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HALA -vEHIM VE TEZViRI • 
/randan Türkigege sevgi 

Suriye hududunda 
tahşidat yapmışız! 

Fransa da hudut üzerinde askeri 
tertibat alınmasını emretmiş! 

Suriy~nin Türk düşmanlığı ile maruf El Kabes gazetesi iki hükumet arasındaki 
ş llluzakerelerden sonra tahşidata nihayet vermeği vadettiğimizi bildiriyor 

eniz a;, 
4 Mayıs (Hususi muhabiri -ı 

bugünka~ıy~r:) - El. Kabes gazetesi, 
ğunu t h n~shasında - Uydurma oldu 
lakki e~uının. c~tğim için ihtiyatla te· 
ğurn _ b?1esı luzumuna kani oldu • 
dis ga ır havadis veriyor. Bu hava -

' zete · fen ve . nın hususi membalarına at-
hUsusi r~1!nekte, Y.ani Paristen alınmış 
tedir li ır ınektuba istinat ettirilmek-

ı .. ~ .. ~u;.) 
.-~./il~ ~~.) ._;.;.: :} ~ 

! ·- ~adis şudur: 
on beş d ransa Harbiye nazırı martın 
manda 

1~ _e Suriye kuvvetlPr~ baş ku
kiyeni n ~gından aldığı bir raporla, Tür 
Şidattanb udutta bir takım askeri tah -
llııştır. 

13 
ulunduğuna dair bir rapor al

duğu g·b~ rapor tahşit merkezlerini ol· 
llıckte ~ ~ asker miktarlarını da bildir-

2 ldı. .... 
" 

.... . . 

Türk - İran milletleri 
arasındaki kardeşliği 
gösteren mes'ut hidise 

Tahran gazeteleri son günlerde imzalanan mukave• 
leler münasebetile hararetli f neşriyatta bulunuyorlar 

Tahraııda mukaveleler lmzalamrk .. : $.tda Türk Heyeti Rei•i 8. Cemal Hünll, 110lda 
lraıı Hariciye Nuın 8. Akay Semiyi 

Tahran, (Husust muhabirlmis -ınağı olan Karagözlü'nün köşkünde mi-
den - Hıyabanı Lalezara bakan Ber - safir edilen, Türk murahhas hey'eti Re. 
lin sokağında, Tahranın en güzel ko - (Devamı 11 inci sayfa.da) 

harbi; 26 mart tarihinde de Fransa 
ku\l\>et c~ezareti Suriyedeki Fransız 

(D b ş kumandanlığına Suri • 
evamı 11 inci sayfada) El Kabes gazetesinin dün kü posta ile gelen nüshas-. 

Aynı günde bir genç 
kızla lüks bi 

Sınai mülkiyet hakları 

Yeni proje kanunsuz 
tekabete nihayet veriyor 

Tasdiknamesi alınmış bir usulden istifade etmek 
kanunsuz rekabet sayılacaktir 

Başvekil 
Bugün Pariste 

o omobil ka bolmuştu 
:---------------------- * * :tc -----------------------r 

Genç kızın, 
anlaşıldı ve 

otomobili kiralayan sevgilisi ile Edirneye 
otomobili sabp parasını yiyen aşıklar dün 

dönüşünde yakalandılar 

kaçhğı 
Edirne 

Fransız Meclisi Türkiyeye Emniyet ikinci şube memurları Edirne - Kızımız kayboldu, aman arayın, bu-
treninden inen iki genci yakalamışlardır. lun, bize teslim edin deniJmiştir. 

karşı sempatisini izhar etti Bu gençlerden birinin Q.dı Halit, diğeri- Bu müracaatı bir ikinri müracaat ta-
Paris, 7 (Hususi) - İngiJiz Kralının nin adı da Ayşedir. kip etmiş : 

taç giyme merasiminde lıükumetini Bundan bir müddet evvel ikinci şube - Bizim garajdan tanıclıAunız bir ~ 

le~~ara, 7 (Hususi) - Ekonomi Veldi
l'tıülk· rafından hazırlanmıs bulunan sınai 
Yet hlYet kanunu projesirıde sınai rnülki
ı·csirn akları, ihtira beratlarına, markalara, 
l'tıenş ~e rnodellerle ticaret ünvanlarma 
tin . e ışarctı~rine ve kanunsuz rekabe-

(Devamı 11 ind ııayfnda) !:nüdürlüğüne bir müracaat vaki olmuş, (Devamı 3 üncü sayfada) 
rih edilmiştir. Ayni projeye göre, bu hak- ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~;;;;;;;;;;;;:;;;~~=~~:,;;~:::::,;:;:,:;:::~~~::~~==~~~~~~:::~::~===-

ızaıcsinn .. 11·k . '° mutea ı hı:ıKlar olnrak tas-
--====-------

lar, sınai mamulattan b&Şkf, hububat, şa
:::-ap, yağ, meyve, çiçek gibi zirai mahsul
lerle ticaret sahasına sevkcdilcn maden 
suları ve emsali madeni ve tabii mahsul
lere de şamil olacaktır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

e e 
~niversite ta!ebe~i " Biz Halit Ziya için yapılan ankete 
b~zıldığı şekilde cevaplar vermedik,, diyorlar. Talebeden 
ıt hey'et ustadı zivaret ederek hürmetlerini bildirecek 

e~ir sahah gazetesi, 
elkJ gece 55 · · san• ıncı 

<lığ at Yılını kutlula
Ve ınıız büyük edip 

l'a ~ınancı Halid Zi
cl şaklıgil hakkın-
a bir . k •m et yapmış. 

t.. Üniversiteliler a~ 
.. sına k tet , arışan bu ga. 

e.ı11n m h .. tasu u arrırı 
}f . t.ıclığı talebe} rin 
aiı1 z· iti k· ıya hakkında 

lr anaatJeıini, hü -
uını.,,ı· ... ; ••w 

y t/•I( • 

l J '.t'' i. , t.. 

} 

ls .. •u ogrenmek 
tenı;ş. to("""' il f :rnı:I •• ttkl..,.. atllftıt Jıo, .ı '"' n-ti , ~ ... r,, 

lr.a.~lt SUallere maruz 
heı a~ Üniversite tale 
"~ erınc atfen inti -
~t . 
l>arı l'OE'n cevaplar, Ankette fikirleri neşredilen iki talebenin rnallerimıze yazı 
hiy ak eserlerile, ede ile verdikleri cevaplardan parçalar 
trıu at alcmiı izin kar:mlığına yüz bin Jetinden mürekkep olduğunu söyliyebile 
liaı~luk. mu mmm bir ampul zjyası veren ccğimiz takdirk5.rlarını derin bir teessür 

ıct Zıya Uşaklıgilin, bütün Türk mil- (Devamı 11 inci sayfada) 

Hindenburg balonile birlikte 33 
ki · kömür haline geld. 

Balon Amerikada yere inerken tutuştu, müteaddit infilaklar oldu. Mdruf kumandan 
Ekner Hindenburg balonunun kundakçılığa kurban gittiğini iddia ediyor 

BC'rlin, 7 (Hususi) -
Dünyanın er. müteka
mil ve en muazzam ha
va balnnu cHinden -
burg•, henüz anlaşılmı
yan bir sebepten dolayı 
Amerikada Leykhırst 
tayyare meydanına ine 
ceği sırada, ani bir in
fıltikin neticesinde tu -
tuşmuş ve parçalanarak 
enkaz halinde yere düş 
müştür. 

Müşkül bir seferden 
sonra ve birkaç saat te
ahhürle, tabaha karşı 
Leykhisrta vasıl olan 
cHindenburg• un tüy -
ler ürpertici faciası şu 
şekilde cereyan etmiş -
tir : 

Balon, havanın biraz 
açılmasına intizaren bir 
saatten fazla Lakehurst 
tayyare meydanının ü -
zerinde uçmu~tur. Baş
aşağı olduğu halde in ~ 
meğe hazırlanırken kıç tarafından müt-ı Faciayı görenlerin söylediklerine nazaı nuyordu. Felaketten birkaç saniye ev--
hiş alevler fışkırmağa başlamıştır. ,ran balon, pek az bir yükseklikte bulu- (Devamı 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
Yeni Milli Müdafaa 
Tahsisatı 

Yazan: Muhittin Birgen -M üvazene veya buhran vergileri 

üzerinde küçük kazançlar için 
btr tadil temenni eder ve biraz da ümit
lere düşerken, hükumetin de bir lahza 
bu mesele üzerinde durup sonradan vaz 
geçmiş olduğuna ve buna mukabil Milli 
Müdafaa için 35 milyonluk yeni bir tah
sisat verilmesi kararlaştırıldığına dair ha 
berler geldi Dünyanın bugünkü vaziye
tine göre, bu tahsisat k:ırŞlsında akan su
iar durur. Bunu vermek icap ettiğine 
hükmedildiği zaman tereddüde dahi lü
zum yoktur. Verilmelidir. Bilhassa veri
len tahsisat, ordunun motörleştirilmesi 
için olunca daha büyük hır ehemmiyet 
kcsbeder. Ordumuzu motörleştirmek la
ı.ımdır, elzemdir, farzdıl'. Ben, bu sütun
larda küçük kazançların vergi yükünü 
azaltmak için ileri sürdugiım fikirlerin, 
bu tahsısatın verilmesi zaruretile tezat 
teşkil edeceğine kani olmamakla beraber, 
l\filli Müdafaa zaruretlerı karşısında böy
le bir içtihada da boyun eğerim. 

Esasen bu meseleden aynca bahsede
ceğim için burada ordunun motörleştiril
mesi meselesine geçeceğim. 

* Ordunun motörleştiri~mesi bir zaruret 
olduğunu kabul ettikten sonra, bunun 
kabil olduğu kadar seri ve geniş ve esaslı 
bir ölçüde yapılması meselesi ayrıca bir 
bahis olur. Benim kanaatimce, bizim büt
çeden her sene ayiracağımız tahsisatlar, 
ordumuzun hakkiyle motorleşmesine ka
fj değildir. Bugünkü ölçtiler, bir ordu
nun motörleşmesi demek, bir memleke
tin motörleşmesi demektir. Dünkü harp
lerde ordu demek millet demekti. Yarın
ki harplerde ise bu hakikat büsbütün 
büyük nisbetler alacaktır. Şu halde bir 
taraftan ordunun doğrudan doğruya rno
törleştirilmesini temin edecek bu tarzda 
tahsisatlar verirken, bir taraftan da mem 
!eketin motörleştirilmesinl kolayla§lıra

cak tedbirler almalıyız. Bir. kere daha bu 
sütunlarda bahsettiğim bir meseleyi, bu
gün, bu vesile ile tekrarlamak ve bu mü
him işi bir kere daha hatıra getirmek is

tediın. 

Memleketin motörleştırilmesi için, bir 
kaç noktanın çok ehemmiyeti vardır: 

EvvelA., memlekete fazla mikdarda mo
tör girmesini temin için motöre ve ara
baya karşı konulmuş olan gümrüklerin 
aı.altılmnsı lazımdır. 

Saniyen, otomobil, kamyon ve motosik 
!etlerde araba ağırlaştıkça, yani sağlam 
yapılı ve yUksek kudretli araba oldukça 
gümrükler bunları himaye etmeli, yani 
daha az gümrük almalıdır. Halbuki ha
len bunun aksi caridir. 

SON POSTA 

Resimli Makale: X işsiz kalmanın mes'uligeti .. X 

-~-

.~ 
··~ 

Dünyada herkes hayatının bazı devirlerinde işsiz kalabi
lir, bundan dolayı mutlaka kendisini mes'ul tutamayız. Fa
kat işsiz kalma de·.,ri uzadığı takdirde kabahatin kendisin
de olduğu muhakkaktır. 

İş insanın ayağına gelmez. İnsan işin peşinden koşar. Bu
lamadıi:TJ. zaman bizzat icat eder. Maharet insanın hazır bir 
işi yürütmesinde değil, hiç yoktan yeni bir iş icat etmesin
dedir. 

(~_s_o __ ~ __ A_~ __ A_~_s_D_N __ D_A_) 
lngilterenin on bir 
Yaşındaki Veliahtı 
Kaçpara sarfedigo.r? 

Viyanada 
Cüceler için 
Yapılan kög 

*~-----------------------· 
HER GüNJ_iR FIKRA I 
Elbiseyi göremiyorum 
Muharrir Sellimi lzc:et bir gün bir 

baloda tanıdığı genç bi1· bayana rast
lamıştı. Genç bayan çok süslü. bir el
bise giymi§ti. Süslü elbisesinin met
hedilmesini istiyordu. Selami izzeti de 
görünce : 

- Nasıl, dedi, elbisem süslü olma
mış mı? 

Sellimi elbiseye baktı, kollar yoktu. 
Ense bele kadar açıktı. Etekte fazla 
fazla süsler vardı. 

- Süsleri görüyorum bayan, dedi, 
çok güzel; fakat elbiseyi göremiyo
rum. 

·-----------------------------· ilk şemsiye 
Kullanan adam 
Taşlanmıştı Viyanada Prater'de minyatür ha -

ıı,· linde ufak bir köy yapılmaktadır. Bu 

/. ~%' köyde 50 tane cüce barındırılacaktır. 
Bir kaç ay evvel oyuncaklarile meş· J;~.1~~~-, Resimde görüldüğü gibi bu köyün ev-

gul olan ufak bir yavrucakken, birden- leri bebek evlerinden daha büyük de· 
bire dünyanın en tanınmış simaların - ğildir. 
dan biri olan İngiltere Kralının kızı Meşhur bir eğlence yeri olan Pra-
Küçük Prenses Elizabet artık oyun - teri hükumet bu suretle daha ziyade 
caklarına veda etmek üzeredir. şenlendirmiştir. 

Majeste 6 ıncı Jorjun yakınları, ve- Cüceler de birer ev bark sahibi ol-
liaht olan bu kızcağızın senelik harçlı- rlukları için fevkalade memnundur -
ğı miktarının ne olduğunu gazctccile - lar. 
re söylemişlerdir. Prenses henüz ı ı ya- ikizler ve üçüzlerden 

Salisen, benzin ucuzlamalı, mesela Or- şında olduğu halde harçlığı için ayrı -
ta Avrupadaki benzin fiatlan derecesine lan tahsisat senede 600,000 franktır. mürekkep bir aile 
inmelidir. Prenses sinni rüşte vasıl olduğu zaman İngilterede Jorkchire'de bir tüccarın 

Rabian, memlekete fazla şoför yeliş - bu miktar bir milyon beşyüz bin fran- karısı üç senede ve üç batında dokuz 
mek için şoförlerin kazanç sahalarını ge- ga kadar çıkacaktır. çocuk dünyaya getirmiş, bu dokuz yav-
nişletecek tedbirler alınmalıdır. Greta Garbo hapis mi runun dokuzu da kızmış. İşin garibi, * bu çocukları doğuran ananın üçüz hem-

Bugün Türkiyede iki bin küsur liraya edilecek? ş~relerden biri ve babanın da ikiz bira-
E.ntılan bir Ford, An~eıikada 650 do- Los Ancelostan bildirildiğine göre, ~ derlcrden biri olması imiş. 
Jara satılır. Türkiyede hunu ucuzlatmak mahalli gazeteler her gün müheyyiç <:...~ ~ "°" Bu aileye ikizler - ve üçqzler, diyor-
15zımdır. Otomobıl gümrüğü ucuzladıkça serlevhalarla Greta Garbonun tevk:fi larmış. 
memlekete çok otomobil girer ve çok şo- ihtimalinden bahsetmektedirler. Bugün herkes şemsiyenin ne oldu- Gazetelerde çıkan ilk te"rika 
för yetişir. Unutmıyalım kı iyi bir şoför Meşhur artistin tevkif edilmesini ğunu bilir. Fakat bizi ıslanmaktan ko- T f .k l k ·ı . kt BJ.ı ı 

d 1 ruvan bu fıletin ne zaman icat edi!miş e rı a arm arı erı ço ur. ır ÇOK 
on sene e ancak yetişir. yj şoför olmak isteyen şahıs Berl' ı· h kat J 

d k d 
ın ı meş ur avu oldug·unu kimse bilmez. Bunu bize Pa- insanlar bu tefrikaları b~kipten çok 

eme , sa e arabayı kazasız götürmek David Chiatter'dir. Bu avukat bir ala- ı 
d ~ı bi b ri Suvar gazetesi anlatıyor: zevk a ırlar. Tefrika ilk defa gazetele-

c6. • r ara ayı uzun müddet tamirsiz cak davasında Greta Garb'Jnun hakim re 1719 vılında İngiltercde London 
kullanmak demektir. Bu~•n İstanbulda h k 1 750 senes:nde İngiliz seyyahların- " 

b- uzuruna gelere ikrarda bulunmasını p t t · d b 1 t 'lk k k r.. d dan Jonas Hannay Londraya geldik _ os gaze esın e aş amış ır ve ı 
pe ço şo or var ır ki başka bir iş bu- istemektedir. k tefrika tam bir sene sürmüs.tür. İlk td 
lup ta kaçmanın çaresini arar. Niçin, ten sonra yağmurda şemsiye ullan -

d h k h t tm·ş ve çocuk} rikanın ne oldugu-nu merıık ediyorsa -

Mayıs 8 

Sözün Kısası 
Ismarlama ağlıyan kız 

E. Talu ---

E lorans Piper adında yirmi yaşın· 

U- da bir kız, haftada 400 dolar üc
retle büyük bir sinema kumpanyası ta· 
rafından hizmete alınmış. 

Bu kızın vazifesi, çevrilen filmlerde 
lüzum hasıl oldukça ağla.maktan ibaret
miş, ve Bayan Piper böyle 1smarlama a~
larnalarda fevkalade maluıret gösterJlllŞ 
bniş! 

Gülmekten yana nasihı biraz kıt olaP 
beşeriyetin, göz yaşına ~şinalığı ezeli ol
nıalda beraber, bu iş için, velev para JllU
kabilinde olsa dahi, gönu11ü bulunacağı· 
hı tahmin etmezdim. Gcrçı Mısırda, bit 
evden cenaze çıkacağı zurnan, ailenin Jll8 

temine daha geniş bir manzara verrne!ı: 
için, para ile cağlayıcl> ]ar tutulduğunu 
i~ittim. Fakat bunlar, daha ziyade, feryat 
ve figan eden, kuru kuruya yanıp yakı
lan kimseler olsa gerektir. Zira mütees· 
sir görünmek kolay ise de, gözlerden is
tenildiği zaman yaş fışktrtmak, mesele• 
dir. Bunu en riyakar dalkavuklar bile 
beceremez, burunlarını çekerek ağla:ınB 

taklidi yapmakla iktüa ederler. 
Göz yaşı kalpten kopar içten kaynar, 

göz pınarlarından gayri ihtiyari sızıp dö
külür, samimi ve mukaddes bir şeydir. 
Esasen, böyle olması, ağlayan insan hür• 
met ve merhamet gibi füi yüksek duy
guyu şüphesiz ki tahrik P.demez. 

Hakiki elem ve teessürün üadesi olaJl 
ağlamayı bir ticaret metaı yapabilen A
merikalı küçük bayan bu bakımdan bit 
caferin!:t ister. Hakka kı marifeti ma
rifettir: cHaydi, şuraya otur da, iki bu· 
çuk dakika ağlayıver!:& emrini telakki e
der etmez, hıçkırıkları salıveren Florans 
Piper'i hayatın güç demlerinde, yüreJc 
parçalayan hadiseler karşısmda görmek 
isterdim. Acaba, o zaman dökeceği göz 
yaşlarile, şimdiki ısmarlama ağlayışları 

arasında ne fark bulacağım? HerşcyiP 
sahtesi gibi, ağlamanın da sahtesinde, in• 
sanda nefret uyandıran bir bayağılık ol· 
malı .. 

Ve bu bayağılığa tenezzül eden kimse
nin, artık hiç bir duygusuna inanılınıya
<'ağı için, ömrünün sonuna kadar bed
baht olacağına ve nihayet günün birinde 
gerçekten ağlayacağına, fakat o zarnaP 
da iş işten geçmiş olacağına kani bulu• 
nuyorum. 

----·--·------~......_, ______ . ,,,,.,,,.,.,_ 

Biliyor musunuz ? 
1 - Yeniçeri teşkilatı Osmanlı hu -

dutları dahilinde kaç yıl yaşamıştır? 
2 - Groenland adasınm genişliği }{aÇ 

kilometre murabbaıdır? 
3 - Goncourt edebiyat mükafatı haıı· 

gi yılda tesis edilmiştir? 
(Ce-ı•apları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Hayitide ada, S{!!ıir ve körfez iS" 

mini ayni zamanda Üışıyan yer Jacrııel 
adası, şehri ve körfezidir. 

liSt 2 - Flaubert tanınm1ş Fransız rea 
ı·omancılarındandır. 1821 de RouendB 
rloğmuştur. Madame Bovary, Salambo cll 
meşhur eserleridir. 

3 - Büyük Türk hükümnarı Cellgil 
öldükten sonra yerine oğlu Oktay .aaıı 
hükümdar olmuştur. --- .... _ .. ___ ..._. __ . --........ ... -------

benzin pahalı, araba pahalı. müşteri az, nun ur. mış, er es ayrc e ı ar 
iş yok, geçinmek imkansı7.dır! İyi insan- Bütün bu mülahazalardan sonra, Milli da adamcağızı taşlamışlardı. Adamca - nız onu da söyliyclim: Robenson Cru- 9, 12, 13 yaşlarrnda ÜÇ 
lar, iyi şoförler, şoför oJduklanna lünet Müdafaa makinemizin bu siyasete öna- ğız şemsiyesini on beş gün kullanabil- ~--------------- k ~le l 
ediyorlar ve kaçmak için çare arayorlar. yak olmasını temenni etmek, doğru de- miş ve nihayet kafasını gözünü yardır- Şemsiye bundan 3S yıl sonra tam lZln mari1 el eri ·ı 
Büyük arabalar daha az ~umrükle, oyun ğil midir? mamak için şemsiye kullanmaktan 1785 yılında tekrar kullanılmağa baş- Fransada Meaun'da çok tuhaf bl 
cak gibi hiç bir işe yaramıyan küçük a- .l\ıfohittin Birgen vazgeçmişti. landı. soygunculuk vak'ası olmuştur. Bu va~: 
rabalar daha fazla gümrükıe girecek olur c==================:;:============================== anın failleri üç tane kızdır ve eıı bı.l, 
sa, bilhassa bu siyaset kamyonlara tat- r r 'l yüğü 13, en küçüğü de dol{uz yaşınd.'.l ... 
bik edilirse meml kete hlr yandan güzel { S T E R İ N A N j S T E R } f\J A N M A ! dır. Pari Suvar gazetesinin ynzdılda 
ve harp zamanında işe yarar arabalnr gi- rına nazaran vak'a şöyle olmuştur: ·ıd 
rer ve bir yandan da bu~un elde bulunan Matbuat kanununun hükmüne göre bir gazete zabıta - Efendiye pek dokunacak bir akibete uğramış. Kim fena bir Nrsy - Sur - Marne'de bunda!'.l 

1 ıc 
çürük şeyler birer birer nyıklanarnk u- 1 dm müsaade aJm::ıdıkça intihar ht disclerinı yazamaz, ya - hnber getirirse vay haline. Seyis huzuruna çıkıp el pençe ay evvel bir ev soyulmuş v~ 400 fra.1'1 O 
zun yol ve büyük hareket için elverişli zııısa mahkum olur. Bu mahkumiyetin temyizi de yoktur. divan durmuş. 1 ile bazı kıymetli eşyalar ç21ınrniştıdı.ttl 
vasıtalnr çoğalır. Ucuzluk, müşteriyi ve Bina~naleyh muhitinde akisler uyandıran mi.ihim bir - Ne o, ne oldu?:& 1 zaman bu hırsızlığın kimler tarafın r • 
ka1.ancı arttırdıkçn bir ytından şoför ye- vak'ada bir acfam ;ntihar etti mi, gazete bu adamın intihar - Efendim bizim ata bir hal oldu, demiş, ne yiyor, ne yapıldığı anlaşılamamıştı. Son gürı e~ıı· 
tişir ve bunlar da iyi şoförler olurlar. 1 etmeden öbür dün.vaya gittiğini anlatmıya calışır, dilinde içiyor, ne kımıldanıyor, ne nefes alıyor. zarfında Madam Carre ism~nde bır ıl~' 
İşte, memleketi motörle~hrmek için yar evirip çevirir. DirHer arasından eksilişinin sebebini an - Efendi kızmış: dın evinde baygın olarak buıurırtl o· 

dımcı bir &istemin nna ha1lıın! Bu, iktısa 1 Jntmıya uğrnc;ır ve bu itibarla meşhur bu hikayenin c- Öldü desene be adam, demiş. dolapları karıştırılarak 50 frangınırı~ı.ıt 
den de faydalı olan bir iştır: fakat, Milli •seyis .. ine benzer. Bu hikaye şudur: - Efendim, 'Jen demiyorum, siz diyorsunuz, deyip yaka- lındığı görülmüştür. Yapılan ta~l(ırıii' 
Müdafaa bakımından mt><:ı lPnin ehemmi- Atına düşkün bir adam varmış. Bir gün at hastalanmış. yı kurtnrmL~., Ek vak'a ile bu vak'a arasında b.ı.r fer • 
yeti gf'nis ''e hatta hudut<:Jtt7.dur. Çünkü, j S T ER i NA N l S T E R 1 N AN M A l nasebetin mevcut olduğunu go • 5ıııt 
meml< k" te mevcut rnotör kuvveti de, miş, neticede bu üç kız yakaJan°

11 

şoför kuvveti de harp zamanında ordu-, L--------------------------------------------------------------_J ve suçlarını itiraf etmişlerdir, 
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imtihanların ne S4~., 
zaman başlıya cağı At.:E 

Barselonda sokaklarda 
çarpışmanın önüne geçilemedi 

Limanda bulunan Fransız gemileri şehre 200 asker 
çıkardılar, ölenler 500 kişiyi buldu 

)' Perptngnan, 7 (A.A.) - Katalon
l3~~Generalidad» Reisi B. Campanys, 
b elana limanında bulunan Fransız 
li~rp· gemileri kwnandanından Gencra
k enın bürolarını himaye etmek üzere 
ilaaraya bahriye silahendazlan çıkarma-
rını rica etmi~· B· 'i.ır. 

lah ıraz sonra karaya 200 Fransız si-
tarıe~~a~ı gıkarılmıştır. Fakat bu mik
~fı gormiyen B. Companys, şehri 

ve ecnebilerin mallarını himaye etmek 
ve şehirde intizam ve sükunu tesis ey
lemek için bir miktar daha asker çıka· 
rılmasını Fransız kumandanından rica 
etmiştir. 

Barselona radyoları, ölü ve yaralı· 
lar miktarının mütemadiyen al'tınakta 
olduğunu haber vermektedir. Dün ak
şama kadar 500 ölü ve 1500 yaralı var· 
dı. 

Sn ai mülkiyet hakları 

Yeni proje kanunsuz 
rekabete nihayet veriyor 
suı)B~ ~rafı 1 inci sayfada) görebilecek mahiyette olan ve tertibi, ha-

len 1 ~ lnfilkiyet haklan ancak lazımge- ricl şekli ve tezyinatı veya manzarası iti 
edil~ \>e Incrasimin yE>pılmasile elde barile tayin ve tefrike P.lverişli bulunan 
Yetl e ~tir. İhtira beratları umumi- eşya, sınai model addoiunacaktır. Sınai 
de ~ endustri , ziraat ve ticarette istifa- resmin de projede tarüi yapılmıştır. Bun 
\'ey;ı ~hileceıt yeni bir nctıce ve mahsul lan vücude getirenler ll"Üracaat ve ala
llsul bir USUl ihtira eden veya mevcut caklan tasdikname ile münhasıran isti
hısıa ve neticeleri :ıslak ve ikmal eden şa- fade hakkını alabilecekl~t·dir. Ticari ve 

ra Ver.ilecekti.r sınai bir maksatla güzel san'atlar eserle-
edi~en veya ta~en yeniden ihtira ıindcn kopye edilen resim ,.e modellerde 
diistr· § olup umumi olarak ziraat ve en- fikri mülkiyete ait kanw11 himayeden 
kin ıye tatbikı kabil olan bilcümle ma- müstakil olarak sınai mülkiyet kanunu 
~· alat ve edevatı, mıhaniki ve kim- t.hükümlerine tabi olacaklardır. 
raıar Usul ve ameliyeler ve emsali ihti- Tescil edilmiyecek alimet ve resimlcı·: 
tekti hakkında ihtira beratı verilebile- Türkiye ve ecnebi memleketler nrma 
İh ~· ve alametlerile hükumet VE" kanunen hi· 
liahr~ beratı ne zaman verilmez? nıaye gören müesseselerle hay1r cemi -

ce~ 1 ngı nhvalde ihtira beratı verilmive- yetlerinin alamet ve işaı·,,tleıine benzc-
g Projed ~ 
Toprak c ŞU suretle kaydedilmi_ştir: yen resim ve modeller, tescil1erinde umu 

Paris 7 {A.A.) - Maille - Brege ve 
Cassard muhripleri Toulos'dan Barse • 
lon'a hareket etmişlerdir. 

Tayyarelerin taarruzları 

· Bilbao, 7 (A.A.) - c:Havas ajansı
nın~ muhabiri bildiriyor:» 

Asi tayyareleri dün on bir kere Bil
bao cl\•arını bombardıman etm:s!erdir. 

Asilerin Bermeo rnıntakasıncİa yap· 
tıkları bir taarruz akamete uğramıştır. 

Roma -
Mihveri 

Berlin 

Bir Amerikan g·azetesı 
yakınlaşmayı iki sebebe 

atfediyor 

Ne\'york 7 - Nevyork Times gaze
tesi, Roma - Berlin mihverinin takvi
ye edilmesinin amillerinden birisinin 
Almanya ve İtalyanın İspanya rnese -
lesi dolayısile çekmekte o!duklaı.:ı müş 
terek sıkıntı olduğu mütaleasında bu -
lunmaktadır. 

Ne\•york Times gazetesi, İtalyan - Al 
man mukarenetinin diğer bir sebebi • 
nin de Fransa ile İngi1ter'? arasındaki 
yaklaşma olduğu mütaleasındad1r. 

Bu gazete ilave ediyor: 

İtalya ile Almanya, muzafferiyetle
ri dolayısile değil, endişeler~ sebebile 
birbirine yaklaşmaktadırl:ır. 

Berlin - Roma ve Moskova 

tesbit edildi 
Dersler 20 ve 26 Mayısta 

kesiJecektir 
Ankara, 7 (Hususi) - Kültür Bakanlı

ğı lise ve orta mekteplerle muallim mek
teplerinde derslerin ne zaman kesileceği
ni, imtihanlara ne zaman başlanacağını 
tesbit etmiştir. 

