 

Tamir 
Kalı ve 
Simsnr 
Acente 
Terzi 
Kur.dura 
Tamirci 
f)ebzeci 
Gazino 
komisyoncu 
Mnkined 
Şarapçı 

Baltacı 

:Acente 
Şirket 

Act·nte 
Ardiye 
Müskiratçı 

Oduncu 
Simsar 
Sim5ar 
Komisyoncv 
Ardiye 
Lokanta 
Demirci 
Oduncu 
Komisyoncu 
Bisküvici 

Sabuncu 
Müskirat 
İmalci 
Tamirci 
Demir aıatı 
Korn.isvoncu 
OtE>l 
Müteahhit 
Banyocu 
Sabuncu 

Banyo-:u 

SON POSTA 

İsmi 

Vahram 
Vahram 
·Zivcı

~hmet 

tvtalko~en 
Malkolcn 
Pon~ Piyer 
Pons Myer 
H. Lı'.'ıtfi 

H. Avni 
H. A\'Ili 
EksC'nôf o'l 

"EksLnefon 
D. Sadi 
N. Ahmet 

Mustafa 
A. Kc.:m<11 ve Şü
rek5sı 

Anluvıı'l 

Antuwır. 

Y. Sadi 
i\.lber 
A. HayrlfJ< 
A. Tahsin 
A. Tahsin 
Abdu!!ı.ıy 

İsmet 

Aristidi 
H. Hfu;cyin 
Sitran ve Ş. 
f:itran ve Ş. 
Dilmar. ve Bill 
M. Ali 
Talfıt 

Emın 

ıvıe:1ınd 

Mehınet 

Veysel 
Me~mct 

Ömı>r 

Ömı:?r 
Ham1.a 
Mustafa 
Muh'ttin 
Mustafa 
Abdul!ab 
Tevfık 

Musa 
Hasan 
Ohan 
Çam hal 
Rasim 
İspiro 
Ali 
Rızr.. 

Fe,·zi 
Karosy:ı 

MC'nzıli 

Todori 
Yorgi 

bimistv~olo 
fredenk 
M. Poiiti 
Süleym"1'l 
An don 
EkscnM'.on 
Nikcla 
Nikola 
An asta~ 
Remzi 
Şevket 

Marızi':ıi 

Vehpi 
Angilos ve Ş 
Arşclcs 

Dimitri 
Ç. Bahar 
İstirc.n 
Ali 
Vasil 
Edvar ve$. 
Vasil 
Samamet 
Fevzi 
Dimitrı tütün ve 
ya;ı:ıharıe 

Dimtiri tütün ve 

ihbarname 
No. 
l/34 
l/35 
l/36 

1/37 
1/38 
1/39 
1/40 
1/41 
1/42 
1/43 
1/44 
l/45 
1/46 

1/48 

1/49 
1/51 

2/7 
1/52 

1/53 
1/54 
1/55 
1/56 
1/57 
1/58 
1/'i9 
1/59 
1/66 

1/71 
1/65 
1/32 
·1/3:J 
1/63 

121:11 
12/17 

12/61 
10/83 
12/9 
l0/47 
12/56 
12/84 
12/85 
12/74 
12/28 
11/12 
11/42 
11/13 
11/5 
10/38 

10/62 
9/51 
9/79 
9/77 
7/65 
5/40 
5/29 
4/77 
3/35 
3/28 
2/33 
3/57) 
3/55) 

3/36 
3/59 
3/38 

20/16 
3/26 
3/24 
3/61 
3/54 
3/41 

15/91 
27/70 

3/29 
3/27 
3/42 
3/46 

3/45 
3/43 
2/41 

11/43 
1/72 

22/59 
l/80 
l/81 
l/82 
1/83 

1/84 

Vf'rg;.s; 
360,00 
rncı.oo 

12<ı,OO 

flO.ü(I 
121)0,00 

288,00 
144.(1() 

