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!;ne 7 - No. 2428 
Yazı işleri telefonu : 20203 PERŞEMBE 6 MAYIS 1937 . 

Başvekil Londra yolunda 

" Bu gidişi falihayır 
telikki ediyorum ••• ,, 

lsınct İnönünü h3mil olan tren istasyonu dolduran halkın 

gDn 6 Şajfa ] 

İdare iflerl telefonu : 20203 Fiatı 1 ltarut 

Ve.rgilerde şimdilik 
değişiklik yapılmıyacak 
~Petrol, benzin fiatlarının tenziline 

dair lagıha Meclise veriliyor 
Ankara, 5 (H ususi) - Vergı kanun ffanlnda yapılması mu1asavver bazı 

değişiklikler ve bu arada, mesela, m üvazene vergisi n isbetinde bir mik • 
dar tenzil tasavvuru yeni masrafları istilzam eden esaslı devlet işleri karşı-

sında teahhura uğrıyacağı zannedilmektedir. Yeni bütcenin encümende 
bağlanış şekli de bu kanaa ti vermektedir. coşkun alkışları arasında hareket 

ett • t t • • . • f • k d d l Petrol ve benzin fiatl:ırmın tenzilini temin edecek lfıyiha hazırlanmış -
ı. stasyonda ngılız Sefırı ve re 1 ası a bulun u ar tır. Layihanın haziranda meclise sevki muhtemeldir. 

----··----·-------·-····---··-··- \~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~, 

aaŞv k' Muhterem Btı§vekil 
l.ondra~ ıl İsmet İnönü, ayın on ikisinde 
!'flsirru a Yapılacak olan taç giyme me
tefalta~:e . Türkiyeyi temsil etmek üzere 
lleraı l{; l'inde Amiral Şükrü Okan ve Ge 
f~rn 9,4;zırn Orbay olduğu halde dün ak 
dır. te Londraya hareket etmişler-

1sta y 
Muhterem 0 nda kalabalık 

t ek<'t "dn _. Başvckilimi7ln Londraya ha 
l " "cegı . abalık h 

1
. nı duyan halk, kesif bir ka-

durmuşt a ~de Sirkeci istasyonunu dol
rukta ge~d· <lŞVekn istasyona dokuz bu-

l-larp A~· 
lô'uat G adernisi kumandanı General 

lıalkı selamlıy01' 

Mermi 
Tamirhanesinde 
Bir inf il8k 
Mamak civarında çıkan 
yangın söndürüldü 

Ankara, S (AA.) - Mamak civarın
daki mermi tamiri ve boyama imalat -
hanesinde bir yangın çıkmış, imalfıt a
melesile memurların çalıştığı bir bina 
yanmıştır. Tamir edilmekte olan bir 
depodaki mermiler de infilak etmiştir. 
Yangın söndürülmüş, şimdiye kadar 

nüfusca zayia t tesbit edilmemiştir. Tah
kikata girişilmiştir. Yangının scbebleri 
ve zayiat mikdarı tesbit ettirilmekte • 
dir. 

Belediye borcunu 
vermek iste.,ıiyen 

Belediye Reisi 
ı:ıersi Loeneral Salih, İngıltere elçisi Sir 

(~en ve refikaları, şehrimizde bu-J Borcu tahsile gelen tahsildar 
~ ıo uncu sayfada) ./apurdan selam Belediye Meclisi kararile 

R •• J Ak t b• • işten çıkanlmzş oma mu a a l l ttı Ege havzasındaki kasabalarımtzdar~ 
l\. J bir inde şöyle bir hadise cereyan etmiş-1, öyr at Berline döndü tir~etediye6 senetiktenviratvetanzi-

fat borcu olanlar hakkında tahsili em-
ı1llllan H • • Jl T R d · k val kanunu tatbik edilmesini karar al-

arıcıye ı~azırı oma an ayrılır en, tına alarak bu işe tahsildarlarından bi-

ltalya ve Almanyaya kar,Qı rini memur etmiştir. Bu tahsildar ken-fe11,· y ·· 
h bir iftira dalgası esdigvini söylüyor disine verilen işı gayet ıyı yaptığı için 
~'oma 

6 
bir defa mükafat, bir defa da takdır -

Itoınaa ' .~Hususi) - Mayıs 3 den beri Nöyrat Berline hareket etmiştir. name almıştır. Bu defa g,..:ne bakiye 
<le buı a, hukumet ricalıle müzakereler- Kont Ciano, Hariciye erkanı, birçok se- borçların tahsiline memur edilmiştir. 
~lman Hariciye Nazırı Fon (Devamı 2 inci sa11jada) Belediye reisinin de borcu varmış. Tah-
h sildar diğer borçlu vatandaşlara oldu -

oı· he h k k A 1 e e e ğu gibı belediye reisine de borcun Ö -

l.r. e ne ı u u a ımının denmesi için bir ihbarname tebliğ et -
miştir. Bu ihbarnameden sonra beledi-\ • h kk d • •b ye reisi bir kaç defa: r ye a ın a ıntı aı Bi:~;::ı:~:,d~~iş. 

''Türk iyede, ekseriyet öğrenmeyi 
b· eğlenceye tercih edenlerdedir ,, 

un ak 
t~ltet Şaın, şu anda memleketine ha- ı . 
dttıle etmiş bulunan Profesör Lamber'i 
da b~en genç rneslekd .ışlarımın arasın -

L· de vardım !il 
l..a~~n Üniversit~sinin sabık Profesörü 
tı: <'r, bugü · .. 

111 llı.i.ik ~· aynı maruf Universite-
torud ·· aycscJı Hukuk Enstitüsü direk-

. Ur • 

. Ömrunu .. . 1lrtıı11111 .n kırk kusur sencsıni, hukuk 
l111i h~ı;ıyaziyc kadar girift muadelele-
~çlı C'tmC') C' çalışmakla geçiren ak 
tl} Prorc ·· .. . ı.ı~ büt .. sor, dun, kcndi!'ine sorduğu-
bır taı un suallere mahcup ve sevimli 
\ ereli <'b(' leva u ve tah:ımmüliyle cevap 

lr k 

_ Ay başında, vadini vermiştir. 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Soyadı hakkında 
Başvekô.letin 
Tamimi 
Ankara, 5 (Hususi) - Başvekilet ta -

rafından bütün devlet dairelerine yapı
lan bir tamimde söyleyişte, yazıda, im
zada soyadı kullanılması hakkındaki ka
nun hükümlerine riayet edilmesini bil
dirmiştir. 

Türk - Fransız 
Ticaret muahedesi 
Ankara, 5 (Hususi) - Türk-Fransız 

İstanhuldan Tahrana altı 
günde gidilebilecek 

Transit yolu İranın Maku şehrinden başlıyarah 
Bayizit, ~rzıırum, Güınüşhane viliiyetlerindeP 

geçip Trabzona m iintehi olacaktır 

=transit yolv 
c-=a iı teyerı dernlr yoll•l'f 
::.:: ytJp ı lmaKd~olan d.y. 
·--· Vilayet hududlırı 

Mitı.yas- ı : .3.Sooo . ooo 
o :as ~o 1s '" IH/omı 

Btt defa uışası takarrii.r eden ve takriben 550 kilometre uzwılttğımda olan l ran · 
· Trabzon transit hattının güzergahı fü takribi surette göstı:!rir harita 

İran ile Trabzon arasındaki transit yo- miş olan Cemal Hüsnü heyeti Ankaraya 
lu meselesini ve sair iktısadi ve ticari avdet etmiştir. İşittiğimize göre Cemal 
meseleleri halletmek üzere Tahrana git- (Devamı 10 uncu sayfada ) 

Halit Ziya gecesi 
Halkevinde toplanan münevverler 
ustadı hürmet ve takdirle andılar 

<litıa~ ~k fak"ıll mizin hukuku amme or
~l.llt rıus. ~rof orü Koz;ı, Ankarada hu

rnıııı '\ 1 ma kurumuna müracaat 
(Deva ı 11 inci sayfada) j 

ticaret muahedesini yenilemek üzere 
müzakerelerde bulunacak olan Fran -
sız heyeti geldi. Hariciyede müzake - Dün geceki toplantıdan iki intiba: Ôn sı radaki koltukta üstad görülm ektedir. 
relere başlandı. l ( Yo:tıaı 10 uncu aayfada l I'ro]esor Lamber 



2 Savfa 

Her gün 
Bir tekaüt meselesi w 
Bunun etrafındaki 
Meseleler 

Yazan: Muhittin Birıen 

fp=:::t ocukluğumdanbcri. . et·r~a.fı~da 
~ daima cereyan edıp gıttıgını ve 

devir devir mesele halinde ~ihinleri iş -
gal ettiğini gördüğüm bir dava vardır: 

SON POSTA 

Resimli Makale: X Müşkülat hayatın eğlencesidir X 

1\favıs 6 . -~ 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

R;~a ~·;ii~kai~ bttti n 

Nöyrat Berline dönd11 

(B~ tarafı 1 inci sayfada) . 
firler ve yüksek zevat Fon Nöyratı is

tasyonda uğurlamışlardır. ~ 
Alman Hariciye Nazırı, dün öğlen, t 

rar Musoliniyi ziyaret etmiş ve vedalar 
mıştır. 

d·ıeıı Nazırın hareketinden evvel neşre 1 

tebliğde şöyle ~enilmektedir: 
36 

Tekaütlük, yetimlik ve dulluk mesele -
Jeri. Kiıh paraların kıymetleri, kah ha -
yatın ölçüleri değişir; devir devir, bu üç 
sıfatla hükiımetten aylık alanların elle
rine geçen paralar, onların günlük ihti -
yaçlarına nisbet edildiği zaman gülünç 
denecek şekiller alır. Meşrutiyetten ev
vel, ayda iki buçuk kuruşluk dul
luk ve yetimlik aylıklan bulunurdu. 
Meşrutiyetten sonra, iş Ü<'reUeri ve bun-

. l k l\1u111rnıat hayatnı zarureıidir, yarım bıraktığı bir işten Bir i~te önünüze zorluk çıktığı zaman yese kapılmayın1z, Jarla beraber tekaütlük, yetım i ve 'S" 

Almanya ve Italya, istıkbalde de, J9 
da Berlindc imzalanan çok iyi neticclet 
veren ve sulha kıymetli yardımlarda bil" 
lunan Alman - İtalyan protokolları esi .. 
sı ve zihniyeti dahilinde ayni siyaseti t3 
kip t•yJeyeceklerdir. iİ 

du11uk nisbet1eri de d<>ğişti. Harp esna - bahsederken: bilakis sevininiz, çünkü o zorluk size yaşamak için yeni 
Roma görüşmeleri, iki hükumetin ist 

balde, diğer devletlerle daha sıkı bir tef 
riki mesaiye varmak için bütün gayret• 
]erini sarfedecekleri hrıkkındaki aziırıle
rinin de açık bir surette teyidine vcsi1' 
teşkil eylemiştir. 

sında ve harpten sonra da bu nisbetlerin - Önüme müs.külat çıktı, durdum, diyen :ıdam. hayatın bir hedef tcskil edecektir, unutmayınız ki dümdüz bir yol 
zaruretlerine kam koyacak kabiliyette olmadığını ilan et- yolcuyu Fıkar, ~~kılmamak için inişli yokuşlu yola ihtiyaç tadili Jazım geldi. Nihayet cumhuriyet, • 

bu işleri iyi bir şekle soktu; fakat, emi- -~m=i~ş:d:e:m:e:k:,ti:.r:. =====:=::::=:::::=:=:::=:=:;~;::::v:a:rd:;:ı:;;:r.~. ~~~-~~~::~:;::;:=::===~:===~ 
niz ki, bir müddet sonrn, bugünkü esas- ( ) 
.. , ve ölçülerde eksilecek v• •l•k•darlafl s ~ ~ A~ R ~ le o u-] ~ 
memnun etmez bir hale ge1eceklir. Ha- _ '-1/J ~ ~ ;;:;;;ıJ ~ Londra, 5 - Gazetee1er, Romada yapl" 

ian müzakereleri büyük bir dikkatle tB' 
,ki peylemektcdir. 

yatın ezeli ve ebedi dav<:Sl, bilhassa iç - "-"---------·------------·------------·-----------
timai sahada her şey pek çabuk eskir, Kendi cinayetini •-----------• 107 yaşında 
her ölçü pek çabuk değişir: bugün ha - Tahkika memur HER GÜN BİR flKRA Kızı olan 
yatı pek güzel tanzim ed<>n her hangi bir 

Daily Telegraf diyor ki: Berlin ile RO' 
ma arasında İspanya meselesi ve gatl' 
,paktı meselesi hakkında bazı fikir ırıii• 
bayenetlcrinin vücut bulmus olduğu sat 
,İenrnektedir. İtalya hükı1meti, garp pa~ 
tı hakkındaki müzakerclerin, İspan:Y 
.meselesinin hallinden sonraya talikini iS' 
temektedir. 

kaide, yarın hiç işe yararrıaz bir prensip Edilen polis I ? 155ıih kadın 
oıurı Ne ile dövüyor ar 

* ı:;. ~ 
Bir hayli zamandanberi memlekette 

§ikayet eden bir ses var: MiUi cücadefoye 
iştirak etmiş olup ta yeni tekaüt kanu
nundan evvel tekaütlüğünü istemiş ve 
yahut tekaütlüğe sevketli1miş olanlar, 
eski ölçüler mucibince ellerine geçen pa
ranın kifayetsizliği karşısında sızlanı -
yarlar ve bu kanun ölçüJ~inin kendile
rine de tatbikini istiyorlar. Diyorlar ki: 
cBiz, milli mücadelenin en karanlık de -
virlerinde ve memurlardan en çok feda
karlık istediği zamanlarda memlekete 
hizmet ettik. Milli mücadele esnasında 

-,v~ 

bir çok yararlıklar gösterdikten sonra 
teknüt edildik. Bizden sonra yeni bir te- İngiltere cinayet mahkemelerınden 
kaüt kanunu çıktı ve bu, bizim emsali - birisi, polis Eder isminde bır adamı 
mizden bir çoğuna daha iyi tekaütlük idama mahkum etmiştir. Ede: dostu 
r;artlan verdi Yeni devrin bir kanunu, olan posta memurlarından Maunazel 
bu devrin meydana gelmesi için, en ka- Fr:indeçi kı.ra götürüp orada öldürmek 
tanlık ve tehlikeli devirlerde hizmet et- ten suçludur. Katil genç kızın üstünde 
miJ olanlara teşmil edilt'lek lazım gel - bulunan postahane kasasının anahtar
mez miydi!• bu suale, kolaylıkla, ege - lannı alarak kasa mevcudunu aşırmak 
lirdi> cevabını verebiliriz: Bilhassa, bu için bu cinayeti yapmıştır. J.t"'akat garip 
fetvayı verdikten sonra parayı da ver - bir tesadüf eseri olarak o gı.in Matma
mek vaziyetinde bulunmadıkça, bu tarz- zel Frindeç anahtarlan yazıhanesinde 
da hüküm vermek kolayrlır. Fakat, on- unutmuş, bu yüzden katil emeline mu
lann bu istedikleri şeyi bir aralık yap- vaffak olamamıştır. İşin en garip cihe
mayı düşünmek istiyen hükumet, işi öl - ti Matmazelin bir cinayete kurban git
çüp, biçmiş ve, rivayet edilcUğine göre, mesi üzerine tahkikatın polis Edere 
bunu yapmanın bütçeye bır buçuk mil- havale edilmesidir. 
yona malolacnğını görünce bundan vaz Tabii Eder bütün delill~ri ortadan 
geçmiştir. Bir buçuk milyon lira, bizim kaldırmış ve hadiseyi tamamile esra -
bütçemiz için küçük bir şey değildir; fa- rengiz bir vaziyete sokmuştur. Hüku
kat, iddia sahiplerinin müdafaa ettikleri met polisin ademi muvaffakiyctini gö
tez de, adalet tarafından bakıldığı za - rünce, işe başka memurları da karış -
man, kuvvetsiz bir idd!a sayılamaz. A - tırmış, ve suçlunun Eder olduğu bu su
calfa, bu davanın başka bir suretle hnlli retle anlaşılmıştır. Eder bundan sonra 
de olamaz mıydı? Mesel&, hir buçuk mil- verdiği rapot'4a katilin kendisi olduğ
yonu eksiltecek, yarıya indirecek bir bal nu bildirmiştir. 

sureti bulunamaz mıydı? Uzunluğuna delinen 
Belki bulunabilirdi, belki de haH'ı bu - • • h "k "' · 

lunur. Fakat, bütün bunlar hakkında ka- ilJnenzn ı ayesı 
rar verecek olanlar biz değiliz. Rakamla- Geçen gün Londrada bir san'atka-
rı ve hesaplan ellerinde tutanlar, elbet rm bir iğneyi uzunluğuna deldiğini 
ihtiyaçları ve zaruretlen daha iyi takdir yazmıştık. Uzun müddet Londrada ça
edeccltlerinden, kararları c:ıa onlara bı _ l1şan okuyucularımızdan saatçı Bay A· 
rakmak lfız.ım gelir. Ji bu vak'anın asıl enteresan cihetini * muharrirlerimizden birine şöyle :ınlat-

Fakat, işlere uzaktan bakan biz.ler için mı~tır: 
bu arada tesbit edilecek şeyler de yok Bu iğne Londra müzesinde bulun
değildir. Memlekette, ihtiyarlığın, ö1ü _ maktadır. Ve hadise şöyle cereyan et
mün insanlara yaptığı Vf' yapabileceği mişlir: 

Bir arkadaş Göıteµeye taşınmıştı. 

Oturduğu sokakta köpek varmış. Dün 
akşam matbaada b~ka bir arkadn§a: 

- Senin bir baston11n varmış, ver 
de, dedi, kendimi köpekten koruya
yım? 

- Va,.dı, birisine hediye ettim. Şim 
di yok. 

- Senin evinde bi'r tane olsun bas
ton yok mu? 

- Yok! 

1 
- Peki ama evinde seni ne i!c dö

'VÜyorlar? .. 

• • 

Roma, 5 - Dün öğleden sonra Von 
Neurath ile Ciano arasında vuku bulıtl 
mülakat hakkında siyasi mahfeller, pJ• 
mad·İ'talyan görüşmelerinin SuJhcU • 
yane mahiyeti hakkında israr ve bir as· 
keri ittüak derpiş edildiğini tekzib et• 
mektedirler. 
Aynı mahfeller, Roma-Berlin mih • 

verini bütün memleketlere açık bulU ' 
nan yeni bir Avrupa teşkilatının e~ 
olarak tavsif etmektedirler. 

.Mısırda son zamanlarda yapılan nu- Von Neurath'm sözleri . "f• 
fus tahririnde Zangazik civarında bir Roma, 5 (AA.) - Alman Harıcı 
köyde tesadüf edilen ihtiyar bir kadın Nazın Von Neurath hareketinden e<J• 
tahrir memurlarının nazarı dikkatini vel, İstefani ajansına yaptığı beyanat· 
celbetmiştir. Bu kadın memurlara 155 ta ezcümle demiştir ki: . 

1. 1 'b~ 
yaşında olduğunu söylemiştir. İhtıyar üt~lmdan1yaya ve tat.~~yba karşdı şe~~ti# 
yanında oturan diğer bir ihtiyar kadını . ı_ra a ga.~ın.ı_n es ıgı u an. a, :mat· 
göstererek cBu da I07 yaşındaki kı _ sılahının gomulerek beynelmılel , 
zımdır• demiştir. buatın milletlerin mukarenetine çalış 

. . ~ masının bütün Avrupa için şayanı ~~ 
lhtıyar kadın yaşının 155 oldugunu menni olduğunu söylemekte tereddll 

tevsik etmek için bir çok hikayeler an: etmiyorum. . . e 
latmış ve Bonabartın 1796 - 1799 dak:;. .Muteakıben Von Neurath Italya ıl 
Mısır seferlerine dair bir çok tafsi1at Almanya arasında teessüs eden kaf~~
da vermiştir. lıklı bir hakikat haline geldiğini kat l' 

Tahrir memurları başka vasıtalar yetle beyan etmiştir. 
ile de kadının yaşının tesbıti için 

uğraşmışlardır. Bu mcyan1a doktorlar Hapisle cezalandırılan aşk 
bir insanın 1 t O seneden fazla yaşama- . b;r 

. .. .. . Almanyada Haintez mahkemesı, · 
sının_ çok ı:a~ıren gorulen _vakayıden köy halkını tehyic ettiği iddiasile GeorB 
oldugunu, ıhtıyar kadının ı, 5 :aşın~a isminde bir tayyareciye bir hafta bil' 

Londrada çıkan Tit . Bit yazıyor: olduğuna inanamıyacaklarını soylemış pis cezası vermiştir. 
1 

b J 'd lerdir. Bu hap'ıs cezasına Georg'un şu }la Adelaide'de çok garib ir ıa ıse ol-
muştur. Geçenlerde bir gün bırahane- Rusyada zabitlere verilen rekcti sebeb olmuş: ıı• 

Adam o civarda bir bakkalın Jtızı ! ]erin birine bir adam gelmiş, garson - k .. l - h / :ne 
U up ane er çıldırasıya seviyormuş. Tayyaresile .. dan yarım duble bira iştemiştir. Adam ov 

içeri girdiği zaman herkes hayret ve Sovyet Rusyada bundan sonra her gün o civardan geçerek evin üzerin~ a· 
biraz da korku ile onun yüzüne bak zabite sonuna kadar okunması lazım metreye kadar iniyor ve bir mektu itı 
mışlardır. Çünkil adamın boynunda üç ~len .. ~~tablardan :mürek.keb 80 _cildlik tarak geçip gidiyormuş. Tayyare~g.b 
dört metre uzun!uğunda bir yılan ta _ hır ~u.tuphane venlec~ktır. ~u kıtabla- böyle hızla akşağkıyat inmesi K~er a~e.lisi 

d - .... 1 .. t·· G rson birav: ge _ rın 1çınde harb fennıne aıd olanları köy halkını or u urmuş. oy d. 
sı ıgı goru muş ur. a - . d ld - 'b' t 'h. f ıser· 'k t' d .. t k bı'r mazbata ile a ~. . d b' b d i'fını vılan mevcu o ugu gı ı, arı ı, e ı, ı - ne ıce e muş ere 1 , tırmış, a am ıra ar a,,. " a u - ı.""d" b' k ı..· bl d d lı"yeye müracaat etmeg· e mecbur ıtıı 

t h d b nl bardag~1ın ·ıçı' ı.U>d ı ır ço .. ıta ar a var ır. zn mış, ayvan a aşı - 1 
ne sokarak yarım duble biray. içmiş - Takma kulak ve burunlar ~ a::_ _______ _____...-

Ur. Londrada çıkan Star gazetesi yazı - Biliyor musunuz ? 
Telef onculukta yeni bir yor: 

tekfınıül nıerhalesi Bu-munuz, kulağınız çirkin mi? Şu fenalıklara karşı onları müdafaa edecek Bır iğne fabrikasında iki usta birbir
hiç bir şey yoktur. Memurlann istikbal _ !erile rakip im.şler, biri kend: eseri 
lerini, ihtiyarlıklannı ve ôJümlerini tc _ san'atini diğerine göstermek için fevka- İngilterede yeni yapılan tesisat ne -
minat altına alan bu teJrnütlük yetimlik lade 'nce bir iğne yapmış ve arkadnşı- tıresmde bir tel üzerinde 640. çıftın 
ve dulluk tahsisatı da bövJe 'olduktan na göndermiş. l to.ynı zamanda telefonla ~o~uşabıım~ -
sonra, büsbütün himayesız ·olanların hal- Arkadaşı iö-neyi evirip çevirmiş, ~leri imkanı temin edilm_ ştır. ~ıı:ndıye 

halde meşhur bir İngiliz tüccarının sat-
tığı takma kulak ve burunlardan birer 
tane tedarik ediniz! 

Bu adam: cKadınlar, makyaj ile na· 
sıl güzelleşiyorlarsa, hata-lı uzuvlarını 
da bu takma şeylerle düzeltmelidirler,» 
d yor. Bir çok kadınlar bunlardan sa -

1 - Bugün Hitler Almanyasının .. ~~ 
rağında bulunan gamalı haç yer yu,, 
de kimlerin sen bolü olarak kullanılı: ·l" .. 

2 - Eski Mısır Hidiv\ Abbas flilıll~di" .. 
şa bugün kaç yaşındadır ve Mısır ~ b81·ı 
liğinden hangi tarihte, lnmlerin ıc 

leri ne olur? Onu Allah bilir! o da uzunlu{!una delmis, ve içine de eh kadar 320 çiftin konuştugu vakı ıse de 
Bunun için, artık bu eski usul t k .. t- ha ince bir iğne yerleştirerEk gerı yo:. bunun iki misline ÇJkanlması ılk defa 

lük sigortalan reJi~~den çıkıp :ea~şi j lamış. O iğne şımdi müzede imiş. 1 r,örülmektedir. 
yalnız memurların istilrb~llcri bakımın- r 
dnn değil, alelitlak her "atandaşın ih _ ... ı· s T R • N A N c 

TER 

tın alıyorlannşL 

NANMA! 

ile çekilmiştir? iştİt 
3 - Abbasilerden knç halife ge1f flltlr' 

ve bu halifeler kaç yıl hiikümran ° 
i' lardır? rırı) 
' ı (Cevapları )11 

* tiyarlığı ve ailesi bakımından mütalea 
ederek saslı ve modem bir içtimai si _ 
gorta nıznmına geçmek ıamanı gelmiştir.! 
işsiz ihtiyarlara sükunetle ve rahatın ö
lümü beklemek imkanlarını verecek, ye
timlere bakacak, hastalara sefkatle kol
fannı açacak ve hatta bun]ardan çahşa
hiJecek olanları çal~ıracak bir takım 

İn~ilterc Bahriye Nezareti, mukannen bütçesinden 1 tarihile Anadolu Ajansı da Londradan, :şu telgrafı 
aldı: 

(Dünkü suallerin ccvnı>lafo1 ,:sf .. 
ı - Ayasofyanın dört minnresı 

(DPVam' 6 ıncı sayfada) 

gayri, hükiımetten 600 küsur m'lyon liralık bir tahsisat 
daha aldı. Bu para ile yeni harb gemileri yapacak ... Fa· 
kat bu paranın inşaata kafi gelmediğı anlnşıhyor. Çün-

. kü Nezaret yeniden 8 yüz milyon lira daha istiyor ... 

lSTER iNAN 

Borsaya mensub büyük bir firma altın madeni piya-

1 
sasının sarsılması dolayısile muamelatını durdurmuş -
tur. Perşembe günü bir kaç iflas daha bildirilecektir. 

ls TER iN ANMA t 

L-------------------------------------------------------------·-' 

dır. Ve ancak ikisi birbi:-mc benze~· 1\1' 
2 - Değerli muharririmiz .AhJl'l~ıırdıf• 

sim Darüşşafakadan mezun oımuŞ 1ı11ı ' 
h. yıkaı ~ 

3 - 6 yaşından itiban .. n ıç iltlc~ 
yan hükümdar Fransız kralı 14 
Lüidir. 
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Atatürkün I ,(' ı 
Telgraflar~ 1 V~~~ 

İspanyada F rankoya · karşı 
hoşnutsuzluk gittikçe artıyor 

Ankara , 5 - Japon Implratorunun A· • E 
doğumu yıldönümü münasebetile, R~ L.. 
isicumhur Atatürk ile Majeste Hirohı
to arasında telgraflar teati olunmuş -

Açık şehirlerin bombardımanı meselesi Londrada 

tur. 
Ankara, 5 - Yugoslavya Kral Naibi 

Prens Pol'ün doğumu yıldönümü mü· 
nasebetile, Reisicumhur Atatürk ile 
Altes Prens Pol Karageorgeviç arasın· 
da samimi telgraflar teati olunmuş -
tur. 

görüşüldü, fak at bir karar verilemedi Mısır1n büyük 
1 

Handaye, 5 - Saint - Sebasti.en'den ge _edilın_'_e_m_e_sın-.-in--İsp-an-ya_da_ki_'_i_k_i_m-uh_a_r-ip-etmiştir. Valancia nazırlarının içtimaı bü Bir şehrinde 
en yolcular, beyaz İspanya ahalisinin tarafa telkin edilmesi hususnda Lord Ply tün gece devam etmiş ve bu sabah nn- 385 d 
~kın bir vaziyette bulunduğunu ve Bil- muth tarafından yapılan teklif hakkında zırlar heyeti, bir kere daha toplanmıştır. eV yan l 
ı a~ Yakinda düşmezse memnuniyetsizlik hiç bir itilaf elde edilememiştir. İtalyan etilirinin dedikleri Kahire, 5 (A.A.) - Aşağı Mısır'da h"ii-
erın · .. d 385 b'ld'ı gostcrmcğe hazır bulunduklarını Von Ribbentrop, telkin edilen teşebbü- Bilbao, 5 - Havas A3ansının Bılbao ~ilk bir şehirde çıkan bir yangın a ev 
1 ırmektcdirler. &ün komitenin salahiyetinı tecavüz etti- muhabiri Bask cephesinde esir edilen iki .Yanmıştır. 12 kişinin ölduğü ve 12 kişl -
. Birçok Yerlerde inzibat işlerini üzer le- ğini ve bu suretle harekf't edilmekle İs- İtalyanı isticvap etmiştir. ~ıin de yaralandığı haber verilmektedir. 

l'ine alan Falanjistler yaptıklan tazyik panyanın dahil' işlerine müdahale edil - Bunlardan Angelo Delisis isminde olan Iki bin kişi evsiz kalmıştır. 
\•c s ·iSt· • . uı llnallerle halkın nefretini celbet- mi§ olacağını beyan etmıştir. birincisi, İtalya harp gemilerinin hima -
~ışı.erdir. Ecnebi döviz ve kıymetleri pe- Barselonda İngiliz gemileri yesinde olarak hareket eden bir İtalyan 
eta ya tahvil etmek için verilen emir hoş Londra, 5 (A.A.) - İngiliz tebaasının vapuru ile 90 kişi ile birlikte yola çıka

llUtsuzluk tevlit etmiştir. menafiini muhafaza etmek üzere Barce- rak 17 şubatta Cadix'e geldiğini söylemiş 
Açık şehirlerin bombardımanı meselesi lona'ya İngiliz muhripleri gönderilmiştir. ve mensup olduğu taburun münhasıran 
~ndra, 5 - Tali ademi müdahale ko- Paris, 5 (A.A.) - Barcelona'ya gelen İtalyanlardan müteşekkil olduğunu ilave 

rnitesindc, açık şehirlerin bombardıman son haberlere göre şehirrle sükünet avdet e:tmiştir. 