Orta ve muallim mekttplerile liselerin 
birinci devre birinci, ikinci, 3üncü sınıf
ları, ikinci devrenin birind, ikinci sınıf
ları 26 Mayısta, liselerin ikinci devre ü
çüncü sınıflan 20 Mayısta dersleri kese
ceklerdir. İmtihanlara 21 Haziranda baş

lanacak, 5 Temmuza kadar sürecektir. 
Lise fen kısmı olgunluk imtihanların

dan rjyaziye, fizik, kimya, tabiiye ve ede 
biyat kısmı olgunluk irntı.hanlanndan e
rlebiyat, tarih, coğrnfya grı.ıplarının ya
zılı olgunluk imtihanları ile her iki ko
Hın türkçe kompozisyon sualleri Bakan
lıkça gönderilecek. 

:Felsefe, içtimaiyat sualleri ise komis
yonlarca tertip edilecektir. 

Fen kısmının türkçe kompozisyonu im 
tihanları 21 Haziranda, tabiiye 24, riya
ziye 29 Haziran, fizik, kimya 3 temmuz
da, edebiyat kısmının türkçe kompozisyo 
nu imtihanları 21 haziranda. edebiyat 24 
t<lrih coğrafya 29 haziran, felsefe, içtima 
iyat 3 temmuzda yapılacaktır. 

Liselerin ikinci devre üçüncü sınıfların 
da 28 Mayısta sözlü imtihanlar başlaya
etık, 11 Haziranda bitecektir. Olgunluk 
\'e mezuniyet imtihanları 21 Haziranda 
başlayarak, 5 Temmuzda tamamlanacak
tır. 

Liselerin diğer sınıflarile orta ve mual
l~m mekteplerinde sözlü imtihanlara alı
nacak talebenin adlarının ilanı 31 Mayıs 
ta yapılacak. Sözlü imtıhanlara 4 h~zi
, anda başlanacak, 19 hazıranda bitirile
cektir. 

Aynı giinde bir genç 
Fızla lüks bir 
Otoınobil kayboldu 

llebat tan tan, sudan, havada"l, hayvan ve rn.i düzenlik ve ahlaka mugayir görülen 
lnahs U doğrudan doğruy<. e1de edilen resim ve modeller tesçil olunmıyacaktır. 

F aris 7 (A.A.) - Oeuvre gazetesi, (Bay tarafı ı inci 1roy.fada) 
Alman Hariciye Nazırı Von Ncurath'ın för birkaç saat için bir hususi araba çı
Roma n:üıa.katlarından bahse?erek Al· j karclı, fakat aradan iki gi.n geçti, gelme
manya ıle. Italyanın beynelmuel ~ko· di, başına bir felfıket gelmiş olabilir, lut
nomi konferansı toplanması içın musa- fen şu arabayı arayınız tPınennisinde bu
it hır h~n·a yaratmak üzere Sovyetlcr !unulmuştur. 

sı·p u er, nazari sahada kalan fikir pren Sınai ticari markalar 
ve k · lanıl eşıfl~r, bir makine veya alet kul- Endüstri, ticaret ve ziraat erbabı tara-

Piya:sını ıstilzam etmiyen reklam ve fından mahsullerinin diğı:?rlerinden ayrıl 
ve tes ~ usulleri ile tedris, hesap, kayıt ması için kullanılan yazı ve jşaret ve şe
EUsl çil Usulleri ve bunlaıa benzer hu- killer marka addolunacaktır. Bu meyana 
~aka:! meşrubat ve müskirat dahil ol- tahdidi mahiyette olmam::ık üzere hususi 
ları tuze~e beşeri, hayvani ve nebati gıd~ bir şekil verilen harf, resim, ibare, mü
ler t~Şkil eden bütün ma<lc.le ve terkip- hür, damga, kabartma, oy.q,: kenarlık. baş 
ga;. ~cari ve mali proje ve teşebbüsler, lık, rumuz, tezyinat ve umumiyetle re
Zatn~sı ve tntbikatı itibartl~ kanun ve ni- sim ve şekiller de dahil tutulmuştur. 

Birliği ile mukarenet aradıklarını kay- Polisler ayrı ayrı yollardan b l.l iki mü 
detmektedir. racaatı ayrı ayrı tetkike başlamışlar, fa

lök a~a ~alik olan ve umumi sağlık, ah- Ticaret Unvanları 
Yet~e sukun ve düzenliği bOzacak mahi- Sınai, ticari ve zirai müesselerin tica-
d<ıt bulunan veya halla açık surette al- ret fileminde kendilerini tanıtmak ve mü 
ley~':Ja ınatuf olan ve yarılmaya sürük masil vaziyette bulunan diğer ınüessese-

Adanada Ziya Gökalp 
ihtifali 

Adana, 7 (Hususi) - Yarın akşam 
Halkc\·inde Ziya Gökalp ihtifali yapıla -
c-aktır. Zengin bir program hazırlanmış-

tır. ............... --..- . ......-•• ecek olan ihtiralar. lE>Iden ayırmak maksadite kullanacakları 
S S~nai .~üesseselerde çalışanlar her nevi isim ve ünvanlar ticaret ünva- ünvanı ittihaz olunabilect!ktir. 
lllaı ınuess I .. t l d 1 . dd d"l kt· E Sabık ...... mağa?:ası eski ······ müste-.rı,.~ b' ese er mus a ı cm erı ay- nı a e ı ece ır. ndüı-.trı, ticaret, zira-

- ır m ,__ el il b b ciri .... . . halefi gibi diğerine> ait isim \'e Jarı . u.lUlv c e ağlı bulunmadık- nt crba ının isimleri, svyadları ve bun-
de ta.k~ırde kendileri tarafından \'Ücu- Iann kısaltılmış şekillen, her nevi şirket ünvan taşıyan ünvanla: ka~·ıt ve tesçil 
"C' getırıimiş olan bütün ihtirlllarla resim ünvanları, sınai ve ticari ve zirai firma- ulunmıyacaktır. · 
S111 ~odellerin sahibi addolunacaklardır. lar; mana ifade etsin, ctmesjn müessese İhtira beratlarının me.~ıyet müddetleri 
._!:. ınaınulfıtm imali ;çın tip hizmetini tarafından kabul edilen kP.Jimeler ticaret 15 yıl olacaktır. İhtira bcratlarından alı
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ na~khu~ari~n~aj~~· ymihükGm-
. !er ilave edilmiştir. Sınai resim ve model ,, Son Post nın mu" sa bakası •• 2 7 !erle sınai resim ve markı>Jnr üzerindeki a ' ' mülkiyet hakkı, tesçil istidasının verildi-

ği tarihten başlıyarak on yılda bitecektir. 

Bu resı·m parçaları kı·mıere aı·t ?. Sınai ve ticari hayatın ı~ap ettirdiği na-
- muskarlığa aykırı her hareket knnunsuz 

Model • """ s· .. • "' ınema artı~ı Frederick Mar1ch 
Son Post k ı 

rekabet sayılacaktır. Başkasının markası 
nı kullanmak, tasdiknnınt-si alınmış bir 
usulden istifade etmek lmnunsuz rekabet 
Eayılncaktır. İlk bakışta ayırt edilemiye
cek kadar benzer bir ~kilde resim ve 
model kullananlar, yaparlar, satılığa çı
karanlar tasdiknameye tE>ı·avü:ı: etmiş sa
yılacaklardır. Tesçil edilsi'l. €dilmesin baş 

.. kasının ticaret ünvanlarmdan istifadeve 
~ .alkanlar sınai mülkiyet haklarına te

diz etmiş olacaklardır. 
Hariçten gelen eşya 

Yabancı- memleketlerden vurdumuza 
gelen eşya ve bunların zarflan üzerinde 
ki markalar kolaylıkla okunabilir şekil
de olacaktır. Aksi takdirde bu eşya güm 
rüklerden yurda sokulamıyacaktır. Her 
üç ayda bir sınai mülkiyet gazetesi neş
rolunacaktır. 

lenceli ve a 0 .uyucu. an. ar.asın~a eğ- Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
ka açtı B ze?gı~ hed.~yelı hır musaba- Şimdi müsabakanın esasını anlata • 
nuına ·1 ugu.n u. musaba kaya ait 27, lım, 40 tane tanınmış simanın fotog- . 

Kanuna aykırı hareket edenler hakkın 
da projeye cezalar konmustur. Bu ceza
lar 50 liradan 100 liraya kadar para ce
zası, üç günden b1r seneye kadar hapis 
cezasıdır. 

ra ı resımlerı neşrediv 
~ oruz. (Devamı 6 ıncı sayfada) 

kat iki nyrı hadisenin bir noktada birleş
tiğini görmüşlerdir. 

Ayşenin ailesi polise yardım olsun diye 
ı:u malümatı vermiştir: 

- Bizım kızımız Halid isminde bir de
likanlı ile sevişiyordu. Onun la evlene -
cekti. Halit de kızı almak istıyordu. Razı 
olmadık. Kızın Halide kuçmış olması muh 
temeldir. 

Garaj sahibi de polise müracaat ettiği 
zaman otomobil alan tanıdık şoförün Ha 
l. t ismidne biri olduğunu söylemiş, ver
diği cşkalin de Ayşenin stvgilisi olan Ha 
lidm eşkaline tevafuk ettiği görülmüştür. 
O zaman iki ayrı müracautın istihdaf et
tiei şahısların ayni şahıslar olduğu anJa
ı-ılmış, takibata bu şekild~ devam edil -
ıniş ve anlaşılmıştır ki: 
Ayşe, ailesi kendisinin şoför Halitle ev 

Jenmcsine razı olmayınca kaçmaya karar 
vermiş, HaJitle sözleşmi5, biribirlerine 
randevu vermişlerdir. Hafü şoför olduğu 
için tanıdığı garaj sahiplerinden birine 
müracaat etmiş, bir iki saat gezmek için 
bir otomobil almış, bu otomobille sevgili 
sinin beklediği yere gitr.ı~ş. sevgilisini de 
otomobile koyarak Edirnrnin yolunu tut
muştur. 

Edirneye varan sevgililer, daha ileri
Y<' gitmcğe imkan bulamndıklarından o
rnda kalmışlardır. Ellerinde bir mikdar 
para olduğundan orada ~k:ımetlerini uzat 
mak imkanını bulmuşlardtr Fakat hazıra 
hazine dayanmaz, ellerindeki para bir 
kaç günde suyunu çekrnış, o zaman Ha
lit bu otomobilin tekerleklerini rehin ko 
yarak bir mikdar daha para tedarik et
miştir. Fakat ihtiyaç ona nihayet otomo
bili de sattırmıştır. Otomobilin paralan 
da suyunu çekince Edirnede oturmak im
kanı kalmamış, iki sevdalı Edirneden ay
rılmağa karar vermişler ''e trenle tekrar 
gizlice İstanbula dönmüşlf'rdir. İstasyona 
gelir gelmez de kendilerine intizar eden 
polis memurları tarafııd:ın yakalanrnış
lnr ve doğruca isticvap edilmek üzere ka
rakola götürülmüşlerdir 

-------• Hindenburg balonu 
kazası münasebetile 

e Şöhret denilen bela! 
Yazan: Selim Ragıp Em11ç 

M uazzam bir kabili sevk balon o

lan Hindenburg zeplini, esraren

giz diye tavsü edilebifocek bir kaza ne
ticesinde Nevyorka inerken bir infilak 
neticesi yandı. Rakiblerinden bir kısmı 
yaralandı, bir kısmı da öldü. Bu, cidden 
büyük bir felakettir. Büyiıklüğü şun -
dandır ki fennin güzel bir icadına karşı 
insanlarda tabü olarak bir şüphe ve bir 
ihtiraz duygusu hasıl olacaktır. Bazı a -
janslar, bu münasebetle izahat verirler -
kcn, hadisenin Alınan milleti için bek -
lcnmedik bir darbe oldugunu kaydedi -
yorlar. Bu balon kazasile Alman mille -
tine bir darbe inmiş olmasının nasıl bir 
münasebeti bulunabile~ği cidden me -
l'ak edilecek bir hadisedir. Filvaki Hin
denburg balonu bir Alman balonudur. 
Bu nevi balonlara merak eden İngilizle
rin, bir iki teşebbüsü muteakıp uğradık
ları feci inkisarlardan sonra bu merak
tan vazgeçtikleri de bir hakikattir. Ni
tekim Fransız milleti de aynı inkisar ile 
bu kabil 1-alonlan yalnız ordusunda kul
lanmakta, fakat sivil havaCllıkta ihmal et
ınektedir. Sebebi, Almonlardan başka 

bunları diğer milletlerin idare edememi§ 
olmalarıdır. Eğer Hindcnburg balonu bir 
kazaya uğramadı ise, ba~a gelen f ela -
ket, nihayet, her hangi bır tren derayyı· 
ınanı veya otobüs müsademesinden fark
sız sayılabilir. Avrupada her gün bu ne
vi bir çok kazalar olmakta, fakat bundan 
dolayı kaza olan memleketlerin milli şe
reflerine hiç bir nakise arız olmamak -
tadır. Spor sahasında mağlup olan bir 
temsili takımın mağlubiyeti nasıl ki tem
sil ettiği milletin namusun~ hiç bir leke 
getiremezse, bu balon kazasının da milli 
şeref ve haysiyetle hiç bir alakası yok -
tur. Bu, sadece esef edilecek, husule ge
!en kurbanlardan ötürü teessür durula
cak ve zabıta vak'ası hududunu geçmi -
yen bir kazadan ibarettir. 

* Muhakkak ki meşhur olmanın en bü -
yük azabını çekenlerden biri de sabık 

İngiliz kralı ve Ia-
Şöhret bik Windsor Dükü 

denilen beli! olan zattır. Bed -
baht adam, kendi 

bildiği bir hayat yaşamak için değme fa
ninin katlanamıyacağı azim bir fedakar
lıkla dünyanın en haşmetli tahtından da
hi vazgeçmeye razı old•t. Fakat, dediko
du meraklısı insanların her şeye burnu
ı:u sokmak isteyen kötü tec<>ssüslerinden 
yakasını sıyıramadı. 011\: adım adım ta
kib eden ajans haberlerinin bu adama ne 
derece eza verebileceğini anlamak için 
insanın, fazla bir şey değil, sadece bir in
san olması kafidir. Şöhret hakikaten ve 
çok defa bir baş belası oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 

Maliye Vekili 
lstanbulda 
Vekil hareketinden evvel 

lstanbul sana}'icilerile 
görüştii 

Ankara, 7 (Hususi) - Maliye Vekili 
bugünkü trenle İstanbul& hareket etmiş
tir. Vekil Pazartesi günü buraya döne
cektir. 

Vekil hareketinden eV\·e:l İstanbul sa
nayi heyetini kabul etmiştir. Sanayiciler 
muamele, ve istihlak v~rgilerinin daha 
esaslı hükümlere bağlanmaSinı, nisbetleı 
de tenzilat yapılmasını, ıhracat için ko
laylıklar gösterilmesini istemişlerdir. 

Katil Abdullah ve 
Tevfik yarın geliyorlar 

Adana, 7 (Hususi) - İstanbul tev· 
kifhanesinden kaçan ve burada yaka· 
lanan katil Abdullah ve Tevfik, isteni
len tahsisat geldiğinden, yarın :sabah 
posta trenile 3 jandarmanın muhafaza· 
sı a ltında İstanbula gönderilecekler • 
dir. 

Beşinci Umumi Miifettişlik 
Ankara, 7 (Hususi) ·- Dahiliye Veka

leti beşinci umumi müfettişlik kurulma
&ma dair lıiyihayı Başvekalete vermiş -
tir. 
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BUyUk f llm mUsabakası 

SARAY Sineması 

Yolcu salonu deniz 
kenarına yaphrılamıyor 

Bir karikatür ve 
Bir fotoğraf 
Sergisi açılacak 

Rıhtımın temelleri çürük olduğu için binanın çökeceği İst.~nbul f~.stivalinin spor programın 
1 ld 1 • b• k J l k • d.l k da yuzıne musabakaları, yelken ve kü-

an aşı ı. sa on genye ve ır at 1 o ara ınıa e 1 ece rek yarışları, güreş müsabakaiar1, fut-
bol maçları, halk yarışı, kılıç ve kal -
kan oyunları ve halat çekme müsaba
kaları vardır. 

Sergiler programına nazaran Güzel 
San'atlar Akademisinde bir portre ve 
Peyizaj sergisi, Sultanahmette bir ka • 
rikatür ve küçük san'alar sergisi açı· 
lacaktır. 

Sultanahrnette açılacak olan sergiler 
için aynca bir paviyon yaptırııamadığı 
takdirde yanan adliyenin karşısındaki 

Halkın tehacnmune maruz kalıyor. Herkesin mllsnbakava istmıkini tenıin 
için mnsabakanm 2 inci ve 3 Uncu filmlerini bird~n gÖsteriyor. 

Müsabakanın 2 inci filmi Müsabakanın 3 On.en filmi 

DANS DEVAM EDiYOR 
Baş rolde: 

ZARAH LE AN DER 
12, 35 - 3, 15 • 5,55 de 

SUVARE SAAT 8,45 DE 

PATRONUM... KOCAM 
Baş rolde: 

CLAUDETTE COLBERT 

HER 

(Franauıca a özlU) 
2 • 4,40 - 7,20 de 

2 FiLM BiRDEN 
Bu haftanın biletleri, mnsabakaya girmek hakkını veriyor. 

.. ___ • Gl,ede mU .. baka cetvelhıl isteyiniz. 

SAKARYA Sinemasında 
2 güzel ve milntahap filmden mürek kep zengin program : 

Görülmemiş Fransızca bir tilm 1 ve ıonsuz muvatrakıyetler kazanan 

Fil OYU TAKiP EDELiM 
tarihi hamam açılacaktır. 

Bu sergilerde festivale iştirak eden Baş rollerde : ( Follow the Fleet) 
Türk, Bulgar, Yunan, Romen, Macar Baş rollerde 

HUŞUSi TEŞKiLAT 

GEORGE ERNST • BETT• ve Yugoslav san'atkarlarının eserleri PRED ASTAIRE 
teşhir edilecektir. DAYIES ve RICAR DO KORTU ve GINGER ROGER• 

&~~~~~adabir~M~ ~~~~~~~~S~u~v~a~r!e~~~t~8~~~n~b~e:r~2~~~~b~k~d~e:n~~~~~~~~ 
raf sergisi açılacak amatör ve profes-

ÇürüJc olduf}u cınlafı lan Galata nhtıtm yonel fotoğrafçıların aldıkları resim • 
Gala tada Gümrük idaresile liman 1 den binanın salon kısmı bir katlı ola· ler teşhir edilecektir. Sergiye iştırak 

hanı arasında yıktırıl~n binalar yerine caktır. Sahanın arka kısmı sağlam ol· edenler ?_iri .tsta~b~l~n. bedi~ man.zara· 
yaptırılacak ~lan yenı ve modem yol- duğundan Ilınan, muhafaza, gümrük, !arına dıgerı tanhı abıdelerıne aıt ol· 
cu salonu işinde bazı arızafar baş gös- polis teşkilatının yerleştirileceğı daire- ~ak üzere iki resim vereceklerdir. Re-
termiştir. ler tarafı iki katlı olabilecektir. sımler halka teşhir edildikten sonra 

Binanın rıhtımın kenarına kadar u- Fakat bu kısmın bütün teşkilatı a- festival nihayetinde jüri hcy'eti tara-
zatılarak gelen yolcuların vapurdan labileceği şüpheli görülmektedır. Bina fınd?n resimlerin birinci ve ikincileri 
doğruca salona girmeleri evvelce ka- 300,000 liraya yaptırılacaktır. Profe • tes~ıt edilecek ve sahiplerine mükafat 
rarlaştırılmıştı. Fakat bu sahada yapı· sör Depe salon teşkilatı hakkındaki verılecektir. 
lan tetkikler neticesinde rıhtımın bu izahatla beraber Türk mimariarı ara· Trenler ve vapurlarda yapılacak ten 
kısmının hatta iki katlı binayı çekme· sında açılan müsabakada vücuda geti- zilat.1?eselesi üzerinde de görüşülmüş 
ğe kabiliyetli olmadığı, eski rıhtım şir· rilen plan ve maketler de verilmiştir. t~nz~latlı t~rifeler tetkik edilmiştir. 
ketinin ihmali yüzünden temellerın Profesör, bunlardan bazı parçalan ala· r estıval nıunasebetile neşrolunacak el 
çürük olduğu anlaşılmıştır. Binaena- caktır. PJanın iki aydan evvel bitmi· ı programı .iç.in yapılan kapak .~e~mi ?1Ü· 
leyh bina bu kısma uzatılacak olursa yeceği anlaşılmaktadır. Isa bakası ıçın ressamların gonderdık • 
göçmesi tehlikesi göz önüne alınarak Binanın inşası da bir sene sürecek- leri resimler tetkik edilmiş ve miısaba
evvelki planda tadilat yapıiması zaru- tir. ı ka netıcesi tesbit edilerek belediye re· 
ri görülmüştür. Baştan aşağıya bozuk olan Galata isliğinin tasvibine arzedilmiştir. Reisin 

Bununla beraber bu sahanın birden· ve Sirkeci rıhtımlarının tamirlerine 1 tasdikınden sonra netice ilan edilecek· 
bire çökmemesi için de esaslı tamirat büyük bir faaliyet ile devam edilmek- tir. 
yapılmasına karar verilmiştir. Pland& tedir. Tamirlerin, üç seneden evvel bi Müteferrilı : 
yapılan tadilata göre bina rıhtım kena- tirilemiyeceği anlaşılmaktadır. 

rına kadar uzatılmıyacaktır. Rıhtım Denizyolları idaresi Tophanedeki Gayrimübadiller izahat istiyorlar 
kenarının oldukça gerisinden fnşaata yoku salonu yanında bulunan motör 1 

Eski Bombay Valisi şehrimizde 

Hindistanın eski Bombay valisi B. setmekte ve tabii güzelliklerine hayraJJ 
Hamit Ali, Ankara ve İzrnlri ziyaret olmaktadır. 
ettikten sonra şehrimize geımiştir. B. Hamit Ali bir ay kadar şehrimiz" 

B. Hamit Ali gerek hükumet nıerke- de kalacaktır. 

zimizde, gerek İzmirde gördüğü inşaat Resimde eski Bombay valisi ve re" 
ve faaliyetten büyük bir takdirle bah- fikası görülmektedir. 

başlanacaktır. Fakat geri tarafın bir ve sandal itı..sıat ve tamirat atölyesini . ~ayrimübadiller na~ma Ankaraya 
kısmında da gene arazinin altında de-ı kaldırmağa karar vermiştir. Bu atölye gıtmış olan murahhas, Is~anbula dön· 
nize doğru çöküntüler tesbit edildiğin· daha müsait bir yere naklolunacaktır. düğü halde y~.an işler hakkında Gay- ACIKLI BiR ALOM. 

rimübadillere izahat vermediğinden U 
Poliste : ı Deniz işleri : ~?~!imübadi~l~r bir toplantı yapmağı Ölü General Hasan Edibin kızı, Ölü D oktor Yarbay Necibin eşi, istiklal sa • 

Bir kamyon bir çocuğa çarpb K aradeniz V alanaiyada bekliyor duşu?.me~tedu le~. .. . . . . . vaşında tehit düşen yüzbaşı Ahmet Yüın ninin ve Ziraat Bankası şeflerinden 
Dün öğleden sonra Ortaköyden geç 1 . . . . Dun. b~r g~yrımubadıl rr:uharrırımı- Osman Ali Berkmanın annesi, Ankara Hukuk Fakültesinde Profesör Sübeyip 

mekte olan Ahmedı·n ı'dares'ındekı' kam ispanyada sefarethanemıze ıltıca e· ze dcmıştır kı: . , t Derbilin kainvalidesi Bayan Hayriye Be rlı:man bir senedenberi müptela olduğu 
yon bu civarda oturan yedi yaşlarında 'den bir çok I~panyol asılzadelerile ora- - Vaziyetin:iz ç~k .bozue<. ur. B~Jhas- hastalıktan kurtulamıyarak dün gece A'nkarada Yenişehirdeki evinde vefat 
Cemal adındaki çocuğa çarpmış ve da bulunan tebaamızı alnıak üzere Va- sa .. az .~0~0 sahıplerını~. ~.azı~etlerı P~k etmiştir. 
kaçmıştır. Başından ve vücudunun ıansiyaya gitmiş olan Karadeniz vapu· rı:uşku~?ur. Bo~o.lar. du~uktu~. Bu gı: -
muhtelif yerlerinden tehlikeli surette ru bir kısım mültecileri, tebaamızı al- d_ışl.e yukselm.~sı ıh.~ım~lı. deai; ok~ur; b~
yaralanan çocuk hastaneye kaldırıl • mıştır. Fakat bir kısım mültecilerle te- la~ıs daha du~mes~. ıhtım k -r?ktuı. 

ISTANBUL 
1 LAN 

TRAMVAY ŞiRKETiNDEN: mıştır. Şoför bilahare yakalanmıştır. baamızın Madridden Valansiyaya gel· Mulga muhtelıt mubadele omısyo -

B
• k ı..-;:...,,l k kurtanld nundan maliyeye intikal eden paranın ır çocu uvgu ur en ı meleri uzadığından vapurun hareketi d b' . b t d . . d b z b İstanbul Tramvay Şirketi, tenzilatlı tarifeden istifade etmek hakkını ve· 
A ck>l tahl' . . a ır nıs e aıresın e. a ı '>nosu az k 1' k l d l r b na u ıs~yesıne mensup can- gecikmektedir. olanlara fazla, çok olanlara daha az 

0
_ ren me tep ı art arın a yazı ı ta ımata göre, unları mektep direktörlerine 

kurtaran Fahreddın Beykozaa Dalyan 
1 

k t . . . . t' Ankara . tasdik ettirmelerini ve aksi takdirde 1 O Mayıs Pazartesi gününden itibaren 
. k 1 . d k d . d b' . . İltica edenlerin çoğalması dolayısi- ara evzıını ıs ıyoruz. ya gı . t b lm - ll . d k li k -i'r d' ıs e esın en geçer en enız e mnın d hh d. b' . , atmı'n d' • mu e er o ıyacagını e erın e me tep artı bulunan universite ve ı-

h l k ld - .. .. .. le daha bir vapur gönderileceg-11 dog· ru en mur asımız an ızı • e ıcı - k b . h 
ça a ama ta o ugunu gormuştur. Der <leğildir. izahat alamadık. Bir toplantı yaparak ger me tep tale esme atırlatır. Direktörlük 
hal soyunarak atlamış ve dokuz yaşın· kendisinden izahat istemeği düşünmek- lll•••••••••••••lıııl ~ 
da çocuk olan bu zavallıyı kurtarmış • lzmirde deniz t etkikab tey'z HAFTANIN EN GÜZEL PROGRAMI ' 
tır. Tahkikat sonunda çocuğun rakı ı · ... NIJbelçl 
fabrikası sahibi Recainin oğlu Faik ol· İktısat Vekaleti Baş Müşaviri Fon· - - ....... T .. ··-E-Ş--E .... K .. ··-K····o·····R·---- SUMER Sinemasmda Eczaneler 
duğu anlaşılmıştır. der Porten İzmire gitmiştir. Fonder d1r. &eana aeatlerl B -bet ı ı ı dar' Metr6k bir otomobil bulundu Porten orada Deniz banka esa:.- cılacak Ben, Sivas İlbaylıg~ının Kangal kaza _ a rece no c o an eczaneler şan .u · 

T A M A R A 
İstanbul cihetindekiler: 

Evvelki gece Bec;:iktas,ta devriye ge- deniz müesseselerinde esash tetkikler sma bag·ıı Davutog~ lu kö~·ü halkından o- Stt.at 2 112 da: -ı J Aksarayda : <Pertev>. Beyazıdda : (A • 

zen polisler, Kılıç Ali otomobil durak yapacaktır. Müşavir bilahare Mersin lup müptela olduğum Zatülcenp ve onun aadorı. Fenerde : CEmilyadil. Şehrenıf· 
yerinde sol çamurluğu ile sof tekerle- limanına gidecek ve orada da tetkikler 1 neticesi Akciğerdeki ab.,t·nirı acısını beş • 4 de M ARİ NE l l A nlnde : <Hamdi). Karagümrukte : cFU· 
ği ve sol projektörü kırılmış ve kapı· yaptıktan sonra Kar"deniz lımanla - r.y çekmiş ve 84 kilodan ()0 kiloya indi- ad) . Samatyada : <Erotuosı. Şehzadeba· 

k 1 ). 1 k T A M A R A tında : (İ. Hakkı). Eyüpte : <Arif seşlr>· ları i it ı o ara duran bir otomobile rmda tetkiklere başlayacaktır. O-im halde istanbula gei•"rek tedavi için • 5 112 da: b Emlnönünde : <Aml•sya). Kuçiııtpszar· 
rastlamışlardır. Bunun bir t,naftan bir Cerrahpaşa hastanesinde 58 giin yattık- da : cHulüsi). Alemdarda : ısım Asım>· 
tarafa geçmek isterken tramvay dire • Şehir işleri: tan sonra tamamile kesbı afiyet eôerek Bakırköyünde : <İsttpan>. 7 de MARiNELLA .. 
ğine çarpıp kırıldığı ve ve sahih: tara- ve kilom 86 ya çıkarak mezkur hastane- Be7olha clbetindekiler: 
fından terkedildiği anlaşılmıştır. Oto • F loryada ima r çalışmalan den çıktım. Cumhuriyet iclarcsinin tim- İatlklal caddesinde : (Delil Sudıı, Limon• TAMAHA k • ctyan). Tepebaşında : <KinyolU. Kara• 
mobilin şoförü aranma taaır. Floryada plajlara elektrik verilmiş· sali olan Cerrahpaşa hasta'ıanesinde gör- myde : <Hüseyin Hüsnü). Pangaltıda : 

• 8 1/2 da: 

Bir kamyon tramvaya çarpb tir. Elektrik lüks kabinelere tevzi edil- düğüm mükemmeliyet sayanı şükrandır. Narglleclyan>. Be§lktaşta : (Ali ruza>· 
Taksim, Beyazıt hattınll işleyen 186 mektedir. Yaz mevsimine mahsus ol • Bilhassa Dahiliye mütehas~ma sayın Pro- Botaziçl ve Adalarda: • 

• 9,45 de : MARiNELLA 

numaralı tramvay arabasına Sirkeci· mak üzere Floryaya dog·ru postalar fesör Muzaffer Esat'ın gerek bana ve ge- _ , ........... -, • • ·-- ·--·---- Öakildarda : <İakelebaşı). S:ırıyerde >. - <Osman). Kadıköyünde : (Bilyük, üçıer : 
den geçerken Namığın idaresindeki Te· yapılması için belediye Devlet demiryol rekse hasta vatandaşlarıı:~a gösterdiği ih- l'derim. Büyükadada : (Şinasi Rıza). Heybeıtde • 

..._ 2 gUzel fllm birde• 4mll 

kirdağı plakalı ve 40 numaralı kamyon Jarı 9 uncu işletme müdürliiğü ile te- timam ve şefkatten dolayı alenen teşek- Çarşıkapı Yıldıı; c.telinde misafir <Tanaş>. ___. 
çarpmıştır. Bu çarpışmad:ı kamyonun masa geçmiştir. Yeni bütçe tasdik edil- kür eder ve gazetenize yazılmasını rica Mürtaza Sönmez .-

kapılarından biri kırılmıştır. İnsanca dikten sonra imar işlerine geniş mik • s=====::===~===----=----------------------·==::==::~~ 
zayiat olmamış, şoför hakk1nda tahki - yasta devam edilecektir. 
kata başlanmıştır. ............................................ ·--··········-· 

lngiltere Tacmm incileri 
SAKARYA sineın"sı. seyircileri 
Ozerinde unutulmaz iz~er bırakacak 
yegane fılın. Ba ... ka hiçbir film ile 
ıdAkası olmadığı gıbı bu harika 

filnıi ile kıyns bHe edilemez. 

