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Balkan Antantı tam bir inkişaf halindedir 
.JORK VE YUGOSLAV BASVEKILLERI' Suriye~e "!ürklerin 

A · · · · · · --- R katlı helal dır ,, .RASINDA DUNKU MULAKATLA diye vaizler veriliyor. 
iki hükiimet reisi aralarında tam 
bir fikir birliği olduğunu gördüler 

Başvekilimize öğle üstn Saltanat Naibi Prens Pol, akşam üzeri Valde Kraliçe, 
gece de Bay Stoyadinoviç tarafından ziyafetler verildi. Yugoslav Başvekilinin 

Belgrat, 12 (Husu 
et) - Kesif bir hant 
kimest bu sabah er· 
lı:entıen Türkiye Baş 
\'elcilinin ikamet et .. 
t1ği Kocamifet soka 
lınd~ki vHllmın et· 
rafında topTanmış 
\'e İsmet İnönünü 
alkışlarla sel.amla ,. 
lnıştır. 

. İsınet İnönü ~e 
~evvel, refakatiin 
~· HaTidye Vekili 

ziyafetinde samimi nutuklar teati edildi 

Türkler aleyhine katliamlar tavsiye eden caniler 
Suriye hükumetinden himaye görüyorlar 

H:ılepten Wr ~ 
Halep, 12 (Hususi) - Fran•ızısurları ile teşriki mesaiye karar ver 

müstemleke zabitleri ve hükumet er- dikleri malumdur. Bu if birliiinin son 
kanının, Suriyenin bütün irtica un- (Devamı 3 üncü sayfada) 

36 çocuklu adam b \!Ştü Aras olliuğu 
alJ:i~. mutad Te9-

lll! ziyaretlericl 
Yi.J>1ıiktan sonra, sa-
at ı o da saraya git· Elli yaşındaki köy muhtarının bugünlerde iki çocuğs 
~1 ~e hususi def • Türk ve Yuıoslavya BatvekiJleri yanyana daha sahip olması bekleniyor 
d· ımza etntişlel"-

ır. 1 D H k • t ki Hek.imlıan, (Hususi) - Yukarı Cü.-1 
~ loınet !ıronJ:ı:n~~~:ı,~n, saat il de un gece ı nu u ar :~~:r.!:d:.ı~=rd~:"ii"; Fa~~ 
aşvekal~t };~asma gfüerek Yugoslav 1 1 .. .. ''B lk A t t b ·· t b. · k • f cuğu va'I'dlr. 

Saş\~ekilı Bay Stoy.adinoviçe müla'ki 01 smet nonu a an n an ının ugun am ır ın ışa MuStafa 303 doğunlludur. Haıbt u-

~uştur. Hariciye Velciti Rü.şıtü Ams ta halinde ve kendisine düşen mühim vazifeyi tamamen mu.mi ve istilldal savaşında bir çok 

h~~~~u~üurre.n bu ilik. rııülakıatta hazu yapabilecek kabiliyette oldug"' unu mülakatımız müna-. harplere iştirak etnn1ş, ihtiyat zaMt-
.. ,u • .,." "i' leııiniızde:nk:lir. Büfün aile efradı haren 
.. P,~ samimi lli!r hava i'içntı~ .geçen sebetile müıahede ve tesbit etmekle bahtiyarım " dedı sağ oll:iukl~·ı gibi ya'kıniU& bu grupa 

g?I\işmel~r esnasıntfa, Bay Sto-yadino- filciı evGJat d'aha illtihailn belclenmekt.ediır~ 
\iç İtalya ve Bu1garist1an ile yapılan Be'Jgrad, 12 (AA.) - Bu akşamkiı §film.dl bu1un.duğu gıptaya şayan sevi ~ Bunn-ar'd'an ıbaş'ka 14 çocuğu da ölm~. 
•n1&ışrnal'a'Iila, KüçUk Antan1 konseyi • ziyafeVte Başve!G.l Bay St.oyadinoviç a- yesiııe ~oyan'llarlia ~a~ ıtem~ e~e~ek tür. Er'kek çocuklarından halen ~
~lıl'l ınesais'i ha~ınd:a İsmet İnönüne şağıdaki nutku i()ylemiştiır: umfüil!maz bir kaç gun. ~iştım. dek Sübay mektel>inde, btrisi Adanaı 
:ıhat vıeıımiştir. E<-i Başvekn"ll arasında, .Elkse'l'ans, aza meslek.duş ~e dostum, Bu •birkaç gün, memreketın11.m kuvve- llisesinde a1t15ı Hekiiımhan Sakaııya ilk 
~oııcm geçirilen bütün me9Cleler etra- Yugoslav hükCımet~ merkeıinde, tine ve ayuı.i zamanda Türkiye cumhu. okulunu~ 3 ve dördüncü smıflanntia, 
~a tam biır fikir birrig· inm mevcut dost Türk°i""" Cum!lnıı-iyetin~n en güziı. r'iyetini Yugos1avya kıral1ığına bağ'lı - ~isi de K'adiırli i!Jk okulunda tahsid göır 

Oı.!Q ''J'Ç; k" • d Köy muhtan Mustafa çocuklanudu .,.. 
ti uğu büıyük memnuniıyetıl~ müşahe- dıe ve en saiaMıyet~ mümess'illerinrlen yan samimi ve ha inci osUıuk h~eıi- (Devamı 3 üncü sayfada) zevcelerinden buılan ile 

e~h~~ ~i~n~~eBa~hl~~p~~~~~lı~a~n~~mıtili~~========~~=~=======~---~ 
Saltanat naibinin ziyafeti da çok a71itz bir misafiri selamlamak yeye kafi geldi. Temelırori dıevlet1eri t 

12 au .nk müzakereyi mütealkıp, saat rıırsat.ına nan aJ'duğumijan do1ay1 çoat mi.zfiın iki bilyük ,şe1li. tarafından tarınr Okuyucularımız arasında eğlenceli ve zengin hediyeli bir 
~ <le ismet İnönü Saııtanat naibi Prens mesut ve ımemmmum. Bun<lan yedi ay liitt- anda• atnllrrnş .olan bu dbsfilu!k, Bal- · 

ol tarafın/dan kabul' edilmişti:r. evvel, memieket!illiıziın hükfunet mer - kan Anltanttının diğer devlet!le.r'l-e biT Mu·· saba ka Açtık 
Saat 13 de Rü.ştü Arası <fu kabul e- keiintle, b~at sizinae ,ve yeni Tüırkir dnsfilu'k ve ittifak .. t~~i suretile inkir - -

(Devamı 3 üncü sayfada) yeyi teraklkı yohın.lda ddare ederek onu (Devanu 3 uncu sayfada) 

Altmış mil:v on altın 
liralık bir def ine 

Piyangoda 200,000 
lira kazanan 
ihtiyar kapıcı 

Hani: «Şu tali• 
in ne garip cil .. 
veleri vardır?» 
deriz ya? 

insan bu cüm· 



2 Sayf S O N P O S T A 
·~==============:=====~====o::::::z::===========================~=============-=ıc=:=======================: 

Nisan 13 ~ 

.,_.,-------------,----------------------------------------------------------------Resimli Makale: Herkesin görüşü bir olamaz .• il •• ergun 
aliyenin yeni 
rojelerinden bahsedilirken 

- Yazan: Muhittin Birgen -
aliye Vekfiletinin, muamele ve 

kazanç vergileri ile vasıtasız 

vergHer hakkında bazı tadflleri ihtiva 
eden bır kanun ,hazırlamış veya hazır
lamakta olduğu hakkında gazetelerde 
görfrlen haberler üzerine, geçen .gün ge 
ne bu sütunda bahsetmiş olduğum bir 
meseleye tekrar gelmek isterim. 

Bazıları .b!r münakaşa esnasmdQ 
ileri sürdükleri no~i nazara muha
ıtapları tarafından iştirak ed.hlmediği 
takdiroe asaWyet eseri gösteriııler, 
kıza'!llar. Onları hakikati görmıeınek .. 
le itlham ederller. 

Ha:ki:ka t daima nisbidir. İnsanın rü · 
~t zaviyesine göre her zaman deği-
şir. Bemm için iyi alan şey sizin için 
fena, bir diğeri için ise ta.mamn ma
nasıroır. 

Herksin herşeyi ayni ~kilde gfu
mesmi ve ayni ~ed telakki etme
ı;ini .isterseniız dar fikirlilik etmiş o
lursunuz. Bı.rakımız bazıları ckı başkaı 
türlü düşünsünler, cbaŞka türlü hisset 
siı'nler .. 

Mes , küçük kazançların üzerinde
ki yükün kısmen kaldırılması ve kıs
men de tahfif edilmesidir. Kazanç, mü
vazene ve buhran vergilerinin küçük 
aylıklarla küçük ücretler üzerinde, mu 
ayyen bir derece fle ya büsbütün kal
dırılması veyahut kısmen tadil edilmesi 
§U sıralarda çok hayırlı bir iş olacağı
na kaniim. Bunun için, Maliye Veka
letinın bu teşebbüsü esnusında bunu 
bir kere daha batı; getirmek istedim. ( D ) 

Beni bu fikre sevkeden iki nevi mü- A 
lfilıazavardır. ------------------------------------------------------------------------------""' Birincisi şudur: Memlekette asgerl Üç güz kızın 
kazanç çok düşkündür; günde bir lira ,. 
yevmiye bulan amele ekseriyettedir. Aşık olduğa 

·---------------------------~ HER GüN BiR FIKRA ı 
Ha1buki lbir lira çok az bir paradır. Bir Delikanlı 
çok memurlar ve müstahdemler vardır Bugün kaydile ... 
ki bunlar da ayda elli Iıra alamıyor- Fitnat Hanunın yaşı ilerledikçe 
lar. Bu da dar bir ölçüdür. Bunl~ra eski letafeti kayboluyordu. Fakat o, 
karşı, memleketin müşfik olması, içti- bunu örtmek için giyinmesine çok 
mal adalet bakımından çok lazımdır. dikkat ediyordu. Gene bir gün yep-
Sade içtimai adalet bakımından değil, yeni bir yaşmak ferace ile sokağa 
rejimin halk arasındaki kıymet ve iti- çıkmıştı. Yolda Ragıp Paşaya rast-
barmın artması bakımından da bu işin ladı. Paşa: 
çok ehemmiyeti vardır. Bugün pek çok - Bugün ne k:ıdar güzelsiniz! 
insan görüyoruz ki cbizim küçük üc- Dedi. Fitnat Hanım yüzünü bu -
retlerimizden ve aylıklarımızdan kesi- nışturdu: 

len müvazene vergisi, müvazenesiz bir - Ne o efendim, eskiden de böy· 
bütçenin derdine deva bulmak içindi; le söylediğim olurdu. Fakat siz ade-
bütçemiz düzeliyor. Fakat, biz düşünül mi menınun.iyet göste.nnezdiniz. 
müyoruz.> diye müteessır oluyorlar. Fitnat Hanım cevap verdi : 
Bunlara göstermek lazımdır ki Cumhu- - Evet ama, eskiden, bugün, di-
:riyet devri, herşeyi düşünür ve her ye bir kayıt koymak Jüzumunu his-
§eyle beraber onları da düşünür. Baş- setrnczdiniz. 

