
num ala 1 cu say z ır 

. 
KULA 

Yazı itleri telefon• i 20203 PAZARTESi 12 - NlsAN 1937 idare itleri telefonu : 20203 Fiah 5 Kur~t 

Belgratta müzakereler . bugün başlıyor 
1'0RK-YUGOSLA V DOSTLUGUNUN TEZAHÜRÜ; 

Bas vekilimiz· emsalsiz 
tezahüratla karşılandı 

/~met/ nönünü hamil olan trenin geçtiği bütün istasyonlar Türk- Yugoslav bayrak/arife 
~l.ls/enmişti. Nişte nutuklar söylendi, Belgradda muazzam merasim yapıldı. Binlerce 
alk Başvekilimizi alkzşladı. Belgrad baştanbaşa Türk-Yugoslav bayraklarile süslendi 

lsh..et f ·· ·· t" · · · ·f d k " ··f • Y 1 ı· ·ı 1" 1 d ·•
1 nonu azım resmını ı a e en as erı mu rezeyı u2os av ısanı e se am a ı 

[ Belgrad intibaları _I 

Mes'ut inönü 
Balkanlarda da bir 

inönü ·kazandı 
'- Lınet İnönü'nün ziyareti Yugos· 

"Yada büyük bir hidise oldu. Yu
:oalavlar: «ismet İnönü burada 
h~ tamamen kendi evinde 
l&aetınelidir)) diyorlar. 
~•zan: Muhittin Birgen 

~ ~d, 9 (Heyetle giden arkadaşı· Belıradtan bir görünüt 

Belgrad seyahatinin 
Avrupada akisleri 

Paris ve Roma bu seyahate büyük 
bir ehemmiyet at/ ediyor 

BELGRADDA NELER GÖRÜŞÜLECEK? -
Belga rd, l 1 (H usust) - Tül'kfye 

Başvekili General İsmet İnönÜll!Ün 
Belg.rad seyahati, Balkan memleJoef,
hinde olk:luğu giıbi, Fam ve Roma 
siyasi mahafillnde de büyük bir all
ka uyandnımış, efkarı umumLyenm 
di~ka tini celbetmiş~ir. 

Balkanılardaki dostluk1aruu takıvi· 
ye ~ siyast faaliyetini artımıak ia • 

t'iıY'en İtalya, Tilı'kiye Başvekillinin bu 
2iiyaretini bilhassa derin al'B.ka ile 
takilb etımekftedir. 
Diğer taraftan Fransız siyaaiıleri 

de General İn.önünün bu seyahaü -n-e büyük bir ehemmiyet a tıfeıtmekte 
ve Balkan Antantından siıtayişle 
bahsetmek redir ler. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Define arama salgını 
istanbulun muhtelif 30 
yerinde define varmış 

Fakat bütün ihbar ve araştırmalara ragmen şimdiye 
kadar hiç bir ger de def ine bulunamadı 

?.dan): Belgrad, 11 (Heyetle giden ar.kada~-ı terem Başvekilimiz İnönüniln ziyareffi 
liudud'tan ıi.tibaren, hususi bir dele - ımzdan • Telefonla) - Belg;rad bugün burada adeta b1r bayram havası yuat- ' 

'===- (Devamı 2 inci sayfada) saylilı günlerinden birini yaşad!-. Muh· (Denmı lO unca ı;ayfacla, _ 

1800 Liralık posta paketini çaldıran H f y d 
tn.iivezzi Tıbbı Ad/ide ansızın öldü a ~. .a Va m 1 z 
.~ 7 :ınartJta Pendiğe götürdüğü 1800 li.ralıık posta paketini çaMıran posta uz er 1 n d e 

~:ve-zzu Orhan delilik emareleri gös tıerdiğinden tıbbı adlide müşahede al -
t" a alınmıştı. Müvezzi evvelki gece tıbbı adilde ansızın ölmüştür. Ölüm h • t f 
~görü~ ve ceset morga nakle dilm;ştir, - • a s sa s 1 ye ar 1 yor 

Milli kame maçtan Urfalılar 17 inci kurtuluş 
Bayramlarında H atay'ı l heyecanla andılar Sanyerde define arayanlar heyecanla ~eticeyi bekliyorlar 

Dün Urlanın kur.tuluşunun 17 nci Bir atalar sözü vardır: cYahudt zü ·ı galiba züğürtlemiş olacaklardır ki, 9 .. 
Yıl..;J<;.:num" u" Emino"nü Halkevi-"3e bu" - k d ft l ı kl 1 ki h t 1 kl yarak define ra • UA.J ı1u ğürtleyince es i e .er er y.o arını§• a ıra arını yo .. ı .. a 
yük bir törenle kutlulanmıştır. Törene Son seneler içinde bır çok kımseler de (Devamı 3 uncu sayfada) 
Üniversite, ve di~r yüksek .mektıeb • 
!erle liselerde okuyan Uıialı gençler 
ve şehrimizde bulunan diğer Urlalılar 
iştiırak ~işlerdir. Salon1 tamamile dol 
muş ve kutlulama merasimi çok sami
mi ve !heyecanlı olmuştur. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Altın pliik ... Acaba bu resim parçalan kimlere ait? J 
ta l:>ün İstanbulda ve İzmirde Mill~ kıii me ~mpiyonasına devam ~dıldi. is -
ita t\hu.lda Beşiktaş Ankaragücünü 3-1, hmir'de de Gençlerbirliği üçoku bire Dün bir akşam ;refikimiz Başvekilin 

l'şı iki sa.yile yendi. Belgrad seyahati münasebetila bir al· 
.... ~er iki maç tafsilatı 6 ıncı sayfamız, spor sütunumuzdadır. tın plfilruı.n bahsetmişti. Dün gece tıele-

N
·······r-·~··a··:··· .. u······ ......... u.~;··n············b ...... a .. - ......... 1 .... a._··d·::::· .. ,- ..... _. __ ... ~:!:ın!e~~ı~a~u~~i~:=~ı:: 

' görüştük. Bu zat sualimize şu cevaıbı 
vermiştir: 

- Bahsetlt'iğiniz gibi bir plak yoktur. 

Mevsimin en güzel iki romanı ~2-~!:~~.1~~~.~-~1!~~i~:~ 

Çiti nb ·kf Barb~roı 
8uy1Jk edebi roman f Korsan Peşinde 

Yazan : Kemal Ragıp ı Yazan: Celal Cengiz 
~ak.adiye başlıyan ve gittikçe \ Şimdiye kadar yazılan deniz 
erınleşen bir kalp hikayesi romanlarının en kuvvetlisi 

(Bugiin 11 inci sayfamızda) (Bugün 12 nci sayfamızda) 
.......... 

(ittihat ve Terakki) tefrikamızın son safhası 
Talat, Enver, Cemal, nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

"--__ (Bugün 13 üncü sayfamızda) ___________________________ __, 

'I 

Güzel bir yazı serisi 
DÖRT MUHARRiR 

iŞ ARIYOR 
Çoban olsaydım, doktor olsay

dım, artist olsaydım, mUdill' 
olsaydım, uşak olsaydım, berber 
olsaydım, şoför olsaydım, V. s ... 
Yazanlar : Salahaddin Enia, 
Naci SadulJah, ismet Hulôai, 

Cevat Fehmi 

iki yüz okuyucum11za ziynet altınlarından ve 
diğer kıymetli eşyadan hediyeler vereceğiz 

Model: t (Güzellik Kratiçeü 
Keriman HalU) . 

(Yazıaı 9 uncu sayfada) 



Her gün 
Mes•ut lnönü 
Balkanlarda da 
Bir lnönü kazandı 

Resimli Makale: 

SO'N POS A 

il Kadın tabii olmalıdır .• il . 
Sözün Kısası 

Nafia işliermiz 

1 - Mmrrılar- Gilnef 
Ammon ianinıl ftrirler? 

l -Sirano e Betjeı ak meşhur 
sız muhani.rıfdiT. Komedilerile · 
abıştır. Başka <lhıya, Agripin'kı 
mü eser'Jeri bilıassa meşhurdur. 

3 - İngil't.erede meşhur Kem.briç 
ınıivermtminin bul~ K 
şehrinde (70) bin insan yaşar. 



12 Niaan Sayfa 3 

Define arama salgını 
( Baştaraf ı ı inci sayfada) 

yıcılıi,11na çıknuşlarclır. . . 

F rankistler dün Madridi ağır 
lop arla bombardıman ettiler 

Define arayıcılığı için son yıllar ıçın 
de muhtelıf vilayetlerden Maliye Ve -
kfıletine binlerce müracaat vaki ol -
muştur. Yalnız bir sene içinde İstan • 
buldan otuz müracaat yapılmıştır. De • 
!ine arayıcılar, Maliye Vekaletine bir 
istida göndermekte ve filan semtte 
gösterecek1eri yerlerde küpler içinde 
saklı binlerce lira veya çok kıymetli 
mücevherat olduğunu söyliyerek ka -
zılma müsaadesi istemektedir. Define 
bulunduğu takdirde muhbire: Bin al • 
tın lira için yüzde yetmiş, ıki bin altın 
liraya kadar yüzde yetmiş beş, iki bin 
liradan fazlasına yüzde seksen nisbe -

• Yugoslavya ve 
F ransanzn münasebetleri 

e /ktzsadi Tahd:di teslihat 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Ç ckoslovakya cumhurreisi dok .. 

fur Benesin Belgradı ziyareti 
:ınünasebetile bazı Yugoslav gazetele
rinin yaptıkları neşriyat, üzermde du· 
ruhnak ıazım gelen hususi ehemmiyeti 
haiz bir vıaziyeU tebarüz ettiriyor. Bu 
neşriyata göre, doktor Benes, demok· 
rasinin değil, kardeş Çak milletinin bit 
mümesfilili sıfatile Belgradda selam • 
lanmı.ş.tır. Ayıni ,zamanda, bu neşri · 
yattia, bugünkü resmi Fransanın siya· 
setine dokunan taraflar da vard:!iI 
Fransız başvekili. .M. Lcon Blumun ga 
zıe1ıesi okı.n cPopulaire• Avrupayı, ikı 
ideolojik Irompa ayıran bir sistem ta 
löp etmekte ve bu hususta Leon Bl'\.llil 
dan tamnat almaktadır. Bu neşriyatır; 
manası şudur: 

Madrid önündeki muharebeler henüz neticelenmedi. 
ilerlediklerini bildiriy orlar Milisler diğer cephelerde 

Madrid 11 - Havas ajansının mu- ltalyanlar tarafından verilen otomatik harp malzemesini faaliyete getirmişler 
lıabi!i bildiriyor: ailahlar da vardır. ve Cihar mıntakasındaki düşman mev-

tinde ikramiye verilmektedir. 

lı Asiler dün Madrid cephesinde bil· Madrid topa tutuldu zilerini şiddetle ezmeğe başlamışlardır. 
assa öğleden sonra Casa. del Cam- Madrid 11 (A.A.) - Ağır topçu, Asturies rnıntakasında Milisler, üç 

İşte böylece havadan zengin olmak 
hülyasile bir çok kimseler, kulaktan 
duyma: «Düşman kaçarken saklamış•, 
«Ölen adam altın babası idi• gibi söz· 
ler, ihbarlar, tahminler, hatta gördük -
leri rüyalara kapılarak define arama • 

Po'da rnuka'bil taarruza geçmişlerdir. bu saba4h saat 10,45 de payitahtı bom· kilometre ilerlemişler ve Campiella ka· 
Muharebe bütün şiddetile devam bardıman etmeğe başlamıştır. Batar- sahasını işgal etmiş1erdir. 

etmektedir. yalar şehrin en yüksek binalarından Casa de Campo'da Milisler, topçu 
F Cumhuriyetçiler dün Puente de Los birinin civarında kain evlerin üzerine kuvvetinin ımüzaheretile, düşmanın 
l rancoses cİV\;rında ilerliyerek asi hat- on beş obüs atmıştır. Civardaki so- akurane mukavemetine rağmen yeni 
~ını Yardıktan sonra Üniversite ma· kfilc.larda kimseler yoktur. Yukarı kat· bir takım siper hatlarını işgal etmişler· 

ğa kalkışmışlardır. 

aUesile Casa del Campo arasında mu- ]ardaki insanlar, zemin katlarına ve dir. 
"asala yollarını kesmişlerdir. mahzenlere iltica etmektedirler. Paris l 1 - Sis yüzünden yolunu 

Bir ço'k yerler, masrafı rnubbire 
aid olmak üzere maarif, maliye, zabıta 
memur1anndan mürekkeb heyetler 
huzurunda günlerce kazılmıştır. 

iğtinam edilen lı.arp malzemesi me· Milisler ilerliyor şaşırmış oian dört İspanyol tayyaresi, 
Yanında geçen şubatta Almanlar ve Bilbao 11 - Milisler, kuvvetli bir Fransız toprağında karaya inmiştir. 

Eğer bu ihbarlar doğru çıkmış olsa· 
lardı, definelerin tutarı milyonları a -
sacaktı. Fakat altın ve mücevherata 
~id ihbarların hiç birisi doğru çıkma-

YugoSlaVY<l, Fransa ile olaın itliıfa 
kına sadık ise d'e, ıbugünkü resmi Fran· 
saının bazı hadiseler karşısıooa takip 
et.üği siyasete muarızdır. Yani Yugos
lavya, kendisini, dlaha zi(yade Alman ve 
İtalyan mıyçısetlerinm tavsiye eıtti!kleri 
istikamete müvazi bir yoltla yürür gös
termek istemektedir. Bu hal, Fransız • 
Y~av münase'betleriniın nazik bir 
devreye girmekte olduğuna sarih bir 
işarettiT. 

Almanya Rusyaya karşı 
cephe almaktan vazgeçti 
Bazı Alman sübaylan gizlice Sovyet sübaylarile 
görüştüler. Mülakatın neticesini Hitlere bildirdiler 

M ontrö mış. muhbirler kazılan binlerce çu -
kurların karşısında maruf tabirince 

Kon"eransı altın yerine avuçlarını yalamışlardır. 
J 1 

Bir sene içinde İstanbulda ihbar Ü· 

Bugün açılıyor zerine: Yakacıkta, Fatihte Haraccı Mu· 
hiddin mahallesinde bir bostanda, Has 

Montrö l 1 (A.A.) - Kapitülas- köyde, Yalovada, Kağıthanede, Edir • 
yonlar konferansı yarın İsviçre Reisi· nekapı mezarlığında, Fatihte Yeni ha· 
cumhuru Motta'nın fahri riyaseti al- mamda, Kemerburgazda, Edirnekapı • 
tında toplanacak ve Reisicumhur açı- da Ka'riye mahallesinde, Geyvede, * İ~sadt tahdidi teslihat. Amerika ih 

Londra 11 (A.A.) - Bir At- yazdığına göre Hitler neticede askeri lış nutkunu söyliyecektir. Bu nutuk- Çatalcada muhtelif yerlerde. Alemda · 
?nan • Sovyet ittifakına d<>ğru mu gi- rüesanın fikrini ·k~bul etmek mecburi- tan sonra Nahhas paşa izahat verecek- ğında, Üsküdarda, Sarıyer Bahçe kö -
diliyor'? yetinde kalacaktır. tir. yünde ve muhtelif yerlerde, Terkos 

İngiltere ve Fro.nsanın meşgul olduk • 

lkbaedt ları mevrular -
dan biri de bu -
dur. Harp silah .. 
larmı tahdbt et· 

L S unday Chronide gazetesine göre ------- Murahhas hey'etlerin ekserisi ez- köyünde, Salmatomrukta, Küçükçek · 
~ Alman zabitleri gizlice Sovyet Çekoslovakyada cümle Mısır murahhas hey'eti buraya mecede, Eyüpte Bahariye caddesinde, 

Tahdidi 
tesllhat 

ıab' l 1 k d gelmişlerdir. Diğerleri bugün gelecek- NaWkaş köyünde, Yedikulede, Rumeli- miye muvaffak olamıyan bu devJetle-
li ıt eri e görüştü ten sonra gi ip Al JJ fenerinde, Yarımburgazda define aran- rin ı...-anaatterine göre, bu işi .başa.Ta -

itlere bu mülakatm neticesini bildir- man pU arl !erdir. mıştır. Fakat hiç birinde bir şey bu - l:Jilmek, meselenin esasından halno::lil -
ınişlcrdir. HitleT ile General Luden- Zannedildiğine göre murahhas hey- lunmamış, bütün emekler boşa gitmiş, mesinıe mütevakkıftır. Bu ise iktisadi 
dorff, Blamberg ve Göring arasında topJattırıJdı etler kapitülasyonlar rejiminin ilgası :i- günlerce bu çukurların başında bekli • durumdtır. Milletleri memnuniyetsiz • 
"'1ku bulan bir mülakat esnasmda as- çin Mı::ıır hiikumeti tarafından vuku 1 yen memurlar da boşboşuna işgal edil· liğe sev'keden ve binnetice türlü iddfa 
keri şefler Sovyetler Birliği Almanya- Pra.g, 11 (A.A.) - Gazeteler tara - bulan talebi kabul ederek prensip iti· mişlerdir. ve dava·lara yol açan bu sıkıntı halle -
Ya karşı cephe aldığı müddetçe mem· fından verilen haberlere göre, B. llit· barile kolayca bir itilafa varacaklar fa- --------- difmecBkçe, diğer meselelere bk tes • 
leketin emniyetini tam olarak temin ler'in resmini hamil olarak Alman ıpos kat bir çok teferrüat no'ktalnrı nazik F e iç ikada viye şekli bulmak müşkül.dür. Buse -
etıne,ğe imkan olmadığını söylemişler- ta idaresi tarafından atin ilk de.fa ola· müzakerelere yol açacaktır. • bepledir ki şimdi, bu üç devlet, arala· 
dir. rak tedavüle konulan hususi pullar l l n ti ha bat rında yaptıkları ve esaslı bir netice a-

Hitler ise buna mukabil bir Al • Prag'da polis tarafL~an musadcre edil Belgrad seyahatinin .. 1 . .. lamadıkJar.ı para :ttilfıfını tamamlıya -
miştir. Bu.?un ~bcbı .. olarak, p~llaı:ın Avr ufjada ak isleri Bru~sel 11 (A.A.) - .. ntıhap m~- bilecek bir ikfi.sa<li anlaşm1ya varmak 

h1an ·Japon itilafını tercih ettiği hak· üzerinde führerın cMucadelem• 11s1uın- f 
1 

. . . d \ cadelesı, B. Leon Degrelle ın nutku u· \~ bu yol.\:lıan ~r pürüzleri hallet -
kındak' ka atı' • t 't - -1 '- b t k . ._..:ı al b' - 1 . (Baı:tara ı mcı sayan a, ! . .. k . . I . ı na nı eyı eoere.&. u a - deki kıtabuıuan ı~ ır cum enın İ . h b :ı 

1 
mah f'ld söylendiği 7erınc dun a şam sona ermıştır. yı miye ç-alışmak istemektedirler. Geçeın-

dirde Sovyetlerin faaliyetine sed çekil· butwıması gösterilmekted1ir. Bu kitap yı a er adan B a 
1
k'le k .. h. - malun,at almakta olan mahafil B ierde kaydettiğim gibi Amerika cum· 

tni l w ilA • · B l ,,.., d ak ld - d 1 ne göre iki ost aş\'e ı ço mu ım · • · Ş o acagım ave etmıştır. ununa Çe'.kıoslova"1a : !.as o u~n. a~ pu mi.ızake~elerde bulunacak ve Balkan Dcgrel'e'i.n 80,000 ve Van Zeeland'ın hWTeisi M. Roosevelt.in dostu Norman 

~~=~=~~r~S~u~n~d~a~y~C~h~ro~n~i~c~le~g=az~e=t~~~i~n~~~l=aru~n~~~=~~~v~u=L=u=y~~~~~~~~~ı~~~~~~~~ıAruantını aınkadar.~en mu~elif m~ 20~.0nı)reyal~k~nnı t~min etme~ Da~inA~payaya~~ıseyaha~~ri 

? 
seldl'.eri gözden g.eçıre~klerdır. tedır. bu mesele ile alakadardır. Geçenler ,. 

• · · · d ·· ·· ·· 1 f de, bu bahse temas eden Amerika ha· 
• ~· • -..a a. lki hükômet :eısı arasın a gor.uşu e- ""'ransız Haric;ye Nazırı ridye nazırı, memleketin:n dü~üncesi· 

~- A.a AAA...... ,. ... ..,.. • ceği tahmin edılen başlıca meseleler • r· . . ı .. .. .. .. 
.,~ ..... - ' rd .Se ırımız e goruştu ni şo"\!le hmasa etımişti: 

şurua ır: · " 
Sizinise"Son Posta " dan hediyenizi ahmz 1 ı. - İtalyan-Yugoslav paktı, Paris 11 (A.A.) - Hariciye Na· «Beynelmilel ticari münasebetlerdP 

2. - Bu pakt hak.'lcında Küçük An· zırı Lyon Delbos dün öğleden sonra sulh harbiı ist'ihHif etmezse devamlı bir ---
Her resmi çıkan okuyucuya !J liralık tant konseyinde \'terilen karar. Tütkiye Sefiri Suat Davaz'ı kabul et- ilctıisadi inkişaf ümidi beslenemez.• 

hed~e ueya bede~iVU~OrU~ 3 __ 
1~lp~Tu~~~an~~Mm·~.i9;·ti;r.~~~~~~~~~~~~~~(~D~e~n~~~t~4~b~c~ü~~~y~~~d~a)~~ 

. Son Posta okuyucuları arasında 
hır eğlence tertip etti! 

Hergün memleketin bir köşesinde 
Çekilmiş kalabalık bir halk kitle· 
sini gösteren bir fotograf çektiri
Yoruz. Bu fotografı altıncı no· 
~e~ Bay Galip Bingöle göstermekte, 
ıçınden tek bir simayı ayırmaktayız. 

Dikkat edi,niz: Bu seçilen sima belki 
sizi, belki bir dostunuzu, belkı uzaktan 
Yakından bir tanıdığınızı gösteriyor. 
Mesele basit: Seçilen resmin sahih ida
renıizq müracaat ettiği zaman kendısi· 
ne üç liralık bir hediye takdim edile
cektir. Okuyucu taşrada ise mektupla 
l"rli.iracaatını mütcakıp hediyesi yolla -

dan sonra, BulgarL<;tamn vazi - ır-

5. - Türkiye ile Yugoslavyanın İn
giltere, Fransa, İta1ya ve diğer 

Ana • 
lŞ 

4. _ Y;~~ki Akdtani7Xleki vaziyet, 

11

, 1 Sal aht an Saoaha f 

lbüyitk devlet1erle münasebatı. Ticaretıte bir pernkendeciUk olduğu giıbi siyasette de ona benzer bir 
İsmet İınönünün €Sasen mühim o · i<lareci1ık vardır. Toptancı büyük µiyasanıın akı.~mı, duruşunu ölçüp 

lan bu seyahatinin, Avusturya Başve· 'bıçerek esaslı iş yapar. Perakendeci bunu düşünmektoen ac;zdir. O günü 
kili Şuşnig'ın yakınfarla P.cmaya ya - gününe alır, satar. 
pacağı seyahatinin arifcs.ine tesadüf et· D~ vlet ,.şlerile uğra~anlar da iki kısımtlır. Bir kısmı esash, radikal ~ 
mesi, daha şümullü bir ehemmiyet ikes- yaparlar. Geniş ve etraflı düşünürler. Yaptıkları i.ş eser olarak nesi'llere 
bettmekte ve Tuna havzası devlelrerile kalır. Yeni Türkıyenın planlı ve sistemli rşleri bu sınıftandır. Bir de 
Balkan de\~letleri arasında 6ivasi ve ik· gelıp geçici, ihtiyaç patılak verdikçe ı)'ama, ek ka'öfüırıden iş yapan .i~rei 
lısadi yıen.i teşriki mesai lıcltaıılarını maslahatçılar vard'ır. Eski devrin iş siyaseti de bunun ifad'esidir. 
hazırlamaya matuf görülmektedir. Dün İstaıı'bul şehrine ait verilmiş 00 karan gazetelerde okurken bun • 

Bu sl'rada hır Musolini - Bitler mü - ları düşündüm. Ankara belediıyesi şehir sokaklarında sırt hamallığını ve 
lakatı ihtimallerinin ortaya atıl:'ması da eşekle yük taşınmasını yasak etti. Ve Dahiliıye Vekaleti bir tamimle bu· 
Roma siyasi mahafilinde clıernmiyetılt? lllU Türkiyenin belli başlı büyük ş ehirlerıne emretti. Adana ve İı.rn.ir 
tebarüz ettirilmektedir. n>elediyeleri deııhal ıatıbikata geçtiler. 

Ingiliz k abinesi 
Ansızın toplandı 

lstaılbula gefiınce bu bir mesele o1ıclu. Tetkikler, projeler, komisyonlar, 
müzakereler·ve saire epey devam etti. Neticede sırt hamallığının ancak 
kalabalık caddelerde yasak edilmesi gibi bir karara bağlandı. · 

nacaktır. Yukarda gördüğünüz fotogra! 
Sivasta çekilmiştir. Çehresi yuvar -
lak dahilinde alınmış olan Bayan mat· 
baamıza müracaat ederse hediyesi der- Londra, 11 ( A.A. ) - Kabine inti· 
hal yo'llanacaktır. Bundan evvel n~ - zar hilafına olarak bugün toplanmış
rettiğimiz fotoğraflarda kendilerın: ta- tır. Bütün ıkabine azası toplantıya i~
nıya~. okuyucularımız. m~tbaamı - tirak etmi~tir. Ne görüşüldüğü henüz 
za muracaat ederek hedıyelerıni almak belli değildir. 
tadırlar. -----

Bu ter~d'üdün istinat noktası şudur. Ötedenberi her yenilik hamile -
sinde ortaya atılan bir icfüia! İsta nhulun hususiyeti. 

istanbulun hususiyeti olduğunu inkar edemeyiz. Fakat hang'i illeri 
hamle vardır k.i bi'r kaç istisna ile çarpışmasın. Büyük ıslahat hareket.le· 
rinin bir fazileti de şudur ki istisnayı, engeli çiğneyip .geçer. Ve zaman 
venilmez gibi görünen istisnaları kemi: kendine ortadan kold1rır. 

. *.. lngi~iz dretnotu Bilbao'da 
DiKKAT: Bu sutunda resimleri çı· L d l l (A A ) _ R • 

kan okuyucularımız, hediyeler:.ıi bir . on ra, .. · ; . ~~t~r a 
hafta içinde almalıdırlar. Aksi halde 1ansına Cebeluttarık tan bıldırılıyor: 
haklannı kaybcdccekleroir. Bu mud- lngiliz Dretnotu Hood Bilbao civa
det İstanbul haricindeki okuyucuları- rına gitmiştir. Orada vaziyet gergin-
mız için on beş gündür l d ir 

B!r Ş"ehrin seyriisefer makanizması inzibat aimak isterken hususiyet, 
istism g~bi, zaruret gibi bağlara takılıp kalmak ve idarei maslahat ka • 
lbi inden yaqm, yırtık, perakende tedbirlerle vakLt geçinnek büyük in · 
kılfı.'bın koyduğu düsturlara aykırı hareket olur. 