Toplantılar : 
Şehremini Halkevinde halk türküleri 

Şehremlnl Halkevlnden: 8 5 1 1937 cumar
tesl akşamı saat 21,30 da üyP.lerlmlzden A
~ık Seyfl, Aydın türkuleri ile orta ve simal 
Anadolu türkülerini çalacaktır Ayrıca Ka
raca oğlanla Aşık Razlden koc:rr.nl:ır sorıt~e

cektlr. Konser için davetiye yoktur, herkes 

1 gelebilir. 

BUGÜN 
i PEK 2 Türkçe film birden 
Sinetnasında 

1 - DÜNYA KOMiKLER KRALI 

LOREL VE HARDI S~R~E:ltE1R 
Yeni · BUyl\k • dayanılmaz derer.ede komik sahnelerle dolu hllyOk komedi 

2 HA LK KAHRAMANLARI 
•=-s-•s;;mız--. Büyük aşk • Kahramanlık ve ıergüzeşt filmi • .----• 



SON POSTA Sayfa 5 

... 

Konyalılar su sıkıntısı 
çektiklerini bildiriyorlar 

1 

Ayvalıkta Nestren 
temsil edildi 

Trakyada zirai sanayide 
büyük inkişaf var 

l 

~n Konyada su deposunun bulunduğu Alaeddin tepesi . 

llın i~:dan Yazıldığına göre Konya -jlerde çeşm~ler muntaz~ a~a1?~kta
cede d •. su~u şehre kafi gelecek dere· dır. Umunu çeşmeler gunde bır iki sa
Ilere k~gı~dır. Çayırbağı köyünden ve at kadar akmak~adır. ~~lk suy~n;ı bu 
tepes· YUnden gelen sular Alaeddın zamanlarda temın edebılırse ne ala, ak
hatta~d:11 şehre taksim edilir. An.ı si takdirde o gün susuz kalmıya mah
tepedek~ır çok çeşmelere alındığı gibi kümdur. . 
'Yrıl depodan da her tarafa kollar Geçerllerde kenar mahalle-lerdekı 
Çeşnı nııştır. Aşağı yukarı şehirde 460 çeşmelerin bi?'inin başında yüzlerce 
~ardır. Fakat mahalle ve cadde- desti, kova, teneke vardı. Su dolduran· 

Nestrende Tank 1'olürıü yapan genç 
Ayvalıktan gönderilmiştir: Halkevin

de Hamidin Nestren adlı piyesinden 
bir perde oynanmış ve piyeste Tarık·ın 
Endülüs sarayında tek başına söylediği 
sözler büyük bir maharetle temsil e -
dilmiştir. P iyes çok beğenilmiştir. 

Trakyad.a bir koyun ağılı 

Edirne (Hususi) - Son günlerde ya- köylüler şimdi mısır, sisam, bostan eki· 
ğan yağmurlar çiftçileri sevindirdi. mine devam ediyor. 

S -------- .. -- !ardan en kuvvetli birisi ben evvel dol-
e rgende l ~cuğum evde ağlar diyerek 

Aksarayda maliye teşki lAtı 
Aksaray (Hususi) - Aksarayda sa -

yım yoklamalarına başlanmış ve 9 kol -
dan tertip edilen sayım heyetleri köy -
lere gitmişlerdir. Aksaray vüs'at itiba
rile büyük bir kaza olup varidatı da he
m~n bir çok vilayetlerden fazla bulundu
ğu halde maliye kadrosu pek dardır. Ko-

Yağmurlar Trakyayı baştanbaşa bere· Göçmenler tarafından getirilmiş olan 
ket kaynağı haline gelmiştir. Bu se • ıyi ve çeşitli tohumlar dahi serpilmek
ne ekilen hem daha çok hem daha çe - tedir. Bir kaç yerde (Güne bakan ay 
şitlidir. Göçmen evlerini son kalan kı- çiçeği) yağ fabrikaları kuruluyor. 
sımları yapısı, ilk bahar ekim faaliyeti Her yerde kurulan temiz ve fennJ 
alabildiğine gidiyor. Vekaletlerin tam köyler, mahalleler karşısında eski ve 
vaktinde yatiştirdiği tohumlar mayıs yerli köylerde kalkınma programlan 
ayında dahi ekilecek. Kuşyemı eken ve candan çalışmaları devam ediyor. 

Bu yıl dahi 10,000 ev yapılacağı anla
şılıyor. Bütün Trakyanın sağlık duru
mu iyi, sıtma savaşı devam ediyor ve 
bu sene genişliyor. Köylü, hizmetinin 
hafiflediği mayıs ayı içinde en küçük 
köye kadar yapılan talimata göre köy
lerin temizliğine hız verilecektir. 

Se/e b ~? şunu, bunu ite kaka, b~~ır~, çağıra çeş-
r erllgı var me başına gitmiş, destısını doldurmak-

Serg~n· v· ta olan birisinin destisini çeşmeden çek· 
hıizde k.: 1 ızede (Hususi) - Nahiye • miş desti kırılmış ve bir kavga başla-
t.. oy eri ·ı b' ı· b ' ıgı vara ı e ır ıkte yol sefer er- mıştır. Kavga neticesinde ı ı desti ile 
deki bü~~ Kasaba ve köyler dahilin - 9 teneke kırılmış ve ezilmiştir. Halk 
Çamurdan n Yollar kaldırımlanmakta, bilhassa yaz günleri her yıl bu sıkın
da köy]., . es:r kalmamaktadır. Yakın· tıyı çekmektedir. Bunun sebebi bugün 
la "rı bırb· ı · b - ı · k 1 · tın da ır erme ag_ıı aca yo - sehre gelmekte olan suyun şehır halkı 
hi" Yapılma b ı kt N • · · · .re .l\ıtüd" .. sına aş anaca ır. a- nın ihtiyacına katı gelmemesıdır. Ya -
rrı. uru Febın· .. h" 

Uhtar1 Han E . ı Onder ve na ıye kında getirilmiş olacak Dutlu suyu şeh-
lışrnaktadırl 1 ngın bu sahada çok ça- rin bütün su ihtiyacına kafi gelecektir. 

ar. Fakat bu suyun kenar mahallelerdeki 

kızırcahamamda bir posta 
k. memuruna ihtiyaç var 

ızılcaha 
Zın teigr f nıanı (Hususi) - Kazarnı -
~alnız b~ ve posta ve telefon işleri 
lialbuki ~r nıenıurla çevrilmektedir. 
kezidi azamız otomatik telefon mer-
v r. An.k . 
esair b' ara, Zonguldak, Istanbul 

l'esi Y 
1 
ır Çok yerlerle telefon rmhabe-

çeşmelere isale edilmiyeceği sö~~en -
mek1e ,bu şayia da fakir balkı mutees
sir etmektedir. 

Kızıl dizede bir 

ca kazanın varidatı umumiyesinin tahsili Dursunbey pazan 
'ld ta f k d Dursunbey <Hususi> - Kazamızda ha!ta-4 tahsı ar ra ından yapılma ta ır. d ik' " k b" ·· 

1 
dl 

11 .. . . . . a ı gun urulan pazar ır gune n r -
Yuzlerce kılometre mesah<ıı sathıyesı 0 - mlştir. Kararın tatblkına bir mayıstan ltı-
lan bu kazanın 8 tahsilctardan aşağı ida- baren başlanmıştır. Belediye çarş1yı kapatan 
resi güçtür. Aksarayın '!çaydan 160, fakat bir takım dükkfmların yıktırılmasına karar 
hakikatte 320 köyü olup komşu Arapsun vermiştir. 

"d t m· · 16 18 bın' Su şehrinde sünnet diığünü kazasının van a ı umu ıvesı - .. 
· . .. .. Su şehrinden blld!rılıyor: Burada muazzam 

Jira iken Aksarayın yalnız Eskil koyu - bir sünnet düğiinü yapılmıştır. 58 öksüz ço-
nün hayvanlar vergisi tahakkuku 20 bin cuk hükümet tabibinin neznreU altında sün
liradır. Bu misal de kazanııı büyüklüğü- net edilmiş, hepsine birer öğünlük yemek da
ne bir delil teşkil eder. Maliye Vekaleti ğıtılmıştır. Sünnet olan ço:uklara Cumhur!-

. . • . yet okulu talebeleri bir musamere vermiş -
buradakı teşkılatını genışletırse Aksa - ler, İstlklAl piyesini temsil ederek öksilz kar-
rayda mali işlerin sür'atle görülmesi te- deşlerinl eğlendirmlşlerdir. 
min edilmiş olur. Muğla ve l\lilaslıların balhar gezileri 

Türk düğünü 
Mllt\s (Hususi) - Bir mayıs b:lhar bayra

mı münnse'bet!Je Milas orta mektebı talebe
leri Küllüğe, Muğla orta mektebı talebeleri 
de Burdura gitmişlerdir. Milaslılar Küllükte 
akfamn kadar kalarak tekrar otomoblllerle 
dönmüşler, Muğlalılar seyahatlerini iki gün 
temdld etmişlerdir. 

Karamanda a rleziıen sondajı 
menfi net ca verdi tıa rağ~ız bu .~atla yapılmaktadır. Bu

bir " en llludür Ahmet Sezenin hiç 
.rardını Karaman (Hususi) - Sulama ve zi-

Celi günd" cı~.1 yoktur. Bu sebeble ge - • raat işleri üzerinde tetkikler yapmak 
ki~- Uzlu telgrafhaneden bir da • 
~ ayr lın üzere kazamıza gelen vali Cemal Bar-tadır li 1 asına imkan bulunmamak • dakcı Konyaya dönmüştür. Yapılmak-

Si"' · · ususne bundan sonra yaz mev-
.. ,1 Olm k ta olan artez:yen ameliyesinden iyi ne-

ları aç 1 a dolayısile sıcak su banyo- tice alınamamıştır. Zengen deresi civa-
caha ı acak ve bir halk kütles: K1zıl- rındaki ameliyeye nihayet verilmiştir. 
~ti ~a:ı _dolduracak, telgraf posta iş- Makineler ve borular sökülmüş ve su-
ltit b nısbette fazlalaşacaktır. O va- yun deliği çimento ile kapanmıştır. 
§a~ tneınurun bu isleri tamamen ba- İkinci kuyu Göztepe köyü civarında 
tayı sı için duçar dlacağı müşkülatı açılacaktır. 
bir ::1ek Zaiddir. Binaenaleyh şimdiln{ Mutta çekir vge ml:cadelesi 
lunrn ~nıur daha ilavesine imkan bu· Kızıldize Ağrı vilayetine tabi köylerimizden birinin adıdır. Bu köy halkı ka-
~ahs~sa hiç olmazsa - yaz mevsimine ınilen Türktür. Buraya yerleşmelerinin üzerinden asırlar geçtiği halde adetle- yapllacak 
&un g" 

0
lrnak üzere - bir yardımcı ol- rinin hiç birinden fedakarlık etmemişlerdir. Neşrettiğimiz resim Kızıld!zede ~ir Karaman (Hususi) - İçel vilayeti-

tilt ~~n:eril~esi telgraf, posta, otoma· düğün esnasında raks yapılırken alınını ştır. Bu resimden de anlaşıl~cagı ~eçhıle nin Mut kazasına bağlı Arablı aşireti ,_ 
ttlekt e on ışlerinin aksakhk göster - öz Türkler arasında kaçma yoktur. Kadın erkek bir arada oturup egJenebılmek- nin yayla tepesi olan Eğriceala~ ve 
~llııd~n "Vikayesi için zaruri ve çok lfı- tedir. Resimde de kadın ve erkekleri bir arada ve elele oynarlarken görüyoruz. Meydan mevkilerinde 15 sene'lir Ital
~ X işaretli ge1indir. yan çek!.1esi mevcud olduğu &nlaşıl -

::::::..~ı:::ı.:::::::.::=============:::x:==:ıır:::-===-,..,,,=========::::::1================== mış ve bu mevkilerde mücadele yRpıl

...... 'l' 
' um Y ı ınde bir karar 

Bey ... 
... Belediye, \ npurlar, traın 

vaylara .. 
... Sinemalara nasıl girilir 

diye bir talimatname hazır~ 
lıyonnuş .. 

Hasan Bey - Bunun için 
talimatnameye lüzum var 
mı bilmem, herk(>s buralara 
tekmeyle, yumrukla, tokatla 
girileceğini bilmiyor mu ? 

madığından çek;rgeler çoğalmıştı. 
Geçen yıl başlıyan mücadelede mü -

kellef usulile \'e çarpma suretile çe· 
kirgeler imha edilmiş \'e sil!fe bırak -
masına meydan Yerilmemişti. 
Bu yıl da Mut kazasına bağlı köylerde 
çekirge mücadelesi yapılmasına karar 
yerilmiştir. 
....... 1 •• _. _. _. _. -------

1_ . Halkev:eri neşriyail-1 
KONYA - Konya Halkevl tarafıııdan hl'r 

ay çıkarılan bu değerli mecmuanın 6 ncı sa
yısı da intişar etmiştir. Bu sayıda Konya!~ 
yazıcıların Konya ve havallsi tarihine, hal
kiyatına dair özlu yazılan vardır. 

AI.TAN - Eli\.ziz Halkevl organı olan bu 
mecmuanın 25 incl sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da Harput şairlerine dair enteresan blr yazı 
ile Elô.zlz halkiyat ve tarihine aid makaleler, 
ı;ençllk şiirleri vardır. 

İmar ve yol faaliyeti 
Asfalt yol bu sene eyl\.l ve en çok 

birinci teşrin içinde İstar b.ılu Lülebur
ğaza bağlıyacak ve oradan Edirneye 
kadar da eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bütün şehir ve kasabalarda, köyler
de imar hareketleri görülüyor. 

Devlet Demiryolları yeni karar ve 
tarifeleri hem büyük bir halkt Trakva
ya çekecek, he/ de Trakya halkını. ve 
mallarını kolay ve ucuz olarak taşıma
sma yarayacaktır. Halk bur.u mayıs 

ayı içinde bekliyor. Devlet Demir ve 
Denizyolları idaresi mlidürleri umumi 
müfettişi general Kazım Diri'kin ya -
nında toplanarak bu işleri konuştular. 
Şimdi mevsim geldiği için mandıra

lar temiz ve fenni tarzda ve 
daha çok titizlikle açılmaktr. ve 
Sıhhat Vekaleti doktorları tarafından 
tetkik edilmektedirler. 

Bu yıl hayvanlara çok iyı bakılmış. 
Ziraat Bankası koyun sahiplerine 250 
bin lira kr< açmış \'e (75) kooperatif 
harekete geçmiştir. Tabiatın da yardı
mına uğrıyan çiftci ve m:ı.ndıracıların 
yüzü gülecektir. i • • • • • • • • • • • • • ~ • ,..., d• • on~-...:...; .;;;;;; 

1 
E ir Doktorun ' 
Günlük Cumartesi 

! Notlarından 
Tansigoıı 

M'- s elesi 

(*) 

Doktorlann ve halkın dlllnde dönüp do
l~an bir tansiyon meselesi var. Tansi
yon demek kanın tazyik kuvveti df'mek
tir. Sağlam insanlarda ya§ llerledlkr.e 
tansiyon da tabii bir nisbcttc yavaş yu
vaş nrtmağa ba~Inr. Bu umumi bir kaide 
ise de mutlak değildir. Bazan yaşlı kim
selere tesadiif ediyoruz ki tansiyonları 

bllnkls düşliktlir .. Vaktinden evvel da -
mıır serUlğine ve ihtlyıırlanınğa başlı -
yanlarda tansiyon vaktinden evvel ytik
scllr. o zaman tehlike başgösterlr. Gü
nün birinde damarlarındaki bu gerginlik 
bir damarın patlamasına sebebiyet ve
rir. Knlbde, dimağda ve clğerlerde bir 
takım fenalıklar yapar .. 
Çok sigara içmeyiniz. Alkollü i~kller kul
lanmayınız. Çok et yemeyiniz. Bol sebze 
ve meyva ile ve siıt ile gcçlnmcğe Ç'llışı
nız. 

Tansiyonu ylık ek olanlar çok su lçme
melldlrlcr, çok tuzlu yememelidirler . 

l •) Bu notları kesip saklayınız, yahuı 
bir albüme yapı-ıtırıp kollcltsiyon yapınız. 
Sıkıntı ıam:ınınııda bu notlar bir doktor 
gibi imdadınıza yetişebllir. 



, 

aya 

Bütün kabahat Hansesde mi? 
Elektrik şirketinin kaçakçılık davasına dün dokuzuncu 

ihtısas mahkemesinde bakıldı, sorgusu yapılan 
suçlular ademi ma'umat b~ya:ı ettiler ve suçu 

müteveffa Hansese yüklediler 

SON POSTA 

• -~ , .. ~ "' • • • .t~ ' .· 

Hadiseler 
Karşısında ~ 

Yapmak ve yıkmak 
Eski zamanda adamın birini bir Vila

yete vali yapmışlar. İşe ba~'adığırun ilk 
günlerinde Vilayet mcrkcz.~i geziyor -
muş. Bir çeşme görmüş ve tormuş: 

- Bu çeşmeyi kim yJ.ptırdı? 
- Sizden evvelki valiler. 
- Ben bundan daha güz~l yü?.Jercesini 

IC ~DIE~ÖVAT 
Kadıköyünde beş yıl 
süren edebiyat sezonu 

A 

Şems:tap mahallesindeki top:antılarda Ali Mükerre 
werakı ve Ahmet Haşimin hiddeti 

yaptınnm. Şemsitap mahallcsind·~kı ihtiyar Mat 
Demiş .. Birkaç sene P,e<.:miş. Yüzlerce 1 ınazel Elıza'nm evinde ben bır oda işgal 

k çeşme yaptıracağını söy1nen va.~i .. bir ~- ediyordum, fakat çok geçmeden bu .oda-
Anadolu Yakasında ku~lar.ılmak şarti- ret edildi ve Jan Lajyanrbn d~ bazı no - b"l t ş Duşunmuş, b 

1 
b b ı 

ne ı e çeşme yap ıra~amı . . . yı bazı akşamlar enim e era er ışga 
le gümrükten, resim muaf ıycli temin ': talar tekrar istizah edilerek. duruşmanın taşınmış; nihayet kendı kcnc1 ne ıtıraf et- eden arkada§lar çoğalmağö başlamıştı. 
dilerek geç.irilen bazı malz.emcden bır clevamı 12 Mayıs sabahma bırakıldL miş: Mehtapsız gecelerde gece saat birlere, 

kısmını, müsaade hilafın"l Rumeli yaka- Bir mahkemede - Galiba ben çeşme yaptıramıyaca - ikilere kadar devam eden toplantı ve 
sında da kullanmaktan drii.ayı açılan da- ğım! sohbetlerimiz sonunda gözler uykusuz -
vaya gümrükteki 9 uncu ihtisasta dün I k•f d•td• Bunu herkese ulu orta s-)ylt>mek te işi- !uktan süzülür, evi yakm olanlar veda -
de h~ öğleden evvel, hem de öğl den SUC U teV l e l l ne gelmemiş; şehirdeki ç~mcı1in yıkıl- laşıp gider, uzaktakiler, bilhassa tstan 
sonra devam olundu. İstanbul Ağırceza hakycıi salonunda, uıasına emir vermiş: buldan gelenler çoktan kendi odasında 

Elektrik şirketi erkanu•dw ve memur dün akşam üstü bir sahtekarlık davası - Aman, demişler, ne yapıyorsun? İyi uykuya varmış olan pansıyoncu matla -
lanndan bazılan aleyhindcJd bu duruş- görülürken, duruşması yapılanlardan bi- kötü bir çeşme var .. Ba~kası yapılmıyor .. mın kapısını tıklatarak zavallıyı uyan • 
manın, bundan evvel de bütün gün süren ri, tevkif edildi. Bari o yıkılmasın! dınr, birer yastıkla yorgan isterlerdi. Bi-
safhasında umumi direktör pamına birin Duruşması yapılanlar, fıç kişidir: Ke - Vali başını sallamış: zim altmış beşlik matmazel de hiç söy -
ci derecede imzaya salcihiyetli Jan Laj- mal, Rıfkı ve Orhan. Bur.laıdan son ikisi, - Karışmayın işıme, si~in kndar ben lenmedcn kalkar, her zamankı güler yü-
yanla baş mühendis Jül Gilleri sorguya resmi evrak üzerindeki rnhtekarlığa işti- de bilirim .. Yaptırmak için uğrastım. Fa zü ile ne yapar, yapar, heıkese bir yastık
çekilmişlerdi. rak ettikleri iddiasilc h:ı:Cyı>rine verilmiş kat güç iş .. Bir türlü yaptıı .. madım. Yık- hı bir yorgan yaratırdı. Ben karyolama 

Sokakta yüzlerini kapamak suretile, çe !erdir. tırmak yaptırmaktan çok kıllaymı~. Ye- :-ahiptim. Fakat köşedeki uzun sedirle, 
kilen resimlerde yüzlerinin görünmeme- Dava mevzuu, hayli e11terasandır: Di- !lisini yaptıramıyorsam, c>.:ki ... ini yıktır - geniş iki koltuğun mihmanları sık sık 
sini temine uğraşan dava edilenlerden bir yarbekir ve benzeri uzal· yerlerden gıl- mak ta elimden gelmez d<'gıl ya; hiç ol- değişirdi. Odada boyle gecelerde yalnıa 
kısmı, mahkeme salonunda resimlerinin ya para gönderiliyormuş gihi telgraf ha-1 mazsa, ileride: ilham bulutları değil, ngara dumanları 
Glınmasını istemediklerini hakime söyle- valeleri tasni edilmiş, kcn<lıJcri ve mu- ·- Burada bir çcsmc v<ırdı. kim yık-! cia sabahlara kadar dalgalıınıp dururdu. 
mişler, ve bunun üzerine hakim Atıf, o lıayyel bazı kimseler nnmına ihbarna- t;rdı? Yatmadan pencereleri açıp odayı ne ka- Ahmet Haşim 
nndcn sonra salonda bu aavadan dolayı meler yollanmış ve mesela yolda müvez- Diye sorar la rS<ı benim ym tı ruığım ı söy dar havalan dırsak nafile.. Kafasına" yor- misafü gelenler hikayeci DoktOr 
duruşmaları yapılanların ıesimlerinin çe zii önliyerek . yahu, bin<ı '!Hıin yerden pa lcrler. Böylelikle kendimı hntırlatrnış o- ganını, yorganının üstüne de ~ardesu ve- Celal, hem şair hem içtimaiyat ıne. ~ 
kilmemesini bildirmiştir. ra gönderilecekti. Havai~ flC'ldi mi? .v.s. !urum. ya ceketini çekenler beş dakika .ge.çme- sı Haşim Nahid, romancı ~eşad :ıurı. ~ 

B d hasebe kontrol şefi gibi sözlerle para ele gedrrneğr tcşrbbüs * den tekrar yastıklarının nJtındakı sıgara 1 karıda halini anlattığım Ali Muke~ 
E ~n F?n s~nra mu :ı geçilmiş. fakat .edilmişse de, yapılan yobııı. iş, zamanın- Elli beş sene san 'at n edebiyat için paketlerine sarılıyorlar ve alçak tava - bütün Kadıköylülerin pek iyi ta "' 
b m ;F"".? ·~;:ıusunk tlon tercümon da öğ< nibn;ş, tahkil<ata l(irişHmiş ve so- ağraşımş ve birçok kıym<•.li eserler ver- ııa yeniden dumoıı ball<ılnrı savurmağa R "d Posazade Akif (büyük Reşid "-

u sıra a gumru avu a · d 1 nunda bu üç memur m11htPli1 cihetler- miş olnn Halid Ziya Uşaklı1,ril hakkında ba:JıyorlardL Zaten saatlerce süren eğ-1 de~\ bi/ baskası) Yunani tarzdaki 
~-:in el;:::rik ş:k: ~··~~;ı~:;,".,;'7, o den ve muhtelif der..;.lerJe ilgili görüle- söyJenilenJeri duyduktan so_nra yukarıda 1 Ie~e<>li edebiyat münaka~lwna rağmen ıe".8~: bu yoİun t~k yolcusu Salib ~ 

u nu 
0 

ya a r ' PgtŞ ~.rı d : :-ek takibata uğramışlar. yazdığım ~ıkra ~~l~.a ge!ca . . . 15kırdıyı kesip kolay kolay uykuya var- (aramızdaki samimi hitubımızla Y~ i_ 
teğind~ bulunm~şlar~ır .. Tercumanı~ bog B'ir düzüne şahidi olan bu davanın l~alı.d. Zıya gıbı ~u~l!:rc~sını YPtıştıs·c:- dığımız da yoktu. Yusuf Ziya, Faruk Na Salih Zeki), Altıyol ağzındaki Fecıt 
ru tercüme ettiğı nctıcesın~ varılara • u _ d d d" , .1 h"tl eeğımızı, zannetmıştık.. Zaman gcçtı .. iı"z A. ıı· Mu-kerrem (şimdi Arnavudlukta- .. . . h'b" C d t ve ka..cı d M • ·ı . t ğ" dd l tu dünku uruşmasın a ın.en• en şa ı e- B kt k k. . . B . . J ' tuphanesının sa ı ı ev e •-r dll es.ştın me ıs e ı re 

0 unmuş r. re müteaddit sualler sorulciu, etraflı cc- a ı ·ı yetışmyıor. arı yctışmış 0 anı dır) bilhassa aziz misafırterim olurlar - ki ,d b" b hrive zabiti idi--~"' 
k l d d d k ·· ti b · · • c\ e oturan ır a _ Emil Fişşer, şu cevaplan vermiştir: vaplar alındı. yı a 1B~ 

1
a
1
, l"de Zı • gun .n .ır~ndNe: ld 

7 
I dL Yusuf Ziya İstanbuldan gelirdi, Ali zan Yusuf Ziya, AhmP.t Haşim, 

- Ben kontrol servisi şefiyim. Muaf - ır a 1 ıya yctısm •st 1• e 0 u · Mükerrem Göztepede otururdu. Faruk f dd" d 1. a· ı· t böyle top Ondan sonra, daha 5 şahidın çağırılma- n· L'. • Scy e 111 e ge ır ı. ş e 
malzemenin, tahsisi yenuden başka yer ıyc so. rar. nr.sa : . 

1 
Nafiz Kuşdilinde dere. kc>nannda o.tur - dıgvımız gecelerde saat on bire doğııJ sına karar verildi. Bir d;ıvanın Ahmet y t t b kt k k 

de kullanıldığını görmcdım. Bütün mc- - <' ışrruş ı anın, ız onu yı ı · makla beraber sohbetı devam ettırme . k , nı 
Muhlis Tümayın riyasetinde Cihad Ba - n· · · ·· ·· ze Allaha ısmarladık dıyere ) a ~-"' murlann vazifelerini tesbit eden, ölen u- ıye ogunuruz. için israr ve ricamızla kalır, bu rahatsız- . d "Ik çcP"" 
ban ve Abdürrahman Şeref Uzalla te- IMSET j . . • b" dan çıkıp karşıdakı o asına ı • 

mumi müdür Hansesdir. hğa katlanırcJL çırnızde lakırdıyı ır u· Mehmed olurdu. Sonra dn" Öğ S rh ~ sekkül eden heyet, müddeıumumi Sadu- . . Ar M "k ınua un ~ 
leden sonraki celsede, i a taraga ~un da mütaleasını alarak, suçun mahi- " c...~On Posla türlü kapamak ıstemıyen ı l u erb.:1"~~- dım yanımızdaki odasına geçerdi. l\:..aı 

fabrikası müdürü Gibiletti dinlenildi. Bu IJ • ,, nın di. Sedirin köşesinde tortop o up UZU - mcdı"n bı"zun· mahalleye "ksedcn gu""r\11""' vetine nazaran, üç memurdan Kemalin " ~ 
da, şöyle dedi: ;nevkufcn duruşması yapılmasına lüzum Müsabakası: lür, ikide birde ~afasm: kaJ.dıra.:ak: müz arasında nasıl uyuduğunu bile ,_ 

G .. -k ·· ""şya ın Ana·
1
olu yaka - Yahu derdı, o mur"ttıbc oyle kızı- . 