Hapishaneden 
Çıkmak 

lstemigen mahkum 

r--
S özün 

. ,, 
. ısası 

Genç Bayanlarda 
Sabır telakkisi 

Z emanenin. genç bayanlar.ne fı1''" 

sat bu1d'ukça konuşmaktan hAZ 
ederim. Benimkinrlellr tabiatiyle ço1I 
farkılı olan onların hayat teliıkkisi hoŞtl 
ma gider. Bu mevzu etrafında saatleV 
re onları dinılesem bıkma.m. 

Geçenlerde bunlardan bir tanesi!~ 
bir dost evıinde çayda bulundum. Uf~ 
cık salonda üç briç masası kuru.bn\lŞ' 
tu. Bu masalar, mevcut misafirler~ 
ancak on ikisini işgal edcbillii. Geri.y-ı? 
kalanlar bir köşeye çekildik, öteden.' 
beniden çene yarıştırmağa koyulduk. 

1 

Aramıza dahil ıbulunan evsahibesf 
bir aralık konuşma zeminini ihtiya1 
haılasıiıa intikal ettirdi, ve söz esnBt' 
sında, halasiyle eniştesinin, bir ay ev" 
vel, evlentliklerinin ellinci yıltlönilınÜ" 
nü kutlulamış oldukı1arını söyledi. ' 

Yanıbaşımda oturan genç, güzel,, ~ 
ve seksapelin can:lı t'imsali bir. bayan) 
kırdığı po-tun da farkında olmıyaralfı 
birdenbire atıldı: 

- Elli yıl mı? .. Amma da sabırlı, W 
hammüllü jnsanılanmış!. dedi. 

İçten gelen bu mütalea ilk önce hepi
mizi şaşırttı. Fak.at sonra ben, kenti! 
payıma, kıZ'Cağızı mazur gördüm. İçeri" 
sinde doğup neşvünema bulduğu mu.J 
hitin ~n ziyade e'ksi-k olan hassası esa" 
sen bu iki şeydir: Sabır ve tahammüll 

On sekiz, yirmi, hatta yirmi beş ya" 
şında bfu- gencin bunJarı iyice bila::ne' 
mesi, anılamaması, ayıni insanla elli yılJ 
bk evl:liiği ona en ağır bir yük diye' 
telfıkkıi ettirebilir. 

Hususile ki, o, eıt'rafmda, ekseriy:d 
b'ir hiıÇ yüzünden ayrılan, gömlek de
ğiştirir gibi karı ve koca değiŞtired 
çiftlere sık sık rastlamaktadır. 

ka bir lbakımdan şunu da mütalea edi- • « Ve onun hayat görgüsü, hayat bilgi" 
Yonun: Ba.,ıt,.D mernieketlerde, bu kü- Londranın çamaşır fabrikalarının Du··nganın en . 'k. Le b" bo t-N-- ~ ~_,. Birle~ik Amerika hükumetlerinin sı, 11 ıc ır yuva zup, t::KJ.'a..ı- yuv 
çük aylıklara karşı büyük bir himaye- birinde geçen gün 300 genç kız grev Fena gerı·nı· Parı·se " kurmağa hayatını yen· bad" ba""1a.ı Connecticut eyaleti umumi valisi gc- ' 

1 ~-n ~ 
karlık gösterilir. Gene ba§ka memle- ilan etmişler, ve bütün işleri yüz üstü ,,., mağa kat.l'an.ınanın hepsinden daha &" 
ketlerde, buhran hasebile, bizdeki tarz- bırakara'k gitmişlerdir. Kadınlar, grev .1. ercih eden adam çenlerde meşhur bir mahkumu affet- ğır, hepsiınden daha eziı::i ve öldürıüci! 
da vergiler tar~edilirke~ b~ ~üçük ka- için hiç bir sebep ileri sürmemişlerdir. Bundan 26 sene evvel, Fransada e· meye karar vermişti. Bu mahkum ser- okluğunu idrak için asla müsait de-' 
zangla.r çok hıınaye edılmıştır. Başka Tahkikat neticesinde bu grevin şu a- pey dedikodu uyandıran bir cinayet ol- güzeştle dolu uzun bir hayat içinde ğildir! 
yerlC'I"de yapılan bir -y neden dolayı · b .1 . ld" ~. 1 1 b · t" f ·1· Ull h" tamam 17 defa agy ır ceza mahkemesi-. _ ":ı: . . . .. cayıp sc epten ı en ge ıgı an aşı mış- muş, ve u emaye ın aı ı mo ı-
bızde yapılmasın? Gonul ıstıyor kı Tür- tır. dematı şakkeye mahkum edilerek Gu- nin huzuruna ç.ıkmış ve cem'an 117 
kib1ryeddev1.eki tcumhme!huriyet, iitadil vb~ m~şfik . Patronlar fabrikanın 'kapıcısı Er- yanne'ye nefyedilmişti. Ullmo 26 se· yıllık mahkumiyet toplamıştı. Bunun· 

e umunun m ır numu- d k ld k la beraber takriben 20 yıldan be · a nesi olının. nest Gesbey isminde bir adamı fazla ne ora a a ı tan sonra cezasını biti- .. .. . . rı .r -
İkinci mül!hazam da §Udur: çap~ınlığı yüzünden işinden kovmuş- rerek memleketine dönmüş, fakat Av- ~at Aduruyordu. Ç~nku . ıçınden fırar -····-·,..---
Bugünlerde çok iyi alametler göste- lar, halbuki üç yüz kızın üç yüzü de rupayı beğenmiyerek karısını almış ve ımk_a~ı ?l~ıyan. b.ır hapıshaneye yer- Biliyor musunuz ? 

---·-··-
ren iç piyasamızı bir kat daha şenlen· Ernest Gesbey'i seviyor ve onunla ev· tekrar quyanne'ye hareket etmiştir. leştırılmıştı. Vahn~n kara.~ı 7~ yaşı~a 
dirmek için, ieri sürdüğüm bu teklif lenmek fikrini besliyormuş. Gesbey Guyanne'i Parise tercih eden ilk v~~m~ş olan mahku~un hucresınd~ bıl-
çok büyük bir yardım mahiyetinde ola- tıpkı Klark Gable'c benziyormuş. mahkum Ullmo imiş. Guyanne malum dırıldı. Fakat mahkum bundan hıç de 
ooktır. Bizim m~_ıe~.etin. iç piyas:sı- Patron Gesbey'i tekrar işe almak olduğu üzere dünyanın en fena yerle- memnun olmadı. 
nm anahtarının koylu elınde oldugu- mecburiyetinde kalmış ve kızlar da rinden biri olmakla maruftur. Hatta hapishane direktöründen 
nüuklbu seidanetçolıkb~zel görddük.BKö~l~b· kü greve nihayet vermişlerdir. Mes'ut o/nıanın şartları kendisinin müesseseden hakikaten ko-
ç var ır unsur ur. u ıtı ar· 
la küçlik, fakat, daimt ve kitle halinde Amerikada kaynanalar Bu sualler şimdiye kadar çok soru]- vulup kovulmıyacağını oldukça endi-
bir müstehliktir. Bu kitle halindeki günü tes'it ediliyor muş, ve bir çok dn cevaplar verilmiş· şe ile sordu ve ilave etti: 
müstehlikin pazara gelişi, iÇ piyasamı- tir. lngilterede yapılan bir müsabakada _ Malum ya, insan bu yaştan ıon-

1 - Viktor Hügo kaç yaşında öl 
müştür? 

2 - Tarihte Dilon Buldak mevkii 
nerededir, niçinı şQhret aumştır? 

3 - Cenglz Hanın babasıııın ve a • 
nasının adı nedir? 