ôll,00 
!5,00 

21)8,UO 
~$,GO 

720,00 
~~ti.00 

60,00 
1!12,00 
182,0J 

43;),32 
10.00 

4~0.0~ 

42,01) 
2Jl),00 
ö4,li5 
61,36 

240,00 
ıH,ou 

144,00 
srn,oo 

!16,IJO 
432,00 
264,00 
192,00 
18(1,00 
~2,49 

32.G'J 

30,31 
33,12 
14,ıi5 

100.80 
'.!6,26 
9~.82 

3l,9S 
J.3,20 

8,10 

28,98 
ı 1,31 
10,3f3 
34,56 
lô.00 
50 .40 
1 fi 18 
25,96 
18,00 
34,20 

34,00 
18,00 
20,7\l 

120,3::1 
:~96,00 

282,00 
266,:J:J 

288,0\l 
77,öe 

141,00 
91,013 

100,30 
252,00 

230,40 
432,or 
14ıt,ııc 

flO,n 

117,7~ 
396,1)( 

84 oc 
432,0t 
216,00 

4020,ııo 

360.00 
35,00 
14 40 

120,00 
21029,00 

240,00 
280,110 

96,U{I 

6700,0'} 

936,00 

87 ~azthaııe 
8a • Süheylbey D. Bahçe 12-14/2 Mimar ~di9 1/85 112.0:> 
89 > Süheylbey D. Bahçe 12-14/2 Mimar Edip J/86 14,00 
9o » .Beyazıt Kemeraltı 78/80 Fabrika Hasan l/87 12,00 

9t > > Rıhtım C. 95/97 Aceııt~ Dimi51vkll 1/88 36,0') 
9? • » K. Ali 62 Otelci 6alavi 1/89 94,00 
sa > > K. Ali 62 Otelci Ali Osman J/90 36,00 
91 > > Topçular 149 Otelci tsmail 1/91 240,00 
95 > > Topçular 181; 183 Otelci Emin ( 1/92 '720,00 
96 > M. Çelebi Salıpazar apartıman 13 Mfüeahh.lt Ali NeJat 1/93 140,00 
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Kadıko"y O y D Al 3 97 smanaga ereboyu 10 Kahveci i 12/4 18.0:> 11 

98 > > Nüshetefendi 3 Berber ..,. Hüseyin 12/44 16,W , 
\1 > Caferağa Mühürdar bağı 22 Gazinocu Serupc ' 12/45 4'~,20 , 

Jlıl• Ukarıda adı, işi ve eski adresleri ve mensup oldukları şubesi yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bildirm1:miş ve ya
~\i ni:aştırrnada ~a .bulunaıı:-·~~ş ~ldu~ !arından hizalarında gösteril~n yıJJara ait k~zanç, buhran vergile:il~ zamlarını 
hüıt .. barnamelerı bızzat tebl•gı mumku n olamamıştır. Hukuk usulu muhakeme len 'kanununun 141-142 mcı mı:addeleri 

rrıune tevfikan tebliğ yerine geçmek ü:ıere keyfiyet ilan olunW'. (2061) 

Acaba kime 
(Bll§ tarafı 13 üncü sayfada) 

- Sen kaçırdın galiba .. 

- Hayır canım .. Ben şimdi dışarı çık-
mıştım. Kondöktör de orada idi. Ona bir 

hayli baktım. Sağdan baktım, soldan bak
tım, cepheden baktım. Nihayet batınına 
gelmesin mi?. Bu adamın bütün gazete-

Sayfa 15 

Benziyordu? 
lerde resmi çıkmıştı.. Hani bir kaza ön ~ 
lemişti. Herife nişan verrniştiler. İsmi de 
Nesterof. Adama sordum, hakikaten is. 
mi N esterof. Göğsünde de nişan var. M~ 
ğer biz onu resimlerine benzetmişız . 
Artık şafak söküyordu. Ortalık ışıma• 

ğa başlamıştı. Paromof ailesi ancak şim~ 
di uykuya yabyordu. 

SATIŞ ILANI 
f.stanbul Dördiincü icra Memurluğundan: 

24088 ikraz numarasile Mustafa ve Mehmet Tevfjk taraflarından borç alınan 

(3700) lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup 
paraya çevrilmesine karar verilen ve ta mamına yeminli üç ehlivukuf tarafın
dan (14830) lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Kamerhatun mahalle
sinin İlfırdi sokağında eski ve yeni 6 ka pı numaralı bir tarafı Menekşe sokağı 
ve bir tarafı Koço hanesi ve bir tarafı Andreya hanesi ve tarafı rabii yeni 
Kahya bey sokağı ile mahdud nısıf hisse bir bap kagir apartımanın evsafı aşağı
da yazılıdır. 