1 
d b"l baha ,MI - umru suz " n u - gördü ve Kemal, derhal tevki! edildi. ( Baştarafı 3 üncü sayfada ) . ' . . . . d" k h k fakat en sessız gece er e 1 e sa 11""~ 

sında kullanılacakken yaniış1ık1a Rume- Reis Ahmet Muhlis; Tilmay, kendisine v •• yorum kı ... Bcnım şıırı ızer en ep ı- dar odasında dolaşıp duran Nedim 
li yakasında kullanıldığım, bana Hanses ı·afını aldık. Her fotografl uç~r parça· r:ık harfleri intihab ediyor. 1 .. _ .. .. . z Uınıı1 
telefon etti. Hanses, bana telefon ettiği tevkif edildiğini bildirince, Kemal, şaşa- ya böldük. Bunları bırbirleri.e karış- Mesele, henüz daha çıkmakta devam bu.~?utun. ~ılgına ~?~:'r~ı. .av~ri kı'JI. 
vakit, yanımda muavimm Necip vardı. !adı ve çağınlan jandarmaya teslim edi- tırdık. Bu parçalardan her gün laalet- eden cNedim, mecmuasındaki şiirine a- orıJınal sınır tezahuru \ .a:d~. b~kı dd/I 

lerek, serbest olarak girdiği salondan tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 1 iddi. Ali Mükerrem, iyinin üstünde saf zaman aynı odada on .. kısının l~ r.k~ Onun yanında da mühenc!is Haşim var- mevkuf olarak çıktı! · k •men dort saat hıç ll 
mış. Hanses, bana .bu a~etlC'ı. yerinden bitince elimizdeki resım paıçc.ları d:ı ı bir yürekle hayatta beliti her haksızlığa ve şa asına rag . dderir:ı 
kalksa mahzurlu mudur?> diye sordu. Gazi köprüsü inıaatı bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resim ı tahammül edebilir, yalnız işte buna ta-, madan. durabılmektckı sabrı, ıg ' 
Ben de' fenn~ı cı·hetten - y"nı· lıatla1.,r1 ı·ş- G k"" .... d t .. b k kl . parçalarının her üç tanesini bir araya hammül edemezdi: şı"irinin eski huru - ı;ecelerı sabaha .k~darv • u:uyupı· o .. "' • azi oprusun e ecru e azı arı· f ı k ı d a stırmes 
)emesi noktasından - haf!f bır mahzuru d · r b"t · t• yapıştırarak bir fotoğra vücude getir fatla dizilmesine.. hatta hic unutmam, ·aryo asının ycrını . e.,,~~ . ···t 

le yapılan son aJ ame ıyes. l mış ır. menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç tc n1ecınuanın Mu-tareked k: sansür belfısı ki biz bu tarafta bın bır edebıyad"" olduğunu söyledim. Ve k'lldınlmasını bu Müteahhitle belediye arasında kazık \'e k k hk h ı b k o • 
noktadan muvafık görmcdigvimi de ilave d b ı · d d 1 "h ·1·f k zor olmıyacaktır. Çünkü ~ördüğümüz vüzünden geç hazırlandığı ve basılışı odusu ile a ·a .~arı asar en da 

u a mese esın en o ayı ı t : a çı tı· gibi bu üç resim parçası ıle beraber J b .. - k kald gvı bir gü tarafta odasının dort duvarı arasın :"-M 
ettim. fü haberleri doğru değildir. Köprünün · . çarşam a gunu a şamına 1 - d tl k , , ı 

1 
sürilJl'I"": 

..., ayrıca parçaladığımız resımlerm asılla nün gecesi tashihler için sab:ıhhyan ar_ cır agacır saa erce aı)O asın üzerinden bütün nakil vasıtalarının ge- d d Hatların tamiratı, €lahr.n gec€'leri yapı
lır. Ekseriya böyledir. 'Ben, yeni kullanı
lnn aletlerin muaf malzc::ncden olduğunu 
bilmiyordum. Malzeme, tamimden evvel 
kullanılmıştı. Tamimi aldıktan sonra kon 
trol etmek, benim üstürr.c vnzifc değildi. 

Sorgular, uzun uzadıva genişletildik
ten sonra, istintaktaki ifal1e ilt burada 
ki ifade arasındaki bazı tenakuzlara işa-

Çaresi guç 
Bulunacak bir dert 
Bir kadın okuyucum ~i)ylüyor: 
c Teyzeciğim, 

Benim de derdime dcınnan olabilir 
... ' mısınız . . 
20 yaŞJma henüz b:ıstım. Oldukça 

güzelim. Bundan 5 seııe evvel daha or
ta mektebe giderken beni bir genç se
verek aldı. Evlendikten sonra beni 
çılgınca sevdiğini anlata anlata biti -
remiyordu. Fakat bir sene sonra bana 
arka çevinniye başladL 

Hemen her gün ko.vga eder, hattfı 

döverdi. Üç sene evvt>l benim üstü -
mc başka bir kadın s~vch. beni büsbü
tün unuttu, eve on be~ gi.ınde bir gel 
miye başladı. 

Onun eve geldigi ~inler bana ölüm
den zor geliyor. Hakaret ediyor, fona 
muamele ediyor. 
Artık hayattan usandım. Her günüm 

rını da neşrediyoruz. .. kadaL>larla beraber kcndisı de sabahla - ı urur u · çeceği evvelce malfun olduğu için he • d h t ~ * 
.Parç. alarm yanı_n a ergun anınmış mış ve ancak gu··n doğarken kc.ndi şiiri ; sap1ar ona göre yapılmıştır. - f b 1 k j 

· b ı b k kl hır sunanın fotogra mı u aca sınız. giren saufanın tashihini tam bes defa eli- . Al H · d ııni..-ti.. Ko .. prüni.tn aş arının cton ·azı ar · .ı· - J s Bır gece ımet aşım c ge ~--11 
Parçalardan biri bu resım, ..ııgerleri le yaparak her defasında kırık bulduğu . · d baiı9U""" · üzerine istinat ettirileceği de kat'i ola- k dah . .. ırler okunuyor, rnecmuaınr an el/!.. 

rak tekarrür etmiş değildir. Başka bir daha evv~l çı mı~ veya· ·r a sonra çı- harfleri lemizlemış, son defasında mu -ı rıu or ve alelusul uzakla olanlarIJl 'id' 
şekilde de yapılması müm~~ün görül - kacak resıml~re ~ıt olabı~ı . rettibe de itimad etmiyerek yazı tczgtıhı 1 leri çekiştiriliyordu. Bir aralık söz d • 
mektedı·r. Bu""tün bunlar mütehassısın Yapılacak ış şu. Bu resım parçalarını başında elinde cimbizle hurufat satırla- ! l y S rh Z k" .. stündc ~ 

k · ki ı yanlarındakı modelle ela aştı, avrum a ı ı. 1 u ~·. cevabından sonra anlaşılacaktır. .esıp sa . ama {, ,,• · - rı arasında oynamış durmuştu! Artık rar kıldı. O akşam bizim sevgili şair ... w 
r~ de. k~sıp ayrıca hıfzedtm1.K . resım ne~-1 mürelt.ibl<·rin sabrını ve bizdeki siniri 

1 

r t yok ya başladık onun Olimp iJiP""', 

zindan oluyor. Ölmek ve bu adam 
varken hayatta bir saııiye durmak is
temiyorum. 

Kendimden ne kadaı· memnun et -
tirmek istiyorsam, o b:isbütün kaçı r 

yor. ... 
Hayatta tutunacak dalım yok, ne 

yapayım?. 

* Bu zavallı kadının hayatı bir facia~ 
dır. Bununla beraber kendisini mut
fak bir bedbinliğe kaotırmasını doğ
ru bulmam. 20 yaşında genç ve gü • 
zel bir kadın için, hnyfltta tutunacak 

dalı olmasa dahi istikbal tamamen ka
panmış sayılmaz. Zorluk bir defa ya
pılacak şeyi tayin etm<'kte, sonra da 
tatbikata geçmek için en münasip fır
satı bulmaktadır. 

Mesele hakkında pıatik hal çare -
Jeri gösterf'miycceğim, E>limdc bulu -
nan :mal\ımat kufi değildir. 

TEYZE 

rı bıtti.kıten sonra ıno <>• eı e bak:ıra.ı{ d .... .. ı ıs e , ··ıcte 
.. · d·m bir f - uşunun. rma atıp tutmağn ... Faruk bir nu ...ı' 

her uç res m. parçasın otograf Mintarafillali uykusuzluğa idmanlıydı 
1 

\'uruyor, Fahri Celi'ıl bir nükte saV't.IJ~ 
meydana getırn:e~. 80 resım ola • bu çocuk ... Şemsittip mahall<.>sindC"ki oda- ı yor kütüphaneci Cevdet bile bir şe~• 

Bu suretle ehnızdc . caK, da da en son o uyur ve galiba ilk o uya- ı ' 
1 1 

R 
1 

N · aklıı!I"""', 
bunlan sarih isim ve ndre:s nızlc hıze . . . , . yumurtluyor, ı<' c eşac urı .. Jl ' 

1 .. b k" ı nırdı . Hem nasıl bıı çehr<' ılc ... Benız ki e""piriyi kaçırmayım dive sone . .A' \Tollıyacaksmız ste musa a .. mızın c· . . .. l .b ,, ~ 'J ...... 
J • • • • balmumu gtbı sapsarı ve goz er ncaı , aarasını vakmagva bile vakit bulaztılJ ·~ sası bundan ıbaret .ır. d · h · b. lt ı k N ı k" c. J berl"'f . . . .. ··a ı t• erın, va şı ır parı ı e açı ... ası ı d B dP naJiba onlarla atbaşı _.,. Resımlerı gonderme mu cıe ı gaze· . N f d u. en b ' ' Yllf'~ 

. . .. dd f b"tt k 1 bır sabah Faruk a ız ayanamamış, yiıriiyordum. İçimizde rnscın, bU -~ 
tede resım neşr mu e ~. 1 

• Len son kar ki koltuktan haykınnıı;tı : • .. · · n yaJP!' 
ra üç haftadır Bunu muteakıp netıce şı .. .. ·. .. , nı şıırler parodısme kaı ısmıyn .

5 
t/J(-

• A • • • • - Bu ne gozler boy le, Alı Mukerrem. Ahmet Haşimdi. Her ne ısc> bu bnhı _-1, ılan edıl~ek .ır. s t k ·a ·b· bak r • i ıc~ 
. . . .b. d lt .k. ura ıma an es gı ı ıvorsun. le epeuce uzadı sonra hararetın Bırıncıye bır beşı ıryer e a ın, ı ın F' k b h k ·· 4 •• A-ı· M.. J ' gc 

. . . lt 3 k " . b" aru un u ay ırı§ı u:-.une ı u betti ve kapandı Başka bahısJere cıye 2 5 lır:ılık b:r a ın, ışıye ırer f 1 h k'k ·k· f k ' · t ~ 
• . . lt 20 1 . kerreın :ı a larruş ve 3 ı nt<'n ı ı u a 1'' k t aradan en az bir buçuk san 

a!tın, 1 O kışıye yarımd~r a 1 ~~· k <ı·· d(•niz böceği gibi parlıyan gözleri böyle m~st~ ki hiç münaselx-ti vokken /\ 
~ıye çeyr~k altın ve ıger · o uyu- d . d k d k. . 

1 
• · ı.tıı 

-s • k h d" 1 akıka!arın a arşısın a ının ru rnna lfa ·m birdenbire oturdu"u koltUJ" . # cuya hoşlarına gıdece e ıye er vere· b k . b"' b .. .. • şı n ·· tıııŞ 
ceğiz e~ v~ren .?srarh a ışı ıh· us utun ge- 1 Jandı, ileriye doğru uzandı ve JYl~ i ~ 

Sığınak yapmak beryerde 
mecburi değil 

Yeniden inşa müsaadeleri verilen 
binaların sığınağı bulunmcısı mecburi 
tutulmaktadır. Yalnız, şehir hudutları 
haricinde kalan binalar bu hükümden 
müstesna idi. Ahiren belediyece yapı -
ian tetkikat neticesinde nüfusun müte
kasif bulunmadığı bazı kaymakamlık -
lar hudutları dahilindeki bazı semtler
de yapılacak evlerin de sığmak mecbu
riyetinden azade bırakılmalarına ka -
rar verilmiştir. 

nışlcyıp dort açılmıştı. ı cerbeze ile Salih Zekinir. şiirlerı.;1Jllı~ 
* I he başladı. Biz hepin.iz şaşakıı tıı l/J 

Bu seriyi açan ilk yazımda o tarihte, Bu bahiste evvelce niçin susnıu;~ 
Kadıköy ortamektebinde muallim oldu-1 şimdi böyle ansızın coşuyordu.? l\ ıırl ti 
ğumu şöylcmiştim. O mektebin iJk sınıf fih Haşim sadl.'Ce ev\'elki :-ükutu~ t1'' 
muallimlerinden ikisi, bid Mehmcd öte- kat acısını çıkarmakla kalmadı, ~ıc a,.I' 
ki Nedim isminde iki genç aynı zamanda dafaanameyi şu kuvvetli etimle 1 

pansiyon arkadaşlarımdı. Bunlar, ben - ladı: .. ıeri tJ,t 
den çok evvel, güler yüLlü ihtiyar Liza'- - İşte böyle .. bu çocui,TUn şu~. ·lLl, 
mn evine yerleşmişlerdi. Mehmedin o - rikadır. Fakat eşekler bunu bir tuı 
dası benim odamın karşısında idi, Nedim lıyamıyorJar. ·r 
yanımdaki ufak odayı ü:gal ediyordu.

1 
Bir anda sandım ki biıt.ün c53 t:

111 
Benim edebiyatcı arkadaşlarımla ikisi de 

1 
ıarı tepemize yıkıldı ve Jupıtcr) ş 

benim vasıtamla dost olmuştular. En çok (Devamı 7 inci sayfada 



:;, Çok oturacak dcğılim. beş dakika 
- Ôa kalkıp giderim. 
tıar Y~eys.e benim bir soatlik bir işim 

-...~tmeden her halde dönerim. 

B· "ian"jisiiia--·.---
ır satıcı anlath: -o .. Lk • UK. "' • • • • • • • tı çek anırna ıkı kışı gelmıştı. Bı .. 

tediğ• c çeke pazarlık etti. Öteki ilk is
ım fiatı vc:-di. 

-Tc 'd _ y razı c hile yapmadın ya~ .• 
aptırn. 

-Tb· .. 
_ P a 11 pazarlık edene .. 

S>a:yım. ~rlık edene ne diye hile ya 
tası çok 

1 
nun paraıı yok .• ötekinin pa· 

• • • 
aak·llre•ez miyim? 
_ 'Sırrı §ahide sordu: 

kavga ~::~la yanıncmkinin birbirile 
_ G~-'" lerıni gördün mü? 

0·"'urn 
- Se . 
_ A. n~ nerede idin? 

ta.. §agı Yukan beş yüz metre uzak ... 

-Se 
inisin? n beş YÜ4 metre u~ görebilir 

-aen nn 
~bilirim. 1 Yonlarca metre uzağı da gö-

- Şitndi .. 
- lii sızı dışan ntlınrım. Yalancı. 

gök Yiı Ye Yalan olsun bay hakim. ben 
hıiyitn ~:deki ayı, yıl1ı1Jarı göremez 

• • • 
Yuzueü1 Yaıaa •etil 

l ___ n_oş Sözler 

Kleptomani 
İki kadın karşılaştılar: 
- Kocanızı bugünlerde görcmiyo -

nım. 

- Biraz rahatsız? 
- Hastalığı ne? 
- Kleptomani, diyorlar. çaıma has -

talıtı imiş. 

- Tedavi ediliyor mı.;? 
- Evet, tamamile iyi olması için altı 

ay hapishanede kalacakmı.ş' 

• • • 
Dlyecekt m 

Genç erkeğin karşısına, genç bir ka -
dm oturdu; genç erkek genç kadına bak
tı: 

- Affedersiniz size bir şey söylemek 
isterim. 

- Benimle konuşmayınız. Eğer daha 
bir ,ey söylerseniz; imdat işaretini çe -
kerim. 
Kadın bir istasyon s'>nra iniyordu; 

genç erkek tekrar kadına baktı: 
- Demin size, kanapeye zeyünyağ dö

külmüş, üzerine oturmayın. diyecektim. 
• • • 

ifa oldı 
- Biz üç kardeştik, fakat kardeş te 

·un:ıeşe benzemez, üçü~üzün arasından 
ancak iki tane akıllı çıktL 

- O akıllı kardeşleriniz ne oldu? 

- l3e er arasında: 
- Ya~ altmış metre df'rinli~ daldım. - Kazım ıa. ~ lila biliyor. 

. - Sa~n ~öy~üyomm? - DeM1Mr ltata k!mMyaalk, şimdi 
\ 

lıte tarn lsoylüyonrm. On metre derin- nhkle"r bir tek fiswm bilen ~adın -
~ a tı defa dalchm, cıktım. fann dilfnden irrallah diyorlar. 

ı.rnkan Jok ,.....-...,... ~~ ..... 
Guı~ı 
~ genç kız de-

o.uşlll\lci ~ Ba 
&ır\ bi ~·U. y-

'-rlld l halde kur .. 
~ l AYlldıiı za -

da id~abası başucun.. 
- n(' . 

torır,ck ~1 kttrtaranı 
ısterirn. 

-N 
e Yapacaksın? 

-on ~· Unla evlenc-
~,ın .. 

- İnıkfuı Yok. 
- N'ıye? 
- 8c>n· k ,,,. k" ı omşunun, 

Sayfa 7 

Doğanspor klübü bugün 
Beşiktaş la, yarın da Fener 

ile karşılaşıyor 
Tahminimize nazaren fo:mu lt-yeri:de olan Befiktqın galip l 
gelmek ihtimali kuvvetlidir, Fenerin •on oyunlanna bakacak 

olursak fazla nikbin olamayu 

- Kocanı kalbinden çok hasta .. 
- Yeni mi duydun? Ben onun 
bir metresi olduğmıu duyalı bir 
sene var .. __ ....................... -............... -...... _ 

lleşld 
Hizmetçi evden çlkac9.ktL Evin bayı 

sordu: 

İzmir takımlarından DoğAnspor bugün 
Taksimde Doğansporla, yarın da Kadıkö
yünde Fenerbahçe ile kar§ılaşacak. 

Son maçlarda, daima ma~llıp olan Do
ğanspor muvaffak olabilmek için bu haf
ta Beşiktaşa ve Fenerbahçeye karşı çok 
güzel ve biraz da şanslı bir oyun oyna
mak mecburiyetindedir. 

Dün kendisile görüftüli\m 1 zmlr ida -
recilerinden Ferit takımiannı gayet dik
katle tertip edeceklerini ~e bu :latanbul - Niçin çıkmak istiyorııun? 

- Bayanın yaptıklarına tahammül 
demiyorum. 

e- maçlarım kazanarak hem efklrı umumi
ve üzerindeki fena tesiri ve hem de lik
teki vaziyetlerini düzelteceklerini aöyU.. 
di. 

- Bahtiyarsın, istediğin zaman, ta -
hammül edemiyorum; deyip çıkabili -
yorsun? Kcşki ben de hızmetçi olsay -
dım. 

• • • 
Olmaz 

Kızlan büyümüştü; kadın: 
- Bir koca aramalıyız. 
Dedi, kocası itiraz etti: 
- Bırak kendisi istediği gibi birisini 

oulşun. 

- Olmaz? 
- Niye? 
- Beni bıraktılar mı idi de istediğim 

gibisini bulup onunla evleneyim. 

••• 
isterseniz 

Hasis dişçiye gitti 

- Diş çektireceğim. 

- Hay hay çekeyim 

- Çekeceksiniz amma .kaça? 

- İki lira alırım. 
- Bir dakikalık ~ içm iki lira alınır 

mı? 

- İsterseniz yavat ynpayım, bir elit 
çekmeyi iki saat siirdürüıiim. 

En iyi oyuncuları olan irfanla Şerefi 
mektepten müsaade alamadıkları lçln 19 
tiremediklerlni ilAve ettL 

Son zamanlarda Beşiktaf takımı da atı 
zel oynuyor. Fakat elde ettiji gilıel ne
ticeleri hep sert oyunu "•yesinde temin 
ediyor. Geçen hafta Gençler Birlili oyun 
culan da Beşlktap karşı böyle sert bir 
tabiye tatbik ettiler. Hiç korkmadan oyna 
dılar ve bu yüzden Beşiktaf ancak zor-
lukla berabere kalabildi. 

İzmirin bu takımını bibrrlyoruz. Daha 
henüz oyununu görmedik. Yalnız Fuaclt 
milli takım maçlannda hayal meyal ha 
tırlıyoruz. Fena değil. Fırsat buldukça gü 
2el şiltler çekiyor. Duyct.Jklanmıza ve o
kuduklarımıza nazaran Doğanspot un en 
golcü oyuncusu Hakkı imiş. Bakalım 
kuvvetli ve sert Beşiktaf ıniidafaası kar
f1SJnda ne yapmcak?- Beşikta!ıD galip gel 
mesi Hüsnü, Faruk ve ~mm elinde
dir. Eğer iki bek gme ,UZel oynarlarsa 
~ yeme:ıler. Hakkı da ha' amanki gibi 
hücum hattını liiriikleıw gıol atabilirler. 

Fenerbahçcye gelince; doğrusu yarm
~i maçı pek kazanamıyacak gibi geliyor. 
FC11eıin müdafaası dainıa aksamaktadır. 

İstanbul şampiyonunun en güzel oyun
Hi Ç sormayın (Uları muhakkak muavin!cridir. Gayet 
Brr gün evvel pa

ra bozdurduğu ma -
ğazaya girdi: 

- Dün baDa bir 
kalp lira vennişsi • 
ım. 

iyi anlaşarak forveti sü!Ükıüyorlar. Fa
kat muhacimler, §imdilik çok fena.. Son 
oyunlarda topu boş kaleye ataıaktan bile 
acız gösterdiler. Son zamanlarda Fener
bahçenin en sağlam hatta olan muavinle
ri de bozulmuştur. Hem rnüdafaoı, ve hem 

Affedersiniz de muhacimlere yardım etmekten kendi 
farkında olmamışız • işlerini göremiyor. Meseli Angt>lidis ilk 
dır. oyunlarını gösteremez oldu. Cevat, Ya-

Yeni bir lira çı _ şann yerini doldurmağa uğraşırken ö -
kanhlar. ı nünde bir koridorun açılrl8Slna sebep o-

- Buyrunuz. Juyor. Fakat Mehmet Reşat gene formun 
Aldı ceb'ine koydu C!a .. Hüsamettin topları elinden kaçırmak 
- Yalnız o kalp la meşhur oldu.. f 

Beıiktaf - Do6an.ıpor Jcaptcınlon takım-
lannan bundan eımetJei maçmda 

nın hiç bitinca de tahınfıı ıneeeıesinin 
kuvvetli bir rol oyn.adıfı görülmemiftlr. 
lsugün zayd. vaziyette gördüJQmüz Fe
ner, Doğanspoıu büyük bir sayı fark.ile 
yenebilir. Futbol, hele mi!U küme maçla
n İstanbul havasına benıiyor, ne tahmin 
ederseniz muhakkak aksi çıkıyor. 

C. Şahingiray 

,--
Telaşa lüzum 
Yok, Besim 
Kaybolmadı 

Bir sabah gazetesinde. Ömer Besi
min Londraya gitmif ohr.-mdan, An
kara spor ınahafilinin telaf içinde ol
duğunu, habenll, teberaiz, iziıWz yola 
çıkmış olmasının da, fena tesir bırak
makta olduğu kaydediliyor. 

Bu meselede teJaş edr::cck hiç bir şey 
yoktw". Ömer Besim, n~ kaybOlmut ve 
ne de vazifesinden uzaklaşmıştır. Bazı
larının hoiuna gideceğim tahmin etti -
~imiz için, kendilerini 1atmin ~lim: 
ömer Besim iki gün sonra burada bu
lunacaktır. İzinli, izinsiz meselesine ge
lince, onu da bizzat kendisi izah eder. 
Yalnız şayanı hayret ol&n cihet, An

kara futbol antrenörü Jnnes'm Ankara 
ve İstanbulda ne old1Jğu bilinemediği 
gibi, Londrada da rnefhur Jorj Alisson 
tarafından merakla ara:.rnasındadır. 

)aJt 0Peği denizde 
ı.._ <tlavıp sabile çı -
"'8.tdı. 

- Dün, beninı iyi kancığım. derken, bugün birdenbire değişti. 1stemiyorum 
senin gibi karıyı diye bağırdı. 

parayı ne yaptığı _ Bu şekilde bir Fenerbahçe takımının 
nızı snyler misiniz? fırsatçı İzmir forvetleri lrar,ı31nda gol ye 

- Hiç sormayın; meden oyunu bitireceği hayli şöphelidir. 
sürünciye kadar ca- , Bununla beraber milli küme maçları -
nım ÇJKtL 

Kayıp vak'alanna Jnf?raklı olan o sa
bah arkadaşlarımızın spor muharririne 
ijte güzel bir mevzu! 

-------------------·..) 
- Anlaşıldı; yavaş yaua§ hastalığı ge~-iyor, kendine geliyor; demek. 

; it ır ~dan korkun 

d~n bu kadar ço; vur -
11Uz? 

...._ 1-1 
lco a!Jır. haı•a cereyanından çok 

tkarım da ... 

Kıskamr 

- Bizim komşu karısına gene bir 
yeni şapka almış .. 

- Sen üzülme karıcığım.. bir kaç 
zaman bekle ben de sana bir şapka a
lırım. 

- Bir kaç zaman bekle diyorsun, 
kim bilir kaç ay bekleteceksin?. 

- Daha iyi ya, o vakte kadar onuil"" 
kinin modası geçmiş, şeninki yeni mo

da olacağı için seni kıskanır. 

* • * 
ıvıasraltan kartalda 
Hasis, kansını doktora götürmüştü, 

doktor muayene etti: 
- Bu hastalık, dedi, sizde bir kaç 

senedenberi var. 
Hasis hesapladı. Daha o zaman ka

r1sını almamıştı: 

- İyi ~y, dedi, tedavi ücretini ver
mP.k karımın babasına düşer. 

- Siz şarkı. söyleTken öteki misafir
ler gitmi§lerdi:. Karım §arkı söyler· 
ken de siz gidiym-sunmt 
- Ne yapayım, bu i§te o benden da
ha ustaymış. 

EDEBİYAT 
(&ıştm-sfı 6 ı1ıa •vfada) l tenkidine karşı Jüpfte::•in şimşeğimen 

ni çakıp 'bulutıarı yırta.n.k karşımıza di.- bin bir iere kuvvetli bir silahtır! Zaten 
kifdi. Ben ne taraftan infilak o1acak diye Haşim bir şiirinde: 
bekliyordum. Bereket versin lb korkum Meldli anlamıyan nesliı? Ama d~ğüiz 
bop çıktı. Yalnu Reşad Nuri hayretle 
doğruldu ve FarUk Nafiz ayağa kalkarak diye gürlemiyor mu? a<'aba. o melalı ~n 

·· 1 d". çok Persefon şairinde keşfettıği için mı -
sunu soy e ı. lı .. k ba w 

• _ Affedersin ama, üstad, bu eşekler dir ki yüz kere darı p yuz ere rı~tıgı 
hitabı biraz okkalı düştü sanırım. Hiç ol- halde son demine kadar hep onu sevmiş
mazsa, kuzum, bir chaşa huzurunuzdan> tı? İşte Şemsi tap mahallesind güneşin 
deyiver! battığı bir akşını Ahmet Ha im bize 

Haşim dc\'irdiği çamı anlamış olmalı 
ki bir lühza durakladı, sonra gülutrısi)'e
rek: 

- Yok canım, sizin için söylemedırf\!> 
dedı. 

İyi ama kimler içın söylemiştı? Artık 
orasını ne bız sorduk, ne o fzahat verdi. 
Maamafih bugün bana öyle gelıyor ki 
büyük sembolist şairin bu müdafaası ih
timal Salih Zekiye hakkile takdir ede -
miyen bizler gibi bin biı basit faninin 

bir san'at güneşinin doğumunu boyle 
pn~la~c bir hutbe ile mujdelemiş oluyor 
du. Yal ız yazık ki Abdülhak H.1midin 
Makb f> inden su mısraları da ilm ci 

bir yaylım ateş gibi sur.atımıza püskür .. 
meyi unutmuştu: 

Ey şems, ki Hahk-i sele d"r. 
Çcşmin, o am.a-yi nurmam:aı 

Sönsün ki bu hiıle bi1ıaberdir! 

Halid Fahri OıönSo)' 



8 Sayfa 

n Amerika 
aı i de 
muvaff akiyet 

Bir Türk kız 
s n'at 

kazandığı 

~dalet'in cSon Posta> 
Amerika san'at &leminde son zaman

larda Adalet isimli bir Türk san'atk&rın
d.an sık sık bahsedilmektedir. 

Adaleti birçok İstanbullular da tanır
lar. Beyoğlundaki barlarda bir müddet 
artistlik eden, bir müddet d'? Anadoluda 
dolaşan ve çalışan bu genç kız fimdi si
nema ileminin ıöhretli yıldızlanndan bi
ri olmaya namzet bulunmaktadır. 

Adalet İstanbulludur. İstanbul barla
rında kazandığı şöhretle Mısıra, Parise, 
Budapeşteye, Viyanaya ve Berline gitmi§ 
nihayet bar artistliğinden sinema artist-

tçin imzaladığı blr resmi 
lijtne geçmiıtir. 

Viyanada Mondlyale film şirketi hesa
bına Prater filmini yapmış, bu filmde yıl
dız rolünü oynamıftır. Şimdi Amerikada 
dır. Ve Nevyorkta Franş gazinoda ça
lıımaktadır Fakat Paramunt ve Foks film 
ıirketleri Adaleti Holivuda almak teşeb
büs ve niyetindedirler. Ancak Franş ga
zinosu Adaletle iki yıl için yaptığı kon
turata dayanarak kendisini' serbest bırak 
mamaktadır. San'atkirm bu kumpanya
lardan birine intisabı kısa bir zaman me
~elesi addolunmaktadır. 

939 Nev -York 
Amerikalılann 125,000,000 dolar sarfile vücude 
getirecekl~ri sergiye biz de iştirake karar verdik 

Sergınin methali iç in yapılan proje 
939 yılında Nevyorkta bir dünya ser- bulunmaktadır. Resimde görülen sütun 

gisi açılacaktır. Bu sergi butıin dünyada ile kürre'de bu serginin beJli başlı husu
§imdiye kadar açılan sergile>rin en büyü- sıyetlerinden ikisi olacaktır. Hesimde gö
ğü olacak, her gün 750 - 800 bin kişi ser- rülen kürre 200 ayak kutrunda olacak ve 
giyi rahatça gezebilecek, oturacak ve eğ- sergi devam ettiği müddetçe tıpkı dünya 
lenecektir. Bu serginin inşası ve hazır- gibi hiç durmadan dönecektir. Uz.un sil· 
!anması için 125 milyon dolar sarfedile- tun da 3 köşeli ve 700 karlcm yüksekli
cektir. Sergiye iştirak davetini kabul e- ğinde olacak ve radyo mPrkezi vazifesini 
den devletler arasında htikumetimiz de görecektir. 

SON POSTA 

Haftanın filmleri 

-~ 
Yabrıda soldan sata: «Tamara• filminden bir salmf'. «Patr•nam, kocam.o filmlnde Claudette Oolberl ~ 

Resimler: bir ıahnedt. A.şııfıda soldan ıata.: «Serseriler ıtra.ıu fllmlııi• lk.I .. 'fimll komik Loreı ve BardJ. .ı2 n11 o1ı 
ekspres» filminden heyecanlı bir rörünüş. «Keronof incileri• fllmtnin iki aan'atklrı: Mirna Loy ve Spencer 'tt' 

• Melek ,, sineması: 

1- Çapkın 
genç 

2 - Koronof incileri 
Oynıyanlar: Mlrna Loy ve Spencer Tracy 
(Nevyork) tehrlnde beynelmilel bir çete 

Koronof 1ncllerin1 çalıyor. Çetenin bası nıe
yanında Vlvian Palmer adında bir ıtadın 
vardır. Bu çeteyi polis, ayni zamanda da ra
lt1p bir çete takip ediyor. Vlvian, barın birin
de Brlde isminde blr adamla tanışıyor. o • 
nunla seyahat yapmak mecburiyetinde kal
dığından çete reisine telefon ediyor, mese
leyi anlatıyor ve yanındakinin polis ha!iye
si olduğunu söylüyor. Bride' kadına delice a
tık oluyor. Kadın aşka mukabele ediyor. 
Haydutluktan vazgeçmek istiyor. Bunu reis 
Dekster'e bildiriyor. Tam J:1u sırada Dekstcr 
yakalanıyor. Fakat incilerin Vivlan'ın ayna
sı arasında olduğunu söylüyor. Bundan genç 
kadının haberi yoktur. Dekster ile adamları 
tadını aramağa gellyorlar. Kadın Brlde'in 
poll.s hafiyesi olduğunu söylemiyor. 'Brlde 
polise haber veriyor. MüSademe esnasında 
Brlde yaralanıyorsa da çete de yakayı ele 
veriyor. Brld'! lle Vivlan saadete bıvuşuyor
lar. 