Hafüuki öiz değil şehircnikte, en çetin inkifap hareketlerinde radıkal 
iş yapmış bir mil1etiz. Nasıl olur da bi.r eşek bizi yolumuzdan alako · 
yabnir? B ürhan Cahit 



Avcılar dün yıllık 
kongrelerini yaptılar 

Avcılar kurumunun dünkü toplanbıında bulunanlar ve idare hey'eti 
lstanbul Avcılar Kurumu yıllık ma tarzından takdirle bahsedilmiş, in· 

kongresi dün saat on buçukta Eminö- tihap edilen hesap müfettişleri rapor 
nü Ha1kevi salonunda toplanmıştır. lan tasdik olunmuştur. Müteakıben 
Kurumun Reisi Bayan Nezihe Potum· yeni hey'eti idare intihabına geçilmiş 
gi'l ılcısa bir söylevle kurumun bir sene· ve gene eski Re~ Bayan Nezihe Po
lik faaliyetini anlatmış ve salonu dol- tumgil, Bay Ahmet Rıza, Bay Remzi 
duran avcılar taTafından alkışlanmış- Kanatlı, Bay Halil Nazmi, Bay S. Ke
tır. leci, Bay Mustafa Asım, Bay Şükrü 

Bundan sonra müzakerelere baş- Başman büyük bir ekseriyetle seçil -
lanmıştır. Egki hey'eti idarenin çalış- mişlerdir. 

Poliste: 
Bir otomobil 6 yaşında bir 

çocuğu çiğnedi 
Dün Fındıklıda feci bir otomobil 

kazası olmuş ve 6 yaşında bir kız ço· 
cuğu ağır surette yaralanmıştır. 

Şehir işleri: 

Vakıf mektep çeşmelere ait va idat 
Belediye ve sular kanunları muci

bince Evkaftaı:.ı belediyeye devroiu
nan vakıf mektep ve çeşmelere ait va
ridat ile bu kabil yerlerin taviz bedel· 
leri belediyece alınmağa başlanmıştır. 

Alım ve satımlarda yalnız bina ve 
arazi memurluldarından alınan ruhsat 
tezkerelerile iktifa <'lunmıyarak taviz 
bedelteri de tahsil olunduğu cihetle, 

Mektepten 
Kaçanlar 
Yakalanacak 

Ötedenberi zaman zaman gazete
lerin, resmi makamatın alakasını cel
beden umumi memleket dertlerinden 
biri de ilk, orta ve lise çağındaki genç
lerimizin ders saatlerinde mektepten 
sıvışarak vakitlerini kahvelerde, park
larda, sokak aralarında, kırlarda ge
çirmeleri, bazı uygunsuz kimselerle 
arkadaşlık etmeleri ve bu suretle genç
liğin ahlak ve terbiye bakımından za· 
rarlı bir muhit içinde kalmış olması
dır. 

Son günlerde İstanbulda alakadar 
makamlar bu mesele ile esaslı surette 
ve cezri bir şekilde meşgul olmcğa 

başlamışlardır. Tak ip edilen usul şu
dur: 

Kambiyo ve zahire 
borsasında vaziyet 

Fransız frangının bir miktar kıymetten 
haybetmesi bors7da tesirini gösterdi 

Son günlerde Fransız frangının kıy- !aştığımız bu sıralarda afyon üzerine 
metinden bir miktar kaybetmesi Üni- serbest piyasada faaliyet artmaktadır. 
türklere de tesirden hali kalmamL5tır. Geçen sene mahsu:iinün büyük bir 
Bu sukut bılhassa biırinci tertliplerde kısmı inlhisarlar idaresı tarafından sa· 
daha fazla hisse<lilmil'i ve fiafiar l::tir a-1 tılliması, ve bu ısene onahsulünün krnmen 
ralık 20,60 liraya kadar düşmüşre de donlardan müteessir olması yüzündeıtl 
sonradan bi'r miktar yükselerek 20 ,90 afyon filatlarının yü:ksek olacağını ü • 
liradan kapanmıştır. İkinci tertipler mit eden bazı taoiTler piyasadan afyon 
20,40, üçüncüler 20,20 liradan rnua - toplamaktadırlıar. Geçen hafta içinde 
mele görmüştür. 12 morfinli afyonlardan 2 700 kilo ka· 

Pariste de Ünitiirklerin birinci ter- dar kilosu 265-275 kuruştan satılmış· 
tipleri geçen haftanın 2 78 frangına t.ır. 
mukabil bu hafta 2 74 fran'ktan kapan- TİFTİK : Geçen hafta piyasa dur • 
mı.ştır. ı gun vaziyefini muhafaza etmiştir. İn • 

Anadolu grupu tahvilatının Sivas gihere için mahdut satışlaı yapıhmş • 
dem ryolu tahviLJeriic tebdil muamele- sa da ilk;ind bir alıcının bulunmaması 

Her mıntakada o mıntakanın zabı- S:: de\'am ett1iğmden bu. nevi tahvilat fiatlann yükselmesine mani olmakta· 
ta memurlarından bir veya ikisi mck- üzerine chemrnliyetc değer işler olma - dıT. Bir haftalık satış yekunu 400 bal· 
t~p tal~be.sil: meşgul olmak iizere tef· ı mıştır. Hafta nihayetinde Anadolu ~b- ye ıkadardır. Deri malla.~:1 100-106, An· 
rık edılmıştır. Bunlar mektep saatle- ligasyonları 40, mumessil!er 44,60, hıs- kara, Beypazarı ve bu ayar ana mal • 
rinde park, kahve, gazino, sinema gibi seler 23, 75 liradan kapanmıştır. Mer ~ lar 130 kuruştan satıl:mıştır. 
yerleri kırları ve çocukların toplandı- kez Bankası eshamı da 95 lira axala • YAPAGI : Yüksek randımanlı Di • 
ğı boş arsaları gezerek buralarda tesa· rındadır. yanbekir, Urfa gföi şark vilayetleri 
düf ettikleri mektep t ı b ı · · •, _ Zahire borsc.sınc1a mallarından 53-55 kuruştan Suri:ye 

a e e erını od · . 300 b 1. F · · 200 
hal yakalayıp Kültür Direktörlu·· ·ı·:nc ıç.ın aııye, .ayrıca ransa ıçın 

k 
. . .. .. g Zahire borsasında \'az yet tebedd'ü- balye, Anadolu malı 54 kuruştan, ka • 

sev etmektedırler. Dırektorluk bun- )atsız geçmektedir. Buğday satı.şlan bü- başı t b. l'u ··k k d sap a ır o nan yu se ran ıman-
ları velilerine teslim etmekte ve key· tün üm'itlcre rağmen caıuanmamıştır. lı yapağılardan ( 300) balye 70 kuruıı· 
fiyetten mektep idareleri haberdar e· Ça\rdar arpa ve hir miktar mısır ih · tan ve gene Fransa için yıkanmış de • 
dilmekte ve talebeye icap eden inziba- raıeatı yapılmışsa da y.ekun itiba·rile e- bağ malı cinslerine göre 65-80 kuru.? 
ti cezalar verilmektedir. heınmı) eLli değildir. Geçen hafta için- tan 150 ıhallye satı1mıştır. 

de Jlk defa olarak bir miktar yMi kır- Geçen hafta ilk defa olarak piya • 
Dig· er taraftan mekteplere devam k g· ~..ı·ı-ı: d·,,,.. ·un yapa ı pıyasaya arzt..-uu mış ve "'~- saya arzedilen yeni kırkım Trakya. ma· 

etmiyen talebenin ademi devamları hal satıLmıştır. lından 30 balye kadarı yerli fabrikalar 
derhal velilerine ihbar edilmediği için BUGDAY : Geçen hafta şehl'imize tarafmdan ıkif.osu 68 kuruştan satın a • 
talebenin mektepten kaçmasına mey· Ha.ydarpaŞ'S tariki?e, Trakyadan ve lınrnışhr. 
d"'ıı verildiği anlcı eyılarak badema mek- mu_htelif lim~n!ard'an J 690 ton kadar İzmi•rde yeni kırkım yapağıılarm pi . 
tebe l · • b · d h 1 1. . ı bugdav gelmıştır. yasaya çıkarıldığı öğrenilmiştir. 

ge rnıyen ta e enın er a Ve ' S • c·h ~ b ;-,.,.ı f" tJ ••t d" . İ . . . . . ı an u5"'ay ıa arının mu ema ~- AV DERiLER : Geçen hafta için • 
ne .ke~fı!etın ıhbar edılmesıne karar 1 yen fırlamakta olduğu bu sıralarda dıe billhassa tavşan ve tilki deriJeri faz· 
verılmıştır. 1 memlcl<etim~z buğday fiatlannda he - la aranmış ve bu Cins deriler üzerine 

Üniversitede: nüz tereffü alame~leri gör:ülmemiştir. hara.retli işler olmuştur. Diğer deri• • 
A%kadar bu vaziyet'i dahill fiat1ann ler üzerin€ de az çok talepl~r olmuştur. 

Hukuk fakültesi yeni Dekanı 

Mezbahaya ait et kamyonlarından 
biri şoför I-mminin idaresi altında Be
şiktaşe. et götürürken Fındıklıda· cad
deden geçen 6 ya~ında Gül ism!nde 
bir kızı çiğnemi' ve kızcağız ağır su· 
rette bafından ve vücudunun muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. Şoför der 
hal yakalanmış, yaralı yavru Etfal has
tanesine yatırılmıştır. Tahkikat devam 

bunlardan belediyeye yatırılması icap Münhal bulunan HulCuk Fakültesi 
edenler belediye merkez veznesince Dekanlığına Htıkuk Fakültesi esas teş 
tahsil olunmaktadır. 'kilat hukuku profesörü ve Yüksek Ti-

cihan fiatrarından daha fazla oluşuna Tavşanların a®di 26 kuruştan, ti~k'i • 
hamletrnekt~cfüler. Şeıhrimi1,de de e - ler 7,50.9,50 liradan aranmaktadır. 

hemmiyetli miktarda stl>k bulunması Zerdevıanın çifti 44-46, sansar 30-32 li· 
f:atıann yükselmesine mani olmakta - radaın muamele ,görmüştür. 
dır. 

Fıat1aırda chemmiıyetli bir tebeddül 
kaytledil'memi'?Ur. Geçen hafta nihaye
tinde ekstra yumu~k buğdaylar 7, üç 
ödrt çavdarlılar 6,33, on beş çavdarlı
lar 6, 18, serl buğdaylar 6, 15 paradan 
satılmıştır. 

- ...... -·- _..,._,_ ·-----.......... 
TAKViM 

etmektedir. 

Şüpheli bir kaza 
Dün Haydarpaşa istasyonuna Mek

keden avdet eden Nimet isminde biri 
istasyonda düşerek ölmüş, belediye 
doktoru tarafından cesedi muayene e
dilerek öW=ı şüpheli görüldüğünden 
ceset Morga nakledilmiştir. 

İki kumarbaz yakalandı 
Dün gece Cihan kahvesinde Çele· 

bi, İsak isminde iki kişi iskambil ile 
kumar oynarlarken 100 kuruş para i
le şube memurları tarafından cür
mü meşhud halinde yakalanmışlardır. 

Yeni ilk ve orta 
Mektepler açılacak 
Şehrimizin gerek ilk mektep ve ge· 

rekse orta mektep ihtiyacını karşıla
mak üzere, gelecek ders yılına kadar 
muhtelif semtlerde yeniden mektep· 
ler açılacaktır. Bu mekteplerin kira ile 
tutulan binalarda otmaması için, şim
diden ilk tedrisat müfettişleri, mınta,. 
kalarında meıktep yapılmağa elverişli 1 

binaları tesbit etmektedirler. 
Kadıköyünde, Kuzguncukta, Üs

küdarda müteaddit ilk mektepler açı
lacağı gi'bi ayrıca İstanbul ve Beyoğlu 1 
kazalarında da birer orta mektep ku-

1 rulacaktır. 
Bir harf endazlık 

Beşiktaşta Bayır sokağında oturan 
Sami yeye sokakta laf atan Hayrettin s~~d~İ. ~~~iİi~~~. il~. k:iŞi. ·--
yakalanmıştır. denize döküldü 

Tramvaydan atlıyan bir yolcu Üsküdarda Rizeli sandnlcı lsnıailin 
yaralandı sandalına binen lbrahim Fehmi, lsma-

Dün Mecidiye köyünden Eminönii-' il, İsrail sandalın devrilmesi üzerine 
ne gelen :383 numaralı Osmanın ida- denize dökülmüşlerse de hepsi kurta
resindeki tramvaydan atlayan Jak mü- rıh~ştır. 
vazenesini kaybederek elini tramvayın ............................................................. . 

camına çarpmış, kır:ılan camla Jakın 
eli ve içerde oturanlardan Ali ile Me· 
liha hafifçe yaralanmışlardır. 

iki motosiklet kazası 
Koçonun idaresindeki 14 numaralı 

motosiklet T epebaşında Asri !Iİnema 
kaTşısında A vrama çarparak başından 
yaralamış. yaralı Beyoğlu hastanesine 
yatmlm1ş, Koço yakalanmı"tır. 

Gene Cihangirde oturan lspiro 
bindiği bisikletten düşerek ayağından 
yaralanmış, Beyoğlu hastanesine yatı-
rılmıştır. " 
Merdivenden düşen yetmişlik ihtiyar 

Kasımpaşada Bedrettin mahalle
sinde oturan 75 yaşında Rafael mer • 
divenden düşüp başından ağır surette 
Y"'.,. nmış Senjorj hastanesine yatı· 
rı!;r. , tır. 

SEL.ANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1668 

• İdare merkezi: 
İstanbul {Galata) 

T ürlıiyedelıi pbeleri: 

İstanbul, (Galata, Yerucami); 
İzmir, Mersin. 
Adana bürosu 
Yunani•tandalıi ıubeleri 

Seliınik, Atina, Pire. 

• 
Heı· nevi banka muamelatı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
ıciralık kasalar 

caret Mektebi Müdiirü Profesör Ali 
Fuat tayin edilmiştir. 

Bir müddettenberi rahatsız bulu
nan ve evinde ist!rahat eden Profesö· 
rün bugün vazifesine başlaması muh
temeldir. .............................................................. 

Son 
Yevml. Siyası, Havadis ve Halk gazetcsı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25, 
İS TAN BUL 

Ga1etemizde çı?"an yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONl FİATL :RI 
1 1 1 6 3 1 
Seııe Ay Ay Ay 
Kr. Kr. K •• Kr. ------TÜRKİYE 1400 • • .,J 41.Jv ı,_,v 

YUNANİSTAN 12:340 1.:!~0 'l\J ~7u 

ECNEBI .!.7tı'l 1 10 bOO 3w 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evralı geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

1 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 ___ , 

NiSAN 

Humt sene 12 Arabi sene 
185i1 1ai>6 - -

Arpa \'e mısır ihracatçılar tarafın -
dan aranımaktadır. Geçen hafta içinde 
bir haftlahk arpa müvaridatı 490 tonu 
bulmuştur. Traıkya malı çuval1ı arpa 
4,30 paradan, diğer cinsler 4,30-5 ku
ruş arası satıllnı.ştır. 

Mart Resmi sene Kasım 
30 1\IJi 156 

PAZARTESi 

ı:;ABAH 
1 

ruharrem 
J:ı.fSAK 

Mısır pi4yasasında biraz canlılık ala
meti görülmüş~i.ir. Karadıenriz scvkiya
tından ımaada Arabistana da ihracat 
yapılmıştır. Adapazarı çuvallı 5, Trak· 
ya ve Düzce mısırları çuvallt 5,5 pa -
radan muamele görmüştür. 

AFYON: Yeni. mahsul senesine yak-

;:,. 
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}{Oba adttsı.ıın fevka.ildc dekoru arnsırıcla geçen tspnnya -Amerika baruine 
ait bir safhayı ve mOlcgallibenin hükmüne karşı gelmek için ayakll:lluın 

lıaJkııı mücadelesini tasvir ed.,ıı 

CASUS PENÇESiNDE 
Frırnsızca sözll\ fılıııinin baı;; rolleriııde: 

JüHN BOLES - W ALLACE BEERY gibi en büyük sinema 
artistler ve sevimli yıldız 

BARBARA STANWICK 
varJır. Bu Çarşmaba akşamından itibaren 

SÜMER Sinemasında 

KÜÇÜKLORD 
(Fransızca söz"U) 

Büyüklerin filmi... Küçüklerin fiJmi •• ; 
Bütün dünyanın filmi ••• 

•• 
S A K A R V A Sineması, büyük filmler serisine devam ederek 

Bu akıamdan itibaren 

Z E H İ R L İ S E V D A (Fransızca sözlü] 
1 lsiıııh BUyük Aşk, Casusluk ve Hereca11 filmini takdim edecektir. ouzel ve rosunkar cnsus kaclınlnnn f'ilnıi... 
~ RENE St. CYR - JULES BERRY ve PİERRE RENOİR tarafından 

'a\ 
dır, 



Devrekte 7 6 köyün istifade 
0~deceği bir yol yaptırılıyor 

~ncc b. kten Yazı1ı}"Or: - Dört asır 
'}'arım ır ı>qzar Yeri olan Devrek ancak 
~clrrıiŞt~sır evvel kaza merkezi haline 
diildt ~ ır. Kasabanın 400 evi 200 

anı, ik' h .. :. . 
'ne cid· b· ı amamı, uç camıı, bır 

Sayfa S 

l>arısc/ .ı/~ mezbahası, biri frengi djs
tlafke~· ırı de umumi dispanser ve 
iki ilk 1

' ayrıca bir müsamere binası, 
~'kerli~ek~ebi, bir hükumet konağı, 
dır daıresi ve bir eczanesi var 

ledj~~ ~:ı. ka~makam evi, Halkevi, be
'nu Ve . ıresı, çocuk esirgeme kuru
•Unii} 1!_ndarma dairesi yapılması dü
"ardırtrıe~~edir. İki okulda :J83 talebe 
6t,G2Ô ·~nın 36,682 si kadın, 
tıUfu8 

81 erkek olmak üzere 71,322 
~k k u Vardır. Kasaba halkı demird
i~ funduracılık. terzilik, bastoncu-

Uşak şeker fabrikası 
köyl ··ye araba dağıtıy r 
Uşaktau bildirildiğine göre Uşak etmişlerdir. Bu vatandaşların ilaçlan 

şeke.; fabrikası yalnız sanayiimizin ' da- da Halkevi ve belediye tarafından be
hili ihtiyacı karşılamasına hizmet et- dava verilmiştir. 

, it 
tıaf İşi •~cıfık, kasaplık gibi küçük es-

v .. erıle iştigal etmektedir. 
l\oy] .. 

tlıeteı· ... u en çok ziraat ve maden a-
~Ulda~1 Yapar, Devrek köylüsü Zon
'ltıcle) ~aden ocaklarının belli başlı 

" erıni teşkil etmektedir. 
\.aer · 

hında çı, bu ocaklarda yurdun her ya-
lı'1raa n gelmiş on bin -kadar insan ça
~erJ da asıl en tehlikeli ve sıkıntılı 

erde 1 
tq Salıs ç.a •şanlar Devreklilerdir. Bun 
IJ tnalara r~O.men kasaba bir türlü 

Devrek'den 
inkişaf edememektedir. Zira Devrek 
:işlek bir yol üzerinde değildir. Kasaba
ya 17 kilometre uzaktan geçen Anka
ra - Filyos demir yolunun güzeriaha 
temin ettiği .inkişafı halk derin bir a
laka ile takip etmektedir. Yeni kay
makam Arozan gençliğe büyük bir 
alaka göstermektedir. Kızılay teşkila· 
tı gençler tarafından idare olunm.V. -
tadır. Gençler ellerine bırakılan bu ha
yır kurumunun varidatını arttırmak i· 
çin bir at yarışı ve pehlivan gür~i ter 

melde kalmamakta, muhiti için de çok 

bir göriiniiş faydalı bir müessese vaziyetinde biı

tip etmişlerdir. Bu yarıf ve güreşl~ lunmaktadır. Müessesenin doktorları 
2 mayısta yapılacaktır. bütün köylü ve şehirli hastaları beda-

Yeni Kaymakam Devrek • Teken va muayene ve tedavi etmektedirler. 

yolunun bu yıl Y t l k Fabrika memleketin tanınmış doktor ap ın masını arar-
laştırmıştır. larını buraya davet ederek halkın bun-

76 köyün geçtiği büyük bir köy yo· l~r .taraf~ndan ~a.rnu'lyene ve tedavile-

lu Olan Lu yo' lu · d'k rını temın etmıştı. Bu ı'heyanda burun, v n ınşasına mısır ı -
me işi bitince başlanacak, yol ikmal e- kulak ve boğaz hastalıkları mütehas-
dilince Yenice ırmağı üzerinde muaz- sısı Ekrem Behçet, göz mütehassısı 
.zam betonarme bir köprü inşa edile- Hakkı Hayri, çocuk hastalıkları müte· 
ce'ktir. Kazanın bükumet doktorluğu hassısı Ahmet Akkoyunlu da celbe • 
münhaldir. dihniş, bunlar Halkevinde yüzlerce 

vatandaşı parasız muayene ve tedavi 

Fabrika köylüyü kağnıdan kurtar • 
may1._ da kararlaştırmış, köylüye veril
mek üzere dört tekerlekli arabalar yap
tırmaya başlamıştır. Bunun için Türk 
ticaret bankasile bir mukavele aktedil-

mek üzeredir. Mukavele imzalanınca 
500 öküz arabası yaptırılacak ve köy
lüye verilecektir. 

Uşak Halkevinde bir resim sergisi 
açılmıştır. Ahmet Doğuerin eserlerin • 
den terekküp eden bu sergı güzel 

san'atlar sahasındaki ilerleyişimizin 
çok güzel ve değerli bir örneği nıahi
yetindedi r. 

11 lllJreboluda ı Yurtta biçk i ve dikiş yurtlan ~-------------···-----------~---~~ ı.ıefediye faaliyeti 
~ ~reboJu (Husus~) - Tekirdağ 
~r· llullu arasında ufak bir tepenin 
b 'tıd k tırıda e urulmuş olan Hayrebolu 
"ut tı dört sene evvel elektriğe ka
~- rrtıu ~ b· ~u. Kasabada belediye tarafm-
lenrn· ır ı>ark yapılarak elektrikle süs· 

a:i ~c adına Nurpark denmiştir. 
tt-ı~, edıye, sokakların tamirini bitir-

~iltke Alpullu, T ekıirdağ caddesinin 
~Ştj Yapılması için mühendis getirt-

'a.lıa~· k~elediye reisi Nazminin bu 
~qqe8~ 1 gösterdiği gayretten halk z.i-

ln e memnundur. · 
l~i :k edilecek olan mezbahanın kro- Kırklareli ve dikit yurdu talebelerinden bir kısmı 
~a b l'tıaJ olunmuştur. Yakında inşa- Kırklarelincle biçki ve diki~ yurdu Kızlara en mühim ev bilgisi 
~ a~Janacaktır. Tdkirdağ, Alpullu açan Bayan Suat muhitin bütün aenç vermekte ve bunların ~ile yuvalarında 
lir. elerine yeniden akasya dik.ilm'iş- kız ve kadınlarının sevgisini ka.zna· ihtiyaçlarını '-arşılayabilecek malumat 
~1 I)'lıştır. .le techiz etmektedir. 