Belediye borcunu 
Vermelı istemigen 
Belediye Reisi 

(Baş tarafı 1 inci FC1Jf ada) 
Tahsildar ay başında da tahsilat ya

pamayınca usulen belediye reisine bir 

1 

- ihtarname tebliğ etmiştir. 

T •• k y ı "'\ Bütün bu muamelelerde hiç bir fev· U r - u g o s a v Surigede kaladelik yoktur ve aıel'umum vatan-
daşlara da bu muamele tatbik edilmek· 

dostlug"' unun bir tezahÜrÜ· Tevki/at /~;k:;::~~!!1~~1ediyerei•i 01•0 v•· 
ı Halkçı partisine mensup 89 tandaş bu hale kızmış ve belediye mec-

Kaınutayın telgraçına Yugoslav Meclisi Reisi ı:sinin ilk içtimaında bu ·ahsildarın 
/ 4 kişi tevkif edildi 1 vazifesine nihayet verilmesim teklif 

tarafından saı .. inıi bir cevap verildi Kudüs, s (A.A.) _ Dağ!lılm:ş 0 _ etmiştir. 
A lan Suriye Halkcı partisine mensub / Meğer mecliste hakkın~a tı~kı _buna 

.. n~ara, 5 (A.A.) - Kamutayın bu· Türkiye Büyük Millet Meclisince it- 89 kişi Beyrut ve Lübnan'da tevkif . benzer bir muamele tatbık edılmış o -
r::::.~ .~oplantısında Başb_akan İsmet tifakı ara ile kabul edilm~ ol;n takr ir- edilmiştir. Ru tevkifata bu partinin j ıan bir aza daha varmış, o da tahsilda· 
n 'r un.un refakatinde Dış Işleri Baka- den fevkaiade mütehassıs 01dum. fü.ı L-übnan hükumeti aleyhinde yap _ ra bu işden dolayı muğbermiş, hem o· 
g~sl eVfik Rüştü Aras olduğu halde Yu- g_G.zel d~stluk gö~terişin~ ~eb'u:_~n mec- makta olduğu büyük propaganda fa· nun iğbirarı daha faz1a imiş. Çünkü 
es avyaya yaptıkları son seyahatları lisine ılk celsesınde bıldırecegmı. Ve aliyeti sebeb olarak göster ilmekle _ tahsildar tahsili emval kanunu ahkamı· 
donlalsında haklarında gösterilmiş olan şimdiden eminim ki milletlerimiz ara· d' nı tatbik etmek suretile onun borcunu s uk t ır. 
tar f ezahüratı dolayısile Kamutay sındaki sarsılmaz dostluğun yeni bir ni· ---------------• tahsil etmiş. 
ne ~ ından Yugoslav Mebusan Meclısi· şanesi olan bu sıcak ve samimi sem - J\ T eşr iya t Ve Huiasa belediye meclisi tahsildarın 
Ola eşckkürü mutazammın gönderiimiş pati duygularından dolayı meb'us::ın l Y ~ çıkarılmasına karar vermiştir. 
Sten. telgrafa Yugoslav Meclısi Reisi azası candan sevineceklerdir. Teşel:. - D J Biz bu haberi hayretle karşıladık ve 
şağ~:~.Ciric tarafından gönderiien a- kürlerimle birlikte saygılı bağl!lık te· rrO pagan UO fi!mdilik vak'ayı sarih isim ve adresleri 

S a E karşılık telgrafı okunmuştur. minatımı lutfon kabul buyurmanızı ri· ile alakadar makama bildirmekle iktifa 
on .~elans Abdülhalik Renda ca ederim Bay Başkan. Parti merkezinde kurulacak ettik. Bunun için vak'anın cereyan et-

Buyük Millet Meclisi Reisi Yugoslav Meclisi Başkanı encümenler h· rafından fği kasabanın, belediye reisinin ve tah-
Ankara Stevan Ciric sildarın isimlerini yazmayı lüzumsuz 

ı Hazirand~ çalışacak buluyoruz. 

ngiliz kabinesinde Habeşistan Ankara, s (Hususi) - Parti Umumi Breslav sergisinde 
D "'• .kJ•k Merkezinde neşriyat, propagar.da, Kül- Türkiye paviyonu 
eg\ŞJ ) UIDUmİ Valiliği tür ve Halkevleri için kurulacak üçc>r Breslav, 5 - Anadolu Ajansının hu-

N kişılik encümenlerin azaları yakınd-ı susi muhabiri bildiriyor: 
azırlıklara genç devlet Mareşal Balbo, Mareşal taayyiin edecektir. EncUınenler hazı . Bal.kan ve doğu Avrupa devletlerinin 
adamları getirilecek randa çalışmağa başlıyacaklardır. . de iştirak ettikleri Arsıulusal Breslav 

_ Graziani yerine tayin d Panayırı'nda Berlin Ticaret Odamızca 
si!'~~dra, 5 - Kralın taç giyme mera· ediliyor Roma a kurulan Türkiye Paviyonu bugiin me-

ını müteakıb B. Ramsay Mac Do · b • rasimle açıldı. 
~ald, ~· Duff Cooper, B. Runciman ve Roma, 5 (A.A.) - Mareşal Balbo' • Muazzam ır Paviyonumuz emsali arasında bil • 

a\ a işleri Nazırı Lord Swinton kabi- Ad" • hassa bege-nilmiştir. nea nun ısababa suikasdinde almış ol • G •t 
en Çekileceklerdir. d - l e ç l re s m l 

B. Nevnıe Chamberlain'!n Başveka· ugu yara ardan hala muztarib bulun· ;:t rnakamına geleceği, mumaileyhin ye makta olan Mareşal Graziani'nin yeri- Roma. 5 (A.A.) - Roma imparator· 
~ne Sir John Simon'un Maliye Nazırı ne Habeşistan valii umumiliğinc tayin luğu ilanının biri~ci .. yıldönümü müna-

o a:ağı bilinmektedir. edileceğine dair bir şayia deveran et - sebetile pazar gunu yapılacak geçid 
\!eni kabinenin başlıca mümeyyiz mektedir. resmine takriben 300~000 kişi iştirak 

ı--SABAHTAN SABAHA: 

e ispanyada gene ihtilat 
tehlikesi haş gösteriyor 
Yazan: Selim Ragıp E1m1<; 

tF::!!!., eçen gün, gene bu sütunlarda, 

~ cmerhamet bitaraf olur, bir ta
raflı olmamalıdır> başlığı altında bir ya
zı yazdım. Bu yazımda, İngiltere ve 
Fransa tarafından Bilbao'nun sivil halkı
nın tahliyesi meselesinin yeni bir ihtilata 
vesile vereceğine işaret ettim. Çünkü bu 
ıki devlet, Franko kuvvetleri tarafından 
sıkı bir surette muhasarJi altına alınnııt 
olan bu şehirde mevcut kadın ve çocuk
:lann, şehir zaptedildiği takdirde, ayaklar 
altına alınacaklarından korkuyorlar. Bu 
yardımı yapmak için insani duyguların· 
dan kuvvet ve salahiyet alıyorlar. Çünkü, 
aksi halde, bu hareketin mahiyeti ne ka· 
dar necip ve beşeri olursa olsun, bir mü
dahale addetmek bir zarurettir. Nitekim 
İtalya ile Almanya bu kanaattedirler. 
Londrada toplanan ve İspanya hadisele

rine ademi müdahale i.şlerıne düzen veren 
komitenin kararlarına bakılacak olursa, 
bunun böyle telakki edilmesi, maalesef., 
mantıkidir. Bu iki devl<.?t, bu suretle ha
reket etmek i~in bu komiteden evvelce 
mezuniyet alsalardı , bir diyecek kalmaz
dı. Mademki böyle bir mezuniyet alın
mamıştır; ve mademki bu komite azasın
dan iki devlet, bu hareket>:. itiraz etmek
tedirler; şu halde, ortada ihtilaf doğura
bilecek bir vaziyet vardır. Kim iddia e
debilir ki, çocuk ve kadınlann tahliyesi
ne tahsis edilen vapurlar, sıkışık bir va
ziyette kalan askerler tarafından istill 
edilemez. Buna, hangi kuvvet m~
ni olabilir? Sonra, bu vapurlar , boş dö
tıerlerken, muhtelif limanlara uğrayarak 
harp malzemesi alamazlar mı? Bu ciheU 
hangi vasıta ile kontrol etmek mümkün 
olur? 

Milli mücadele, bize, bu hususta acıklı 
misaller hatırlatmaktadır. İstanbulun gö
zü önünde •e burnunun dibinde bulunan 
Karamürsel sahilleri, hPr türlü askeri 
tahkimattan mahrum oldukları halde ca
yır cayır yakılmadılar mı? Ve bu cehen
nemi ateş altında kalan biçarelerin im
dadına uzanan tek el yalnız Türk cHilali
ahmer> inden başka hangi müşfik el oldu? 
fnsani duygular karşısında baş eğmek 
her insan olan için bir borçtur. Fakat 
insanlık namına hareket ederken dahi, 
hareketlerimizde cconsequenl> olmamız 
bir zarurettir. İnsanlık bir taraflı olmaz. 
Hakiki insan olan daima bitaraftır. Bu 
sebepledir ki İngiltere ilf> Fransanın Bil
bao biçareleri hakkında ~zatmak istedik
leri yardım eline yapılmak istenen itiraz
ların, maalesef prensip Jtibarile yerinde 
olduğunu kaydetmek bir mecburiyet olu-

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

Halit Ziya 
Vasfı, nazırlıklara genç devlet adamla· Bu şayia, B. Musolini'nin Libya'dan edecektir. Geçid resmine e7.cümle, 4oo 
rının getirilmesi olacaktır. avdetindenberi ortada dolaşmaktadır. bayrak, 246 top, ı .ooo beygiz ve deve 

ile. bir çok tank ve kamyonlar iştirak 

"Son Posta nın müsabakası : 25 
edecektir. Bu muazzam alay, Roma ş~h· 

rini baştan başa katedeoektir. 

Sevinelim ve teşekkür edelim ki artık memlekette fikir ve kalem sahip
lerinin de yeri vardır. Hayatlarının l•areketli çağlarında kıymetleri bilinmese 
bile hiç olmazsa tarihi bir varlık ha !ine geldikleri zaman bf'kledikleri hür
met ve sevgi kendilerinden esirgenmiyor. 

'' -- 8u resim parçaları kimlere ait? 
Mecliste kabul 

edilen kanunlar 
Ankara, 5 - (Hususi) - Meclisin bu 

günkü toplantısında deniz hastanesi -
nin tamiri için 1937, 38, ~9 senelerine çari 
taahhüde girişilmesi, Trabzon - 1ran hu
dut transit yolu üzerinde otobüs, kamyon 
ve otomobil işletmesi hakkındaki kanun 
Iayihalarilc kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki Türk - Yunan mukavelename 
sinin tasdikına ait kanunun ikinci müza
kereleri yapılarak kabul olunmuştur. 

Kamutay cuma günü toplanacaktır. 

Sam.iunda 19 Mayıs günii 
hazırlı ki arı 

Samsun, 5 (A.A.) - 19 Mayısta 
Samsun'da büyük şenlikler yapılmak 
üzere hararetli çalışmalara başlanmış· 

Moc1 , tır. Aynı gün açılacak dördüncü yerli 
S c1 • 

25 Bcthoveıı mallar sergisir.e her taraftan fazla rağ· 
1 on. Postn o~yucuları arasmda eğ- Müsabakamız 40 gün sürecektir. bet gösterilmiş ve bütün pavyonlar ki-
k:ncelı ve z~~gın he~~yeli bir müsaba·ı Şimdi müsabakanın esasını anlata • ralanmıştır. Sergiye gelecek senelerde 
n açtı. Bugun bu musabakaya ait 25 lım, 40 tane tanınmış simanın fotoğ • beynelmilel bir mahiyet verilmes1 mu-
unıaralı resimleri neşrediyoruz. (Devamı 13 üncü sayfada) karrerdir. 

Tevfik Fikretin ölümile başlıyaıı bu kadirşinaslık artık meslek ve san'at 
hayatları tam bir nesli aşan fikir ve kalem üstatlarını da ihmal etmiyor. 
Dün gece Türkiyenin ilk ve büyük :romancısı Halid Ziya içın yapılan me .. 
rasim bu hareketin ifadesidir. 

Halid Ziya, muhakkak ki bize ilk roman sevgisini tattıran üstadımızdır. 
Mavi ve Siyah ile Aşkı Memnu, aç ruhlarımıza ilk edebi gıdıı Jı veren eser .. 
lerdir. Halid Ziyanın küçük hikayeleri de her biri bir roman mevzuu olacak 
kuvvette ve kıymettedfrler. 

cEdebiyatı cedide> kadrosunun roman şubesine yıllarca hakim olan üstad 
Halid Ziya bugün de Turk romancılarının cDoyen> idir. Ve edebiyat tarihi ds 
onun bu mevküni ihl!l etmiyecektir. 

Üstad Halid Ziya hasas bir san'atkardır. En çirkin şeyi en gijzel ifade 
ile gösterebilmek için o kadar zengin bir san'at hazinesine sahıptir ki yıllar
ca işlediği halde bir zümresi eksilmemimştir. Renk, koku, şekil ve hareket 
onun dimağından kaJ('mine intikal ederken adeta hassas bir inbikten süzülüp 
geçer. Ona mevzu olarak bir bakkal :fükkanının tasvirini veriniz. Size giren~ 
baha pırlanta ve yakutlarla dolu bi r kuyumcu camekanı gösterir. 
Hayatı kendi san'at objektifi ile tesbit eden Halid Ziya cemıyetin roman

cısı olmamışsa bu, san'ati hakiki ha_iatın üstünde tutmamasındandır. Eski 
san'at telfıkkisine görP. cemiyetin hayatına inmek, şiir ve edebiyat sahasından 
uzaklaşmaktır. Bunun için değil mi ki eskiler, mesela Hüscyın Rahmiyi, ve 
Maupossant'ı edebiyat kadrosundan hariç tutarlar. Halbuki bugünün telakki .. 
si halle içine inen ve kitlenin ruhunu ya§Stan romancıyı san·aıkaı tanıyor. 

Bununla beraber hütün bir neslin hayatına hakim olan üstarlların yeri böy
le san'at telakkilerile ayrıd edilemez. Halid Ziya dün olduğu gibi bugün de 
Türk edebiyatınm sönmeyen bir yıldızıdır. Onun 55 inci san'al yılını tebrik 
ederken yarım asır dimağımıza şiir,,; e edebiyat sunan san'atkiır elini tak-
dis ederek öpmeyi vazife bilirim. Biirhan Cahit 
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143 ekalliyet vakfına 
mütevelli tayin edilecek 
Şimdiye kadar ce· 

maatlerce ınünte • 
hah mütevelli he • 
yetlerile idare edi • 
len ekalliyet vakıf • 
lan, yeni vakıflar 

kanunu mucibin • 
ce bundan sonra tek 
mütevelli vasıtasi • 
le idare olunacak -
tır. Bu mütevelli • 
ler evkaf tarafın • 
dan vak1flar kanu • 
nu, nizam.namesi ve 
talimatnamesi hü • 
kümlerine uyula • 
rak imtihanla tayin 
edilecektir. Müte • 
vellilerin Türk va • 

Lı__ 
Yeniden mütevelli tayin edilecek ekalliyei. 

tandaşı olmaları vakıflarından bir kfüe 
• ~arttır. En az ortamekteb tahsilini ik - nacaktır. Komisyonlar talihler hakkın· 

mal etmiş bulunmaları, ahlfiltan dü - da tahkikat yapacak, bir de imtihan a
rüst ve 6 ay ve daha fazla müddetle çacaktır. Tahkikat ve imtihan evrakını 
mahkfun edilmemiş olmaları icab et • umum müdürlüğe gönderecektir. U · 
mektedir. mum müdürlük nezdinde toplanacak 

Bunlar şimdiki heyeti mütevelliye bir komisyon da bu tahkikat ve imti • 
reislerinin maaşlarım alacaklardır. han evrakına göre liyakatli gördükle-

İstanbul evkaf müdürlüğü mıntaka • rini mahalli evkaf müdürlüklerine bil· 
ıanda 56, Beyoğlunda 60, Kadıköyün· birecek ve bunlar mütevelliliklere ta· 
de 2 7 olmak üzere, cem'an 1.f3 ekalli· yin edile~klerdir. 
yet mütevelli tayin edilecektir. Bu mü· Talihler vakfiyelerin sureti tatbikm· 
tevellilerin tayinlerinde teamül de na- dan muhasebe ve muhasebe rüyetin • 
zarı dikkate aiınacaktır. den ve vakıf defterlerinin suretı tanzim 

Mütevelliliğe talib olanlar bir istida ve istimalinden imtihan edilecekıerdir. 
ile mıntnkalarındaki evkaf müdürliik- Kendilerine asgari on sual sorulacak· 
lerine müracaat edeceklerdir. İstidalar tır. İmtihan sualleri tesbit olunmak -
tevcih komisyonlarına havale olu - tadır; günü bilahara ilan edilecektir. 

Deniz işleri : 
Hafta tatilini Bursalılar lstanbulda 
lstanbullular Bursada geçirebilecek 
Denizyolları İdaresi 1 5 mayıstan i· 

tıbaren Marmara hattı arasındaki is -
kelelere yaz tarifesini taıtbik etmeğe 
başlıyncaktır. 

15 mayıstan itibaren her cumartesi 
günleri saat l .f de Mudanyadan kalka
cak bir vapur İstanbula gelecek, pazar 
akşamı dönecektir. Bu suretle Mudan· 
ya ve Bursalılar hafta tatilini İstan -
bulda geçirebileceklerdir. Keza her cu
martesi günü saat 14 de İstanbuldan da 
bir vapur kaldırılarak Müdanyaya yol
lanacaktır. Pazar akşamı tekrar dönü· 
lecektir. 

Bundan başka her sabah İstanbuldan 
8,5 da ve Müdanyadan da 11 de birer 
posta kalkacaktır. 

İki mühe11dis Almanyaya gitti 
Denizyolları için Almanyaya sipariş 

edilen vapurların makine aksamının 
yerleştirilmesinde bulunmak üzere İk
tısat Vekaleti inşaiye mühendisi ile, 
Denizyolları makine mühendisi Server 
dün akşam Almanyaya gitmiştir. Ser-; 
ver iki sene kadar yani vapurlar yapı
lıncıya kadar Almanyada kalacaktır. 

Denizbankın sermayesi 
İktısat Vekfı.ieti başmüşaviri Fonder 

Porten yarın vapurla İzmire iİdecek, 
İktısat Vekfıletine bağlı deniz müesse
selerinde tetkikler yapacaktır. Bu tet -
kikler, 938 senesi başında kurulacak o· 
lan Denizbank teşkilatile alakadardır. 
Denizbanka bütün deniz miiesıııcseleri 
ve bu meyanda Türk Gemi Kurtarma 
Şirketi de dahil olacaktır. Denizbank, 
menkul ve gayri menkul olarak 
50.000.000 lira sermaye ile işe başlı -
yacaktır. 

Askerlik işleri 
Şubeye davet 

Kadıköy askerlik fubesinde yazılı iken 
elmdlye kadar gelmiyen ve aranıldığı halde 
lıulunamıyan aşaRıda adları yazılı yedek su
bayların çabuk şubeye gelmeleri, taşrada ise
ler bulunduklan yerlerin adreslerinin blldl
rllmes! aksi takdirde haklarında kanuni mu
amelenin tatbik olunacağı bildlrlllr 
Piyade Ysb İsmall Necib oğlu Osm~n Ali 314 

(16643) İstanbul, Astğ?n. Hazım ~hı Ömer 
Fevzi 316 (23336) Kırşehir, Astğm. M. Emin 
oğlu İbrahim 308 (6125) Eskişehir, Astğm. Y. 
Rıza oğlu A. Esad 310 (5185) İstanbul. Astğm. 
H. Hüsnü oğlu BUM 310 (6518ı İstanbul, 
• ~stğm. O. Klm!l oğlu C. Mustafa 312 <13193) 
İstanbul, Atğm. Mehmet oğlu M. Tahsin 31l 
125633) Sivas. 

Topçu: Ysb. Haydar oğlu Ekrem 315 
(20936) Bağdad. Ysb. Vasfi oğlu v. Ferit 317 

K ü/tür işleri: 

Tahrir iimtihanlar ayın 
dar devam edecek, ondan 
hiler başlıyacaktır. 

Bu sene yabancı dil mektebinin A, 
B, C, kurları imtihana tabid:r. Kış sö
mestri sonunda terfi imtihanına gire -
rek muvaffak olanlar imtihanlardan 
muaf tutulmuşlardır. İmtihan tam saat 
1 '4 de başlıyacaktır. 
Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği 
Hukuk Fakültesi dekanı esas. t.eşki

lfıt hukuku profesörü Ali Fuad Hatay 
anayasasını hazırlıyan heyete müşavir
l!k etmek üzere Cenevreye gönderildı
ğinden kendisine veka!eten ikt.sat fa
kültesi dekanı Ömer Celalin tayin edil
diği bakanlıktan bildiriimi.ştir. 
(10690) 'ista~b~l. . --·-· .......... --

Nakliye: Ast~rın. A.gAh oğlu A. Şükrü 308 
(217) İstanbul. 

Piyade: Ysb. Ahmet oğlu H. Hüsnh 314 
06417) Edime. 
Diş: Astğm. M. Falk oğlu M. izzey 317 

(38583) Yanya. Astğm. M. Sabri oğlu A. Rı
za 318 (38567) lJrfa . 

Eczacı: Astğm. A. Rıfat oğlu c. Ali 315 
(38427 J Istanbul. 

Tabib: Astğm. Hikmet oğlu A. Ata 315 
12346> İstanbul. Astğm. Reşit oğlu Sevfettın 
306 (2723> Trabzon. 

SON POS'fA 

Bugün 
Hıdırellez 

Halkevinde konferans 
Eminönü Halkevinden: Bu yıl için düzen

lediğimiz seri konferansların on yedincisi 
bugün saat (18) de Dr. Sırrı Aliçli tarafından 
(Spor ve Sağlık> mevzuu üzerinde verllecek
tir. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

Akıl hıfzıssıhhası toplantısı 

Sucu ve şerbetçi dükka an da 
kontrole tabi tutulacak 

Belediye yazın şehrin muhtelif yer-l 
lerinde seyyar sucular veya su dük -
kanları tarafından bir bardağı 40 para· 
ya satılan buzlu sular meselesini e -
hemmiyetli surette incelemektedir. 
Şimdiye kadar sucuların ekserisinin 
suyu soğutmak için su hazinesinin içi· 
ne buz attıkları anlaşılmıştır. Sıhhat 

Müdürlüğü bu tarzdaki soğutmanın 

halkın sıhhati için zararlı olduğunu bil· 
dirmiştir. İstanbulda yapılan buzlar 
terkos suyundan yapılmaktadır. Terkos 
suyunun belediyenin vücuda getirdiği 
yeni tessiat sayesinde temiz bir su ha· 
line getirildiği muhakkak ise de buz 
parça.~arınm su haD-\nesine atılmadan 
evvel tamamile temiz olarak muhafaza 
edilebildiği meşkuktür. Kontrole tabi tutulacak sucu 

dükkanlarından biri 
Bundan başka bu tarzda soğutm:ı 

hazinedeki iyi suyun çeşnisini bozmak· 
tadır. Aynı zamanda sucu koyduğu buz 
için suyun bardağına 20 para zam ede
rek 40 para aldığı halde eriyen buzun 
suyunu da tekrar müşteriye satarak 
her bardağı için açıktan 40 para al
maktadır. 

Bundan başka bazı sucuların terkos su· 
yunu tutarak iyi su diye sattıkları an· 
ıaşılmış ve buna karşı şiddetli tedbirler 
alınmıştır. 

Bütün bu vaziyetler tesbit edildik • 
ten sonra suların su hazinelerinin içi
ne buz atmak suretile değil, buzların 
ayn bir kaba konması suretile soğutul
ması kat'i olarak kararlaştırılmıştır. 

Şehir işleri: 

Bundan başka şerbetler ve limonata· 
larla da meşgul olan alfıkadar makam· 
lar bunların da sıhhate muzır bazı bo· 
yalarla boyanmasına mani olmak için 
belediye zabıtası tarafından bunların da 
daimi surette kontrolünü ve alınacak 
nümunelerin derhal belediye kimyaha· 
nesine sevkini lüzumlu görmüştür. 
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Türkiye Akıl Hıfzıs.sıhhası Cemiyeti altın- 'z 
cı yıllık aleni toplantısını cumartesi giinü sa- .._ ___ .. Görülmemiş muvaffakıyetle devam ediyor. 

at 14.15 de Eminönü Halkevinde yapacaktır. 
Toplantıda Türklyede cürümlerin içtimai se
beblert halekında konferans verilecek ve 
münakaşalar yapılacaktır. Bu toplantıya a
vukatlar da davet edilmişlerdir. ....... ' ... ·- ...... -. ............... _ 

Muamele: Me. s. 6. Nuri oğlu M. Talat 
299 <322 /2) İnoz. Mc. S. 6. Hasan oğlu Yah 
ya 295 C313t23 I Çanakkale. 