(Cevaplan Yarın) 

* zı şenlendirdi. Şimdi bir de ayni mahi- Amerikada Teksas eyaletinde bir genç bir kız bu müsabakayı kazanmış 
ka 1 ·· ·· •· d"l · d · ra itiyatlarını kolay le.olay değiştire- Dünkii Suallerin Cevaplnn: 

yette, küçük, fakat, kitle halinde bir ynana ar gunu tes ıt e 1 mesı erpış ve şu cevapları vermiştir: 
müstehlik olan küçük kazanç sahipleri edilmiş ve bir ay evvel bu kaynana gü- ı _ Vücutça sıhhatli olmak, mcz. 1 - Macar bayr::ığı üç renkten iba • 
ellerine geçecek üçer, beşer, onar lira nü büyük merasimle kutJulanmıştır. 2 _Lekesiz bir nam sahibi olmak Kinı olduğu malum o/mıgan rettir: Kumızı, beyaz, ye§ll. 
fazla para ne piyasaya gelecek olur- o gün, her kö~e başında hatipler 3 ı t"kb ı· . .. . ld ' h h 'b. 
!arsa 

.. .. - s ı a ının muemmen o u- ayır sa ı l 2 - Lansin.g şehri Birleşik Ameri • 
hareket busbutün kuvvetlenecek nutuklar irad etmişler, kaynanaların y •• k h' k k d l\ıl' f d l h"kA .. ,.'h~ 

•• 1,. • b .. b.. .. f gunu gorme ve ıssetme . L d d M' l h t . . d' a a ışigan e era u umeti 'J=d'r,,. 
ve ~ pıyasamız us utun canlanacak- aziletlerinden ı"yı"lı.klerın· den bahset- 4 I . . . on ra a ıu sen as aneaının ı-h h lık ol k lerinded'ir. Büvük River nehri üzerin" 
tır. Birçok Avrupa memleketleri bu · 1 ] hl · d 1 l - yı ıra çıya ma ma · rektörüne bundan bir ay evvel bir mek J • mış er, a ey erın e ıöy enen söz erin 5 J • b" k h h'b dedir. 70 bin nüfusu vardır. 
arada, en sonra Fransa hükumeti, iç ·· ·kı··v "dd I • - yı ır iitüp ane sa ı i ol- tup gelmi~, bu mektupta ı"mza yok.mu~ çuri.ı ugünü ı ia etmiş erdir. k T T 

piyasayı şenlendirmek için amele üc- B 1 d h'I" d k" k I ma · Yalnız bu mektubu yazan zat, hasta-
:retlerine zam yaptırmadı mı?. Bu su- u eya et a ı ın e 1 aynana ar 6 - Evhamlı olmamak. 

f k IAd l 1 neye 50,000 lngiliz lirası teberril etti-
retfie piyasaya dökülecek olan paranın ev 8 8 e memnun ° muş ar ve ti yat- 7 - Fazla zeki ve hayalperest ol- v • • b'ld' · t d y b 
elde w roda kaynanaların g l" J k ·· gını ı ırıyor, ve parayı ya ır ıgı an-

n ele dolaştıgı ve her uğradığı yer- e ın ere arşı gos· mamak. k . . . . 
de· ı b" d h .w, terdikleri iyi muameleleri temsil eden --··-----~ --· · ·- · ·- anın ısmını verıyormu,. 
.. lŞ' ere ıraz a a canlılıJ.ı: verdıgı ma . . ... bir para mukabilinde satmışlar. Bu im-

lwn olduğu gibi onun her hareketinde hır pıyes de fevkalade alkışlanmıştır. f 1 • l I Direktör bu hayırhah insanın kim 

3 - Lui Lumier sinemayı keşfedeli 
bir Fransızdır. İlk film 1895 de bir a • 
mele grupunun fabrikadan çıkışını gÖS
termekıtiedi r. 

4 - Bugün yer yüzünde 85 O miLyon 
insan yaşar? 

·~~~™----------~·-----------d~v1etln bu vasıta ile yeni bir v:ıridat Köprü ·salan dolandırıcı/ar "ı1~azl ıbsatı~ a a.nt z.engın tba'~tr~ ı, lemen olduğunu ~erak etmif, bankadan sor-
hı~esi bulacağı d h kk kt 1\i ı en urg a gı mış, ve u un arama- . . .. 
halde geçen defa a - mı ud. ~. a .bı:. d Şu Geçen hafta Amerikada dört do- larına rağmen Milenburg'da köprü bu- muş,. ~ıç hır cevap alamamış. Yalnız / ngi/izlerde bilmece merakı 

, soy e ıgım gı ı, ev- 1 d k 1 . 1 kendısıne. 
Jet lbir elile vermiş oldu;;unu. muhak- an ırıcı ya a anıp hapıshaneye tıkıl- amamış. · • 

Londrada 150 ile 200 bin nüsha ara" kak öbür eliyle gene alacaktır. Fakat, mışlardır. Suçları ~udur: Tabii bunun üzerine dolandırıldığı- «- Bu adamın kim olduğunu bil· 
~u, do~dan doğruya bir vergi şek- Bu,nlar eyalet ahalisinden birine nı anlamış ve derhal polise müracaat diremeyiz. Yalnız şimdiye kadar aynı sı satış yapan dört tane bilmece mec" 
1mde degıl, belki dönen bir paranın hu Milenburg köprüsü üzerinde, lokanta ederek bu mahir dolandırıcıları yaka- şekilde sağa sola 400,000 liradan faz- muası vardır. Halk bu mecmualara fe11 
sule getirdiği bir kar şeklinde tezahür ve meyhane açmak imtiyazını büyük latmıştır. la para teberrü etmiştir! denmiftir. kalade rağbet göstermektedir. Bu mec .. 
ettiği için hiç kimseye yük olmadığı 
gibi iktısadi harekete yardım itibarile r 
de bilakis faydalı bir alış şekli teşkil 
edecektir. İSTER . İNAN İSTER İNANMA! 

"lluaların yalnız bir tanesi her hafta 
l karilerjne bilmeceleri bildikleri için 

[ 0,000 lngiliz lirası da~ıtmaktadır. 
yda bu miktar 40,000 lira tumakta" 

Jır. Ve 40 bin lngiliz lirası da bizİJ1l 
paramızla 2;,o b!n füayı bulmaktadf f• 

Ayda iki yüz elli bin lira dağıtan bir 
necmua senede :J milyon lira dağıtıyor 
.fomektir. Ve halkın bu mecmualara 
JÖsterdiği rağbetin de sebebi bu suret" 

* Zannedersem bu mülahazalarım çok 
Arkadaşlarımız:n birinin anlattığına bakılırsa tanın -

mı§ rakı fabrikalarından biri bir diğer fabrikanın reka -

betine kar§ı koymak için gayet kolay bir usul keşfetmiş-
doğrudur. Bunların üzerinde hesaplar 
bile yapmış, müstehlikin eline geçecek 
para ile piyasaya geldiği zaman nasıl tir. Bu usul .şudur: 

iSTER iNAN 

Rakip fabrıkamn mutaden beş kuruş eden şişelerini on 
kuruşa toplatarcık satm almaktadır .. Rakip fabr.ika ise 
kendi damgası iie kafi miktarda ş~yi derhal bufama -
dığı için piyn!>aya istediği miktarda rakı çıkaramamak
tadır. 

İSTER INANMAI hem kendisi, hem de iktısadi işler için 
faydalı olacağını ve ayni zamanda dev· 

(Devamı 3 iincii sayfoıfa) L------------------------------------------------------.J ·e anlaşılmaktadır. 
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TELGRAF HABERLERİ Avukatlar 
Kanunu 
Başvekalette 

r " 
Hllmidi de 

Türk ve Yugoslav Başvekilleri 
arasında dünkü mülikatlar 

Ankara 12 (Hususi) - Adliye 
Vekaleti tarafından hazırlanan avu-

Kagbetlikl -- -katlar ve noterler kanunu P.rojeleri, bu B ·· ""k Ş 
hafta içinde Batvekalete verilecektir. uyu air dün gece 

Vekalet, bundan batka, terfi müd- Maçkadaki evinde 
detleri gelen 70 - 80 hakim ve müddei- vefae etti 

(Ba§tarafı lind sayfada) lwırm.Jıjlarthr. münasebetiy'le şu satıdan !'azıyor: umumi iç.in bir kararname hazırlamış- Eserleri:l'e edebiyatımızda en yük-
hılı &ene Pol, mEafiıie.ri şerefine bir -tkiaci mtilikat Tü~iye Başvekfü, yalnız mi.Betin tır. sek yeri kazanmış olan Abdülhak Ha 
ljle ziyafeti vemıişlir. Tüı4t ve Yu.plav hükfımet reisleri büıyük <l>stklrına yapılan biır ~ilde S mit vefat etmiştir. Bir mtiddetten 

İiınet İnönü w refikallin, Rüştü A- akşlm üzeri ikiooi de& buluşmuşlar kabul ed!imiŞbir. Gar önündeki mey- ur/gede "Türklerin lbeni raha·tısız bulun<lal büyük şair dün 
ras, Bay Stoyadi!noviç ve refikaları, ve iki memıek~ alakadar eden bütün da·n vaktin geç Olmasına rağmen dost Katil hela/dır/ ,, gece yarısına doğru hayata göz,leri-
Bay Şevki Behmen ~ ret&aıarı, ~- meseıeıeri gö7Jd.en geç.'imıişlerciiır. vemüıftefikrnmetıinmüıne~mı»~emıı Diye vaizler veriliyor. ni yummuştur. örumü ilim ve inatı 
~lıet ve Hariciye Vekaleti şube mü- Gece lamak üzere gelen insan kalabalığıın- (Battarafı 1 inci sayfada) alemimiz ı çin telafi edi.mez biır ka 
dür.ıerire mebus dlan Türk gazetecileri Gece, yüıksek misafirl'er şerefine as- dan görüllmez hale giırımiŞti. nümunelerinden biri de tudur: Crab- yıp teşıcil etm.ektediT. Merhumun ce. 
~e bu ziyarette hazır bulunmu.ş'lQrtlıır. keli kil'üpte Bay Stıoyadüıoviç tarafın- 1 k ab" .. .. naze merasimi içiın henüz verilmiş 
~eme!k, pek neşeli ve samimi bir hava dan parlak biıı- z~yafet vmmiş ve bu- ~n sene Ankarada unutulmaz €Ün Nusk .. azashınl a. td 1 AEbnemNe k.o~n~en bir karar yoktıur. Yapılacak büyük 
~ geç?mŞt.ir. nu bir resmi kaburı. fuıkip e~r. Zi· !erden l:Jiıri, iki Başvekil biribirine e- a şı şey . erın en u asmn oglu merasimin teferrüatı bugün karar -

v._ıde Kmliçenin çay ziyafeti yafette Tüık gamtecileri de hazı:r bu- bed'i dootltıkla bağlanmışl~rdır ve sön Şeyh Kolelı muayyen bir meblağ mu- 1aştın1acaktıT. 
Valde Kraliçe Marli saat ı 7 de Baş· lunrnuŞ&urlır. müsafahaları pek tiyad'e samimi ~ • kabilinde ı:-ransız ve mahalli hükumet ı Hayab 