tıı ~ın h f'f · · .. 1 d G A t t b. k" k du tvs· a ı geçışı ve son gun er e • n ep e ıç 1 ve na iŞ yur 
~~~tnı?ll ~ağmurlarının zamanında 
~e tn ~t çiftçiyi güldürmüştür. Bu se
~rı '\ sulün çok bereketli olacağı tal.-

o Unrnaktadır. 

G~zipaşada 
1hkişaf na 

ipekçifiğiıJ 
çahşıhyor 

k ~a~· 
t~ d' 'Paşa (Al nyada nahiye mer-

lzmit Halk 
Evi faaliyeti 
İzmit (Hususi) - Halkevi dil, ta

rih =ve debiyat kolu lzmit tarihini yaz
dırmıştır. Bu eser yakında intişar .,.,ı .. 
ecktir. Güzel san 'atler şubesi bir .. o ro 

kurmuş, gençlere de müzik dersi ver
mek suretile bu koronun inkişafını 
temin etmiştir. Deniz orkestrası evde 
her hafta muntazam konserler vermek
tedir. Ev konferansları büyük bir ala
ka ile takip edilmektedir. 

Kültür direktörü Kemal Armad ile 
kağıt fabrlkası kimyageri Celal ve Mu
kadder Döler..2n verdikleri çocuk bakı
mı ve zehirli gazlardan korunma, arı
cılık mevz;;.!u konferanslar çok geniş 
bir alaka. uyandırmıştır. 

Evin spor teşkilatı ddktor Ali Rıza
nın idaresi altında ciddi şekilde çalış-

maktadır. Gençljğin arzusu kapalı bir 
saha, yüzme havuzu, stadyom gıbi 

en mühim ihtiyaçlarının :karşılanma• ı 
merkez.indedir. 

Maarif müdürlüğünün delul~tile 

!
alınan seyyar sinema makfoesi köy • 
Ierde dolaştırılmakta, hiç sinema gör-1 

memiş binlerce vatandaşa faydalı ve 
ttl:i 

1t · Hususi) - Bursa ipek Dö
~~ i~k nstitüsünden buraya: ] 83 ku
'lı'Qla tohumu gönderilmiştir. Bu to-
tqktır l' tarasız olnrak halka dağıtıla • 
clq ~e~· ~ekciliğin inkişafı için burada 

1 
lüzumlu filimler gösterilmektedir. 

Sıhhiye müc1~.r ü doktor f:uat Şahinler 

Gaziantep Halkevi yurdundan mez un olanlar ve imtihan hey'eti bütün doktorların haftada bir giin ge-

ılıkier yapılmaktadır. 

qlılt 1tl.<>anın bu l rı oku -
~ ~a ~ 

ı- lia ulk o ' c ğı geli • 
an BEy!. 

Antep (Hususi) - Burada üç ta· ı meşhur olan ve pek beğenilen Antep lecek köylüleri bedava muayene etme
ne biçki ve nakış yurdu vardır. Çok el işleri ve nakışlarına ehemmiyet ve- lerini temin etmiştir. 

... 23 nisan çoculk bayra
mında, tramvaylar çocuk -
!arı bedava taşıyacakla.r • 
rnış.. 

Hasan Bey - Çocuklara 
verilen bu bir günlük hak, 
keşki her gün olsa .• 

- Neden Hasan Bey? 
Hasan Bey - Hiç olmaz

sa her gün tramvayın öte
sine l:Jerisine asılan 90cuk
l.arı, tramvayın içinde gör
m~ oluruz. 

_ ...... ____ . __ ..._........, ______ _ 
rilmektedir. Halkevi de açtığı biçki ve 
nakış yurdunda değerli kadın san'at-

karlar yetiştirmiştir. Bu yurdların her 
yıl açtıkları sergiler göğüs kabartıcı 
birer zerafet meşheri halindedir. 

Karabucak batak:ıgı kurutuluyor 
Tarsus (Hususi) - Kasabanın ce

nub kısmında yıllardanberi kurutul -
masına çalışılan l O bin hektar saha -
sındaki Ka.rabucak bataklığının son a
meliyeleri başlamıştır. Bataklığın ku
rutulması için hem Nafia idaresi, hem 
de Sıtma Mücadele teşkilatı çalışmak • 
tadır. Bataklığın bir an evvel kuru -
tulması kararlaştırılmış bulunmakta

dır. Şimdi yedi kilometre uzunluğun
da büyük bir kanal açılmaktadır. 

Karasaza 20 bin 
Ağaç dikildi 

Aksaray ( Hususi } - Aksarayda 
sıtmayı tevlit eden ve sıtma mücadele 
te\ikilatı tarafından !kurutularak sıtma· 
nın önüne geçilen Karasaz bataklığın
dan meydana gelen arazinin ağaçlan· 
masma lüzum görülmüş, bir ağaç bay
ramı tertip edilerek her ferdin beş dik
me dikmesi kararlaştırılmıştır. 

Yapılan ağaç bayramına binlerce 
halk ve bütün mektep talebeleri işti • 
rak etmiş ve Karasazın sıtma mücade
le teşkilatı tarafından açtırılan biiyiik 
kanalı etrafına 20 bine yakın ağaç di
kilmiştir. Ağaç bayramında Konya sıt
ma mücadele teşkilatı reisi hazır bu
lunmuş ve bayramda orta okul ve ilk 
mektepler öğretmenleninfo yüksek 
hizmetleri sebketmiştir. 

l'okat hfikümd konağı tamir edilecek 
Tokat <Hususi) - Maliye VekMeUnden 

Tokat vilayetine 7 lbln liralık blr tntısı.sat 
gelmiştir. Bu tahsisatla hükümet binası e
sa lı surette tamir edilecek ve wnumt bir 
hclü y:ı.pılo.co.ktır. 
• • ••• ' ....... 1 • • • • • .. • -

.zete eri -
r~en 

KURUN - Enurumlu bir bayan 
Turık Hava Kurumuna bin iki yüz 
lira vendi. 

- Zengin baylar, bayanlar, Er -
zurumhı hemşireniii bir an için ol
sun kıskanmıy~r musunuz? 

TAN - Si.ir'atli nakıl vasıtaıarı. 
- Tizi rcftar olanın payına da -

men do:::ışır. 
HABEH. - Son dakika. 
- Gene İspanya meselesi mi il· 

ki n<' ise sonu da odur. 
AICŞAl\1 - Eş .. k davası. 

1 
- Avukath[p yazıcılara düştü a

ma, davacı olan kim?. Şehir mi, 
yoksa eşek mi? 

SON TELGUAF - Silivri yoğur· 
du. 

- Sılıvriden gelir on teneke, İs • 
'Uın'bulda o~ur hın ten ke. 

AÇIK SÖZ - El kunt;:ırlnrı ayarlı 
mı, değil mi? 

- Ayarı bozuk olanların kullan
dıkları her halde ayar5ı·~ıdır. 



Dli~~~::::r 
İstinyeyi altüst eden iki 

sarhoş mahkemede 
Bira şişelerini birahanenin camına fırlathk!arı gibi 

koskoca cam şangır şı ngur yere inmişi 

- İçmiş, lçmtş ve kendilerini bile- J kıala.balıktı, dedi., bunların elinden ne
mi~ hare gelmı.ş olsalar gerek, ki ı· Jer çektiğimi herke6 gördü! 
bi'I'a şişeler~ .birahcrrıenin camına fır- Duruşma, Nedimin gıyabında, Meh· 
latJtıkları g~ı, ~a :cam, şangı~ met Alinin vicahındaydı. Mehmet Ali 
ş~r yere mrnış. Ben, Ş~ .Emi'r - wya Muammer - cisnat olunan• suç· 
ganda ~ulumıy~~~· O v~ıt, Istıınye· Iardan hiç birmi, ne kencii"Sinin, ne de 
de ko~ vek~lı ıdım. Gelıp bana ha- aı~daşmın işıletli!k'.lerini. fileri sürü -
ber wtdıl.er, d:nrahancde kıy~met ko. · yor; polıs Mehmet Alinin cizam etti • 
puyor!» diye, derhal koştum .. ısk~le c~- ğin:» müdafiaasına katıyordu! 
varında bulunan Koçonun bı•rahanesı- a·· t k" h""·I l d Belk · o·· ·rd· b k b M 1 e ·ı şa lL er, şun ar ır: çı . 
»e gı ım, a tım u uammer e... S ... v t · · M ? M h et Al" "? mer, garson eur..ıs, esvıy.ecı ve gar -

- uarnmer mı.. e m. 1 mı. son Koço, Bekçi Safer. Bunlar, o gece 
- Evet; ~ _Me~et AIJ, hem d~ aşağı yukarı bu hadise olmakla bera.-

M.~amrne_;. İkı ısıml~ olacak, an~_aşılan. ber, karakola çağırmak ve götürmek 
Nufusta.kı. kaydını bı11m~:. B~lk~ Mch· sırasında, kanunlara karşı atıp tutmak, 
1m?t Alıd:ir, ama ~rsını Istmyede polirse sövüp saymak gi:bi hareketlere 
herk€5 Muammer dıye tanıyor! şahit olmadıklarını anlattılar. Bir kaçı, 

- Pek~ dıevam et, sonra? karakola gitmek iStemeınek gibi bir 
- Evet, bu Muammer, yahut Meh- vazzyet gördüklerini, c:b!z ne yaptık ki 

met Aliı ile arkadaşı Nedimı Bir masa karakolu boylıyacağız şimdi; biraha -
başında gördüm. İçki tesirile adama · nede keyfederlren?• yollu itirazlar işit
kıllı coşmuŞtular. Nezaketle clUtfen ka- tiklerini söylecliler. 
rakola bwyurun, cam kırmışsınız, hak - Bunlardan garson Serkis, cama fır
kınıZd.a şikayet var!• ded!m. Nedim, latılan bira şişesLnin müşteri1erclen 
cBas, hadı~• dilye kafa tuttu, Muam - hangisinin elinıden fırlatıld1ğını gör -
mer de esen ne sıfat!la götürecekmiş - mediğinb; garson - ~ tesviyeci - Koco 
sin bizi?• dLye karşı kodu. Bu sırada da,· sokakta rastladığı Nedimin, kendi· 
gürültü, pa't.ırtı ettiler, elfürinde bira sfne cşakadan• bir ~e attığı şeklin· 
Şişeleri ve ıramofon pla!darile önüm de ifıade verdiler! 
sıra sokağa çıktı1ar. Şişe fırlatıp, pUık 
kırarak ve karakola gitmemek husu · 
sunda ayak diriyerek, vazifemi yerine 
getiımenrl güçleştirdiler. Bu arada sö
vüp saydtla.r ve bilhassa kanun.hıra 

karşı atıp tuttular. Kendilerini bir hay
li müşkülat.la karakola götürebildim. 
Düşünıünüz, k&rakol!la Koçonun bira -
hanesfoin ara6ı an<:ak iki dakikalık 
yerdir. Ha~i.; bunlıarı oradan alıp 

ta karakora sokımak, tam kırk bes da· 
kikada ka~?l ola bildi! .. 

- Peki bu kadar mı? 
- Hayır, dahası da var, bunun: Ka-

rıakol içerisinde de, sarhoşlukla hok -
kalarş, kalem'lere, kağıt ve saireye el 
atıt.ılar. Uslu duıımalarını temin mak
sadik? orada da bi.r hayT.i uğraşmak 
icap etti! 

- Sonra, 11itti mi? 
- Hayır, bi.r şey daha kaldı; Bu 

Muammer, kaymbiraderine o gece 
1 

be· 
ni az .kalsm vuracak Cllduklarını, fakat 
sonra lbunu yapmaktan kendilerini 
menıetmek maksadile tabancayı denize 
attıkfarını da ağzından kaçırmış! 

- Bu.roda öy'Je bir dava yok, şöyle 
bir kenarda durunuz. Ba~ şahit gel· 
sın! 

Geçen ya:z bi'r gece fstinyede geçen 
hadlse.nln üç.üncü cezada yapılan du -
ruŞ!Jlasında, salona çağırıl~a, doğru· 
oa davacı yerine yürüyen, fakat tutu· 
lan zabıt!f:a §ahit olarak imzası bulun -
duğuından, bu sıfatla ve yeminle din ~ 
Ie~len polifi Mehmet Ali, hatllseyi iŞte 
böyle an:lat't.ı ve: 

- Sokak, yaz gece51 olmak itibarile, 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Edirnede Bay cŞ. Ş.• ye: 
Dünyada ölüme kadar saklı ka~ • 

mış sır enderdir, deııfüuzi ka1l:1iırti "" 
zi.n ıiçinde sonuna kadar gömebilecek 
olsanız bı:e her dakika meydana çı -
ka!bileceği endışesf He yaşıyacak o1 -
dUktan !sonra .niye yarar? 

İyisi mi, münasip bir zamanda, gü
zel bir .tefsir şekU bularak anlatınız. 
Kurtulmuş ~1ursunuz. 

* Samsunda Bayan (K. D.) a: 
Anl..., ı tı~ınrz h kfıyede ben koca • 

n1~ ha'· ı <Ti:irdü.m. Onun yerinde bir 
başk<ı < kc'k te olsa siniTlene<.:ekti, 
sinir 'r'C'e söylEnecekti. O da bu
nu yaprışl1r. Niye kızıyorsunuz? 

Duruşmanın devamı, Seyhana giden 
Polis Nazminin orada ist:inabe yolile 
ifadesinin alııunası ve Mehmet Ali 
- Muammer - tarafından gösterilen mü· 
dafaa şahitllerinm., kendi.si tarafından 
getirilmesi jÇin, hazirana bırakıldı. 

Bu duruşmada şahit dinlenilirkeaı, 
bir yanlışlık oldu: Bekçi Ömer çağırıl
dı, oradaki başka bl.r &vadoa şahit olup 
sLI"a bekliyen garson Ömer geldi ve bu 
genç, yemin edip, şahitl!iğine şöyle 

başladı: 

- Bu adam, Galatada bir gün. .. 
- Ne Galatası, İstinye? Gün değil, 

gece? 
O zaman, isim benzerliği dolayısi:le 

olan yanlı.şlık meydana çıktı. Yalnız, bu 
şahidin, şahidi olmadığı hadiseden 
dolayı duruşması yapılanı salonda kar
"şısında gördüğü halde, nasıl olup ta 
cbu adam, Galatada bir gün ... • di'ye sö· 
re başladığı anlaşılamad'ı. Adam ada -
ma benzer, a: Belki ere benzetti! 

Pazar günü dükkanım açık 
bµ1unduran bir berber 

Hafta tatili kanununa muhalif ha· 
reket ederek dükkan açanlar da artık 
cürmü m~hud mahkemelerine sevke· 
dilmektodirler. Dün Galatasarayda 
berber Landras'ın dükkanının açık 
olduğu görülmü~ ve derhal Beyoğlu 
cürmü meşbud mahkemesine sevke
dilmi~tir. Berber Landras kanuna mu· 
halif hareketinden dolayı 5 lira para 
cezasına mahkum edHmi~tir. 

Tutfuğunuz hatltı hareketi tedrİcen 
akS1ne .çevıtri.ni:z. Vaziyetin derhal 
değişeceğinden şüph~ olmasın. 

* Koçar!ıda Bay (C. C.) ye: 
Bence sıd<ı altında muhafaza edi

len namusun kıymeti yoktur. Sıkı 
kalkınca ayak sürçecek demektir. 
Hem de sürçmeye de .mahkfundur. 
İşe ihatalı başlamışsınız. Tamir edi r 
niz. Fakat azami mtiyatl'a ve tedri-
cen, yavaş yavaş,. 

1 Beş&t!aş'ta B: (M. B.) ye: l 
Sı:ı.i:n <i.iıayet dediğ!niii bazıları 

•tabii ihtiyaç• k--elimeleri i~ tavsif 
ederler. Ne nra\a ıgid'elim, ne de tef
rite: İki ihtimalin ortasıntla da ~er 
vardır. 

TEYZE 

Camdan 
Şimdi de camdan kumaş dokuyor, 

bu lrum~lardan elbise yapıyorlaı:mış. 
- Burnı giyen insanları neye ben -

ze'fürsin? 
mi dediniz.. 
- Limonluktaki çiçeklere, benzeti -

.rim. Ama koklamam. 
- Niye? 
- Kdklarsam burnum düşer, diye 

korkarım. 

* Bu kumaşın şeffafı olur ama, şeffa
fını yapm~rlaımış.. İyi ki yapmıyor .. 
lar. Giyenin çirkin vücudu göninme -
se bile kirli çamaşı.;rlan görünürd'ü. 

* İpeğin sun'isini yapmak kolay, ipe -
ğin sun'isini yapan camın acaba nesini 

Milli KDme maçları 

Beşiktaş AnkaragücünÜ 
3 - 1 yendi 

Oyun Beşiktaşlıların hakimiyeti albnda geçti, Ank 
gucu ikinci devrede duı:gun göst,.rdi 
Milli küme maçları dördüncü turu 1 

için İstanbula gelen Ankara.gücü takı· 
mı dün ikinci ve son oyununu Şeref 
stadında Beşiktaşla yaptı. Bir ıün ev· 
vel yorucu bir maç yapmıf olan An· 
karagücünün bu maçı o yoraun ta· * kımla kazanması o kadar kolay değil-

Camdan elbise .giyenler, elbiseleri • di, nitekim de öyle oldu. 

yapacak? 

aıin üzerin-de oirer 1ane: Son haftalarda oldukça kuvvetli o· 
yunlar çıkaran ve bu oyunlar dolayısi· etDokunmaym kırılıro 

Lıev(hası taşıyacaklar mı? 

* ESkiden kalb kırmaktan kor~c.rdım. 
Şimdiden sonra da elbise kırmaktan 
!korkacağım. 

* cSarı saçları bir ipek yığını halinde 
~pdk tuvaletinin omuz~anna dökı.il -
mü~tü.» • 

. n·ye yazı yazan muharrir şimdi de: 
cSarı saçları, bir cam yığını halinde 

cam tuvaletinfo omuzlarına dökül -
müştü.» 

Diye yazılar yazacak mı? 

* Mahallede dedikodu olacak: 
- Şu Neclarun da haline bakın .. evi

nin kırık camını görmüyor da, camdan 
elbise yaptırmıya kalloyor. 

* - Kocacığım, elmas yüruğümü ta .. 
ikayım mı? 

- Sakın takma, camdan elbiseni ke

1e takımını azami f Ol'ma sokmuf olan 
Beşiktaş dünkü maçını kazanmak için 
büyük bir 'kuvvet sarfctmiştir. 

Ankaragücü dün de bir gün evvel
ki kadar cesur, atak ve eür'atli b.ir oyun 
oynadı denilebilir. 

Şehirler arasında daha bir müddet I 
devam edecek o'lan bu milli küme o· L--~-~~~~:_::~..;.......-4'1~ 

yunları muhtelif takımları birbirlerile Beşiktaşlı Şeref Ankaragücli kal 
k~rşılaştıracağı için bu temaslar daha karşı karşıya .. 
zıynde Anlkara ve İzmir takımlarını dan tertip edilen senelik teşvik ı:xıU~ 
olgunlaştıracak, dün zaman zaman gü baıkaları dün Y eniköyle, Büyükdere 
zel oyunlarını gördüğümüz Ankara rasında yapılmıştır. 
gücü de ~u arada daha. kuvvetle par- Yirmi dokuz kilometrelik rnii~ 
laya~~ ~~r takım olacakt~r. . k~d~ Süleymani~eden Abdull~h'.~ 

Dunku maçın daha bıdayetınde o- rıncı, Süleymanıyeden Agop 11'1 ~ 
yuna .Beşiktaş hakim oldu. Buna mu - Galatasaraydan Muhsin üçüncii 
ka'bil de Ankara.gücü bütün oyun es- muştur. j 
nasında büyük bir fınat kaçırmıf de- Abdullah bu mseafeyi 45.45. 7 
ğildir. k.iıkada almıstır. 

Doksan dakikalık oyun içinde Be· Balkan' oyunlanna hazırlık 
şiltd:aş kal~ine yapıl~ ha~f bi~ hü • 17 nisanda tstanbulda yapılıı ~ * cu~ Env~rı~ hatalı bır şekildekı hare- Balkan oyunları hazırlık müsaba~et' 

İstanbu1'da cam çorabın giyi1rne~ ketıle kesıldı. rına Ankarada muvaffakiyet go 

sersin! 

'baş1andıi{ı zaman gazeteler bir müjdıe . Kale. y~nı~~a yapılan b~ hücum ren İzmitli atletler de iştirak ede b' 
verec.~~ler:. hıç tehlıkelı degilken Envenn hatası lerclir. Atletizm federasyonu lstaı:ı ..1 

c:Çurük ıpek l"nra · l" · ··• ·· r •• r" P ıma ının onune yüzünden Befiktaşa bir gole mal ol· la gelecek atletlerin masraflarını ,,e 
geçmek uzere toplanan komisyon dün du. Ha.kkınm .kuvvetli hi'r ··t"· ·· • dk · 
son toplantısını .. rük "pek şu unu ya c tır. 
IV\rap ım· aıın· . .~C:~ ve çku 1 . . kaiayan Osman da oyunda bundan bü· Üç tehir müsabakaJan 
~~ ın onwıe geçme çaresın:ı. .. k b" eh'~ w. • ~' bulmuştur.• · İMSET yu ır t ~e atlatmıf degıld'ir. 19 mayısta Ankarada yapılacssr; 
-·-' ..... · ~ · -· ~ 7 ltk devre bir müddet 1 - 1 devam e- haber verdiğimiz üç şehir müsab~ 
// _. J •-- V!J I a fi ; d~~en oyunun sonlarında maç 2 - 1 ları 23 mayısta gene Ankarada yıf 
~~~ bıttı. lacaktır. 

lıkinci devreye Anikaragücü öteden lngilter-ede Kral kupası maçlııtl ~ 

Çocuk elbiseleri beri gördüğümüz g1Ôİ gayretli bir o- lngiltere Kral kupasının Döınİ ' 
yunla başlamadı. na1 maçları yapılmış bi'rinci ı;kt 

Sebe'bi' bizce meçhul olan bu ma· Sander'land ile P.reston takımı bir ~ 
nevi bozukluk oyunu birinci devreye yısta oynamak üzere finale kalrrı 1t1 
nazaran durgun bir hale soktu . dır. 

Adeta vakit doldurmak için kırk 
beş dakika devam eden ikinci devre 
daha ziyade Bcşiktaşa yaradı. 

lzmirde 
Ankaralılar galil Rıdvanın tahsi bir iki hücumlann

dan biri on •eıkİz yarda iç-inde hatalı 

bir şekikle keeildi. Gençlerbirliği bire kat~ 
Eşref ilci bir olan vaziyeti penaltı i- .k. ·ı Ü k nd• 

le üçe çıkarmak auretile bozdu. ı 1. sayı 1 e ço ~ Y.e G~ 
Bu sayı artık oyunu kazanan taraf ~:1":. 11 (Hususi~. - ~'lısaf~ o'J~ 

ldhine, kaybeden taraf aleyhine çevir- leıib~gı takı:m~ bugu.n g~el bı~8ğiı'!I' 
miş, top ta ieteksiz i•teksiz ortada ha- ,la lbıre !karşı aki sayı ıl~ Üçoku . P. 

b k 1 ib. d ı w ba etmiştir. Sta.d maçtan önce hııddı "' 
fi OŞ 8 Illlf aı ı O 8fmaga fJadı. 'b. :-.l' f _, A:,..,,1d • f in K pıJa!yşy 

A 
L • ..:ı .• _, k Hamel' . b" ısu.ı.uen a·~a \,N ugu ç a 

nı.ıı;.ar.._ucu, soı açı ıyı ır · panımış bir çok kimseler yersizli 
a.ralık ortaya aldı. Nedense biT tehlike ,geri dö~üŞtür. ~ 
~ezmiş ol~~ .. Bc,~a'- ~tbol. ·~huında , Oywıun ilk devresi her iki t31' ti 
ılk defa gorulen bir şckılde ıki merkez muk""abil akınlarile geçti. Bunu~~~ 
muavin~e oynamağa lti2um iÖrmüş o- raber GenÇler.birliği dünkü ınağ1ıl~/ 1 

lacak kı Haldkıyı da ortaya çektiler. ~tin acısını çıkarmak ister gibi gtı 
Top ilcalc1erden birine girmek fÖy· bir oyun gösteriyordu. 

le dursun kalecilere bile gitmeden or- İ!_k gol .. k rl 
talarda dolaşırk'en oyun bitti. Ankaralılar sag cenahtan. Uç?· l<' 

J Beşikta.t: Mehmet Ali - Enver, Fa- lles~: _andilkll"le? dsıradka topu Izlll"'ı·~ ~ 
k F 

. s··ı . ecısının e erın en ·açırması e .;JY 

S 
.d K nk .. 

1
.. ru - eyzı, uent, Fuat· Hayati, 1 .. ,_ --..:ıı G k 1 .. :ı.."tıı: ag a - oyu re yun uden 7-1 O u ~azC1.1.u.ıl ar. ene ·a ecının u .. 

yaşlarındaki çocukları için şık bir rob. Rıdvan, Re~ Hakkı, Eşref. d'a111 ikinci golü yaptılM". 
Belden itibaren ön ve arka plilidir. Kol- Ankaraıgucü : Osman - Hikmet, A· İkinci devre gt' 
lan düz, bilezikli. Ufak bir robası var. 1i Rıza - Musa, Semih, Abdul - Abdi, İkinci devrede Üçok muhacinı Jı ,fı 
Yaka ve jile beyaz yünlüdendir. Ya • Şükrü, Yapr, Şinasi, Hamdi. tında değişiklik oldu. İzmir çncı.ılCfr1'1, 
kanın kenarlarına kendi parçasından Hakem: Nihad Asım {Galataearay) , şimdi oyun üzerinde mutlak bir 

11 eS; 
dilimler geçirilmiştir. Jilenin düğme- Galatuuayın hazırlık maçı pııiyet tesis ederek Ankara k31)c~ 
leri şık bir şekilde dikilmiştir. Milli küme hazı-rlıık müsabakaları Ç€~re al~l~r:. Dakuzuncu d~l< tıt'1 t 

Solda - Açık yeşil renkte yünfü ku· vesitesile Galatasaray takımı dün Sü- İL'Jll1:lr kalesı onunde topu kapan 
h . l . 1 d j\~:!ı ... 

maştan rob. Arkası tamamile düzdür. leymaniye takımile Taksim ıtacl d mu acım erı pas ar an sonra . "" 
Önde belden itibaren iki pli kaşe var. bir oyun Y cıt ın a müdafii ve kaleciyi at atarak 1 .rfl ! 
Yaka göğse kadar düğmelidir. Ceplerin C ] t apmırır.kı b 

5 
l b"iricik golünü yaptı. Buncfa~ s rı 

a a asaray ta mı u maçı • . ·· · k ı a dl 
üzerine ve yakaya yünle brode yapıl- k mır muessır a ın ar ynpmı~s 

t Om ı b 
azanmıştır. fade edem~..J:. ~ 

mış ır. uz ar üyüklerinki gibi ha • l;."U.1 il'"' 
fi.fçe büzgülü ve geniştir. Kol ağızları Biaiklet te,vik müaabakalan . Misafirler İıınlirde kuvvetli t 
dar ve yandan düğmelidir. İstanbul bi&iklet ajanlığı tarafın- tesia'i bıraktılar. 
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Herşeyio doktcru 
ll93..ı28o tarihinde yapmış olan Al
.... filozofu Albert Mpwa zamanın 

iniver aiteainde mevcut olaa 
bilunmm faldiltderde binr 

doktora pcirmif Ye 

Herşeyin doktoru 
OllYQmı kuaallllfb. An••nwfıiı 

h.m.. Wl_.liji ilim yolm 

....... , .. -·' Bu kadranda saat nıktamhnnı çer-
çeveleyen mnsel.esleri" her ha gi oiri
s nde dış daıreye mnt veccıb dıb'lar 
nzerince göıdllğllnOz 2 rakkamı ara
sındaki fark s Hli gOstuır. 4 - 3 = t 
gıbi. Bu sur tle elde edılen f ırk tıst 
rakkama uEıve ed lıı ce dakilotyı I ös
terir : 1 + 4 = 6 b bı. 

lapislercle l ütük 
eııb Vilyam ile ba.
lıya• 17 taM edip 

var<iır. 

Ei-rad isminde bir 
llljilizde .4 yJ • 
kırmızı J1Dll'IU'ta 

Yanlar 

Bu, bir öww'ek 
~i pııt ta
dır. Amc:rı· 
\arla Go .. 
• mli bira· 
'anı• elir 

c!edir 

Bu lı:öpek 

dopıufhlr. 

Gu iııek i•· 
minde biri· 
ahaıll8hcbr. 

1j TİYATRO 

Radyoda 
Alaturka I 
Oluıy11eularumzdan Ah111f'd yasıyor: 
Bugünlerde radyo programlanna blı 

hal lr1z oldu. İki üç akşamdır alaturka 
.saz heyetl ancak yanm saat çalıyor. Bu 
yarım saatin be§ on dakikası da ara fa -
sılaları ne geçlyor. Bu suretle b1a dinle
yiciler alaturka mualtlden tam manul
le zevk alam.IJORI. 

Sonra IÖylenen flU'kılar hep çok eatl 
şarkılar" yenl f&l'kılardan bir kaçının o
kunduğun u hiç duymadım. Alltadarlann 
nazan dikkatini celbederlm. 
Beyoilu S-lılqM.zan tebzecilerinin 

fikiyeti 
se7<>1ıu Balıkpazar " elvan manav 

ve sebzecileri müşterek bir lat.lda ile ia
tanbul İktısat MüdOrlqtine mtıracaat et
ml.'1er l'8 kendi mıntakalan dahlllnde blr 
takını kooperatif n bakkaliye dtUrJrAnıa
rının ~ük esnafın aatt&klan mallan 

•Ulklaruu.. bu Jbden de ltlçllk emafa 
sarar TerdttlerlDi blldlrmlı!lerdir. Bu el
nrın emıafı blse 16nderd11dert bir met
t•ta bu buaunn ,..wten tktuaı Mil -
dürlütüntın ouan dlkbttnt tonulmul
m latemet.tedlrler. 

Cnaplannm 
BoyacakiJ'inden mektult ıöndererelr 

Marefa1 ....... bsetla 6limlle dıter 
lıam ilam& laaklnnd• mi w ob -
,..eamasa: 

l - Arzu buyurduıtunuz realm daltt • 
ma keyfiyeti maddeten lmklnaız
dır. 

2 - Manalannı 6trenmek btedlllnta 
l.'!lmler çok eskldlrler. Bunlann • 
hu.sual maoalan yoktur. Muharrir. 
bu lfadede bulunmuştur. 

1 - Diler tkuatuuım nazan dikkate 
alınacatma ltlmad bu111rulma.sı -
nı rica ederiz. 

t - Yenltöy nahiye müdürlüğüne ald 
mtaeleye gelince, bu gazetembe 
reçmlf, fakat tafalllt vertımestıı • 
den blWt.ızam ceklnllmlltlr. 