"Saray,, sineması: 

" Sakarya ,, sineması : 

Güneş kralı 
Mqhur Alman san'atk4rı Luli Trenlter 

lle Amerikan yıldızı Martan Marıh tarafın
dan: 

Tlrol dağlarında... Genç ve gürbüz Tonio
yu güzel Ba.bet çok seviyor. İki genç nişan
hdırlar. Tonto her zaman seyahat etmek ar· 
zusundadır. Evlenmezden evvel Amerltaya 
gitmek istiyor. Bir dala tırmamrlı:en Lillan 
adında bir Amerikalı seyyah kızının bayatı
nı kurtarıyor. (Nevyork> a varışında ı.tlia

nın ebeveyni ile tanışmak istiyorsa da onları 
bulamıyor. Tonio işsizlik içinde çıl'pınmak
tadır. Tesadüfen kızın babası (Vllyam) ile 
karşılaşıyor. Evlerine gidiyor. Tonlo bu ara
da Tirol'u çok özlüyor. 

(Vilyam) kızını teklit ediyorsa da Tonlo 
red ve Avrupaya avdet ediyor. Memleketine 
vardığı akşam bir eğlence tertip edilmiş, ll
det vechile o gece <Güneş kraJıı olarak se
çilen delikanlı vatandaşları arasında b!r kız 
intihap etmektir. Tonlo (Güneş Kralı) UAn 
ediliyor ve Babet ile evleniyor. 

"İpek,, sineması: 

1 - 1 numaralı halk 
düşmanı 

Macera ve einai film Patronum kocam 
Klodet Kolber tarafından: 2 - Lorel ve Hardy 
Tüccar Rlşar Barkley katibesi ~üzel Julla .. serserı· ıer kralı 

tarafından sevilmektedir. Halbukl Rl.şar bu 

Türkçe sözlüdür. İki san'atkfı.rın en gü -
aşktan bihaber bulunmaktadır. K!itlbesini 
ııırf iyi bir yardımcı olarak hilınektedlr. 
(Julla) nın arkadaşı Marta (Julla) nın ti- zel filmlerinden biridir. Macera ve cinai 
carcthaneyi terkedeceğlni işna ediyor. Bu film. 
suretle işlerin şekli değişiyor. Bu haberi alnn r--------------

l-Iaftanın 
Ri.şar kızın gaybubeti ne ne kadar nıü,kül:l
ta katıanacatını idrak etmiştir. Artık Rlşar 
lı:A.tlbesine karşı sıkı bir alA.ka göstermt'kte-
dlr. Rişar'm kız kardeşi Gertrüd ::.tkı bir ta- Sİnema programlan 
hakküm taraftarıdır. Hatta Rişar eski karı· TÜRK 
sından olan çocuğunu bUe küstah büyüt
mektedir. Nihayet (Rlşar) (Julla> ile evleni
yor. Julla evde mücadeleye girişiyor ve niha
yet Mklmlyeti eline alıyor. Fakat <Rişar) 
karısının hissiyatını idrak edemez. Bu hal (Ju 

SARAY 

lla) yı meyus eder. (Rişar) (Filadelfıyal şeh- MELEK 
rinde bir mağaza alır ve onu idare etmek i
çln (Julla) yı oraya gönderir. (Julla> bu 
mağazada ortak bulunan Roeers ile dost o- iPEK 
lur. Rtşar kıskanmata baJJlar. Kıskançlık sa 
lkaslle karısını (Nevyork) a çağınr. (Julla) 
verdiği cevapta seyahate çıkacıı.ğım ve ha
yattan nasibini almak istediğini hlldlrlr. Bu
nun üzerine (Rişar) çileden çıkar. SÜMER 

1 - Bir Mayıs Gecesi 

2 - 12 N 0. lı Ekspres 

Patronunı Kocam. 

1-Koronof jncileri 

2 - Çapk•n Gcr.ç 

1 - (Lorcl} ve (Hardi) 
Serseı iıer Kralı 

2 - Halk Kahramanları 

1-Tamara 

2 - Marinella Günün birinde (Julia) eşyalarını almak 
için gizlice kocasının evine girdiği sırada 
(Rlşar) onu görür. (Rişar) ona aşkını anla
tır ve onsuz yaJ}ayamıyacağını söyler. Niha
yet anlaşır ve mes'ut olurlar. 

SAKARYA : Güneş Kralı. 

(Pazartesiden itibaren) 

"Türk,, sineması: 
' 

1 - Bir mayıs gecesJ 

2 -12 numaralı 
ekspres cef· 

Trende seyahat etmekte olan ınil oı•• 
her taciri Şambers kompartımanda ölil ,re' 
ralı: bulunmuştur. Tren istasyondan 11 

9 
• 

ket edeceği vakit polis, ha}'lshaneden 1'tı -'ıJ• 
yoru 

mış olan Killer namında birlnl arı rt.f' 
Ayni trende gazete muhabiri Cinıy de ~t· 
dJ. Cimy trende Alls namında bir kıza ı:l11' 
gelmiş ve ona ~ık olmuştu. Trende dO ıeı· 
dırıcılıktan hapse girmiş olan Martı.n: d' 

ıuıııtı ler'l ele vermiş olan Lewls; Mazi 11 fi>' 
blr hırsız kadın bulunmakta idiler. Yü"···~ 

d bU• gonunda bulunan Killerden maa a fıl' 
bu şahıslar Şambers'ln katıl sırr.sında \l el' 

ıııtıtl 
makta idiler. Bunlar her blrl aynı za öı' 
dost görünmekte iseler de birbirlerlnh1 ~ıet 
lerinl oyacak derecede düşmandırlar. 1{ ~ 
trenden bir ta.bulun içine girmiş olduğu lJle 

ırbırıer de seyahat etmektedir. Nihayet b ıı.rııJ 
giriyorlar. K11ler bir aralık tabuttan ç~ bl' 
ikl kişiyi öldürmüştür. Diğer biri dtı ~ et' 
dürülmüştür. Trenin lçlni dehşet ı.stil c1u1'' 
miştk. Cimy bir çok vak'alnra şahit 011ıcıeıı 
tan ve bir çoklarına dahi iştirak cyıed ge' 
sonra nihayet kurtulmağa ve bir ınaYı.S oJll' 
cesl sevglllsine kavuşmnğa muvaffa1' 

yor. 

"Su"mer sı·neması: ,, 

1 - Marinella 
2 - Tamara •. 

Oymyanlar: Boksör Jak 'l)(>ınpseY• 'f"ııı 
ra, Frank Parker. ıttılıı• 

Radio'nun meşhur tenoru nannY ço).1ıclıjl 
beri sevmekte oldu~u meşhur dans bıl ~
Delfin'e refakat cyleıtıektedir. 'l'enor .gıı ~· 
dızı çok sevmektedir. Civarda bir k~1~ıııdet> 
kubuluyor. Kavgaya müdahale eyle rıı.d ' 

... ~aııı , 
dolayı Danny tevkif edillytır. O a- bılıı 
yoda bir konser verecek olan oannY ıtad:ı.Ş' 
dan çok müteessir bulunmaktadır. M pel' 

d .. rıer· ıı• 
ıarı onu teselli etmekle meşgul ıı kfl.,,,.1cı1 

!in ise o da tiyatrosu ile olan rnu ~ıı u~; 
mesini bozar ve Amcrlkadan kM~~r111ıı11d~ 
raşır. Avrupaya varmak için ( de o:f 

vapurunn biner. Tesadüfen oannY nl' 
V pıırdS. ıııe 

vapurla seyahat etmektedir. a 'i yer 
takım hadiseler ziıhur eder. oe11ln t 0111 ; 

Miçl kaim olmak isterse de muva!~ıı:ıedeıe 
maz. Nihayet işler düzelir ve sev 
meramlarına nail olurlar. 
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1 ÜNANDILMDVACAK 

ıan ~nı PotJ adını taf1-ı 
ftlnı Alınan ayni yaka 
tazıbe es1n1 tanıam 48 J1l -

r1 kUUanmattadır. 

1000 Buda mabedi Cava şehrindedir. 
Prens Deva cassum tarafından on gün

de yaptırılmıştır. Mabedin inşasına bütün 
Cava halkı yardım etmiştir. 
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'ın' • 
Bu zat. bir spor ek

urslzi yaparken 100 
metre murabbaı bah

bu balon (Zeplin) müessesesinin §imdi
ye kadar yaptığı balonların 118 incisidir. 
l 17 incisi 1928 de inşa edilmiş olan 127 
numaralı (Graf Zeplin) idi. Graf Zeplin 
236 metre tulünde, 35 metre eninde, 
105,000 metre mikabı CP.sametinde olup 
motörünün kuvveti 2650 beygir idi. Bu de 
fa yanan (Hindenburg) ise 248 metre tu
lünde, 40 metre arzında ve 190,000 metre 
mikabı cesametinde olup motörleri 4200 
beygir kuvvetinde idi. 

Balonun infilakine, içine cHelium) ga-
7.ı yerine daha ucuz olduğu için (hydro-

çesi içinde attıtı )'UII\Urta cesametinde blr 
bilyeyi 10 senedenberl aramaktadır. El'an 
bulamamıştır. 

Sayfa 9 

ISTANBULDA 

OLUM ENDÜSTRİSİ 
Küfeci göğüs geçirerek "Herifin ölüsünü bile bu kacla~ 
süslü arabayla taşıyorlar. Adeta insanın böyle ölüme 

imrenecefi geliyor! " dedi 
Y •••n ı Plkret Adll 

-2-
Sogolov isimli bir 

karikatürist vardır. l 
İsminden Ru.c; olduğu ( 
anlaşılan bu san'at· ---· 
kir karikatürlerini 
Amerikada yapar ve 
hemen bütün dünya• 
da meşhurdur. So · 
golovun hususiyetı 

resimleı'inin altını 

yazı yazmamaktadır. 

Onun yaptığı bir ka· 
rikatürü gören, der • 
hal ne demek istedi• 
ğini anlar; aynca, a• 
lelCımum karikatür
ler altına konulan ya 
zılarm izahatına ihti
yaç hissetmez. Sogolov, EEri halinde Jm. çelenk göndermek adetid'fr. Bir gün 
rikatürler yapar, bir tek şahsiyeti var - Gayyur Cemiyete müracaat ederek : 
dır. Bir Padişah! 

Meselfı, birinci resi:rnde Padişah oto
mobiline binmiştir, bir yere gidiyor • 
dur. İkinci resimde, karşısına bir itfai· 
ye arabası çıkar, bu padişahın ho • 
şuna gider. Üçüncü resimde, Padişahın 
itfaiye arabasını durduğunu kendi o
tomobilinden ındiğini görürsünüz. DOr
düncü resimde, Padişah itfaiye araba
sına binmiştir ve çan çalarak ilerler . 

Bu ve buna benzer Jr.arikatürlerle 
Sogolov, hayalinde yaşattığı padişaha, 

ilk bakışta çocukça görünen, fakat de
rin bir haleti ruhiyeyi gösteren eserler 
verir ve şayet bundan birkaç asır sonra 
zamanımızı tetkik eden C\lursa, muhak 
kak ki Sogolovun karikatürleri birer 
vesika hükmünü alacaktır. Şarlonun 
filmleri giıbi. 

* Tramvayla Taksime gı<liyordum. Par 
mak!kapıyı biraz geçince durduk. Sebe· 
bini sordum. İleride, sağ taraftaki so
kakta bulunan kilisede cenaze varmış. 
B~ük bir cenaze. Ka1abelık. 

İnip yürümeği tercih ettim: Köşeye 
gelince gene durmak ~cap etti. Önüm
den mükellef, yaldızlı bir cenaze ara
bası geçti. O kadar süsliı idi ki garip 
bir tedai ile Sogolovun padişahı aklı· 
ma geldi ve içimden, bu kadar süslü 
bir arabanın niçin ölülere tahsis edil· 
diğine hayret ettim. Yanı basımda, sır· 
tında bir küfe, yalın ayak, sakalına vak 
tinden evvel kır düşmüş bir hamal du
ruyordu. Gözgöze geld'k. Saııki içim· 
den geçenleri anlamış ~(bi bir aşnalık· 
la : 

- Ben öldükten sonra göndereceği· 
niz çelengin parasını bana şimdiden 
veriniz, çelenk bak.4wndan vazgeçtim. 

Dem1şij. Şimdi ~anundski adamın 
sözlerini düşünüyordum. Böyle bir 
lüks otomobile binmek için ölmeğe da
hi razı idi. Halbuki cemıyet - Matbuat 
Cemiyeti değil - ne sağlığında, ne de 
öldüğü vakit onun lbu masum arzusu
nu tatmin etmiyecekti. İçimden bu hak 
sızlığı öderneğe karar verdim. O gün, 
cebimde, adamcağızın arzusunu yerine 
getirecek kadar param vardı Ona: 

- Yükünü, dedim, uzağa mı götüre-
ceksin? 

- Hayır, şuracığa ! 
- Bırak ta gel. 
Gitti. Üç dakika sonra geldi. Dedi 

ki: 
- Buradan, Bebeğe ksdar en lüks 

otomobille gidip gelme bir seyahat is
ter misin? 

Ş~ırdı. Yüzüme baktL Kısaca, dü
şündüklerimi ona anlattım. Götlerini 
yere indirdi. Bir hayli durdu. Sonra: 

- Allah ömürler vers\n Beyim, de -
di, yalnız, bu ikram edeceğiniz otomobil 
seyahatinin parasını bana verseniz, da· 
ha çok işime yarar. 

Kızmıştun. Parayı vermiyecektim. 
Fakat o, 'bu sözleri söylerken hemen 
bir alacaklı edası ve tavrı takınmıştı. 
Ben de bir borçlu vaziyetine düştüm. 
N8çar, parayı eline verdim. İnsanların 
tahakkuk etmek üzere olan ideallerine 
karşı takındıkları \'aziyete bundan gü 
zel bir misal olabilir miydi? 

- Beğim, dedi, herifin ölüsünü bile 
bu kadar süslü arabayl:ı taşıyorlar. A- Milll Kümeye girmemiş olanların 
deta insanın ölümün böyıesine imrene 
ceği geliyor. 

turnuvası 
Sek~ Klüp turnuvası tertip heyetin

den: 
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rdarm başma gelenler 1 Dünya?.:~:k ~~~::~=~il hangi Carcarla O 

Bay Dardarla, Bay r=rn:::::~ı:::=ı..,...-----rrz::;ır=::nrRR"l------ı 
Carcar iyi arkndaş - .....,,)&o,,.,ıfl 

tılal'. Birbirlerinden 
hiç aynlmazlardL 
İ§leri güçleri yok, 
parulun çoktu. Her 
Udsı de bahis tutll§ -
maktan ho lanırlar-

dı. M seıa bir tram- l_j~~~~~~~;s~~----_]ii~~~~iiru vay <lurağındn tram-
vay bcklıyorlnr değil mi; ikisinden biri 
hem n: 

- Tramvay birinci gelecek, derdi. ö-
tekı derhal aksini söylerdi: 

- İkinci gelecek. 
- Bahse tutuşalım. 
- Nesine? 
- &ş lirasınal 
-Kabul mü? 
- Kabul! 

Bahse tutu.c:urlar. İkisinden biri kay -
bed r; paraları sayardı. Amma bu her 
zam n böyle lidi. Kısa günde en aşağı on 
ker,, bahse girışmeseler içleri rahat et -
me,di. 

Bir gün ikisi birlikte bir nehir kena -
nna gitmişlerdi. Tam sahile geldı"kle.ri 
zaman: 

- Boğu'luyonım, imdat! 
Dıve bir ses duydular. !kisi birden se

sin p, ldiği tarafa baktılar. Bir adam su
laruı iç.inde çırpınıp duruyo.rd.u. Suyun 
o ın .ıası.oda ııbntı .fam idi: V:e derinlik 
iki dam ıb<>yunu geoerdi. 

Bav Carcar; 
- Bu adam kurtulacak! 
1Dedı, öteki derhal aksini söyledi: 
- Kurtuhnıyacak, 'boğulacak! 

- Görürsün, nasıl 'kımdi kendine yü-
züp &ah.ile Qıkae<ık! 

örii1'6ün., n:ası1 ıruy.un akıntısında 
kaybo.1~ ıgicieMk. 

- Bahse QJkamm 'YÜZ lirasına. 
- K bul! 
Deniz.dekl adam ;çırpıııdı. çırpındı. ":11-e 

n 
kuk1a sahnesi var ... 

Kukla o~nuyor; bir 

davulc u da davul 

çalıyor. İki çocuk ta 

zevki' kukla oyunu

nu S"yrediyoclar. 

Resim güzel, akat 

renk 1i de_gil, alhUki 

renk'i olsa çok güzel 
görii'lP<'Pk.. Bunu 

yapm 1k ta sizin eli
nizd Resmi kesin, 
güzelcl' .cıyrı ayn 

rcnkforle boyayın. 

V <' b zr> gontlcrin. En 
gi.ızr 1 boyamış olnna 

bir İ<> Bankası kum

bar-ıs•; ondan ba.,,ka 

yüz kisiyc de ayn 

ayn, el güzel he
diyc r verce ız. 

tırl i t iz Di
d rdı ·niz bil-

mecC'ı rin zarfları ü
zcriı ı bilm cenin 

• 
1 c 

nihayet sahill buldu. Bay Carcar 
Dardara baktı: 

- Nasıl bahsi j{aybettin mi? 
- Ettim. 
- Ver yüz lirayı! 
-Al! 

Day 

Bay Dardar yüz lirayı, Bay Carçaı a ö
dedi. 
A~(lm olmuştu. Bay Carcar ıbir işim 

var., deyip gitmişti. Bay Dardar yalnıı 
kalmıştı. 

Bir çalgılı bahçede biraı oturup hava 
&lmak, hem de çalgı dinlemek jstemi§ti. 
Çalgılı bahçeye girdiği zaman Bay Car
<:arı orada gördü. :Bir ma.<;ads oturmuştu. 
Knr§ı.sında oturan adam bugün nehre 
dü~m~ ol.on adamdı. Bay Dardar derhal 
i~i tınladı. Onlara ı:örünmedi: kendi ken
dine; 

- Anlaşıldı, dedi, bu adam kazaen neh
re düşmemiş olacak. Bay Carcar, onu ta
nıyor. Evvelden kararlamışlar. Biz ge -
lirken nehre düşüyor. f yi yüzdüğü ne, 
kurtulacağına emin olan Bay Carcar be
nimle böyle bir bahse girişiyor ve para
lan alıyor. Ben de bunun acısını ondan 
çıkanrım. 

Kendini onlara göstermeden çalgılı 

bahçeden çıktı. Ertesi günü gene buluş
tular. Gene ayni nehrin kenarına indiler. 
N<'lhir lkenannda bir balıkçı balık tutu -
yoı::du. ıBny I:>ardar, Bay Carcara: 

- Bu adam tam on dakıkada beş tane 
balık ıtutacak. 

Dedi .Bay Carcar cevap verdi: 

iz 
iş Bankası 

KUM!!ARASI 

Veriyn~uz. 

gazet de çıktığı tarihi ya1mağı unutmayınız olmaz mı? 

dildir, bilir misiniz? .. Fran:;:ızca, diye dü
şüneceksiniz; hayır. İngılizce; ona da ha
yır. En çok konuşulan dil; hk tahmin et
mezsiniz amma çincedir. 400 milyon in -
san bugün bu dille konu~ur. Çinceden 
sonra İngilizce gelir. 200 milyon insan 
da ingilizce konu~ur. Bunlardan sonra 
gelenler sıra ile Rusça, Alır.anca, Hintçe, 
Fransızea ve İspanyolcadır. 

* * • 
Britiş müzes!nin 

kütüphanesi 
Dünyanın en büyük kütüphanesi Bri

tiş müzesindedir. Burada beş milyon 
cilddcn fazla eser vardır. Her gün 3000 
kişi kitap okumıya, kitap gdrmiye gelir
ler. Bu beş milyon kitap o tarzda tasnif 
edilmiştir ki; istenilen kıtab beş dakika 
içinde bulunabilir. 

• • • 
Çarkı tam ortasında 

olan vapur 

Bu geminin adı cGenini:o idi. İskoçya -
da işlerdi. Gemi birbirinden tamamile 
ayn iki k1sımdan yapılmış\J. İki kısmın 
arasında büyük bir çark vardı. Vapurun 
önünden arka tarafıpa geçmek için bir 
köprü yapılmıştı. ............................................. -............. .. 

- Olamaz. 
- Bahse girişirim. 
- Kabul! 
- İki yüz lirasına 
- Kabul! 
Bahse giriştiler. Beklediler, adam on 

dakikada tam beş tane balık tuttu. Bay 

Carcar da iki yüz lirayı çı'kanp Bay Dar

dara verdi Oradan pek ~z u~a~ış 
!ardı. &y .carcar -twar balıkçının ya

nına dönmek istedi. öteki ne Jcad~r T9-
zı olmak istemediyse de Bay Carcar ar-

imtihan nasıl şeydir? 
İmtihan .. , 
-Ne o? 

Mu dediniz? Ne olduğunu bilmiyor 
mQsunuz. Öyleyse size bilmece sormu
şum; siz de soruyorsunuz: 

- Yenir mi, yenmez mj? 
Ben de cevap veriyorum: 

- Yenmez, hatta yutulmaz bile. 
Gene mi soruyorsunuı, ı ıe soruyorsu -

nuz bakayım: 

- Canlı mı, cansız mı:' 

Canlı mı, cansız mı ora:;:ını bilmem 
nmma insanın canını çıkarıyormuş. 

Korktunuz mu; yok canım o kadar kor
kulacak bir iCY değil, amına da korkak -
mışsmız ... 

Mademki sizi korkutmak kolay, durun 
biraz daha korkutayım .. Hani o imtihan 
yok mu, o imtihan, Jrnskoc9maq, ey ka
dar büyük bir şey .. Hele bir: 

-Bö. 

Deyişi var, ödünüz patlar. 

Şöyle bir düşünün bakayım .. O benim 
~a yanıma şuracığa gelivermiş. Size doğ
l'U dönmüş .. Pen onun yanında fil ya -
nmdaki karınca gibi kalıyorum. Size kq
caman pençelerini gösterıyor. 

Ne oldunuz gene, yok o kadar sararma
ym, o kadar ürkmeyin, şaka şöylcdım, 

şaka .. Siz şaka bilmc;.ı; misiniz? 

Neyse, yijzünüze biraz kan geldi. Hele 
bayanlar.. Yapmayın, yapmayın, qeni 
söylediğime, söyliyeceğime pişman ede
ceksiniz, dedim, ya, §aka jdi. Hem hiç 
öyle korkunç olur mu, görseniz ne sevim
li şey. Size şimdi dosdoğıu tar;if edeyim: 
Mek.tepte bir oda, her zaman sınıf olan 
odanın adı değişiveriyor .. İmtihan oda
sı oluyor. İmtihan odası oldu mu, bizim 
de vaziyetimiz değişiyor. Her zaman pi
ze tatlı dilli, gij.ler yüzlü görünen öğ

retmenimiz gene tatlı dilli güler yüzlü 
amma, bize öyle göri,inmüyor. Ne bile -
yim o da mümeyyiz diye gelenlere ben
.z~yor. Biz hepimiz imtihan odasının ka -
pısında bekliyoruz. İçeriden: 

- Gel! 

Sesi duyuldu mu; haydi odaya. Bizim 

öğretmen tanıyor amma, nedense tanı -

rnamazlığa geliyor. Bakın bir ~ere e -

Yazdım; 

- Oku. 
Okudum. 
- 8564. 

- .Bu rakamdan ci66,'764. rakamını çı· 
kar. 

Bunu söyliyen· bay; mumeyyizdi. Bl.r 
mümeyyjze baktım .. Bir biıim öğretme • 
ne baktım. 

- Haydi yazıp çıkarc;anı; 
.Mademki öyle istiyorhı.r1 söz pinliye • 

yim, dedim. 

i66/764 rpkamını ötekinın altına yaz • 
dım, durdum. 

- Ne ,duruyorsun? 
Dilimin ucuna kadar geldi: 

- I}urmayım da neyapaypn. ~ kos • 
koca rakamı, öteki küçük rakamdan çı· 

kara9ilirseniz siz gelin çıkarın. • 

Diyecektim amma .. Ne yapayım. Sonra 
punu söylediğim için ya b~j sınıfta bı
rakırlarsa. 

- Hadi yap! 

Bizim öğretmenden imdat qckliy:or • 
duın. O da pralı değildi. Neyse mümcy~ 
yizlerden o zamana kaıJar hiç bir ~y 
söylememiş olanı: 

- 1}u plma~ değ_il lEi 9ğlumı ~sin 
mi. Hay ..çqk ~~§?,sın. fürdenbire ~ürcği· 
ma su .serpildi. Artık kendimi tutamadım. 

- Evet bay mümeyyiz, dedim, olmaz. 
Fakat öteki bay mümeyyiz yazdırdı .. Ben 

de ~mdiy,e kadar bir şey söy: e edim. 
ı.Ke dimi tutt~. }'jey§e si?Jn sayenizde 

kadaşını adeta sürükliyerek götürdü. Ba
lıkçıya yaklaştıkları zaman balıkçının 

b d b . d d 1 .. d··ı D 1 sap imtihanına girmiştim. Size onu 
yanı a~m a ır e a gıç gor u er. a -

1 

an- cesaret ıbuldum. Tabii çıkmaz ya. Her 

halde ,aj.z öteki bay mümevyize de #lü -
Yı\ik rakamın kü~k r9J<amdan çıkmıya 
cağını öğretin. 

. lata:vım. Bana sordular: 
gıcın e:linde bır kaç tane balık var,9ı. J3ııy · 
Carcar, Bay Dardara hiddetli 1hiddetli - 29 Necdet ınar sen misinli 
baktı: - 'Evet benim. 

. d ğ Mümeyyizler birbirler..ne. sonra öhret-
- Aı;.ıladım, dedı bana oyna ı ın oyu- mene baktılar.. Bak~an t.uhait1;ı ıbilmi -

nu anladım. 1Bu sayılmpz. 1 yorum amma, acaba benim Necdet Pınar 
Bay :Dardar da kızdı: -<>lı.w -0lmadı.filmı tiru .rrı~· k tCtmişlerdi: 
- Sen bana dün oyun oynamıştın ya, - Seni şimdi imtihan edeceğiz. 

bu onun cevabı. - Peki. 

Öteki gıümeyyiz, §ğ~ctmen kahkalı.a-y
(a ıfiilm~e !;>a;şladıl(lr. Meğer p da bili· 
yormuş ta benim, bilip hih;ı;ıediğimi ao· 
amak ·~ P9Y. e ..söylüyormuş. 

- Sen hilekarsın1 

İmtihaQ. bitti . .Ş~ gktun. Sonra da J.yi 
ıJ\Umw;.a ~ olçiuğ\.PI).u Ağrcndim. 

..- Yaz bakalım, tahtaya. :t 
Taht ıka ,.t; 8 .. 1 . 11~ imtihan böyle :Şevler, torkunç de-

- l;Iilwrlığı evv~a sen y,ap,tın! 

- Sen yaptın! 

- Sen yaptın! 
.Ağız .kavgası der.ken · ş kızıştı, saç -sa

~'B, başbaşa, yumruk yumruğa geldiler. 

Ve her ikisi birden nehre yuv:rlan~ıl~. I 
Fakat o kadar hiddetl~mmı~eı:dı JAJ 
:Nehre d.ü§tiikleri halde ı_8ene dövUşti,i,Ier. 

Sular ikisini birden şQtiiklemiye başla • 
<iL Boğulmak üzere idller. ıNe ise yeti -

şip kuı:.taranlar oldu. Epey '5l1 yutmu~lar

dı. Tedavileri iç'in hastaneye göt\irdüler. 

Yan,Yana yataklara yatırdılar . .Ertesi gün 

nncak kendiler.:ine ,gele,l:ıilmi§lerdi. 

Bay Carcar, .Bay Dar<iara: 
- J3ir daha bahse tutuşmıyacağım. 
Dedi, Bay tDardar: 
- Tutuşursun! 

Cevabını verdi. 
- Tutuşmam. 

- Bahse :girerim. 
- Kabul 
- Bin lirasına. 
- Kabul 
Fakat bahis, bahse tutuşmamak içindi. 

Bin liı:ayı vermemek i~in her halde bah
se tutuşmıyncaktı. Ve bu yüzden iki ar~ 
kadaş ta bu kötü ddetlerinden Yaz geç -
miı olacaklardı. Ölüm tehlikesi nihayet 
onlann akıllarını başlarına getirmiştL 

anın r,Şısma ge~~~m. oy csın ,. ıtiJ amma, bir.az garip. NıyE> mi hatınınt 
ler de yazay,!m; diye bekliyordum. :Ni,. geldi. ıGelmez .olur mu? Yaz ıyaklaştı 
ıhayct söylediler. T11m imtihan mevsimil).deyiT~ 

- 8564. 

Bulgar mektebinden 
r .Blecgay rLutikof 

~· _.,,,... 

Çocuklar, 
İYi çıknn.§ :fo

toğı'.aflannızı bi
ze gönderiniz; 
her hafta mun
tazaman çocuk 
sayfasına .koya -
~ıı. 

Bürhaniye Halkevi müsameresinde 

Zeybek oyıııyaıı Fuat 11e Sedat 

kardeşler 

** 
] 

Bursadan küçük 

Yaman 
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Ankare Beynelmilel Sergisinde bUyUk muvaffakfyet kazanan ve takdirle tethlr edilmekte olan: ' 

V E B O L I• D ı· L E KD~~~!:!' .:~ş·~~!'!~~~!~ y~ı~!şa~~np~l'k~~!! !.~~~ild~~~r~ve~D!ı:oz~~:ır. 
muhafaza eder,· çamaşırda soda ve sabundan tasarruf temin eder, istim kazanlllrı, kalorifer, 

inbik ve alelumum kaynama kaplarında kirecin tavazzuuna mani olur. 

c İHAZLARI Saatte 250 litreden 15000 litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. 
İstanbul : Vebolid Ltct. Voyvoda 40/42 Galtaa - Ankara : Vehbi koç Ticaret Evi - Memleketin başlıca şehirlerinde satış yerleri vardır. 