ZEMİN KAT: Üç mermer basamakla çıkılan kapısı demirdir. Bu katta arala
rında camekan olan ve iki mermer basa maklı antre üzerinde 

1 nµmaralı daire: Antre, iki oda, kırın ızı çini döşeli, maltız ocaklı, mozayik 
musluk tekneli mutfak ve zemini kırmızı çini alafranga hela. 

A NUMARALI DAİRE. 1 nua:naralı dairenin ayni olup fazla olarak koridor 
vardır. 

BİRİNCİ KAT: 3 NUMARALI DAİRE : Altta, üç oda, bir kiler, ve ; nu•naranın 
ayni mutfak ve heHi. 

4 NUMARALI DA1RE: 3 numaralının ayni olup fazla olarak koridor vardır. 
İKİNCİ KAT: 5 ve 6 numaralı daireler olup birinci katın aynidir. 
ÜÇÜNCÜ KAT: Birinci ve ikinci katın ayni ise de 7 ve 8 numaralı dairelere 

ait kilerler birleştirilmiş ve koridor hali ne getirilerek bir daire haline konmuş
tur. İki oda da birleştirilmiştir. Halen bu dairede odal::ır beş olup helanın biri 
zemini çini banyo haline konmuştur. 

DÖRDÜNCÜ KAT: 9 ve 10 numaralı dairelerden mürekkep olup birinci ve 
ikinci katın aynidir. 

BEŞİNCİ KAT: Zemini kırmızı çini döşeli iki odalı koridor üzerine 11 nu
maralı rlaire: Koridor üzerine dört oda, diğerlerinin ayni hela ve mutfaktır. Bu 
katta zemini kırmızı döşeli çini Hd moza yik tekne ve sabit kazanlı çamaşırlık ve 
bir kiler, zemini kırmızı çini, duvar kor kuluklu üstü ahşap örtülü ve ahşap kö
mürlüğü olan tams vardır. 

BODRUM KAT: Merdiven üstünde bir kapıcı odası ve aşağıda çimento bir taş
lık üzerine 10 kömürlük, bir hela, bir musluk taşı bir odadır. 

Bina kagir olup merdiven basamakla rı mermerdir. Bodrum merdiveni ahşap 
ve sahanlıklar karosimandır. Elektrik, t erkos tesisatı vardır. Bodrum ve zemin 
kat pencereleri demir parmaklıklı ve ön cephede birinci kattan itibaren ortada 
bir çıkma ve yanlarda her katta demir parmaklık korkuluklu bir balkon var
dır. Yan cephede birinci kattan itibaren diğer bir çıkma ve arka cephede aydın
lık vardır. Binn köşe başındadır. 

MESAHASI: Umum sabası il5 metre murabbaı olup bundan 5 metre murab
baı aydınlık ve geri kalanı üzerine bina mebnidir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya zılı apartımanın nısıf hissesi açık arttır
maya konmuş olup şartnamesinin 4.6.937 tarihinden itibaren dairemizde herkes 
tarafından görülebileceği gibi 5.7.937 tari hine müsadif pazartesi günü saat 14 
(on dört) den 16 (on altı) ya kadar daire mizde nçık arttırma ile satılacaktır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetinin yüz cie yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak üze re 20.7.937 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapı lacak olan ikinci arttırmasında gayri
menkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde en son arttıra-
na ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 .numaralı kanun hükümlerine tev
fikan satışı geri bırakılacakbr. 'J aliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir bankanın temınat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Müterakim vergi ler ile vakıf icaresi, ve Belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat riisumu satış bedeli nden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli 
müşteriye aitt>r. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun (126) ıncı maddesinin 
dördüncü fıkı asına tevfikan bu gayrime nkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahip lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
mnsarifc dair olan iddialarını, ilan tari hinden itibaren (20) yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi ha lde haklan tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu 
maddenin mezkfu' fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 936~2367 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (3052) 

SATIŞ ILANI 
fstanbul Dörcüncü icra Memurluğundan: 