Baytar: Yzb. A. Talat oğlu A. Fuat 307 
ı :.4450) Aziziye. 

i LAN 
ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETiNDEN : 

İstanbul Tramvay Şirketi, tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını ~e· 
ren mektepli kartlarında yazılı talimata göre, bunları mektep d•rı>ktörierıJ1e 
tasdik ettirmelerini ve aksi takdirde 1 O Mayıs Pazartesi güm.inden itibar~~ 
muteber o1mıyacağını ellerinde mektepli karlı bulunan Üniversite ve ı 
ğer mektep talebesine hatırlatır. 
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Bigada araba imalathaneleri 
!<?Ylüler tamiri kolay ve maliyeti ucuz 
ıçın demir dingilJi arabalar yerine 

olduğu .., 
agaç 

arabaları tercih ediyorlar 

~iga (li • 
~k sa , USUsı) - Buraaa araba yap - rabacılan, bu yıl da göçmenlere araba 
~trnekten ~i he_: gün biraz daha inkişaf yapmaja başlamışlardır. 
l>ara rr· ' u Ytizden de şehrimize hayli On ildsi merkezde ve ellisi de köylerde 
o~ c.ll'nıekted· 1 ıkl d"rt ll)oÇrnenıer· ır. ki yıldanberi Trakya çalışan imalathanelerin yapt an o 
~batarı ıne Yaptıkları binlerce öküz a- tekerlekli arabalar yalnız ağaçtan ma -
""J · · ~~~""87ğlamlığile övünen Biia a- muldür. Tekerleklerinden başka demir 
~illi ' · -----·-- aksamı o~m~yan bu arabalar, k?ylü için 
t, kite bir haftada çok elver~li ve kullanışlıdır. Bıga ara -
a alana k 1 bacıları demir dingilli araba yapmasını 

n açakçılar da çok iyi becermektedirler. 
'.Ancak, bu arabalar, son günlerde de -

~ mirin fırlaması yüzünden köylüye pa -
halıya malolmakta ve beheri 70 liraya 
yapılabilmektedir. Bu arabaların işçiliii 
fazla olduğundan bir arabacı bunlardan 
haftada ancak 3 araba imal edebilmek -
tedir. Ağaç arabaların imali daha kolay 
olduğu için haftada on arabaya kadar 
yanılabilmekted.ir. Demir arabalar dağ -
ba~_.da kırıldıjı zaman tamir edileme • 
yip mutlaka ıehre indirmek lazım gel -
diği v. fiatlı olduğu için köylü daima 30 
liraya kadar yapılabilen ve kırıldıiı za
man derhal sahibi tarafından tamiri 
mümkün olan ağaç arabsyı tercih et -
mektedir. 

1 Bu ağaç arabalardan bir arabacı yılda 
Zfnit inh· bOO kadar araba yapabi!mektedir. Demir ,, k ısar tak· 
~a aladıkla ıp memurları ve araba yaptıran hemen h<'.men hiç yoktur. 

rı kaçakçı Sapak Pmarb Buranın rençper yatağı bir memleket ol-
. İıtnit (li • Eyüp ması ve bütün işlerin araba ile görülmesi 
l~lsarlar ~~~sı) - Son hır hafta içinde hasebile köylerde arabası olmıyan da 
~Voğıu köy" ıp memurları İzmitin Civ - yoktur. İnsiyaki bir itiya tla ağaç araba-
•nar kö .. Unden Hazımdan 80, Sapak ları her köylü kendine kadar tamir ede-

Varı Yünde E "b" 
1... Ve 50 k'I .. ?,'ti un evinden bir ha- bilmekte ve arabacıya pek muhtaç ol • 
'
0YUnde 1 1 0 tutun, Düzcenin Muncurlu mamaktadır. 

tıa~rının ~ ve ~üsnüden 70 kilo, Ada - Bu arabalar, ustası fazla erbap ise 2000 
~ı F'atın emalıye köyünde Ahmet ka- kiloya kadar yük taşıyabilmekte ve de-
tnr adan ıoo k' . 
l ın Me . ılo, Akhisar nahiye- ınir arabalardan her halde hafif düşmek-
~.o ku0 t~t~·rıy.e .köyünden Osmandan tc, kolay çekilmektedir. Arabacılar, kul
~Unde l<a ~n, Bılecikte F'erhadiye kö - )andıkları malzemeyi bir yıl önceden ha
ayvan y~~. ve: arkadaşı Rüstemden iki zırlarlar ve Iayıkile kuruyup abanoz ha

~t .. nde lı u u, lzınitin Şirinsülhiye kö- lini almadan araba yapmazlar. Bu kuru 
\it" •1.acı AJ'd 

Un, 'l'at 1 en havıı.n ve 100 kilo oğaç_!ardan toma ile arabR başlığı çeken 
~tı hal/un ar !'f usratiye kövünden İsmail- ustala1 kanterlere bat::ıl'lar ve ustalık -
~o tulun Ve l3 kilo tütün. Hasandan 60 larmı bu suretle meydana koyarlar. Va
ahkenıesi Yaka4"Unışlnı·, müsadere et • t sati öir hesapla bugün kazamızda 15,000 

ne sevkedllmiı.:Jerdir. kadar ökiiz VE' manda arl'\bası vardır. 

lngilizco,

1 
ft 

Almancayı 
öğrenmek istiyor musunuz ? 

Derhal BE L iTZ mekte~ine kayıd olunuz. ı 
~ Ank TecrUbe der1t parasızc"r. 
~ .. Konya caddesi İstanbul - 373, İsHldiil caddesi .. 
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gümrük teşkilatı Dörtyolda 
yapılması isteniliyor 

Dörtyol 
Dörtyol (Husust) - Tabiat kasabayı 1 yıllarda daha çok mahsul alınacalmda 1 mı şimdiden hazırlamağa başlamıştır. 

göz kamaştırıcı ve çok ki · bir güz lli- fÜphe yoktur. Dörtyolun nüfusu dört bin küsurdur. 
gile boğmUJtur. PortU: b:~çelerine eka- Güldağda saklı duran madenlerin ifle- Köyl~rile bi~~i~te nüfusu .s~kiz bindir. 
dar sokulan deniz, burada bambaşka bir tilmesine de başlanmıştır. Pamuk zer'i- Yirmı beş koyu olup yedısınde mektep 
Alem, doyulmaz bir manzaradır. İstaa _ yatına azami ehemmiyet verilmi§, hubu - bulunduğu gibi, telefon tesisatı ve kara
yondan bir buçuk kilometre uzaktaki ka- bat ve bilhassa buğday ihracatı çolal - kol da vardır. Merkezde beş dershaneli 
saba, sayısız ağaçlar ve çeşit ye~illikler mııtır. b~r ilk okul açıktır. Bin . ~eş _yüz ka~ar 
arasında fevkalade güzel görünüşe ma- İmar faaliyeti de gittikçe artmaktadır. goçmen kasabaya yerleştırılmiş ve mus
Jiktir. Hava ve su, az yere nasip olmUf Bütçesini on dokuz bin liraya çıkaran be- tahsil vaziyete getirilml§tir. • 

Jctafet taşır. lediye; 12 kilometreden demir borular - Dörtyola bağlı Erzin nahıyesi, olduk-
Buradaki ıümriik tefk:iUtı 1ld sene la iyi su getirtmiş, elektrik projesini yap- ça büyük ve belediye teşkilMma malik 

evvel Payasa kaldırılm1§tır. Payasın nü- tırmış, 19 dükkanlık ihtiyaca klfi bir et zengin bir kasabadır. Yeni gelen müdür 
.fusu üç yüz(l tecavü.z etmez. Ticari e • ve sebze hfili yapmış, mezbaha, büyük Cemil Eryürek kıymetli mesaisile kasa· 
hemmiyeti de azdır. Ticaret erbabı Ve - bir gazhane, her tü'°;lü konforu haiz bir baya ve kasabalılara faynah olmağa baş
kalete yaptıkları müraca.tltte burada is- otel, gazino, bir park inşa etmiJ, yol ve lamıştır. Payalas İskenderuna yirmi ki
tenilen tipte bir gümrük binası yapmağı kaldırımları parke döşemi§, ıehir içinde lometre mesafede ve tren hattı üzerinde 
da vadetmi§lerdir. on iki çeşme kurmuş, iki umumi heli aç- sahil bir tacir kurağıdıt'. Eskiden sancak 

Dört yol, senede 60·70 milyon porta • mış, fidanlık tesis etmi•, şehri şimdilik merkezi iken sonradan çok küçülmüş ve 
kal istihsal ve bunun 30-40 milyonunu lüküs ve lambalarla tenvir ve temizlile nüfus sayısı bugün üç yüze kadar inmiş
hariç ve dahile ihraç eder. Bu yıl mahsul önem vermiş, yangın malrineleri getirt - tir. Burada bir parkla bır hükümet ko -
iyi fiatla zamanında ve kamilen satılmış, miş, bir vapur iskelesi yapiru.f, lağım te- nağı yapılmıştır. Devlet vapurları bu • 
Almanyaya ihracat artmıştır. Gelecek sisatına başlamış ve 937 yılı için progra- raya muntazaman uğrarlar. 

Artvinde Milli Hakimiyet bayramı 

Artvin de Millt Hakimiyet ve çocuk bayramı pek coşkun tezahüratla kutlulanmıştır. Bu vesile ile köylere de 
gidilmiş, köylülere konferanslar verilmiş, bir arada bayram yapılmıştır. Bir de kır gezintisi yapılmış, vali bayram. 
da yapılan şenliklere bizzat iştirak etmek suretile halkı sevindirmiştir. 

Arifi ye 
Eğitmenler 

Kursu açıldı 
İzmit Arifiyede köy eğetim kursu 

vali ve parti başkanı Hamit Oskoy ta
rafından merasimle açılmıştır. Kursun 
50 talebesi vardır. Müddet 6 aydır. 

Karasuda bir facia 
Oğlunu suya kaphran bir 
babanın çıldırmasından 

korkuluyor 

Muş (Hususi) - Erişter köyliı elli 
beş yaşlarında Hasan on iki yaşındaki 
oğlu ile Karasu nehrinin karşı yaka -
sında bulunan Alikirpun köyüne git • 
mek ve Karasudan geçmek mecburiye
tınde kalmıştır. Oğlunu omuzu üzerine 
alan adamcağız suyun ortalık yerinde 
suyun şiddetine mukavemet edemiye
rek çocuğu omuzundan suya .Kaptırmış 
ve aman baba beni kurtar feryadına 

karşı ciğeri yanık baba da kendıni suya 
atarak oğluna imdada koşmuşsa da 
kurtaramamış ve çocuk sularm derin
likleri içinde kaybolup gitmiştir. Ce· 
nazesi bir gün sonra bulunmuş ve aclli 

~ 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Öğütler 

Perşembe 

(*) 

Ağzından her ne suretle olursa olsun 
kan gelen kimseler buna çok ehemmiyet 
vermelldlrler. Tekerrür etmemesi için 
her çareye baş vurmalıd ırlar. 

Ağzıııdan kan .gelen insanın artığını 

yemek, bardağından su içmek munase -
bette bulunmak nsla muvafık değildir. 

2 - Burun nezlesine, boğaz lltlhabına 
göğüs nezlesine yani bronşite tutulanla
rın gece sokaklarda gezmeleri, hava ce
reyanlarına maruz kalmamaları, ynğmur
dnn ıslnnmnları asın caiz der;Udlr. Der
hal nezleler zatürreeyc inkılap eder. 

3 - Yaşlı kirnselerin çok sıçak ha. -
mamlarda çok sıcak su lle baş ve vücut
larını yıkamaları muvafık değlldir. HPle 
yemekten sonra üç saat ko.dar geçm::ı -
dikçe yıkanmak asla caiz değildir . 

.. . Belcdiyı: hileli yağlan 
boyatmaya karar vermiş.. 

... Bunun için bu işin müte 
bassısı olanlara başvurmuş .•• 

Hasan Bey - Desene İs
tanbullu boyacılar, ömürleri 
nin sonuna kadar geçinecek 
bir iş buldular! 

tetkikattan sonra defnedilmiştir. Ka'b! 
yanık babanın şiddeti teessiirünc bina-

c•) Bu notları ke ip sakl!lyınız, yahut 
bir albüme yapı ·tırıp kollek<>iyon yapınız. 
Sıkınll zamanınızda bu notlar bir doli.tor 
cibi imdadınn~a Jetlşeblllr. 

en şuuruna halel gelmesinden korkulu· 
yor. 
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içinde 10 şilin bulunan 
mektubu postada kim 
açtı ve parayı kim aldı? 
Listede c mektep açmak • diye· başlanıldı. Bunda mersule memurları 

yazılmıştı. Ceıte açılıp da dava dosya· Nedimle Seniyenin ifadele!'i de yazılıy 
sındaki evraktan birinin okunmasına dı. Onlar da evveli kendilerinin eline 
bqlanır bqlanmaz1 dava mevzuunun geçen bu mektubun normal vaziyette 
cmektup açmak• olduğu ve koridorda olduğunu ve mevrude dairesinden mer 
asılı listeye yanlışlıkla ilk ışaret etti • sule dairesine böylece verildiğ:ni an -
ğimiz şekilde geçtiği anlaşıldı! latıyorlardı. Galata merkez:nden Pan· 

İddiaya göre, bir mektup postad3 galtı merkezine kadar nakliye memu -
açılmış! Bu mektup, Maltadan Pangal- runun götürdüğü çantanın sımsık: ki
tıda Sentespri kilisesinde Loran Esiki· litli gittiği, bunun yolda açıımadığı da 
dise yollanmış. •.I 32• numaralı taah - tesbit edilmişti. Bu mektup da, bu çan
hütlü bir mektupmuş. Galata posta tarlaymış! 
merkezinden Pangaltı posta merkezine Pakize, bir nokta hakkında daha söz 
yollanan mektup etrafında, sahibinin söyliyeceğinden bahsederek, devam 
müracaati Uzerine tahkikat başlamış. etti: 
Mektup açılmıf mı ahi~n ve açılmış - Esasen böyle bir mektup zarfı içe
sa ne makatla? Mektup zarfının mu- risine para konulması, usulden değil
ayene ve tetkiki neticesinde açılıp son- dir. Bu mektup, sadece taahhütlüdür. 
radan tekrar kapatıldığı zanni hasıl ol· Kıymetli mektup mahiyetini almamış
muş ve gene iddiaya göre, zarfm içeri- tır. Dolayısile, içinde para olduğuna in
sinde 10 Şilin varmış! tikal edilemez) Bu nasıl ma!Um olur 

Posta idaresince tahkikat yapılarak, da parayı almak maksadile mektubu 
posta müfettişliği, dosyayi gözden ge- açmak düşünülür? Bu, içinde para bu
çtrip, bu mektubun açılmasından do- lunduğu asla belli olmıyan bir mek -
layı Galata posta merkezi mersule me- tuptu. Sadece taahhütlü bir mektup -
murlarından Kemalle Pakizenin mes'ul tan ibaret! İnsan, mutat hılafın:ı ve 
tutulmalan icap ettiği şeklinde bir mü- yolsuz olarak, bu zarfın içerısinc para 
taliada bulununca, d06ya, Müddeiu • konulduğuna intikal edebilmek için 
mum.iliğe, oradan da Birinci Cezaya keramet sahibi olmak gerektir! 
gelmiş! Heyet ve müddeiumumi, dosyada du· 

Vallah billih 
Bil' kalem müdürü, havale ettiği her 

kağıdın başına cmüstaceldir> yazarmış. 
Memurlar, müdürün bu huyunu öğren
miş oldukları için cmüstaceldir> tenbihi
ne aldınş etmezler, kiğıtlan istedikleri 
gibi günlerce oyalarlarmış. 

Günün birinde müdürün eline muame
:iesinin gayet çabuk bitirilmesi elzem olan 
bir kağıt geçmiş. Müdür düsünmüş: cMüs 

Anlıaradan Mektuplar: 

Belediye Meclisind 
verilen kararlar 

Belediye talimatnamesindeki geni esaslar mucibine' 
hamallar yük sahiplerine fena muamele edemiyecekllı 
içki kullanan şoförler işlerinden menedilecek/er, tiıftil.. 
lar başaşatı taşınamıyacak hayvanlar dövülemig 

taceldir> yazsa; cmüstaceldir> klişesine Ankara, 4 (Hususi) - Belediye mec
artık ehemmiyet vermiyen memurlar mu lisi yeni belediye zabıtası talimatna -
ameleyi acele bitirmiyecelrler. mesi üzerinde görüşmelerıne devam 
Düşünmüş, düşünmilf, nihayet kağıdın etmektedir. Dünkü toplantıda motöl'

üzerine §U cümleyi yazmayı muvafık bul- lü nakil vasıtalan, motosikletler, bisik-
muş: !etler ve el ~abaları, hayvanla çekilen 

c Vallah, billih müstaceldir.• binek ve yük arabalan, hayvanlar ve * koşumlar, binek ve yük hayvanlvı, şe-
Bazı gazeteler hemen her gıün: hir içinde hayvan sevk ve nakli, yük -
cAvrupada harp olacak..• cYeni bir u- ler. ve hamallar ve hava vasıtalarına 

mumi harbin arüesindeyiz.ı cHarp baş- dair olan fasıllar münakasa ve müzke-
ladı.> re edilmiştir. • 
Tarzında manşetler yapıyorlar. Ve so- Kabul edilen maddelerle konan yeni ' 

kakta müvezzileri: hüküm ve esaslar hakkında tafsilat ve· 
- Harp başladı ... Yazıyor. r iyorum: Motörlü nakil vasıtalarının 
Diye barbar bağırtıyorlar. İlkinde bir arkalarındaki kırmızı ~ner, aynı za -

kaç yüz kişi inanmıştı. İkincide birkaç manda beyaz bir ziya ile numara pli • 
kişiden başka inanan olmadı. Hele artık kasını en az yüz metre uzaktan okuna
hiç kimse inanmıyor. cak vechile aydınlatacaktır. Taksimet-
Şeytan kulağına kurşun. günün birin- reler renksiz ve kuvvetli bir ışıkla av

de bir harp başlasa; harp ihtimali bile r1ca aydınlatılacaktır. Taksimetre aç;k 
yokken charp başladh diyenler, gene de kaldığı müddetce bu ışık söndürülmi - . . __ tt 
ayni ,eyi mi diyecekler? yecektir zer eşya çuvallar ıçınde taşına~ 

Hiç zannetmem ... Het halde onlar da . Mot;ö~lü nakil vas .. talarının itfaiye ylathut. bkunlar için dört tarafı kal""":.. 
d .. ·· kl taş kl · a ı çın o kaplı arabalar kull 
uşunece er, ınaca ar ve nıhayet ga ve sıhhi imdad arabalarına mahsus tır 

zetelerinin başına en büyük punto harf- renklere yakın boyalarla boyanmaları · 
lerle fÖyle bir yazı koymayı muvafık bu- yasak edilmiştir. Çıpla~ ha~van sırtına doğru~ 
lacaklar: Şeh· 11 d _ .. kt lan I ruya yuk yukletmek yasak 

-.:r ilah billih h ı. .. aJ ır yo arın a yurume e c mo· B . tt k"" l . . ~ 
c va ' . arp ~ ad1> törlü nakil vasıtalarında direksiyon . ..u vazıye e oy erden getırılece,. 

IMSET lu hayvanlar şehre sokulmıyar .. - • 

Dava edilenlerin, serbest olarak du - ran mektubu gözden geçirdiler. Sonra, /{. 
ruşmafan yapılıyor. Kemal, kendisinin mektubun kendisine gönderilen Loran açaklar henQz 

Talimatnameye hamallar için 
çok hükümler konmuştur. O .. 

30 sene_lik _memur olduğunu, !i~diye ~si~icilsle post~ ~evrude memurları Yola çıkarılmadılar 
bd. ~. hb~ç bbırhY,.odl~uz ·haı rdekeht: gbo:u~1. e- Nifeddım1 ~~ Se

1 
nı~~ _da~ edilenlerin İstanbul tevkifhanesinden kaçarak 

göre insan gücünün yetmiyeceği 
cede ezici sayılacak ağır yilkler· 
mallar tarafından nakline m .. cuuı~1·• ıgı gı ı, u a ıse ı e e ıç ır ı ı - a e ennı a an ~tıp Dedr.nin, tah- Ad n da ak 1 k t"l 1 1 u·· ·•· b ı c1ı· k'k .. - • a a y a anan a ı suçu arı r-

şıgı . u ~nma . gını, esasen _?rtada aley- ı ~tı yapan mudur Faigm, Pangaltı- güplü Abdullahla Antak alı Tevfik dilmemiştir. Bunların kalabalık 
!erden geçerken kimseye ça 
dikkat etmeleri, ve bunun için 

he hıç bır delıl bulunmadıgı halde sırf dakı memurlar Cenani ile Hasan ve he ·· t t b 1 f .f . 1 d' ' 
bir müfettişin mütalaası aleyhe teza - Hakkının, posta müfettişi Halit Okta- B nulz sAadn u ad ghe ınkrn~.ış erd ı~. 
h .. tm · ·· · hak 

1 
. h' 1 un arın ana an are etıerrne aır 

ur e esı uzerıne, mu eme erme yın şa ıt o arak dinlenilmeleri karar - de d'" k k d ""dd · . • 
k rild.ği · ·· ı d" ı t ld , un a şama a ar mu eıumumı - ı geçeni icab ettikce nezaketle, 

arar ve ı nı soy e ı. aş ırı ı. r - b · · k' 1 t 
P k . de b t k G 1 t M'"d"" .. F .•. ıge ır ışar va ı o mamış ır. ' süzce ikaz etmeleri mecburiyeti 

a ıze , u esas an cevap verere a a a u uru aıgın şimd ı Antal-
şöyle dedi: ya müdürü olduğu anlaşıldığmdarı, ken 

- Ben de 18 seMlik memurum. Bu disinin orada istinabe suretile ifadesi
bdar bir zaman böyle bir şeye tenez- nin alınması muvafık görüldü. Duruş
zül etmeyip de ondan sonra tenezzül manın devamı, Haziranın ortasına bıra· 
ebnem, aklın kabul edebileceği bir şey kıldL 

değildir. doğrusu! Ben, taahhütıü mek- Bir hırsız 15 yıl hapse 
tuplarla megu1 olurum. Bu mektup, ... • 
diğer mektupıarıa beraber elime geç • Mahkum edlldı 
tiği zaman, zarf, tertemizdi; hiç örse - Mecidiyeköyünde ve civarında muh
lemıeınişti. Böylece ben de ilk postay- telif tarihlerde 15 den fazla ev soy -
la, Pangaltıya gönderdim. . maktan üçüncü cezada duruşması ya-

- Kanaatiniz nedir? Bu mektup zar· pılan Celilin duruşması bitmişti. Dün, 
fı, nerede açılmış olabilir? karar bildirilmiştir. 

- Bu vaziyete göre, Pangaltıda açıl- Celalin suçları sabit görülmüştür. Ev 
mış olmasını kabul etmek, daha akla soyması göz önünde tutularak, suçlu, 
yakındır! 1 S sene 2 ay hapse mahkfun edilmiş • 

Tahkikat fezlekesinin okunmasına tir. 

Sahneye alışan 
Kadın sahneden 
lıartulamaz I 
Marmara kıyısında. büyükçe şehir

lerimizden birinde oturan bir okuyu
cum küçük yaşında iki şeye merak 
etmif, biri musiki, ikıncisi sahne, fa -
kat her ikisinde de muhtelif sukutu 
hayallere uiı'amıı. Şimdi bir başka 
sahada meşgul ve mes'ut, 'bana yaz -
dığı mektupta diyor 1n · 

Evlenmek sırası gelince, inanmaz _ 
IUUZ., bu kadar şikayet ettiğim sahne 
hayatını hatırladım, kendi kendime: 

cO hayattan bir erkek ne kadar 
mü§teki ise bir kadın da ayni derece
de ve belki daha fazla müştekidir, mu
hakkak ki bir defa or:ıdan kurtulabil
le bir daha geri dön."Mk istemiyecek 
kocası için sadık bir zevce olacaktır: 
diye düşündüm.. 

* Bu mektup bana on, on iki sene ev-
vel Fransanm resmi tiyatrosunun en 
ileri uzuvlarından Ba~an Robin A _ 
leksandr ile yaptığını bir mülakatı ha
tırlattı. San'atkar bir kac Türk ka -
dını ile tanışmak arzusunu izhar et -

rnişti, karşısına ben çıkmıştım, konu
şurken bahis çocuğuna intikal etti: 

- Müstakbel bir sahne yıldızı, de -
miş bulundum. 

- Allah göstermesin. diye haykır -
dı. Çocuğum şimdi li~ededir, ileride 
mühendis olacaktır. Babasının ve an
nesinin bu sahne hayatJnda çektikleri 
ıztıraptan Allahım onu esirgiyecektir, 
dedi. 

Kan koca her ikisi de sahneden 
müşteki ve bu kadar bıktıklan sahne
den çekilecek kadar da servet sahibi 
idiler. Kadının bu münasebetle söy -
lediği cümle elin hatmmdadır: 

- Bununla berabeı sahneden çeki
lemeyiz. Bu hayatta öylf' lfü eksir var
dır ki adımınızı attıimu ilk gün da -
marlannıza işler, ve sizi adeta zin -
cirJiyerek sahneye ba4lar. Bu hayatta 
ıztırap çekebilirsiniz, sefalet çekebi -
lirsiniz, fakat önünüze daha müreffeh 
bir istikbal açılsa gene bırakıp gide -
mezsiniz.• 

Okuyucumun mektubuna kendili -
ğimden bir tavsiye ilavesine lüzum 
görmüyorum. Zengin ve muvaffak bir 
sahne artistinin bu sözleri okuyucumu 
düfÜJldürmiye kafidir, anırım. 

TEYZE 

Bir tekaüt meselesi ve bunun 
etrafındaki meseleler 

1 muştor. Hamallarda gedik 0:1-.1111!':' .. 

1 bunu andırır iddia ve hareketi~ 
· lunamıyacakları hakkında taliıll' 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) meye hüküm konduğu gibi, h 
müesseseler vücuda getirmek niçin dü - yük sahiblerine her ne suretle 
şünülmesin? olsun fena ve kaba muameı~e .~ 

Devletin büyüyüp her te:Vi olduğu ve maları bir madde ile menedillllll"'"rj 
vatandaşın hayatı ile eskisıne nisbetle "'O'!"_. I Bu son hükme dair madde !1\;;, pek çok yakından meşgul bulunduğu ve ...... ______ ....;;:;;;;;;;;;;....._~...,._.. dt' 
uzerine bu kadar mes'uliyet aldığı bir . . . . edilirken, azadan Rauf tarafın 
devirde artık bunlarla da meşgul olması hlaı·r - velev kı pek az hır zaman ıçın da- rulan ve şen bir hava yaratan 1 
zaruri ve tabii bir şekle ~nniştir. Denile- olsa • şoförlük vesikası olmıyana bir suali kaydetmek lazımdır. 
bilir ki, her şey bir hamlede halledile - kullandırtılmıyacaktır. Bankasının ikinci direktörü diyordd 
mez, elbet bunlara da mra gelecektir. İş başındaki şoförlerin sarhoşluk ve- y .. k h'bl . h maııar• . . t dd 1 . k 1 - a yu sa ı erı a 

Fakat, gönül istiyor ki bu sıra bir an rıcı veya uyuş urucu ma e erı u - , 
evvel gelsin! !anmaları yasaktır. Böyle bir madde muamele ederlerse ne olacak.··· 

M16hittin BiTgen kullandıklan tıbbi muayene ile sab:~ 
------ oianıar, czahiren sarhoşluk aıimcu Kızılcahamam köylüleri a 

ispanyada gene ihtilat tehlikesi görtermemiş, bir kazaya sebebiyet ver- bir arazi iht;llfı , 
baş gösteriyor memiş ve yolsuzluk yapmamış (llsalar _ ..... -. 