F ac • a şeklini değiştirdi :::,~:~6;;~!~10nile İrandan Tür ki yeye sevgi 
(Bai tarafı 1 inci sayfada) - Fnkat bugün eserlerini okumazsı - Kömür haline geldi (Baştarafı 1 inci sayfada) rahhas hey'eti hakkında sitayiş dolu 

ve hayret içinde bırakmJştır. nız değil mi? (Baştarafı 1 inci sayfada) isi Bay Cemal Hüsnü (Taray) beni baş makaleler yazmakta ve bu yeni an .. 
Fakat Halid Ziya UşakJ?gilin kısmı a- - Ben tarih şubesind~yim. Bittabi, bir vel yolcuların mendillerini salladıkları kendisine has o engin nezakctile kabul !aşmalarla İran ile Türkiye arasındaki 

zamı ebedileşmiş varlığım, ve bu ebedi edebiyatçı kadar fazla meşgul olamıyo - görülüyordu. ı etti. Sayın Reise altı aya yakın bir ay- dostluk ve kardeşliğin bir kat daha art-
V~lığı yaratan şahsiyetini, - 55 yıl ge- rum. Felaketi müteakıp, vak·n mahalline bir rıhktan sonra ana yurduna dönerken, tığını sevinçle tebarüz ettirmektedir .. 
~iktikten sonra da olsa - kutlulanuş bu- - Yani beğenmiyorsunuz? çok itfaiye alayları gelml~tir. (Son .Po~ta) na~ına hayırlı y~lculuk • ler. 
JUntnanın taze huzuru ıçioe gömülen - Öyle birşey söylemedim! Ticaret Nazırı rapor ile Alman sefiri lar dıledım ve Iran hakkın~a ~.ntıbala- Bunlardan ıttılaat: 
~alpleriü ve kafaları taciz eden o cevap- - Daha doğrusu lisaOJnı çek ağdalı bu M. Luther, enkazı görmc>k üzere tayyare rını sordum. Ba~ Cemal Hnsnu, mem- Türk murahhas hey'eti İran ülke· 
:~nn, niversiteliler tarafından verildi- luyorsunuz? ile Jakehurst'a gelmişlerdir. nun, c:vap ver.~ı: sinde bulundukları müddetçe, b zler 
gıne inanabilmek, kolay katlanılır bir - Öyle birşey de söylPıniyorum. Fakat Kaptan Lehman ile Prllc;s'un pek ağır - Cıdden mukemmel... Dost ve kar- «Ercümend» ve samimi kardeşlerimizi 
azap değildir. lisanı biraz daha açıklaşırsa, ~ü~efit o-, biı:- vaziyette oldukları söylenmektedir. deş İrand~. ~uazzam ilerlen:e~ere şa~it gormekle mes'uttuk, ve onların öz yurt 

Ve beni dün Üniversitf'y~ sürükleyen lacaklar bittabi daha fazla çcıgalır. . Uk infilfıkten sonra bir<;{lk küçük infi- ol~uk.: B~tu.n me~teple~ını gezdık. larında, evlerinde olduklaıınn inanı .. 
de, bu azaptan kurtulabHmek ümidiydi. Yanımıza bu suretle gelen,. v:. bızden . Iakler vukua gelmiştir. Fı>Hiketzedelerin Gordukle:.ımızden zıyadesıle memnu- yor, ve kendi aramızda bulunmalarını 

•Halid Ziyanın ölmez h:r eserini bilmi- hemen hemen sadece ishrJerımızı sorup lıaykırışrnaları aşikar sur~tte işitilmiştir. nuz .. bug.un de ayrılıyoruz... diye ce- da İran ve Türk milletlerinin dosllult 
i:~ru~ı. diyen bir Fikre: Aıasyanın; 4 na t:,tiden, sonra da benim ağzımdan a~lına Felaketten üç saat sonra hala tütmek- vap verdı.. ve kardeşliğini ispat eden en büyük b~ 

Zıyanın romanlarını okumak arzu - geleni karalıyan muharrirın hareketı kar te olan balon ankazınd·.ı 3 infilak daha • • • delil olarak sayıyoruz. dedikten sonra 
nu duYmadım!:. diyen bi'!:' Latife Giralin ı şısmda şaşırdım kaldım. F.u zat benim ve olmuştur. Telgrafla da bildirdiğim gibi, Tür • bu 1 O mukavelenin, genç Türkiye ile 
•Halid Ziyayı ÜniversitedP. okuturlarsa clrkadaşlarımın isimlerini, EOY adlarını İlk evvel üç ceset çıkarılmıştır. Bu ce- kiye ve İran arasında akdedilen son on yeni İramn ileriyi gören rn büyükleri
okuruın, yoksa bu işi kendilığimden ya- \·c branşlarını bile doğru dürüst znptede- retler o derecede kömfü· haline gelmiştir mukaveleden sonra işlerini biti • nin iki milletin tarihte açtıkları kar .. 
~~ınamı, diyen bir Niyazl Ateşin Üniver memiş. ki hüviyetlerinin tayini mümkün olama ren hey'etimizin, şerefine Hariciye Na deşlik bağları sayfalarından sonra par· 
;ıtenin - hem de edebiyat :fakiiltesinde bu Benim ismim Lutfiye. SPyadım yazdığı mıştır: zırı Akay Semiyi yüz kişilik bir ziya- lak ve muazzam bir bölüm vücuda ge-
un~bileceklerine - inaııabilmck kolay gibi Giral değil, cGiray• rur. Gene yazdı- Eskı Amerikanın Polony:ı sefirinin oğ- fet verdi. Ziyafette bütün kabine erka- tirdiğini ilave ediy<>r ve mukavelelerin 
değildi ~ 'b' d b" t b · d deg~ı·ı tarih ı b l bu kadar rabuk \'e muvaffakı"yetle ı'm· · gı gı ı e c ıya şu esır, en • u, a onun içinde işgal ettiği kamar:ının nı, kor diplomatik dig-er nezareti erin :s 

Ankete l · a b · d · zalanmasının yegane sebep ve amilinin ..:ı f cevap veren erm, gazete en §U esın enım. P.enceresinden kendini d~şarı atmak sure vüksek <.:ahsiyetleri bulundu. Yemeğin 
'.ıe teri- N k k d ı d N' azinin ı k " "' «Hazreti Kamal Atatürk» ile Elhazretı:" ... e geçirdiğim i.simle:.-i şunlardır: ite im. ar ·a aş arım ~n ıy tı e . urtulmuştur. sonlarına doğru söz alan İran Hariciye 

1 - Fikret Alasya (Edebiyattan) soyadı yazdığı gibi AksE değil, Akşit'tir. . Hındenburg balonu, muvasaletinden Nazırı ve Türk hey'eti Reisi iki mem· Hümayun Şahınşahı olduğunu tebarüz 
2 - Latife Giral (Edel>iyattan) O da, o gazeteye yazıldığı gibi edebiyat- bırkaç saat sonra Avrupaya hareket ede- leket arasındaki dostluğu canlı kelime- ettiriyor. 3 

- Niyazi (Edebiyattavı) tan değil, tarih şubesinı:!endir. c:k~i. İngiltere Kralının !aç giyme mera- lerle tebarüz ettiren güzel bırer nutuk Journal de Teheran da, ayni hislers 4 
- Selma (Coğrafya Enstitüsünden) O sırada yanımıza sokulan ve arkada- sımınde bulunmak üzere I.ondraya gide- söylediler. tercüman olduktan sonra, Türkiye, İ· 5 
- Türkan (Tarih §Ubesinden) ~mm cevaplannı tasdik eden Niyazi Ak- cek olan 70 yolcu, tayyare meydanına gel * * * ran dostluğunun Şehinşah Pehlevinin 6 
- Mcsadet (Tarih şubes;nden) şit te diyor ki: dikleri zaman balon yerjne cınun tütmek Tahran gazeteleri Ankarayı ziyaretile kuvvet bulduğunu 7 
- Kemal (Edebı'yat.tan) - Benim Halid Ziya hnkkında 0 gaze- te olan iskeletinı' go··rer'ek lıayret ve deh- H d · d ·· · · · ·· l" k Alah t' A k d ·· 8 - u ut emniyeti, ıa ei mucrımın, ı- soy ıyere ·, azre ın n ara a soy -
- Sıdıka Külü.s( Edebiyattan) tede çıkan sözleri sarfetmeme imkan var şet içinde kalmışlardır. kamet, müzahereti adliye, telgraf., te- ]emiş olduğu nutuklar ile Büyük Şef 

9 - Nuriye (Edebı"yattrın) mı? Ben, benimle konuşan muharrire sa- o··ıenler, kalanla• 1 f "lt" k .. t k wn·· r"k b' At t'" k,.. . f" l .. k 1 d kl ıo .. e on ı ısa ı, muş ere g u ınası, a ur un mısa ır erını arşı a ı arı 
- Kamil (Tıptan). dece tarihçi olduğum için, kıymeti tak-

11 Şimdiye kadar tesbit edildiğine göre baytari transit yolu, hava seyrüseferi, sırada söyledikleri nutuktan bir parça-
1 - Muzaffer Şahin (Edebiyattan) dirimin çok fevkinde olan Halid Ziya gibi kazada 33 kişi ölmüştür. 16 yolcu, 17 mü ticaret ve deniz nakliyesi mukaveleleri- yı sütunlarına geçirmiştir. 
ta~b( 1smi söylenmek istemiyen bir kız bir edibi tenkit salfilıiyf'tiu! haiz bulun- rettebat, balonda 36 sı yolcu olmak üzere ni imzalıyarak hareket eden Türk mu- İbrahim Hoyi 

13 c ? ) madığımı söyledim. 97 kişi vardı. 
U-:- Edebiyatçı bir Bayc.ın (??) Hemen hemen ayni sözleri tekrarlama Felaketin sebepleri 

hl' nıversitenin altını üstüne getirdikten, mak için, etrafıma dolan bütün talebe
tış~l'tı bütün talebelerin hafızalarını ka- !erin cevaplarını ayrı ayrı yazmıyorum. Lakehurst tayyare meydanı müdü· 
lıatalrdıktan sonra öğrend;m ki. bu 13 mu Ve her hangi bir şüpheyı önlemek için, rü, ba~?nu~ ~erideki kompartimanları-

Hala vehiıiı ve tezvir! 
~tan yedi tanesi, mevrut değildir. aldığım cevapları, sahiplerine el yazıla- n.ın ~..ı:eı~ı~ılma baloncuklarında _ga • 

lere kc~e cevap vermiş olac diğer talebe- rile tevsik ettirmekle iktifn eyliyorum. ı r~p bır. ınfılak ~k~a ~elmtş oldugunu 
a· gelince, onlar sözlerik gazeteye ken Zaten, mülakat verdikll'ri yazılan bü- soylemış ve demıştır k{= 
d~k~ğız.Iarından y~ılan cevaplar arasın- tün talebeler, bu gazeteye başvurmuşlar, 2 ~ se?el~~ tecrübem var: Hi~d~n .-

tezadm hayreti içinderurler. \'e kendilerini çok rnüteesı::ir bırakan o b_urg un ınfılakına ı:enz~r hıç bır ~nfı-
Bu hususta bana verdikleri izahata göz sözlerin resmen ve tamalll<'D tekzibini de lak <luymadım. Felaketın sebeplerınde 

rezdirirseniz hemen b-··· ·n . 't . istemişlerdir herhalde garip bir şey vardır. sara • u.un unıversı eyı . . • . . 
. n bu hayretin sız· e de s· .. t t Bundan bac:ka Edebiyat fakültesi tale- Amerıkanın yarı resmı mahafılı, 

Sin • Jra:VC eme- ~ ı· · ~ ld • r 'k t' e. rnanı olamazsınız. bcleri, büyük ve değerli erup Halid Zi- ıep mm ugramış o ugu !ela e ın se-
Fıkret Alasya: yaya karşı duydı.ıklan dl?cin sevgiyi, tak bebi _balonun müvellidilm.a ile şişmesi 
- İnkıJa d . d . . diri üstadın evine yap:ı.cakları bir ziya- oldugunu beyan etmektedırler. Bu ma-

tlı P ersın eydık .. dıyor. Yanı- • h f"l k d O k ,. b l 
ıza biris' kuld D .. . .. retle, ve bir buketle biı· daha tevit ede- a ı , uman an c ner m a onun 
- Hali~ 6~i u. anıda~ _duşer gıbı. ceklerdir! • ilk seyahatlerinde helium istimalini der 

lu- yanın eserlPıını nasıl bu- Ü pis eylemic: oldugu" nu hatırlatınakt ·"unuz? dedi. Eğer üstad, dün niversiteliler arasına ~ -ı a-
Rend· · karışıp ta, o anketin uycı.nrhrdığı teessü- dır. 

böyı b~sıne, edebiyatçı olmadığım için, rün hudutsuzluğunu görebılseydi, duya- Fakat Almanya, helium satın almak 
.1an e ır suale cevap verebilecek iktidar - tah .. zaruri olan dövizlerin çıkarıhnasını me-
\.1 maıı cagı assus, 55 inci san at yılının kutlu 

H rum bulunduğumu söyledim. !andığı geceki mes'ut hislerini bile silik netmiştir. 
ll'l albuki o, benim edcuiyatçı olduğu - bırakırdı! . Ekner suikast var, diyor. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ye _ Türkiye hÜdutları üzerinde aske
ri tertibat alınması hakkında talimat 
göndermiştir. 

3 - Nisanın on ikisinde Fransa ha-
riciye nezareti, Ankaradaki Fransız se 
firine bir telgraf çekerek derhal Tür • 
kiye ricalile temas edip cTürkiyenin 
hudutta almakta olduğu askeri tertiba
tın Pariste hoş bir gözle görülmediği -
nin:ıı beyan edilmesini tavsıye eylemiş
tir. Fransız sefiri, aksi takdirde Fran
sanın da mukabil tedbirler almakta 
muztar kalacağını söylemi~tir. 

4 - Nisanın on sekizinde Bay Del
bos Türkiyenin Paris sefirile temas e
derek, Türkiye tarafından hudutta it· 
tihaz edilen askeri tedbirlerin Fransa 
ile Türkiye arasında mühim müşkülat 
çıkarabileceğinin Ankaraya ış'armı ri-.... u. ":Halid Ziyayla meş~l olmaya lü- B Ü . Graz 7 - Dün akşam b11raya nelen .. unı gorrned"ğ' . .. l d •. . en nıversiteden ayrılırken, bir baş- b 

L. ı ımı soy e •t,ımı yazmış. ka meslektaş ayni maksatla Üniversiteye kumandan Eckener, Reuter ajansının ı da toplanmış olması mümkündür. 
siir attfe Giray da, kend<sıne hayli tees- giriyordu. muhabirine Hindenburg facıasının bir Almanyada 

bı·r Verc.n bu mültıkat macerasını, haklı G t ·1 · .,,~ kundakçılık eseri olmasının pek muh _ Berlin 7 - H indenburg infilakın-as b aze ecı enn, universit<;? ile matbaalar 

ca etmiştir. Bay Delbos, aksi takdir • 
de bilmukabele ayni mahiyette tedbir
ler alınacağından dahi bahsetmiş im:ş. 

5 - Nisanın yirmi üçünctc, Fransa 
Hariciye nezareti, Ankaradak~ Fran .. 
sız sefirinden bir telgraf alnpş, bunda, 
sefir, Türkiyenin askeri tahşidata ni .. 
hayet vermeği vadettiğini bildirmiş. 

İşte, Türk düşmanlığı il!? maruf olan 
El Kabes'in mevsukiyetini iddia ede· 
rek neşreylediği hususi havadis bun • 
dan ibarettir. Türkiye ile Fransanın, 
Türkiye ile Suriyenin aralarını açmak 
için şimdiye kadar yazmadığı Y"1an 
kalmamış olan bu gazetenin bu defa 
verdiği bu havadisler içinde ne dere-
ceye kadar doğru bir şey bulunabilir? 
Bunu bilmiyorum. Başka taraflardan 
buna dair şimdiye kadar hiç bir şey 
işitmedim . 

_ t ıy:t içinde şöyle anlatıyor: r.rnsında, biribir1erile y<ırı~ırcasına me • temel olduğunu beyan ~tmiş ve şu söz- dan halk ilk dakikalarda hahcrciar cdiı-
kuı n~ılap dersindeydik. Yanımıza so- kik dokumaları, Türk matbuatının vazı- leri söylemiştir: memiştir. Hava Bakanlığı felaketin se- (Blı§tarafı 1 inci sayfada) 
'"e ban bır zat, gazetecilik e!tigy ini söyledi, 1 Ü · ·t 1·1 · t • «Şimdiye kadar ben bir rok defalar bepleri halı kında ketum davranmakta- temsil edecek olan Türkiye Başvekili 

Başvekil 
Bugün Pariste 

v d an, nıvcrsı e ı erın essürkri. matbaa- ~ 
tora e~ en Halid Ziya hakkmd:ıki fikrimi ~·a telefonla yapılan müracaatların çok- imzasız tehdit mektupları aldım. infi- dır. Propar,anda bakanlığı, Kielden bir İsmet İnönü, y:ırm Parıse vusıl olacak-

u. ıuğu da efkarı umumıyenin, bu anket laka bir yıldırımın sebep nlmasına im· kaç saat evvel dönmüş olan Hitlerle tır. Başvekil, Fransız hükumetinin mi· 
bi~t ~-alid Ziya, günün ('n kuvvetli ede- karşısında duyduğu tees<;ütün ve teessü- kan yoktur.• Göring'i, Göbbelsi ve hükumtin diğer safiri olacak ve Londradan dönüşünde 
c k ustadlarındandır dıye söze girişe _ rün boyunu ölçmenize hnl brıl kafi gelir Bir Jıey'et gidiyor 5zasını ha liseden haberdar etmiştir. tekrar Parise uğrayacakt11.' 
e oldum. O lfıkırdımı kesti: sanırım? N. S. Berlin 7 (AA.) - Zeplin tezgahla- Balonu ilk defa idare etmekt~ olan yüz- Fransız meclisinde te7.ahürat 
~ rı ve kumpanyası mümessilJerile hava başı Pruss, Graf zeplinilc Hindenburg Paris, 7 (A.A.) - Bugün öğleden son 

1
......., . 5eferleri idaresi ~~ hava nr>zaeti müte- şimal ve cenup atlantiği se.yahatlerinde ra, Fransız mebusan nı~disinde Başve-

Jnhisarlar u Mu·· du·· rıu·· gv u·· nde '!" •• 1 hassıslarından murekkep bir komisyon bir çok df'ialar idare etm•ş olan Leh - kil Bay Leon Blum söz aJarak, Fransa-
--------------· - ~• Hindenburg kazasının sebepleri hak • manm muavini idi. nm cHindcnburg:. felaket! dolayısile Al 
7 kında yerınde tahkikatta buiunmak ü- Taziyetler manyaya ve Ankara ci\1;mnc!a bir rner-

625 Kilo ıskarta yamalık çul, Ahırka pı deposunda zere Lakehurst'a gidecektir. Berlin, 7 (Hususi) - Hindenburg fa- mi imalathanesindeki infilak sebebiyle 
7 Adet hurda baskül, Üsküdar depolar gurubunda Jt'acianın tafsilMı riası münasebetilc, başt::ı Amerika Cum de Türkiyeyc sempatilnı·in! bildirmek 

75oo Kilo Nikotin istihsaline mahsus toz tütün Üsküdar depolar grubunda. Berlin 7 (Hususi) - Dünya matbu- hurreisi Ruzvelt olduğu halde, İngiltere istediğini beyan etmiş VC' mcbusan mcc 
14300 > > .. > > > Doğaziçi • , :ıtı. facianın tafsilatına uzun sütunlar ve İtalya Kralları, Fransa Cumhurreisi, !isinin de Alman ve Türk hükumetleri-

4ROO > > > > > > Cibali tahsis etmiştir. bütün hükümdarlar, Da~vekil ve Hava ne taziyelerini göndereıtk Fransız mil-
50000 , Ölenlerin büyük bir kısm1 Alman- nazırları Hitlere, General Göıinge ve Al- !etine terceman olacağından emin bu -> > > > > , Cibali Fabrikas111da. 

dır. İki çocuğu ile yolcular arasında bu- man milletine teessür ve taziyetlerini bil lundıığunu ilave eylemiştir. 595 

ıooo 

4025 

5156 
2259 

a Eski çinko parçaları 

> a evrakı matbua 
> İskarta kanaviçe 
:t :t ip 
> , çul 

) 

) 

Bahariye deposunda. 
Kabataşta nümuneleri üzerine 

) Ahırkapı deposunda 
584 > > kınnap ) 
356 

> a etiket bezi CibaJi deposunda 
Yuka d · · 

ı n a cms ve mıktarları yazılı isknrta malzeme (17 /V /93i) tnrihine rast-
ıyan Pazartesi gu·· •. t 10 d 

lllek .. h nu saa a pazarlıkla satılacaktır. İstekliler)r. malları gör-
.. uzere er glin hizalarında gösterilen mahallere, pazarlık için de tayin olunan 

gün ve saatte 7< 15 gu·· 1 · 1 . . . . 
rnuba aat 

0
• •• ~c~~= para. arıy e bırlıkte Kabataşta ınhısarlar levazım ve 

Y şubesı muduı lugundokı satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(2515) 

lunan bir kadın, infilakın vukuunda diren telgraflar çekmişlerdir. Bunun üzerine, mebuımn meclisi reisi 
yavrularile birlikte hemen balonun Hava fadalannın bilnnt:osu Herı-iot, Türk ve Alrr.an milletlerine 
penceresinden dışarı atılmış ve bır mu- Paris, 7 (Hususi) - Hi'ldenburg faci- Fransız milletinin taziyelerini göndcre-
cize olarak sağ salim kurtulmuşlardır. ası münasebetile gazeteler. 1905 senesin ceğini bildirmiştir. 

Amerikadaki zeppelin Korporayşin den 935 senesine kadar vuku bulan ha- Fransanm taziyeti 
müdürü William Beckers'in beyanatına va facialannın bilançoslmu neşretmekle Paris, 7 (A.A.) _ H::ıridyc Nazın 
göre, şidde}li bir yağmur altmcia iniş dirler: 1905 de 2,1909 da 1, 1913 de 13, tek Bay Delbos, Fransız biıyük elçisi Bay 
manevrasını yapmakta olan balon, infi- rar 1913 de 28, 1914 de 9, 1919 da 75, tek- Ponsot'u, Ankara civarında mermi imal 
lak esnasında ön tarafındaki iki iniş rar 1919 da 7, 1921 de 43, 1!>22 dE> 34, 1923 atelyelerinde vukua gelc>n yangın dola
halatını atmış bulunuyordu. de 54, 1925 de 14, 1930 da 48, 1933 de 87 yısiy1c Türk hukumetinc Fransız hü

Müdür, hu halatlardan birinin elek \e 1935 de 2 kişi muhtelif hava kazala- kumetinin taziyeleıini biJcirmeye mc-
trikiyet hasıl ettiğini ve bunun infilaka rından kurban gitmişlerdir mur etmiştir. 
sebep olduğunu zannediyor. E iektri- ı Balonun kumandanı i;Jdii ı bi;r;;ci k~m~~dan';' i<;lı;,;~: ;l·a;ğ.· ).;;;.: 
ğin, bulutla.r arasındaki uçuş esnasın- 1 Londra 8 (Hususi) ·- Hindenburg'un Jar neticesinde hastanede ölmiıştür. 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

ı Sterlin 
ı Dolar 

20 Fransız Fr. 
:?O LirP~ 
20 Bel~lka l"r. 
20 Drahml 
20 İsviçre Fr. 
20 Leva 

Alı~ 
620.0) 
1:;'4.-
111.00 
120, 

fK>. 
19. 

5;0. 
20. 
63. 
70. 
2l.OO 
25. 
20. 
21, 
12,00 
48. 
00. 
so. 

Sahş 
626.00 
126,00 
113.00 
125. 
84. 
22. 

58ll. 
23. 
66, 
75. 
23.00 
28. 
23. 
24. 
14.00 
52. 
oo. 
32. 

r- - 1s1 -
Bu da benim tipimi Kadının sözü dinlenir olma'.ı ! ı Fllorln 

- 285 -
Teyze, anketine gelen bini aşkın 

cevabı tasnif ederken, bunların ara· 
sında okuyucusu bulundugunu se
vinç ve iftiharla öğrendiği bir şah· 
siyetin de mektubunu buldu. Bu 
satırları sadece ankete verilmiş bir 
cevap değiJ, ayni ~manda da ınan· 
zum edebi bir eser olarak aşağıya 
geçiriyoruz. 

Ne yazık ki sahibinin arzusuna 
uyarak bu esere imzasını koyaını • 
yacağız, müstear bir isimle iktifa 
edeceğiz. Eser şudur: 

BU DA BENiM T1P1M 
Saçlar altın, ve nô.s;ypyse sa def, 
Gece engin kadar sıhırlı, derin 
Gözlerin rengi - etmeyim mi esef?
Anlatılmaz ve anltı~ılmaz ki. 
Burnu mirasıdır ildhelerin, 
Sade görmek de öyle bir hıiz ki. 
Ağzı, bir başka §i'r o .. anlatamam. 
Hüsn olur, zevk olur onunla tamam. 
Sesi ilham perisinin sesidir, 
İşiden mest olur ve şair olur; 
Rt1ha mev'ud olan o duradur, 
Cennetin bir misdli sinesidir. 
Onda bir çift beyaz güvercin var, 
Ddima ufka, ya semaya bakar. 
Çehre beyzi, beyaz, uçuk, süzgün; 
Boynu mermer sütun kadar düzgün; 
Görenin ihtisası hayranlık._ 
Orta bir boy, hirıimı hep mevzun; 
Mütcnasib bir orta şişmanlık ... 
Yetişir, çiinkü ah uzun çok uzun, 
Bir §iir, bir kaside, bir destan 
Yine tarife kadir olmıyacak. 
Bence zô.ten cihanda hüsn ile an, 
Duyulur sade, anlaşılmıyarak; 
Ve bununçün de anlatılması zor; 
Hele tecsimi bir mu1ıal oluyor. 

Ankara: Bir Mi.mzevi 

- 286 -

Kadın bir ecnebi lisam ve biraz 
çalgı bilmeli! 

İşle benim beğendiğim kaaın tipi: 
Orta boylu, balık etli, sarışın, saçlan 

hafif dalgalı, gözler ve kaşlar siyah ve 
baygın bakışlı. 

Yanaklar az kırmızı, çehre ve ten pem
be, bel orta, ayak küçük. 

Bir ecnebi lisan ve bir <le <_..algı bilmeli. 
Sun'i güzellığe meylctm::meli. 

Her hususta kocasına muti ve sadık ve 
yuvasına candan bağlı ohı.:ı.lı, tahsili ne 
derecede olursa olsun. !fc>rı;~yden evvel 
bu kadın muhitinde iyi tanınmış, sıhhat
li olmalıdır. 

lstanbul: Y. Besir 
(Adresinin ne§rhli istememiştir) 

Son Posta'nın Tefri' nsı: 27 

Beğendiğim kadın tipi şudur: 
Vücut: Sarışın, pürüzsüz ten, ufak a

ğız, ince ve beyaz dişler, :ıarm burun, ça- ı 
kır ve cazibeli gözler, ince kaş, kumral u
zun saç, hafif yuvarlak ve sevimli bir 
çehre, mutedil bel, ufak ayak, güzel ve 
Şirin eller, ne çok şişman, ne de çok za
yıf, balık etinde, orta boylu .. Muti, yuva
ya bağlı, iyi bir ev kadmı, eşinin kazan
cına kanaatkar, temiz kalpli, tyi ahlaklı, 
ağır başlı, sözü dinlenir olmalıdır. 

Tahsili orta, evinin irlarcsmi bilecek 
lr.adar bilgili olmalıdır. ı 

Yalova Cum1ıu..,.iyet Caddesi 
N o. 15 cie Paik Er 
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Gönhl kimi severse güzel odur 
Teyzeciğim, Allah herkesi öğmüş ya -

ratmıştır. Binaenaleyh gönül kimi sever-
se güzel odur. Saygılarınıı sunarım. 1 

Kadıköy: En:se Yön 1 

(Sarih adres& tdMehanemizde 
malıjL~?.ıfor) 
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Kadın hayalperest clmarrah ! 
Vücudü: Az esmer çehre, dalgalı saç

lar, pürüzsüz bir ten, orta boy. ne şiş

20 Çek kuronu 
ı Avusturya Şl. 
ı Mark 
1 Zlotl 
ı Pengil 

20 Lev 
20 Dinar 

Ruble 
1 İsveç kuronu 
ı Türle altını 
ı Banknot Os. B. 

1"59 
t53. 

ÇEKLER 
-----
Londra 
Nev-Yort 
Parls 
Mllano 
Brukscl 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
M.adrid 
Berıln 

Varşova 

Buctapeşte 

Bu kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Açılı} 
624,0V 
0. 79ı3 

17 .635 
15,•)4 
4 6855 

87.58 
3,-1575 

64 lv25 
1.4419 
2"l.7uS 
4.2163 

14 l6l5 
1.%75 
4..715 
3.9825 

101 .ı.ns 

~.295 

2.7.>3) 
23 5~ 

3 ı 87 

ESHAM 

JC6(). 
254. 

Kap·ı u7 
625 00 

0,78975 
17.78 

15,0144 
4.678J 
87.44 
~. !525 

6-4. 
1.43}6 

22,tıbM 

4.2196 
14 v8 

l.!16-14 
4.165) 

' :J76) 
107.52 
~. 24 

2.7480 
23 6.l 
3 .J38 

man, ne de zayıf. 
t Anadolu om. 3 60 

Tabiati: Kuvvetli sevgi, sonsuz itimat, peşln oo.cn oo .oo 
yuvasına karşı büyük bir muhabbet taşı- A. şın. 3 60 vadeli G0.00 co. >a 
malı. Eğlenceyi zamanına, bilhassa büt- BomonU - Nektar 9.2J 9.2• 
çesine göre yapmalı. Haynl1Jerest olma- Aslan çlmento 14 15 H · ıs 

Merkez bankası 91.JO 91 o·J 
malı. İş B:mkası 9,8 ı ()1),00 

Tahsili: Bir ev kadınının bilmesi la- Telefon 8.JJ 
zım gelen şeylere vakıf olm~lı. Bunlar- ittihat ve Değir. lJ.b) 

dan başka çok ehemmiyet verdiğim ve Şark Değirmeni 1.15 

k d Terkos 11.1) ı 
her şeyin üstünde tuttuğum ve bir a ın ı ı----...,..----,,---~-------
da en fazla aradığım ~ey : hal ve istik- İSTİKRAZLAR 
bal de ahlakı tam, gözü ko~asından baş-

kasında olmamalı. 