t>adcan ve Bayan İsmet İnönü rerefle- Yüksek misafu1Lerl adım adım takip muştur. memurları .t~rafınd~n ~tın alınmış~ır. ~.Aıbdühk Ramiıt cÜlema zadegan-
l&ıe bir çay ve~. Çayda Haıicd~ eden halk, her veSile ile ~un teza- Diğer taraftan, Polfüka gazetesi de, Şeyh Kolelının vazıfe91 şapka aleyhın- lı.gı sıınıfı» ndan Abdülhak MoHa'nın 
Ye Ve'k.iH Bay Rüştü .Aıras itle Türle he- hürat yapma.kıta ve cbst Başvekilli can- birinci sayfasını tamamen Tür'kiye de tahrikat yapmak ve Nakşi tarikatı torunu, Hayrwıtah Efendinin de oğ-
~ti.nin drğer azıası, Yugoslav Başvekıi- dan a:ıtkışlamak.tadır. Başvekili ik Hariciye Velcilialin mu va lehinde propaganda yaparken F ran-1 lu~ur. ::-ıay.rutlah Efendi zamanının 
li V'e Bayan Stoyadinoviç, Türk~enm Gazeıtekrin ne,riyatı saletine tahsis e~k kabulün en sa- sızlar lehine faaliyette bulunmakhr. n:ıuverrı~ı~.rw'1erıdi. Tanzimat dev -
~ad elÇiSi ve Bayan A1i Haydar Bel.Jgu-ad 12 (A.A.).- Vreme gazete- mimi bir ,şeldiltie .oliığunu kaydetmek Koleli kendisine tabi oi4n bir kaç :ııı.nd.~ Bu~uk. 11.eş~t Paşanın açtığı 
Aidbay ve e]Çl.ik edcan'l da hazıc bu- si, Türkiıye Başvekilinin muvasıaleti tedir. müridle birlikte Crablua Türk köyleri- Encumeru.damşe ıkinci reis ohrıuş 

D k T 
ne sevkolunmuttur. Şeyh seyahatinin tuİr ·ı 1581 ~ d •• • t ki U t ı· t • b' . . 'h 1 . 1 K. k w k.. .. amı yıJın a •Bebek» te un gece ı nu u ar Z 3 1ma nameSJ ırı~c.t mer a esı o a~ ır .a~ar Saoyku· doğdu. Beş yıaşıına gi.rince Bebel;te-

• • n:gıdınce 5ş,pka gıymey~nız .. ~ P a kıi mekıt~be girdi. 18 yaşında iken 

<Battarafı 1 inci sayfada) ğından emin olal:Jiliirsiniz. Vekıller hey'etı yeni g'.y.e~ler ~vur olur. Nakşı tarıkatına Rober ~Ieje veriillcli. BiT sene ka-
taf etrujj.ş ve kuvvetlenmiştir. Bugün, En güzel Wkü için ve en güzel ül- talim~lnam · k"'b l tf gırınız) dıye vaaza başlamıştır. Bu va- dar Pariste tahıs'ilHe bulundu. fstan-
bu doot1uk, ekselanslarmın mümtaz kü ile bW1ıeşn:iiş atan ilti meınl<eketimiz A k c;;. l ') ~yı .. a U e . 1 az vaazı dinleyen Türk halkının gale- bula dönünce tekırar R&>ert Koleje 
daıstıurn Bay Rü.ştü Aras111 refakaWe ve oo:lların mü.tıtefikıleri., endi§e ve ümi • n. ara - ( ususı) - Vekıller yanile karşılanmış, vaaz tiddetle mu- devama başladı. 
Be)grada yapmak lut!fooda bulunduğu din şa~ıcı bir sürat~ bııribiriınıi taklip ~ey .~tı, tuz kanununun tatbik sureti- kabele görmüş Türk ileri gelenlt'ri ta-ı Hamit tünkçeden ba~a arabi fa
Ziyaretıte yerı.P bi!r ıdelilini bulmaktadıır. et!tiği bu .son seneler e:arfınıda, ictıtiiak nı. g~steren talimatnameyi kabul et-

1 
rafından haya;ının muhafazası için risi, ingilizce ve frensızca dill~rine 

Ekıselans ve aziz dostum, larının hakiki manasııı• ve manevi mıştır.. .. I tertibat alınm;ftır. Şey kendisini hal- 1 de Çal.ışııyoro~. ~ab~sının Tahran 
Yugoslav toprağına mm•asalatınız- kuvvetl'eriniaı derecesini tanımışlardrr. T alımatnameye gore tuzlalarda tu- k 1. d T·· '-1 · d ·ı sefaretıne tayıım uzenne oraya gidi· 

da 
. ' ın e ın en gel\e urıL erın yar ımı e d 

n çok evve1, -18'hsın.ızda bütün saade· Barış davtaSı ~ her şeyıi yaptık ve zun satış fıatı üç kuruftur. Yalnız Ça- k t b"I . . y0tr, onı 'a Fam clilind adamakıliı öğ 
ti1e topfanmış oran güzel ve yiilcBak, yaptığımız heır şey de memleketıerimi- maltı ve Koçhisar tuzlalarında tuzun ur;ra ı ~ışt~: . Şe h K l r reniyor. Babası orada öJ.lüyor. Himiıt 
lnıeziyc-:fler Yugoslav kırallığının en hile zıin&yneliniJ.el .teşrildi mesai ve düa1~'a satış fiatına yirmi santim ilave oluna- u vazıyet uze~ıne Y 

0 
e ı mu: 19 yaşında İstanbula dönüyor, f.am

ta Jcöşelerine kadar ak.setım.liştir. barışı dahltirde saadetıini istihdaf et· caktır Bütü t k ba l d "Vaffak olamıyacagını anlıyarak eskı sızcasını ilerletırneğe çalışıvor. İlk e-
Yugn5lav m'illetıi şahsınızda asker miŞbir Bu .itibar'la teşekkül ve inkisa- 1 t · · f n mın ~ ~ an r :ırın a yerine dönmü,tür. serJerini de vemıeye başl~r 

cesare1mi, ~vlet adamı kiyasetiıti ~ fına y .. -ı8VVID De T;;...,ı..;..,e ve onia- uzSaaynı . ıatabaaab tı ca-~~: Laziye, 12 (Hususi) - Munbiç ka- Haımıt iJ'kin Şinasi iJie cvv. . .:.. Na-
bü 

~ ·~- ...,..~., nayı er ına dava 1 " ' ~.,. .. 
··yük ölt- vatanperverin fedakardıık ru rın müttefiidleni tarafından bu kadar 

1 
L Ha d ki gar~ ~e ~rn- sabcrsında Mustafa namında b!r softa mıllc Kema!le tanışıyor. 2S yaşPI'da 

hunu tammaktadrr. Bütün bu meziyet hara~ yardım edilmiş olan Balkan essese er:, I"-~ n ı A ar~ tuz. ıçın ıktt- vaaz vermek bahanesile Munbiç çayın- Pa.nis sefareti .hususi k.atipliğile Av
ier, minetim'izin ruhı.ınıa çok yakın ve Aıitantmm bugün tam bir lnkişıaf ha- sal t kve ~kumruk v:kaletı~ce tesb!t edi-

1
da halkı toplamıştır. Fransız memurlaıı 1 :ı-'?3Ya gidiyor. Küçük fa61lalarla 

Ollr\D'l w. n pek 8-:--:ı 1·r. Buna blll. ·""endir 11:-..l- 1--..ll:-· d- üh. • ece mı tarda prım verılece.ktir S . h 11.. l d Isıtanıbula ge!ip g:..a:yo · fakat ·· .. ""S :c.ıu;u. ,.,, 111ı1-.n:: ve A~ııw::ıııne uşen m ıtn va- _ · ve urıye ma a ı memur arının a a- .. luı r, ornru-
ki, Ywroaiav mil'let.ıi ekselarısLannda zifeyü tamamen yapab'ilecE-k kabruyet- Anbarlardan 2\> kilodan aşağı satış 1 ft .. . 1 ba l t nun en aziz günlerini Avnıpada ~ 

1
- 1 k ... mı o an 80 a soze fOY e ş amı' ır. . . 0

-

ya.ııuJZ ıkıe-ndisi iç'inıçoık az~ ,bir misafiıri te okluğunu, mii'liikatımız münasebeti- yapı mıyaca tır. Temınat mektu~u T"' ki ,., okl 1 k ti" çıırıyoc. Hayatının bundan sonraki 
değil, ayrıi .zamanda Kemalıst Türl<ıiye le müşahede ve tesbit etmekle bahtiya mukabilinde, Koçhisar ve Çama!tı tuz- h {~ 1dur er gavur u, on arın a 

1 safhaları herlkesçe malum olan Ha-
n.in giıztde bliı- mümessilini semmıa- rım. lalarından elli tondan aşağı diğer tuz- t: ~.~r ~; l h' d·w l mit .esıeıiy'l.e edebiyatımızda en yük-
~kJa mahzUfl.dur. BiTaz evvel zr.kret\ıiğ'im yıllar zarfın lalardan ise l ;)()(J kilodan ' yukarı ol- . ur e~ a ~y l mel ıger h u~surd arı sek yeri kazanımışhr. Hamit her şe-

DareTarıSlaxımn Bellgra\:lı ziyareti da, Balkan Antantının, faaliyet~ hiç mamak üzere, veresiye tuz satısı yapı-ı caobnıyane ~d,tk~r Ta.~ kelnen ta Çrı ke len ktiilkfeG yaZ1 yav.:rnıştır. 
rn\i.nhasıran iki men1leket arasında de- bir .zaman endişe çerçevesi içinde de- 1 b·ı k . . y az camı e ı ur er ve er ez er arp edebiyatından aldığı feyiz-

.. -a.. a ı ece tır. f d k b 1 .. .. .. ı l edeb. t .--1 Vcumı ve samimi bir dostluk tezahürü ğf.1, fakat da.ima ümilt çerçevesi içinde A b 1 dıa d"k tara ın an mu a e e gormuş ve cam!ı e ıya nnuua büyük inıkıtaplar 
değlLti . Bu ziyaret ayni zamanda, Bat tezahür etımiş olan bi:r uoour olmuş bu n. ~r ar.. 0