(B f 3 
- . ., da bile• birinci defasında 15 gün, ikinci Kızılcahamam (Hususi) - ~ 

n.tnTa ı uncu say1a ) d f d 6 . K l ak" h l" · ın~ P';J u.y- t • •• e asın a ay ıcrayi san'atten men, ve cekez, ızı c oy a a ısL Rras ~ 
yor. Ve eğer, bu hareke·· bır gun bir ihe- .. .. .. d f da hr t 1 .. nır yu·· zünden çıkan ihtılai evvelce 
tilit doğurursa, bunun mPs'uliyeti, herhal ubçubendcu .et~sdınd le ıyeknlame en mu-
d 

. 't'b .
1 

b e en ıs ır a o unaca ır. k~meye intikal etmişti. .J 
e ve gene prensıp ı ı arı e una itiraz ~~' 

edenlere ait olmamak gerektir. Civar vilayetlerden, kaza ve köy- Mahkemece henüz bir karara • 
l d A k etmeden geçen gün Kızıkaköyuetlıoıe' JI 

Selim Ragıp Eme er en n araya gelen otobüs, kamyon st' ':f 
ç ve kamyonetler hakkında da talimat • !erinde tapu senedi oldugtınu ~ 

nameye hükümler konmuş, ve bunlarııı rek münazaalı otlak yerlerini 61 Aksarayda sıtma mucade:esi şehir yollarından tozlu ve kirlı olarak teşebbüs etmişlerdir. Bu yüzden~ .. 
Aksaray (Hususi) - Aksaray öteden- ve dış kısmında yük kabilinden şunu arasında bir fenalık zuhur ede<:e~ 

beri sıtmalı bir muhittir. Sıtma teşkilatı bunu asarak geçmeleri men olunmuş . kumete haber verilmesi ii zerin~e ~ 
memleketin başında bir ~la olan Kara- tur. Şehir yollarında seyrüsefer eden kam Vasıf Kolçak ile jandarın• 
saz bataklığını kısmen kurutmağa mu _ her türlü nakil vasıtalarının fennen a- danı yüzbaşı Zühtü Güven ~ 
vaffak olmuşsa da he~iı7. ~ıtmanm önü labileceklerinden fazla yolcu veya yük giderek bu üç köy ahalisini ~ 
alınmış değildir. Sıtma mücadele teşki - almaları, bunlardan yolcuya aid olan- dir. Zaten iş derdesti muhakeme ~ 
Jatında muva!fakiyeti temin eden dok - larının yüke, yük nakletmeğe mahsus duğundan neticei muhakemeye~ 
tor Ferruh Niyazi Ayoclunun İstanbul- olanlarının yolcuya tahsisi de yasak mezkur mer'anın hali hazırtnı~Jll l1'' ~ 
da bir vazifeye alınması, Aksaraya yeni nedilmiştir. t:tmek üzere hiç bir tarafın zer' J/11"~ 
bi~ doktor gönderi~n~e~esi yüzünden Ayakta araba kullanmak, geli~ ge· tecavüzatta bulunmamaları al ,,:_ 
mucadele tavsamış gıbıdır. çene dokunacak şekilde kırbaç ·salla . tenbih edilmiştir. Fakat ikı gilJl ~ 
Halkın hemen % 30 u sıtmalıdır. mak ve hayvanları dövmek menedil - Kızılcaköylüler hükumetin verdfll~ -~ 

Tarakh susuz uktan kurtuluyor diği gibi, koşun:da ~angi hayvanların ıere muhalü olarak çm1eıinl ~tll 
• kullanılamıyacagı talımatna.mede tas • ger ~ .i' 

:ara~lı: Geyvede (Husu~) - Nahiye- rih edilmiş; koşum takımlarının sağlam mezkür mer'ayı sürmüşlerdir'- p:I 
mızde ıçme suyu yokt~ Merkez muhtan ve temiz, çift hayvanların kuvvet ve arasında kanlı bir hadiseye ~ 
Kemal Y l halk pıs sula kull madan bu işi yapanlar hemen . ~ 1 maz ı n an - boyca eş olmaları şart tutulmuştur. So· dilmişler, ciheti adliyeye tesl111' 
~aktan kurtarmak. maksddJJe kasabaya kaklarda binek ve yük hayvanlarını 
bır ~t mesafedekı . ÇamJ.ıte~ ~yunu dövmek yasaklar arasında yer almıştır. muşlardır. 
demır borularla getirtm~yı. . du§Unmüş, Canlı kümes hayvanlarının ayakların- Tosya eaı~n ps11erl _..ı1 f, 
keşfini yaptırmış ve proJPSJnı hazırlat - dan bağlı ve aşağı sarkıtılmış olarak ta- Tosya <Hususi) - Halkevl teJllr" r · 
!11ıştı~. Bu su~ kasabaya akıtılması için ~ınmaları ve şehir içinde sürü halinde blr temsil vermek üzere Kastarnon~_.,; 
48 bm 500 lira harcaf&acaktır. Su üç ,götürülmeleri ve kafesle nakledilırken mlştlr. ~~ 
nya kadar kasabaya akıtılacak, Kemal kafeslerin sımsıkı doldurulmalan rne- Halkevinden yirml ~lşlllk b11" ~;;ıtr, 
Yılmaz da kasabada unutulmıyacak bir ndilmiştir. ağustos ayı içinde garbı Ana.dolu ~- . · 
eser bırakmış olacaktır. K t k k"" .. Trakyada bir seyahat yapmaları 

um, opra , omur ve bunlara ben- rılmlftır • 
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Üç haftalık seyahatte;ı sonra Kral Ka- Gram.peh 1I Amtmhen.e dl> Kuman. 

zungula şelalelerine 'tarmış. oradan _.. Btı mı ilk defa olarak bir Avrupa §eh 
balarla Liv~·· hareket etmipir. ıi gön:cekür. S. M. Agyıwı GI~ il 
Livipoı:ıe'dan Kap?a tim lie gitmip\r. cengaver Alharıti Jrabiletıiılia reisidir. 
Xatettiği mesafe 3ı2t» JQlometrediı'!... Aahanti kabDni Upnda .,,.. dabilin.

S. 14.. Yeta m 1aı ~ GJoa:1"tstft de i1ıraamt ~!emektedir. Bil lr.abile balla 
lfecua, _ . . Cutle vapuruna dkip olacııııktu. v.....- ~JBIIldlrlar-. ıc.mnı.n. ilk dotualuk ~-=-Meclisi olmakla '1enlberı- ..,,_ - A "::. :~-----t~;.ta- da hususi bmoriv - ............ lıuıpıculdan,..ı.r ... B--• 

lılrdı. lieJe 'fili~ çok demokrat adam - ? ... ftılııt p 2 - '::: -~- • __ , ~ .. 1 ~ ~.~.!. '~~ Kral l.ondraya ..ıet1eri sa 3'i geçıea •v- nn.lar: cSamadlla eelec:ek g>mklana. ces 
~-- ~ Osman Pqa... Bı!pi - sal lılE - ...... - -· - ™&. ~ ... -- aM* 1 ,,. ıa -UI ce1erini dll!ıi fötimaelc - 7 • • ..1-. in- ne&e .. ;-ıerini temia ~ ICAh· -.ue. Çak ıı-.1: ...___ S+z+ ....._ ... .. ' .......... i~... .~~- ' .---.. ol;;'.. • .. - - ....._... ~· lı.h..-. •. s- ~ ~ fdf. T'eBl v. tr - Ve'* --- - WJ ___ .. , .. ,,._ •s • 4>4fCL cgEmfliye,. .. m.- hiiH tiaie U.U.ın ._ ~ abdar.. 
~ Ari G1araı: hepimizle ayn .,.r. Y..- ·ı !' B 550 M n-. mı- ,_. ua4t1i emlS' pc =Wlllf wlHpmj,._pü ~-
~ laaUl pb?ar ve- müualap"" dlıııiıııl a m' z ' _. ....._ ftıp - ftd 11 ..._ z- 2IJI JllLP'M oı.. & ıli ıtbı. • - Kaptmr W'. Blood 
...._ 'ropçu Rıza Pata. sam:1::aam Kıza s • a • • ., '" n a n ;o • - Km.n > a .. kh •• hMdl ~ Samadimüı Wr tama ... ·+ mm.ı. Kaptan w. Bload n ,_,meta ~ir itıtt 
~. ~ nazın. Nail ~. Aram • - fa • 7 .... §u _,_ i ~-8dipr kı;Jıaeti ;,wı ~ -afi =•attat )Ja dağımp bir mlll)lr..: ikamet t!7• ,..mr: Şaymı clfttat '* aıt"'ane,e ria-
~ ~~ Paşa, ve cfafm bir sim a--...... V • tır - olm~kla beal>er,... ._ CeWiJ fçiıt ist- metrwir.. llivayetlıHe göre M 1...-ta- yet bidesi maeı"bimfe c:fnıeıt" edflndştir. 
~ ~ heıainuz onlara sadece bir ar - dit. ~Yl ~ ~ wwfık mı.ı.,..a tıu em- dLr. Ora Jaalkı üauiRde :tek lMl'Wr bir nü .Ta==-~=:~ lılıt...i_~ ~ı&. H'er biri senelerce ~ nı 1o ...... ._. -c .. •. rı vermıştL .lua malik olu ._ nis .._ ~ ~ 
...._--=~ 118.tf~-- - - - _-L.:-: W...-Y eleB " -_ 1 w we ili •• r ... --tir bdaşmnı yarcfum ile bel çalar Ye Vest-
11"1 ....,V t ---~ .wr.'f'!5U ~5cıu -..-- llleyanmdacbr. °\:aa ille~ datJarm ....._ &..a ı ı~ -

Q etr,,.n- da -11.~1' • L... --- - ~· fi ...... A...a.... lııir -a,.;a Te> s lfkrl hrillsWI" ~Ul:' gWdltt... IU gtın SOD-~ ~rın göxu~ı.en •1.1 sa - ~ _. _., ~ P-- 8 ~&. .• gezer, 1r- ..,..,.1._ .-.ı-.....- meıl!ııııFaıuna IK·--
Yetten h.....,. :tj• - ~... - fi ~•K -. ~ ...,...._ • --....- ra yakalamr ~ id2mıa malıl&m edilir. 

....._. • · 'Ve Yakınlıkt.an çok meıanmı ~ - D • .r-- 1 nır ve vahşi hayvanlar ve yılanlar ara---.ıartt.. .ı- - -.&: - -- ı L:- Maanıafth kral Oft1l affeder Ye Lomframa 
u.- - • mı T•- mlieaclele:li sıncla vakit -hflnrk. Onun için ,, .. mef 

...__ -..::..--~ L.::ır_ - -. ...__ _.__ 0-~ ~ ~-. meı::hur kalesinde bapsedllir. ı...~ ~ ı-. o.nan PatmJ9 _. ~~ed -:ı ~ ~ ~ ~-b~kı. Şark vilayeflerinizde 1riiktim süren hmna ,ot imiş ..• ıe& seneden beri yaşa- -s 
~K1nc11ıa .. , a - imı. Bv ..- _ 

0
. en goren er u even~ ınsanm -~~ trahom hamhğmm önüne geçilmesi i· ınal:ta imiş ... Ne hastalık. ne acı bilirmiş. Baran ciıl aç. ~ bir daha ,-ala· "ıar~ "''- ~ ~ kJ~ _ ..... __ bır adam ~lduğunu anlamakta guçluk . Sıfrı..;_ Vetiletİ tarafından t2 se- Katri~ reisi Londıada Hampstead He- namm! ... ...-.U. eıı...: __ --= 1<>hreti olma ___ beı~ çekmezlerdı. ~ ... , ... 

~..._ li-Ydiktea soara çok değj.~n nElik bır mücadele aç~~ştı:: .Bu has- atlt'm ikamet edeeeltir. orada kendisi- 7 - Balıker: SiT John F. PTevoatL. 
llt(~ ~~ bu şakacılığı ve sami - P~c:anvı m4Kl_kıbeleri çoktu. Mesela &- tallğm tiatta '9k IJ9mösterdigı Yerler, 11., ltiiçülı: bir" inp edtfmiştir. Dlşan- Londrada Covent Garden'de balıkçı 
lllll ti Yü~ a:1anda bir gµn az kalr yan azaları tramvaylacU. beda\Ca. aeya - Adana, GuianteA ~· M~I~tya, Ur• ıun gü:rültü:Ieri duyulıımsın diye evin et .Tohn Prevost dahi hükümdar sıfatile da
~ bır hadise çıkıyordu; hidisenin bat hakkına malik olduklan halde paşa fa, Mardin, Siinl Ytliyetlendır; Bura- ndına ıayet yit"bek duvarlar çekilmiş- vetii bulunmaktadır. Davetli bulunan bü 

IU idi: kat'iyyen tramvaya binmez, ayana her ı ıaıda bastanıefe açıllmş", ~YYar tedavi tir. yu"K memleketlerin. hallan. reisleri misil 
4-.... illıra gelişinde i:ülUstür de olsa mutlaka araba I ev-Teri .bru~11F. ~ıden sonra bu Samadinath'm lfimalaya dağındaki ma IQ kendisine hürmet edilecektir. Bu da 

ltr, derecı ha Sllbmnda. atmay& • veya paytona tercih ederdi. Bir an için I mücadele geniiffeh'lecektır. Hastalığın ~smı bl'Pahp yola çılnnam pek büyük çok garip bir can'aneye riayet. kaidesin-
' en tepeden ~dı. bunu paşaya mahsus bir prensip alarak t'.İrnmh ba~ iöylere de bu teş- dedikoduyu mucip olmUftur. Hindfstan den Deri ge~. Anlatmağa değer: 

0 tlıı. ~ da- ID• a'adaı ~ mu? hlmf edelhn. Fakat ayana gelince paşa, kilat sokulacaktır; halkına gire bu edeıaıa binlen bire yela Fransecta .Bretagne ile Normandte ara
~ llıit ~)Mi Elemli ilir .şmbla- J'ıesafnnı görüp arabacıyı bırakmazdı. Bu g~l>i köylerde göz_ eT}eri açılacak- çıkması cabır nmen. ın pWiijne- dıe:ıa- smda Şark adında küçük bır ada vardır. 
~ Paşa ıbi. Aa~ Eiendi. de: ,. ıtittabi arabaCT, ~vakit cJairefJen çıltan tır. :Su SID'eıfle' ._... löyftt tızvn boylu let edermiş-. Beş altı lnlemetre marabbaı sahasında 
a...;Yi~a mukabele ediyonk Mütir pmıpyı ablsd l!l?şiılnaf ~ &mt _ ~ katedl!'rek ~Ye kasabaya gitmi· 3- S. M.Abdıallala &]ı1U9 bulunan bu adada beşyüz balıJ:çı aitefer. 
~ P eden FUat Pasa birden fe~e- kır ve ~ caa·m ki.,.,.cfmt ~ yecektir. S. M. AbduJJalıı Bayaro Afrikaıda Niee- ile birlikte yapmaktadırlar. 
~ • ilk ime Oman ~Jl mı- üaa6 olımık ..at. iicletÜldls &Wıa faz- ıst_,_lda tralıem hstatığma ttrtu - riada Kano memleketiaia lrralı.dlr. S. M. ım senesinde İngiltı!re bütdmeti ba 
~ ~ ~~.r WKlalyeyi kap - la pesa almi&. AıdııaıılııııJ•ı:;ı a,_. civamı- lastllm tetfaıft emek W!' aynr zamanda Abdullahın hususiyetlenMıea lJiri eccia- adayı Sark adında bir adama satmııtır . 

...,_Azat.yan Efendimn üstüne yw. a ıı.. Wewdili •lrikada. pa,.._ lıul _ okutmak üJere- YıMızda !nr mekteb dına ait qyalan muhafua eylemeniir. Bu adam orada Jmçük mı"kyasta bir Pıü-
-r ~ .... _ · ............ d b I kt ...J-- Trcıılmm:J... - ....J. I Söylendiğine go-re bunlarm Yi .. .ı.... Ha> ı..'\--t ..::-.. .ı_ ...tL.wnu.tM. y.,..+ +n ,._..__ ~· ~ ~ziyet -::~ın a wa1ır bbil ..... _ ~ :ilni ~ ... u un~a aurr. .n ... macaae e ~ w ..-~ ~-:ı- -.. -

- ıdi: çok ~a• Y1mldam bi!fle ima.ılır llir para b!diyesi t • vm mahallinGe ft ~ SUl"ette yapıldı - reti fsadan 1000 sene evveline ait nesne- ıoma adanm idaresi brw in.Ukai et-
St_ .,. :lisi~ nğlllllk olmak üımre ~mek isMt.mijlesae e bw.ı lir ar. ğnıdmthe.ri me1rteMır ıneıvcadu azal : Ier vardır. " . . ıxllilir. .. _ 
~ 9tıı.iıı -!lallılA. ~ttnu zw bulmuş lil Fuat Paşaya. kal.la. eöirmıaıjşleınii. ntalrtadır. Hilen JI !ıt1ebesi btthmmak· Bu Kral, tetevvuç. meruiminde yabıı 1937 senesinde Sark ada. hı~b-

~QJııa. illa. tavaaat.ile paşa y8'1f - Çünkü çok mürefiek. bir inaü.r geçiren r.tdı:r. Btt taıeMier- de- la.Mili bitiıip ayak bulunacaktır. Elinde ise b~ya ,&ını yapan adanı ~ur ~anıcüer • 
il l'trı ta 'flJe--. oril;ıes edilmi~ i'•l P.. Fuat Paşanın nazanndA Un.uı, ,uana aynlmca metteb lrapmaıeakfrr. cat, fakat babasının. başınm kemiğııu ta- den Bo~ Hatbavay ~- &ıwı:ıkada .ona 
~raftakı odaya alınarak Azaryaa t.etlcos suvu. kader bilııt bir IDall& mel- şıyacaktır! .. Kano krallıtn bulundtıklan cSark ilihı.. namı verilmektedir. İllgihe-
' "'"' illa.sanın altı•dan çıkması te- humu vaitu. Onun hava1 ....... ~•-a merasimlerde daima babalannV\ başları- ,rede karıs11un ünvanı The laıdy ol Sark· ı.... - v'Ullırıuot J. ..--, ,._,_. •ı~.ı.-....1.ı..: ta !ardır ~ ınu~ -ı ~· Yapılan şaka kendis.ine henüz ifa ve ikmal etmem.iş bir arabacı- IBWrıP,.,:~ nı şımış · tır. 
11t !'Uat p ec:ci}ı olmamakla beraber mü- va parasını tesviye ederek •git!> demeği r-__ ! &.-·"ilAtı b -~•--~Lm 4 - S. M. Salope Dubon. Adanın 5fl0 nüiu ıl!dan 40 ı resmen 
~l aşanın kafası, Türk ordusuDdıa k bul ed · rdi a:.mwyel "5P n..._.Wllll1S S. M. Salope Dtıbon bir lradındır. Pasi- cmeb'us. durlar. Adayı onlar idart eder-
'· ~k. lllevküru. ibra:: E"tmiş bir ada- a emıyo u. Po.lis tqkiltiı bımnu .Projesine gö - f"ık Okyanusunda Tongan adalano:an lra- ler. Elektrik filan yoktur. Gtteleri gaz 
' ~ ~ Efendi ile hashibal ve p- Fuat. Paşaya ait hatııa:lmdaa almak it- N istanb~ Anlçıra ~ lzmir gibi bü- ~dtr. Bu adalar I64.'J aeınesinde Abel ve mum ışıklan ile iş g&iirler. 

llli kab141 edemiyordu. zere mutemet CmıaWım. dlaydmiwn bn yük şehirlerdeki emm~ müdürlükle- Tamınan tarafından tesfP.dilmiştir. Birçok hükUmetler bu adadaki hiiku _ 
~bir _ • . . vakıa da ŞUıllur: Paşa lst.inyecieki gt?nq ri teşkilatı takviye edilııcektir. Bu ~ İstitraden şunu bildirelim; 200 kilomet meti tanm\amışlardır. Fransa htn"asmı ~ ~ ~ '1l'llmni ~a ~~- vahsmın saleııları için yük.sek fiatlarlıa emniyet müclüılüjünüa asli maaşları re murabbaı mesahai sathiyesinde bulu- İngilte:reye tabi bilir. 
~ :va Efcııcliıam bir soztf, cok kıymcili Acem halıları satın almış. dok.uz bine pkaiılacaktır. Emniyti U- na bu adalar keşfedildikten birkaç se- Adalıla.r kendilerini müstakil addeder-

~Ji~ ~~ çıkarmıştı. O devrin_ parasil: bilmem kaç bin liraya mumiyede yenidea iki:. i~~~ ftis~~ ilı- ne ~nra kaybedilmişlerdir. ~u bir haki- ter. Hatta İngilterede resmen Dir se& 
... ~ htr'1ıa4. ruatile hatırlama - ı>lınan buyük bır Acem halısı salona das Qlıınacak, pibe mudurlüklerinin a- ltattir. Bu adalar 1767 ıııenesınde Samüel bulundururlar. Bu .efir de cedbeced se. 
~ ra ·~ cın n_ paşa~ böyle bir ~ biraz büyükçe gelmiş. Pek tabü oluak dedi en bire Çlıkarılaeaktır, Şube mü - Villis ve Kaptan Cook tarafından yeni- firdir! işte Kralın ~vvüç merashninct. 
~~l"llif-::laca:gını. ~ç ~iz d& _- ~ılacak iş, bu halının satıcısına iade ile diirliikleri maatl'rı yedi bine ihlBj o- den keşfedilmişlerdir. Haritası ancak resmPn bulunacaktır. 

inmaz. Jr1D llaciisıe hepı- bıraz daha ufağını tedarfi: etmek ve a. Iunacaktır. 1773 senesinde yapılmqtu. o. r. 
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Deniz ve en·zcilik 
Gemilerin e talihli ve 

talihsiz olanları var ! 
Birçok harp gemileri eskiyince bozulup lokomotif 
tekerleği veya saban demiri yapılır/arken 
bunlardan birinin yeni bir şilep haline tahavvül 

etmesi elbette talih eseridir 

Dünkü harp gemlri ••• 

Bugün böyle bir §ilep oldu. ' 

Bundan bir müddet evvelki bir 
müsahabemde tabii ômürlerini ya
§adıktan sonra feshedilerek czırhlı es
kicilerine> satılan harp gemilerinden 
bahsettim. Bir deniz cenginde dövüşe 

dövüşe batmak gibi şerefli bir akibete 
ermiyen her harp gemisinP. yüzde doksan 
dokuz mukadder olan ha:dn akibet bu -
dur, eskiciler elinde parçalanarak öl -
snektir, dedim. Harp gemisi harpte öl -
mezse binbir çeşit nesneyP. istihale eder. 
Mesela bugün pU'll pınl bir çelik sapa
nın, faraza İngilterenin bir zamanlar bü
tün dünyaya ün salmış bir dritnotundan 
kesilerek eridilmiş bir levhadan vücuda 
gelmemiş olduğunu kim temin edebilfr? 
Lakin bazı müstesna talihli harp gemi -
leri de vardır ki onlar aıkadaşlarının bü
yük bir kısmına mev'ud olan bu akibet
ten kendilerini kurtarmışlardır. 

Talihli harp gemileri, talihsiz1er ... 
TıJ)kı insanlar gibi alelfunum bütün 

gemilerin de talihlileri ve talihsizleri 
vardır, dersem sakın şaşmayınız. Evet, 
gerek kocaman ve heybeth bir zırhlı, ge
r ekse mütevazi, kömür to1Jarma bulan -
mış bir şilep olsun1 yüzm bir tekne ta -
lihli ve talihsiz olabilir. 

Hatta dünyanın en büyük deniz mil -
Jeti olan İngilizler bazı gemilere ckatih 
lakabını bile takarlar. Bilhassa yelkenli 
gemiler devrinde direklerden güverteye 
düşüp parçalanan, denize uçup boğulan 
mürettebat adedini gözönünde bulundu
rarak İngiliz dcnizcilerı bazı teknelere 
(Man Killer - tnyfa katili) lakabını tak
tıkları gibi, talihsiz gemilere de (ill fa
ted ship} ismini verirler. 

MeselA limanda veya tersanede demir 
üzerinde yatarken cephaneliklerindeki 
barut ve mühimmat kendiliğinden ateş 

alarak batan harp gemi!Pri (talihsiz) ke
milcrdir: Fransızların (Liberte), (İcno), 
z.ırhlılan, Japonların (Kavaşi), (Tsuku
ba) dritnotları, İngilizler!n (Vanguard) 
dritnotu, (Bulvark) zırhlısı, İtalyanların 
(B. Brin) zırhlısı, (L. da Vinci) dritnotu 
gibi. 

Sonra bir manevra esnasında b" b" ·ı .. d ır ırı e 
musa eme ederek, birbirini mahmuzlı -
yarak batıran gemilere de talihs' . • . ız gemı-
ler derler. Mesela 1878 5 enesindc İngil _ 
tereyi bir ziyaret esnasında birbirlcrile 
müsademe ederek batan (Grosser Kül _ 
fürst) zır~lı.sı ile fena halde hasara uğ _ 
rıyan (Konığ) zırhlısı ta1ihsiz gemiler _ 
dir. Keza (1893) senesinde Berut sula _ 

rında amiral (Markham} m sancak ge -
misi olup (Viktorya} ismindeki arkada
şını mahmuzlıyarak batırmış olan (Kam
perdovn) zırhlısına katil bir gemi dersek 
batan (Viktorya) zırhlısına da talihsiz 
bir vahidi harptir diyebiliriz. 

Bugün harp, yarın tüccar gemisi ..• 
İşte hayatlarında naSll talihli ve ta -

lihsiz gemiler varsa, talfü ömürlerini ya
şadıktan sonra eskici bezirganlar eline 
düşen vahid haberler arasında bazı müs
tesna talihe mazhar olan gemiler bulu
nur ve bunlardan biıisi Fransızların 

<Dupuy de Lome) zı:-!llı kruvazörüdür. 
Bu Fransız zırhlı kruvazörü (1891) se

nesinde yapılmış (6400} tonilatoluk (20) 
mil sür'atinde bir gemi ıui ve zamanının 
şöhretli ,emilerinden birisi sayılırdı. 

(114) metre uzunluğunda, (16) metre 
genişliğinde olan (Dupuy -de- Lome) iki 
tane (19) santimetrelik, altı tane (16) 
santimetrelik, dört tane (6,5) santimet
ı·elik top ve dört torpido kovanı taşırdı. 

Fransa reisicumhuru (r'alyerc) Rusya 
Çarını ziyaret için cKronşt.adt da gittiği 
zaman seyahati bu zırhlı kruvazöre bin
mek suretilc yapmıştı. Demek ki (Düpuy 
-de- Lom~) daha bir harp gemisi olarak 
ömrünü yaşadığı zamanlar blle talihli 
bir gemi idi. 

İşte bir reisicumhura sancak gemiliği 
yapmak şerefini elde etmiş olan bu zırhlı 
kruvazör yıpranıp eskidikten sonra fes
hedildiği zaman diğer harp gemileri gibi 
parça parça kesilip ya ·hir lokomotif te
kerleği ve yahut ta bir insaat potreli ol
maktan kurtuldu. 

(Düpuy -de- Lome) 7Jnde1iği zamanın
daki hüsnü talihi kocadıktan sonra da 
devam ederek bu mefsuh zırhlı kruva -
zörü müzayede ile satın almıs olan firma 
onun bilhasa tekne kısmını ~ağlam bul
muş olmalı ki zırh levhaları çıkardıktan 
~onrn zırhlı kruvazörü bir şilep haline 
getirdi ve bir zamanların üc:,: bacalı (Dü -
puy -de- Lome) zırhlı kruvazörü tek ba
calı (Peruvicr) şilebi oluverdi. 

İşte bu talihli harp P,f'misi bir vahidi 
harp olarak tabii ömriinü yaşadıktan 
sonra bile bugün hala mütevazi hır şilep 
halinde dünyanın Okyanusları üzerinde 
~olaşıp duruyor, mavi sulan köpürtüyor, 
Abıhayat çeşmesinden c:u icmiş gibi öl -
mek nedir bilmeden unsuru olan deniz
lerde dolaşan bu sabık harp, lahik tüc _ 
car geı:ni.sinc siz geliniz de (talihli gemi) 
dcıneyınız ... 

A. Cemalettin Saracoğlu. 

1 
Mayıs ., ~ 

Denizde iıyan filmiı:de Vinna Vinfried 

Polis, kaptan, altın arayıcısı, inci 
arayıcısı ve nihayet sinema aktörü 
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• 
lzmirlile il i ·Küme 
maçları hakkında 

neler söylüyorlar ? 

lAnkaradaki futbol 
maç lan 

Maçlar Türkiyede sekiz kuvvetli tak1mın meydana gel
nıe · sıne ve bunlann tam randımanla çalışmalarına sebep 

oldu. Şampiyonluk lstanbul klüplerinin arasındadır 

Ankaranın kuvvetli takımla rınaan Ankaragücii. taRımı 

B~' 4 (RUSUsi muhabirimizden) - mirde en iyi intiba bırakan ve oyununu 
ileti afta ınııu küıne maçlarında alınan halkımıza alkışlatan takım Güneştir. Ga
§a c~Ierden sonra milli küme maçları )utasaray, eski kuvvetinden birçok şcy
Pa ~Pıyonasuun hanef. takımlar arasında lcr kaybetmiştir. İzmirdeki iki galibiyet 
ney ~Şılacağı anlaşılınıf bulunuyor. Her ,neticesine rağmen kendilerinde fazla bir 
kunı dar Galatasaray ve Fenerbahçe ta- şey görmedik. 
llli arı ~azla nıaç yapmamışlarsa da umu Ankara takımları 
tah ~ıfteki derecelerine göre neticeyi , Son üç yıl içinde ciddi bir inkişaf ese-

Sornin etınCk mümkün oluyor. ri göstermesini bilen Ankaranın her iki 
Yonan "aziyete &öre, milli küme şampi- takımı da İzmirde beyenilmiştir. Bilhas
taş ~1 

P:nerbahçe, Galatasaray, Beşik-,.sa Gençler Birliği, her 'hattındaki canlı
kuvv:ıı?u~~ arasında paylaşılacağı ve lık ve enerjisiyle netice üzerinde mües
kazan 1 hır ihtimalle Fenerin birinciliği ::;ir olmuştur. Bu takımın forvet hattın-

Spo acağı tahmin edilebilir. da gol çıkaracak oyuncuların az oluşu, 
tat bar işl~riyle yakındın alakadar bir pıilli küme şampiyonasında tahmin cdi
ra ve ia, ~hndiye kadar İstanbul, Anka- len neticeyi almasına mani olmuştur. 
kunlar ~e Yapılan maçlara göre ta- Ankaragücü takımı, müdafaası itibari
latrnışt ~klanda mütalealannı iÖyle an- ~e kuvvetli bir manzara arzedememiştir. 