Ankara: Şcmht 
(Sarih adresinin neşrım ıstememiştir) 
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Kadının serveti olmamalı 
Sevdiğim kadın tipi şudur: 

•-~~~~-~-

Açılı1 t ... a;ıaoıı 
Türk borcu I peşin 21) ı)75 2) 675 

• • I vadell 2J.82.:i 2(• 675 
• • n vadeı 2 .s' 21.s:.ı 

--· ı ım .. li'!l'!l:?:ti5l•n-m•11:•&:.-ır 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zah;re Borsası 

7/5/937 

FİATLAR 

Boyu 1,62, kilo 63, tip ne san, ne de es
mer, saçlar uzun, siyah ve kıvırcık, çeh
ı·e tam bir güzellik taşı~acak. Gözler iri 
ve kestane rengi, saf bakışlı, burun ufak 1 

ve sevimli, ağız ufak, dudaklar ince ve , _ _,__,,,re::====='-== =-=""""===-= 
zarif dişlerle süslü, çene ufak ve beyaz C 1 N S 1 ( Aşn.(tı Yukarı 
olacak. Serveti olmıyacak. Erkeğinin var-
lığı esnasında yuvasına nasıl şiddetle 
bağlı ise, yokluğu esnasında da aynı ha
rareti muhafaza edecek. 

Kasımpaşa Canıiikebir mahallesi 
Acıçeşme sokak 42 de 

A. T~kın 

- --- ----'.---
Buğday yumuşak 

Arpa 
Çavdar 
Mısır sarı 

Afyon ince 
Peynir beyaz 

K. P. 
6 23 
.. s 
4 28 
s 00 

56) 
26 18 

Lebıbe oralarda değildi: 

K. P. 
o tıl) 
o o 
4 30 
s s 
o 00 

31 

- Sahi... iyi ki aklıma geldi; Bülent, 

~~1~1 .~flm ç: •1 T L ~ N 13·, K9 bu akşam bize geleceğinizi söylüyordu. 
_ ~ Erkence gelirsiniz, olmaz mı? .. Birlikte 

iki lokma bir şey yeriz. 
E ii Turhan, ne kadar olsa, paşadan sı · 

Tramvaylarda yer bulmak kabil de
til; yürüyelim bari... 

Dedi. 
Şişliye kadar yayan çıktılar. Yürü -

aıekten söz açıldığı zaman Nüveyre: 
- Ablamla ikimiz her sabah saat do

kuzda Mecidiyeköyüne kadar yürüyo-

Yazao: Kemal Ragıp kılıyordu. Yemeğe gitmek istemedi. 
-Bugünlerde param var; lazım olun- Ötekiler o kadar üstüne düştüler; bir 

ca ister.~ _ . 
1 
türlü razı edemediler. 

- Nuveyreye alacagın hedıye en a-ı 0 k B"l tl buluştular 
- k k 11' · C · d k ' a şam gene u en c . şagı ır e ı lıra tutar. ebın e ı para- y kt · ı t ' l r Başka eme • en sonra oraya gı . ı e . 

yı ona verırsen sana kalmıyacak. Al su- . f' 1 d d oynan 
ı N b 1 Ü 1 • ı mısa ır er e var ı; gene oyun • 

nu... e zaman u uşup Ar paı:;a ara d T h d t ki da ken 'd -· ·· 1 • ı. ur an ora a anıştı arına -
gı ecegız, onu soy e. d' . d' • b 1 t İ ler'nden N . ını sev ırmege aş amış ı. ç ı ruz. - e zaman ıstersen. b. . . 

Demişti. Turhan buna nişan koydu. - Yarın akşam?.. ırısı: 
O gün böyle geçti. Ertesi günü, gene - Pekala... - Yarın akşam bizde toplanıyoruz; 

telefonda konuştular. Akşam üzeri Bü- Ertesi sabah Turhan, sekizde evden sizi de bekleriz. 
lend matbaaya geldi: çıktı. Dokuza doğru, Şişlide tramvay Dedi; onu da çağırdı. Bir aralık Bü-

- Maşallah, diyordu, almış yürümüş- durağında beklemeğe başladı. Dokuzu lentle yalnız kalmışlardı. 
sünüz!. DUn Beyoğ1unda Lebibe ile on geçiyordu, Nüveyre ile ablası gö - Öteki: 
Nüveyreye rastgelmişsin. Eve kadar be- ründü. İkisi de pek temiz, pek sade gi- - Uzatma artık, kısmetin açıldı! .. 
raber gitmişsiniz. İşte böyle olmal~. yinmişlerdi. Süvari karakolunun önün- Diye alay ediyordu. Turhan acı acı 
Şimdi söyle bakalım, oraya hangi ak- den geçerken Turhan onlara yetişti. güldü: 
şa~ gideceğ z? .. Nüveyrenin yıldönü - Mecidiyeköyüne, oradan da Zincirliku- _ Ö 

1 
K k d laş yoruz 

munden evvel, bir gece gitmezsek a- yuya doğru yürüdüler. Sonra gene dün· h' 
1 

Ye... fapı apık 0 d~ k' 
yıp olacak' d"l N" b. 1 k d d' k.. ıç o mazsa na akamız çı ıyor, ıyece ·-

- Yı ldö.~ümü dedin de aklıma 1 • u~rirluv~y~ ~ar~ 1 
• 7 .ı ık k "s in değil miL Ben bu komeaiyi ne ka-

. , ge u en , r an eyın ışı pe ço , d .. b' b'lsen ne ka· 
di; kııa bır "CY almalı ama ne almalı diyordu. Bugün bizim için on bire ka- kard gu~. 0?.'11

1 
.. uyoru~, kır d'ı k .. ~r d 

onu dJşünüyorum. dar geç kaldı. Bu kadar fedakarlığa kar- ~ ar uzu ~yorum, en ı en ım en 
- Sc>n bun ları benden iyi bilirsin. şı artık ne yapacağız, bilmem?.. u anıyorum ... 

Parası da h~p masarifi umumiyeden çı- Turhan kıpkırmızı oldu. Genç kız, - Ama, pek iyi oynuyorsun!. Gören-
kaca 1' !'. .. Btın ana şimdilik yüz lira ve- acaba bir şeyler sezmişti de onun için, ler, senin zoraki bir oyun oynadığını, 
reyım; üstünde bu:unsun! gizliden gizliye alay mı ediyordu?. hiç de anlayamazlar. Ben bile, artık 

,,_ . 
' ... 

TUIAI 
'fuvafet fabutıfarı 

,.~ ................. .. 
DOYÇE LEV ANT LİNYE 
G. M. B. H. HAMBURG 

Ooyre Levant Lınye Hamburg A. 
G. Haınburg, Atırıs Levant Linye 

A. G. Bı'emen 

Hamburg, Brem, Arıvers, İstanbul 
ve oahı isiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 

1stanbulcta beklenen vapurlar. 
Larissa vapuru limanı ızda 
Adana vapuru 14 Mayısa doğru 
Mern vapuru 16 Mayısa doğru 

Burgaz, Varna, Köstence için li-
manımızdan hareket edecek 

vapurlar 

Adana vapuru ı:> l\layısa doğru 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdum limanları için 

hnreket edecek vapurlar 

Akka vapuru 8 Mayısa doğru 

Fazla tafsilat için Galata'da Ova
kimyan hanında Doyçe Levante 
Llnye vapur acentnlığına mnracaat. 

Telefon: 44760-44769 

= 

alıştın da seve seve yapıyorsun, zanne· 
diyorum. Herkesin yanında o kadar 
neş'eli, o kadar canlı görünüyorsun ki ... 

Sonra, onun birdenbire öfkelenme • 
sinden korktu. Renginin yavaş yavaş 
değiştiğini gördü. Yan alaylı bir sesle: 

- Yazık, çok yazık ama bir kere baş· 
ladık; artık geriye dönülmez ki... Sen 
gene için için duyduğun üzüntüyü 
kimseye belli etme de bir ayak evvel, 
şu işi başaralım. 

Bülendin dedikleri pek te yalan de -
ğildi; Turhan tatlı bir rüya görüyor • 
muş gibi, kendini koyuvermiş, bu top· 
lantılardan pekala, kendisi de hoşlanı· 
yormuş gibi görünüyordu. 

Ertesi akşam da oraya gittiler. Bu 
toplantılar böyle sıklaştıkça Arif paşa
larla adeta içli dışlı olmuşlardı. Gün
düzleri Turhan bir kaç defa telefonla 
Lebibeyi arıyor, yarım saat, hazan bir 
saat kadar konuştukları oluyordu. Ar· 
tık ikisi de birbirinin hayatında tuttu· 
ğu yeri anlamıştı; ikisi de gün geçtikçe 
birbirine biraz daha bağlanıyordu. 

Turhan, telefon ettiği zaman karşı -
sında Lebibeyi bulamazsa pek i.izi.ilü • 
yor, onun telefonu geçikirse genç kız 
da olduğu yerde duramıyordu. Kardeşi 
de, annesi de artık bunu sezmişlerdi; 
Turbanın telefon edeceği saatler de 
Lebibeyi yalnız bırakıyorlardı. 

(Arkası var) 

.,.._ ............... --., 
HASAN 
Acı Badem Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, düzgünlük ve tara· 
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yağlarnu teıni.zler. 

Buruşukluklarını, lekelerini, çil· 
lerini, erginliklerini, 5ivilcelerini 
izale eder. Çirkin çehreyi g1lı.eJ. 
leştirir ve ihtiyarlığı gençleştirir. 

Fakat acı badem kremini her
kes yapamaz ve bu kremi mut· 
laka acı badem yağiyle yapmak 
lazımdır. Bu hem müşkül ve 
kiilf etli, hem pahalı bir iş oldu· 
ğundan biraz acı badem esan • 
sile vazelin yağını karıştıTill'ak 

yapılan kremleri kullanan ba • 
yanlar cildlerini bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek bii • 
yük fedakarlıklarla istihsal edi· 
len hakiki ve acı badem yaimJ 
krem haline getirmiş olan ko
lonyasiy le ve müstahzaratiyle 
meşhur eczacı Hasandır: ltriyatı 

nefis ve caziptir. 
Hasan acı badem yağı kremi • 

le, Hasan yağsız kar kreminin ve 
Hasan yarım yağlı gece krt>.mini 
bayanlar seve seve kullanmakta 
ve eczacı Basanı tebrik etmektr.· 
dirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavan
ta, briyantin, saç suları, sürme, 
pudra, tıraş bıçağı, diş fırçalan, 

diş suları, diş macunları ve her 
türlü ıtriyat ve müstahzaratta 
mutlaka Hasan markasını isteyi· 
niz ve arayınız. Hasan deposu: 

lAnkara, İstanbul, Beyoğlu, Be • 
şiktaş, Eskişclıir. 

ı ........... ma-...~---
-~Bi; ~~~l~. ~İi~i ~~ki·n·e·y~· 'k~ptırdı 

k • nda Uzun çarşıdaki Bıçakçı so agı • 
18 numaralı marangoz dükkiınmdn ça 
Jısan Hakkı kazaen elini mak·ncYe 
k~ptırmış, baş parmağı kopmuştur 



8 Mayıs 
ı:::::- SON POS'l' A Sayfa ... ~ 

r---------1L h t1hat ve Terakkide on sene J 

İTTiHAT VECÜ İERAKKİ°İIN SONU 
fosla. nın Hikayeleri 

TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasal öldüler? 
• Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

ltilif kuvvetleri Türkiye aleyhinde 
hareket edecek halde değillerdi 

13' . 
vat~zıın hiç. ~lma7.Sa bir kısmımızın lerdir. Suriyeye dokunmamak şartile, içine alınca artık İtalyaya; ayrılan nü· 

• göst n sevgıısmden fiiphe etmediğini Anadoludaki milli hır harekete karşı fuz mıntakasındaki nüfuzun da kıymeti 
dun ererek,. bende, kendisi için bir yar- Fransızlardan hi~ bir taarruz gelmesi kalmıyacaktı. Her tarafta İtalyaya kar
ll'lüşc~ ve hır .dert ortağı aramıştı. Bu ihtimali yoktur. Italyadan da korkul - şı bu ~arzda tutulan siyaset, bu memle
llidea ede bana kuvvet v~rdi, beni ye- maz. İngiltere ise, yalnız başına bu iş· keti, Ingilterenin karşısına bir siyaset 
nevv n ~~!andırdı. Beni, Istanbul mü- lerin yükünü üzerine muhtelif sebeb • sabotajcısı olarak çıkarıyordu. 
til.rd'~r erınden uzaklaştırıp halka gö- lerden dolayı alamazlar. Bu sebeble - O 

o u... rin dahili olanları vardır, harici ola~1la- mitler beliriyordu 
bil 0~~den sonra, artık İstanbula ka- rı vardır. Hepsi bir araya gelince, In - o sıralarda, saklandıktan sonraı ilk 
lnernb ugu kadar sık ve bütün havadis giltere Türkiyeye karşı hareke~ y:ıpa· defa olarak, temas ettiğim Muhtar Bey 
Ya b ~larına uğrıyarak malfunat almı- maz. Yapacağı en büyük şey, Yunanis- de • Ankara hükfunetinin ilk hariciye 
ğürn aş adun. Her defa şehirden döndü- tanı Türkiyenin başına musallat etmek- ,·ekillerinden, sefir tamamen benim 
bena zaınan muhtar Ali Efendi gelir, tir. Dövüşeceğiniz düşman ondan iba • aldığım intıba içinde bulunuyordu. 0 öa... e~ tnalOmat sorardı. Ben de ona rettir.> 
°"enun..ı _ _, __ . b da, Anadoludaki milli harekete karşı 

a 1 ~ a1landlp ballandıra h · t n atırdun. Kö - . . t . 
1 

Mustafa Kemal Paşanın isyanı ve o- arıç en gelebilecek büyük bir tehlike 
ınuştumı yun gizli gaze esı 0 

- 'llU ele geçirmek için yapılan son bir bulunmadığına, bütün gailenin Yuna· 
A gayretin neticesiz kalması üzerine, ken· nistandan ibaret kalacağına kanidi. Av-

nadolu hareketine iti matsazh k disini İstanbulda da tehlikede hisse - rupadaki galebeyi galiplerin kuvvetleri 
İlk d~n Ferid Paşa, itti.?atcıl~ra karşı yeni değil, mağlfıbların zaafı kazanmıştı; 

~Ukarızatnanlarda, İstanbulun bilhassa bır h.~~leye t~şebbus :tt.ı. Fakat, bunu hükmü veren isyandı, içtimai ihtilM 
tine k tab~~ası, bu Anadolu hareke - da yurute~ed~. Aradıgı ınsanlar: bul~- idi. Fakat; o ihtilal, o dakikada Fran -
hud a~ı .ıtıınatsızlıkla bakardı. cBey· mıyor, polısi, Jandarması, kendısıne hı· ~ayı da, Italyayı da tehdid ediyordu. 
rna ~~. bır ısyan!a derlerdi. Ordularile yan et ediyordu. Bunun için, ittihatcı - Ingiltere içinde vakıa ihtilal hareketi 
tun g up olan bir memlekette, dünya - lar da, yavaş yavaş, sakland· klart in - yok, fakat, diğer memleketlerdeki hare· 
ka:rş en .büyük muzaffer kuvvet)erine 1erden dışarı çıkmıJa başladılar. Ben ket inkişaf ettiği takdird, o da tehlike
lerd~' hır avuç insan ne yapabilir? der- ~c, ihtiyatlı hareket etmekle beraber de idi. 
Iia ı. ~a~t, ben bu fikirde değildim. Istanb~la g~l~p gitmeleri sıklaştır~ım. Şu halde herkes ümid vemıeğe müsa. 
\7et~ ~ıtınış, dünyanın en büyük kuv- Bu gelış ~ıdışler arasında tamdıgım id görünüyordu. 
l"aft r. muzaffer olmuş, fakat, her ta - Fransız ve ltalyanlarla yaptığım konu!1- Fakat, o sıralarda bizim, ümid ıçin, 
mi ~ Yorgunluk son derecesine gel - malar, hep bu fikri teyid ediyordu. Su~ her şeyin iyi alamet göstermesini bek
rne~~ ~usya ateş içinde, Almanya ve riyeyi rahat rahat hazmetmek isteyen !emeğe vaktimiz bile yoktu! En küçük 
ınern~zı Avrupa ateş içinde, muzaffer Fransızlar işden memnun değiller, bel- sebeblerle bile ümidlenmeğe, cesaret 
Peri eketıerde de her şey karışıklık ve ki de bu hareketin boğulmasına yardım duymıy~_. manen kuvvetlenmeğe ha -
tnekŞ<ı.nlık içinde idi. Rusyada birleş - etmek için bize karşı bari dost bir si-ı zırdık. Umidsiz hayata imkan yoktur. 
içtim ".e tutunmak istidatları gösteren yaset tutuyorlardı. İtalyanlarn gelince, Yaşamak isteyen insan veya bir ccmi
da 0~ı Y:ngın, Avrupanın her tarafın- onlar açıktan açığa bizi iltizam ediyor- yet, mutlaka ümidini kaybetmemelidir 
lluıı .e~ obek ateşler çıkarıyordu. Bu- !ardı. İngiltere ile Fransa, bütün harb ve en küçük bir ümid ışığının arkasın
l'enidıçı.n ~üyük devletlerin hiç biri, sonu hesablarında İtalyayı aldatmışlar- dan yürüyüp gitme kuvvetini nefsinde 
~ast e~· Türkiyeye karşı büyük mik - dı. Osmanlı imparatorluğunun paylaşıl- duymalıdır. 
hıaz~ ır_ hareket yapmayı göze ala - ması hesablarında ona ~ncak bir nüfuz Asırlarca, efendi olarak yaşamı~ bir 
rınct ı. Bılhassa, bu devletlerin arala - mıntakası ayrılıyordu. IngiJtere ise, bir milletin, o günkü facia içinde, ölüme 
seıe ~· Yalnız Türkiyenin taksimi me - takım parçaları doğrudan doğruya ken. razı olup karanlık bir ümidsızlik içine 
rnu;;n~en çıkan ihti!Mlar, onların ne di hakimiyetine aldıktan başka, Os · düşmesi de imkansızdı. 
2:er· :rıden, ne de müştereken l.ıizim ü- manlı saltanatını da kendi avucunun (Arkası var) 
cak~ıze gelmelerini mümkünsüz kıla· 
liııde re~a7 büyüktü. Bu şerait dahi -
harek ~rkıyede alev alacak milli bit l 
liOk k e ın ~uvaffak olması ümitleri 
gunu uvvetıı idi. Yalnız, bu milli duy
bir k nl barut fıçılarına ateş vermenin 
bu rn ~ ayını bulmak lazımdı. O zaman 
hakk ukcadeleden bir netice çıkması mu-

,.. . a olurdu. 
Qız· 

lşiıı ~~ .. Se~n da bu fikirde idı. Bana, 
_ utun ıçyüzünü anlatıyor ve: 

tını ,.Anıan, diyordu; bir hareket çıkaz. 

KUMBARA 

ESRARENGİZ 
Yazan: Robert Appel Çeviren: Nurullah Atq 

Artık ümid kalmadı, arkadaşlar gel - söylemekle tükeııirmff. 
miyecek... Bu pazarımız da briçsiz &e - - Canınızı sıkar ama, mademki isti • 
çecek ... Ben de ne diye evimde oturma - yorsun uz, anlatayım. ,Başından başlıya

drm? Bu havada kim dışarı çıkar ki? .. hm. Göreceksiniz ki inanılacak şey de ı 
Bak! kahvede kimseler var mı? .. Böyle' ğil ... O zamanlar kırk yaşındaydım, yan) 
havada herkes çıldırdı mı ki evini bı - bir hayli oldu .. . Sene dediğin de ne ça• 
raksın da sokaklara düşsün? Bir saat - buk geçiyor. 
tenberi yağmur yağıyor, hem de hiç dur- cBir ay izin almış, karımla beraber df4 
mamacasına... Göğün hazneleri boşandı niz kenarında bir yere gitmiştim. Bin 
sanki... pansiyona indik. 

Hele şükür! bir gelen oldu... Ama a- cİlk günler yemek odasında, bizimki .. 
damcağız ıslanmış, sıçana dönmü~ .. Ih- ne yakın bir masada oturan sarışın, güzel 
lamur ısmarladığma çok iyi etti. Bari bir kadın gözüme ilişti. Daima kocası ile 
biraz içi ısınsın... beraberdi: siyah sakallı, kelli felli bir a· 

Acaba gidip bir piket teklif etsem mi? .. dam ... 
Acaba ... ,Ama hiç de kabul edeceğe ben- cKadınm güzelliğini farkeden yalnı.a 

zemcz ... Zavallı adamcağız, çocuk gibi ben değildim: şişmanca, san bir delikan-
ağlıyor ... Ne olursa olsun, ben bir kere lı vardı, o da kadına işaret edip duru • 
teklif ederim, belki tasasını unutur. yordu. 

- Affedersiniz, Monsieur, bir piket cBen, bizim sessiz hatunla beraber bi-
yapalım mı? siz de eğlenmiş olursunuz. tinci katta, 347 numaralı odada oturu • 

- Piket mi? .. Ben iskambil oyunların- yordum. Otelde ancak on pencere vardı 
dan hiç birini bilmem; bilsem bile gö - ama bilirsiniz, otel, pansiyon işletenler. 

rüyorsunuz, oynıyacak halim mi var? h,.... böyle yukarıdan atmağı severler ... 
- Böyle çocuk gibi ağlamayın. Ağlı - Baıısettiğim kan koca da tam bizimkinin 

yacaksınız da ne olacak? Hele bir der - karşısında, 404 numarada ıdiler. 
diniz.i anlatın, çaresini bulamasak bile a- cBir akşam bizimki iiyaıroya gitmek 
çılmış olursunuz. Yol yürümekle, derd istedi; onu gönderdim, ben başım ağrı ~ 

o 

BIRE, 
1000 

yor, erken yatacağım diye otelde kaldım. 
Ben acele etmeğe, günlerrlenberi içimi 
yakan ateşi sarı saçlı güwle açmağa ka ... 
'rar vermiştim: gidip 404 numaralı ocla· 
mn kapısına vuracaktım; o saatlerde ko. 
cası otelin salonunda kağıd oynar, gece 
yarı1arına kadar da odasına gelmezdi. 

cHemen odama çıktım, kendime biraz 
çeki düzen verdim, saçlaı rmı düzelttim, 
lavanta süründüm, kapımı aralık ettim. 
Ortalıktan el ayak çekilmesini bekliyor
dum. 

itilaf devletlerinin vaziyetleri 
.Anıatt w • 

devlet} ı_gı .~e~ler de şunlardı: Hilaf TARLADIR 
cBiraz sonra tam vaktidir diye dışan 

çıktım. Ama ne göreyim? bahsettiğim 

delikanlı 404 numaralı odanın kapısına 
yavaş yavaş vuruyor. Bir anahtar sesi ... 
Bizim şişko kapının topU?unu birden çe ... 
virip zorla içeri giriverdi. sind erı Türkıyenin paylaşılması bah

le.r ~çok muhtelif fikirler içinde idi
\>a~d r~ıar~nda hatt~ şiddetli bir ihtilı.U 
elin ı. I~gılterenin doğrudan doğruya 
ka ~ g~çır.ınek istediği sahalardan baş
a}~ ksmaniı sarayını himayesi altına 
'l'ür~· suretile İstanbula, Boğazlara ve 
doıa 'Y~den sağlam kalacak sahaya da 
hak?ı~ıle hakim olmak istediği mu -
da b~ ~1 • Lloyd George, yunanistanı 
bir rn~·utecek ve onu da Ingilterenin 
Plan ustemlekesi haline getırecek bir 
ları rapnııştJ. Bunun için, Fransız -
ede~ektaly~nlar, bu siyasete muhalefet 
hen" lerdı. Fransızların İngilizlerden 
Çin ~z korktukları nokta buiunduğu i
rnıya~ muhalefeti açıktan açı~a yapa
lar İ klardı. Buna mukabil Italvan -

' n 'it w hem gı ereye karşı hem biraz santaJ·, 
deh k'k • · ay11 a ı aten muhalefet etmek ve 

lan 
1 

zamanda Türklerin dostluğunu ka
?nak iç' Tü' rkl tane h ın, ere karşı gayet dos-

~ışl areket etmek üzere talimat al -
ardı. 

~boğ . 
de b rusunu ısters~n, diyordu; biz 
lngn~ Yolda talimat aldık. Fakat, bizim 
lhti :!erle çok hesabımız olduğu için, 
lar yb tla harekete mecburuz. İ talyan -
ha' u vaziyette değildirler. Onlar da
hes~~rbest h~re.ket edebilirler ve hu se r
~ın ;:en . ~stıfade ederek Türklerin 

P tılermı kazanmıya karar vermiş·. 

---
-•'' 

.. ı / •. -
- .• .el~ 

.. ~ .. , ' ·. " . . 

• 

cBenim ne kadar şaşaladığımı ve ne 
kadar öfkelendiğimi tasavvur edebilirsi .. 
niz. O saate kadar her şE::yi hesaplamış -
tım, tam işe başlıyacağım sırada bir ra -
kip benden daha atik davranmış, beni 
piç gibi bırakmıştı. İşin neticesi bakalım 
ne olacak diye koridora çıktım. Uzun 
sürmedi: beş dakika bile geçmeden sarı 
şişko, köskös önüne bakarak dışarı çık
tı, ertesi günden pılıyı pırtıyı toplayıp o
telden gitti. 

cünun uğradığı akibeti görünce uzun 
uzun düşündüm ve başka bir yol tut -
mak daha münasip olacai{ına karar ver
dim. Bir kere acele etmenin doğru ol -
mıyacağını anladım. Önce kocası ile ta -
nışmak, ahbap olmak, sonra kadınla ko
nuşmak ve yavaş yavaş işi yoluna koy
mağa çalışmaktan başka çare yoktu. 

cErtcsi gün kadının kocasını buldum 
ve kendisine beraber tenis oynamağı tek· 
lif ettim. 

Ben.den memnun olsun diye de yenil 
dim. Ikinci günü dört kişi oynadık : bi· 
zim bayanlar da işe karı~mıştı. Kadmır. 
adı Son ya imiş ... Güzel ad değil mi? Ça • 
bucak ahbap olduk. 

cBir gün Oskar (bu da kocasının adı) 
beni denize, balığa götürdü. Beni pek 
Se\•mişti. 

Tatlı tatlı kürek çekiyorduk, birdf"n· 
(Devamı 15 inci sayfada) 