• r:ıe olarak satıkn terke mecbur olmuştur. yapmış olrlu~nda şüphe yok. Eserte-
kan Antantı çerçevesi içinde tesis etili- lunıdtuğuna itiraz imk&nı yoktur. ;uzl~r. ıçın yuzd~ 1~ 1 buçuk. kaya tuz- Camilerde Türkler aleyhine katli- ri.nde çok o·üksek duygular, en derin 
~z. ve Küçük Antantın çok müte • istisnasız bütün komşularımızla i- arı JÇın yüzde hır fıre kabul olunacak- amlar fa.vsiye eden caniler hükumet ~~er ve en .taŞkın heyecanlar ~er 
Yemrnen bir sure1ıte tamaml&dığı mü- yi anla,ma ve barış siyasetinin haiz tır. tarafından himaye görmektedir. &. uştıur. 
salemetperver ve yapıcı S'lyasetirn de- olduğu mümeyyiz vasıf kazanılmış M ontrö Hama, 12 (Hususi) - Kurt dağı- '~-~~------·---... -ıJ 
'4amı, takviyesi ve .tevsii haldkındakıi. dostluklarımızdan asla bir şey eks:lt- na Arap aşiretlerinin sevkedileceği 96 çocuklu adam 
ınüı;torek arzularımızın da ifadesidir. v '-1.eran İki mem!!eiket, mü11tefiklenıe sam;rni meksizin bunlara daima ilave imkanı n OnJ' Sl hakkında bir rivayet dolaşmaktadır. <Başt "t ı- . f 

-ı 1 k d " h' d H VatanAıler zayıf buldukları/eerlerde a- ara 
1 ıncı say ada) 

\e tt~· .i bir tc.şri.1ci mesaide bulun· veren sag a~ ~ ve 8 e~ı ın ısar ır. Londra 12 ( ususi) - Mısırdaki 
nıak ve istisnasız bütün komşularile Gene~~ ~tibarladır kı, Yu~os~avy~- kapitülasyonları kaldırmak için Mont- sfret kesafeti ile faikiyet el e etmek e- mektedirler. Mustafa ya nız biı cih~-
devcıtr ı bir barış muhafaza etmek ar- nın kendıs~nın ve hem de Turkıyenın 

1 
röde toplanan beynelmilel konferans ~elindedirler. Bu mıntakaya aşiretle-, tç: ~ü~r Çb~~alkbdıır. O da ge 

a.tlar ı~ kkında .kifi dentt.ler göstern ş, komşusu bulunan ve kendilerile ayni ı bugün ilk celsesini aktetm· f ' rin sevki ihtimflli Cebelidürüzde oldu- . . ~ · ~· u . ar. \r-e m.ah~ut a-
leroir İki memı.ekıet mı.imessiner ınıin d'os~uk mün~betini idame ettirdiği- Konferansa re:s seçile ışMır. B ğu gibi bu mıntakada da bir hareket ~:~61 k~fiık.a a.balık akıtılenın maışetmt te 
t 

1 
ba h k l h' · n ısır aş· . . .. .. l . I 1. u.ınıe ·a gedlleme edır. Hoş sohbet 

op anması nş için akiki bi.r h~ ; miz iki memle et e a ıren yapmaya vekili Nahhas paşa bir nut k .. 1 vukua gelmesını gunun mese esı ıa ın- bir adam o.ı ı.~ · 'nd 'deli 
ınet b m ·m · tt . t ff k ld w k ı· 1 u soy.emış d lAkk' L • d ·ı . 1 k . an ve '"'Y tŞ' erı e c-1 şe 

\'e unu sa ı sure e ııs eye11t- muva a o ugu ıymet ı an aşmala- ve toplantının gay·e·s·İ~i izah etmiştir. e te.a ı et.meıcrın en ı en geme • iklıde. 0çaf.ıışan muhtar Mustafa hüıku· 
ler k m ... sut b r hadise teşk~l etmek- rı z.ikredeceO-im. Filhakika blok ha- N hh k ı- tedir. "- ,.,,,ı, uk d' • a cıs p :ı. şa apıtu asyonların tedri- meuıımlflın '.-""" çoc u aı1elere rnüna-
~r. . .. ı linde ve yahaı ayrı ayrı Balkan An- cen kaldırılacağını bildirmiştir. s·~ bir şe~illde yardım ett'iğ'ıni evvelce 

m T \ ) e Cumhurbaşkanı. tantı azA ası ı'le -'ı'gver de 1 ti .. d b 01.. ıı, llCU 'arı,.....ız arasında w::: der-1
• bırkaç d f . s E K -

1 
A ·· k'" f . . 0 ve er a sın a Konferans, :ri siyc:;.si, bir de 1 .. k. .J Lı ·" -t . CJ\. • e a mu acaatt.a bulun 

. . ama t:ıtur un ~er~ .ne, azıız k l ki t hh .. t . d . . .,.. E d l rnus ııso ıd"" ,b f Ld d 
Basve ve doetumun ve Bavan İnönü arşı 1 ı aa u çerçevesı aıresm- ııik olmak üzere iki ko·~ıi~e secmişt'r. ğlerıcefi ve zengin he iye i b ... - ... ıne ıc~ e ~ e :ned'iğiıni 

.• • . ...ı B 'l; f '' R .. de vu'kubulan bütün sureti tesv'ye ve B p l't' b. · B H • k k 'e r taraft:rn yardım ve himave o-ör· •• n ' (U um ay {'\' IJ{ u"-. . . o ! ıs ır.ncı ve . ansen i ind n,·,. mu··sabaka açtı dı:; ... t kd.• .. . .ıs 
· anlaşmalar gerek B Ik ba k . · d ugu a ı.ıae çocuklarının tahsı ıl'l4e 

n ıhhn, ne ve Tü':ft<'v c Cu 1- a an rışı ve gc- omıteye nyaset e eccklerdir. daha faııTa 't' ·· t b'l _,,_.. 
hur ve n ·n itiuı \'e 'ı:e :ık!'.r: ınıe kal • rek beynelmilel barış için tesirli ve A d d k (Baştarafı 1 inci sayfada) ı na gos ere ı ece5.nı ve 

d kıymeti . b' ·· h · A na 0 ... U a ,. r mış bir s;manın foto!!rafını basacag·ız. ailesiıni.n ınüfusunu yem evf'~tlar<.ıa da-
ı ırım. ı ır muza erettır. ntantımı- c. ~ 

B f ""' f ı.nd cfah ı k ha çok aıitt.L.racag· ını söylemektedıır. 
İsmet lnenü'nün nutku zm karşılıklı bir ıtimad içinde birleş- Şibinkarahisar 12 (A.A.) _ ilçe- u e>ı.ugra ınliayan a k a kev;c çı --

Be ~ad, 12 (A.A.) - Tüooye Baş- miş o:<ın azasını bağlıyan menfaatler mizdebir haftadanberi devam eden ha- mış veya da sonra çı aca fotog- ----.. ·--·····-····-·-·--·· .. ·-
Vekil İsmet İnönü, bu aksamıki ziya- Balkan camiamnı alakadar ed~n dış rafa aiit 3 parça bulunacaktır. Maliyenin yeni pro1· e~erinden 
f 

fif fırtınalı yağmur ve s.is neticesi bu B paıv-a:.ıardan b. rı yanındak· bü. -
ette Yug~av Başvekıli Bav Stoyadl'" işlerimizin sevk ve idaresinde hiç bir u ., • · 

1 hah d 1 n gece on santim kal!nlığında kar yağ- tün resme de alt o1aıbilir. se i irken • 
k~1?.1~ ııu~1;1M cevaben aşağıdak~ .nut zaman fa.l~lu bir ses çıkarmamıştır. mıstır. Si'Z bu 40 resmi ve bunı'lara aiıt 120 (Baıtarafı 2 inci sayfada) 

Bsoy ~·~:..~n . ..l!...- ıJu ,art!ar dahilinde, Balkan ittifakı-
1

Kütahya 12 (A.A.) - Dört gün- rea~m parçasını top1ııyacak, önünü7.de- Jet varidatının da bundan ne suretle 
ay ~v ı ve azız UU>tum, 1 '-?it k eli · · d·w · · .. .. d ~ od 11 bak k ı. Si11i. Anıkarada lwıbtd etmek büyük • ~e .. en mız~ çız ~~ımız muş~e~ dur devam e en soguklar neticesi ola- ki. m e~~re ara .ııer üç resim par- istifade edeceğini birer birrer göste.r-

Şeref ve .zevfkinıe nail o1cluğum günden ı e.~ u1ku sahasın?.a ıtımad. verıcı rak bugün merkeze ve mülhakatına çasını bir ıaraya getirip yapı~ırm~k su- me4c kabildir. Fakat, mesele 0 kadar ba 
beri bu büyük ve gürel dost mem1e- Turk - Yugoslav munaaebetlerıni bek- on santim kar yağdı. retile on1arm ayni 40 baŞka res·m vü- sit ve işin faydaları o kadar aşikardır 
ketıte bu unmak sevinciali kendime e _ leyen günden güne daha mes'ut istik- * cude getirecekısiıniz. Bu su.retle ellrıiz- ki.~u hesaplarla uğraşmaya lüzum gör· 
lnel edinmiştim. Bu memlekete muva- halden fÜphe etmiyorum. 1 Atina 12 (Hususi) - Dün Yan- de 80 resim olacak, bunlan sarih isim muyorum. Ve yalnız işi bir kere dahi 
s }""' B B k'l d ve rıd'res·q1iılle bize yol'l1yac&ksın1z. İş- hatırlatmakla ikf f ec1· ~. ~~ eder etmez. Güzel sözlerinizin ay a.şve ı ve aziz ostlİm, size yada fazla miktarda kar yağmıştır. te müsaliak'amızın esası bundan ıbaret- 1 

a ıyorum. 
~u1ıun vüsaüyJıe çok beliğ bir su.retıte dost ve mtittcfik memleketin kahra- Bu havalide şiddetli soğuklar hiiküm Muhittin Birgen 
ifade edegeldiğiı sıcak samimilik hava manca başarmasını bil~ği bütün iıııler ıürmekteclir. tir. -----........ - ............................. _ 
sını hi evtim. h kk d k' . .. kd" h . 1 -- .... n.., ·- . . ·-·.......... Resimle"in gönld:eıme müddeti gaze- B AB . ı 