- B~· pcnçlerbirliğinin aksine olarak bu takı-
:rıııı hıtaraf bir gözle milll küme maçla- mm forveti, gol çıkarac:ık kabiliyette ele
&ekizi~Zden geçirecek olursak, Türkiyede ,manlarla takviye edilmistir. 
nJ ve t UVVetU takımın meydana geldiği- İzmir takımları 
lllüş ol anı 1'8ndunanla çalıştıklarını gör-, İzmir takımları, Milli küme maçların
ricik f uyorua. Milli küıne maçlarının bi-' da beklenilen neticeyi alamadığı gibi sa-
h aydııoı ""~ k" ed 1- b·ı· · · · b'l ·· t aiz sek· --. ..ı. ur ıy e maç ~ ı ıyetını jim bir oyun ı c gos erememiştir. Bunu, 
na Çıkarız takunın mevcudiyetini meyda- takımlar ?.rası~da~i ahen~sizliğe hamlet 

1stanb tllasıdır. • ;mek te mumkundur. Şahsı kanaatime gö 
§'Udur: 1 uı takımları hakkında mütaleam re Üçok takımı, Doğanspordan daha kuv
fÜPhe . sta?bulun en kuvvetli takımı hiç \'etlidir. Ancak şimdiye kadar yaptığı se 
Fener s~ ki Fener~çedir. Beş~ktaş ve 1<~~ maçta şan~ını .iyi ku1lanamamış ve 
llerd Y:-rmda, hatti takım halınde Fe- dort maçın netıcesıni kazanması icap e
kusu en ~il.e üstündür. Beşiktaşın biricik derken talihsizliğin kurbanı olmuştur. 
Yeti ~· lllışlcrinde gösterdiği muvaffakı- Doğanspor takımı için de ayni cümle
bah~ ale önünde göstenneyişidir. Fener ,eri tekrar etmek mümkündür. Bununla 
tind: ~~nu, oyunu itibarile netice üze- beraber İstanbul takımlar1 için İzmirin 

İst ~UCSsfr olacak bir vazyettedir. her iki takımı da, gelecek maçlarda birer 
Seyı-:;:. ulun en güzel ve en zevkli oyun kuvvet halinde kendilerini gösterecekler 
tnanı ~en takımı Güneştir. Genç ele - pir. Arada bazı suitefehhümler vardır. 
ltiyen~Yle be~ de iki sene sonra Tür- ;Bunların izalesi, neticeleri değiştirecek -

en Yenilmez takımı olacaktır. İz- tir. 

Galatasaray gençlerinin basketbol maçları 

Dün Galnta 1:---! 
ll1aç saray ~ talebeleri arasında mektep bahçesinde bir basaetbol 
Şıla 1 yapılmıştır. Talebe oyuncular bey az kırmızı olarak iki takım halinde kar
her ş·~·ışlar, netic_ede beyaz takım 14 e karşı 16 sayı ile galip gelmiştir. Resim 

1 ı takımı bır arada göstermektedir. 

1 

Çankaya Altınordu ile 
berabere kaldı ve Demir
sporla oynıyan Altınordu 
takımı da 3-0 yenildi 

Ankara, 4 (Hususi) - Cumartesi ve pa 
zar günleri Demirspor, Çankaya ve Al
tınordu klüpleri burada birer dostluk 
maçı ynptılar. Cumartesi günü Çankaya, 
Altınordu ile karşılaştı ve maçı 1 - 1 be
raberlikle neticelendi. CP.kilen kur'a ne
ticesinde Pazar günü .Ôemirsporun kar
şısına Altınordu isabet etti. Maçlar An
karagücü sahasında yapıldı. Havanın gü
zel oluşu, milli küme temaslarının bu haf 
ta buraya isabet etmemesı spor merak
lılarını stada doldurmuştu. Oyuna De -
mirspor başladı, ve ilk zamanlarda ağır 
basmaya başladı, devre sonlarına doğru 
Altıno~dulular açıldılar, devre sıfır sıfır 
bitti. !kinci devrede Demirsporlular ilk 
sayılarını penaltıdan yaptılar. Bundan 
sonra Altınordulular isteksiz bir oyun 
tutturdular, bundan istifade eden Demir 
sporlular iki gol daha atarak maçı üç sı
fır kazandılar. 

Selim Tezcan 

------····"-···-··············--· ... " ............ .. 
Küçük memleket haberleri 

Kaçakcılık yapan amele 

Adana (Hususl) - Bahçe istasyonunda ve 
yolda çalışan amelelerden ve HasanbeyH kö
yunün Kıraç mahallesinden Mehmet oğlu 
Cenbek Hasanın, YQlda çalışan amelelere si
gara kağıdı satmakta olduğu anlaşılmış ve 
Cenbek Hasanın yatağı aranmıştır. Bu ara
ma neticesinde 34 defter kaçak sigara kfı.ğı
dı yakalanmış ve kaçakcı adliyeye te'llim e
dilmiştir. 

Adanada yakalanan kaçak keresteler 
Mana (Hususi) - Reşadbey mahallesin

de oturan Durmuş oğlu Mehmet Mestan -
dan 33, aynı mahalleden Muzafferden 17 par
ça olmak üzere 50 parça kaçak kereste yaka
lanarak orman dairesine teslim edilmiştir. 

Geyveli eğitmenler 

Geyve (Hususi) - Arlfiyede açılan dit
menler kursuna buradan sekiz çavuş müra
caat etmiş, hepsi de kursa kabul edilmişler
dır. Taraklı merkez muallimi Faik da bu ça
vuşlara kontrol tayin edilmiştir. 

Hırsa amele 
Adana <Hususi> - Milll mensucat !abrl

kası amelelerinden Seyit, iş paydosunda fab
rikadan yemeğe çıkarken kapıcı tar atından 
üzerinin aranmasında, yedi metre bezi ba
caklarına sardığı görülmU.,tür. Seyidln bu 
hırsızlığı ötedenberi yapmakta olduğu hisse
dilerek derhal evi taharri edilmiş ve 92 met
re bez bulunmuştur. Seyit derhal adliyeye 
verllmlştir. 

Büıihaniye bükümet konatı inşaatın:ı 
yardım 

Bürhanlye kazasında yeni inşa edilmekte 
olan hükümet kona~ının bir an evvel ikmal 
edilmesi için köyiüler büyüle bir alıika gos _ 
termektedirler. Karaağaç köyü inşaatı için 
120 torba çlmanto göndermiştir. l{nraağaç 
kciyünde geniş bir okuma salonu vardır. Bu
rada blr çok kitaplar ve gazetele.· bulunmak 
tadır. 

Gümüşhacıköyde et buhranı ve yumurta 
bolluğu 

Gümüşhacıköy <Hususi) - İki aydanberl 
burada bir et buhranı başg&>termlştir. Bere
ketversin ki taze yumurtanın 14 ünü 10 ku
ruşa almak mümkün oluyor. Ve halk et buh
ranından o kadar müteessir olmuyor. 

Tosya belediye bütçesi 
Tosya <Hususi> - Belediye meclisi lklncl 

teşrinde toplanmak üzere dağılmıştır. Meclis 
bu devrede, başlıca 937 yılı bütçesi ile zabıtal 
belediye talimatının seyrüsefer işleri uzcrln
de meşgul olmuştur. Belediyemizin 937 yılı 
bütçesi 24774 lira olarak tesbit edilmiştir. 

·~:.:;;;.;.;-....----,;;;:.;:.:;;.~~,:.;;,;· ·-
r~haftaki Milli KUme maçlar~ 

İstanbul Futbol AjanJıfından: 
Milli Kfune maçlarından Doğanspor 

- neşlktaş karşılaşması 8 majıs 937 cu
martesi günü Taksim stadındn olat'.aktır. 

1.) Maça saat 16 da başlan~caktır. 
2.> Maç hakemi Nihat Bekdik. yan ha

kemleri Tahsin ve Tarık'dır. 
Doğanspor - Fenerbahçe karşılaşması 

9 mayıs 937 pazar günü Fener stndmda 
olacaktır. 

3.) Maç hakemi Nihat Bekdlk. yan ha
kemleri Feridun Kılıç ve Muam -
merdlr. 

4.) Maça saat 16 da başlanacaktır. 
5.) Fiatlar : (Tribün 50, Duhuliye 25 

kuruştur. 

Snyfa 9 

• 
Is tan bul 

ve 

Yazan: lbrahim Hoyi 
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8UGUNKU 

lı havasını yuta yuta sözde keyif çatar • 
ken onlar gene ahundların mel'anetilo 
vücuda gelen mersiye manisi ile bu me-
zarlıklarda, Alabanm feci hikfıyelerini 

dinliye dinliye ağlar, yırtınırcasına, dö. 
vünürcesine ağlar, sonra da keyifli kc • 
yifli kaynıyan semaverm etrafında çev
relenerek çayını içer, dedikodusunu 
zevkle yapardı. Bu mevırlıklar türlü 

Çok değil, daha geçen seneye kadar türlü satıcıları ile 8.deta panayır yerleri
Tahran hiyabanlarını, Tebriz, İsfahan, ni andırırdı. Ve ıene burada fahişeler, 
Reşt sokaklannı, pazarlarını, eğlence en büyük volilerini vururlardı. Dini ve 
yerlerini, bir kelime ile hanın dört bu - kederli, matemli dekor içinde etini, ya -
cağını, Penguen kuşlarını andıran, yü - Jancı aşkını satan bu zevk erbabı sim • 
rüyen, hareket eden siyah hayaller dol- siyah çarşaflarının içinde türlü türlü has .. 
dururdu. Bu hayaletler, sanki evvell geç talıkları zavallı erkeklere aşılıyan baş .. 
kalmış insanlar gibi, kendilerine has bir lıca felaket unsuru idiler. 
tezlikle yürür, hayır koşarlar, önlerine * 
çıkan her hangi bir mAni~yı devirmek Aşağı tabakanın çarşaflı kadını en faz· 
istermişçesine uçar giderlerdi. Simsiyah, la, orta sınıf nisbeten daha az, en yük • 
ya ağır bir ipekli, veya satenden çıkarıl- sek tabakanın ki ise pek nadir olarak da
mış ve bir parça kumaştnn vücuda geti - yak yerdi. Ve dayak atma da erkeğin ta
rilmiş, önden giyilen ve arkadan başa ör- bii bir hakkı idi. Gene ayni mel'un zih -
tülen çarşafları; alınlarının üzerinden niyetin siyasetile kadım, dışarıdaki göz
müvazi bir surette tutturulmuş at kılın- lerden saklamak ve bu suretle tabii cemi
dan peçelerile dolaşırlardı. Bunlar ma - yet içinde bir anormallik yarntmak için 
tem ve esaret sembolü olan İran kadın - yükseltilen duvarlar arkasında iki cins 
lanydı.. çarşaflı kadın vardL Zengin ve fakir ..• 
Kadını her sahada erkeğin yanıbaşm - Fakir kadın mütemadiyen çalışmak mec

dan ayıran garip, garip olduğu kadar da buriyetinde idi. Zengin kadının ise ya • 
korkunç zihniyet, onu dı~anda böyle bağ- pacak bir işi yoktu. Sedirine uzanır. Ay
larla bağlarken gene ayni mel'un hisle nada güzelliğine hayran hayran bnkar, 
içeride, yuvada da rahat bırakmamış, ga- spor nedir bilmez ve gününü ya yatmak 
yet hesaplı bir taktikle cs0syeteı. den a- ve yahut ta abur cubur yemekle geçirir
yırmıştı. Biru'.iı - Enderun (harem - se- cU. Nadiren mutfağa girer ve erinin sev
iamlık) işte bu siyasetin mevyasıydı. Da- diği bir şeyi kendi elile hazırlardı. 
ha dört yaşından çador ortünmeğe, en ya * 
kınlarına bile böyle çıkmıya alışan, daha Çarşaflı kadın okumazdı, okuyamazdı. 

fecii mecbÜr olan İran kaoını kelimenin Ya hususi mektebe bir müddet gider ve 
tam manasile asırlarca boyunduruk al : yahut ta sözde evde tahsil görürdü. Bu 
tında inledi, tufeyli olarak yetişti. zihniyet o kadar yayılmış ve umumi ef-

* kara da yer etmişti ki, zamanın dnr kn-
Köylü kadınları renkli çarşaflar gi- falı nazırlarından biri. tahsil kadın için 

yerlerdi. Göçebe kadınları ise çarşafa e- muzırdır .. diyecek kadar ileriye varmış· 
hemmiyet vermezdi. Güneş ve yağmu - tı. Zengin kızı biraz piyano, hiraz keman 
;:a karşı başı ve yüzü açık meydan okur; en fazla tar çalmasını öğrımdi mi, biraz 
12 peşli alacalı bulacalı basma entarisi da brode işleri yapmasnıı becerdi mi 
ile çöllerde dolaşır, ineğim sağar, davarı- tahsilini bitirmiş sayılırdı. Fakir kızın 

nı güder, çadınnı kurar, her zaman, her nasibi ise oyun oynamak. hizmet gör 
yerde erinin yanıbaşındn bulunurdu. mekti.. 

Münevver Tahran karlını çarşaftan * 
kurtulmak için yıllarca ugraştı, cemiyet
ler kurdu, hükumete arizeler yağdırdı. 

Çarşafı uygunsuz işlerine alet eden ve 
hiç şüphe yok ki, daha fa1Ja birun - en
derun siyasetinin kurbanı oJan kadınlar 
ise onu en ba§ta gelen koruyucu bir va
sıta olarak kullandılar. Ve yüzünü sım -
sıkı örten kadın dai~a tadına bakılması 
mübah bir lokma, irişılmesi kolay bir 
hedef oldu. Hareket serbP~tliğini muha -
1aza eden, mütecessislerin merakı olmak
tan sıkılan, çekinenler isı· yüzlerini aç -
makta tereddüt etmezlerdi. Şirazlı ka -
dınlar yaradılıştan açık fikirli, delişmen 
olduklarından peçe bile tnkmazlar, Bu -
şirliler ise dar zihniyetli muhitlerine u
yarak gözlerini bile kaı,arlardı .. 

* Sosyeteden uzak kalan carşaflı kadın 

kendi fıleminde yaşamak, eğlenmek mec
buriyetinde idi. Haftanın muayyen gün
lerinde ekseriya pcrşemhP veya cuma 
günleri mezarlıklara seyrana giderdi. Si
nemaya ayak atamıyan, gazınoya giremi
yen kadın bu seyranlard;in pek hoşlanır
dı. Erkekleri kahvelerin afyonlu, dumnn-

İranın kurtarıcısı Rıza Şahı Pehlevi i~ 
başına geldiği günden bni ıleriyi pro -
jektörliyen gözleri ile bu durumu görü
yor, ve kadını asırlarca ~ektiği ıztırap -
ton kurtaracak, ona yepyeni bir yaşa -
ma çığırı açacak tedbirleri hazırlıyordu. 
Erkeğin yanıbaşında kadının da pek mü
him yeri \'C rolü olduğ.ına manan şehin
şah, her fırsatta, her ve..,,ilcde bu iııanı -
~mı öne sürüyor ve kadınların tahsil ha
yatına atılmalarını, iş boltimünde erkek· 
!erle ortaklık etmelerim söylüyordu. 

İlk önce kızların mekt~bP çarşafsız git
meleri emredildi. Bnnka t q ı dP. kadınların 

da çalışabıleceklerini, Tn 'ı randa cBnnkı 

Mılli • ye 12 tane kadın memur alınmak
la meydana konuldu. Y. , s yavaş su' a -
reler, çaylar, tertip ol ı ı mıva baslandı. 
Alahazereti hümayuı un · şimdi- bıri 
sadrazam Mahmut Cerr:in rliğeri de İrnn 
eşrafından Kıvamın oq1 ı ıle nikahlanan 
iki kerimesi çarşnfsız ol.mık Siruran cad
delerinde göründü. Mek ••plerde kız iz -
cilik teşkilatı kuruldu. Ve nihayet 17 
Deymah 1315 (7 kanunu".ani 1936) da ra-

( Deı·amı 10 uncu sayfada) 



• 
Iran - Trabzon transit yolu 
İstanbuldan Tahrana günde 6 gidilecek 

(B<ı§ tarafı. 1 inci sayfada) J işlere memleketin menafiine en muvaf-
Hüsnü heyetinin İranlılarla yaptığı mü- fak surette intaç etmekteki hamiyet ve 
:t..akcrat her iki tarafın da menfaatine hiz- muvaffnkıyeti malum olduğundan müşa
rnct eder surette tam bir muvaffakıyetle rünileyhin sevk ve idaresıle bu yolun ça-
neticC'lenmiştir. buk biteceğinde de hiç şüphe edilemez. 

Bu müzakerat arasında ise, senelerden 
beri düşünülen meşhur İran - Trabzon 
transit yolu vardır. Bu yol inşa edilip bit
tiği ve üzerinde otobüsler işlemeğe baş
ladı ı vakit istanbuldan Tahrana doğru 
bir tarik ile altı gün, nihayet bir haftada 
gidilebilecek ve İranın Avrupa ile iktısa
di mU\ asala da keza bir haftaya inmiş 
olacuktır. 

İranın bugün Avrupa ile ticaret yolu 
Basra körfezmden, Aman denizinden, 
Hint Okyanusundan, Kızıl Denizden ve 
Akdcruzden geçen deniz yoludur. Bu yolu 
ise a' IUdc ticaret vapurları bir ayda ka
tederler. Bu vapurlar ayni zamanda (Sü 
ve)' .) kanalından geçerek bir de kanal 
resmi verdiklerinden bu da aynca nakil 
masr .ıfını arttırır. 

Harita üzerinde takribi olarak çizdiği
miz hatta nazaran, transit yolunun tulü 
550 kilometre kadardır. Bu kadar uzun 
bir yolu, mükemmel şose olarak yapmak 

tabii kolay bir iş değildir. Fakat bu işe 
yolun geçeceği dört vilayetten herbirinde 
ayn ayn başlanacak ve her vilnye buna 
azami gayretini sarfedecek olursa dediği
miz gibi yolun inşa ve tamamı çok gecik
miş olmaz. 

Yol bittikten sonra en mühim mesele ü
zerinde işleyecek olan ve Trabzonla İran 
muvasa1csini yapacak bulunan otobüs me 
selesidir. Avrupa memleketleri böyle u
zun müddetli seyahatler ıçin çok mükem 
rnel ve fıdetn bir sür'at katan vagonu ka 
dar rahat otobüsler imal ve istimal et
mektedirler. Mesela İngilizlerin Hayfa-

Buna mukabil, Türkiyeden geçen tran 
sit yolu açıldığı zaman, yolun en mühim dan Bağdada :işlettikleri otobüslerin mü-
kısımlan karadan geçmek üzere bu bir 

1 
kemmeliyeti pek çok takdiri celbeyle -

aylık muvasaln dediğimiz gibi azami bir mektedir. Bağdada giden otobüslerin yüz 
haftaya inecektir. Hele 'Enurum - Sivas 1 Je~ ~1-~~e~e kum çöllerinden geçtik
şimendifcri bittiği vakit İstanbuldan Tft. len duşunulurse, yolcuları memnun ct
rana kadar karadan ve belki de daha kı- mek için bunların ne kadar mükemmel 
sa bir müddette gitmek kabil olabilecek- olduklarını anlamakta güçlük çekilmez. 
tir ki, bunun da, deniz yolculuğunu sev- Bizim fikrimizce Nafia Vekiıletimiz, 
miyenler için ne kadar makbule geçece- transit yolunun otobüslenni tamamile si 
ğini izaha hacet yoktur. · pariş etmeden evvel gerf'k İngilizlerin 

Trabzon transit yolu bu suretle !ran bu Bağdat yolu otobüslerini, gerek te 
için başlıca ve en mühim bir mahreç yolu F7ansız~_arın Afrika çöllerinde işlettikle
olacak, İran, Gnrbe her türlü ihracatını rJ otobusleri tetkik ettirmeli ve onlar -
bu yol vasıtnsilc kolaylıkla yapacak ve dan alınncak fikre göre ilk otobüsler ıs
bilmukabelc Avrupadnn getirteceği em - marlanıp tecrübe edilmPlidir. Tecrübe
vali ticariyeyi de o suretle cok seri ve çok lerde muvaffakıyet elde edilirse mütea
emin bir tarzda memleketine sokmuş bu- kıp otobüslerin (Karoseri) denilen araba 
lunacnktır. kısımlarını memlekette te yapmak kabil 

Yol, bu suretle İran iktısadiyatı üzerin o1abilır. Avrupadan motor ve (chasi) kıs 
<le mühim rol oynayacağı gibi, bizim mı cclbedild.ikten sonra İstanbulda, üst 
memlC'ketimizden geçmek itibarile güzer kısımlarını yapmak pek mümkündür. 
gahında bulunan muhitlerde hem iktısat Her halde bu transit yolu, memleketimiz 
cihC'lile, hem de ümran noktai nazarın- için çok müfit olacak, çok kıymetli teşeb 
dan müstefit olacaklar, bu sayede Şark büslerdcndir. 
viluyPtlerimizin birkaçı az zamanda te- Bir taraft~n Irak şimendiferlerile ilti
rakki etmek esbabına malik olmuş bulu- sakını temine uğraşırkerı, diğer taraftan 
nacaklardır. j t •t l ran rnnsı yo unun da itmamı temin e-

Tronsit yolu 1ranın bizim hududa ya - dilmiş olması Cumhuriyet hükumeti için 
kın olan (Maku) şehrinden başlayarak şayanı tebrfk muvaffakıyetlerdendir. 
Beyazıt, Erzurum, Gümüşhane vilayetle Bugünkü medeniyetin müsbet ve haklı 
tinden geçip Trabzona müntehi olacak - delillerinden biri bilha:;sa şimendiferler
tır. Viıkın bu güzergnhın henüz kat'i su- le yollardır. Şimendüeri ve yolu çok olan 
rette tnyin edilmiş olduğunu zannetmi- memleketler hem medenıyctte ilerilemiş 
yorsak ta, herhalde bu güzergah aşn&rı addolunur, hem de o nisbette maddeten 
yukan haritamızda gösterilen battan i- ve manen kesbi servet etmiş bulunur. 
baret olmak lazımdır. y ol, zaten tarihin en cskı devirlerinden 

Cemal Hüsnü bir taraftan İranla mu-- b · h en cm memleket ve milJet için itila 
zakerntta bulunurken diğer taraftan Na- vasıtası olmuştur. Bu hakikati ne kadar 
fia Vckiıletimiz de transit yolunun bir ,iyi takdir eder ve esbabııfa. ne kadar him 
an evvel inşa ve itmamı csbabına teves- metle teves~l eylersek, memleketi de 0 
sül C'ylcmiştir. Nafia Vekili Ali Çctinka- kadnr çabuk yükscltmİi ve zenginlcştir
ynnın ise azim ve himmeti ve başladıl,rı miş oluruz. 

----~----------------·-....--------~~~-l s tan bu ld an Tahrana 
. (B~şt~r~fı _9 uncu sayfada) } Yazı makinelerinin seslerini dinleyiniz. 

dıkal çarşaf ınk~l~bı ıle İran kadını çar- Bunları nazik kadın ellerinin çıkardığını 
şafı attı. ~!eylilıkten, esaretten kurtul- anlarsınız. Şu şirketin Pn ağır hesap iş-
du ve erkegının ynnıbaşında yer aldı. lcrini, işte kolunda evrak çantası öğle _. * paydosuna çıkan genç kız görüyor. Bu 

Çok degıl, daha bir yıldır ki çarşafsız mavi üniformalı genç kız. izci ve kadın 
!ran kadını muhitinde dev adımlarile spor tt>şkiJatının reisidir. İleride sade gi
~JcrlıvEn, ve kendisini yeni durumunun yinişli, beyaz düğmeJi bayanlar muhtelif 
~caplarına bü~ün kıvraklığı, becerikliliği ırıekteplerin hocalarıdır. Maarif nezare -
Jle uyd.uran bır va.rlık oldu. Kuvafürünc, tinden dönen bu bayan ise. daha geccn
rnnk} aJına ve clbısesine itina eden çar- lerde Londrada edebiyat doktorasını ;ap
şafsız İrnn kadınının yüzü'lden Tahran ınış olan ilk İranlı bayandır 
hiyabanlannda sayısız bedıer, terzi dük- * . 
kanları, tuvalet eşyası, şcıpka satan ma _ 

• ğazalar açıldı ve bu hengamede gene Be
ni İsrail dostlarımızın c~pleri doldu. 

Daha dün şapkayı garip bir nesne ola
rak tanıyan bup,ünkü İranlı, bilhassa 
Tahran kadını, en son m'Jd2ları, günü gü
nüne takip ediyor. En pahalı kumaşları 
giyiyor, pahalı çoraplara para vermekten 
.çekinmiyor. Rujunu eksik etmiyor. Ber
Ut>rinin randevusuna (kadının söz \'er -
diği saatte gelmesi imkansız olmakla be
raber) dakih-ası, dakikcı.sına gidiyor. 

Geçrn ınektuplaı ımdan birinde de yaz
dığıJT1 gibi, kadın eşyası s;ıtan mağaza -
Iann bulunduğu Lalezar t'.acidesi her gün 
muhakkak surette öteberi arıynn, elinde 
pake>tlPrle Doroşkeye> neşeli neşeli atlı _ 
yan Hnnom (b::ıyan) larh! dolar. Ve b 
görülmC'ğe de>ğer bir alemdir. Süsün~ 
mecllıp, sosyete kadınının alemidir. 

Bugünkü İran kadını, avni zamanda 
çalış n, cvincı bakan, kültüriJe uğrasan 
kadındır. Bankalara, şirketlere gidiniz. 

Yolda, arabada. otomobilde, sinemada, 
bir kelime ile cemiyetin hcı köşesinde er
kekle beraber olan ve tıakiki yerini bu -
lan İran kadınının konuşması, ruha do
lan, bütün varlığı saran, tatlı, akıcı bir 
musikidir. Kendisine has jestler, ve mev
LUUnun ehemmiyetine göre yükselen, al
çalan tonile İran kadını öyle neşeli, öyle 

heyecanla konuşur ki, ihtiyarsız kulak 
misafiri olur, ve onların ne Arabın bo _ 
ğnzdan ~ıkan sadasını, ne Avrupalının 
dudak ucundan mırıldanmasını andınnı
yan bambaşka ahenkli, güzel seslerine 
kapılırsınız. Çoğunun sesi davudidir. O
nun içindir ki en meşhur kndın okuyucu
lanndaıı Müllık ve Kamerilmüluk, 
Zc-hra Siyah adeta kalınca ıa -
kin müessir scslerile bütiin İran halkını 
kendilerine baglamışlardır. diyebilirim. 

Çarşafı atan, kılığını, kafasını de/(5ti _ 
ren, Avrupalılaştıran, evmın, ytJ\•~sımn 
hakiki manasını kavnyan bugünkü İran 
kadını yalnız yürümesini değiştirmemiş-

Başvekil 
Londra yolunda 

Anadoludan Röportajlar 

(Bq tarafı 1 itıci ıa11fada) 
lunan mebuslar, İstanbul Cumhuriyet 
müddeiumumisi Hikmet Onat, vali Mu
hittin, rektör Cemil, Romanya konsolosu 
\Te daha birçok yüksek rütbeli askeri ze
vat, teoyie gelıniı bulunuyorlardı. Bu me 
yanda Baıvekillmize Parise kadar refa
kat edecek olan Bayan İsmet İnönüne 
müteaddit buketler takdim edildi. Buket 
lerden biri Leydi Loren tarafından veril
miştir. 