Deniz ve Denizcilik: 

İtalyan donanması bir kat 
daha kuvvetleniyor 

Y enileştirilecek iki zırhlının mahiyeti 
ltalya bu seneki bahriye biltçesinl bizim 
paramızla 122 milyon liraya çıkarmıştır 

Haftanın filmleri 

Yenileıtirilecek cKont 41i Kave l'lt ıistemindeki arhlılardan biri 

Bundan bir kaç gün evvel geien biT ronlUk iki muazzımı ~r~tla~ı ~ 
te f İtal mn bu sene bütcesine oMuğu malfundu.r. İsimlen <Lı~ıo) 

Jgraln ' bahr~a · için bir m·lvar 800 ve (Vitt.aris Venetto) olan \>u dıridnotw 
ya ız ıyesı ' • ' rd 36 tıimlik dokuz top buluna -
milyon lireti mütecaviz tahsisaı koy • la a san. . . .. ' .. .. . 
duğunu ve (Kont di Kavor) siS'lemin - ,cak ve lher bırııiin SUT atı laakal 30 mı-
d ki .ki hbnın da yenıleştirileceğini .li bulacaktır. . . . . 

e 
1 zır . . , Bu iki gemi bu şeraıt ıçmde ıtmam e-

haİber vennelde ıdi. t 9 ı 3 ve 191-4 dilöiği taıkdirde bugün için aünyanını 
talya donanmasını~ . · • en kuvvetlii ve korlculu iki ha!'b gemisi 

.ıenesinde yapılmış drıdOOt iıst.emın ' l alktı.r H 1ft.a buaıdan bahseden 
d d.. t hl ardır 0 ac · a 
e or zır ısı v · . . Deyli Telgrof gazetesi, bir n:i~hasında 
~~nlardan (Andrea Dorıa)_ le (Cıo şu sözloo söylemekte idi: 

Duilis) ~21,500! ~n c~n:ıennde olup , cBu iki zırhlı hem bugün için, hEm 
aür'atlern 2 1 mıkiır. Bu ıkı zıı•hlı b.:ın- d ·· .. ··we uzun bir müddet için Yukarıda sa!:tla: Doktor Sokrat filminde Pol Muni ve Parto.·nerL So.lda: .na ... ~.İçin Yara.tıl.~~ ~: 

·ı t· ·ı · ı · lir'- e onumu ı - d b ş S lda Olum Şıuu dan evvel yenı eş ın mış, evve a s , dün arun en kuvvetli iki gemisi ola - den güzel bir sahne. Aşağıda aağda: Rüyalar Diyaranda ftlmin en ır ~orunu • 0 • 
atieri 27 mife fulflğ olunmuş, sonra da 

1 k•~- filminin hey. ecanlı bir sahnesi. 
• ~.ı. . l ca ı.u. 

zıııh muhafazaları ı.a.l\ıvıye o ı.mmuş • ' cBu iki ~i 30 mil sür'atlcri ve 38 -------------.... 

tur. . . , sarrumlik topları iie ve gerek ufki ve ".Saray" sineması: r Haftanı n 
Bu defa yenileştirilm~sme ~arar. ~e: ,gerek şakuli zırhlarının kabnltğı itiba- Ru··yalar dı·yarı ve Dans için yaratılmış 

"Melek,, sineması: 

rilen (Kont di Kavor) sıstemı~ı ıkı rile İngiliz donanmasının (Rotiney) ve sinema programlan 
diğer zır1hlıya gelince bunlar daha es- (Nelson) gemilerine faiktırlar. Çünkü doktor Sokrat Türk Dokuzunr.u Senfoni Nevyork limanına giren bir deniı 
1Ci ve fakat daha büyükce olup (21,SOO) 

1

bu gemile.ııden (Rodney) ( 40) hin to· Şehirler alev içinde altı gemisinin genç sübaylarından ied 
tıonilA.to cesametindedirfor ve 

1911 
se-

1

nilato cesametmde olmakla lbera:beır Saray Rüyalar dıyarın<D Barker ve Gunny Salks samimi ark•'" 
nesinde, yani bundan yirmi altı sene 1925 de denize indlrilmis ve sür'arti de Rüyalar Diyan: Doktor Sokrat daştırlar. Gunny'nin karısı Jenny Mef' 
evv~ denize indirilımişlerdir. Telgraf - ,23 buçuk mili geçmemekte buJunmu~ Tito, yeğeni Annette'in büyük bir Melek Dans için yaratılmış ut insanlar klübünde katiptir. Arkada" 
name yanlı.ş olarak bu zırhlı!ann <

25
) tur. Diğeri ise aym sür'atte ve fakat muganniye olacağını ümit ettiği için İpek Romeo ve Jülyet şı Nora Page (Eleonor Poxel) Ne~ 

bin ton olduğunu yazmak~eı idi. İht~ • daha küçüktür. İtalyan zı~hlıları ise 7 onun bütün zevklerinden mahrum e- Sümer Ölüm Şuaı yorka dansözlük aramağa gelmiş gent 
mal ki hu yanlışlık (reklam) arzUSlle ;mil daha fazla sür'ate malik olacak'la - derek ciddi bir çalışmaya mecbur edi- Sakarya Beyaz Mele'k · 
kascien i•htiyar o1unmuştur. rından, İngiliz zırltlılarına tamamile yordu. Yıldız Bitmemi~ Senfoni bir kızdır. ni 

Gunny Nevyorka gelince karısı , İlk yazımızda da yazdığımız vechiTe ,faik lbir kuvveti haiz olacakları tabii • Gönül Yarası ~ 
Bı·r karnaval gecesi, sabrı tükenen b ] k ·· h en klu"be geliyor "' İtalya hükümet1, bu iki z:rh!ıyı da, dl- dir.• Asri Güzeller resmi geçidi u ma uzere em 

ter fkiisinin yenileştirilmesinde görü - , (Deyli Telgraf) gibi ~iddi bir gaze- Annette, eğlenmek için evden kaçar Dertsiz arkadaşlar kendisile beraber gelen T ed kliipl' 
len muvaffakiyet üzerine, ta-dide ka· tenin, yeni inşa edilen ItaJyan zırhlıı • çe Jonathan Street isminde bir beste· Milli Linç Kanunu Norayı görüyor ve onu seviyor. t 
rar vermiştir. Şimdi bütcesine koyd'u- Jarından bu kadar ehemmiyr:t ~ hat'ta karla tanışır hemen .evlenirler. Bülbüller öterken Lucie isminde meşhur tbir dans yı 
ğu ıt.ahsisatın -ehemm-:"yetine ibakıJırsa endişe ile tbaıhsetme.si, her iki geminin Jonathan bütün gayretile bir ope- Hilal Bağdat Büıbülü dızı tahtelbahiri gezerken köpeğini c:lec 
bu kararını derhal tat!bik etmek istedi· ehemmiyeti hakıkında bir fikir verme- ra tamamlamağa uğraşmaktadır. Ka-1 _ . . . . . . • ~ .......... ·~ nize dijşürüyor, Ted denize atılarak O' 

ği anlaşılıyor. ,ğe kafidir. rısının çok güzel bir sese malik oldu- nu kurtarıyor. • 
Evveınö kararda bu iki eski 7.ırhlı - Bu iki muazzam d'nidnot itnuım edil- ğunu öğrenir ve ona ders aldırarak Pa· "Sümer,, sineması: Bu hadiseyi mühim bir reklam ..,,. 

nm sür'atıeri.nin de 27 mile il)jağı dü - diği vakit İtalyan donanmasında dör· . o muganniye yapmak is- oıu· fil dd d 1 · M c Kb1 
35 ı.. rıs perasına ııtası a e en mprezarıo a fiinükiüğüne göre yenıleştinnf" ameli- d'ii 22 !bin tonluk ikisi -uin tonluk şuaı d • 

· k" b f"l d ter aazeteleri hep bu havadisle 0 yesi muvaffakiyetıe neticeıen\rse Ital- bir filo bulunacaktnr, ı u ı onun a 1 · e 

ya donanması, (22) bin ton!uk aşağı en az sür'ati 27 mil olacaktır. Annette kocasının operasını oyna- Büyük alim J. Rukh, geçmi~ ve ge- luyor. eli 
yukaTı son sistem .f zırhlı ka7.anmış o- Böyle bir kuvvet ise, Akdenizde va- mağa uğraşır, fakat muva!~ak ?lamaz. Jecek zamanı tetkik edecek bir makine Ted bu vaziyetten ~s~ifad: ~.derbit 
lacak demektir. kıa hakimiyeti temin etmezse de, her Tiyatro müdürlerinden hırı, hır tesa- icat eder. Bu makine vasıtasile, evvel- Lucinin yanında Nora ıçın kuçuk 

Bundan başka İtalyanların bu sene hangi bir devleti düşündünneğe kifa • düfle Annette'in sesini duyar onun ce, Afrikada meçhul bir mıntakada vu- rol teminine muvaffak oluyor. • • 
tezga.btan indinlecek olan ( 35,000) yet eder. çalıştırılma~ını üstü.~e a~ır. .. _ kua gelen semavi bir hadisenin oraya Gene gazetelerde Tedkile Lu~ 

Annette m her gun bıraz daha yuk miktarını tahmin imkanı olmıyan bir nişanlandıkları haberi çı ıyor. l• 
On beş suale cevap vermekle zekanın 
derecesini kendiniz tayin edebilirsiniz! 

. 
(Ba,tarafı 7 inci sayfada) 

ettiğimiz şu satır?ıardaki yanlışlar aca
ba nelerdir? 

«Cenubi Amenikada oturduğum es • 
nada billıassa Şili, Peru, IkezHya ve 
K.olombiyanın ahalisi ile fazla meşgul 
oldum. Bunların hakkında söylenen 
sözleri dinlem€kten büyük zevk arı -
yordum. Bütün cemlbi Amerikayı fev
ka<lade seviyordum. Fakat yukarda i
simlerini saydığım beş memlekete bil
has:;a aşıktun.> 

14 - Üç .adam hakimin önüne geti
rildiler. Halk'iım birinci adama bak'tı ve 
ona ciddi ciddi sordu: 

- Müdafaan için ne söyliyecek5in?. 
O sırada ikiDCisi cevab verdi: 
- Ben bir şey yapmadım ki!.. 
Hakmı kızdı, ikinci şahsa: 
- Ben sana bir şey söylemedim. La· 

f.a niçin karı.şıyorsun, dedi? 
O sırada üçünıcü şahıs: 

- Ben bir şey söylemedim ki .. d:ye 
cevab vero i. 

Bu had.seyi nasıl izah edensinıiz? 
- Can, Smitten fazlrı kazanıyor. 

HaTuuki Doe'nin kazancı, Consondan 
azdır. HaLbu•ki Conson Sınitten fazla, 

Conrlan eıksilc .kazanıyor. Bu adamların 
en fazla kazananı acaba ha.ngisirlfur? 

Suallerin cevapları 
1 - 4 gün. 

aclmeai Jonathan'ı bedbaht eder ve kudret membaı bıraktığına emin olu- dan canı sıkılan Lucie tiyatroya ge • 
k.arısı ile arasını açar. yor. miyor, bütün biletler satılmış .old~• 

Üzüntü ve iztıra.pla geçen günler- İki meslekda~ Doktor Benetle F. ğundan Tiyatro müdürü mecburıyet 
f T L · · ı·· ·· N meğe met! den sonra Jonathan ın operas~ ~uva - Stevens bu faraziyeyi tetkik için bir ucının ro unu oraya ver 

fakiyet kazanır. Bu saadet ıkı zafer hey'eti seferiye tertip ediyorlar. Ruk- bur oluyor . 
yıldızını tekrar birbirine . yaklaştırır. h'un genç karısı Diyan 'a Stevensin Ertesi gün, sevdiği adamın Locie. 

l Böylece mes'ut ve neş'eh hayatlarına genç yeğeni Ronald hey'eti seferiyeye ile nişanlandığını gazetelerde okuYtJ.A 
devam ederler. iltihak ediyorlar. Nora Nevyorktan laçmak üzere ike: 

bütün bu haberlerin kendisinin tiY~ 
roda birinci rolü alması için yapıldı o" 
nı anlıyarak T ed ile evlenmeğe razı 
luyor. 

2 - Süt ağırdır, çün'kü kaymak üste Doktor Solaat: Uzun araştırmalardan sonra Rukh, 

çıkar. Doktorluğa ait bir meseleden dola- bu k~dretin düştüğü yeri buluyor, A-
3 -

11 adım. D '-t Cald ll .hu zaman felsefi letlerıle bunun buharını zapt ve bu su-
4 - Taıvvarecinin düşündüklerini yı OK or we 1 ad' ld w f-

·"' işlerle uwgraft..lıgwından ıuahrin emektar ret e x r ıumunu e e etmege muva bi1meğe imıkan ynktur, çünkü kimse i- i"-1 r f k 1 
d kt 1a D G' der tarafından a o uyor. E k ... k 

le remasa gelmeden öllnüştür. 0 
oru 0 n r. ın Bu görünmez müthif şua her şeyi n Şl er.ne 

5 _Pazar. Dr. Sokrat tanınmıştır. k dir? 
6 - 8731 O. 1 harap etmektedir. Onu ku11anan için Yıldız im . d .. 

B. ·· Ca.ld 11 k pısının zor an- .,. ,,. 
ır gun we a . . de tehlikeli ve her feyi kemirmekte- Amerı·kan terzileri Filadelf1Y'"e .. 7 - Attı adett'ir ve Qunlar da şun · d w .. .. k lınca ıçerıye ı• 

]ardır: 2 31, ı 32, 312, 213, 12 3. ıgını gorur ve apı açı . dir. Gece Rukh, vücudundan ziyalar yaptıkları senelik toplantılarında eÇ-
8 _ Pazar gününe. Bastian isminde bir gangster gı.rere~ neşretmektedir. Ona dokunan her şey şık giyinen erkek sinema yıldızını 5 

9 - 60 dakika. tehditle kolundaki yarayı tedav~ ettı- ölmektedir. mi.şlerdir. . . tas• 
1 O - Baba 30 yaşındadrr. rir ve Sokratın mümanaatına ragmen ---... - .......................... _.___ Bu seçmede birinciliği reylerın t• 
11 - Bay Smit'in rastgeldiği kimse, masaya l 00 dolar hır~arak çıkıp gi- kaldırımdan geçenlerden bazıları ölür nifine göre: Clark Gable aın:ıışt~.~·iil't 

Srnit'in erkek bir dostu değil çocuk - der. Sokrat bunu istemez fakat bu ala· ve yaralanır. • kincilik, Lewis ~.to~~· .. ~çunc~.,ert 
Ilıktan kız arkadaşı idi. caklılarını teakine yarayacağından se· Otomobilden bir genç kız kaçar, fa William Powell, dordunculuk R col-

12 A'l 26 k" ·d · ~ tir · · Montgomery, bes.incilik Ronald, d''d - ı e ışı en mm-c .i<t'p • vınır. kat bir mermi onu omuzundan yara- ~ 
- ura a ır te yan ış va • Sokrat banka müdürünün, kızını lar. Orada bulunan Sokrat kendi oto-1 3 B d b' k 1 rdır ı man, altıncılık HE-rbert Marshall e 

Seyy~h yukarda ~ört memlE>ket ısrni ·iyi etmek için çag"nlır. Yaptığı tedavi mobiline koyarak halkın onu çeteden müştür. •· k8:ıstl' 
savdığı halde a.şagıda beş memleket -ı . . . h" Bir kaç sene evve1 birinciligı 

5
e-

ten bahsetme-kltedir. muvaffakıyetle netıcelenınce şe ırde sanmasına rağmen evine götürür. Jo, mış olan Adolphe Menjou bu srrie 
14 _ Bu hadise hakimin şaşı olına _ 1onu daha çok sevmeğe başlarlar. ona Kaliforniyaya yayan giderken kizinci olmustur. rııl' 

sile izah edilebilir. Bir gün banka, otomobillerle ge- yolda Bastiana rastlıyarak otomobiline Bu san'atkarın bırdenbire bLlışu'• 
15 7 En fazla kazanan Con'dur. len gangsterler tarafından soyulur ve binmeği kabul ettiğini söyler. • marayı alması hayı etle karşılanırı 

• 

• 



iZ N11a SOM' POST~ 

[ " Son Posta ,, nın resimli zabıta hikayeleri 1 

Katil üç delikanlıdan hangisi? 

1 LUbor otelinde 1011 samanlarda bir cok hır -
Dl aızııtıar olmuttu. Otellu hususi slv 11 nolls me
'-ı~~ver bu hırlllbtlara bir nihayet vermeve ca • 

Z Otel mfutterlleri arasında Oc 
ecnebi vardı ki. oolls haflve-

sinln sureti mahsusa.d:ı. ır:özüne carı> 
mıslardı. Bunlardan ikisi birlikte 
ırelmislerdJ ve is adamına benzi -
vorlardı. üciincüsü de onları tlkib 
etmlstı. 

3 ttı ecnebi merdlTen -
den yutan oıktııar. 

Polis memuru uaihda kal -
dı. Ecnebiler vukarda birbir
lerinden ayrıldılar. Jl1rU1 boı 
bir odava ıdrdi. 

4 Btr oetmece:rl actı. ır:özüne llleen 
bir madar DU'UI aldı. fakat o es

ll&da hldlna bir - aeldi. Bir bdm k'• 
l'1n ır:l.rbarda. 

1 Hırsız tutulma:va razı olacak bir a
dam delildi. Eline 1;er.cn ilk alli.h 

teskin ve ince bir klitıt kesecek llet oldu. 

T Blvll oolls hlklven dlnledl. Her ta-
nının önüne blr nöbetcl dlktl. Ote

lln vanır:ın merdivflni ile dı' ceohesine de 
ır:özcfiler kovdu. Icerden dll$0.ll cıkma:vı 
veva dısardan 1cerive ır:lrmeyl yasak etti. 
Sonra nolls karakoluna telefoıı ederek ya
rım düzine memur istedi. 

8 Bir kac dakika sonra nolls memur-
ları vanlarında blr oolls doktoru Ue 

ıreldller. Doktor kadının ıtö~sünde iki ya
ra buldu. Bu varaların hlc biri. derin ol
malarına rdmen tehlikeli de~illerdl. 

1 Blllh lıellrln1 yaptı. fakat tadın ba-
tırnııya ftk.lt bulmustu. Küeük bit 

ır:arson oda kanısını actı. Fakat hırsız da
ha evvel t>a.ska bir vatak oda.ııııun icine 
~tı. Hlmıetci odanın lclne bir ır:öz 
attı. sonra otel DOllslnl eabrdı. Bu müd
~et zarfında hırsız Wıt keaoceıı: lletin 

.üzerindeki nannak 1z1er1n1 allmJ.t. merdi
venden 1nıeret otelin bir baeta ika.tına 
ır:eemiatL 

9 Ölibnl tnac eden yara cesedin arka tarafındaydı. :oot-
torun kanaatine ır6re katlim tadını bir eli ile kend1s1n• 

d.olru eekUIL ötetl ell lle de sırtına üçüncü darbeYl vurdulu 
ınuhakkaktı. Odanın lelnd• hle blı te:ve do ıtunuımaması iein e
llı1r nrlldL Kaolll da Jı:aDatıldı. 

11 Hususi sivil DOlla otelln salonuna lnmletl. On.da bir tac 
da.tıta doktor ile .tonUIUl' ırlbl RÖründü Haki • 

katte ~cerive men herkeıll ır:öz haPıSi aı.tmda bulundÜruyordu 
B~. müddet zarfında resmi 00118 otelln bütün müsterUer1İı1 ve 
1:nustahdemlerln1 sorttuYa cetlvordu. 

n .... DOlla lkl ~ müaterlnln u ansör ile alt kata tn
cmıı.rtnl ıriiall. Ve DOlll dottorun un da otel binaam .. 

dan dJl&mıa cılnana baktlttan IOD1'&. bole döndü. Bu sırada tı
otnctı ..... inin ü .ua nlmil oklufunU Q;ÖMÜ. 

il Slvtl '1>0lls her tıe ecnebldeD .. ııtr dakika ıcıu otel di-
rekt.örünün octaama ı;eb1111181'lnl lltecll. Onlara cotelde 

bazı hırsızlıklar ile bu hırsıshk1anD neticesi olarak daha bul 
aucıann 1rtlkAD ed1lm1t oklalunU• baber Terdi w otell terk et
melerlDden önce adreBlerin1 bırakJDa)an liinmunu ihtar etti. 

13 Stvll noııs üc ecneblvl leerde bıl'Uarat dlretıt.örUlk o -
dasından dısarı.va cıktı. Kanının önüne 1k1 oolls dikti. 

Bunu müteakip clnavetın ırtlklP edllml§ o ldutu oda va ıdrdi ve 
orada oolls müfettlslne eunu söyledi: cÜe ecnebiden hanıtlsl -
sinin auelu oldu~unu blli:rorum. ~{endJslni derhal tevklt ediniz!. 

• • • 

L ukaor ot elinin hususi aivil polisi üç ecnebiden 
hangisinin suçlu olduğunu nasıl anlamıtbr? 

Eğer ıiz bu polisin yerinde olsaydınız üç ecnebiden 
hangisini tevkif ederdiniz? Bilemezseniz. 10 uncu sayfa
daki bal ,ekline bakınız! 

Sayfa 9 

Dört muharrir iş arıyor : 1 

ÇOBAN OLSAYDIM 
- Yazan ... _ .... 
CM4~ 

Akııl, yumruğumuz kadar küçük ve 'I mek, 6 kurut dilenen dilenciyi ayıp .. 
ciz, i&m bir Okyanus gibi genit ve es- larken 5000 kurut için ondan fazli\ 
rarTı ... imkan aiırlrkta kaplumbağa alçalmamak, mürainin yalan söylediği 
ise, arzu eilr'atte ceylan. Okyanusu yüzünden akarken inanmış davranma• 
avucumuza aığdırmak, ceyllnı kap • mak, zalimi alkıth:tmamak, üç buçuJ< 
lumbaiaya tutturmak istediğimiz için- kurufa namusunu satanı dost bilme 
dir ki bedbaht oluyoruz. mek, e9ıa?eti hürriyet, açlığı tokluk, 

Bir çoban olsaydım 'kavalımı çalar, fakrı refah görüp göstermemek, kıs" 
sürümü güder, o dağ senin, bu dağ kanmamak, aldatıp alda~mamak, gÜ• 

benim yürür aiderdim. Ne bilmek, ne lerken aalar, ağlarken güler görünmeli 
ietemek... i.atemcmek... Abdala kul, mağrurd a· 

Bilmek... şık, hayduda arkadaş olmamak ... 
Medeniyet mi, vahşet mi) Bir çoban olmak, bütün bunlara bir 
Riya mı, fazilet mi) tekme vurup dağlara çekilmek ve ora• 
Akıl mı, cinnet mi) dan insant&rı seyretmek ... 
ilim mi, cehalet mi) Bir tek ~nsan yiyene yamyam diyo-

ZehirJİ ıuı, fuhtu, insanları aç bı· ruz ela orduları çiğneyen tankın mu • 
rakNı makineyi, eroini, sefalet ve ız- cidini dahi diye alkışlıyoruz. Sokakta 
tıra'bı, bir kelime ile medeniyeti temsil kalan kedi yavrusunu gözlerimiz ya• 
eden sirrıokini mi teÇmeli, hayvan deri- şara yaşara kucakhyoruz da açlıktan, 
sinden yapılmıt aocuğu mu) hastalıktan ölen on binlerce insan yav• 

Bu dalkavuk, çokluğuna sebep ne) rusuna sırtımızı dönüyoruz, milletlere 
Riya niçin ·daiına muzaffer oluyor ve şeref saydığımız san'atkarı sefal~tten 
niçin faı:ilet istihza ile karşılanıyor) gebertiyoruz da toprak olduktan son• 

A'kıl makbuldür de neden deli ol - ra namına abide dikiyoruz. 
mayan bi:r çok insanlar işi delil'iğe vu- Beş, on koyun... Bir köpek, bir ka• 
ruyorlar) val. bir aba ... Haydi, çoban yürü 1 

Alim aç, cahil zengin ... ilim kıymetli Paran yok, süslü elbisen yok, rugan 
ise para kazanmaya gelince ne diye iskarpinin Ycbc .. · Fakat «İnsan' 'rın 
cehl ön safa geçiyor. çirkefliğini görecek gözüm, düşüne .. 

Bir çoban olsaydım kavalımı çalar, cek kafam yok in diye de üzülmezsin. 
sürümü güder, o dağ senin, bu dağ yal Yürüt 
benim yürür giderdim. Ne bilmek... -------

Okuyucularımız arasında 

Eglenceli ve zengin 
Hediyeli müsabaka açtık 

ne istemek! 
istemek! 
Şöhret ... 
Para ..• 
içki ... lsteyıp içmek, içip ııtemek l «Son Posta» buıünden itibaren 
Hırs, içjpıizi kemiren bir ltutt, in- l okuyucu?an arasında eğ enceli ve zen• 

aanı ugın atlara döndüren demirden . heci" li b' .. bak ._ gın ıye ır musa a açıyor: 
~amçı, veremden. frengiden. vebadan M"--'--'k 40 .. .. kt' 

•• • • Ul!Nl.Dö amız gun surece ır, 

daha muthlf, daha affetmez bır hasta- y k d .. d'" ~ ·· .. 'b' h .. l k u an a gor ugunuz gı ı er gun 
1 

• • • tanınınıt bir simanın fotoğrafını basa• 
Meşhur olmak istiyoruz. Başkaları-

cağız. Bu fotoğrafın yanında daha ev• 
nın omuzlarından yapılmıf merdiven 
\ . .!aamaklarma basarak tırmanıyoruz, vel çıkmıf veya daha sonra çıkacak 

3 fotoğrafa ait 3 parça bulunacaktır. 
tırmanıyoruz ve sonra mC!'divenin ba-

b 
Bu parçalardan biri yanındaki bü· 

tından niayan denilen izden evvelki 
tün resme de ait olabilir. 

meşhurlann isimlerile dolu uçuruma 
yuvarlanıyoruz. Şu halde ~fhur ol- Siz bu 40 resmi ve bunlara ait 120 
mak ni9in> resim parçaaını toplıyacak, önünüzde· 

Zengin olmak istiyoruz. Başkaları- ki modellere bakarak her üç resim par
nın ağızlarından aldığımız lokmalarla çasını bir araya getirip yapıştırmak 
milyonlar, milyarlar biriktiriyoruz ve auretile onların ayni 40 başka resim 
sonra biz de ancak onlar kadar yiye _ vücuda getireceksiniz. Bu suretle eli· 
rek bütün bu mtlyon ve milyaırları ar· nizde 80 resim olacak, bunları sarih 
kamızda bırakıyoruz. Şu halde zengin isim ve adresinizle bize yollıyacaksı-

nız. işte müsabakamızın esası bundan 
olmak niçin) 

içmek istiyoruz. Muvaffak olmaz- ibarettir· 
sak ıçıyoruz, muvaffak olursak Resimlerin gönderme müddeti ga
içiyoruz; gülünce. içiyoruz, ağlayınca zetede resim neşri müddeti bitt"kten 
içiyoruz, uyumak için içiyoruz, uyan- sonra üç haftadır. Bunu müteakıp ne· 
mak için içiyoruz. tice ilan edilecektir. 
Şu halde içmek niçin) Birinciye bir beşibiryerde altın, i-
Bir çoban olmak, karlı dağların te- kinciye 2,5 limhk bir altın, 3 ki iye 

pelerinden deşilmiş yaralara benzeyen birer altın, 1 O kişiye yarımışar altın, 
şehirlere bir kartal gibi bakmak... 20 kişiye çeyrek altın ve diğer l 65 

Çirkin kadına «giizelsim> dememek, okuyucuya hoşlarına gidecek hediye. 
kabiliyetsiz ah.mağa tapınır aörünme- ler .. 
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T •o k· - Y O ~V nci Terti Hava piya gosunutl 
dost ğunun tezahü Ü 
(Ba~tnrafı 1 inci sayfada) ruca kendilerine tahsis edilen villaya 

son ke idesi bugün bitti 
200 lira kazananlar m ~·an başa Türk - Yugoslav giderek istirahate çekilmişlerdir. 200 000 lira 

ba) k a e süslenen şehrin mutad Siyasi konuşmalara bugün ba~la· ' 21413 
manzarası değişmiş gibidir. nacaktır. Bütün gazeteler ilk sayfalaTı- kazanan 25915 

2ı699 37295 212U 35369 
38091 
16252 

40 lira kazananlar 
18543 26848 14097 28907 200~ 
35286 12171 29772 22203 14 

37585 23725 33636 4605 380~ İsta~yon~ n~ nı bu ziyarete tahsis etmişlerdir. Ca- 117012 
Havanın hafıf yagmurm olmasına t 1 l t l önü'nün askeri ve si· 2 46 18341 
~ d h .. ka da :t)" f ze e er sme n 

:r:1a~ h 1:ka a _guın rarmka n ;r1" yasi hayatındaki muvaffa'k.iyetlerden t 7541 
erce a ıstasyona a -ın eL - • • .. 