Y 
. a ın a ı samımı ta ır ve ayranı- basiretile ilham eden S A N · "p' • • • tede ı-es':m ınoPC:ıri müddeti bWtıikten \<;()(}- A H J N D 

ugoslav mületim.n mem1~tim w •• , _ _,,_ •• f'k y · · aıp rens -; 
baı..n_ -..J.- •• -.J·-· . gımı soy en~en, mutte ı ugoslavya Paulun ve SS. ı::ı:-. Niyabet ll1 ı· .. _ ra üç haftadur. Bunu müteakLp netlice 

.l\IKlılUi:l gostt"mlgl sempatı ve bu . . . • . k' f h" .. ---= ı' ec ısı a 
~ t:i • t h '. .. ti 1 '-- . sıyasetının mesut m ışa ının ıç şup- zasının şereflerine kald D i an edilecelrtir. --··•pa nm eza uru suıre y e ut:m şe h . -.. k k _._ . . . . . ırırım. ost ve 
retrenıdi'rt:liği dostluktan dolayı siZe, w esız yu se .. şwı~ıyetını~ın ~serı oldu- müttefik Yugoslavyanın ve -'iail Yu- Blır ·nc·ve bir -beşibiıryerde al1ın, ikin 

Mizah gezetaaı 
Slra•t Ş•k•lar 
Slraat Karlka• 
tUrler aarıaı 

5 Kurut 

<b.:ıt .~leket hükfunetinin reisi~ te gunu teb~ru.z ettırmek ıs.te.rı~. . . goslav milletinin daima daha yüksek ciye 2,5 L alılk bi:r ahın, 3 kişiye biırer 
Şelktkur ederim. Yugos'lıav mitletiın~n bu Kadehımı S. M. Kral ıkıncı Pıyerın olmasını temenni ettiğimiz refah ve a1 m, 1 O 'k:şiye yarımşar al'tın, 20 ki
tez~hürüırıün ve söyl~iğiniz asil söz- tan ve şerefine, temaşası Yugoslavya saadetlnc ve sizin şahsi saad t' . 1 şiye .ç€)Tek alltm ve diğer 165 oku'.)'U-
lerın ı..::u·· T::...n.· , •• .. .. .ı. ı kalbi · · · ·· d 1 e mız e cuya hoş arına gidecek hediyeler vere-
lıı!ır.· uuLun L.Uı~I) ede ve bu tun Tüırtk aost arının er mı sevmem en do - ve naztk ev sahibi Bayan Stoyadino· O aı kaimde derin bir alcis bulaca - duran mükemmel batarıları hayırkar viçin aaadeti.ne .içiyorum. ceğiz. J ÇAR,AMBA G NÜ ÇIKIYOR 



avası nihayet 
halle il<r 

Eminönü ve Beyotlunda Atuaio itibamı 
qelder çahfbnlmıyacak, Adalar ve Oaklclar 11811-

takuı bu kararclu. .... - llell'8 

ımızdan 
geçen Rus havuzu 

Buhawz4A1sece ründiz 
,üzcliiriilerek VilAdivostok 

limant sötirilleeek 
Ode1a liuwnmda Ralu tarafnıdan 

lnp edilen Sebih ha.vma v~ 
........ tltlrlhaek -- eYv.el1d 
,sin ~ tablWye aemilinin yecleiinde 
~- Ba bavalllla harp aemit. 
ri tamir ft infll oluwakfu. Havua 
12.6 ton .Pltlmd-dv. SaWI. hana 
yüz yirmi sin tonn Viladiveltok li
manına aötflriilmüt Ola&:akbr. 

• 11111 En blllilol Dn'l 
Yedi •Dllm ,.+MDllnde 

Taı.to .... - llotlll 
• • • • • 

Clnll ! 1 

Hiç bir lddla 
.Allmda kıpaellll .._ 
falla bir ,,,, Un ..... 

trnit - ........... 
deli Ullldtı.TeddblMr tm 
..... ..... wlftlilllllr ................. 



..., 

Karısını dava eden 
ihtiyar mahkemede 

kalp sektesinden öldü 
~talya (Huıuıt) - Hayvan ıim- rü mezk6r emlakin iadeıini İltemi!t~r. 
~ Yapan eski mahalle muhtarla • Geçen ıün bu huıuata muhakem~ı ~
ita ....!? Y_Btında olduğu tahmin edi- ra edilmek üare durutmaya ll~f· 
te. id ısminde bir ihtiyar bir kaç ve hikim huzuruna çıkmıftır. Haki • 
~ ~Vvel ~lediye binasının kartısın· min ilk eoJISUMlll& cevab vermek 6ze
tile 

1 
ev ıle üç dü.ldtanı bakmak pr· re ayala kalkan ihtiyar Hamid size 

~ "-nıına Vermİf Ve bundan ~ müd hafJarken olduiu yere yıkılarak CS)mflr 
"1eı ~I de muhakemeye müncaat tür. 

i\ karısının kendiıine bakmadıiı· lhtiyann kalb sekte.inden iildülii 
"'teraite riayet etmediğinden ötü• anlatılmıftır. 

~ ka güzünden 
osgada bir 

Adam öldürüldü 
't 

~•Ya, (Huıuıt) - C~n Üfam 
~ hlı~da: bir arkadat takası yü-, 
Ci "htr adam öldürülmüştür. Bek· 
~ıllıo oğlu Ziya ile arkadatı 
~fa .kahvede birbirlerine takılır 
~ Ziya hiddetılenmif, bıçağını çe
tt Muıtafanın üzerine yürümüt 
~alhyı ba.::ajından yaralamıttır. 
lıit • fazla kan zayi ettiği için kısa 
m._~ııda ölmüflür. Katil tevkif o· 

Niksarda temsil 

Balıkesir 
muallimlerinin 
tetkik gezileri 

Babkesir mpehhnlerl A7ftbk klJ'ÜD .. 

~tir. 

Balıkeair (Huıusi) - Balıkesir mu· 
allimlerinin Havran seyahatleri çok 
faydah olınuf, muallimler Havranda 
41 eenelik bir meslekd.,ları ile tanıt
mak fırsatını da bulmuflardır. Kühür 
Direktörü bu emekli meslekdatla u .. 
zun bir ba.bihal yapmtf, hatıra olarak 

Nibarü Canavar piynlni .,..,_ da bir resmini mektebe ihtiram mev • 
smçler .. ki ine koydurmuttur. 

Sivaslı san'atkarıara madalya 
ve diplomalar verlldl 

~ " dip._ alaa SiTU MD'atkirlan 
Sivas (Husust) - Yedinci ulusal ve dilmiştir. Sergide bu yıl madalya alan 

ekonomi haftasında Arttınm ve Eko • san'atklrlar şunlardır. Kunduracı Rıza 
ııomi Kurumu tarafından Slvasta el Güneı, Dura kolonya amili Necip Dun, 
ıan'aflanna ai\,açılan 1erli mallar ser- ke~te ve mobilyacı Mahir Aksoy, su.· 
ıisinde jüri heyetince madalya ve cfip- atlar evinde yerli dokumacı Ali Göze, 
loma kazananların madalyaları ticaret kuyumcu Bekir Altmel, manifaturacı 
odasında vilayet mektupçusu Süley • ,Şevket Erişen. Gelecek yıl için fimdi • 
man Alemdar oğlu tarafından tevzi • - den hazırlıklar başlamıştır. 

T rova Niksar (HulUlt) - Açıldıiı sun • Muailim~r bu seyahatleri eanaaın-
h bel • de denberi. mü~~~ ~ faali&retle menı: da Bürhaniye hültumet konajının te • Sivu (Hususi) _ Tıcaret odası ve ya Budak seçilmişlerdir. Bunlar da 

8 enn ~t !':n~~ın1 ~mes~ni to~= Hal mel atma merasiminde de bulunmur ıanayi odasının yenl yıl idare meclisi aralarında Rahmi Çeltekliyi bafkan se-

h f • t f[evımızın ı~ent . 0 
u .. r ve j lardır. Temel atma merasimini vali lb-1 üyeliklerine Rahmi Ç4dtekll. Mehmet çerek, çalışmaya başlamıtlardır. İkbsat 

C'_ 8 nya E:r'~d~ temsil edılmek uzere Çoban rahim Aykut yapmıttır. Mayıı batında Sarıca, Mehmet, Yaşara, Neci Sivuli, Vekileti yeni yıl seçimini kabul ve tue 
-~~kale ~ueuai) - Trova ha• paye•111.\ haz.arlaıQaktadw~ı •. ~~çler da Çanakbteye bir aeıyahat yapılacak· Halit Tanaydın, Ihsan Karayaprak, Zl- dik ederek bildimıiştlr. 
~~e İfe batlamak üzere gelen seçenlerde de ~var pıyesmı oyna .. tır. b h J 
~il'? o., direktörü Cincinati Üni· mıtlar, çok muvaffak olmu,Iardır. Vali tüccarlarla has 1 a etti 
~ eti Arkeoloji Profe.örii Kari Ble- 1 k"I" b. Çunı ra da bir 
~e Prof. ve muavinlerinden Bayan S 1 ıptı ır yangın 
~.il, Dorotby Raweon, Bay J. lskilip (Hususi) - Doktor Necibin cinayet 
ti.._ _-ey, L. Landı ve W. Sperlinı haf-, evi gece yarısı çıkan yanııın yüzün~ 
...,~ ha la ı E · ı k da Karaman, (Hususi) - Çumra kaza· 
"() f mıtlardır. kitmi en yanmıttır. vın at abn n sına bağlı Cicek köyünde Ali Ri:lıa ad-

leij·~ ay içinde Alinan Prof. Dörp • çıkan yangın büyümüf, d~ktor pence- lı birisi çifte ile öldü.rülmüstür. Yapı• 
'trı ıelmeıi ihtimali de vardır. Cin· reden iple indirilmek ıuretıle muh~k • lan tatılkikata nazaran Ali Riza blyvan 
~Üniversitesinin Arkeoloji mü- kak bir ölümden kurtarı.lmıttır:.Y~ngın larıoı sulamak için beklerken ciwrda 
4-l il ve Profesörü ve hilen Roma· esnasında Çorumdan bır arazoz ııten· siper alan meçhu1 biri tarafımtan atı· 
~Amerikan College'in Direktörle- mi,, fakat halkın ve belediye reiıinin lan iki kurşunla yaralanmıştır. Aii Ri· 
~ rı biri olan W. Semple'in Roma . ıayretile yangın yalnız doktorun evi za yaralandıktan sonra vak'a yerinden 

ı..;;ı:lli bitirdikten sonra Familyasile yandığı halde arazöz gelmeden söndü- 100 • 1S~ ~~ k~~il~:: ~:1a~~ Sivas (Hususi)_ Vali Nazımt Toker konomisinin inkişafı için hubıhalde 
~ r Trovayı ziyaret etmesi beklen· rülmüftür. orada du.şup olmu'i~ · Y ticaret odasında yapılan toplantıda bu· bulunmuştur. 