Kars günden güne inkişaf 
eden bir yurt parçasıdır 

Şehir, on beş yıl evveline nazaran 15 defa daha parlak 
ve ileride, kültürel sahalarda da Çarlık devri ile 

mukayese edilmigecek derecede gol almıştır 

İnriliz 1efirinin refikaıı defter 
im:ıaJatıyor 

Türk heyetinin Londra ziyaretini tari
hi bir vak'a olarak tesbit etmek isteyen 
Leydi Loren beraberinde bir httıra def
teri getirmişti Bu deftere Başvekilimizin 
bu tllrihi günü i.mzasile tesbit etmesini 
rica etti. 
İsmet İnönü ve heyetin diğer azalan 

hatıra defterini imzaladılar. 
Başvekilin beyanah 

İstasyona gelmiş olan Royter Ajansının 
muharririne Başvekilimi:z. aşağıdaki söz
leri söylemiştir: 

c- Lond.raya Ma;este Kralın to.ç giy- .Ka1'stan bir manzara 

yılı cep takvimi: Türkiyenin belıli başlı Bununla beraber derhal izah etıne • 
Karst.an yazılt.yt>r: alimde bir 9 3 71 ecillniişti. 

beldelerinin ~alanın gösteren bir liyim ki, bu geri kalış, Türkiyenin ~i· 
taıbloda ufak b.ır kasaba olan Baybur - ğer v:OOyeUerine göre ö~ülmüştilt· 
dun adı geçtiği halde, irlüa hususun .. Yoksa Karsın, bilhassa bu günkü va • 
da Türk!iyede ikinci gelen 1760 metre- ziyeti Çarlık devri ile mukayese k3' 
ilk Kars'dan hiç bahsedilmediği gihi bul etnüyecek derecede kültürel ve ı 5 
takvimin kapağında İstanbulla diğer yıl evvelkine nazaran 15 defa daha. 
şehirlerimiz arasındaıki saat farklarını parlak ve ileridir. Kars, Kemalist re ' 
gfuteren tabloda dahi Kars'ın adı geç- jimin lEZZetin.i tadmış ve onu tamamile 
memiştir. hazmetmiş Bir hallkm yurdudur. Bugün 

Sanki Karsd:a oturanl'arın böyle bir idaresi çok dgedi ellerde bulunan bll 
bilgiye ihtiyaçları yokmuş gibi, bir kül- memieket yakın bir istikbalde Türki • 
tür dergisi de Karsı unutursa, bu bel- yemizin şarkında bir yıldız gibi parll' 
den5n niçin tanınmamış olduğu, garp - yacaktır. 

tan ve bilhassa İstanbuirlan buraya gel
mek ı?Jt:ırarında buhmanların, uzak bir 

Fuat Arnslı 

menfaya, adeta Siberyaya gider giıbi ni- Halit Ziya gecesi 
çin ürperdikleri açıkça anlaşılmış o -

Başvekil General Kazım ile konU§Urken 
me merasimi dolayısile ilk seyahatimi 
yapıyorum. Bu gidişi fali hayır telakki 

lur. 
Ana vatana son iltihak 

93 harbinden itibaren 44 yıl Çarlı
ğın istilasında kalan Kars ili, Rus ihti
ralini müteakip, 30.10-920 günü kat'i 
olarak ana vatana iltihak etmiş ·bulun
du. ediyorum.> 

ccBana merasimi anlatırsuuzu Düşman kaçarken en değerli bina -
Bundan sonra Başvekilimiz Leydi Lo- lar.ı yakmış, 40,000 nüfusltrk koca şe -

ren ile görüşmeğe başladı. hir birdenbire boşalıvermi~i. Kasaba 
Ledi Başveldlimize ayın on yedisinde için.de Karsın kadim yerlilerinden ve 

Londrada bulunacağını ve maalesef me- Kafkasyalı Türklerden 2-3 bin insan 
rasimi göremiyeceğini soyledi ve Başve- ancak kalmıştı. Köylere gelince; Har
kilimize Londrada ne zamana kadar ka- bi umumide ordunun ric'at.ine uyarak 
lacağmı sordu. l\fisafiretin Mayısın 18 ve Sivasa kadar hicret etmiş olanlar, ya
ya on dokuzuna kadar uzayacağını öğre- vaş yavaş yerlerine dönüp sönmüş o -
nince: caklarını tüttünneğe çabalıyorlardı. 

- Öyle ise dedi. Eksclansınız, bana mc Ordu, 'bir taraftan hudutlarırı tak -
rasimin bütün teierrüatını anlatırlar. viyesile uğraşırken, diğer taraftan aç 

Başvekilimiz vadettiler ve gülüştüler. ve yoksul halkı müstahsil vaziyete ge-
0 sırada İngiliz sefiri, refikalarına he- tirmeğc, ayni zaman.da mülki idareyi 

yetimiz azasını takdim etti. Amiral Şük- teşkile çabalıyordu. 
rü Okanı tanıtırken: Yepyeni bir hayatın arifesinde olan 

- Türk donanması ile beraber Malta- kars, bu hayatı kuracak olan unsurdan 
ya da gelmişlerdi, dedi. maalesef mahrumdu. Bir duvar yaptı· 
Şükrü Okan da bu munasebetle, Mal- racaksın, usta yok. Atını nallatmak için 

tada Türk dopanmasına karşı gösterilen nalbant bulamazsın.. Demirci yok, ma
muhabbet ve hüsnü kabuldC'n dolayı çok rangoz yok, terzi, kunduracı ve hat.'ta 
mütehassis olduğunu bildirdi. boyacı dahi yoktu. Eğer askeri gaye· 

Başvekilimiz daima şen ve mütebes _ lerle yapılnuş bir takım yonar ve bi -
sim çehrelerile kendisinı uğurlamağa ge- nalar da olmasa, medeniyet iddiasında 
!enlerin ellerini ayrı ayn sıkarak kom _ bulunanların, bu memlekette 44 yıl 
partımanlarına bindiler. hükümran olduklarına kimse inana -

Tren ağır ağır kalkarken, alkış ve yaşa mazdı. 
sesleri, istasyonu dolduruyordu. İ~te, \'atanın bu güzel parçasını ele 

Herkes uğurlu Başvekile uğurlu yolcu al::ın Türk gücü, yukarıda gösterilmiş 
Juk temenni ediyordu. olan ağır şerait aftıntla didinmeğe baş· 

YoJa çıkmadan önce lamıştı. • 
Başvekil hareketinden evvel İngiliz Yıllar geçtikçe dahilden ve hariçten 

büyük elçisi Sir Percy Loraini kabul et- gelen Türk.ılerle nüfus artıyordu. Yeni 
miş ve bir saatten fazla kendisile görüş- bir yaşayışa giren .her memlekette ol -
rnüştür. duğu gibi, burada da 'başdöndürücü ha-

Evvcke de yazıldığı gibi, Başvekilimiz ıici ve dahifi 'bir ticaret müvazenesiz -
Londradan dönüşünde Parise uğrayacnk liği aldı yürüdü. Karadeniz sahilinçlen 
v~ bazı Fransız ricalile temaslarda bulu- başlıyarak GümüŞhane, Bayburt, Er -
nacaktır. zurum, Van ve saircden, bu müvaze -
İsmet İnönü, Mayısın ı::on haftasında n~siz~iği duyanlar ceplerine bir kaç 

Ankarnya avdet etmiş olacaktır. yuz lira sıkıştırdıkları gibi Karsın yo -
............................................................. lunu tutuyor;Iardı. Ve bu suretle 2 ö.-
tir. Umumiyet itibarile kaJm baldırları - k?z. bedeli sermaye ile başlanan' işler 
nın adalelerini şişire şi~ire gene acele ı ~ır iki sene içinde sahibine on binlerce 
yürür, sanki ulaşacağı uğrağa geç kal _ lıralrk dünyalık temin etti. 
mış insanlar gibi koşar. Bu hususta İs - Karsın nüfuzunu. biraz da memur 
tanbul kadını, İranlı hemşirelerinin ya - ı kadroları kabarttı. 
nında yaya kalır dersem suç mu işlemiş· Kars, ana vatana kavuştuğu günden 
olurum, bilmem?.. 935 yılına kadar - içlerinde .şüphesiz * pek değerli insanların da bulunduğu -

Dünkü 1ran kadını nasıl matemin, esa- bu kadronun elinde, büyüklerimizin 
relin, tufeyliliğin sembolü idisc, bugün- teessürünü çekecek derecede cihrnab 
kil İran kadını da, lideri Şchinşahı Peh- - ·~ · · .. · · · • · · · ·~~ ' · • · ..... 
velinin irşadile, hür olarak yaşama zev- cemiyet terakkisinin öz motifidir. 
k~ni tadan varlığın, erkP.ği ile ayni mev
kı ve çapta olmanın ve nihayet hakiki 

24--t-937: Tahrnn 
ibrahim lioyi 

Eminönü Halkevinin 1.C'rtip ettiği fia· 
lid Ziya gecesi dün gece canlı bir suret· 
te tes'it edilmiştir. 

En evvel kürsüye çıkan Agah Sırrı Le
vend, Se:r;eti Fünun edebiyatı, muakkiP
leri, o edebiyatın canJandJğı devir, Hnlid 
Ziya Uşaklıgil ve eserleri hakkında de
rin bir tetkikin neticesi olduğu belli olan 
bir etüdün ana hatlarını temiz bir lisanla 
anlattı. 

Bundan sonra konser verildi. Konseri 
müteakıp te Hüseyin Silet. Halid ZiyaY11 

dair bazı edebi hatıralaı·dan bahsetti. 
Üçüncü olarak kürsüye çıkan İzzet Me

lih, Halit Ziyayi nasıl tanıdığını. ona ııi· 
~ üstadt dediğini ve HıUid Ziyanın ede
bi ve şahsi yüksekliğini misallerle csıı· 
lan dırdı. 

Ali Karni Akyüz Halid Ziya hakkında' 
ki· düşüncelerini anlatırken: Halid Ziya· 
nın edebi şahsiyetiyle resmi şahsiyetin .. 
den, eserlerinin üzerindt! bıraktığı tesir• 
!erden, söz açtıktan sonra Halid Ziyadall 
bir parça okudu ve Halid Zıyanın ta5''it 
kabiliyetinde gösterdiği kudreti izah ettL 

Muvaffak Benderler Halid Ziyadan bil 
zı parçalar okudu. Son olarak kürsüye çı 
kan Meliha Avni Sözen de gecenin tertibi 
sebebini söyledikten sonra büyük üstada 
bir buket verdi. Ve elini öpüp bu zaınıı· 
na kadar herkesin onu dinlemek için bel< 
Jemiş olduğunu ilave etti. ··r Bu davet üzerine alkışlar arasında kll 
süye çıkan Halid Zi:;;ı Uşaklıgil, cbu ta!• 
tif karşısında büyük heyecan geçirdiğ~• 
ni belirterek, çok içten, çok samimi bıt' 
tarzda tahassüsünü, teşekkürünü anısttı 
ve sözlerini şu cümlelerlE' bağladı: 

- Şimdi size bir haynlden batısedeee
ğim. Ta şu köşeden karanlığın içindeJl 
bir gölge koşarak bana cıoğru geliyor .. 15; 
l 6 yaşında bir mektep cocuğu. Bu ıcırrı · 
O, bugünkü gençliğin thnsali. Bir eliJlde 
bir kase, bir elinde de b;r tac var. :sarı~ 

• tıaııı 
c beni tanımadınız mı?. diyor cBen, . ,re 
o 15 - 16 yaşındaki Halid Ziyayı1Il·' ., 
b . ı • ..tıJllı. ana soruyor: cSız 50 ~ene mi ça~-
demek öyle, ha! Pek yorgun görüyorudıtl • e 
sizi. Şu kasedeki serin serbcti içini.Z • 
ciğerleriniz tazelensin. $u sevgiyle bBg· 
lanmış tacı da başınıza koyayım.> . 

Ve ben, şimdi bu serin şerbeti fçtııll· 
(jS-

Ciğerlerim tazelendi. Bu tacı başıını~ re 
tünde taşıyarak, artık dinlenmek uıc 

tab·1· · ıa k' rıı· yn ı ırım. Mes'ut ve rahat o ra • 
kat, mes'ut ve mesnır!• , s· 

Büyük üstad, şiddetli ve sürekli alk~· 
lar arasında kür::,iidcn indi Bundnn 

50 

,ra da,·etlilcre büfede ikı-am edildi. 

Çankırıda zelzele 
Çankırı, 5 (AA.) - Bu gece 

23 de hafifce iki zelzele oldu. 
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Sayfa ıı 