16356 
14457 

10496 
18366 

37296 
104J 1 
30353 
35595 

3644 
1601 ı 

3560 
,,7042 

21782 
19138 

8924 2496 30084 6084 222~ 
38594 13415 7700 17429 64 1 
20202 17297 7739 29712 340~, 
.31705 21915 6135 12049 339 

meg-e 'h"'"'' B kil" · · hararetle bahsi'le bu z.ıyaretın fevkala· Sonları ( 046 ) rakamları ile biten 28270 ~amış ve a~ ımızın geçe- . . . . 
oeği cad~lerin iki tarafında birikmiş - de büyük ehemmıyetını tebarüz ettır· bütün nwnara1ar onda bir hesabile yü- 31476 338 ı 9 U 039 2009 7 13861 

39427 9281 23709 17737 

ti Günün pazar olması caddelerde ve mektedirler. zer lira m.iikfilat alacaklardır. 33441 29732 18628 22873 1231 
.istasyonda wp:anan halkın ıkeafetini Huduttan istikabl Amortiler 30956 J33S 10406 12632 31520 

3154 37024 31322 38871 210~ 
12652 6702 75 5771 167 9 
11216 11079 1426 29030 3901, 
33058 37984 13689 3600 227' bir kat daha arttırmıştır. Betgrad, 9 (Hey'etle giden ark da· Sonları (O) , (2), (4), (6), (8) 

Trenin gelme dakikalan yaklaştıkca şımızdan) - Başvekil İsmet lnönü ve rakkam1arile biten bütün numara- 70 lira kazananlar 
halk arasındak:ı kayn~ artmış, za - Hariciye Vekili Rüştü Arası hamil o· lar onda bir itibarile ikişer lira 

3835 13206 1835 ı 21435 ssıı 
29280 395 72 3884 6389 72SJ 

bıta memurları müŞkü:latla intizam1 lan tren Yugoslavya hududundan iti- amorti alacaklardır. 
temin cd(;'bılmişlerdir. baren son derece parlak ve samimi te· 40 000 r k 
. N'ıhayet. m~hte~c~~~SŞ'·ekilimizi ge- zahüratla karşılanmıştır. Trenin uğra· , Ira azanaD 

bren tren n bz dudugu d~ldu. Kay- dığı bütün istasyonlar Türk ve Yugos· 3 37 
naşma arttı, cHorra» seslen arasında l ba ki ·ı .. 1 · · s· ı ·· ,_ y 1 · ..:ı~ d ld av yra arı e sus enmıştır. ın:ıerce 
tur.r1.~e c aşa> ses erı ~ uyu u. Ik B k·ı· . . k ezah.. ı 

Tren 9,30 da alkışlar arasında Bel - ha l aşvle ı ımızı coş un t urat a Sonları ( 937 ) rakamları ile biten 
d :.... g· d'i selam adı ar. . . .. 

gra ~lasyonuna ır . . . bütün numaralar onda bır hesabıle yu-
Ba~ Y. goslavya Başvekili B. Sto- ~tf utuyo~~a . zer 1ıra mükafat alacaklardır. 

yad1noviç ve refikası olduğu halde bü· Başvekil ismet ·İnonune bilha~sa 00 • 
tün nazırlar Balkan Antantı ve Küçük Niş istasyonunda fevkalade merasım 20 0 lıra kazan 30 
Antant efçilerik dost devletfier elçileri, yapılmrştır. Tren istasyonda kısa bir t 
generaller istasyonda hazır buiunı..ryor.. müddet tevakkuf etmi,, Başvekil Niş 1 o 8 3 2 
!ardı. valisi ve belediye reisi tarafından se· 

30657 25582 
26939 37468 

5841 12393 
15445 27511 
24607 25620 
3576 397 

20546 25679 
10569 14761 
7136 10618 

S8757 284'2 
34t08 37689 
15657 32677 
39813 956S 
18599 13535 
t21851 6705 

23521 
27214 
28850 
8041 

21599 
415 

7426 
21780 
20868 
27771 
28135 
14039 
14468 
26335 

38509 
10679 

5568 
35907 
,3441 
28410 
37567 
36972 
34527 
!8705 
25917 

7155 
12525 
3650:3 
31610 

5267 
20987 
21908 
9140 

13436 
16698 
13992 
36143 
6030 

9 
28414 22164 30814 ıo9s6 s• 
12890 13296 19356 11 346 198 
20500 17098 27203 17889 136~ 
22885 27304 36971 33150 19699 

İ4':•net İnönii trenden inerken lam1anmıştır. İstasyonda toplanan bin 
Hu u : tren n:üzikanın çaldığı İs · Jerce halk İsmet lnönünü dakikalarca 

tikla: Marşının "kuvvetli ahengi arasın- alkışlamışlardır. 

Sonları ( 832 ) rakamları ile biten 9117 24916 

bütün numaralar onda bir hesabile yü- 27221 14044 
398 1565• zer lira miikafat• a\acaklardır. 

2 7 306 11145 

6010 
21920 
30962 
16Sl0 

.f041 
8250 
9528 

988 
10583 
39617 
33367 
27035 
22165 
21110 

3604 
309, .. 
J 7593 
33954 
'2603 
24858 
36201 
24510 

1012 32557 5164 14098 35s67 

21797 8785 28601 15276 120~ 
25048 9615 16691 37697 936S 
29010 26610 5328 37794 11361 

38397 8772 336 10132 37360 
37390 34623 15618 28188 726 

32114 34317 15101 18589 15oo9 
,3273 33404 1153 1~764 3019' 
11162 2365 1645 8122 344S6 
34418 tl983 13324 10036 3692, 
'4117 5367 12976 6450 175,, 
25435 6021 22056 23645 12so1 

3719 ıs119 23260 4668 ıos'6 
14046 23235 17123 25049 13348 
12159 19829 32538 12850 5710 

d~ teva~~f ::1!. ve .. Başvekilin sevimli, Niş belediye reisi istasyonda Baş
guler yuzu gorundu. Şapkalar havaya vekilimize hitaben gayet samimi bir 
kaldı. ıldı, cHorra:ııı sesTeri bu defa daha t k · d tm' L • etten n

1
u'·te· 

15 000 lıra kazanan 14422 36340 
' 933 •9242 

20020 
14076 
29142 
18716 

30081 
12258 
264i9 
20629 

3368 

44 26859 19995 19110 ıısı 
23462 32198 26495 5094 616, 
29793 26221 8394 1260 23068 
25666 14755 31115 1767 19969 

k _ nu u ıra e ış, ou zıyar 
·uvvellıı, daha candan yukselfü.. 

11
. . çl .. :'l_lA - • .. t· 

l 1 ·· ·· d b ve ıt sevın ermı .ı-u ag etmır-ır. 
smet nonu tren en gayet eşuş B k'ü · h ka ·· el 

b · ·· l · · k d" . . H . . aşve ı mız u nut guz ve sa· 
ır yuz. e mmış ve en ısım arıcıye . A b. k b led b l 1 Sonları ( 430 ) .ra'---'an ile biten 

27430 ı:;:! ~~:~: 
11706 13644 
3146 .31307 

15553 38287 
18.358 23 ı .3J 

2318 
13173 
16456 
12231 

16R95 
17870 
17196 

V k T · R ·· ·· A ak. . . mımı ır mu a e e u unmuş ar ve .K.<W.l.1 

e ı ımız uştu ras t ıp etmıştır. k d'I . k .. ·ı h"' t bu·· tu-n numaralar onda bı'r hesabile vü-
D ·· 'k , en ı erme arşı gosterı en teza ura ., 

ost ve muttefı ) ugoslavya Başve· .___ ela .. e.kk' kald-1-.:ıar b _ er lira mükafat alacaklardır. 
.L!ı· • f. I . . d KaIŞJSın rnuteş ır u.. ım e z 
"'~ mısa ır erı~ı son ercee. dostan: yan etmişlerdir. 3,000 lira kazananlar 
bır surette :selamlamıştır. lkı Başvekı- T B l d akl k h'" 
1. b I d . .. l ren e gra a y aştı ça teza u- 21361 35016 
ın u u ması son erece samımı o · . "k 

B . . t rat gıtta çe artmıştır. 1,500 ı· a kazananlar muştur. . Stoyadınovıç naz:ırları s- S f . tas. da ır 
1 ·· ·· akd. · · 0 ya JS yonun 9608 6589 met nonune t un etmıştu. Sofya, 11 _ Bulgar ajansı bi.ldiri _ 23950 30002 36469 

Başvekil ismet İnönü, müteakıben, yor: 11OJ1 35937 
ihtiram vaziyetinde duran kıtaat Ö· Efuıspres Sofyaya saat 14 de varmış 1,000 lEra kazananlar 
nünden geçmiş ve askeri Sırpça se· ve muhterem yolcular istasyonda Baş- 7896 3221 s 8481 25 212 1969 7 
lamlamıştır. vekil ve Bayan Köseivanof ile kralın 27206 4646 28876 37121 32390 

Başvekil ismet fnönü, müfrezeyi müşaviri B. Gr.uef, Dış Bakanlığı direk 11830 9918 
Yugoslav ordusunda an·llnevi selam törleri, Y-ugoslavya, Romanya orta el· ·---------
cümlesi o1an «Allah yardımcınız ol- çi_leriok, Yunhsa~istanı masfındanlahatguzakarş·· "1 ,.,e Hatay davamız 

k l. l . . f ih b' y bır ç şa ıyet er tara ı an- JJ-zerı·nde sun» e ıme erını as ır surette u- 1 ....J.- B ın·· ·· bü'k' t.1.c tak U~ 
. . mış an.ıu. ayan onune e r u • f h 

goslav dılınden söylemek suretile se· elim edifmiştir. •ıassasıye ar yor 
lam1amış ve buna askerler hep bir a- Tan.ıŞfuma ~ras!m:i yapı.lrljk:Lan (Baştarah l inci sayfalla) 
ğızdan ''Allah sana yardım etsin» ke· sonra, Türk Vekilleri He B. Kö.>eivanof Galatasaray lisesinden Aziz Mol'tay 
1imelerile mukabele etmişlerdir. istasyonun salonuna geçmişler ve ora- bir açış nutku vererek bub'rfm.~ ~ • 

Bu arada Bayan ismet lnönüne de da yarun saat kadar samimi surette gij- nasını tebarüz ettirmiş, bunu muteak!tö 
h ı f b k ..;;.,.,w;;~!errlic. tüccar Mitat Ömer Karak~yunlu Uda mu te i u etler takdim edilmiştir. • ~ ...... .._. nda 

f l Ekıspres saat 14,30 da Sofya'dan ha- kurtuluş savaşını anlatmışur Bu .. n 
Bundan sonra srrıet nönü ve refi· ı-ekıet e~tir. oonra Tııt:fuiyeden İhsan Basmacı Ol -

kası, Hdriciye Vekili Rüştü Aras ken· Tütık Vekiller hareketreri~ de mu- meyen Sevgi adlı güzel bi:.- şiirle yurd 
dilerine löhsis edilen otomobillere bin· vasalatlarında olduğu gibı hazır bu • sevgisini canlandmmşbr. Bu şBri ecza. 
diler. Basvekil caddelerden geçerken lunan şahsiyetller tarafından hararetle cı mdkttabinden Kadri Karababa'run 
şiddetli :ılk ~İar1a karşılanmışlar, doğ- selamlanmışlardır. işgalin acı günlerine aid söy.icvi takib 

etmiş. Hatib feci işgal tiÜI'ler:nin asil 
Türlk ruhunda bıraktığı r.cı Ve hicranı 
kuvvetli l>ir lisanla anlatm1ştlr. Bun -
dan sonra TWbiyedaı İbr:ıhırn Kara -
kapıcı cŞehidlere» hitaben Urfo .şair
lerinden Mehmet HulfısinJ1 güzel bir 

Mes'ut J.;ö:ı: la· anlarda da 
b r i. onu kazandı lr-Resimli zabıta 

( Ba~hır.ıfı 2 inci sayfada) 
l3a!kan1ı duyg-usunu duyaccıkbr. 

* Öyle görıl.~oı ~ım ki cBalkanlar Bal • 
kanlıla .rıdır .» f · :. 'bü~:ln kuvvetile 
yürüm :t :dit·. P. ·~ eski zamanlar 
geçmiş, Balkan 1\~ _ etleri gözlerini aç
m1ş·ar, onlann knfa1 a-rıncb ve ruhla -
rmda miih' 1 blr inkı1abın ilk hare -
ket1erı baş ·~·n1 ı ç k olmuş ve ~imdi bu 
hareket, kendisıne mahsus ipti<lai bir 1 
sürat ahnt.'itır. Bu siyasetin bu tarzda 
inkişafına en çok hizmet eden meınle
ket Türkiyedır. Bunu biz böyle bıldi-1 
ğimiz gibi, burada :fk. ha9bıhallerimizi 
yaptı ~ımıız insanlar da böyle söylüyor
lar. Bunun için harici &)-asetini hem 
rea?ite't>re istinad e~tiren, hem de ide
al ufuiclara doğru yürütmeği seven 
Türkiye. şu son on sene içinde bu ba -
kımdan da çok güzel bir iş yapmış ~ 
tır. 

Bu siyasetin idaresinde en mühim 
rolü ovnıyan Türk Başvekili buraya 
geldı0'i zaman, e erinin büyüklüğünü 
dah" "yi görecE'kt°r. Talihli ve mes'ud 
İn-Onu. bir güzel İnönü de Balkanlar • 
da ıka7:.mmı.ştır! 

Bu sa a ki yangınlar 
Bu abah snat 4, 15 de Samatyada 

Fırın sokağında bir yangın çıkmış, bir 
evin üst katı tamamen ve kaplama • 
ları kısmen yanmıştır. Saat 8,30 da da 

1 şiirini okııya.rak Urfa sava~mm aziz ö-

hikayesinin 
hal şekli 1 lülerini takdis clmiştir. 

Kndın göğşünden iki yara almı tı. 1 Bunu mütefı.kıb kurtu:uş savaşına 
Bu sırada kntil ile boğuşmuştu. Bu bo- ı bizzat iştirak etmiş olan müt<-.}.a id kay 
ğuŞma esnasında katil kadının sırtınil makam Ali. Rıza savaş hahralarını an
üçüncü bir darbe indirmişti. Polis dok- }atmıştır. Program bu suretle lllttiği 
torunun müşahedesine göre hadisenin halde hazır burunanların arzu ve he -
böyle cereyan ettiği aşikardL Binaena- yecanı üzerine Kadıköy ortamcktep 
leyh sivil polis kntilin ceketinde kan le- müdürü Nihad Cemal kürsüye çrkarıl· 
keleriolacağını düşündü. Müşteriler a- mış ve hararetli sözlc:ri alkışlarla kar
rasındaki üç ecnebi}i hatırladı. Onlara şılanmıştır. 
dikkatle baktı. içlerinden bir tancsinın Bundan sonra Üni\'ersiteden Abdiil
kruvaze ceketini ters olarak ilıklemek- kadi.r Karahan cenub hududu hadise -
te olduğunu gördü. 1 O ve 12 numaralı ı ri üzerinde durarak Çdl< a!kışlanan şu 
resimlere dikkat edersenİE bu husu!öi· sözleri söylerrfı.ştir: 
yet sizin de göziinüze çarpar. 1 lalbuki «Eğer biz Hatay davası üzeri:nrlc 
bu ceket - bir numaralı resimde gö- 1 fazla hassasiyet gösteriyursak bu Ha • 
rüldüğü gibi - adam otelden içe~i gi- tayın ıkanilt', ıkültürile ve bi.Hür. varlı -
rerken doğru olarak, mutad vcchilc ğılıe Tüırk oluşun<lan<lır. 
soldan iliklenmişti. Muhakkak ki )'a· Türik milletinin hududlarına göz di
bancı adam mühim bir sebep olma· kenlcre verdiği dersi en yakın tarihi -
dıkça ceketini yanlış iliklemiyccekti. miz biıtün canlılığile gö.>~ermeğe ye -
Bu sebep tc kadının aldığı üçüncü yn· ter. 
radım sızmış olan kan lekeleri idi. A- Sınırl.ırım17.dan içeri ı{iren haydurl 
dam tevkif edilip de ceketin düğme- çel 1 ... rinın b r daha geri dönmeden 
leri çözülünce iç tarafta kalan eteı;in Tür'· ı.op~ak!arma gömülecekıle.nini bil-
filhakıka kanlı olduğu görüldü ve bas- me erı ger ~ktir.» '\ 
kıı delıl arnma~a lüzum kalmadı. Bund,rn ara Urfanm milli havaları 

- • • · ·" · · · · · · · · · · · · • çal nmı.~ ve saat 17 de top antıya niha-
Kumbaracı yokuşunda bir yl\ngm çık- 1 

yet v.eriım:~ ir. Gece hue:unün şc.rclıne 
mış, fakat genişlemeden söndürül - 20 d n 24 <' kadar Haikevinrle danslı 
müştür. çny bert b edi m ~tir. 

50 lira kazananlar 
6348 19303 32140 i 331 

15126 29414 21463 16522 
3078 10354 5389 22894 

34858 33980 39947 29272 
31732 38903 32342 39976 
28979 35935 18303 3~092 

11752 7114 23829 16009 
24664 33266 436 18512 
26103 30755 34662 26270 
21172 13302 2856 4640 
8897 31129 22271 18468 
5366 32167 12209 1669 

12018 17364 21198 29460 
26368 19178 27491 12334 
2.f992 20659 23768 2J572 

5064 11167 23584 .f726 
38186 22599 39011 11939 
16761 2566 38510 39769 
18268 26009 3015:5 33991 
21803 23141 39262 9824 
21243 38082 36278 29776 

342 1331 38729 29488 
971 24202 1026 550 

6730 33702 23653 15574 
27545 16031 18834 34'>22 
26454 7823 7528 7804 
14781 5563 2027 23310 
3348 33115 25274 225i3 

29201 16081 39782 4940 
32533 32896 26244 4443 

13930 29012 29567 3~8b4 

30437 16747 18673 211;6 
2165 26234 22131 10084 

16192 15022 25092 3u449 
29992 39609 22845 3131 t 
26273 28290 1971 9073 
29163 990 15797 27012 
17329 35414 12361 24001 
6155 1549 24145 3976 

25040 6087 36689 30519 
1247 16280 

4915 
35056 

8750 
13939 
28342 
15238 

1770 
15007 

9195 
31919 
23195 

7007 
15737 

7391 
9773 
8340 

35932 
15848 
21080 
181t8 
39580 
12040 
24957 
17745 

202 

2558 14474 38784 34041 ıoss' 
20609 10768 38338 1967 2128' 
28454 2502 27483 11051 soS9 
32408 8409 31228 19392 17527 
22699 23855 435 22oa1 171 oı 

6911 5365 33101 21.:>98 16760 
14434 10168 37815 22402 5448 
8294 3722 35146 16432 3136, 

20139 37133 4697 166l2 4279 
2.f491 26706 29509 30498 18607 
36272 13961 16099 14012 31278 
25647 12919 36058 774 31329 
26564 26902 11376 36b91 33006 
35606 30651 31515 24;94 57% 

929 18649 1541 30216 446 
39655 17318 318.fl 38107 24S 
31139 7665 6420 2332 2217' 
15945 36054 26791 31894 92S6 
6819 10456 13787 29690 1275, 
3982 22984 14456 31112 997, 

35007 11229 23192 27651 2870 
30567 

50,000 llrallk 
mükafat 

Keşidede.n sonra ayrıca çekilen şu 
yüz numara onda bir itibarile- ellişer Ii· 
ra kazanmışlardır: 

27638 32579 21538 18055 ISIS4 
36725 .ı 7295 841 o 1943 34q56 
29539 36766 1088 24608 28386 

12240 25508 -t553 14399 31 rns 

'51 •' 
29149 

931 
13485 
225 ıo 
10861 
19602 

7905 24868 34381 9997 89 318 7 4 12 779 16083 34210 
26532 
29611 
16108 

4387 19706 to319 8186 
37825 30894 11316 3168 
10482 16248 5246 37398 
2181'6 25749 25311 5198 26i76 
37891 18536 29708 36699 39075 

32231 15 22037 17b62 37146 
36652 37615 30327 ,979 

2543 34067 17151 7612 15565 
3547 

14875 
33226 
30326 
5698 

481 29924 349 17851 
10009 30229 5804 
9613 11035 15094 

15363 36292 29985 

3411 
30101 
19096 

24654 19895 26007 1095 
16719 14703 18363 306ö0 

930S 
11678 
1054, 
2930, 
34544 
39306 
15206 
28981 

669 
17316 
1349, 
13680 
22151 

Kastamonu Orman 
Direktörlüğünden : 

Kastamonu ilinin Tqköprü ilçesinde bududlan pr::naınede yaz:ılı Elekdqı Or • 
manından bir yıl içinde imil ft ihraç olunmak üzere omnan.lanm.ıı ve ölçü!mill 

gayri mamul 5107 metremikib ve 0,40 Desimetremikiıb• denk (926) adet Çam 
ağacı 30 gün müddetle ve kapalı zarf ile arttırmaya konulmuftur. 

2. - Arttırma 20/4/1937 Sah cünü aut 15 de Kastamonu Orman Mfıdürlii-

ğünde yapılacaktır. 

3. - Beher gayn mamul metremikab çamın mUhammen bedeli 300 kuru,tur. 
4. - Muvakka~ te";runat 1150 liradır. 
5. - Şartname ve mukavelename projesini görındl isteyenler bu müddet içinde 

her gijn Kastamonu ve f stanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankara Onnnn U • 
mum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

6. - ilin ücreti orman kimin üzerinde kalır.sa onun tarafından tesviye edilecek• 
. (1765) tır. 
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ÇİTLENBIK 
r az••: il flt11al .... R•I'' 

B eyoğlu cad-
desi yavaş ya

vaş tenhalaşmıya 

haşlamıştı. Yarım 
saat, bir saat evve
line kadar Galatasa• 
raydan Taksime ka· 
dar sıralanan, sanki 
birbirini iter gibi 
2.oraki bir yürüyüş
le ilerliyen tTamvay
lar artık seyrekleş· 
rnişti; ara sıra gelip 
geçen arabaların içi 
de eskisi kadar ka
labalık değildi.. Ba
samaklarda biletçi 
He saklanbaç oynı • 

Yan çocuklar bile ı.-c~ . -"'"'"'·"" 
kalmamış; sahan - !iM~!~ 
lıklarda, tramvay • 
dan tramvaya atla· 
Yıp, böylelikle gide
ceği yere kadar pa· 
rasız yolculuk et • 
menin kolayını arı
Yan bir iki açık göz
den başka, hemen 
hemen hiç kimse 
görünmüyordu. 

Kaldırımlar büsbütün ıssızdı. Dük -
kanların kepenkleri inmiş, ışıkları sön
müş; herkes evine dönmü~. yemekten 
sonra sokağa çıkanlar da, can sıkıntı
sından, sinemalara dağılmıştı. 

Anlaşılan eski bir alışkınhkla her • 
kesin hala «mahallebici» dediği bir iki 
dükkanda bile, zerde rengini andıran 

Büyük 
Edebi 
Roman 

bir kase çorbayı yarım fr.ancalaya ka-
tık eden üç beş kişiden başka kimse ran yerde hemen hiç kimıc yoktu. 
kalmamıştı. Yalnız. uzun boylu bir genç, arkasında 

Saat dokuz buçuğu geçmiş, ona ge- tertemiz bir smoking, tek başı~a ~ir 
liyordu. Caddedeki büyük otelde, her masada oturuyordu. Kapıdan ıçerıye 
akşamkinden başka bir hal vardı. Gc- girenlerin hepsi, bu m~s~nın .. ol~uğu 
niş camların perdeleri indirilmiş; 0 • yerden pek kolaylıkla gorulebılırdı. U
telde bir balo verildiği geceler, bir eğ- zun boylu genç de gelip geçenlerin hiç 
lence yapıldığı akşamlar nasıl kapının birini gözden kaçırmadan hepsini ayrı 
önünde kalabalık eksik olmazsa şimdi ayrı suzuyor; sonra bir türlü aradığı
de gene öyle girip çıkanların ardı arası ğmı bulamıyormuş gibi üzüntülü ba-

k ·ı · d H · d · · · ku kışlarla, ikide bir, etrafına da güz gez-
esı mıyor u. epsı e gıyımıne • 
şamına çeki düzen vermiş, hepsi de dirmekten kendini alamıyordu. 
süslenmiş, bezenmişti. Arada bir ka - Birdenbire, sanki beklemekten yo -
pının önünde otomobiller de duruyor; rulmuş, büsbütün ümidi kesilmiş gibi 
içlerinden dekolte k"dınlann, smo - ayağa kalktı. Arka taraftaki salonlar, 
kingli erkekforin inip otele girdiği o • onun oturduğu yerden paravanalarla 
luyordu. • nyrılmıştı. Oraya doğru şöyle bir kaç 

Gelip geçenlerden: adım yürüdü. İçerisi oldukca kalaba-
- Ne var bu akşam burada L Balo lıktı. Bir iki adım daha attı; kalabalığa 

znu~.. karıştı. Davetlilerin pek ~oğu smoking 
Diye ~~ra~Ja~ eksik ~eğildi. Şoför-! giymişti. Görenler, bu genci de onlar

lerden bırıs ıçerıden gclıyordu. Ne ol· ı dan sanırdı. O da her halde pek sıkıl -
duğunu anlamı tı. O zaman: gan, pek o kadar çekingen yaradılışta 

- Balo filtın değil, Kumbaracı Arif değildi ki, ellerinin birini cebine sok-

Paşanın kızı nişanlanıyormuş. ·• muş, sanki kendi evinde imiş gibi ağır 
Diye ağızdan ağıza yayıldı. ağır dolaşmıya başladı. 
Afıf Paşaya neden Kumbaracı der· .. . .. .. 

1 b 
· 'd · · b'1 y ktur Kaşeye hır bufe kurulmuştu. Bufe-er, unu ıyı en ıyıye ı en o . . 

E. k .d T h f b 'k d yetı"s nm yanındaki masanın üstünde de si-
s 1 en op ane a rı asın an , - ı k 
· · · · k · '}"kle bı"r gara utulan vardı. Garsonlar, ara sı-

mış, onun ıçın mı; yo sa cımrı ı b . 
h 1. b' 'k•: · d 1 p"'k ra uradan sıgara alıp davetlilere dağı-ay ı para ırı urmış, on an m , ~ l 
b 11. d w ·1 G ı·w · · t l d-- tıyor ar: ha.zan da garsonlrın gelme -e ı cgı . . . enç ıgını anıyan ar ... . . b k 
T h d K b ı ll sı"nde sını e lemeden masaya yaklaşanlar, 

op ane- e, um aracı mana e d 

t d 
w .. l l O · · k 1 ora an kendi kendilerine sigara alıp 

o ur ugunu soy er er: nun ıçın mc . l l d 
lehte Arif Kumbaracı diye anılırmış... ıçen er 0 uyor u. 