I> tedir. ara~aktadır ... dd . urnil'k elm l 1unmuş, tüccar ve esnafla memlekete- Toplantıyı müteakip Ticaret. O• 
't....._'0 fcaör Schlieman, bir müddet lnegölde ishak paşa parkı Hadiseıye mu eıwn Y • dası tarafından hAnnma çay ve 
~"Vada f muştur Tahkikat yapılnıaktadır. ~ ~ . k" . 'k ed'l . f Ayni awe 
~E ld mdefgul oldluklatan Laohanra !_r~. lnegöl (Hususi) - Karaköy yolu . Koçuk mEmleket haberleri ~: ı:1ı.:t ~~:ısı ~~:ı:~ Halkevi ... : 

ı_ e e. me,gu 0 _ raK raoemD u""zerı'ndeki ishak p&f8 Cami Ve türbe- e·r kadın ag"'aç albnda 
.: ld - 1 Tokat poata ft teııraf a.ne. lonunda temiz ve sami.mt bir hava için· tı.ı.~ -attan. ibaret o ugunu. m. e. ydan.a s'ını"n etrafındaki mezarh1' kaldırılarak k D'dU •--• eden k 

~""bı katara Tokat (Husual) - Tokat Posta ve Te-.a- de sabaha kadar devıam ÇO mü• . '1lfti;' Bve dT rovanın Btalrıhını. tesbıt yerine belediye tarafından güzel bir Küdürlötü Bqmüdürlüte kalbolunınuttur. kemınel ve eğlenceli geçen bir de balo 
....._ '.. · u.n an sonra egen ış.e ta- park yapılmı•tı. Evkaf bu parkın bir Karaman, (Hususi) - Alişahanıe ma Tekmil kawe.r Tokada batlaumıttır. B&1 ~ erilm' t' B 

1 
da Halk . te il k 

1 '~'" d .A. d k T ·1 Al' ka A müdürlüte Malatya Posta ve TeJcraf Mtı - v ış ır. 8 0 evı ms o u 11 vazıyet e ere-K yanın a. 1 yu· tarafını teıakil eden cami ve türbenin hallesinden Mehmet og u 1 nsı • d".o:' Sami a.dı .. n .... -ı ... Said mtidUr ömer " 1 d C · k daşl 
adları geçe be• arkada•ıle L-. ,.k 1 lirnenı.'nı üzerine kesıilmekte o.~an bir w1& n"'~"MUU9- .... dır san'atkar arın an azım ve ar a an 

n T T DC'y sıvaları dö ü müş olan duvarlarını ta- ·~ de yardımcı olarak çalıfma..... • tarafından bir de orta oyunu oynapınış 
1\., 'beri çalışmıya batlamış.tır.. mı'r ettı'rdigw i takdirde park bı"r kat da- kavak düşmüştıür. Kadın derhal ölI"'!üş Tokada kar 1atayor k be- ·ı . . 

L. UOrpf ld T ha bel k tür. Had·seye Müddeiumumi muavini Tokat (Hususi> - Tokat ve clvannm çot- ço gnı mıştır. 
~ be ' rova ra erının at- ha güzellefmİş olacaktır. Fevai Balku elıkoymuştur. Kadının ka- tanberi bekledlil yatmur dört gündenberl -----------s ulup T rovanın tarihini teabit fa.tası kırılarak öldüğü anfaşıJınıştır. fasılasız surette yatmaktadır. Hatıl baa ıı---------------
' il sonra Blegen, her katın ne ka- Bigada b:r kamycn kazası . yükseklere kar düşmilftür. Bu yıl mabsultın Gazetelerı·~~~~~ t... .. l'll •onra kurulduiunu, aralardaki uçun.una yuvarlanmıştır. nrlml1 olacatı umulmaktadır. 
-~1 (H ") K b" posta K.ö:yler arumcla telefon \ erj ve bilhassa ele geçirilen bina Biga, ususı - ara ıga sı- Yolculardan bazılarının kırılan cam tç Bakanlık salma yollle para toplanarak 
'\Ctllaldarla hakikate çok yakın tea- nı yapan şoför Hal1lin idaresiındeki laman eHeri öesiJ.mıiş, bazılarının ko1- nnın yardım suretlle elde edilecek paralarla okurken 
.._,etrnittir. Trovada halen çok hum· kamycn, Karabigaya yaklaştığı sırada ları ve bacakları yaralanmıt ise de töy telefonlan yapılm&IUU, tör teıefoıilaruun 
~ f al k ılın k d · bi 11:;#. ..... a zayıa· t olmamışUr. temın edllmeainl tararlaftımUI ve mevcuı a iyet vardır. direksiyonu ır ış, aımyon erın r """~ tıllefon şebekelerinin tyt muhafaza eclllme-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

... Seyyar evlerden aoD-
ra.. 

... Bir de camdan evler 
yapmıŞlar. .. Bu moda ta • 
mmıüm edene.. 

Hasan Bey - Herhalde 
iyi biırşey o1rnaz. Bakkal, 
kasap, kapıya dayanınca 

brdmizi nasıl yak deıdli'· 
tıacejQ?. 

alnl '\Plllyetlerden latemışUr. 
Buasi malluebe mödiirlerl 

Tunceli buausl muhasebe müdürtl Adnan 
Mardin buaual muhasebe müdürlütürwı nak
ledllmlf, Tunceli huausl muhuebe mtldtır· 
Iütilne de Ankara huausl muhasebe tdareel 
tefierinden Sami tayin olunmUf\ur. 

AntaıJada askeri mahfe& pp1h7or 
Antalya (Huaual> - Maarif ıntıdtırll Ke

mal Kayanın ve eehrlmlz ilk mektep bal -
61ret.menlerlnin teşebbtıslerlle bu ilk mek
t.ep nisan ayı ortalannda iki ır1ln Halke'flıı· 
de mOsamere vererek baaılatmı :yapılmakta 
olan aakerl mahfe! 1npatına tahsis ede -
cek)erdlr. 

Edlrnede Türkkut11 
Bdlrne <Hususi> - Edime Türlı:lı:U§u fU· 

besi nisanın yirmi üçünde mıra.<Jmle açıla
caktır. Türlı:tuşu lçln dershane olarak tuı 
enatıtüsünde blr dalrı tabela edUmlftlr. Bu· 
cilne kadar Türlr.tutuna uçucu 119 yamlan
lardan 22 llnln muamelell. Umıal edUmlt .,. 
bJftYet mertne l»lldlrllm1ftir. 

AKŞAM - Sütçüler anlqtıJar. 
- Ne şiş yandı, ne kebap .. Yanen 

geJıe bizler. 
AÇIKSÖZ - Sarhoş kadını. 
- Belki ayık kadın kadar moda 

m8Nlklısl değildir. 

TAN - Almanya - Rusya ittifakı 
şayıaSL 

- Dostu, düşmanı da ayn-d ede • 
mez olduk. 

SON TELGRAF - Bazı kimsele
rin evlenmeleri Şiddetle menediliyor 

- Kendini düşünmeyeni de düşü· 
nen~lumıuş. 

HABER - Bisikletler de otomo
biller gibi adam çiğnemeye başladı· 
lar. 

- Tubii birşey .. Kiiçükler büyük
lenlen &ördüklerini yapmak isterler. 



6 Sayta 

Bir adam suç delilini imha 
için rüşvet verirken yakalandı 

Derhal muhakemeye sevkolundu ve tevkif edildi 
dbruşmanın devamı cumaya kaldı 

Dün saıbah saat sekizde Alemdar 
caddesiaııde sinema karşısındaki çeşıne
llin önünde mühhn bir rüşvet cünnü
~udu yapılmıŞtır. 

HôdisenJn bailangıcı ve sonu, şu~ 
kWedir: Bir mfiddetten beri, istanhw 
~ dördikıcü cezada, bir sigorta db 
lru:ııdırı.cıJ.ığı davasın.& bak!ııhyon. Sağ 
kimseleri ö1milş gibi göstererek, c ÜD
yan> si.:,tttlta şirlketinden J>un'.lann ha
yat sigw-tası bedellerini çekmekıten du 
ruşmalan yapılanlatxlan biri el€, On ~ 
:rıfildir. YaşlJ.ca bir adam olan Oımınt, 
~~ evizıiie yapılan arama<hı ete 
geçen ve şflmdi dava d.Osyas:ıa:ırla suç 
de · dlarak saklanan iki j&ifdayi imha 
etmegi ve bu:nlann yerine, kendi el ya 
2llS:i.le imzası bulunmıyan başka .iki ilsti-
Clayq kayduımağı tasarlıyor. Bu, ne EU- Onnlk 
retle kabil olabilir? Onnik, aı kestir- ' . . 
me ha·1 çaresinin, bu davamn zabıt ka- Jıunan sıvil ımemurlar b:lşurp atılıyorlar. 
tibi Avniyü elde et.mek olacağını düŞü· Şaşıran~ ~n ve _ki~rit ku 
llÜ"""'r. Kendisini .mlrfrvnr bu bahsi a~ tmiunu elinden düşürüyor. Kiibrııtler et 

J" ~- J- 1 ır rıafa Sa'"-ln,,,.. JCenc:fisi nfüili b 
yur, eğer dosyadan o iJkıi istıdayı çıka- ':raı..vvr, se YQr, aşı 

-
Define arayanlar 

İStan'bulun otuz muhtelif yerinde de-
fine vaa:. 