~~ Bir ecnebi hukuk aliminin 
~~~ Türkiye hakkında intibaı 

Eski bir Şehremini ile mülakat: "Türkigeda, ek~erigel öğrenme!'i 
• _ eğlenceye tercıh edenlerdedır,, 

1 t b 1 1 • t I • ? (Baş tarafı 1 inci sayfada) ı na verdiği yüksek ve çok takdirkfırane s an u u nas 1 1 m ar e m e ı . ttmiş ve kendisinden çok istifade ed~c:- ?.ok __ dosta.ne ilhamla:ı, bi: eser halinde 
ğimiz Profesör Lamber'in memleketımı- omurlendırmek emelındeyım! . 

Opera tör Cemili 
Gülhane parkındaki 
aslan heykelinin sır
tında buldum. 

- Ben Son Posta 
muharriri. 

- Ben doktor, ope 
ratör, profesör sehir 
cilik müteha:Sısı, 
)>arklar banisi, köprü 
boyatan Cemil. 

- Müşerref ol -
durn. 

- O şeref bana ve 
dolayısiJe İsta~bul 
fehrine aittir. 

- Sebebi ziyareti· 
:mi kısaca anlatayım. 

- Anladım, ben e
Basen: Yaptırdığım 
Parkı dolaşıp biraz 
llefes almak d v ·ı . ? 

egı mı. 

Yazan: ismet Hulusi 

-
};: 

--

J, 

tirm€k lazım. Ondan 
başka Beya~ıt kule
sini tepeaşağı getirt
meli. 

- Neden?. 
- Üst sahanlığa 

çıkmak o zaman da~ 
ha kolay olur. 

- Hepsi bu kadar 
mı? 
· - Hayır daha var. 
Çemberlitaşın çem ~ 
berleri sökülüp çe -
virmeleri için çocuk
lara dağıtılmalı! 

- Ayasofya hak -
kındaki düşünceniz ? 

- _,. sıl mühimmi o 
ya! Ayasofyaya es
kimemesi için bir kı
lıf yapmalı! Ve de
nize indirip yüzdür -

ze davet olunmasını istemi~. Bu hayırlı Meslekdaşlarım, aldıklsrı cevaplarla ili! 
dilek, derhal Iayik olduğu alakayı bul- tifa edip ayrıldıkta~ sonra, profesörle ko 
muş ve hayatiyle, eserltrile beynelmilel nuşmaya devam edıyorum'.. .. .. 
bir şöhret kazanmış bulunan değerli Pro- - Sizce, diyorum, yer yuzunun huku• 
fesör Lamber memleketimize çağırılmış. kan en ileri ve en geri milletleri hangi .. 

Lambcr, bu daveti, çok sevdiği mem- !eridir? 
Ieketimizi görmek, tanımak için bulun- Profesörün mütebessim yüzünde, iDıi 
maz bir fırsat saymış, ve derhal icabet defa aczin sarartısı beliriyor: 

tmi - Çok güç... Çok güç sual ... e ş. 

İstanbulda, ve Ankarada konferanslar Israr etmiyorum: 
vermiş, umduğundan çok fazla alaka ve - Ya dünyanın bugünkü hukuki du .. 
dikkatle dinlenmiş, ve beklediğinin çok rumu hakkındaki kanaatiniz? 
fevkinde bir hüsnü kabul görmüş. - Kanaatimce, dünyanın hukuki ha • 

Ankarada kendisine karşı çok tevec - kınıdan mükemmelleşm.E>.si, veya kötüle~ 
cühkar davranan vekillerimizden Saraç- mesi, Uluslar kurumunun bir iktidar gös 
oğlu Şükrüye, Şükrü Kayaya, Türkiyeye terip gösterememesine bağlıdır. 
çağırılrnasına delalet eden meslekdaşı Mesela Uluslar Kurumu, beynelmilel 
Kozaya bittabi çok müteşekkirdir. sulhün fiilen tem.ini fırs:ıtını Habeş - İtal 

Kendilerine, gazeteler vasıtasile açık yan harbi esnasında kullanamadı. 
ve samimi teşekkürlerinin iblağını iste- Eğer o sırada, Frans:ı. ve İngiltere, di• 
diği isimler arasında, rektör Cemili, An- ğer milletlerle birleşen~k harbi durd~ 
kara Hukuk Fakültesi dekanı Bahayı, maya davransaydı, Uluslar Kurumu bili 
Siyasal Bilgiler Okulu müdürünü, ve~ mütecavizi tecavüzden men'e kadir oldu 
karada verdiği konferansı, şayaıu takdır ğunu isbat edebilirdi. Fakat ben kan.iim 

- Havır· . ' 
- Ya ne? 
- Zatıalinizle bir 

hebzc görüşmek is -
terdim. 

,~, l'll ,,Jllllll111111 11111 1ır:--ıııı lllı ,, ~il 

meli! bir muvaffakıyetle tercüme eden Hukuk ki, yakında, Türkiye, İngiltere ve Fran .. 
- Galata köprü - fakültesi amme hukuku doçenti Hüseyin sa gibi demokrat milletlerin teşriki m~ 

.• ? su . 
- Boyatacağım. 

Naili saymaktadır. 
Maruf Fransız hukukçusu, bütün bun

ları söyledikten, ve buradaki konferans
larının mevzuları etrafında izahat ver
dikten sonra kendisine sorulan ilk suale 

saileri, Uluslar Kurumunu kuvvetli biı 
sulh muhafızı haline sokacaktır. 

. -: Niye ait, hastalığın nerende, apan • j konulmuş değil mi? Al~taki.~i -~e~iveri -
dısıtin mi var yoksa fıtık mı? yorlar. Seyreyle sen gumburtuyu. 

- Onl ' . . - Buna eğlence mi oıvorsunuz? 
ar da var amma, ben sızı başka b.. vl E-, .. - · b" 1 · bir - Ta ıı eg ence. g.ı.cncenın oy esı-

l §ey için rahatsız etmiştim. Hani şu ne bayılın~ 
stanbul hakkında çıkan yeni eseriniz _ İstanbulda bir alay eski eserler var .. 

Yok nıu? Onlar da bu Gülhane parkına mı getiri-
- Evet var.. Ondan m1 istivorsunuz? 

~aç tane lazım, beş yüz mli, bi~ mi? Elli 
hın llli? 

- Hayır o kadar degil ı 
- Anladım. Başka lisanlara tercüme 

etrnek hakkını istiyorsun. Hangi lisana 
tereörn 

lecckler? 
- Hayır onlar dışarıda kalacak.. Fa -

kat bazı tadilat ve ilavel<'r yapılacak. 
- Mesela ne gibi? 
- Bir kere hepsinin yerlerini değişti -

receğim. Sultanahmette iki tane dikili 
taş var. İkisinden birini GaJataya naklet-............................................ ---··-······· e edeceksin; fransı7caya mı? Al -

ınancaya ....... ' . ·ı· .? ç· 1 B. k .f kra 1 tnj? •111. Ingı ızceyc mı. ınceye zr aç J l 
k · Hangi üniversitenin kütüphanesine 1----------------

onacak? Kocasının kafasında 
- O da değil, yani bu eserinizi ben.. kırılmış 
- Okudunuz, ezberledıniz .. 
- Maatteesüf henüz okumadım da, o-

k.urnaktansa eserde yazılı olanlan bizzat 
sızden dinlemek istedim. 

- Mükemmel! Otur karşıma! 
- Nereye oturayım. 
- Şöyle yere oturuver. Bu Gülhane 

bahçesinin toprağı gül yaprağına ben -
zer. Yere oturunca kendmi gill yaprağı
na oturmuş zannedersin. 

- Peki amma, siz niye yere oturmadı
nız? 

- Ben bugünlerde biraz aslan1aşmak 
istediğim için aslan heykelini daha mü -
.nasip buldum. 

- Pekfıla şimdi sizi dinliyorum. 

- Evvela bütün İstanbul şehrini şu 
G"J u hane parkında toplıy::!.r.ağım. 

- Anlamadım; yani koskoca şehir bu
raya girer mi? 

- Girer, girmez; orasrnı bilmem. Gir
nıiyenler knpının önünde sıra beklerler. 

- Peki şehrin halkı ım boşalacak? 
- Ne münasebet, apartımanlan, evle-

ri, dükk;inları hep buraya getirilecek. 

- Şehir boş mu kalacak? 

- Hayır; şehri, bütün ~<:>hri bir park 
haline getireceğim. Halk orada istediği 
gibi ge:?..:;in, tozsun, akşam oldu mu da 

buradaki evlerine gelsinler. 

- Bunu eseriniz de yazdınız mı? 
- Bilmem hatırlamıyorum. Fakat yaz-

tnış olabilirim. 
1 

- Bir şey daha soracağım, merak et
tim: 

Burası İstanbul şehrindeki binala • 
l"J.n binde birini bile alma;;" 

- Alır .. Üstüste konulunca niye al -
masın? Meseıa sekiz on apnrtıman üstüs
te konulur. Hem bu çok eğlenceli bir şey 
olur .. Mesela on tane apartıman üstüste 

Misafir bayan kapıyı ~aldı, evin baya
nı açtı.. Evin bayanının s1nirli olduğu yü
zünden belli idi; misafir bayan sordu: 

_ Ne var, ne oldu, bu ne hal? 
_ Salondaki en kıymetli vazoyu kır-

dım. 

- Kocan gelirse kimbilir ne diyecek
tir? 

- O salonda.. Fakat kendine gelirse, 
ne diyeceğini ben de merak ediyorum. 

Bilakis 
Doktorun telefonu çaldL Doktor tele

fonu açtı. 
- Doktor, karımın çenesi çıktı, konu

şamıyor. 

- Tedavisi kolaydır. Şimdi geleyim 
mi? 

- Yok, yok, birkaç gün sonra boş va
kit bulursanız gelin; tedavisinin biraz 
gecikmesinde bir mahzur yoktur; bila • 
kis ... 

Yanlış 
_ cKadınlar tabiatile erkekten daha 

çok güzeldirler.. Bu cürn lede bir yanlış 
var mı? 

- Var bayım .. 
- Doğrusunu söyle. 
- cKadınlar sun'i ohirak erkeklerden 

daha çok güzeldirler. 

Al:şhrıyort•m 
Erhan küçi,ik kardeşinin yüzüne süpür-

ge sürüyordu; annesi gördü: 
- Ne yapıyorsun! 
Dedi, Erhan cevap verdi: 
- Akşama sakallı amca gelecek, kar

deşimi okşayıp öpecektir. Onun için şim
diden alıştırıyorum. 

Bin kilometrede 
Otomobilin ınesafe saati 1200 kilomet

re yol gidilmiş olduğunu gösteriyordu. 
Otomobili kullanan, otomobili durdurdu. 
Geri geri gitmeye başladı; otomobildeki
ler sordular; cevap verdi: 

- Bin kilometre gidince makinenin ya 
ğını değiştir demişlerdi. İkiyüz kilomet
re fazla gitmişim. İkiyüz kilometre geri 
alıp yağı değiştireceğim. 

- Boyanır, biter? 
- Tekrar boyatırım. Tekrar boyatı -

rım, tekrar boyatırım. Böylece boyan -

ması ilanihaye devam eder. 

- Başka bir köprü yaptırmak niyetin-
de misiniz? 

- Dikili taşlar arasına uzun bir asma 
köprü, gene Süleymaniyenin minaresin
den Üsküdara da bir asma köprü yaptı -
l'b.cağım. Sonra bu iki köprüyü birbirine 
ayrı bir köprü ile raptettireceğim. Bun
lardan başka da Galata kulesinden Pa • 
risteki Eyf el kulesine hepsinden daha 
başka bir sistemde bir köprü kurdurmayı 
düşünüyorum. Bu köprülf'r, şehrin en 
esaslı varidat membaı olacaktır. 

- Ne gibi? 
- Köprü parası alınacak. 

- Köprü parası gene eskisi gibi bir 
kuruş mu olacak? 

- Bu sefer f>n para.. On para alınırsa 
daha karlı oluyor. 

- On para bir kuruştan daha mı faz
ladır? 

_ Daha fazla değildir amma, on para 
zannile 2~ kuruş verecekler de olacaktır. 

_ Köprü tahsildarlığına kimleri ala -
caksınız? 

_ İsimlerini şimdiden tesbit ettim .. Ço
ban Mehmet, Urfalı Salih. Dinarlı Meh
met, Tekirdağlı Hüseyin, bunlardan baŞ
ka da Adanadan getirteceğim. 

_ Ad anadan köprü tahsildarı mı? 

_ Evet Adanada kaçak yakalamakta 
mahir olanlar var. Onları getirtip bura
da köprü tahsildarı yapmalı. Kuş uçurt
mazlar. 

_ Çöp hakkında, ne düşünüyorsunuz~ 
_ Benden çerçöp. 

Artık sor~cağım kalmamıştı. Kendisi -
ne teşekkür ettim. Ayrılırken: 

_ Siz Sorı Postadan e:eliyorsunuz de

ğil mi? 

Dedi. 
- Evet! 
_ Selami İzzet Sedes size bir yazı yaz-

mış. 

_ Yazdı, sizin şehircilik hakkındaki 

mü talealarınızdan bahsetti 
_ Sen ona söyle. 
_ Ne söyliyeyim: 

_ Benim operatör olduğumu söyle. 
Kafamı kızdırmasın, karaciğerini keser, 
akciğerinin olduğu yere dikerim, karnını 
yarar, barsaklarını çıkanr; yerine sine
ma şeridi koyarım. Burnunu keser kula
ğına eklerim, kafasını keı:;er.. eline ve -
ririrn. 

- Bunu böyle söyliyeyim mi? 
- Böylece aklında tutabılirsen söyle. 

- Ya tutamazsam. 
- Bu tarzda bir şeyler söylersen olur 

biter. 
- Pekfıla 

1ımet Hulusi 

şu cevabı verdi: 
- Konferanslarıma gelen dinleyicile -

re dik.kat ettim. Meml~ketin en güzide 
münevverleri ve yüksek mektep talebe
leri arasında en aşağı h~ tabakasından 
birçok kimseler de yer almışlardı. 
Unutmayın ki, ben, geniş bir kalabalı

ğa hitap eden bu konferanslanmdan bi
risini, Mayısın birinci günü vermiştim. 

Yani tatil ve bahar bile, halkı ciddi ve 
ilmi bir konferans dinlemek zevkinden 
vazgeçirememişti! 

Bundan da anlaşılır ki, Türk.iyede, ek
seriyet öğrenmeyi eğlenmeye tercik e
denlerdendir. Bu ekseriyete sahip bulu
nan bir millet kendisini, dünyanın en 
kıymetli madenlerine sahip bir millet ka 
dar zengin sayarsa, yerden göğe kadar 
haklıdır. 

Hele Ankara istasyonunda beni teşyi 
edenler, ve zevceme bir buket vermek 
lutufkarlığında bulunanlaı arasında da 
talebelerin ve halkın hayli kalabalık teş
kil eylediğini görünce duyduğum sevin
cin hududunu tasavvur edemezsiniz ... 

Orada bilhassa talebelerinizden gördü 
ğüm alaka beni son derece mütehassis et 
ti. Çünkü, aksaçlı bir ihtiyar da olsam, 
ben de onlar gibi bir ilim talebesi sayıla
bilirim! 

Hukuki bakımdan da, genç Türkiye, 
en modern kanunları kabul etmiş bulun
maktadır. Belli ki kanunlarınızı kuran
lar, hukuk ilminin beynelmilel telakkisi, 
memleketinizin ihtiyaçlarile mezcetmek
te şayanı takdir, hatla şayanı hayret bir 
muvaffakıyet ve ihtisas göstermişlerdir. 

Sonra Ankarayı çok yakından, çok i
çinden tanıdım. Ve Ankaranın hem zarif 
,gövdesini, hem çelik ruhunu gördükten 
sonra kani oldum ki, orada insan oğlu . . 
tabiati bile yenmek mucizesini göster-
miştir. 

Buna kani olduktan sonra da anladım 
ki, Atatürkün başı, bütün yurdunu, ve 
bütün milletini ısıtan, aydınlatan bir gü 
neştir. 

Ankaradaki Hukuk ilmini yayma ku
rumunun faaliyeti ve programı da, en ge
niş takdirlere layik bir mükemmeliyette 1 
ve zenginliktedir. Beni, o kuruma fazhri 
aza seçmek lUtfunda bulundular. 

Memleketinizden ayrıldıktan sonra, 
p kurumla temasımızı genişleteceğim, ve 
bu lutfa Iayik olmaya çalışacağım! 

Ben, ne Atatürk, ne Türkiye, ne de bir 
idealistler mahşerine benzeyen ve şuuru 

d .. 1 
heyecanından, heyecanı şuurun an us -
tün olan Ankara hakkındaki intibaları

mı şuracıkta söyliyeceğirn üç beş cüm
leye sığdıramam. 

Memleketime döner dönmez ilk işim 
buradaki intibalanmı, ve kanaatlerimi, 
birkaç konferansla ifadele~tirmek ola-

- İspanya hadiseleri hakkındaki kana• 
atiniz? 

- İspanyada, müfıit muhafazakfır biı 
telakkiyle, müfrit ihtilalci bir komünist 
telakkisi çarpışmaktadır. 

Bu, bence, ekonomik bir din harbidil 
ki, muhtemel tehlikeleri, eı:;k.i elin kav~· 
larındakilerden küçük değildir! 
Ayrılmaya hazırlanırken: 

- Ya, diyorum, Arnerikadaki linç ha· 
diselerine ne dersiniz? 

Gülüyor: 

- Bu hadiseler, bugünün medeni te-
18.kkilerile kabili telif değildir. Bereket 
ki Amerikada, bunun aleyhtarları, Ame
rikalılann medeni haysıyetlerini koruya 
bilecek mikdara yaklaşmıştır. 

Yoksa, adam soyan, adam kaçıran gan• 
gsterleri cezalandıran Amerikanın sokak 
ortasında adam öldürülmesine göz yum· 
masma clinç kanunu> değil, ancak cfacia 
kanunu>, yahut ckanunsuzluk faciasıt 
diye biliriz. 

Naci Sadullala. 

Kaş yolunda ölümle neticelenen 
iki kaza oldu 

Kaş (Hususi) - Yazır mevkiinde 
Kaş umumi şosesi yapılırken mükellet 
ameleden Bayındırlı bir köylünün be
linden aşağısına büyük bir taş yuvar4 

lanmış ve barsaklan dışarı fırlayan 

köylü ani de ölmüştür. 
Bundan bir kaç gün sonra gene ayni 

yol inşaatında çalışan gene mükellef 
ameleden Sarılar köylülerinden birisi 
de taş altında kalarak ezilmh5 ve ölmüş
tür. 

El, ayak, koltuk terlerini kesen, 
ahoş kokuyu gic!eren yegane 

!.ıhhi pudracır. 

r.·ctLiZ KANZUK ECZANESi 
cak! ll 

Hatta daha ileride, memleketinizin ba- '--••••••••••••••" 

Beyoğiu - İstanbul 



12 Sayfa SON POSTA l\fayıs G 

IRADVOI • 

Beğendiğiniz kadın ve 
öt~n:::~~·~:~~.::~.ram I Yum~rta ihr~catı durd~ 
12.30: Plakla Türk musiklsl. 12.50 Hava -

k k • 1 • h • ı • d • ? dis. 13.05: Muhtelif plAk neşriyatı. 

er e tıp erı a~gı erı ır. ~~';;;; t::~~;·~~rslerl ünimsıteden nak-
270 _ _ 273 _ lı?n Hikmet Bayur tarafından. 18.30: Plakla 

dnns musikisi. 19.30: Spor musahabeleri. Eş-
Her kadının beyenilecek bir Erkekte güzellik aramam, şen, ret Şefik tarafından. 20.00: Sadi ve arka -

·· f' k 1 k 1 1 ' daşları tarafından Türk mustk!si ve halk yeri Vardır ml!Ş 1 ı ça iŞ an 0 ma 1. şarkıları. 20.30: Ömer Rıza tarafından arap-
Her kadının beğenilecek bir yeri, bir Beğendiğim erkek talısili yük~k, ya~ı ça söyle14~ 20.45: ~afiye ve arkadaşları tara-

h 1. 1 b"l" N · k" ı vardır ki u - 30 dan yukan ailesine sarJık ev.ıne bag- fından Turk musıkisi ve halk şarkıları. Saat 
a ı o a ı ı.ı:. e çır ın eı ' ' ' . .· · k t 21•45· B· K ı · ·1· Se 1 J • kı" · ve kumar ovnamaz vaktın ayarı. 21.45. Or es ra. . ayan m a-ğurlannda bırer hayat ven ıyor. .- ı. ıç ıçmez, ,, , . 
· • · · b lli d ğ"l tı · l" kazancını ailesine hasre· yın iştlraklle tangolar. 22.15. Ajnns ve borsa vılcn, bcgcnilen nedır? Pc>k e e ı · e ev~e gc ır,. ı haberleri. 22.30: Plakla sololar, Opera ve 

Bugün sarışına yanan, yarın bir esmere l der hır erkektır. . operet parçaları. 
içten bağlanıyor. r Erkekte güzellik aramam. Sıhhatli, şen, 

Bence renk şöyle dun:un, azaları bir· kederlerini evinde hissP.ttirmez, kadına YAR 1 N K t P R O G R A 1\1 
birine uygun, kusursuz bir yüz, sıcak ba· hürmet ve şefkatini esirgemez, çalışkan, '7 l\layıs 937 Cumıı. 

1 d İSTANBUL kışlı, zeki bir çift göz, ı:.ygun bir endam, serbest meslek sahibi olrna ı ır. 
b Öile neşriyatı: 

düzgün bir etvar.. Nihayet sıcak ir Tepcba§ı Kemaleddin Samipaşa apartı- 12.30: Plakla Türk musikisi. 12.50 Hava -
1 uh .. Şeklen bu .. Kadın yuva için yara- manı No. 4 de Mediha dis. ı:\.05 : Muhtelif plfı.k neşriyatı. 
tılmıştır. Bunda tahsiliıı, ıdare bilgileri- Yumurtalar ihra ç ıçin hazırlanırken 
nin, cemiyet terbiyesinin de yeri vardır. 

Haklara hürmetkar olusu, güler yüzü, 
tatlı sözü ve hassasiyeti olması da la -

_ 27 4 _ Akşam neşriyatı: Son hafta Içlnde tütün, yapafı, balık !h-
l 17· İnkılap dersleri üniversiteden n:rklen, racatmda inkişaf vardır. Daha tlrudlden ye-

[rkel< iyi giyinmeli. Hikmet Bayur tarafından, 18,30: Plfıkla dans nı sene mahsulleri büyük müıterller bulm\14-
Erkekte güzelliğin, yüz hatlarını ay- musikisi, 19,30: San'atkiir Naşidin iştiraklle tur. Diğer taraftan yumurta ihracatı dur -

z d r d muştur. Bunun sebebi yumurtalarımızın en ım ı . dınlatan bir projektör gibi doğrudan oğ- Şehir tiyatrosu artistleri tarafından bir ko- büyük alıcısı olan İspanyanın bugünkü karı-
İştc benim beğendiğim kadın.. ruya zekasından gelen akislerde can - medl, 20: Türk musiki hey'etı, 20.30: Ömer şık halldlr. İkinci sebeb de mevsim dolayısl.-

lzmir Basmahane Gaziler caddesi I )andığını görmek isterim. O yüzde kud - Rıza tarafından arapça söylev, 20,45: Vedia ıe yumurta istihlak eden memleketlerde de 
No. 21 l de Kenan - t, bütün beşeri istekler ve bu istekleri RJza ve arkadaşları tarafından Turk rnusi - istıhsalinln artmış ve lstihllklnln azalınıf ol-

ihraç edilmektedir. Bu yıl ya~ meyva çok oı. 
duğundan fazla ihracat yapılacağı anl.ışıl
maktadır. 

İstanbul Ticaret Odası, İzmJr Beynelmilel 
Serglsi'ne iştirak için bir plln hamrtaınış -
tır. Plana göre İstanbul rnıntakumın sa • 
nayl ve ticaretine aid grafikler yaptırılmak• 
tadır. Nümuneler de teşhir edilecektir. Pilin .. 
da turizm işlerini tesblt eden kmm da nr
dır. ı 

gayelendiren iradeyi görürüm ki, bu - klsl ve halk şarkıları. Saat ayarı, 21,15: Or- masıdır. Bunun için yumurta ftatıarında bi-
- 271 - nun kadınların da ruhu Ü7.erinde cazibe kestra, 22,ıs: Ajans ve borsa haberleri. 22,30: raz düşüklük vardır. ~--••••••••••••' 

1 Pl!i.kla sololar, opera ve operet par~aları. Mevsim dolayıslle yaş meyn. ihracatına 
lstanbul Borsası kapanış Kadın güzel konuşmalr' gUze yarattığına inanıyorum. - . . . ........ r ?- • • ···-· ·-·- ·-···- b~lanmıştır. Suriye ve Muıra bilhassa kiraz 

Boyu uzun olursa güzellik hususiyet • .---------------- --···-·00
--····

00
•••• .. •••••••

00
•

00
--.. ·--S8Sli olmah ıerinden en mühimmini kazanmış olur. 

Her gün hayalimde yaşayan kadının Temiz ve zevkle giyinmek erkekte ara -
tip ve karakteri şöyledir· Gür parlak, dığım en birinci şarttll.". Her hangi bir 
kumral saçlar, pembe beyaz ve süzgün mesleği, erbabının elinde hoş bulurum. 
bir yüz, açık bir alın, iki iri siyah göz, Bir fabrikatör daha çok hoşuma gider. 
tekme burun, ne ,pek kalın, ne de pek Ahlakında aradığım yalnız kendi nef -

İSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
515/937 ---....,_-==-
FİATLAR 

ince dudaklar, hafif ilcrıve doğru çıkık sinden utanabilmesidir. ı---C-1-N-=S-l=,_,,,=;ır==------= 
ve çukur çene, ifrata varmıyan uzun boy- istanbul: Jale Çalt 

-= 
Aşağı Yukarı 

lu, geniş omuzlu, etine dolgun ve mev- (Adresinin neşrini istememiştir) 
zun bir vücut. Buğday yumuşak 

Buğday sert 

K. P. K. P. 
6 ıs 6 27,5 

Orta bilgisi olmalı. Yüksek bir ahrnk 
taşımalı, asabiyet ve hırçınlığa kaçmıyan 
çok hassas bir kalbi, billtir gibi temiz ve 
güzel bir sesi, konuşurken de herkesi cez 
lıedecek bir telfıff uzu olmalı. Sırasına gö
re mağrur, sırasına göre mütehakkim ve 
mağrur olmalı, giyinişinde maharet sahi
bi. evinde tam bir ev kadını olmalıdır. 

Haliç Feneri Camcı yokuşu 

No. 12 de A.. NadiT 

- 272 -

Kadın yüksek tahsilli olmamalı 1 
Bence kadın şöyle olmruıdır: 
Tip: Orta boylu, siyah gözlü, küçük a

grz ve burunlu, siyah kaşlı, muntazam 
dişli. 

Tabiati: Kadın herşeyden evvel bir ev 
kadını ve anne olmalı, evine ve eşine sıkı 
bir sevgi ile bağlanmalıdır. Ağır başlı, ka 
rakter sahibi, ayni zamanda daima şen 
ve neşeli bulunmalıdır. 
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Kadın güzelliği ile ögünmemeli 1 
Hayatın maddi ve manevi yüklerine 

tahammül edebilecek bir genç kız, evle
pecek bir erkek için arzu edilen bir kız
dır. Bence güzellik mcvrou bahs değil -
dir. Bir erkek kadını csatm almak> mev-

Arpa 
Çavdar 
Kuşyemi çuvallı 

Kuşyemi dökme 

Tiftik derl 

6 17.S o 
4 5 4 ıo 
4 2S 4 28 
9 34 9 35 
9 15 o 

us 00 125 20 
110 00 27 

S4 20 00 o 
25 35 29 ıs 
47 20 52 20 

Tiftik mal J 
Yapağı Erzurum 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

kiin<> düşmemelidir. Bu meyanda kadın •-~--~~-=---=--=---

da güzelliği ile övünmek huyu olmamalı ~=----=-""""'=--~-------ı 
ve erkeğinin kalbini kırmamağa çalış -
malıdır. Her hangi bir felaket karşısın-
da kocasile beraber olmalı ve bu fela -
kete göğüs germelidir. 
Nişantaşı Merrutiyet mahallesi fabrika 
sokak No. 17 de İbrahim Bekir Bostancı 
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Kadm müzikten hoşlanmah! 
Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Vücut: Orta boy, esmer, siyah saç, si

yah göz, biçimli burun, ağız küçük, par
lak dişler. 

Tabiati: Ev ve el işlerini sever, müzik
ten hoşlanır. 

'===-=-:=----=• 

Kütahyada afyon mubayaası 
ve tetkikleri 

Kütahya CHususil - Kütahyada afyon 
zer'iyatını mahallen tetkik etmek ve müba
yaatı açmak üzere i->tanbuldan Ankaraya, 
Ankaradan Malatyaya ve M&latyadan bu -
raya gelen uyuşturucu mad<leler müdürü 
Hamza Osman ve iklncl müdür Şakir Rltat 
Türalı vaziyeti gözden geçirmltler, ve müa
tahsllle temas etmişlerdir. Yeni aene afyon 
mübayaa sistemi zürra nezdinde müsait. in
tiba hasıl etmektedir. Tetkikat n mübayaat 
devam edecektir. 

Şeker mütehassıslan lzmire 
gidiyorlar 

Şeker Şirketi tarafından Almanyadan ce -
tırllen mütehassıslar memleketin muhtelit 
yerlerinde pancar mıntakalan ve şekerde 

kullanılan diğer maddeler hakkında. tetkik
ler yaparak şehrimize gelml.şierdlr. Müte -
hassıslar yarın İzmlre giderek K&e mınta -
kasında tetkiklerine devam edeceklerdir. 

Yol bağı yapan iki kalaycı 
yakalandı 

rAdapazarı (Hususi) - Geçen nisanın 

22 nci günü Adapazarı yolunda ve Or
manköy civarında 3 pazarcının yolunu 

keserek 140 liralarını aşıranların ka-
laycılık bahanesile o civatda dolaşan 

Laz Osman ve Dursun oldukları anla -
şılmış, ikisi de yakalanllU§ ve adliyece 
tevkif edilmişlerdir. 

Tahsili: Yüksek tahsilı kadın için iyi 
görmem. Fakat bir ilk tahsil ile bir san'at 
tahsili ona kafidir sanmm. 

Adana Hikrnet Eren 
(Sarih adresinin neşr;nı istememiştir) 

Tahsili: Orta derece olmalıdır. 

izmir Karşıyaka 1ntibah sokak 
No. 1 de Tevfik 

Üç gün evvel de Karakamış köyü ile 
İkizcei Osmaniye köyleri arasında 3 si· 

'--------'--..;;..;..----.:.· lahlı adam 12 köylüyü soymuşlardır. 

1 

fiatları 5 - 5 - 1937 
ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 624,SO 622.SO 
Ne,-York 0.7903 0,7895 
Parla 17.6375 l7.S7 
Mlllno 15,0UM lS,0666 
Brükael f.53 f.69S 
Atlna 17.Sl 17.7910 
Cenevre S,4SS S.4664 
Sof ya 64.0512 M.2510 

Amsterdaıa 1.44 l.«S 
Prac 22.6775 22,7S 
Viyana 4.237S 4.24S7 
Madrld 14.11912 14.136S 
Berlln 1.9667 1.97~ 

Varşova 4.1633 4.1767 
Budape~te 3.9792 19920 
Bükreş 107.MJ60 107.9S18 
Belgrad S4.427S kSSl!O 
Yokohama 2.1s10 2.76 
Moskova 2-ı.111s 24.10 
Stokholm 3.1060 J.1166 

ESHAM 
~ 

Açıl11 Kapalll~ 
Anadolu tm. ,, 60 

peşin 00.00 00.00 
A. Şm. 3 60 vadeli 00.00 00.00 
Bomontl - Nektar 00,00 o:>.Oll 
Aslan çimento oo.oo 00,t'lO 
Merkez bankası 00.00 ot.00 
İş Bankası 9,80 00,00 

Telefon 8.00 -
İttihat ve Değir. 10.6() -
Şark Değirmen! 1.15 -
Terkos ıı.oı --

İSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peşin 

• • I vadeli 
• • II vadeli 

Açılış 

00.00 
20.60 
oo.oo 

2(1.80 
oo.oo 

Son Posta'nın Tefrikası: 25 =======================-=========================» 

CiTLENBiKs 
- Aman ne iyi ettiniz de geldiniz, 

~iyordu. Pek sevindik ; fakat bugün ge
leceğinizi iyice bilmiyorduk ki. .. Lebi
be de onun için Büyükdereye su getir
meğe gitti. Biraz önce de bizim kom . 
şular telefon ettiler; Kumkan oynamı
~ a çağırdılar. Ben biraz yorgunum, di
ye gidemiyeceğimi söyledim; onları bu
raya davet ettim. Şimdi nerede ise, ge
lirler. 

Turhan Bülendin yüzüne baktı: 
- Biz rahatsız etmiş olmıyalım?. 
Derneğe get!rdi. 
- Siz yabancı değilsiniz. Hep bera

ber otururuz .. Kumkan bilir misiniz? 
,- Hayır. 

- Pek kolay bir oyun ... Gelecekle • 
rin arasında briç meraklıları da var· , 
siz de onlarla oynarsınız. Ne yapalım, 
koca Istanbulda gidecek bir yer yok 
ki... Can sıkıntısından her gün, ya biz· 
de, yahut ta seviştığimiz bir ik~ aile -
nin evinde toplanıyoruz. Eskiden po· 
ker oynardık. Şımdi pokerci!erin çoğu 
dağı~dı. Hele büyük oynıyanların hiç 
birisi kalmad'. Hoş, Kumkan da pek 
öyle çocuk O) unu değil ya .. Biraz kı -

Y a:ı:ıııı : Kemal Ragıp 

zıştı mı kırk elli lira ~aybedenler olu
yor. 

Art.ık oyun lakırdısı açılmıştı; Lebı· 
benin annesi kim bilir, daha neler an
latacaktı; misafirlerin bir kaçı geldi. 
İçlerinden birisi yaşlıca bir erkekti. Ö· 
tekiler de yaşlısı da, genci de hep süslü 
kadınlardı. 

Turhan, kalabalığı gördükçe büsbü -
tün sıkılıyordu; birisi tanıyacak ta iç 
yüzleri ortaya çıkacak diye korkuyor -
du. Bereket versin ki, gelenlerin ara • 
sında hiç bildik yoktu. 

Herkes: 
- Çitlenbik ortada yok .. Nerede o?. 

Bizden mi kaçtı yoksa? .. 
Diye soruşturuyordu. 
Annesi: 
- Şimdi, nerede ise gelir. 
Dedi. 

Biraz sonra bir kaç misafir daha gel
di. Hep oyun, hep moda üzerinde ko -
nuşuluyordu. Gençlerden birisi spor 
lakırdısı açacak oldu; içlerinden bir 
ikisi, bir kaç dakika için onu yalnız bı
rakmadılar. Fakat çok sürmedı. Bu da 
hemen kapandı; gene yeni gelen mo -

dellerio geçen akşam Jokey klübünde - Sen de sabah karanlığı ne diye 
oynanan büyük bir bezik partisini an- sokaklara uğradın? .. 
!atmıya başladılar. Bir yandan da her- - Geleceğinizi bilmiyordum ki. .. 
kes kağ1tları karıştırıyor, birer ikişer Bülent, ona doğru yürümek için kı· 
masalara yerleşiyorlardı. Arif Paşa • ınıldadı; Turhan ko1undan çekti: 
nın karısı, bir başka kadınla tavla oy • - Bırak, dedi, herkesin önünde doğ-
namıya baslamıstı: ru değıl.. elbet bizi de görür, yanımıza 

- Siz h;zırl;nın, ben hele şuna bir gelir. 
ders vereyim... Lebibe, içeriki salona bakamayı dü-

Diyordu. şünmedcn, oyuncuların yanında bir 
Nüveyre: yere sıkışmaya hazırlanıyordu. Nüvey-
- Kimler briç oynayacak?. diye re seslendi, ablasının kulağına: 

sor:du. Fahrünnisa bir, ben iki..· Sen - İçeriye bir dolaşsana ... Bak kim· 
Bülent, oynamayacak mısın?.:. Ama ler var? .. 
arkadaşın oynuyor değil mi? .. Oyle ise Diye fısıldadı. 
ablam gelmeden briçe başlayamıyaca- - Kimler var? .. 
ğız demektir. - Git de görürsiin!. 

Ötekiler, iki masaya ayrıldılar; kum- Lebibe oraya doğru yürüdü. İlkönce 
kan oynamıya başladılar. Oynamıyan- Blilendi gördii. Turhan sanki Önun 
lar da, kimisi ayakta, kimisi birer san- geldiğini hiç duymamış gibi, arknsı ya· 
dalyc çekmiş, oynayanları seyrcdiybr- rı dönük, bir gazete karıştırıyordu. 
du. Genç kız onu birdenbire tanıyamadı. 

Mısafirlerin oturduğu yer, iç içe iki Sonra: 
salondu; birinden ötekine geçiliyordu. - Vay siz de burada mıydınız?. de
Kapıdan içeriye ilkönce girilen salon- di, maşallah Bülent, acaba ne yaptın 
da oyuncular toplanmışlardı. Bülentle da arkadaşını buraya getirebildin?. 
Turhan da içeride yalnız ka!mışlardı. Telefonla konuştuğumuz zaman gele • 