Sonradan, gel zaman git zaman paşa Uzun boylu genç de masaya doğru 
olmuş; cimriliği, para biriktirmesi her yiiriidü. Bir sigara da o aldı. Yaktı. 
kesin ağzına düşmüş... Anlaşıleın Dudaklarının arasına sıkıştırdı. Bir iki 
ınektebte iken taşıdığı ad, bu şöhrete nefes çekti. Sanki biraz kendine gel -
de uygun gelmiş: Arif Kumbaracı, miş gibi şöyle bir doğruldu. Etrafına 
Kumbaracı Arif Paşa olmuş ... Kiınse biraz daha canlı, biraz daha cür'et kar 
için ölüm yorulmaz ama günün birin- bir bakışla göz gezdirdi. 
de Arif Paşanın da sırası gelir, o da 
bu dünyadan göçüverirse, yıllardan -
beri şöhreti dillerde dolaşan kumbara 
açılac" k, içindekiler Paşanın iki kızı
ha kalacak... işte bu kızların birisi bu 

akşam nişanlanıyormuş ... 

* Otelin ön tarafında, kahveyi andı -

Büfenin önünde hemen hemen hiç 
kimse yoktu. Vakit de zaten daha pek 
erkendi. Ya hiç kimsenin karnı acık -
mamıştı; yahud da herkea, oraya ilk 
önce 'yaklaşm~k kahramanlığını baş
kalarından bekliyor; şimdilik hiç kimse 
kendinde bu cesareti iÖremiyordu. 

Hele birisi buna ön ayak olacak olsa 
onu yalnız bırakmamak, en kısa bir 
zaman içinde büfenin önüne üşüş:nek 
için bekleşenler her halde pek çoktu. 

Uzun boylu ~enç hiç aldırmadı; et· 
raftan kendisine bakanlar var mı, diye 
düşünmedi bile ... Karnı da, anla~ılan, 
pek tok değildi. Hep öyle bir eli cebin: 
de, öteki elile de sigarasının dumanını 
silke silke büfeye kadar gitti. Masa -
nın üstüne bir göz gezdirdi. İlk önce, 
üstüste iki sandüviç yedi. Bir de çay 
istedi. Sonra şöyle büfenin kenarına 
doğru dirseğini dayadı. Yavaş yavaş 
oraya yerleşiyor gibiydi. Arada bir, 
pastalardan beğendikleı4irti seçiyor; 
bir yandan da, artık gözlerinin parı?tı
sı iyiden iyiye yerine gelmiş, salonda 
dolaşanlara bakıyordu. Sanki artık 
karnı doymuş, şimdi de şu süslü ka • 
dınların içinden hangisi ile clanııedece
ğini tasarlıyor gibiydi ... 

Birdenbire omuzunun üstüne bir el 
dokundu. Acaba kendisinin yabancı 
olduğunu tanımışlar, dışarıya mı at -
tıracaklardı?. Daha başını çevirmeğe 
kalmadan. kulağının dibinde çıngırak 
gibi bir ses duydu: 

- Vay Turhan, sen de burada mı
sın? .. 

Şöyle yan döndü: 

- Oo ... Sen miydin Bülend?. Ö -
dümü kopardın yahut.. 

- Demek, Arif paşa ile senin de 
ahbaplığın var, ha ... Bdk, ben hiç bil
miyordum. 

- Hangi Arif paşaL 

- Kumbaracı Arif paşa, canım 1.. 
Bu akşam burada büyük kızının nişanı 
var ya, işte o ..• 

- Hiç tanıdığım değil... 
- Öyle ise damadla arkadaş olacak-

sınız!.. Avrupada iken mi tanıştınız?. 
- Kim damadL 

- Canım, paşanın kızı ile ni~anla
ııan mühendis Sadri... 

- Onu da tanımam. 
- Şu halde, damadın babası doktor 

Cevad Sadıkla ... 
Turhan, büfeye uzandı. Bir kestane 

şekerlemesi aldı. Üstündeki yaldızlı 
kağıdı yavaş yavaş sıyırırken dudak • 
)arını büküyordu. Sonra yan gözle 
Bülende baktı. Kendini tutamamış gi
bi güW!I!sedi ... 

(Arkası var) 

Sayfa 11 

Geçen haf ta ki 
bilmecemizde kazananlar 

27 mart tarihli bilmecemizi halleden kü -
çük okuyuculanmızı aoatıya yazıyoruz. is
taDbulda bulunan kazananların pazartesi, 
perıembe günleri öğleden sonra hediyeleri
ni bizzat ldarehanemizden almalan lbım
dır. Taşra okurlarımızın hediyeleri posta ile 
gönderllir. 

Bir fut bol topu 
İata.nbul er.tek Uses1 Sermet Teber. 

Bir kilo çikolata 
istanbul 49 uncu mektep aınıf 4 den 30 

Balde Gümüt. 
ALBÜM 

Bünyan askeri şube reisi binbaşı İbrahim 
Çetınkaya kızı Şükran Çetlnkaya, İstanbul 
birlncl mektep 3/A dan 88 Nezihe, Kara -
ifimrük Karabaş Melekhoca caddesi 43 de 
Fethi, Arnavutköy Birinci cadde 90 Sake, 
Kumkapı orta mektep 1/L dan 589 M. A. 
Tu§, Mardin orta mektep 1/B den 99 M. öz
gen, Çine Zlraat Bankası memurlarından 
M. kızı Ayten, Mersin lthalAt gümrüğü mu
haaebe blrlncl kft.tlbl Esat kızı Tuna. 

l\1UHTffiA DEFTERİ 
Çengelköy 28 inci mektep 31 Muzaffer 

Tokcan, İstanbul erkek Usesı 803 N. özcan, 
Kumkapı Çakmakçıtaş sokak Hacer, Yere
batan sarnyı Şen:;ill hamam yokuşu ıs de 
Mehmet, Antalya lise 4/B den 692 Sakip, 
EI§.zlz beşinci okul üçüncü sınıf Taceddlp 
Belkls, İzmir Karantlne Köprü Rahmet so
kak 13 de Hediye Klbarer, Zile İstlklfıl o -
kulu 20 Turgut. 

KÜÇÜK suı,u BOYA 
Alemdar nahiyesi Kfıtlpslnan mahalle.51 

Tahs1nefendl sokak No. 13 de Mürüvvet, 
Yalvaç ilk mektep 5 den Kt\mll Yorçin, 44 
üncü llk mektep 1/A dan 43 Yaşar, İstlkHi.l 
caddesi Suriye apartımanı 18 de Gencay Can, 
İstanbul birinci mektep S/A dan 417 Salllı, 
Türkpençesl, zne Büyükcaml mah:ıllesl 5 de 
Sevim. · 

BÜYÜK SULU BOYA 
Ankara Öksüzce mahallesi Argın sokak 

87 Sedat Yü.ksel, Knyserl lisesi 1/C den 1200 
Hayatı Eral, Pertcvnlyal lisesi 3/A dan 540 
Bahaeddin, Kumkapı Nişancası Camllşerlf 
çıkmazı 28 de Şevket Çuhadar, Konya Pör
çüklü mahallesi 27 de semahat, İstanbul er
kek lisesi 385 Ekrem Olguner. 

KA.LEMTRAŞ 
Yercbatan sarayı Çatalçeşme sokak 25 de 

Tuğra! Baskan, İstanbul 44 üncü mektep 
6/B den ıoo Şerafeddin, Beyoğlu Sevlyye 
apartımanı 5 Selma Tunayn, İstanbul 11 in
cl mektep 2 nci sınıf 27 Berrin, Çapa kız 

muallim mektebi S/A dan 345 Melike, Sa -
matya Hncıkadın cnddefil 92 Nusrat oğlu 

Hümit Yılmaz. 
MÜREKKEPLİ KALEM 

Ayvalık Mekteplller pazarı Safa Öcel ya -
nında Ali Tolon, Mardin orta mektep 1/ A 
dan 45 Salô.haddin özcan, Çaneın orta mek
tep 3/A dan 131 Hamit Toruthan, Ankara 
İltekin mektebi 442 Sevim Tafralı, Beyazıt 
Türbe kapısı Halim Sevel, İstanbul lisesi 
278 Orhan. 

DİŞ l\IACUNU 
Tarsus postahane karşısı 101 de Ahmet 

oğlu Abdüsselfım, Kumkapı orta mektep 
1/ A dan 234 Mehmet, İstanbul Amerikan kız 
koleji İnci Fuat, KMya Mecidiye hanı al
tında mnnl!aturacı Seyit oğlu B. Uçak. An-

kara kız lisesi S/C den Semiha Erözü. 
DİŞ FIRÇASI 

Ankara Doğanbey mahallesi Taşdöşeme 
sokak 7 de Şükran, Adana 5 kanunusani 
mektebi 103 Bedia, Ankara Doğanbey ma -
hallest Andaç sokak 12 de Pakize Kartal, 
Fatih Çarşamba Cihan Esin, istanbul ticaret 
lisesi ı den 1153 Mehmet Nuri. 

KİTAP 
Erenköy Kozyatağı 37 de İhsan kızı İhsan 

Ersoy, İstanbul 54 üncü mektep 110 Şcm • 
seddin Ataç, Kasımp:ışa D. G. E. mektebi 1 
den 932 Cavit Özdemlr, An,kara Hamamön(l 
Taceddin camll İnan sokak 503 Cahldc, Kay
seri lisesi ııc den 1147 S:ı.ml, Amasya ICılıç 

Aslan mektebi 5 den 289 Samiye Erdem Ur
fn orta mektep 31 A dan 377 ~mil. M din 
nskerl hastnne Nuri oğlu Necdet Çoyan Ge
rede sıhhiye baytarı Hayatı Sağlam olğt !'o.
tin, Aydın Beypazan yatılı mektep 3//. dan 
117 Knzım Kırar. 

KART 
Tokat ortaokul l/C den No. 105 ... :ll"e! 

Kaymı.k, İstanbul Erkek Lisesi 2/E dCl '113 
Taceddin, Anknra 2 el ortaokul 2/F den 178 
Mes'ude, Burdur P. T. T. mütett.lşl o~l..ı H. 
Klper, Babaeski Ukokul sınıf dertte 48 Hü
seyin Erbll, İstanbul Nuruosmımıye Tezke
reci sokak No. ı de Recep, Eiazlz ortno rul 
3/2 den No. 150 .M. Tanyeri, Düzce İ:5metp ~ 
ilkokulu 4 den 211 f'~bahı:ıddln, Ankara ikln· 
cı orta okı•l 2.. C eten 52 ismet, Ça • 
nak.knle Seda .. lb:ıhir İş. İst. Fethi Gür kızı 
Buhran Gür, Ankara Cebeci Dcınlrlibahçedı 
No. 44 de Çelik, Çorlu polis HlkmcL oğlu Er• 
gün, Gerede Anadolu ot.eli sahibi Tevfik of
lu İ. Akartürk, Lüleburgaz keresteci Şevket 
o~lu Haki Özbek, Kayser! Lisesi 1/C den 584 
Macid Güner, Tokad ortaokul 2/B den 185 
Ali Kolsal, İstanbul Erkek Llscsl 2/C den 
1587 Kemal Tayman, Kayseri Lisesi 1/C den 
1142 Cnbir Güner, Zlncirllkuyu 20 ncl ilko
kul 154 Ferdane, Ankara İmar Müdürlüğü 
Yazı Şefi kızı Türkan, Anknrıı. Bendderes1 
Polatlı bahçe karşısı No. 39G da Kadir ÖZ· 
kan, Tokat ortaokul 2/B den 360 M. Sak· 
man, İstanbul kız ortnokul 1/ A dnn '14 Be
dia Sezen, Edirne Osmnnlı Bankası Mestnn 
kızı Şükriye Ynlçmer, Ankara Atıf Bey ma• 
hailesi No. 103 de Sübeyl!i. Tunn, Ankara kla 
lisesi 1/A da 6ll8 Merih Erler, Vefa erkek li
sesi 3/C den 278 Mustafa Tezcan, İstanbul 
27 el ilkokul 5/A dan 675 Fehmi, Üsküdar 
19 cu okul 4/Adan 59 Sdblt Y1E.1t, Kumkapı 
ortaokul 2/C den 504 İrfan, Mel71fon ilkokul 
s. 5 den 8 Yaşar Bingöl, Ankara. Ka,•akdere
sl No. 173 Hayri oğlu Ayhan, İstanbul Kadı· 
köy birlncl erkek ortaokul 2/ A dan 230 Hal
dun, Denizli Kiremıtci caddesi ClO) numa -
rada Fikret Tunn, Ankara Cebeci İltekin o
kulu 4/C den 715 Müjgfın Gursoy, Balıkes1r 
Altı eyliil okulu sın1f üçten 275 Faik, Anka
ra Samanpazarı Baç sokağı No. 5 de L!.m1a 
Önsoy. 

Muvaffakıyetli bir müsamere 
İnebolu, (Hususi) - 23 Nisan Çocuk 

bayramında giydirilecek yoksul talebe 
ler menfaatine olarak İnebolu ilk ve 
orta okul talebeleri tarafından Halkevi 
salonunda bir müsamere verilmişmr. 

Bilhassa orta okul talebesi tarafından 
oynanan (Yurdum için) piyesi fövka· 
Iade güzel olmuştur. 

\ 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in fesirinden 

olmak için lütfen 

dikkat ediniz 
mar·. 



12 Savf 

Bev 
erke 

dığin iz kadın ve 
tipleri hangileridir? 

- 124 -
Şen o~mah, fakat 

ciddiyeti 
muhafaza etmeli 
Kadın daima ve 

her şeye raI,rmen 
namuslu olmalıdır. I 
Tahsili ilk mektPp· 

Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 

verilecek, neticede 
en güzel cevap 

sahibi 50, ikinci 25, 

- 129 -

Mütebessim bir 
çehre, düzgun 

sıralanmış dişler 
İntihab ettiğim 

yegane kadın tip~ : 

üçüncü 
mükafat ten fnzlo. olmasın. 

Çal~an, m~rd ve ·--
C€5Uf olsun. Şen olmalı fakat yerine 
göre ciddiyetini muhafaza edebilmeli, 
Şefkatlı \"e mC'rhamet1i olmah, ç..ıcuk -
larıııa bakmasını bilmelı. 

Nevşehir Knrasoku mahallesinde No. 
ıı de İpllkcinin Osman 

- 125 -

Asla yalancı ve inatçt olmamalı 

10 lira 
alacaklar 

Gür, dahgalı kum· 
ral saç, küçük, top -
lu, ,.çukur yarutltlı, 
mütebessim biT çeh· 

re, pürüzsüz geniş alın üzerinde ince 
kaşlar, Iaciverd bi.r çift göz, mütenasib 
ağız ve burun, düzgün sıralanmış be -
,yaz dişler. 

Vücudu: Geniş omuzlQ.l, yüksek gö -
ğüslü, ince belli. Tabiati, itaatkar, mer
hametii, namuslu. Orta tahsil kafidir. 

S:ımatya civan Kocamustafapaşa 
No. 14.3 

Tevfik Arcan 
Beğendiğim kadın: Bir tip :ki, oI1ta - _ 130 _ 

öan uzunca boylu, beli ince, ~alça ve 
göğüs dotgum:a, saçları kumraıaan ka· Aile hayatma dUşkUn ve 
ı·a, gözleri iri ve siyah, rl:a~llm o göze okşayıcı siyah gözler 
göre ince lbir halde olınahdır. Çehre u· 
zunca; burun, ağız, !kulak o çehre ile Beğendığim lkadm tipi şudur: 
mütenasib t'Cn esmerce bacaklar ne · Çehre: Saçları kumral, kaşhtrı iru:e, 
lince, ne de

1

kalın, el parm~k!.arı uzun ve ~ayıcı .. sixa.~ g~~l?.r. Vücud, balık e
uç.ları sivri ve ses de ahenkdar olmalı- tın'de, yuruyuş dul'üsl:. 
dır.. , Tab'iati: Asil, muhitini rene:de et -

Tabiati: Tatlı, sert ve şen olmalı... miyen, kibirsiz, nıeş'eli, aile hayatma 
Alsa yalancı ve inatcı olmamalı, eşine d'üŞkün, halden anlıyan, söyliyeoeği ya. 
sadakat ve itimadı tam olmalıdır. Ol • lanı evvela kend'i inandıktan sonra söy 
ÖUkca onurlu ve gözieri yükseklerde liyen. 
bulunmalı. Tahsili,· ortayı asmamalı, Nlşantaş Akkavak sokak kahveci 

• All Güler 
umumi malfunattan haberdar olınası 
ve hıç olmazsa kendi dikiş ve örgüleri- r 
nıı yapabilmesi kafidir Teyzeciğim. 

İstanbul: özeş 

---, 
Hediyelerimiz 

- 1Z6 -

Bana talip 
Teyzeciğim, 
Sen~n tipte bir hayat arkadaşına sa

!hilb olmak ~tcrım. 
İzmitte tüccardan Hüsnü 

BayrakdarC'~l'J 

- 127 -
Kendisine erkek arkadaş intihap 

etmemeli 
Beğendiğim kadın, kentli işini kendi 

görmel'i. Esmer, kumral saçlı, mavi göz· 
lü, biraz şı'işman, ince belli ve boyu nor 
mal olmalıdır. Evvelfi bir kız enstitü
sünden mezun olması, bu tahsilini baş
kıasına silah olarak kullanmaması, her 
ifle ka rışmama.sı, kendisine erkek ar -
kadaş intihan etmemesi laz!m.dır .• 

Ankara Ouzeı Arçln sokak No. 12 
Necmi Mengüç 

• 
- 128 -

Terzilere toyun eğmemeli 
Teyzeciğim, ben förzilere boyun eğ· 

m'iyecek, orta tahsill'i, çiddn denmi -
yecek kadar eli a)ağı düzgün, bir san'
nt e~-t.:tüsünden çıkmış bir zevceye 
malik olmak isterim. 

T. Bay 

Dü:nkü ı 17-123 numaralı cevapla 
rın hediyeleri çay fincanı, kahve 
fincanı, mürekkepli dolma kalem, 
tuvalet malzemesi, dolma kurşun ka 
lem, cigara tabakası seçilmiştir. 
Bunlardan İstanbul dışın • 
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. istanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarchanemize ge
lip hediyelerini almaları Iazımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediye1erini idarehanemizden ala 
cak okuyucularımızın yaniarında 
hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

Gereded.) Anadolu oteli sahibi T ev
fik oğlu Bay İsmail Akartürk'e: 

Göndermek istediğiniz yazı 6 ku
ruşluk pula tabidir . 

Emette çilek yetiştirilecek 
Emet (Hususi) - 100 kilo aklıklı 

kenevir tohumu gelmiş ve çiftçiye tev
zi edilmiştir. 

Çilek ziraatı için ustabşı getiril -
miş, Hisarcık ve Dere köylerinde çilek 
zer'iyatı yapılması kararlaştı

0

rılmıştır. 

uvku.,m hh (?ece takip eder. Her şey fena görünür. insan huysuzla~ 
keot:rlt!n!r Vf hiç bir ~eyden memnun olmaı. Ht:r muvaffakiyelin ilk şaıt> 
4arı dinlenml~ bir vucuı vt dinlcnml~ sinirlerdir. E.ge.r sinirli tsenİio 

Bromural -Knoıı. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

S"ON POSTA 

" Son Posta " nın büyük deniz romanı 1 

RBA 
.._,..._Korsan Peşinde.~~ 

Yazan : Celal Cengiz 

Kaptan Paşanın korsan· takibine 
gönderdiği Salih Reis üç gemi ile 

Barbarosa iltihak edivermişti 

Kaptan pııp, fetvayı olruclukbın sonra: ((At senin nene gerek. Sen denizcisin!)) dedi. 

Kanuni Süleyman tahta çıkalı üç ı «- Handa atımı çaldılar. Halbuki\ ile bir hafta sonra yola çı~tı. 
yıl olmu~u. ben atımı han sahibine elixnle teslim Salih Reis Azapkapısından seçm 

Rados adası Sen Con beylerinden etmi~tim. Ben şimdi nideyim .. hakkı- denize.ileri tcıplam'ışt1. Kürekçileriıı 
yeni alınmıştı. (1522) mı kimden arıyayım h dedi. bir çoğu aylıklı kimselerdi. Salih Reis 

Bu sırada adalardan İstanbula dö - Şeyhislam, Salih Reisi çok severdi. kürekçilerin esir olmamasına dikkat e.o 

nen donanma kaptanları arasında, - At hırsızları seni mi buldular, o- diyordu. 
kaptan paşa ile arası açılmış olan ta - ğul ~ Salih Reis yola çıkınca havayı mü· 
nınmış bir Türk denizcisi vardı: Salih Diyerek, kara kablı kitablarını karış· sait buldu .. Yelkenleri şişiren poyraı 
Reis. tırdı ve hancı hakkında şöyle bir hü - rüzgarı onları çarçabuk Geliboluya a• 

Salih Reis, Radosta Arab kalesi ö - küm verdi: tıvermişti. 
nünde şehid olan Avlonya Beyi Ali «- Bir kirvansarayda miaafir olan Gelibolu tersanesinde Salih Reisin 
Beyin yeğeniydi. bir kimsenin atı, ol kimse tarafından göreceği ıişler vardı. Salih Reis bura • 

Salih Reis Eyüpte bir hana misafir han sahibine teslim edilmit ise, han da gemilerinin bütün eksi'klerini ta • 
inmişti. Salih Reisin kimsesi yoktu. sahibi bu atı muhafazaya mecburdur. mamladı .. Hatta uzun sefere gidiyor • 

Kaptanı Derya Yaylak Mustafa pa- At meydanda yok ise bedelinin sahibi- muş gibi, yolda ve enginlerde tedari-
şanın bütün donanma erkanına karsı ne tazmini lazımdır.» ki imkansız olan bu deniz levazımının 
haşin davranması, bir çok denizcil~r yedeklerini de birlikte aldı. O, tersa • 
gibi Salih Reisi de incitmişti. Salih Reis bu fetvayı alın~ kaptan ne reısının: 

Salih Reis bir daha s~fere çıkma - paşaya koştu .. başına geleni anlattı: - Çok uzaklara gidiyor gibi dav • 
mak için denizcilikten bile vazgeçmeyi - Hüküm aldım .. ya abmı, yahud ranıyorsun 1 Sebebi nedir bu hazırlı -
düşünüyordu. <:ı.tımın bedelini isterim. ğın? .. 

Salih Reis çok sert ve asabi bir a - Dedi. Kaptan Mustafa paşa sakalı- Sorusuna şu cevabı vermişti: 
damdı. Denize olduğu kadar ava da nı kaşıyarak güldü: · - Kaptan paşadan emir aldım .• 
merakı vardı. Bir akşam avdan geç - Ay senin nene gerek? Sen bir Enginlerde ve korsan adaları arasında 
döndü .. çok sevdiği atını hancıya tes- denizcisin 1 Şimdi hükü_m peşinde koş- bir kaç ay dolaşacağım. Bütün eksik -
lim ederek yemek yiyip yattı. Ertesi manın sırası değil. Padişahımız irade lerimi ıburada tamamlamağa mecbu -
sabah saraya gidecekti. Yaylak Mus _ buyurdular.. seni bir kaç gemi ile rum. 
tafa paşa mühim bir mesele hakkında (Halki) adasına göndereceğim. Bu a- Salih Reisi bu kadar ihtiyatb dav-
kendisile görüşmek istiyordu. daya son günlerde hüviyeti belirsız bir ranmağa sevkeden sebep ne idi~ 

Salih Reisin bütün kini uyanmış - takım korsanlar gidip gelmeğe başla- Kurnaz denizci ne maksatla yola 
tı.. mışlar. Bunları gözetleyip, hakların - çıktığını, niçin hazırlandığını, kendi 

- Bu adama boyun eğmiyeceğim. dan gelebilirsen kavgaya tutuşur, kuv· dümencisi ve eski sadık arkadaşı Ço
F akat, niçin çağırdığını anlamak iste - vctli iseler dönüp gelirsin! ona göre lak Hüseyinden başka kimseye açma• ' 
rım. tedbir alır ve yeni bir donanma ile kor- mıştı. (At'kası var) 

D d
. sanları takibe çıkarız. 

e ı .. ertesi sabah erkenden kalk -
tı .. hanın ahırına indi. Salih Reis çok hiddetliydi .. 

Ortalıkta bir tela~ vardı. Kaptan paşa, Zenbilli Ali den • 
_ Salih Reisin atını çalmışlar.. di ( 1) nin at hakkında verdiği fetva-

T k d 
yı buruşturup yere atmıştı. 

ür enizcisinin çocuğunu çalsa -
lardı bu kadar mc·yus olmıyacaktı. Salih Reis Akdeniz yolculuğunu 

1 b h 
reddetmek istemiyordu. Kendini güç· 

şte u adise, Salih Reisi Akdeni - lükle tutarak: 
zin kucağında Barbarosla birleştirme -
ğe sebeb olmuştu. - Peki devletlim 1 dedi. Yola çık -

Salih Reis hancıyı sıkıştırdı.. maağ hazırım. Benimle gelecek gemi
lerin hemen hazırlanması ı'çı'n t 

- Atımı çalarlarsa bedelini tazmin ersa-

Mii ... ekkind:r \'C uyku}tı temin eder vt hiç bir zararı yoktur, bütlla 
düııvt• ı:ınır. 

d l 
neye emir veriniz! 

e eceğini söy emiştin 1 Haydi ver pa- * 
raları 1 

(1) cZenbilH Alaeddin Ali Elcemall Elendi 
O.ınıanlı müftilerinln en büyüklerinden ve 
maruflanndandır. ızenbllU müfti> dlye ta -
nınmıştır. Kendisi evinin penceresinden bir 
zenbil sarkıtır, müşkülü olanlar müşkülle -
rini bir kMıda yazo.rlnr, zenbllln içine atar
lardı. Mfırtının zenblll her zaman pencere
de sallanırdı. All Efendi hakt:ın ayrılmaz, a
daleti severdi. İkinci Beyazıdın cUHi.sunda 
şöhret bulmuştu. Bllô.ho.re Aınnsyaya nefye
dllmlş ve şeyhlslam Ho.mideddln Efendinin 
vefatı üzerine bu makama kendisi geUril -
miştır. Yavuz Sultan seıım zamanında yıl -
dızı parl.yan Zenbllll Ali Ef Pndl blr aralık 

padişahı bile nüfuzu altımı. almıştı. Son se
nelerinde Kanuni Süleymana da müftlllk et
miştir. 

ıo ve 2C• komprimeyi havı tbı> 

ltrClr caanrıerc:ıe r~cıe ile ııallht. 

knoU A.-0.~ icimyevi maddeler fabrikalara. Ludwlgshatea •/Rhla 

Dedi. Hancı on para verm~di. lstanbuldan Halki adasına .. 
Salih Reis lstanbula kayıkla geçti. Salih Reis, ·İçinde dört topu olan bü-

Devrin adalet yapmakla tanınmış olan yi.ik bir gemiye bindi. Yanına ayrıca 
müftüsü Zenbilli Ali efendiye koştu: seri yol1u iki kırlangıç aldı.. Üç gemi 

H. 932 yılında ölmüş ve yirmi altı yıl 
müftlllk yapmıştır. 
Zamanında İstatlbul müfUUğt makamı, 

kazaskcrlere ve vezirlere takaddüm e~ -
t.ı.. 
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lttilıat ve Terakkide on sene 

ırr· HAT V'Ecü blERAKKr 
1 

JN SONU 
TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan : Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Talat, Enver ve 
kaçtıkları 

bir bomba 

Cemal. Paşaların 
haberi şehirde 
gibi patlamıştı 

berııaı hatırladım, llea latanbula ıe lirken Bulprista• ıeçmlı olan son trende Talat Paşanın karısı ile 
79verinia e ~ı l§itmittim. 