24085 ikraz numarasile Öjeni arafından borç alınan (310) lira mukabilinde 
Vakıf Paralar idaresine birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (900) lira kıymet tak
dir edilmiş olan İstanbulda Tavuk paza rında eski Molla Fenari yeni Hüseyin 
ağa mahallesinin Çilingirler sokağında 20, 21 parsel ve eski ve yeni 24, 26 kapı 
numaralı ve şartnameye iliştirilmiş olan harita suretinde görüleceği üzere yan
ları 19, 22 ve arkası 4, 5 parsel numaralı mahaller ve önü Çilingirler sokağı ile 
mahdud kagir iki dükkanın evsafı aşağı da yazılıdır: 

Üzeri tonoz kemerli, zemini ahşap döşemeli, ÖJlÜ camekan ve stor kepenkli 
olup içinde elektrik tesisatı vardır. 
Mesahası: Umum sahası 29 metre mura bbaı olup bu saha üzerine bina mebnidir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası ya zılı iki kagir dükkanın, tamamı açık art

tırmaya konmuş olup şartnaır.esinin 4.6.9 37 Uırihinden itibaren dairemizde herkes 
tarafından görülebileceği gibi 5.7.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 (on 
dört) den 16 (on altı) ya kadar dairemizd e açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son art-

tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 20.7. 937 tarihine müsadif salı günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde yapılacak ola n ikinci arttırmasında gayrimenkul ge
ne muhammen kıymetinin % 75 ini bul duğu takdirde en son arttırana ihale edi
lecek ve bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tev.ffo.ı.n satışı 
geri bırakılacaktır. Taliplerin muhamm en kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesini veya milli bir banka nın teminat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, ve Beledjyeye ait tenvirat 
ve tanzifat rüsumu satış bedelinden ten zil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye 
aittir. 2004 numaralı İcra ve İflas Kanu nunun (126) ıncı maddesinin dördüncü 
fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzeri nde ipotekli alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarım, ilan tarihinden itib arcn (20) yirmi gün içinde evrakı- müs
bitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalacak lan cihetle alakadaranın işbu maddenin 
mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyenle-
rin 936/2366 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. (3053) 



~SiNEKLER~ 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir, 

yemeklerinizi kirletir. 
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Adi İazı boya ile karıfbrarak 1alancı ecnebi markalı 
kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ye tenekelerde 

açıktan Fayda yerine 1atı1orlar 

f'AYDA MARKASINA ve 
M0H0R0NE DiKKAT 

Aldanmayınız. Faydada pz yoktur. Hapratı bt'i öldüriir. KutulU 
17, 1 /2, orta 25, bü7'ik 45, bir litrelik 65, bet litrelik 300, bflJBk 
tenekelerde 900 kunıftur. Biiy ik fıçılarda tam kilosu 50 kuruftur. 

•Al&K DIPllU 

NEDYiN 

K6ylli, Şehirli, ifçi Zabitan 

Herku memnuniyetle 

POKER 
tınııf" llaç.lrlarmı kallmıyor. 

Siz de POKER PLA Y 
markuını tercih ediniz 

1 Emllk ve Eytam Banka•ı llinları 1 -
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'i T. L. 

--------~----------- ---Bey o ğt unda KaSımpqada Bedrettbı 7-ö Apartıman 3800, - -C: 10 
mahallesinde Orta Şimıd aokatınc1a 

TafsilAh yukıtrıJa yazılı orıbir dairell aparbmaa dört taksitle ve kapah 
sarf usUllle sstılacakllr. Bmnci taksıti peşin ve geri kahuıı tıç senede ve Dç 
•Osavi taksitte ve % 9. ttl faize tabıdır. llıale 10.6.937 Perşenbe stıa saat 
Ondadır. 

lsteklllerln bir lira mukabilinde alacakları şartnamede yazılı bDkDmler 
dairesinde teklif mektuplannı o gOn saat ona kadar Şubemize vermeleri. 
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* * 
Esas No. Yeri No.su Nev'i 

Depozıtosu 

T. L. 

C 22 Erenköy Sahrayı Cedit, Ka- 111/1 Uzüm bağını havi 36.-
yışdağı caddesi. 111/1 bahçeli köşk 

taj 118 

Tafsilatı yukarıda yazılı köşk 1-3 sene müddetle ve pazarlık ile kiraya verile. 

cektir. 
tbale 2/6/93"1 çarpmba &ünü .ut oradadır. İeteldilerill Şvlle•be cellMle -.... 