Bir aralık kapı açıldı; Lebibe göründü. miyeceğinı söylüyordu. Büyü mü yap· 

Hep birden: tın, ne yaptın? .. 
- Nerdesin ayoH .• Bülent, kend~ne göre bir kelime oyu-
Diye seslendiler. nu bulmuştu: 
Genç kız şapkasını çekti, kızıl dalgalı - Benim yapmama lüzum yok; o, 

saçlarını arkaya doğru attı: çoktan büyülenmiş! .. 
- A>şkolsun, beni beklemek yok mu? - Neye böyle yalnız oturuyorsu • 

nuz?. 
- Turhan, kuı'nkan' bilmiyor da ... 
- Şu annem de, oyuna başlayınca 

dünyayı unutuyor; insan misafirini 
yalnız bırakır mı?. 

- Ne ziyanı var, ben misafir miyim? 
O aralık hizmetçi geldi; Bülende de· 

diki: 
- Sizi telefona çağırıyorlar. 
O, telefona gidince Lebibe ile Tur

han yalnız kaldılar. işitilmez bir sesle: 
- Yüzsüzlüğüme siz de şaştınız de

ğil mi? .. dedi. Dün telefonla konu~ur
ken, sizden o iltifatları işittikten son ~ 
ra, benim tekrar buraya gelişim, bi 
raz ..... 

- Ben sizi darıltacak bir şey söyle
medim ki... Siz, neden ise, dargınlık 
çıkarmak için bahane arıyor gibiydi • 

• 1 
nız ... 

Bülent geldi: 
- Aksiliğe bakınız, diyoı·du. Bur~~a 

bile rahat yok; çok miihim bir iş ;~ın 
çağırıyorlar. Karaköye kadar incccgırll· 

Turhan, zaten ayakta idi. Onuul:ı 
beraber gidecekmiş gibi kımıldandı: 

Lebibe: 
- Sizde mi gidiyorsunuz? .. 
Diye sordu. Bülent: . 

. b"t' . bı- Sen otur· ben de işimı ı ınr 
tirmez döneri~. gidip gelmek, bir sa· 
at len fazla sürmez. Bekle beni, ha. ·· 

·1rncbiraz geçikecek olursam, sakın gı ) 
ğe kalkma!.. (Arkası var 



-.------1 litihat ve Terakkide on sene]1----------ıı 

.,__iHAT l4üncü kısım RAKKli i SONU 1 

L Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nas ıl öldüler? 

Memleket dii;tiiğÜan~::;;;tbi; ~Ü;Iü 
Bir arat k b 

kabul edemiyordu 
tasyad ı u beklenilen şeyin Kaf- detli bir sabuta1· ilan ettiler ve Türklere 
ı.. an geleceg· · 4aşan ı zannedildi. Enver gayet açık şekilde dostluk gösterdiler, 
kasya~n yakm mensupları, onun Kaf - hatta yardımda bulundular. 
larnış ~l~ıt:mış, kuvvet toplam1ya baş- Önceleri, bir kısım İstanbul halkı 
Yarak A ugunu, oradan kuvvet toplı- - baştp bir sürü söz de münevver oldu
liyorıardnadoluya geçmek istediğini bi- ğu halde! .. - bu hareketin devamsız ola-

b ı. 
ounıar 'Ik ccğını zannettiler. Onlara göre, dünya-

rırnda ' ı defa olarak, Enverin Kı- yı mağlup etmiş olan kuvvetler karşı
törıe ~-Kafkasyaya gitmek üzere mo- smda bütün Türkiye isyan etmiş olsa 
tarnan ;~~dı~ı ~aza haberini aldıkları bile ne çıkardı? İsyan ile düşmanlsrı 
l'l'ıadıla ı e, umıtıerinde inkisara uğra- kızdıracak yerde, onların suyuna git
:Siraz sr. «Elbet geçecek!» diyorlardı. rnek, istediklerini yapmak, kuzu gib., 
CUda g ~n~a da, bu, kendiliğinden vü - uslu uslu oturmak, daha doğru bir si· 
kasyaye mış olan teşkilat arasında cKaf- yaset olurdu. 
larnış!ıa ahçıkm~ş, nöbet toplamıya baş - Dü Ü ül 1 
sından ik~va~ısleri çıktı. Fakat, arka • Ş O en çare er 
Yetsizli. e ın~ı defa olarak muvaffaki _ Bir kısım münevverler de başka bir 
~ikrnea? ugranıış haberi gelmekte ge- çare düşünüyorlardı: Biz kendi k€ndı
ış Uzer/° dFakat, onun yapmak istediği mizi idare edemeyiz. Bize kuvvetli bir 
~u, ne ~ e ne. kadar ısrar ile durduğu- hoca, bir çorbacı lazım. Evet, bize bir 
ıtlnu b·tdar ınatçı bir komiteci oldu _ mandacı bulmak münasip olur, diyor -
d.ılar. :~nler, ~undan da meyus olma- lar ve hatta bu mandayı da seçmek ü
~endi k b~t bır şey yapacak!» diye zere toplanıp konuşuyorlardı; Amerib 

liakik e~dıIErini teselli ettiler. mandası mı, İngiliz mandası mı? t~in 
\'az g a en, o da bu ısrar ve inattan asıl acınacak tarafı, garip olan da şu ki, 
tek, g~Ç~enıişti. Kıyafetini değiştire _ o zamanki Türk münevverlerine şeref 
takarakzune vapur dumanı hır gözlük vermiyecek olan bu mandacı unsur, 
~olların Çıkmış olduğu Kırımda, kara Türk milleti ve Türk milliyeti davasile 
kendisi 1? kapalı olmasından dolayı, kimbilir ne kadar edebiyat yapmış in
karaca:ıb~izlice Kafkas sahillerine çı- sanlardan mürekkep bulunuyordu. 
için uz ır vasıta bulup yola çıkmak Bir milletin hayatını mi.inev\•crlerin 
tecrübe un ~~dıya uğraşmış, iki defa değil, bizzat halkın yaptığını idd ia e -
fenaıaşrnettıgi bu teşebbüste, mevsimin denlere hak kazandıracak bir misali de 
fakiYet ış olmasından dolayı, muvaf _ o devrin tarihi vermiştir. Münevverler 

Y 
elde edememişti. mandacı ararlarken helk da, peşinden 
8r y f ı· t b 1 d gideceği bir nur arıyordu. B;!' kısım 

t;, er aa ıye aş a ı ·· d ·· . . "akat .. . soz e munevverlerın changi mandayı 
tırnıek .' ~n~. ~urkıyeye hariçten ge - tercih etmeli?» diye düşündükleri bir 
ltıesai ~ü c~~!?. ımdat için sarf ettiği bu zamanda çoktan kararını vermişti. Dü
Onun 'bu ~ ut~n faydasız da kalmadı. şünerek değil, şuur altında yaşayan bir 
sıın ttnsu are etleri İstanbulda bir kı- duygunun, sinir gerici bir km·vet ha. 
lllek üze run, ~elecek hadiseleri bekle- !inde bütün vücuda yayılması şeklinde 
dul'lnası:: tetikte ve ~e~ar~kli olarak bir hareketle, halk, farkında bi:e ol _ 
l'aJtk·ını·n yardım ettı. Ittıhat ve Te- maksızm mücadeleye azmetmisti. 
1.ı ordu · · . ~ 
4ut hayu ıçıne so~uş .~e bır ar:- Muhtarm sözleri 
kohlii~-· . zararını da gormuş oldugu . .. .. 
iş "'--cılik fikri b d f b' d b ' - Ben bunu etrafımdakı koylu temas-
tue Yarayan çok 'f ~ 

1 
e: ır e~ ıre !arı ile mütemadiyen hissedip duru • 

01
.:._ Ordu p;rçalanmıay abı ı:t~bey .0

1 
muşk- yordum. O sıralarda bir gün, Saman _ 

ı..ıııuş b ş, aş ı ı arı e yo d k "' .. .. b •t ·· .. .. 
Yarak' Ulununca, kendi içinde çatla - ~r.a oy~~u~ftl~~ı g~.nuşlü muhtarı 
ayrıı~Yer Yer, parça parça komitelere . dı Efe?. ı, .;' . ıgle g~ . .. ı~~i. Arad ... sı -
lı ş gibi bi . t h ·ı ld ra a ge.ır, enım e goruşurdü. Şundan 
tn~lar, birbir} r ·ıvazıye t ası. o u. bundan bahserken, bir aralılt söz ver-
id llı\aseıbette ~\e ~:;1 azam su:ett~ gi bahsine, göveri aşarma geçti 'C;ek 

t
.
1
CUniar}a d t u unl ar ve sıyası tikleri sıkıntıları anlatırken bi~denb: 

ı er lı·· a emas arını muhafaza et- b ' .
t" :. "1.Utriyet ı· t·ı:..~ b h"t b" re u mevzuu bırakarak bana dedi ki: Urlu ve ı cu.., u mu ı e ır B . d ' . b 
fuınd sokulamıyor, orada neler oldu- , - . . e.y. ~ı~ ı ış ur~da. değil. Bu 
-... an haber 1 d B"l h \ergı ışı hızım her vakıtkı derdimız 
.ıvı. !1 a amıyor u. ı a ara, b 1 K"h · 
le . gurupu Felah gu .b. . . una a ışrnışız. a mahsul olmaz eşe-

r ala , rupu gı ı lSlffi· w• • • t l l K"h 
latnısı nl teşekküller de bu suretle baş- ~~m~z~ sa ıp a ır .. at:,· .. a . '. ke?dımiz ine
il -ı odu. Benb' l b 1 d k gımızı pazara go urup ışın ıçinden çı • 

e ten.. ı e un ar an pe azı k H ' b" · 1 ...... ..,as edebild' E 1• K arız. ıç ır şeyı o mayanlarırnız daha .. ,ede ım. vve a, uruçeş - 1 C 1 • · 
ltı·ı Saklanmam d "f 1.• rahattır ar. an arını alacak degw ilier 1l'li , sonra a çı t ıge çe- A . d ' 
tn § olmam ben· t . k" 1 ya... ma, şun ı asıl dert başka. Bu de-

ı Çok , un ema'5 ım an arı- f k " d d' . b .. '"k 
13 azaltmıştı a ı er ımız uyu . Halimil ne ola-

hi . Una rağmen b·.1. d k " b b" cak? Şimdi biz bunu düşünüyoruz. Bır 
rınd ı ıyor um ı u, ır- f b.. ..k B kk 

te en ayn ve h . d k d .1.w. d tara ımız uyu a al kövü, öte tara-
§ekk .. ı epsı e en ı ıgın en f K .. .. k B kk 1 k .. . : · 

le u edivermı· t kil•t k "t ımız uçu a a oyu. Istanbulda 

hükumet onlardan tarafa, düşman Cla 
bu köylere gelip gidiyor. Bu gidişle 
hız köyde evlerimizden bile çıkamıya
cağız. Boğulup gideceğiz ... 

O, bu şekilde devam edip gidiyordu. 
Ben de dikkatle dinliyordum. Sonra 
birdenbire, köylülerde nadir görünen 
bir tavırla, kendisini zorlıyarak köylü· 
ye mahsus ihtiyatkarlıktan çıktı: 

- Bey, dedi, sen «İttihatçı Muhittin 
bey• sin değil mi?. Saklama ... Sen hiç 
söylemedin ama, biz biliyoruz. Anladık. 
Sen buraya çiftliğe gelmedin. İstanbul
dan kaçıp burada oturuyorsun! 

İnkar etmek, yukarıdanberi sami • 
miyetle söz söyliyen bu adama karşı 
ayıplı. «evet!• demek de, o zamanki 
şartlara göre, henüz tehlikelı olabilir
di. İçimde, ihtiyatkar ve yalancı bir 
insanla cesur ve samimi bir insan ara
s:nda kısa bir mücadele oldu. İkinci 
birinciyi mağlup etti; ve: 

(Arkası var) 

• • --...... ...... ..._ .... . 1 .,-· - ·-·--

"8on Posta, nın .. ' Musabakası: 
( Ba§tarafı 3 üncü ıayfada ) 

rafını .. al.?ık. Her fotoğrafı üçer parça
ya bolduk. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün Iaalet
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları d:ı 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç te 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğümüz 

gibi bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla 
rını da neşrediyuruz. 
Parçaların yanında ' hergün tanınmış 

bir simanın fotoğraf mı bulacaksınız. 

Parçalardan biri bu resim, ::iiğerleri 
daha evvel çıkmış veya daha sonra çı
kacak resimlere ait olabilir. 
Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını 

kesip saklamak, yanlarındaki modelle
ri de kesip ayrıca hıfzetm~k resim neş
ri bittikıten sonra mod~Here bakarak 
her üç resim parçasından bir fotoğraf 
meydana getirmek. 

Bu suretle elinizde 80 resin\ olacak, 
bunları sarih isim ve adresinizle bize 
yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e
sası bundan ibaret'.ir. 

Resimleri gönderme müddeti gaze
tede resim neşr. miiddeti bittikten son 
ra üç haftadır. Bunu müteak tp netice 
ilan edilecek~ir. · 

Birinciye bir beşibiryerde nltın, ikin 
ciye 2,5 lirr.ılık bir altın, 3 kişiye birer 
altın, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 ki
şiye çey~k altın ve diğer 1 6~ okuyu
cuya ho~Jarına gidecek hediyeler vere
ceğiz r Pek·ı· ş eş asız omı e-

~ad"a a~~ttuwaralanndamü- --===========~===============~~ 
b. 1 tema 1 ·· ır bas s ar vardı. Oyle ki ortaya 
hepsin~ çı~ıp bunları birleştirdiği ve 
Run nı bırden kumanda verebildiği 
Stkab·ı~nılekette mükemmel bir isyan 

ı ıtdi. 

tı Memleket dayamyor 
ıu k:~~~ket bu .kadar düşmcğ! bir tür
tatorıu. edemıyordu. Osmanlı impa
~arça b~nu parçalayıp herkese bir 
\ıe sara ır şey vermek, fakat, İstanbulu 
?etısin Y~~at'i surette eline almakia da 
ıçin ~ .ırden hakim bir rol oynamak 
~· ' llııllı b" l . ıye b ır var ık halınde hır Tür -
erı son ~akmamak isteyen İngilterenin 
Stltarnı atası, Yunan ordusunu İzmire 
ltıire ak <>lınuştu. Yunan ordusu İz -
'l'urki;!a~ bastığı günden artık bütün 
1eci 01 nın tedricen baştanbaşa komi-
ır nıası zaru • 'd· ı·ngn lYaset· n ı ı. terenin ayni 
İtalya 1

' sade Türkleri değil, Fransa ve 
<ıu. h Yı da kendisine düşman yapıyor
lt ounun . . t d . alya 

1 
ıçın e rıcen Fransızlarla 

~<lrşı ~ ar ondan yüz çevirdiler, ona 
lal' b·~?as~t tuttular. Bilhassa İtalvan

u un lngiliz siyasetine kar~ı Şid -

Ego . . ..,,.,.,a· ıA ()1'SfX#UZ, 

bedenen ve ruhen yorı:mıs:ınız ve bundan dolayı tam verimle çaltşamı· 
)Orsanız: işlerinizın iyi gıııııcsini nı~ıl isteyebılirsiniz ! Unutmayıııızkf 
birkaç gecelik U) kusıızlıık siıi bu hale sokabıl ir. • 

Bromural ·Knou .. 
ılnirleri yatıştırır, U) lrnpı ı:elirir, zararsız, tesiri ho$ ve emniyetli bir il~ç 
olup sınirleriııiz:in sııJ..lıııııııtı çok kısa bır zamanda İ3de ve bu sayede sizJ 
yeniden diııçlcştirccek olan il) lrnıııızu teıııiıı eder. 

10 >t 20 ~ouıpriuırıı ha':; ıiiı~ 

lcrdc tcuneırıdt rrçrtr ılr s•hlır. 

Kn o ll A.-0 ., kimyevi madd eler fabr ik a l a rı, Ludwigs haten ıı Rlıin. 

"Son Posta,, nın Hikayeleri: 

Uzun Hasan kısa bir zamanda b irbiri 
ardından büyük zaferler kazanmış: Yen
diği beylerin ve sultanl.arın başlarım ke
serek İstanbula, yahut Mmra hediye gön-
dermiştL 

Fatih Sultan Mehınede ıon defa gön· 
derdiği zafernamede onu da adam ye -
rine koymuyor; Bizans imparatorlutunu 
yıkarak koca bir devlet kuran bu hüküm· 
dara sadece cMehmet Bey> diyordu. 
Sanıyordu ki Timürün Yıldırım Beya

zıdı bir tek harpte yendiği ve esir ettiği 
gibi o da Fatih Sultan Mehmedin paçav
rasını çıkaracaktı. 

İkinci Mehmedin artık sabn kalmamış 
ve Uzun Hasan üzerine büyük bir ordu 
ile ilerlemişti. 

Has Murat Paşanın yirmi bin kişilik 
fırkası bir sabah Sivas yolundaki küçük 
fakat sarp bir kalenin 6nünde göründü . 
Burayı kuşattı. 

Kale kumandanı Mehmet. Beyin yanın· 
da ancak üç bin kişi vardı. 

Başlıca zabitler toplandılar ve Osman
lı ordusuna karşı durulamıyacağı için so
nuna kadar kalede kalınmasını istediler. 
Fakat bunların arasından yalnız bir kişi 
bu fikri beğenmedi. Ortaya çıktı: 

- Yarın sultanımız bize derse ki, ni
çin düşmanla çarpışıp onu daha çok iler
lemeden önce püskürtmediniz? Onların 
yolları üstündeki her kale böyle yapar
sa Osmanlı ordusu Sivasa varıncıya ka
dar hem yorulur, hem azalır. Büyük har
bi de o kadar kolaylıkla kazanırız. 

Bunu söyliyen adam otuz yaşlarınday
dı ve geniş omuzlu, kısa boylu, ayı gibi 
bir herifti. Adı İsmaildi ve kale kuman
danı Mehmet Beyin kardeşi olurdu. 

Mehmet Bey otuz iki yaşında uzun 
boylu, çok yakışıklı, sülün gibi bir yiğit
ti. Sanki Allah onu çok güzel yapabilmek 
için kardeşi İsmailden bütün güzellikle
ri esirgemişti. 

Bununla beraber İsmail Bey de eşsiz 
bir savaşçıydı. Boyundan uzun olan kı -
lıcını o kadar hızla kullanıyordu ki bu 
ölüm çarkının halkası içinf· rasthyan kol, 
kafa veya gövde hemen ikiye ayrılıyor
du. 
Konuşmalar uzadıkça uzadı. 

İsmail Bey en sonunda arkadaşlarının 
hepsinin korkak olduklarını söyleyince 
Mehmet Bey kızdı: 

- Elbet böyle olmadığını görürsün! 
Dedi. 
Ertesi gün şafakla beraber Osmanlı or

dusu üzerine bir baskın yapmıya karar 
verdiler. 

* Gece yarısı kalenin mazgallarından atı-
lan bir ok Osmanlı nöb~t~·ilerinin ayak -
Jarı dibine bir de kağıt götürdü. 

Bu kağıtta şu sözler vardı: 
- Şafakla beraber size baskın yapıla

rak. Uyanık olasınız! 

' 

kızı •.• 
Yazan: Kadircan Kaflı 

vadiyi uğuldatıyordu. 

Mehmet Bey işin kötüye varacağını an 
ladı ve: 

- Geriye!... Kaleye! 
Emrini verdi. 
İsmail o gün her nedense gerilerde dö

vüşüyordu. Geri çekilmek için de diğer
lerinden daha çabuk davranıyordu. 

Mehmet Beyin şakağıM bir kılıç çarp
tı, koluna bir ok girdi. Başına bir topuz 
yedi ve askerlerin ellen üstünde kaleye 
doğru götürülmiye başlandı. Fakat her 
dakika kan ve kuvvet kaybediyordu. İh
tiyar bir asker acı acı mırıldandı: 

- Artık yaşamaz? 

Mehmet Bey kardeşine döndü ve ku· 
mandayı almasını söyledi. 
İsmail Beyin yüzünde bir sevinç dal

gası esti. 

* ·; edi yıl evvel ona bir avda rastlamıştı. 
Onu sevmişti ve almak i~tiyordu. Fakat 
arzusunun kırılmaması için kızın da gön
lünü almayı düşünüyor; buna çalışıyor
du. 

Fakat Türkmen kızı Hacerin birden-
bire Mehmet Beyle düğünü oldu. 
İsmail için için köpürdü. 
Genç kızı kaçırmak istedi. 
Yakalandı ve Mc:hmet Beyle karşılaş

tığı zaman: 
- Dayanamadım, yapı ırrı, fakat piş -

man oldum! 
Dedi. 
Suçu bağışlandı. 
İşte yedi yıldanberi bu güzel Türk -

men kadınına sahip olmak için fırsat bek
liyordu. Şimdi onu bulmuş ve kaçırma· 
mıştı. 

Mehmet Bey ölüyordu ve onun karı -
sı da kardeşile evlenecekti. Bu, Türk -
menler arasında yerleşmiş bir adetti. 

İsmail Bey bunu düşünüyor ve bunun 
için gözlerinin içi gülümsüyordu. 

* Kaleye dönenlerin sayısı ancak bin ki-
şiydi. 

Hacer, kocasının yaralandığını görür 
görmez dışarı fırlamıştı. Onun üstüne 
kapandı ve ağladı. 
Başını kaldırdığı zaman gözleri İsmai

lin gözlerile karşılaştı. 
O bakışların derinliği.nde hangi hisle

rin parladığını anladı. 
Kalbinin üstüne bir hançer dayanmış 

gibiydi. Kendisini şu kaba ve çirkin a -
damın kollarında, onun ihtiraslanna o -
yuncak yapmak istemiyordu. 

Birdenbire doğruldu. F.n yakın duran 
askerin kılıcını elinden kaptı. Bir an İs
maile baktı. Sonra zabitlerle askl.'rlere 
döndü: 

- En büyükleriniz buı ada can çekişi· 
yor. Siz ona bakıp duruyorsunuz. Ka -
dınlar da bunu yaparlar. O halde sizin 
bizden ne farkınız kaldı? 

Herkes birbirine baktı. 

Türkmen kadını devam etti: 
Has Murat Paşa hiç bir şey sezdirme

den pusular kurdu. 
Güneşin ilk aydınlıği!c beraber kale - Mademki siz gitmiyorsunuz, koca -

kapılan yavaş yavaş açıldı ve üç bin 1 rnın öcünü almak için ben gidiyorum! 
Türkmen, yalın kılıç dışan fırladı. Yerinden fırladı. 
Osmanlılar kaçıyorlardı. Ortalık uğuldadı. 
Fakat bu kaçış kısa sürdü. İsmail Bey şaşırmıştL 
İki taraftan iki kıskaç gittikçe yak _ Zabitler coştular: 

laştı ve kaleden çıkanları bir yarım hal· - Doğru söylüyor! 
ka içine aldı. - Ne duruyoruz? 
Dövüş çok çetindi. Kıhc ve kalkan gü- - Elbet biz de ölmeyi biliriz. 

ı ültiilerile cAllah, Allah!> sesleri bütün (Devamı 15 i nci sayfada) 
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Endüliis .şavalyeSI 
AbdUrrihma 

T-: A. R. 

Tarık "lapan,.,. bqtqbafa ele seç1rmek, bizim içil 
kuvvetli bir heple meaeleaiclir ,, clemifti 

Hayatında, ya • 
nında buhman ve 
kmcii4 ile çahpn 
esbabını methüsena 
eyliyordu • Pab1; 
sonunda: 

BARBAROS 
._ ___ KOiilD ~~llD 

Va. : r.111 

Hüsrev Reis Hamzadan intikam alm 
için geri ~önmüştü 
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DIŞ T ABiBI 

RATIP TÜRKOGLU 
Ankara caddesinde: Meserret oteli 
karşısında ( 88) No. lı muayeneha
Deatnde bergnn IRat on dörtten 
{19) 8 kadar kabul etmektedir. 

Türkmen kızı 
(Ba~ tarafı 13 üncü 10yfada) 

- Bir kadından geri mi kalacağız? 
İsmail Beye çıkıştılar: 
- Haydi, öne &eç! .• 
Onu önlerine kattılar ve kaleyi kuşa -

1 tanların üstüne dağdan kopan kayalar gi-

~---•••••••••J bi saldırdılar. 
Onların hepsi öldüler ve İsmail de on-

Zllbrevt ve cild hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
~tleden sonra Beyoğlu Ağaca ni 

ıırş.sında No. 13H Telefon : 43585 

ların arasındaydı. 

Hacerin ne dirisi, ne de ölüsü bulundu. 

Yarmki nushamızda: 

Korsanın kısmeti 
Çeviren: Faik Berçmen 

[ lstanbul Beledi vesi ui ıl ırı 1 
~---__;..,. __ _ 

-.. Şubat 

Be,ıer bey Kapı 
11\Unarası 19 

Mahtdesi 

Çengelköy 
Mükellefin adı 

Fazı}. 

~n Korrıisyonunca MPvzu 
1ri Safi İradı 

Lira Kuruş 

- 00 lttbvı 

tahrir Numarası 

• 42 
İsi ve adresi 

İzmir tramvay şir
ketmde elektrikçi 

Safi İradı nisbeti 

Lira Kuruş 

288 00 % 12 

Sokağı 

Sulu Yol 

vergisi 

Lira Kuruş 

34 56 

!ent Tahririn Tatbikinden 

1a '!Ukıada, adı, işi ve eskı adresi yazılı mükellef yeni adresini bildirmemiş ve 
a.~ Ara§tırmalarda da bulunamamış olduğundan tahrire aid birinci i11bar
--.qa teblig edilememiştir. 

ı..ı.~ukuk Usuıu muhakemeleri kanununun teblig hükümlerine tevfikan ilanen 
---. olunur. (B) (2547) 

* * (c!:ıdıköy - Moda tramvay hattı üzeri nde seyrüsefer intizamını temin için 
ı..c_ ) aokaiından itibaren Modaya gidecek ve dönecek nakil vasıtalarının ta
-.. tdecekım yollara dair belediye ten bibi aşağıya yazılmıştır. İlin olunur. 

!!nhilıi beledi 
~~ÖYlinde Cem sokağının Modaya mülaki olan ağzında nakil ~asıtalarının 
~Ye ca ddesi istikametine geçebilecekleri ve Bahariye caddesın~en gelen 

"88ltalannm Modaya gidebilmeleıi için Cem sokağından geçmıyerek bu 
IOkap rrı·· • h l 0 f ~ uvazi olan Bademaltı sokağından geçmeleri lazımdır. Buna mu a ı 

.._. bulunanlar umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa tev-
tecziye edilirler. (B) (2551) 

* * ~8dmriik şubesi dahilinde eski Molla Aşkı mahallesinin Sultanhamamı so-
dir 

0 
et. • -..Ualı hanenin arsa haline gelmesinden tadilit komiqonunca tak 

inak ~ Ve 1930 senetıinden muteber olmak ve binde 10 nisbPte tlbl bulun 

Alb ;::re takdir olunan 270 lira kıy metin mutasamflan cFitnat ve Mehmet 
'l'ebU ikarrıetgihlannın meçhul bulunmasından tebligat yaptlamamıştır. 

de Pt Dıakaınına kalın olmak üze re bir gfuıa itirazlan bulundulu takdir-

ıutı!:' ~ neşri tarıhinden itibaren cBir ay> zarfında Şul>eıti Bina memur 
-., • 111Ul'acaat etmderi ilin olunur.cB.• ,2549, 

••rooıu Tapu Slcll Mu hafızlıslından : 
N~J)afada: Hacı Ferhat mahallesin de Karanlıkçeşme sokagında 48 ve 50 
CUi u harap Hacı Ferhat camii ve meş ruthanesile ~rsasınm satıldığından tes
t. Beyoğlu Vakıflar Mi.idürlüğünden istenilmekte ıse de mahalli mezkurun 
:~ kaydı olmadığından senetsiz tas arrufat ahkamına tevfikan mahallinde 

de~t _Yapılmak üzere 21/5/937 tarihi n~e saat 10 da mahalline memur gön -
dar ece~den işbu mahalJe tasarruf id dıasında bulunanlann on beş güne ka-
k . ell~:"11deki vesaik ile 1826 No. ile B E'yoğlu Tapu Sicil Muhaf1zlığına veya 
:1 &Unü ınahallinde bulunacak memura müracaatları ilan olunur. c2537• 

Yalancının mumu 
Yatsıya kadar yanar. 

lelli~iç bir değeri ohr.ıyan gü-
m&atahzarabnı göz bo-

18.YJcı. reklamlarla işitilme -
: hır keşif gibi göstererek 
lca kunızı iğfal ediyorlar. Fa-

t yalancının mumu nasıl 
Yatsıya kadar yanarsa, yalan 
~ reklamlann tesiri de onu 
dır ke.re kullanıncaya kadar-

• Bır alanın bir daha almı-
1•~ğı kremleri, pudralan 
l'UJlan tecrübeye kalkışmayın; 
d~yanın dört bOyük kimya ve 
ald ilimleri tarafından formü-
~ • ~d!len VENÜS MÜST AH
Cel'U\ATI, hepainiu en iyisi, en 
......... ve en değerlisidir. 

BANKJ.1 KOMERÇ•YALA 
iTALYANA 

Sermayeat lJret 700,000,000 

thttyat akçesi Liret HS,789,154,50 
Merkezi İdare: MİLANO 

İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERi 
İngiltere, İsviçre, Avusturra. Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya. Bul

prtatan. MWr. Amerika Cemablr1 
Mlittehldesl, Brezilya, ŞW, Uruau&J', 

Arjantin. Peru, EkYat6r Te 

Kolumblyada 
AWyasyoDlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEzt 
Galata VoJToda caddeal Karak6J 

PalU <Tele.f. '4841 /2/3/f/5> 

Şehir dahilindeki aeenteler : 
latanbulda : Alllemciyan hantnda 

Telef. 22900 /3/ 11/lZ/15 BeJot -
lunda: istiklll caddesi Telef. üCHt 

İZMİRDE ŞUBE 

Beyofla C üncü salh bakalı: mahkenıesln
den: Beyoğlunda Yeni çarşı caddesinde Ll
nardl soknğında 35 sayılı evde otura.n AhSen 
oğlu Fehmi ö nerin mahkememizde 9361273 
NoJu dosya ile açmış olduğu ıhtlyarl hacir 
davasının yapılan duruşmasında tıbbı adli 
işleri mecllsl tarafından verilen rapora göre 
hacir altına alınmasının muvafık olduğu bil
dlrilmesine binaen kanunu medeninin 
358 inci maddesine göre kendlslnln hacrine 
ve İstanbul barosu aYUtatıarından da ha
zine veklll Safinin hukukunu ıdJanet tçln 
vaai tayinine H / f/93'1 tariblnde karar verll
dill llln olunur. 

SON POSTA 

SEl.A.NIK BANKASI 1 

Tem tarihi 1 Hl 

• 
idare merkezi: 

İstanbul (Galata) 
Tirlıiyetlelıi pbeleriı 

İstanbul, (Galata, Yenicaml); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
YunanistanJalri pbelm 

Selanik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka muamellh 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

rJralık kasalar 

------------
Dr. HAF iZ CEMAL 

(Lokman Hekim) 
Dahiliye mütehassısı: Pazardan maada 

hergün <2 - 6) Dtvanyolu numara 104, ev te
lefonu 22398 - 21044 

Kuvvetli varhklar 
En bOyQ < hızlarrnı kendi iç 
cevherl rinden alırlar. Varlı
ğını iç tevhnmde ı alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye ça

lışan mnst>ıhznrlaran dhimll 

fevkinde kalmıştır. Bunun 
da sebebi, başkasını takli
de özenme nesınde ve ya
rattığı kıymetin sahibi ka
labılmesind dır. 

DiKkat < d niz ki: TAKLİT 
daima {bt:ıızer) i dır, hiçbir 
vakit ası! oldmaz. 

Sayfa 15 

1 Emniyet Sandığı ilanları 1 
Satllık Otomobil 

Biri 1921 model açık cBuikt, diğeri 927 model kapalı cPonçiyak• marn ild 
kullanılmış otomobil 17 mavıı 937 tarihine düşen pazartesi günü saat on beşti 
açık arttırma ve peşin para ile Emniyet Sandığı binasında satılac~ktır. Görmelı 
istiyenlerin Levazım Servisine müracaatları. c2400> 

• 
'"~ ... ·, ..,..v., 1 sz. 

IHTIVARLIK 
Peşinizden Geliyor e. 

ONA KARŞI 

Hazırlıklı oavranınızl 
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VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

zo 
M·devidir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmışhr. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özü ve likörle ya
rım bardak buzlu su içinde çok nefis bir şampanya olur. İngiliz ve ecnebi meyva tozlarına dehşetli ve baş 
döndürücü bir surette rekabet etmektedir. Şişesi, 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu. lstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 

TÜRKiYE BİRİNCİ 

TERAZi FABRIKASI 

Her cins 

n 
~~{q 
Opp..~ 
M•rkaya 
dikkat 

Hassas, zarif ve mukavemetli 

TOPANE terazileri 

Tartı ve ölçü aletleri 

M•mulltlnı tercih 

ediniz ve taklltlo· 

rlnden sakınınız. 
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BAKER 
Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'ln 

En ml\ntehap çeşiU.ırıni 

Her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

Marpuççular caddesi No 51, Kantarcılar cad. No 46 Çeşitler tükenmeden evvel 
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Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları -- , 1------------------ . OSMANLI BANKAS1 Eskişehir atelyesi için .ivı tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
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isteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir cer atelycsi müdürliığüne müra-

~~:n._(1118) (2520) __ Sermayesi: .......... İngW. ııruı GENÇ ve TAZE 

KUMBA ..... 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistanda FiJyalleri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 
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Görünmenin yeni ve kolay usulü 

, 

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

Bu yeni pudranın 
son derec~ yapı~ma 

hassasını veren fevka
lade inceiiği adeta yli

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

Saat 7 de ~ayanı 
hayret bir tenle 
genç ve terütaze 
görünüyordu. 

Y Uz ve burun par
laklıjtı tamamen zail 
olmuş hatta bnton si· 
yah benler kttybolmuş 
tur. Bir dera pudra
lımmak kllfidir. çnıı-

zünde gayri mcr'idir. En sa
mimi dostlarınız bile şayanı hay
ret teninizin, tabii güzeliikten 
mütevellit olmadığınrı kail o
lamıyacaktır. Dı"arıda vaö- • 

~ 1 ., !::'> 

murda ve güneşte veya deniz 
banyosunda veyahut tenis maç
larında, içcrde sıcak salonda 
dansta daima cazip güzellikte bir 
tene :rnalik olabilirsiniz. 

Bu pudra, ne sudan, ne de ter· 

kO bu pudu cildiniz 
için kuvvelli bir yıt· 
pışma hnssasına ma· 
ilktir. 

den kat'iy)'en mi.ttee~slr olmaz ve 
yüzde leke ve tabakı teşkil et, 

mez. Tokalon pudrasını, cildiniz • 
de son derece yapışma hassasını 
veren ve fevkalade :nce olan bu 
sihrfımiz c4 de bfr» pudrayı kul
lanınız. Neticesinden son derece 
memnun kalacaksınız. 

Binlerce Tokalo·1 müşterisinden müessesemize mektup yazan
ların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: 

(Toka/on krem v• pudralarırıı kulla11maga başladığım 
gündenb•ri cildim kendi krem titt ı udra~Mı buldu) 

Beylerbeg ...... K, cadde!sl ..•... Mu 

( Kr~mlerinizın bir hafta, zarfında cildimde gösl•rmlı 
olAuğu igi tesirden mütev•llid memnunİJJelimi isim r1• ı 
adr~siml• ilan •tmenizi rica ederim.) 
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tıılınaınnk için tesfrı kat'i, rnus c· 
yeti pek emın tuze a:;-ıdır. Her 0

0 r 
z•mede bulunur. Ku~nc;u 4f> kuru.::t 
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