••• 2.annedersem mütarekenin ak • Bunlardan biri, Balkan trenile, A - malan ·korkakltl alameti olmakla be-
~takip eden ikinci "Y• üç.üncü gü- lekainaç istaeyonunda geri dönmek raher, bir dereceye kadar da haldı de
~. Sabahleyin • annızı konağa için bize tre[llerde yer verilmesini bek- ğiller miydi) 
~ •man mühim bir haber al - lemen, lstanbu1dan ıel.ip Bulgariatanı Kırmızı konaktaki tefsirler ve mü-

11'): T allt paf8, Enver pa... Cemal geçmİf olan son Balkan treninde Ta- nadta,alar devam edip dururken ben 
:;-. lsrnail Hakkı ~doktor Nazım, lat paşanın karısının da bulunduğunu Tanine geldim. Mithat Şükrü bey bi
d ktor Bahaettin Şakir, beraberlerin- ifitmiştim. Hatta, gece olma.sına rağ· nanın bir tarafında otururdu. Onu gör
ı.~ bir kaç Alman abiti olduğu halde ıı:ıcn, Trende Talat paşanın vaveri düm ve malumat almak istedim. O. 
-.cıçnııtlarl.. Ömer Abclülkadiri görmüş olanlar bi- bar1z bir teessür ve heyecan içinde idi. 
J..~ haber memWtette top gibi pat· le vardı. O zaman, zihnim bu hadise Gelen vukuata boynunu tealim etme
~· Bilha..a infilik, en mühim tah- üzerinde bir lihm durmuş, bunun de- ğe razı olmuş, eenelerdenberi beraber 
~ .. tını kırmızı konakta, yeni te!}elc.- lalet edebileceği manayı anlamış, fa- çalıştığı ve bu arada çok sevdiği Ta -
d:~ eden Teceddüt fırkasında yapıyor- kat, o saa.t~rin ve takip eden günlerin lattan ayrılmış, memleketin Talatı 
d·· · Onların kaçmıf olmalerı T eced • heyecanı ıçınde, bununla daha fazla korkaklık1a ıftham edeceğtinden enchi-
1.ı~t~~lerin mevıkilerini güçleştiriyordu. me~gul olmamıştı. Dem~~ oluy?,rdu ki şeli, bana bildiklerini anlattı: 
~le, on~ara karşı yapılacak hücum- T a.lat paşaı Tstanbula doner donmez, F.ikfr Enver ve Cemal paşalarındı. 

il artmasına sebep ôlacaktı. hatta daha yolda iken vaziyeti anla • Enver ve ~mal paşalar, yukarıda aöy-
~ 1-favadisin ilk tefsiri, umumiyetle mış ve henüz yol açık&en, evvela ka- lem~ olduğum veçhile, T aJat paşa hü
b takbih tes1ri oldu. Evvela, herkes rısını selamete çtkarmayı düşünmüş - kusnetinjn istifasına ve mütareke te
~ h~iaeyi beğenmiyordu. Bu kadar tü. . . A • •• •• .. şebbüsüne muhalefet etmişlerdi. En -
~ ed~r, men:leketin içinde olup biten .lkıncı ~ad~~e de, uç dort v gun • vve ver paşa, icabında Kafkasyaya giderek 
~ lerın mes ulleri, fimdi böyle kor • Mıtha.t Şukru beyle yaptıgımız ko - oradan toplıyacağı kuvvetlerle düşma
"'11 ~ kaçacak yerde memlekette olu- nuşma idi. Demek o1uyor ki, kaçma na karşı mücadelede devam etmek fik
~ I>. 9orulacak suallere cevap vermek, keyliyeti, bir hamlede karar verilmiş rinde bulunuyordu. Bunun için, lstan
tı t ~tap ederse kahramanca boyun lan· bir şey değil, belki de hayli zamandan· bulu bırakıp çıkmak, yeniden müca • 
~ 1Pc, göğüslerini kurfuna teslim et· beri düşünülmüş ve hazırlanmış bir dele edecek bir saha bulmak fikrinde 
t~rı· 1 ~ - 1 . . 1 b d T 1 At b "t lilZım ge mez miydi? Fakat, Ta- ıştı. o muş ve u ara a a a paşayı ir ta4 

~ l>atayı sevenler, Enver paşarm, ly;i mi yaptılar, fena mı? Evvela, rafa çekilmeğe ikna etmiş. Düşman 
lılt fcyc rağmen ona karfı ruhan bağlı- fena yaptılar, gibi geliyordu. Fakat, gelinceye kadar, hazırlıkla meşgul ol
t~Yan bir kaç ki~i. bu fikre karşı sonra, düşündükçe, insan bir türlü ka- muşlar, mütareke imzalanıp da düş • 

J.t Yon yapmaktan hali kalmadılar: rar veremiyordu. Ben, şahsen, dü~ma- manın lstanbula gelmesi, sırf Boğaz
~l!Üıekette kalıp ba1atlarını mu - na teelim olmamayı, ele geçmemeği ların temizlenmesi müddetine mün -
~..._~it bir tehlikeye atmak, bir ba • kararlaftırmıştım. Benim ıçın bunu hasır kalınca, artık harekete karar ver· 
~ Cahramanlıkb; fakat, sual ve düşünmeğe ve yapmağa sebebler olun- mişler, Talat paşa, izzet pqaya gide -
!İlli •p .. nıiletle olmıyacaiına, nefsle - lunca bu sebeblerin anlar için kat kat rek danışmış, izzet paşa: 
~~ ~ana ve onun uşaklarını\ tes- fazla olduğu aşikar değil miydi? A - - Ben hükumet mevıkiinde olduk
~ edeceklerine göre neden dolayı ramızdaki fark, onların millete karşı ça sizi hiç bir zaman dü""1ana teslım 
~ 1Yacaklardı) Bu fırtına esnasında hesap verme vaziyeti idi. etmem. Fakat, benim de hükumet 
~afa çekiip vukuata intizar et • Halbuki, o dakikada millete hesap me~iinde ne kac:lır durabileceğimi 
t

111 
neden fena bir fCY olacaktı? vermek bahis mevzuu değildi. Şu hal- kimbilir) 

~ llla l'eÇtİkten eonra tekrar meyda- de kaçmakta haklı idiler.? Demiş ve onları kararlarında serbest 
~r Çı~a~ !Qemlekete hizmet edemez- lnsan1ar için, muhakkak bir hayat bırakmış, izzet ~nın, Envere karşı 
'~~di? Hem, nes:eye gi~~iklerini t':,hl~ke~nden kaçmak, gayet tabii bir olan hislerini çok iyi bilfrim. Enverin 
~rtd'I ~ordu? Belkı de, duşmanın lıadısedır. Bu bakımdan diyecek bir mirliva ve harbiye nazırı olduğu sıra
tafa 

1 ~ zarar veremiyeceği bir ta- şey olmamakla beraber işin ahlaki t~- larda memleketin en jleri gelen askeri, 
~ec!kkılı~ oradan mücadeleye devanı rafı hakkında o zaman bir türlü hü - ordu ·içinde en çok teveccüh toplamış 

liaQ~erd1 ) . •• •• •• •• •• il k~m veremedim. Bugün de, hala, tam kumandan izzet pa~ idi. Enver ona 
l~j Pc se, bc11 m gozumun onunde bır hüküm verebilmiş değilim. Ne Ta- karşı siyasi bir complo hazırlamış. onu 
ıf. ·, ~~nin açılm asına sehep oldu v~ lat paşa, ne de Enver paşa, haddiza - harbiye nazırlığından istifa ett: ~ 

r 1 h" ı:_eyi h t:rLdım.: tinde korkak insanlar değillerdi . Kaç- (Arkası var). 

~-c-" Son Posta,, nın Hikô.gelerf 

AÇ ILAN GÖZLER 
Yazan: Peride Celal 

HU9Usi hastanelerden ~rfinin hah - ı ıa beraber o kadar ~~.niz ki .. bana 
. ~· .~rafı yeşi-1 tarh larla .. süslü ın:m 

1 
gö.;terdf0 iniz . derin alaka ve ihtimama 

doşelı ınre yolllarıda rolb d~mibrlerı - kaı şı s zc daıma minnettar kal'acağım. 
ne iyice bürünmüş solgun yüzlü has - ı Hastabakıoı başını çevirip, gözfuri 
talar do1aşıyor. Bazısı yen i çiçeklenmiş yaş içinde ona bakarak yavaşça mırıl
ağaçJarın altına iskemieı.erc uz311mı:ı danıyor: 
güneşleniyor. . - Vazifemi yapıyorum .. 

Bir kaç taş merdivenle çıkılan set - Hasta, dudaklarında müstehzi bir te· 
lıerden birıinde biır ça m ağacının genjş lx:.ssüm kıvrılarak: 
dallarını uzatarak gölgelediğ' tenha - Fakat siııden şikayetim yok de -
bir köşede onlar oturuyorlar. Hasta u- ğil cUyor, benimle her zaman çok az ko
zun boylu genljş omuzlu bir adam. U - nuşuyorsunuz. Ben.im de ..dalına az ko-
zun bir ~keınleye uzanmış hareketsiz nuşmamı istiıyorsunuz? 
duruyor. Gözl'er.i beyaz bandlarla sım- Ve dudaklarındaki tebessüm birdeın
sıık!ı sarılı. Büyücek dudaklarının üre - bire silinedek sesi asabi bir 'titreme 
riooeki kumral bıyıkları güneşte bir içinde devam ediyor: 
çile Jbrişim gibi parlamakta, yüzünün - Ben ne budalayım! Siız beni din,.. 
açıkta kalan taraflarında hiç bir hat lemak iıstemiyorsunuz ve ben anlatmak 
kıpırdamıyor. Uykuda gibi.. Onun kar- için ısrar ediyorum. Halbuki anlata -
şısında gene bir iskemlede hastabakı- cağım ~ey de ne kadar basit.. 
cısı Qturuyor. Sonbaharda kızıllaşmı - Biraz duruyor. Sonra oturduğu is -
ya ~lıyan yaprakların reng'inıl ha - kem\ede dimdik olup, sargılar içindeki 
tırlatan saçlarını pek az meydanda hı· başını haıstaıbıakıcıya doğru uzatarak 
ra.k.arak kolalı bir oonıe ile sıkı sıkı sar- ~yecan içinde, .boğuk bir sesle: 
nuş, üzıerirıde boğazına kadar lmpalı - Biliıyor musunuz, diyor, biliyor 
beyaz bir gömlek var. İnce sanşın bir .musunuz? Ben bir kadın sevdim. Am
kadın, diz)erfinde açık duran kiıtabın .. ma nasıl! .. 
dan sıok sık başını kaldırarak hastası - Sevgilisinin derinliğini karşısındakine 
na bakıyor, sonra gene ()kumıya başlı- hissettimek is'ter gibi susuyor ve biıaz 
yor. durup gene gayet yavaş lronuşmıya 

Bir aral'ık hasta iskemlesinde kımıl- başlıyor: 
dadı . Derin derin içini çekerek sordu: - ~. beni sevmedi. Amma hiç, hiç .. 

- Orada ne yapıyorsmıuz Bavan Çok gureı miydi, bilmiıyorurn. Yalnız 
Fatma? · orıu bir çok sevenler vardı ve o erkek-

Hastabakıcı hemen oba.'jını kitabın - leri etrafına toplayıp onkırla eğlen .. 
dan kaldırarak cevap veriyor: ~ekten hoşlanırdı. Onu birinci görü • 

- ~p okuyorum. Sizin biraz dar- şum.de 'kalbimde birıdenbire büyük bir 
dığınızı. zannetmiştim de.. de~işiklik olduğunu hissettim. Ondan 

- Ne fena! Gözlerim meydanda ol· ayıı!dığım zaman sanki her yer birden
sa uyumadığımı, düşündüğümü anlı - biTe kapkaranlık oldu. İkinci görü -
yacaktınız.. Şümde karım olmasını söyledim, red -

Hastabakıcı kitabını yanına bırakıp, detti. Onsuz yaşı)'Qmıyacagım1 aınlat -
genç adama müşfiik bir tebessümle ba~ tı.m, nlilçin tlek.llitimi reddettiğini sor -
karak cevap veriyor: dum, dudakfarında hain bir tebessum 

- Pek yakında gözleriniz açılacak ve belirerek omuzl.annı silkti. chiç• de .. 
o zaman artık düşünmiyecek9ini2.. di. Bu sözün beni nasıl çıldırtacağınıı, 

- Gözlerimi değil, çok başka şeyler nasıl mahvedeceğini' bir an olsun dü -
düşünüyorum Bayan Falına. şünmemilşti. Sc.nra arkamdan: cGöz"e-

- S ize bi:raz ki tap okusam, ister mi- rinde hemen «peki• diyeceğimi san.-n 
siniz? öy}c mağrur bir ifade vardı ki s in irime 

Onun bahsi değiştirmcğe çalıştığını d~kundu. Küstahın biri• demiş. Biır k ç 
anlıyan hasta gülümsüyor: gun sonra o küstah adamın tek b:r c:öz 

- Si~ çok .ilyiı ıbir kadınsınız. Kaç iç~n, bir «hiç• için 'beyni.ne kurşun sık
gündür ka;bi1 olduğu kadar beni teselli tıgını haber aJdığı zaman ne ~di b"l
etmiye, geçmişi düşündürmemeye gay· miyorum. 
ret ediyorsunuz. Fakat bugün.. Bu kurşunun hayatına rnalolmadan 

Birdenbire yerinde doğrulup asabi, yalnız gıözJerine dokunduğunu ve on-
tiıtiz bir sesle: la111n da bir müddet sonra açılacağını 

- Fakat bugün ben kitap okuma _ du~u.ğu ~an.'belki. ~benimle c~e-
nızı :istemiyonnn diye devam ed' cerıks~· diye eglenrnıştır. Ben de şım· 

' ı~r. di 1• · ..ı: k ndiml bu .. ..J .. _ v ben 'biraz sizinle dertleşmek 2·;.,.t,;,.,,,.. 11\.eDl.IJ e e yuz\R:Vı eglıcnmJ-
~ •»J vrum, , 

dertleşmek ve biraz ferahlamak. yor m~ ·. . 
Hasta'bakıcı .gözleri uzaklara dalarak Sargı.Jer ıçındeki başını elleri ile ku-

ona hıç' ceva rmed .. ., '---- cak1ıyor: p ve en oyıeoe .... ıc- .Nliç'in ··ımedim y . 
ketsi!z duruyor ve adam gene iskemle· ta kalarak ~yle filmı ara~lını? Hayat-
~ la rak ......... <"ft'> başh . e ;rezı olmak da-

e yas ?" A""":mıya yor. ha mı idi? Hele o ne diyecek, beniimle 
- Belki de dert dmlemekten bık - nasıl eğlenecek · dik' b' · 

tınız da onun için berri dinlemek ~- Gö'zl.or· t ş'.ı:n b' mı ılır? 
"' ı muz anp ır mana ile bu -

miyorsunuz. Fakat muztaxip bir insan ıu~~ di ı · • ı.1u onu n ı.yerı hastabakıcı kadın 
ıi~" bir ba.ş'kası i.le konuşmak, dertleş- 1-:_ d -ıı. · .. .. ' 
Y"'' urr euıut.re yuzu sarararak heyecan 

mek öyle güzel bir şey k i.. Bir aydan- içinde soruyor: 
b'eri buradayım. Şu bir ay içinde an-

- Hala onu seviyor musunuz? 
nem de olsa ancak bana bu bakadar ba- E rkek 4tiraf edeceği şeyden utanı
kiar, bu kaoor şefkat gösterebil :ırdi. yormuş g.ilbi elleri sarrrılı vüzünde . . ç.l-
Gözlerim kapalı, sizi görmüyorwn, be- n.i çekerek inler glbi m r: · n·yor: 
ni'mle pek az konuşuyorsunuz. Bunun- (De•aau H iaeü H,, ... , 

, 
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numara ı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazan: A. R. 

O Zİ.t .ırİ karanlık içinde, hiç kimse hiç birşey görmüyordu. Yazan : Celal Cengll 
O müthiş gürültü ve velvele arasında, kimse 

kimsenin sesini işitmiyordu ... Her yeri sular basmıştı. Etrafta 
- Karaya gidiyoruz!. Tornistan.!. [ l~tini çekememişti. Evvela, s~ğa sola 
Kudurmuş bir dalga, coşkun hır bir kaç yalpa yapmış .. sonra, bır tarafa 

tehevvürle Suadın üzerine atılmış .. J yatmış .. daha sonra da, alabora olarak 
bağırışmalar gittikçe artıyordu 

onu bir top gibi, fırlatıvermişti. üzerindekileri silkip atmıştı. 
işte 0 anda, geminin başı, birdenbi- işte bu sırada, denize dökülenlerin 

re şahlanmıştı. Binlerce ton siklete gözlerine, mizana. direği (1) çarpmı$
malik olan Ertuğrul, seyyal bir dalga· tı. Bu dirok de, diğerleri gibi kırılmış .. 
nın üzerinde, bir tüy gibi havalanmış.. güverteden ayrılmış.. yüzmeye başla
bir kaç saniye, öylece kalmış .. ve son- mıştı. Beş kişi birden, bu direğin üze
ra, altındaki o dağ gibi dalganın bir rine atılmıştı. Bunların arasında, ku-' 
anda eriyivermesini müteakip, açılan mandan Osman paşa da vardı. Bunlar, 
boşlığa yuvarlanmıştı. kollarile sımsıkı direğe sarılmışlardı. 

işte 0 zaman, sanki yüzlerce top, Kuduran ve şahlanan dalgaların iıze

bir anda patlamıştı. Tam (beş yüz dok- rinde çalkanıp duruyorlardı. Bir kaç 
san altı can) ın feryadı, bu korkunç dakika sonra, bu direğe bir genç zahit 
tarakaya karışmıştı. Çünkü, Ertuğrulu daha iltica etmişti. Bu da, geminin fo
şahlandıran o muazzam dalga; bu bed- toğraf memuru, mülazim Haydar bey
baht gemiyi, o sert ve keskin kaya dö- di. Haydar bey, ümitsizlikle direğin 
küntüleri üzerine atmış.. koca Türk üzerine atildığı zaman, sol elinin par
fırkateyninin teknesi bir an zarfında maklarmı, gorcata (2) nın altındaki 
parçalanmış .. çürük bir tahta gibi, tam İncecik lbir ipe geçirebilmişti. Ve o an-
belinin ortasından ikiye ayrılmıştı. da, da., manevi bir ilham ile: * - Yarabbi 1.. Benim elline, şu incc-

Biz: Ertuğrulun o dakikadaki feci dk ipi verdin. Artık kurtulacağıma 
ve korkunç vaziyetini tasvirden aciz iman ediyorum. 
olduğumuzu itiraf ediyoruz. Ve sade- Diye söylenmişti. 
ce; bu haile sahnesinin üzerine, ıür'· Bu· ölüm mahşeri içinde, herkesin 
atli bir göz gezdirmekle iktifa eyliyo· çeneleri kenetlenmiş olduğu için; hiç 
tuz. kimse, birbirile konuşmaya muktedır 

O zifiri karanlık içinde, hiç kimse değildi. Herkesin düşüncesi, bir tek 
hiç bir şey görmüyordu .. o müthiş gü- nokta üzerinde temerküz etmişti: 
rültü ve velvele arasında, kimse kim- - Ele geçirilen şeylere, sımsıkı sa
ııenin sesını i~itmiyordu... Makine nlmak.. kendisini dalgalara kaptırma· 
öairesinde, ve güverteden a.,ağt kısım- mak ... 
farda bulunan efrat ve zabitan: - o Dalgaların fasılasız kaynamaları a
cehennemi sadmenin tesirile - karni • rasında, büyük ankaz parçaları, şiddet
len ezilmiş, parçalanmış.. bunlardan le birbirine çarpıyor .. bunların kor -
bir tek (fert) bile kendini güverteye kunç ça.tırdılarına, ez.ı.1enlerin yürek
atmaya vakıt bulamıyarak hepsi bir ler parçalayan fer~tları karışıyordu. 
onda mahvolmuştu. Bu kaynaşma .. bu cehennemi sah-

Tun çay ömründe bu kadar saf ve 
temiz yürekli bir kız görmemişti. İlk 
önce çok kıskanmıştı onu. Fakat ya -
vaş yavaş konuştukca onun kendisi i
çin tehlike olamıyacağını anlamıştı. 

Birdenbire yerinden kalktı .. 
Boynuna sarıldı .. 
Alnından ve saçlarından öptü. 
- Hiç merak etme, Mara 1 Ben se

ni başka türlü tanımıştım .. şimdi iyi 
tanıdım. Sen çok temiz bir kızsın 1 Sa
na elimden gelen yardımı yapacağım. 
Mademki Tanzer sana yardım vaad et
ti. Saçların kesilmiyecek .. ve belki ya
kında Sama ya da kavuşacaksın! 

- Bana bir kardeş gibi, burada, e
vinizin eşiği dibinde yatmama müsaa
de ediyorsun, değil mi? 

- Şüphesiz. Kapımın eşiğinde de
ğil. En üst sedirde .. ve bir çab altın • 
da. 

• • • 
Korkunç bir gök gürültüsü 1 
Cudea sarayın taraçasında oturu -

yordu. 
Akşam güneşi he:-ıüz batmamıştı. 

Ur dağının yamaçlarına esmer göl
geler düşmüştü. 

Fırat üzerinde pembe ışıklar dalga
lanıyordu. 

Gökyüzünün batı tarafını kara bu
lutlar kaplıyordu. 

Cudea, Tanzere seslendi: 
- Bir felaket başlıyor .. gök karar 

dı. 
Tanzer korkusuz cevab verdi: 

- Yağmur mevsimidir. Fırat su is-Güvertede bulunanlara gelince, o ne, çıldırtıcı bir şiddet ve ~ybetle de-
rnüthiş sndmenin tesirile bunlar da kB- vam ediyordu. Bu kadar haşin ve zalim tiyor. .. . . 
milen yere yuvarlanmışlar.. ellerine davranan tabiatten, hiç kimse bir lü- - Guneş bırdenbıre bulutların ar
ne ge1di ise, sımsıkı sarılmışlardı. tuf ve merhemet ümit etmiyor .. her- dında kayboldu, T anzerl Bir felaket 
Tekrar ayağa kalkmağa muvaffak o - kes derin bir sabır ve tevekküll~ ölüm geliyor başımıza. 
lanlar, hissiz ve şuursuz bir halde, koş- dakikalarını bekliyordu... - Merak etme, mellal Yurdumuza 
mıya başlamışlardı. Fakat, baı.tıkları insanın k"'Ibini titreten o zifiri ka - bol yağmur yağacak. Buna ihtiyaç va: 
yerin, ayaklarının altında kaymıya ve ranlık içinde .. o kudurmu~ dalgaların dır .. Mahs~ller ~usu::l~.kt~n .. kuruyor. 
h1r tarafa yuvarlanmıya başladığını üzerinde, saatlerce çalkanmak beyin- Bırdenbıre gok gurultusu başladı .. 
görür görmez, artık onlar da biTer cis- lere sersemlik veriyor; sinirler gevşi- Ortalık karardı. 
me sarılmışlardı. yor .. birer haılas vasıtalarına sıms.ık1 Şimşekler çakıyor .. Ur dağının ya -

Denizin üzeri, bir ankaz me~heri yapışan parmaklar, artık kuvvetten maçlarına yıldırımlar düşüyordu. 
haline gelmişti. Eğer sağ kalanlar, bun- kesilerek birer birer çözülüyor .. takat Cudea yerinden kalktı: 
ları görebilselerdi, hepsi de ayrı ayrı v tahammülden mahrum kalan vücut· - İçeriye girelim, Tanzer! F e!aket 
ker dtler"ne birer hala<ıkar bulabilirler la:. o kükremiş dalgaların arasına sü- büyüyor. Naraş'ın ölümü yurdumuza 
di. ·Fakat, o zifiri karanlıkta bir kaç zülüveri ordu. felaket getirecek .. 
kulaç ile .. isini farketmek bile mümkün - A;kadaşlarl .. Dikkat .. üzerimize - Naraş öleli üç gün oldu. Eğer 
değildi. Onun :için, yaşayanlar. göze büyük bir direk geliyor. (Ulu Tanrı). böyl~ bir fe~~ketl·~· ~izi 
çarpar-le kadar büyük cisimler üzeri- Bu sözleri, mizana direğine sarı~mış korkutmak ısteseydı, bu gok gurul -
ne hücum etmişlerdi. olanlardan biri söylemişti. Mülazim tüsü ve bu yıldırımlar onun öldüğü 

Haydar bey, başını çevirip ar'tasır.a gün b~şl~rd~. 
Geminin kıç kasarası, güverteden Ü 1 dl 

~- - baktığı zaman, titremişti. zerine ;a- çerı gır ı er. 
ay~ılmış .. hcyulaı bir kaplumbaga ki . • d. - . t Cudeanın odasında pencereleri in • ·b· .. B .. pıstı · arı mızana ıregıne amanıP.n 
gı ı yuzmeye başlamıştı. unu goren· · b' h ld l b d' k dirip oturdular. .. .. amut ır a e ge en u ıre tam 
ler, derh l onun ustu ne atılmışlar: sım- k d' I . I d .d. S t k d·l . - Sen cinlerden ve devlerden kork-

k b. ı · ı · 1 1 d 1 en ı uza arın a ı ı. aye en ı.erı-
sı ı 'r ır erme sarı m:ş ar ı. ak I h-: .. h · k' muyor musun'> 

F k k b k d k. . . k ne çarpac o ursa; ıç şup esız ı 
a at . sara, u ·a ar ·ışının sı - k d'I . . . k . - Hayır, mella! 

-- . · · · . • . . . . . en ı ermı czıp geçece tı. 1 - Onlar insana işkence yaparlnr .. 

Bir o torun 
•• r •• ı n K Paznrtesl 

o !arından (*) 

Viicudiin nıikroplara 
Karşı milda;aası 
Bir mikrop her hangi bir şahıstan baş
ka birisine intikal ettiği vakit dernkap 
hastalık infllA.k etmez. Mikrop lle vu -
cut arasında blr miicndcle vuku bulur 
Bu mucadelcdc viicudun müdafaası ga
lebe çalarsa mikrop mahvolur. Hastalık
tan korunmak şansı çok olur. Bir çok se
bepler vardır ki vücudun müdaCaa kuv 
vetlnl kırar, yorgunluk, uykusuzluk, ke
yif vcrlcl zehirler ve alkole lpt.lln, gıda -
sızlık, soğuk nlma, fena meskenlerde ika
met clbl şeyler vücudun müdafaa kud
retini kıran sebeple"dir. Daima vucu -
dun müdafaasını kuvvetli bulundurma -
ğa ça!ıqt'lız. Bu her 1.Urliı h:ıstalıktaı 

korunmak lçln en esaslı teminattır. 

c•> • ' notl:ırı Jı 
lıir n' ' ı>• t· 
<;ıl<•· "'. 

-
l •vmız, Y!lhuı 

von " p nr» 
ar b r uoı.ıol· 

Haydar bey, bu büyük tehlike karc;ı- zayıfları ezerler .. 
sında metanetini muhafaza etmiş; ken- - Ben onlardan kuvvetliyim .. ve 
disinden bir kaç karış ötede bulun n 

kumandan Osman paşa i'le arkada~ları-
na: 

(Arkası var) 

( 1) f'ıeminin Ü<"Üncü direği. 

( 2) Direğin ortasındaki ~anak!ığın 

alt kısmı. 

lktısadi tahdidi taslihat 
(Baştnrafı 3 üncü "a) fada) 

Umumi şeklıle çok man ıki görunerı 
bu mucize nasıl tahakkuk etlırilebi e-1 
cektir? Bu mukadd~r sual hakkında 
henüz kanaat uyandırıcı bir cevap ve· 
ren yoktırr. - Selim Ragıp Emeç 

O R HO .. • 
1 Dr. 