• Son Posta • ıun tcfrikıuı : 16 

ülüs .Şöval esi 
~~~~ Abdurrahman 

Yaı:aıa: A. R. 

T~rif birdenbire lspanyol toprağına ayak atmış 
''Arkadaşlar! Şahit olun en evvel ben ayak basbm,, 
demiş ve Flori!1da'ıiın vadettiği mükafah haketmişti 

Size, bu hançeri he
diye ederım. Siz de, 
bütün İspanyol dil - • 
berlerinin aşkına na 
il olursunuz. 

- Çok teşekkür 
ederim, Maclmazel... 
Fakat ben İspanya • 
ya, İspanyol dilber
lerinin siyah ve par 
Jak gözlerinin hatırı 
ıi9in geçmeyeceğim. 

- Amma, genç · 
s!niz. 

- Ne çıkar? .. O i 
şi, memnuniyetlf 
başka gençlere ter 
kedebiliriın. 

- Şu halde size, ' 
ne verebilirim? .. 

" Son Posta ,, om bOyilk deniz romam : 27 

Papanın 
Büyük ve eski 

bir tarih devrinin 
en mühim harpleri
ne sahne olan bu li
man insana, çölde 
ierkedilmiş bir ÇO• 

cuk hissini veriyor • 
du. Bu sahillerdeki 
bunca mamur bel .. 
deler arasında bıı 
güzel limanın met 4 

ıı1k ve gayri mes • 
kı1n bir halde hıra • 
kılmasına şaşmamak 
kabil miydi? · 

.BARBAROS 
..... -Korsan Peşinde 

Yazan : Celal Cengiz 

gözdesile karşı karşıya 
/! 

. -:-- Bana. ~y~e bir şe.y veriniz ki .. ona .. Jmadiyen işliyor; kayıklar, İspanya sahi
sızın benlıgınızden bır şey karışın~ ol· line doğru sür'atle ilerliyordu. 

Venedik hükQ • 
meti acaba buraya 
neden el atmıyor • 
du? 

. Kimden korku • 
yorlardı) sun. Ortalık ağarma~ bu üç kayık sa-

- Mesela... hile yanaşmıştı ... İlk kayığın ucu, sa· 
•. ....... bilin kumsalına sürünür sürünmez, ka-

- Niçin söylemiyorsunuz?.. yığın başında duran (Tarif), birdenbi-

Ya İspanyollar .. 
Cezayir sahille • 

rinde Halkulvad ka. 
lesine kadar el uza· 
tan bu müstevliler 
burasını neden ih -

- Cesaret edemiyorum, Madmazel. re karaya atlamış: 
- istediğiniz şey, o kadar mühim - Arkadaşlar! .. Şahid oiun. İspanya 

mP .. toprağına, en evvel ben ayak bastım. 
- Belki.. belki, değil .. hiç şüphes:z... Diye bağırmıştı. 
- Emin olunuz ki, çok merak ettim. Kayıklar, gene sessizce karaya bo -

Rica ederim, söyleyiniz. şalmıştı. Üç yüz· silahlı Berberi karaya 
- Hayır Madmazel.. şimdi kalsın. sıçramış.. yalçın kayaların dibindeki 

Bunu, zamanında söylerim.. kumsalda, saf bağlamıştı. 
- Oo; mümkün değil... O zamana Şu anda, koca İspanyaya karşı mey-

kadar sabredemem. Bunu mutlaka şim- dan oKuyan bu uçyüz ( ı) kişilik Ber
diden öğrenmek isterim ... Hadi; söy - beri kuvvetinin kumandanı; (Tarif) 
leyiniz. idi. Bu cesur ve pervasız kumandan 

- Bir şartla. derhal işe girişmişti. 
- Pekala .. şartınız?.. Her şeyden evvel, on beş kişilik bir 
- İstiyeceğim şeyi, bir küstahlık te- müfreze göndermiş; yerlilerden bir kaç 

lakki etmiyeoeğinize söz veriniz. kişi yakalatarak getirtmişti. Yakalanan 
- Söz veriyorum. bu adamlar, Berberiler tarafından 
Tarif, durduğu yerde hafifce sallan- kendilerinin öldürüleceklerini veyahut 

dı. Gözleri, durgun denizin üzerinde, esir edilerek alıp götürüieceklerini 
Atlas Okyanusuna doğru süzülüp gi - zannetmişlerdi. Halbuki Tarif, yapmak 
den mehtabın izleri üzerinde dolaştı. istediği işi kolaylaştırmak içın bunları 
Ve sonra, ancak Florindanın işitebile- kısa bir isticvaptan geçirdikten sonra, 
ceği bir sesle: derhal koyuvermiştL 

- Madmazel! .. Eğer İspanya toprak· Hiç şüphesiz ki, bu kadar küçük bir 
larına en evvel ben ayak basm1ya mu- kuvvet, koca bir İspanyayı istila ede • 
vaffak olursam .. sizden yalnız bir mü· mezdi. Ve Tarüin şimdi buraya gelişi 
kiifat isterim ... O da, parmaklarınızın de bu iş için değildi. Fakat onun bu 
ucuna, bir an dudaklarımı dokundm- · tehlikeli vazifeyi alması, daha mühim 
mak. bir maksada istinat etmekte idi ... Tarif, 

Florindanın bütün vücudü sarsıldı. bu maksadı gizlemek için; 0 yakalanan 
Gözleri, bir an Tarifin yandan görü - İspanyollara kendilerinin Berberi kor
nen çehresine muallak kaldı ... Tarifin, sanı olduklarını söylemiş; bu suretle 
gürbüz ve dimdik vücudu üzerinde ba· yakın bir istikbaldeki istila iikırlerini 
şı, hafifce ileri doğru uzanmıştı. O · gizlemiş .. ondan sonra da sahilde mü
nun, mehtabın altın nurlarile yaldızla- kemmel bir keşif yaparak, bir müddet 
nan koyu tunç rengi çehresinde derin sonra gelecek olan Berberi ord~. unun 
bir masumiyet vardı. karaya çıkacağı yerleri mükemmelen 

Florinda, gözlerini ağır ağır semaya tesbit etmişti. 
kaldırdı. Bütün vakar ve haşmetHe par
lıyan ayın yüzüne baktı. Ay, sanki gü
lümsiyen bir kahin siması halini a! -
mıştı. Ve sanki, onun ruhuna: 

- Bak! .. Bütün İspanyanm mukad · 
deratına hakim olan Vizigot kralının iğ
ı enç küstahlığı ile; damarlarında As · 
~ a kanı dolaşan şu çöl dei'.kan1ısırun 
ma5um tavrını kıyas et. 

Diye fısıldamşıtı... Florindanın eli, 
titreye titreye Tarifin eli üzerine kay -
mıştı. Avucu, balkonun meruıerine da
~·anmış olan bu ılık tunç el. sanki ora
j'a yapışmış gibi, bir an bile kıpırdama
mıştı ... Florinda, tekrar başını Tarü'e 
çevirmişti. Heyecandan titriyen, ve tit
ıerken hafifleşen bir sesle: 

- Tarif!.. İstediğin mükafatı sana 
peşinen veriyorum. 

Demişti... Fakat o asil çöl Jelikanlı
sı, kısılan dişlerinin arasından ıslık gi
bi çıkan bir sesle: 

- T~ekkür ederim, flodnda!..._ La -
kin; tamamile hak etmeden, o müka -
!atınızı alamam. 

Diye cevab vermişti. 

* (TARiF) in MÜKAFATI 

Bu zeki çöl kahramanı, işi bununla 
da bırakmaıpıştı. Maiyetindeki asker
lerden küçük bir müfrezeyi gemilerin 
muhafazasına memur ettikten sonra· 
mütebaki kuvvetle, o civarda buluna~ 
bir kasabanın üzerine şiddetH bır bas· 
kın yapmıştı. 

Bu baskında, halkın malına ve canı· 
na kat'iyen ilişilmemişti. Sadece kralın 
memurları esir, ve hükume~e ait malla: 
yağma edilmişti. Bu iş de bitirildikten 
sonra, gemilere binilmiş; gene Sebte 
sahillerine geçilmişti. 

* 
Tarifin bu büyük muvaffakiyetle 

avdet edişi; Kont Cülyanos ile mütte
fiklerini son derecede memnun etmis
ti. O gece; Tarifin şerefine, Kont Cüİ
yanos tarafından gene muhteşem bir 
ziyafet verHmişti. 

Madmazel Florinda, çılgı::ı bir sevinç 
içinde idi. Yemekten sonra, gene bal • 
kona çıktıkları zaman Tarifin ellerine 
sarılarak: 

- Bilsen, ne mes'udum; Tarif ... Se· 
nin bu muvaffakiyet.i.n, istikbal için 
bana bir çok ümitler ve hülyalar verdi. 

Aradan, yirmi gün kadar geçmişti. Sana olan borcumu, m:znnuniyetle ö -
Zifiri karanlık bir gece idi. Septe li· de.mey~ hazırını.·· Al.. op ... 

mal etmişlerdi? nirsiniz bu sırrı!.. mek için uğradık. Bizden hiç bir~ 
Gerçi Amiral Alvaronun buraya fır- Barbaros: görecek değilsin! Ancak seni so?1V"' 

t:nadan kaçarak sık sık uğradığı ma - - Haydi, yürü bakalım, dedi, bu kim olduğunu anlamak elbette h~ 
lumdu. Zaten bu liman ancak ara sıra kadını göster bize.! mızdır. Manastıra kapanmış rahibel 
~!v~ro~un .v.e onun gemicilerinin yü- Ve adamların cesaretini kırmamak gibi, neden burada güneşten ve diinY" 
zunu .gorebılıyordu. için ilave etti: dan uzak olarak yaşıyorsun? Bize bO' 

Salıh Reis, Barbarosa: - Sakın korkmayın bizden... Kılı .. 
• - Sak~n burası da (ıssız ada) gibi u- nıza bile dokunacak değiliz! 
gursuz. b1:1' yer olmasın? Çıplaklar önden koşmağa başladılar. 

.. De~ışt~. Halbuki bu kadar şirin bir Barbaros merak ve helecan içinde, 
kor;tezın ınsanı kendine çeken cazibe - bu kadının kim olduğunu öğrenmek is
lerı karşısında, uğursuzluk mefhumu tiyordu. 
hiç bir denizcinin kafasında yer tuta - Beş yıldır bu harabeler içinde gözyaşı 
mazdı. döken bu kadın kimdi? 
. !3arbaro.s ~araya ayak basar basmaz, Buraya neden sürülmüştü) 
ıkı Venedıklı balıkcı ile karşılaşmıştı. Ve bu çıplak adamlar idama malı -

Bu adamlar ilk insanlar gibi yarı çıp- kum edildikleri halde bu ıssız liman· 
la~ bir halde yaşıyorlardı.. kıyafet - dan neden kaçmıyorlardı? 
lerı, bakışları, çekingenlikleri o kadar Barbarostm kafasıntla kıvrılan bu 
iptidai, o derece vahşi idi ki.. istühamlar, dakikalar geçtikçe derin • 

.. B~rbaros bu adamların yanına doğru leşiyor ve muammalaşıyordu. 
yuruyordu. * * * 

Sahilden biraz geride, Kartacalılar . 
dan kalma iki harabenin arasında bir 
kulübe görünüyordu. 

Bu kulübede de bir hareket sezen ge
miciler: 

- Burası z<ınnettiğimiz kadar boş bir 
yer değil.. 

Diyerek, bir kısmı da kulübeye doğru 
yürüyordu. 

Bu iki yarı çıplak Venedikliyi çağıran 
Türk korsanları: 

- Herifler bizden kaçıyorlar. Onları 
ada tavşanı gibi yakalayıp sahile geti· 
relim .. 

Dediler .. koştular .. yakaladılar. kol
larından çekerek sahile getirdiler. 

Venediklilerden biri yere yatarak 
yalvarmağa başladı: 

- Bizi öldürecek misiniz~ Eğer öl· 
dürec.'€kseniz, sizden bir dileğimiz var .. 
şu kulübedeki kadına olsun dokunma
yın! Çünkü onun hiç bir suçu yoktur. 
Yıllardanberi burada gözyaşı dökerek 
ağlıyor. Ona merhamet ed!niz!. .. 

Barbaros bu sözlerı dinlerken hay
retten hayrete düşüyordu. Dayanama
dı .. sordu: 

- Siz buraya nereden geldiniz? 
- Venedikten .. 
- Ne zamandanberi buradasınız? 
- Beş yıldan beri... 
-- Ne işiniz var burada? 
Venedikli çıplaklar içlerıni çekerek 

~özlerine devam ettiler: 

Papanın gözdesile karşı 
karşıya .. 

Harabelerin arasından geçtiler .. 
İki çıplak Venedikli, kapısı belirsiz 

bir kulübenin önünde durdu. 
Bunlardan uzun sakallısı seslendi: 
- Prenses ... 
Barbaros ve arkadaşları hayretle 

birbirlerine bakıştılar. 
- Burada bir prensesin ne işi var?!. 
Barbaros, kırk yıllık denı7. yolculuk

larında nelere rastlamamış, neler gör
memişti 

Fakat, muammaya benzeyen garip 
bir sahneye ilk defa tesadüf ediyordu. 

Dünyada hangi muamma sonuna ka
dar bir istifham halinde kalmıştı? El · 
bette bu da çözülecek ve kulübenin es
rar perdesi çabuk yırtılacaktı. 

Barbaros kulübenin methalinde du
:uyordu. 

Venediklilerden biri içeriye girdi.. 
- Prenses .. limanımıza Türkler gel

miş. Görmek, seninle konusmak isti -
yorlar! • 

Diye mırıldandı. 
Şimdi bu loş. kulübenin birdenbire 

göze çarpan manzarasını kavdedelim: 
İki yıkık duvarın arasına k~rulan bu 
küçük odacıkta yere eski bir kilim par
çası serilmiş .. duvarda bir kaç gömlek, 
entari gibi kadına ait eskimiş, rengi; 
biçimi kaybolmuş elbiseler .. ağzı kırık 
bir testi.. su içecek bir tas .. yemek yi
yecek madeni bir tabak. 

Ve yerde uzanmış yatan genç bir ka
dın ... 

nun sebebini söylemez misin? jJ)i' 
Genç kadın, bir Türk denizçis , 

kendi dilile bu kadar düzgün konuştl' 
ğunu görünce, hayretle Barbaros~ 
yüzüne baktı: , 

- İki yıl önce bir kere benim hatırı 
mı soran İspanyol amiralı Alvarod~ 
sonra, ilk defa bir insan yüzü daha g , 
rüyorum. Adım Jüzettadır .. eski iIXlP', 
ratorluk hanedanına mensubum.: bS't' 
şımdan geçenleri dinlemeden geçıp ~ 
menizi tav.siye ederim. Benim h~yat ııı 
baştanbaşa ıztırap ve göz yaşlariıe do ı! 
bir kitaba benzer. Bu kitabı :ıçmayırı1ı 
----·-·-~~~ 
IRADVO 
~ugünkü Progral11 

8 - l\Iayuı • 937 - Cumartesi 
İSTANBUL 

Ötle neşriyatı: , 
12.30: PlA.kla Türk muslldsl. 12 50 JU1' 

dl.s. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

1 
, 

18.30: Pl§.kla dans musikisi. 19.30: J{n~ 
köy Halkevl namına konferans <Dış Bak1 ~ 
Diş doktoru Bedri Gürsoy. 20: J..'asıl sal ı,c' 
yeti. 20.30: Ömer Rızn tarafından artı Sl· 
söylev. 20.45: Fasıl saz heyeti, saat Ay~1~ 
15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa ıııı ~ 
rl. 22.30: Plakla sololar, opera ve o;.ıeret 
çaları. 

BUKREŞ ıf0-
15.35: Eğlenceli neşriyat. 17: Askeri b::W1' 

19.25: Balalayka orkestra. 20: Hafif tt• 
orkestrası. 21.30: Haberler. 21.45: orteS 
22.45: Haberler. 

BUDAPEŞTE ~ 

18: Çigan orkestrası. 19.15: Plal: neşrl~et· 
21.10: Üç perdelik komedi. 22.20: aat>e~ .. -
22.40: Budapeşte konser orkestrası. 2.ı: 
band havaları. 

VİYANA ııdlJ' 
15: Plak neşriyatı. 17.20: K-oro. ıs: ~.,o: 

peşteden nakil. 19.35: Halk şarkıları. j).ıı' 
Operet. 22.40: Muhtelif havalar. 23.20: 1,rı
havaları. 23.55: Haberler. 24: Dans ııa1• 

VARŞOVA 'JIJ· 
17.15: Orkestra. 19.20: Dans plAklar~ıııJI' 

30: Dans musikisi. 21.50: Vlyolon ll~rJo:ı 
22.25: Çigan musikis. 23: Eğlenceli P 

YARINKİ PROGRA~ 
9 - l\layıo; • 937 - Paz:ır 

İST&"iBUL 
Öfle neşriyatı: ıı.fJ • 
12.30: Pltikla Tfirk musikisi. 12.50 ıt ~ 

dls. 13: Beyoğlu Halkevt Gösterlt tolU 
rından bir tem4ll. 

- Biz burada ölüme mahkum olarak 
yaşıyoruz. Fakat, şurada oturan kadın
cağız papanın gazabına uğramı;ştır. 
Bir günahı yoktur. Ve hfıla da günah -
sızdır .. eğer kötü bir kadın olsaydı, beş 
yıl içinde burada bizi de baştan çıka -
rabilirdi. 

Akşam ne riyatı: J<orıfe-
Kralların zindanlarındaki mahkfun - 18.30: Pllikla. dans musikisi. 19.2s: 

0 
c<JO' 

lar da ancak bu şerait altında ömürle- rans: Ordu saylnvı Selim sırrı Tıırcıı 8p0rıııı rini geçirirlerdi. cuk Terbiyesi). 19.50: Konferans: ınrtıfıtı' 
- Kimdir bu kadın? .. 
- Papanın gözdesi.. 
Barbaros güldü: 

Genç kadın boynunu bir şal parra - !evaldl hakkında Bay Ahmet Hnllttıırafıl1 : 
~ dan. 20: Müzeyyen ve arkada.şiarı 20 ,O· 

sile örtmüştü .. uzun boylu, zayif yapılı, dan Türk muslklsl ve halk şarkıları· s6Yıef· 
manımn müntehasındaki kayalıklar a- ~1~·· ~a.nsın~ kadar. al.tm örme 
rasında, sessiz sedasız bir kaynaşma de. eldivenlı elını Tanfe vermıştı. 
\·am ,ediyordu .. üç büyük kayık, birbi- (Arlcası var) 
ı·ini müteakıb denize süzülüyordu. 

- Papa, kadınlardan uzak yaşayan 
bir adamdır. Onun gözdesı olur mu 
hiç? .. 

soluk benizli bu kadının yaşı yirmi beş- Bay Ömer Rıza tarafından arn~atıı:ıd"1' 
ten fazla değildi. 20.45: Muzaffer ve arkadaşları :.ııat ft~ 

Barbaros genç kadını hürmetle se _ Türk musikisi ve halk şıırkıları, sa osuncl•ıı 
Jamladı: 21: Orkestra. 21.20: Fransız Tiyat~ııen 1'0~ 

naklen Şehir Bandosu tarnfından ce 1 2!!·'0· 
- Bizden çekinme! dedi. Biz geçici ser. 22.15: Ajans ve borsn lıııbcr~e~ı~rı· 

yolcularız .. buraya gecelemek, dinlen· PIC\kla sololar, opera ve operet p~ıç. 
Kürekcilerin kuvvetli pazuları mi.ite- (1) Bazı tarihler (500) diyorlar. 

- Bu, bir sırdır .. size fazla bir şey 
söyleyemeyiz. Belki kendisinden öğre· 
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Midenize 
Dikkat ·.v·ı HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğ- MAZON Hazımsizhgı, mide ekşilik ve yanmalara giderir. 

ve nemeden yemek yiyen B o d b. · llfAZON ~, 
inkıbazı defeder. ~g n. en . ır . şışe Jt wınız, 

Ier, fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki Hıç bır mümasıl ıı a. .uhzarla kıyas 

i~·enler mide1erıni .t~lıriş Hazımsızhk M EYVA TUZU kabul etmez. MAZON isim horoz mar,asınn dikkat, 
edtder ve ekşılık, f Deposu : .MAZON ve Boton ecza deposu lstıuıbul 

ağırlık baş dönmeleri hissederler. Yeni postahane arkasında No. 47 

-----------~~--~~-~-------~--------~--~-----~~~-~-~~-~--~~-~~-~--~--~---~-~--
. 

BIOCEL ••• hüceyratı 
istihsal edilmiş 

yeni ve kıymetli 
cevher 

merkezinden 
• • cild ıçın 

bir 
28 gün zarfında 

daha genç 
yaşll kadtnları 
gösterir. 

Cildinizin genç, terü taze fi• pemb• kalması için onu 
bs.l•giniz. Artık 6ııraıaklaklar kalmadı. 

25 yaşından son • 
ra; cildiniz, kty
rn e t 1 i Biocelini 
lcaybetmeğe bq • 
Jar. Eğer hemen 
beslenip ihya edil
mezse buruşup so
lar ve mtiyarlar. 

50 yaşlarında mil· 
yonlarca kadınların 
karakterleri genç o
ıa bilit. Fakat, ihti:
yarlamış gibi gö -

Biocel, bu yeni 
c i 1 d umunında 

cildinizinkinin ay • B J Q C E J .. 
nidir. Adeta bqe-
renizin lazımı gay- tesirini gösterdi 
ri müfarilôdir. Cil-
dinizi açlıkdan öl
dürmeyiniz. Onu 
Biocel ile besle)li
niz ve yqlandığı • 
nız zamanlarda bi-

Tecrübe edebiliriz. 

ründükleri cihetle Je cildiniz.in daima 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik olan 50 yatlannda 
bir kadın 30 ve 30 yaı1a • 
nnda bir kadın 24 yatında 
görünebilir. Genç kızlar da 
biçbir vakit göremiyecek· 
leri ıayam hayret bir tene 
malik olurlar. 

erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok 
tur. Son zamanlar
da büyük bir alim, 

taze ve cazip gÖ· 
riirunesini temin 
ediniz. 

Viyana Tıp Fakültesinin profesö· 
rü tarafından keşfedilen bu yeni 
cild unsurunda kemali itina ile 
intibah edilmiş genç hayvan -
larda gizlenmiş cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ye gençleştir
mek için ma Uup nisbet daire -
sinde mevcuddur. Geceleri yat -
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

rengindeki (yağsız) 
kremini sabahları 

Tokalan 
kullanınız. 

Terkibinde «Beyaz Oksijen> bu
lunduğundan birkaç gün zarfın· 
da birbirinden daha beyaz üç !e
vin üzerine cildinizi şayanı hay· 

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremı kullanma.1a 
başlayınız. Memnuniyetbahş ne· 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

BIOCEL'li TOKALON KREMİNİ 
KULLANINIZ VE HER SABAH 
DAHA GENÇ GÖRÜNÜNÜZ •• , ....................................... _, 

Binlerce Tok alon müşterisinden müessesemize mektup 
yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
delilıerdir. 

(Toka/on kr11minizd•n bihakkın istifade 11ttim. 
Yüzümdeki çir/cin kabarcıklar zail oldu •••• 

Z. B. H. O. Fatsa 

( To/,alon kreminin lıenlm cildimin nf1'cİns çok 
ugıuıt. ge!diğinl itiraf etmeyi bir flazife bilirim. 
Cildim esm1.r olduğu halde Toka/on sürdükten sonra 
begazlonmakta fiti ufak kabarcıklar tamamil• zail 
ol m~tadır.) 

B. Şehir 1. B. M. Eşi.. Tü. Konya 

Mektuplartn asılları dosyalarımızda sakhdır. '°' F •n wg ..____-------~--~~~--~~~-~~~~---------~-~~~-~~~~---Z> is tan • 
azı 

• 
1 

Yazan: ihtifalci rvterhuın ~~ehmet Ziya 
1 ilk forma bugUn çıkıyor 
stanbulu tanımak, onu tesis edil::!iği günden bugüne kadar 
:evcut ve yıkılmış tarihi eserlerile tanımakla kabildir. 
k uİu temin eden tek eser buiur. Bizanstan ve Türklt:rden 
h 8 k~ eserleri, sokaklan, abidelt-ri Mehmet Ziya merhumun 
I u ·ıtabından öğreneceksiniz. Forması 10 kuruştur. 

3d1 
areaı: Yeni postahane arkasında Basiret Hanında 
numaradadır. 

6-'la.•-------, DİŞ TABİBİ 

RATiP TÜRKOGLU • 
Ankara cuddesinde: Meserret oteli 
karşısında (88) No. lı muayeneha
nesinde hergtln saat on dörtten 
(19) a kadar kabul etmektedir. 

-· .................. -. 1 _ ...... ·=----
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A Ekrem UŞAKLIGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

ESRARENGİZ ODA 
(Baş tarafı 13 üncü sayfada) J dakika sonra geldi. İşi iiğrcnlnce inle .. 

bire Oskar durdu ve bana son derece meğe başladı: cSuna en sonunda beni bı
dostane bir tavırla: c:Dikkat ediniz, dedi, l rakıp gitti ha! Böyle olacağını ben zaten 
Sonya'ya güvenmeyin, sizi aldatacak ... > bi1iyordum!> diye dövünüyordu. 

cBen donakalmıştım.> Neler de söylü- Ben: cNe oluyorsun? dedim, mademki 
yorsunuz? dedim. Ben zevceniz mada - karınız değilmiş, bu kadar üzülmek ne 
me'in aşıkı değilim ki!.. Beni nasıl alda • oluyor?> 
tabilir? .. > Nafile yere ~'Üphe etmişsiniz.> Oskar perişan bir halde hakikati iti • 

Oskar hiç istifini bozmadan: cSonya raf etti: cDeminden siz~ Sonya'nın be • 
benim kanın değildir, dc."<ii... Hem siz be- nim karım olmadığını söyledim, doğru; 
nim sözlerimi yanlış anlamışsınız ... Ney- kadın değil ki karım olsun ... Arn.a biz 
sel ben haberiniz var sanıyordum ... > gene evliyiz. Ben de erkek değilim, ben 

cBeni büsbütün merak sarmıştı: cNe- sakallı kadınım. Elaiem gülmesin di~e 
den haberim var sanıy<Jrdunuz?> diye erkek kıyafetinde gezerim ... 
sordum. * 

1 Bir saniye düşündukten sonra Oskar: Ben kahvede gene yapayalnız kaldım 
j .. Daha çok şaşacaksınız, dedi. Sonya ka· Adamcağız hikayesini de, ıhlamurunu da 
dın değil, erkektir, beraber çalışırız. O- bitirip gitti. İki gözü iki ccşme idi ... Ağ
nun kadın kıyafetinde gezmesini de famağa da hakkı var ya! Karısı bir daha 
züppelıginden sanmayın, mesleği icabı- eve gelmemiş ... 

dır. Sonya at canbazhan-.?lcrinde: cÇelik ,.----------------.. 
pazılı kadın> diye para kazanır. Erkeğin Yarmki nushamızda: 
kuvvcmsine tabii diye bakarlar da,~~ .~I Bir evlenmen in 
dının kuvvetli olmasına şaşarlar ... Yuzu 
de kadına benzediği için kıyafet değiş • hikayesi •• 
tirmesi zor olmuyor. Dışarıda kadın el -; Yazan: Peride Celal 
bisesi ile gezmesi hilesini farkeden ol • ~~~~~~~~-------..: 
masm diye ... Ama bu, birçok erkekler 
için tehlikeli oluyor: hiç biri işin nslını 
bilmedigi için kimse ondan kansını kıs -
kanmıyor. B<.>n size haber vereyim: bir -
kaç gündür sizin madamr'in pC'şinde ... 
Canınızı sıkacak bir şey olursa ben ka -

Yol parası tespit edilmeğe başlandı 
Belediye 9 3 7 senesi yol parası ta

hakkuk cedvellerini hazırlamay~ baş· 
lamıştır. 

Yol tahakkuk memurla-:.·ı bu ayın 
on beşine kadar kendi mıntakai tahak· 

ı ışrnam... kukiyelerini tamamen getirmiş ve mü· 
cBen hemen küreklere yapıştım ve o- kelleflerin listelerini tanzim etmiş bu· 

lancn kuvvetimle çekmci:e başladım. Sa- Junacaklardır. 
hile varır varmaz hemen otele koştum, Tahakkuk memurlarının faaliyetle
halecan içinde idim. Kor! .. tuğum da ba - ri mürakıplar tarafından kontroldan 
sının gddi: bizim kadın Sonya ile bcra - geçirilecek ve b usuretle tahakkuk ha· 
ber kaçıvermiş. j ricinde hiç bir mükellefin kalmaması 

cOsknr benim gibi koşamamıştı, beş temin edilecektir. 

Liseler Satınalma Komisyonundan : 

Ekmek 

Dag1ıç ctı 

.{ıırarııa ıı 

ığır 

117.\l 

:3ıııleynğ 

355000 

55000 
51000 
169 o 
15500 

34000 

Kr. 
11 

45 
41 
31 
46 

80 

... 
111 

..w .e -= 8 .s 

W28 76 

4151 45 

2040 

--24.5.937 196 
Pazartesi 

saat 1~ de 

24.5.937 
Pazartesl 291 

saat 14, 16 

24.5.937 
Pazartesi 187 

saat 14.SO da 

-------------------------------------------------Toz şeker 
Kes ne şeker 

Pir.nç 

Pırınç unu 
Un 
~1Hknrna 

Şehriye 

lrrnık 
Kuskus 
Nişasll\ -
Bııynz peynir 
Kaşar • 

67500 
ıscoo 

42000 

~()()() 

22500 
8000 
2()1".>() 

2.850 
450 

1100 

15900 
8200 

27 
PO 1771 88 

17 1 
!: 
23 1 14 
23 
18 

470.78 

31 

24. 5.937 
Pazartesi 

8"8t 15 d .. 

u.~.~37 

Pazartesi 
saat 15,30 da 

24.!').937 
Pazartesi 

saat 16, 15 de 

24.5.937 
55 w~~ ~~rte~ 

saat 16,30 da 

Kok kömUrn 810 Ton 1S.50 1123 88 25.5.937 Salı 

'l'Uvenan 20n0 Ton 1200 
Kriplo muden kö. 100 • 1450 

G37 kalem yuş sebze 216H50 ki. 
48000 demet 

321650 nctet 

sant 15 de 

1 25.5.937 Salı 
1 1953 75 saat 15,30 da 131 

1 

24.5.~37 

25097 L. 1882 L. 28 K. Pazartesi ı 26 
saat 17 de 

Komisyonumuza bağlı pansiyonlu yatılı liselerin Mayıs 938 sonuna kadar ih
tiyaçları olan yukarıda m;kdar, muhammen bedeli, ilk teminat ektiltme gün ve 
saatleri, şartnamelerin tedarik bedelleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacak ka 

palı zarf usulile eksiltmPye konmuştur. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü 
binası içinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka t:c-::uet odasının 

yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile birlikte teklif mektuph rını ihalC' için 
tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan -
lığına vermeleri 

İlk teminatlarını belli gün ve saatlerc1~n evvel Liseler Muha~e!>ı:-ciliği vezne
sine yatırmaları. 
Şartnameler komisyomlan bedelleri mukabilinde alınabilir. (2607) 
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18 Ar Veresiye Satıt: 

BayoAlu ve ecentaları 

SAH • B • 
1 

• 
1 N SES • 

1 
Ankara - Adana - Antalya - Aryon - Bursa - Bandırma - Eskişehır - lzmır - Kayseri - Konya - Mersin - Samsun - Sıvas - Trabzon - Zonguldak 

, ....... E.l!iB~dRI----~ 

ÇiLLER ve LEKELEf 
KANZUK 
Balsz min Eksiri 

yumuşahr, mat ve cazip 
bir ten temin eder. 

İngiliz KAN Z U K Ecnn_, 
BEYOCLU - lSTANBUL 

SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi 1888 

• idare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

TiirlıiyeJelıi fllHleriı 

İstanbul, (GaJata, Yenieaml)I 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Y anani•tanJalıl fllbelerl 

Selanik, Atina, Pire • 

• Her nevi banka IDlllUDelltl 
İstanbul ve Galata şubelerinde 

tdralık kasalar 

Hafiflik - Rahathk 
J. "······ ....... ..,. -b. _- (Gel••). elal .............. ~ 

-~ ............ Molllr ta.,a .,_.. 
tıır. 811 ......... ıhu•ı -..• ,,. ............. ...... \T~cett••veı•1•1a•a1 ••••• ,=1 

... ,.,, 1 28 , ...... ...... 

..... rerl ...... . 

llT ...... ..... Ti••• _,,_ 12 .... ... 
M•l•HMıaı alr•ret ..... .... 

ıs No.I• terlf...ı.t ....,..... 

~•r•ll•rı••aft Hrtlı ~ 

BANt\A ~O,!cd~Ç.YALA 
iTALYANA 

Serm:ıyc.sl IJret 700.000,000 

ihtiyat akçesi Ltret 145,769,051,50 

MerkPzl İdare: MİLANO 
İtalyanın baslıca ııehlrlerinde 

NEDYitl 

İFLAS SATIŞI 
latanbul ikinci lflA• Memurluğundan : 

Bir müflise aid olup Beyoğlunda İstiklal caddesinde Sakarya 
sineması " Eski Elhamra ,, ittisalinde 254 Numaralı 

mağazaya nakledilen 

YÜNLÜ, iPEKLi ve PAMUKLU MANiFATURA 
EŞV ASI VE KADIN ÇORAP VE ÇANTALARI 

10 M ıyı · 9 )7 Pazartesi gününden itibaren perakende suretile 
s;attl acd ·tı:. S ıhş sabah saat 9 dan başlayıp akş~m 19 a 

",7 w m> kac:ar devam edecektir. 

ŞVBELEI:İ 
İngiltere, İsviçre. Avust.urrn. Mnca. 
rlstan, Yugosl..ı.vya, Romanya, Bul· 

garlstan, Mısır, Ameılka Cemnhirl 
Müttehidesl, Brezllyn, Şlll, Uruguay. 

Arjantin, Peru. Ekvat-Or ve 
Kolumblyada 

AfilyasYonlar 

fST AI\~UL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karakoy 

Palııs (Tele!. 44841 /2/3/4/5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 

btanbulda : Alalemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/ 15 Beyoğ • 

ıunda : İstlkl!l caddesi Telef. 41048 l tzı\IİRDE ŞUBE 

Dokto, ~ 

lbrahim Zati ~~-~~ 1 
Belediye karşısında, Piyt rlot i 1 
caddesinde 21 numarada hergt.n 
öğleden rnnra hastalarını knbtu 

............ :> ede~ ..-. 11 

ViKiNG 
Markalı 

SÜT MAKiNASI 
kullanmış oltm 
daha bıışka mar

ka almaz. 

:JiirlS::florupa ııd. şıı. 
ISTANBUL. GALAU. PEASEM8E PAZAAI 01 

Tela ral ZIR AT laıanbul . Telefon• 41108 

-------------------~~ DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank , ..... 

Merkezi: Berlliı 

TürlıiyeJelıi f116el.rll 

Galata - İstanbul - hmlr 
Deposu: İst. Tütün GiimriJll 

* Her türlü banlıa ifi * 

OksUrenlere: SA TBAN BAKKJ EK 