Evinizi en büyük zevk ve en 
ne/ is dekor içinde döşemek 
süslemek ve güzelleştirmek 

Para meselesi değildir! 

Döşemede, tezginde ve lıer 
nevi salon eşyasında en modern 
ve en ileri zevki size ancak: 

DEKORASYON 
!trf ağazası tattırabilir 

BeyoiJ.a • l.tikw caddai • N. M3 

aı,a •lllaraatta llretll •u•elell rapdlr 

Şirketi Hayriyeden: 
.. r tarafa dlarld glltl r••J8111, ..... Bolulçbllle IDEltallarul .. 

•• glalerbd uwll we ••18 l9lade ıeçlrbll1. 
Cumartai •kpm• poatuile Pazar abaht poatalannda % 50 fevkalAde tenzilatlı bilet tarifeleri 

tatbik edilecektir, (Bu biletler Pazartesi atleye kadar aYdet için muteberdir) 
Gidip gelme bilet ücretleri: 
VanildSy Ye Rumelilıiaanna kadar : ikinci 10, birinci 12 kr. 
Çabukla Ye latinyeye kadar: ikinci 13 112, birinci 15 kr. 
Anadolu Ye Rumelikavaklarına kadar: İkinci 17 lfl, birinci 20 kr. 

Pazar abalundan itibaren Oıkiidar ve Kabataf aıuında 7apılan araba Yapurunaa Mferleri 
feYbllde surette aıklqbnlDllfbr. Şu ıuretle ki ; 

Cumartesi ve Pazar günleri: 
Kabatat ye Oaktıdar aramda 20 gidif ve 20 relif. 
Diter plerde de : 1 o ridif Ye 10 relif olarak tertip eclilmiftir. Tarifeler ritelere uılmıfbr· 

~ ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOB.iN 
Tabletleri , Her eczanede •aJDllL (Polta kutum ) 1255 Hormobin Galata latanbul 

Oks11r1ıı1era: KATRAN B&KKI BBBB 
Mit.nasip bir •ndam 
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llTl ...... ..,.... ~ 
TIHI _, .... 12 ..... .. ............. , ............ ,. , ....... , .................... . 

Plrıtıı"•"4ı lılrl• t1Aııllt. 

llltercm Ar••IJ•r 
Ecnebi bir mnessese tarafından 

tngllizceden Ttırkçeye ve Fransız
cadan TOrkçeye JAyıldle tercnmeye 
muktedir iyi bir mOtercim aranı
yor. 1'allplerln (MQterclm) rumuzile 
lstanbul 176 numerolu posta kuta-
~· su adresine yazmaları. 41m 

sOnPostallat.._. 
Nepi7at Müdüril: Selim Raaıp EMEÇ 

, rn Aı< D - UŞAXXJGl'· 
" ........ ms; 

# Taksimdeki Maruf Ye ıevimli ·---1--
P AN ORAMA Bahçesi 

Geçen sene gibi fevkal6de programla 29 Mayıs 

BU AKŞAM AÇILIYOR 
... · he.-eU ı Keman: Cevdet • Kemençe Sollri - Piyano Feyzi • Udi' 

Mısırlı İbrahim - Kımun Ahmet, Kllrnet: Ramazan - Ney Emin 
ArUatlw ı Radif~ Faide, ŞDkran, Bilsen, K. Safiye, Muazzel 

Oku~ucuları HaoıU, Artakl, Solist Mustafa 
P-91 r•kında hakiki •Drprlaler. Tel. 41085 

istanbuJ belediyesi da.11 ırı 

Beyoğlu Merkez Nahiye<Jiııden llaşı boş olarak bulunup daireye gönderiltll ~ 
bir kurt köpeğinin sahibi sekiz gün zarfında müracaat etmediği takdirde 

lacağı ilan olunur. (B.) (3058) 

* * ,/ Satılmak üzere Mezat lfleri Müdürlüğü eşya şubesine bırakılan bir tıa•ht 
..ftnl! fJOY" 

nğı ile bir masa ve koloğman tarafından yazdırılan portatü kanape ve 3-- tfl'. 
haneddin tarafından kaydettirilen bir sa at ilin tarihinden itibaren on bel 

iPzıde l&hip!er{ 9e'lfp .......... dWeri takdiıdıt•iılaeakbr• ..,.. 