Eminönü Ecza 'lesi yanında h .. r 
gi.in akş:ıına l"ar'ar hasb•lan"ı 

kabul e<ler. Tel. 24131 

ben onlardan ccqurum, mella! 
- Sen şimdiye kadar bir cin veya 

-· .._. ---, 
l\ill e~çl 
1 czaneler 
Rlı gece nöbetçi olan enanelcr şunlardır: 
i tanbııl cihet ':Hlekilr:r: 
Aksaraydn · <Pertev'. Beyazıttn: (Bel -
k1sı. Fenrrde· ıHüsameddin> Şehre -
mininde· (Hamdi). Knragümrükte: 
(Suat> Samatyada · <Er1Jf1l•JS ı. Şeh1.ade
ba"ında <İ Halill. Eviip+c. (Arif Beşir>. 
Eminönünde· <B" fp l<f"'n.ılL Kuçükpa
zardıı: <Necatı Ahmetl. Al 0 mdarda: CE
sat ı. B:ı.kırkoyüncıe. 'Hll:&.ll. 
Bf'yoğlu cll•et·r" ' .,,. ... 
Tünelbacıında: ıM:ı.tkovlç'. Yük ekkaldı
rımd.ı: <Vlr"!?Pıı1'>l G latad 'Mcr -
keı ı . orıı •- mde · '{cınal - RcbJlJ. Gış -
lide· ı--ırk ?\hr:.:eıı. B" .'~tn 'a. (Su -
leyrNı"1 Rer.epı. 

p ... <ı•'ri ve Ad~ı~ rda: 
t: ·uiarda İ tır.ıho;ı. r l"JVP ·ctr: <Nu
r ı '1 •\' · -i ~a: IŞlnn'>I Rız:ı.ı. ı·ey -
bel.de <Hıılkı. 

devle çarpıştın mı} 
- Hayır. Çünkü onlar benim yanı

ma sokulamazlar .. benden korkarlar. 
- Ya toplu gelirlerse .. seni elbirli

ğile ezmek, boğmak isterlerse .. ? 
- Merak etme, mellal insanlar el 

ve dil birliği yapıp birleşirler. Fakat, 
cinler birbirinin düşmanıdır .. devler 
daima birbirlerile çarpışırlar.. onların 

ikisinin bir araya geldiği vakidir. Eş • 
!erile birleşirler. Fakat, üçünün bir a
raya gelmesi kabil değil. Cinler ve dev 
ler çok kıskanç mahluklardır, mellal 
Onlar bir araya gelip de insan oğulla
rına hücum edemezler. Ben onları çok 
iyi tanırım. 

- Nerden tanırsın} 
- Sirtelladan .. beş- yıl önce ordum-

la oraya gittiğim zaman, karşımıza çı
kan bir kabileyi mağlub etmiştim. On
lar beni cinler ve devlerle tehdid et -
mişlerdi. Bir gece çadırımda yatarken 
yerlerin zelzeleye tutulmuş gibi sarsıl
dığını gördüm .. muhafızlarımla dışarı
ya fırladım. «Cinler etrafı sarmış 1 ı> 
diye bağrışıyorlardı. Derhal kararga -
hımda. bir tok yerlerde ateş yaktır -
dım. Ne sarsıntı kaldı.. ne dt: cinler -
den eser .. hepsi kaçtılar. Onları bir a
\'UÇ ateşle kaçırmak bile mümkündür, 
mella! 

Cudea geniş bir nefes aldı. 
Rahipler ve sihirbazlar Sumer kra

lını çok korkutmuşlardı. Cudea makul 
ve zeki bir hükümdardı. Tan zeri din -
!edikten sonra derhal sarayın etrafın
da ateşler yaktırdı .. 

Ve ateşlerin başına nöbetciler dik -
ti • 

Gök gürültüsü çok şiddetliydi.. yer 
ve binalar sarsılıyordu. 

Ortalığı" korkunç bir karanlık sar • 
mıştı. 

Ur sarayına - bu dehşetli gök gürül-

.. .. d · d bir def tusu arasın a - ne cm, ne o 
sokulmuştu. ~ 

Zaten cinleri ve devleri göre1l , 
yoktu. Halle bunların adından ve ·hl~ 
yalinden korkardı. T anzere geliO , 
ona Sirtellada bu işin içyüzünü 1tll 
kut anlatmıştı. 

Tanzer artık cinlerden ve devlerde' 

korkmuyordu. .. ·r 
Yağmur, bora, ve gök gürültüsU t 

tikce artıyordu. . 
1 

Tanzer fırtına ve gök gürültüle~J 
rasında Tun çayı düşündü.. kralO"' 
müsaade istedi: (Arknsı vat!_, .. ~ 

RAIDYQ 
Bu günkü Progra,. 

U - Nisan - 93'7 - Pazartesi 
iSTANBUL 

ötte neşriyatı: 
12.30: PlAkla Türk musikisi, 12,50: ıP 

vadls, 13,05: Muhtelif pllk neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: _ -ıd 
18.SO: Plb.kla dans muslklst. 19.30: ıw_;1' 

avı hatıraları: Salt Beltıhattln CihaOW'", 
tarafından. 20: Rıfat ve arkadaştan ~: 
tından Türk muslklsl ve halk şarkılan. ,o fi: 
ömer Rıza tarafından arabca söylev. ,o.,. 
safiye ve arkadaşları tarafından Türk ~f 
slldsl ve halk şarkıları: Saa!. Ayan. 21·,p 
Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberi , 
22,30: PlWa sololar, opera ve operet ~ 
lan. 

Y annki Program 
13 Nisan 93'1 : Sah 

İSTANBUL 

Öile ne.piyatı: 1'' 
12,30: Plakla Türk musikisi. 12,50: lla 
Akşam neşriyatı: fi' 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Kofl , 

rans: Eminönü Halkevl neşriyat kolu ~ 
mına. Nusret Sefa (Yenı neşriyat), 20: Be '4 
ve arkadaşları tarafından Türk mustlds1 ~ 
halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafın , 
arapço. söylev, 20,45: Cemal Kamil ve ~ 
kada.şlan tarafından Türk muslklsl ve~ 
şarkıları: Saat ayo.n, 21,15: Şehir Uya 15: dram kısmı: CPleas ve Mellznndın), 22, 
Ajans ve borsha haberleri. ~ 

A ÇILAN GÖZLER .. 
(Baştarafı 13 üncü sayfada) / nun önünde duruyor. Fakat yüı~ 

- Evet.. bakmaktan korkar gibi hep önüne b8 

* b~: ~ 
Genç adam, sargıları yeni açılmış - İşte .böyle, diyor. Sen haya . 

kahve rengi gözlerindeki muztarip ma- kasdetrnekle beni derin bir uykudan IJ. 
nayı saklamak istiycrek karşısında du- yandırdın sanki.. Seni nasıl sevd~ 
ran doktorun yüzüıne bakmadan ko - ve izöwaç tekh;fini reddetmekle en .. 
nuşuy'Or: yük küstahlı~ı ası1 kend~ ~apt~ 

_ Teşekkür ederim doktor, hayatım o zaman çok ıyj .anladım. Buyuk bi1" it 
gibi gözleI''imi de kurtıardınız. V c et - ı tırap içinde idim. Senin tchl~keH b, 
ıafına biri.ni aranı.r gfbi bakarak ilfıve vaz'iyettie olduğunu söy1edılkleri ~ 
ediyer: man dayanamıyarak buraya ko~ 

_ Teşekıkür et.me-k istediğim bir ki- Geçen gün beni hala sevdiğini soY~ 
şi daha var: Hastabakıcım. mese idin, iyi olunca hayatından çe 

Doktor onu dikkatle süzerek c-e'vap k'.ılecektim. Fakat.. ~ 
\'eriyor: Hı~ırmıya başlıyarak susuyor ~ 

_ Bahçede oduğunu zannediyorum. genç adamın kendisine yaklaşan e.Y.·ı· 
Ot urun uz da çağırtayım. seslerini duyunca başını kaldırıp go 

Genç adam telaşlı bir ~avırla: lerinden yaşlar süzülerek di , 
- Hayır diyor, hemen gitmeliyim. - Eğer iSfersen gene gıideru:n 

Ben bahçede kendini görürüm. yor. ıcetJ * Yan yana ıhru:ıtaneden çıkarıar nÔ' 
Bahçede bir kaç basamak merdi"Ven- geınç kadının elini sıkı sıkı avucu 

le çıkılan sedde, çamın altmda~i is - tutan genç bir adam: , 
keml€lıerden biıriınıde hastnbakıcı kadın - Tevekkeli değil diyor. Hasta}>alcJ, 
yalnız başına oturuyor, ell'erini çene - cmu o kadar .seviyordum, ve sesr se, 
sine dayamış, gözleri dalgın, çok düşün- n'in sesin olduğu için, daima kontıŞ 
celi bir hali var. masını ist'iyordum. eJ. 

- Boyan Falına.. Genç kadın gözleri de!"in bir sand 
Hnstabakıcı birdenbire ürpererek el- i~inıde parlıyarak ona bakıp: sif 

ler:mi göğsüne götürliyor. Arkasmdan - Ben efe yavaş yavaş onu kısl< 8' 

synıi ses tekrarlıyor: mı.ya başlamıştım zaten di~, cevap v 
- Bayan Fatma.. rıiyor. , 
Sonra kumlar çıtırdıyor. Şimdi genç Hastıaoonin penceresinden kendile ft 

·ıdam omm karşısbnda, elıleri1e iy'kc yü- rini gürumsiyerek seyreden dokto~ı.ı. 
;ünü kapatmış. <ıi'~lıyan hastabakıcısı - farkında oır:ıa~a.n ~irbirlerine sokU ~;
na gfü:1c incfo gitt:kçe 'büyüyen bir hay- rak, ıbahçcyı sur atlı adımlarla ter'k 

ret!c b~kıym ve o ellerini y~z~nde~ ç~- ı yorlar. 
kin{' r rdcnbire kahvercngı gozlcrı ibu- ----.-----------!, ih .. rk yi.ızü sap::;arı r;et!:-·e aoğru bir Varmkı nusl.amızda: 
1 aç adım atıp kıekeliyor: Şair 

1 
- D ME'k sondin! Hastabakıcım sen· 

,ı n d,,,.,., k! Yazan: Karel Çapek · 
Ruscadan çev1ren: Ald Genç kadın yava~ça ayağa kalkıp o-
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lstanbul Belediyesi ilanları 

Festivalde çıkarılacak eİ ilanlannın 
kapak resimleri için müsabaka 

1 - 1937 lstanbul festivali için netredilecek el proıramının iki taraflı kapak 
resmi müsabakaya konulmu§lur. 

2 - Çıkanlacak el proaramının eb'adı 23/10 dur. 
3 - Yapılacak resim fstanbulun bu eğlence ayını tebarüz ettirecek mahiyette 

ve en çok be§ renkli olacaktır. 

4 - Müsabakaya İ§tİrak edenlerden birinciye yüz, ikinciye elli lira mükafat 

... -
-

- .rl/ """'~-

_."- .. "' ,..,,. 
- - -- . ",, -

OoVç-E -O-Rl-EN-T--BA-Nl<-1 

1 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedelu ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 
-----------·----------.. 

1- R~~~ir~yıs 1937 tarihine kadar Belediye lktısat ifleri Müdürliiğü- , Dr. SUPBI ŞENSES ' 
t di edil · b 1 --•·t 1 idrar yolları ha ı;ta hklara 1 ne ev nu, u una~ ır. mUtshassıa.ı 

6 - Müsaı..kaya girecekler, mevzu hakkında tafsilat almak üzere Belediye ı Beyoğlu Yıldı'I aıucmuı kurşııı Lcıtler"'o Apt. 

lkt t ı.ı.-: M"·d·· ı··~·· - l t:n J"d" l B 1831 ! muayene 4 cıcn aonra. Cuınartcıi fakirlere 
ısa ~. u ur ugune m racaa e e ı ır er. C( • n << » ~ T 1 4 924 :-

~----••••••••••••••••••••••••ı~# ~ paruı:ıı. e, .> • ~ 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve E siltme 
Pazarhk Komisyonu ilanları ..__ _____________________________________________ .} 

Cinsi Metresi 

Patiska 
Amerikan 
Düz ku11uni ıiltelik 
Beyaz, siyah çizgili pijamalık 

Gömleklik dimi 
» » 

Mua örtüaö pike 
Pa~ka 

5370 
1650 
2730 
1800 

500 
984 
330 
682 

1 - Tıp Fakültesi ikinci Hariciye Kliniğine ahnacak ve muhammen bedeli 
«7695» lira 44 kuruı tutan yukanda mıktar ve cinsleri yazılı sekiz kalem qya 
15/4/937 perıembe cünü saat 15 de Rektörlük binasında ihale edilmek üzere ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu iıe girmek isteyenlerin kanunun tarif ettiği vesikalarla muvakkat teminatı ~ 

lan 578 liralık makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihaleden bir saat evvel Rektör• 

lüğe vennİf olmaları lizundır. Nümuneler ve farlname her gün Rektörlükte görü• 
lür • 

2 - Tıp Fakültesi İkinci Hariciye Kliniğme alınacak olan 2340 kilo pamuk 

15/4/937 perıembe lriinü saat 16 da Rektörlük binasında toplanan Komisyonda 

ihale edilmek üzere açık eksilaneye konulmuıtur. Bu iıe girmek isteyenlerin kanu

nun tarif ettiği vesikalan ve muvakkat teminat olan 95 liralık makbuzlan1e bera• 

ber O saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır, Şartname ve nümune her~ Rek• 
törlükte görülür. Kilosu 54 kuruıtur. cıl 777» 

lf. lf. 
Tırı Fsıltf\Jf pı:;i · 1lrincf Hariciye klinftti için alınacak ve muhammen bedeli 

14000 lirn tutqn dı>mir levazımı 26.4.937 Pnzartesi gOnü snat 15de ihale edilmek 
tizere kanalı zarfl eksiltmeye konulmuştur. 

THliplerin 2490 snvılı kanuna uvgun vesikaları ile 1050 liralık muvakkat 
teminat ve te'dif mektuplarını ihaleden bir saat evvellne kRdar Rektörlüğe 
vermiş olmRlıdırlar. 

Liste ve şartnRme herırnn RekförlOkte -.görUlUr. (1950) 

l __ İ_n_hı_·s_ar_l_ar_~, -M_iı __ ·d_iı_·r_lu __ ··~-iı_·n_d_e_n_!_I 
COD Adet boş bidon : Paşnbabçe .Müskirat Fabrikasında 
385 Kilo iskarta çuval: Ahırkapı bakım evinde 
195 » D Çul : » J) D 

35 D • İp D D J) 

447 • » Kaneviçe: » > » 
57 Adet es ·i mu 1 ımba Cibali Fabrikasında 

30.000 kilo kapak tahtası: Cıbali Kutu fabrık ısında 
3.000 • yamıtlık Çul : Aturkapı bakım evinde 
3.500 » 1skurta » » • » 
2.000 » yamalık Çuval: • ,, > 

10.000 » lskarta Kruıav;çe: • » • 
Dinamo ve tefcrı1latı : Şemsipaşa bakım evinde 

2396 Adet dOrt köşe imuıat tahtası: Boğaziçi depolar gurubu. 
184 • Ytivarlak » » » • » 

16 » istif sandıgı • • » 
150 • snz kutusu > ıı > 
160 :o imnUH iskemlesi • > • 
16 • » kalburu > • • 

482 • » sepeti • • • 
3 • Çocuk karyolası Ciball fabrikasında 

&16 Kilo Iskarta Kanaviçe Feriye lşleme evinde 
58'3 • tp • • > 
tl~• • • Kınnap • • > 

9.1 ltı. kilo m rka bezi > > • 
61 .. lsknrta Çul » » • 
Yukarıda cins ve mıktarlan yazılı iskartıı malzeme 14/IV /937 tarihine 

ı·ııst.ttydn Çarşumlıa (,rUnn saat 10 da pıızarhkla saWncaktır. lstekılleriıı 
1Jıfü1arı görmek üzere hergUn Jıiınlarındıı gösterilen mahallere pazarlık 
içıııde tayın olunan gün ve suatte 9t. 15 güvenme Parnlorilo birlikte Kaba· 
taşta 1nb surlar Levazım ve müba, aat şubesi MOdUrlOğOndekt satış Komis
yonuna (ınnracaatlurı. ·'1685,, 

No. 38 Genç zabit daha fazla mukavemet Tel~la sordu.': gö~rinc bakıyor. Bu düzgün çehrechi 
büy,ük muharebelerin bile yapamadıi( 
bozgunluğu bir haftalık seyahati11 
meydana çıkardığını görüyordu. Si 8 aş na! 

l bürhan 

~ arasında Nilüferin o 
r Nilüfere benzeyen 

aü~lcri canlanıverdi. 

çekik, hakiki 1 Kendini ona göstermekten adeta kor
kurşuni yeşil ' vordu. 

Bu gözler o kadar temiz. o kadar 
lbca'ut bakıyordu kil 

• • • 
. Yolunu hafifleten vapur ağır ağır 
liınana girerken menderek arkasından 
•c etraftan gelen sandallar gemiyi sar
ltıağa başlamıştı. 
1- K..?r.arsızlık, emniyetsizlik ihtilaç • 

rı ıçınde kıvranan genç zabit güver
~ · d'Yı dolduran kalabalık arasında ken-
ınj adeta karşıcılardan gizlemek ister 

~ibi k . . 1 . . . l can urtaran sımıt erını sıper a a-
ta~ sandalları gözden geçiriyor ve yir
kı ~Ün evvel Nilüferi karşılamak için 
Cndisinin ayni vaziyette geminin et· 

rafında ne heyecanla. dönüp dolaştığı
nı hatırlıyordu. 

Nihayet onu gördü. 
..... ~ilüfer beraber getirdiği iki askerle 
-.ıua • . . 

Motör taşıdığı bayrağın ve işaretin 
\•erdiği serbesti ile henüz hareket ha
linde bulunan vapura yanaşıyordu. 

Şimdi onu daha yakından aörüyor 
du. 

Kansı kalabalık arasında onu bul " 
mak için gözlerinin bütün dikkatile 
güverteye bakıyordu. 

Bu bakışlarda bu arayışta o kadar 
sıcak ve öyle canlı bir samimiyet var
d ' · bu gözlerin bir zaman için başka 
eueğe de ayni sevgi ile baktığına ihti· 
mal verilemez;di. 

Yüzbaşı Fikret elim bir karasızlık 
içinde idi. 

Ne yapacaktı} 
işte karısı en cana yakın bakışlarile 

onu arıyordu. Hatta yanındaki emek
tar çavuşu da zabitini görmek için mo
törde ayağa kalkmı~ hanımına müjde 

ızlanı or 

edemedi. - Nen var Fikret, hasta mısm} 
Saklandığı cankurtaranın yanından Genç zabit o kadar somurtkan, o 

ayrıldı. 1 kadar perişandı ki karısının bunu sor-
Zaten vapurda motöre atılan halat- mağa hakkı vardı. 

tan başka şimdi merdiven de indiriyor
lardı. 

Vapur demirlemişti. 
Onu irk gören gene Nilüfer oldu. 

Genç kadın içinin sevincini, yüzünün 
bütün çizgilerile ve gözlerinin olanca 
harareti ile ifade ediyordu. 

Onu selamlamak için iki elini bir
den kaldırmıştı. 

Genç zabit gülmek ve içinin sevin
diğini anlatabilmek için kendini zorlu
yordu. Nihayet iradesile değil fakat 
alışkanlığm verdiği bir insiyakla yü • 
rüdü, merdivenden inmeğe başladı. 

Bütün vapur halkının gözleri onla
rın üzerinde toplanmıştı. V c genç ka· 
dın bütün bu tecessüs altında ayağa 
kalkmış, kocasını bir an evvel yanına 
çekmek için ellerini uzatıyordu. 

Bu samimi karfılanışın verdiği he
yecan genç zabiti büsbütün şaşırtmıt
tı. Ne söyliyeceğini bilmiyordu. 

Nilüfer iki eli ile onu yakalayıp mo· 
töre aldığı zaman genç kadının bütün 
sevinci cereyanı keıilmit bir elektrik 
ı ı • ı ·bi aönüvorcli. 

Kendine hakim olamıyordu. 
Kafasındaki endişeyi idare edemi -

yordu. 
Faka[ kansıı~ın bu telaşı ona daha 

temkinli ormak lüzumunu anlatmış 
oldu. Gülmeye ve tabii iÖrÜnmeye ça
lışarak: 

- Yok canım, dedi. Yolculuk, de
niz de vardı. Şey .. Bekir çavuş sen va
pura çık, .ikinci kaptanı bul. Eşyayı çı
karırsın, ben kendisine söyledim. 

Motör hareket ettiği zaman Nilüfer 
onu bir sürü sual bombardımanı kar -
şısında bıraktı. Vapurda ne yaptığını, 
raha.tsız olup olmadığını, yolcular a
rasında neden çabuk görünmediğini 
soruyordu. 

O bütün bu üstüste sorulan suallere 
bir cümle ile cevap verdi: 

- Hele eve gidelim, konuşuruz ca
nım,. 

Genç kadın sıkılmıttı. Bir haftadır 
onu karşılamak için hazırlanırken duy
duğu heyecan düğümlenmiş, k.atılaşı

verrnişti. 

Kocaemın yüzünü tetkik ediyor, 

:l,)udağı gülen, tehlike karşısında bn
tebessüm etmeyi bilen gözlerde a~ 
bir sükilt, derin bir gölğe farkediyor 
du. 

Nihayet eve geldiler. 
Yüzbaşı Fikret daha antreden haf" 

lıyan değjşikliğin önünde kendisine ız
tırap veren endişelerin çözüldiiğünil 

hissetti. karısı, evini yuvasını o kadat 
seven Nilüfer neler, neler yapmami• 
tı. 

Mevsimin iutlığına rağmen her taraf 
bir gelin odası gibi çiçek içinde idi. 
Antreyi dolduran yemyeşil yaprakll 
palmiyeler, geniş yaprakh sıcak mem• 
leket ağaçlan oraya adeta küçük bir 
bahçe şekli vermişti. Pencereleri kör
f eze bakan yemek salonu bir ziyafet 
sofrası halinde jdi. 

Yemek masasını büyük pencerenin 
öniine yaklaştıran Nilüfer üzerini de 
çiçekle doldurmuştu. 

Kocasını yatak odasına geçiren genç 
kadın yavaş sesle sordu: 

- Banyon hazırdır Fikret. Yorgun• 
luiu alırsın değil mi~ 

~Arkası var) 
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Birinç - Yulaf - Mercimek - Buğday - lrm:k - Patates 

Mısır - Arpa - Bezelye - Çavdar - Türlü - Badem 

~ ' BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermayesi Llret 700,000,000 
ihtiyat akc;esl Liret 145,769,054,50 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

...... ' 'I 
l''MJ~ıı,,. ,. l.ııl""'ı\.v' 'I.~. 

..... 

ÖZLÜUNLARI 
Yavrular seve seve yiyor. Ve d:m leziz gidalara bayılıyorlar. Tabiatın 

saf hububatınm öıi!erinrlen istihsal ecfrldiği içim çocuk1'a.r çabuk neşvü · 
nüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve ÇQk uzun ömürlü 
oluyorlar. Mutlaka H A S A N is mine ve markasına dikkat ediniz. 
Eczan~lerde ve lbakkaliyelerde bu hınw·. H A S A N D E P O S U: 

İstanbul, Ankara, Beyoğlu Beşiktaş, Eskişehir 

HEDViN 

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

ŞUBELERİ _ 
İngiltere, İsviçre. Avusturra. Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemnhirl 
Müttehldest, Brezilya, şm, Uruguay, 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve 

Kolumblyada 
Afllyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE .MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas (Tele!. 44841 1213 / 415> 

Şehir dahilindeki acenteler : 

İstanbulda : Al~lemciyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/12/ 15 Beyoğ - i 
ıunda: İstlklhl caddesi Tele!. 41046 ı 

İZMİRDE ŞUBE j 
~,--.... ---- ~;"P«- ., 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS T ARiHl : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İnglllz lirası 

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

Her türlü banka muameleleri 
)'apar. 

j •• =mı-

Kamyonlarına haddinden fazla yük atan 

KAMYON SAHiPLERiNE: 
Piyasada satılan 32 x 6 ve 32 x 6 1/2 lastikler on katlıdır. Kamyonunuza fazla 

yük attığınızda en kuvvetli lastiği takmağa C.:ikkat ediniz ve : 

SEiBERLiNG 
Fabrikasının sırf bu gibi h~zır.etler için imal ettiği 

x 
Hususi 

-E tra Plai 
12 katll 

Lastifri kullanınız. 

Ba lbUkler dlterlerlne nlsbetıe 0/o 50 de:ı fazla daranablldllderl 
balda fiyat ıaı·kı ancak 0/o 10 dar 

Birinci mal 32 X 6 1 O katlı Tarife fiyatı 132. 70 lira 

" 
,, 32 X 6 1/2 ,, n ,, ,, 160.50 ,, 

,, 
'' 

32 X 6 12 Ekstra plai 146 ,, " " " 
Net!ce olarak 32 x 6 EKSTRA . PLAI LAST!Gt kullandığınızda 

Ne kadar tasarruf edebileceğinizi yukardaki rakamlar sarih olarak isbat ediyor. 

~ Beyoylu latlkl61 caddeal No. 30 ARtlMIDIS .llÜESSE81!81 

- , . 
' ,.. ···~·. -~ -· ~ ... ~ ... 

Mevsim hastalıklarına karşı en kuvvetli silah 1 

İlk baharın 
güzel görünen 

havalarına sakın 
aldanmayınız 

Soğuk algınlığı ... AkaJrık.. Oşüt • 
me ve arkasından nezle, grip ha • 
zırdır, hatta muhafaza edilmez • 
se daha başka ihtilatlardan da 
korkulabilir. Fakat bir kaşe 
G R İ P 1 N sizi bütün tehlikelerden 

masun tutar. 

Bütün ağrı, sız1 ve ıstıraplara karşı 

Gri ini tercih ediniz 
.,.,.., • <il' 
~ -1>:t· .• ' . . , . . • . 

• 

MAZON MEYVA TUZU 
İNKIBAZI, HAZl.i\ISIZLIGI, MİDE EKŞİLtK 

ve YANMALARINI 

giderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastalığı olanlar bile alabilir-ler. MİDE ve B.AR
SAKLARI AlıIŞTIRl\lAZ. İçilmesi latif, te!iri kola)' 
ve mülayimdİr'. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tu· 

tamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat 

KANZUK SAÇ EKSiRi 

JE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta -
maınen giderir ve buynme kabili· 
yetini artırarak suçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu llltif, kullanışı 

kolay bir saç eksiridir. 

lngiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoğlu • lstenbul 

s AT 1 E 

ffire : Akisleri mü~arrlk 2.iyadar 
Parlak bir havuz teklif eder ••• 

Latif bir ziya altında hot manzaralı çiçekler ..• 
Gözlerin zev!kile şenlenen bir mesken ... 
Caımekanınız için dayanıimaz b1ır caııilbe ... 

Fiatı, taksitlerle ödenmek şartile 325 LİRADIR 

1 
Emllk ve Eytarn Bankası llAnları 1 
Satılık Çayır Otu 

Beykoz çayırında bud olan otlar satılmak üzere açık arttırmaya ko" 
nulmuflur. Sabf 21/N"ısan/1937 tarihine ,:nüsadif ÇaJl&!Dba günü ..-l 
onc1t. 7apılacaictır. Ahalann 20 ~ depozito ile tubemize ıelmeı.L 