DedfilM. 
- NQfile, dedim, arameya değmez! 
- Niçin? 
- Üçyü.z bin kişi bunlann peşinde .. 

Adam baŞ'lna ne düşecek ki ... 

* - Alacaklı kapıma gelmişti. O da-
kikada yex yarılsaydı, yere geçecekr 
tim. 

- Yerin altında define bulup tekrar 
üstle çıkmak; o d€finey1e boreumı öde
mek için değil mi? 

* - Yerin kulağı vardır. 
Dediler; cevap verdim; 
- Kulağı olacağına k~e dili olsay· 

dı da define'lerin yerini .söyleseydi. 

* Eskiden insanlara: 
- Yerin dıoine geç! 
Diye beddua ederlerdi; şimdio: 
- Yerin &"bine geç! sözü beddua de

ğil de dua oluyor. 
-..! Bir Jira bulmak için evin alitını 

üstiln'e getirdim. 
- Ben de öir define bulmak için, 

ev a'ltırun altını &tüne getirdim. 
- Aıma ben ~c bulamadım. 
- Ben de bulamadım ama ümidimi 

kay.betımeclim. Yarın da üstünü 0ıtına 
getireceğim. 

iMSET mp ta kendzfne verebilirse memnun çeşmeye çarparak yere yuvarlanıyor. 
--"~.M'h...ı; _ 1

1
•• y . '.:ı... ben" Yerden kaldırıp,. kx>1lanna gil'ereıt, gö 

~ ....... v~~ soy uyar. c eone ut: ım türü 1 Dosy ------·--
vereceğim iki :ifrtidayı koyacaksın. K'im yor. w • • aya koydurmak üzere dı, vaziyet .raporla teSbit edHtm ve tek-

,...,ı,...,..., , • haıJilattı:ıığı iBttdalann da cebinde bu-
se ~ .... yacak, meraiata· olmıyasın.ı> di lunıd w "rülü rar aşağıya gön!derifdi. 
yor. U.:,<1U ~ yor. Cel;e açılmca, mildde:iumumi mua ~ 
• Omngin 100 lira ile 150 Jiıro arasın- :a~l ta~_6::,~ı ~~ viıni Himıat Ömeş, esastan mütaleası .. 
Ö:a bir rüşvet vıerecEğinfi de öğrenenı ~ a 

1 ~ ow:ı gru O IU tSÖyliyero'k, vıak'ayı anlattıkıtan ron
kfrup Avni, bu işe sureta razı olmuş :U ~ya v . nnik, sol göz(}ınün ra, suçun sabit oiiuğunu kaydetJt~ ve 
görünüyor. Fakat, işi biraz tehirle, gi- ~ı:r etra; ti sı:;:nm~ :zünün ceza isteğind~ bulundu: 
<fip annrlerine h&ber veriyOT. Bunun m ~e e v~ . :una bir - Suçlunun sabit :ôulunan haıreketi, 
üzenne cı.lımümeşlıut yapılmak maksa memur gırerek salona getirildi. Tür& ceza kanunooun 220 inci rnadlde-
mle, ted~ir allıınıyor. Ve dün sabah, sa· Sorguya .çekil(fi, ~et teklif etıti~, sinıe uyar. 223 üncü madtlen'in d'e göz
et tyed:i. buçu.~ AVınin.in Cağaloğlun.w para vermek teşebbı..ı..sunde bulundugu önıüntl'e tutularak, kıend'isine ceza ke -
daki ev.ioo """1en Onnik orada biraz lkaıl poğru o~ğını söyledi, şöyle rledi: 

45= , _ Avu:u ıifo çeşme • .. -mi k Silmeffiırü ve 3005 numaralı kanunun 
Ciıkitan BOnn Avn~ ile beraber Yereba- ' nın onu e acr-şı· ~ 3 üncü maddesine göre de derlıal tev-
t.an sarayıına

1 

doğru yüruyor. İkisi yan )aşınca, ~ verdim. Bi~, iki cümle ki\tiniı isterim. 
yana, yanan Adliye sarayının bulundu konuşup şmamr.ştılk ki, memurloo- Oıutik, !müdafaa şahitl!eri g&terece -
ğu yere doğru g'iıd'iyarlar, sanra te'k - geli~ ~ yakaladıbr. Bakın, ne hale ğini, veıkme gö~eceğ'inıi. on dört ya-

• ,..]'•· •• A 1ı...._,_;ı geklinı! 
rar gen uonuyor ve ~m.uar caddooiıı KA'1l A . .1 :ikiinrl şındaki karlının evde kırk derece hara-
Chı. aşağıya doğru inilyorlar. , ıp vm 1 e şube memurla relüe tıifodan yattığınıı söyliye~, müh· 

Tam çeşmenin önüne ~Ilnce Avni, ,rınıdan Osman, Cevat, Rıza, Eşref şer let rnca eiıt!i. Heyet, tevkif kaTan vere-
Onniğin istediği Hm iStlidavı ~rıyor. ~~arak ıa~:en= b:~in, yu- rak, dw-uşmaıun devanıımı, müdafaa 
Onmk te iki ellilik ba~at uzaıt1ı}70'r. d ü ad a~---ı~~- o ....... "'-6 ... yolun- yapılmak üzere, lbu ayın an a:ııt.ısına, sa 
'A . b d . tidal • a a e v~uıu::ı. 

v:nı, u smı a ııs an verıp verme . . . at oo dörde bıraktı. 
mdc hususuma bir an tere&lüt geçirir- ad~f-i.r:t'istıyordu._Heyet, Bu ~le etrafında istantıuı Müd'r-
yor. Ormi.ği.n bllllları, tekrar elinkien at ye r u~. muayenesıınin ~a doiwmrmisi Hikmet Onat şunlan söy-

. mağa va'ki.t kahnadan, lıırlıa edivenne p~a ve ~az.ıye~ raJ>?rla tcsbitıi- le:m.iş'ti!ı: 
siı futiiaruılile geifırdiği bu bil" anlık te- ,ne ~r.~r ve~ıı. ~ ~rdaki sı· - Adliye memurlarının lmndilerine 
reddüt dew-es.iıxie, Onnik, birdenbire ra üst~ .. ~: = ~~~n&ktıen. karşı vaki olacak kıanuna· aykırı her ha 
e.Mi .uzatıyon İstidaları çekiyor. Bu çe ınma, w mu~.... .. - - ~ gire: reket ve teklifleri mafovklerine haber 
kişle istidalann yarısı yırtııJ:ıvar ve On Tek, 8b'1Ir _hır yuruyuş!e• merd.iven1en verımeğ!i şi.ar itltıihaz .etmiş oo4:hıkları de
fflk derhal cebmden kibrit ıÇ;kanp suç çıktı. Adbye dokıtor'lugu odasında, Sa- faaıt1a ,görülld!üğü gibi son hadlise de Pu
delilini y~k r.rterlken, tara~ut~ bu Jjh HB.ş:im tarafından muayenesi yapıl!- nu tey1t etmiŞtir. 

ÜL İSLERİ 
Havagazı şirketi aleyhine 

açılan dava 
Dişçi Ruhi Vamık tarafından, Bey

oğlu SuTu k~uıkıta Havagazı Şil'Ketiı 
aleyHine açılıan ta2'ID'linaıt davası:nıın du-
ruşmasına .devam olunmuştur. 1 

it ış milyon a ı 

liralı e bir de • 
1 

Japonlar Port Arthur'da Rus - Japon harbindenberi 
aradıkları definenin izini nihayet ele geçirdiler, jşe 

Japon Başkumandanlığı vazı'yed etti 
(Bnştaralı 1 inci sayfada) f 

pon orduısu başlawnandan!lığı bu U&§

tumayı üzerine alm.ıŞtır. Son güDJerde 
Japonı matlbıuatmda ıgörülen yarı resmi 
ıooh/iyette \lir tebliğ fU mealdedir: 

Port Aıitlhur'ün ş'i'malinde bulunan 
Dragon dağının tam merkezinde Japon 
zabilt!ler.inden ve tıeıkıni;yenlerinden mü 
reıkkep w lJE\yet 50,000,000 allın yeni 
aşan ıb'ilr hazi:neyd aramağa koyulr:nuş
tur. Bu hazine Port Arthur mü9tahkooı 
mevfkiinlin haı!inesi olup şehrin Gene
ral Nogiıye .tes11nın anında beş Rus za· 
biti. ıtarafından Dragon d'ağ'llin:rım ibQ.r 
n.dlınasına gömtllmüştür. Harbiye Ne -
zareti, bu arıruftırmalan en son :OO:rak!kb
y<tta uygun rbir surette yapacakUır. Altı 
aydan evvel hazinenin meydana ~:ıka
rılm:ası mukarrerdiT .... 

Bu haber Japanıyada dlthığu kndaır: 
diğer memleketlerde de büyük alaka 
uyanıcbr.mıştır. Araştırma işine JApon. 
baş 1.-umamanhğı tarafından el konma 
sı hazinenın ~~udı"yetine kat'! bir de 
Hl say:ıil!m~. 

Bu hazinen&ı ne su.-ret'loe gömültlüğü- Rus - Japon harbinden bir intiba! 
ne datl:r biTarZ maJUmat verelim: J apon ordusunun bir Rus 

* şehrine girişi 
1904 sened son aylan .. . Rus orcfuı.. .ı-· Çar+,,_,, __ . N:n·roı b :..:ı eti 

kırı bicibfri ardı sıra bozguna uğra - ,eı.miŞ. .• JJKınaı lA a u .ıuaın ~t 
maktadır1a-r. Fakat Part Arthll1" hfilQ ınSllln onlu huzurunıda .:sarerınotıen O' 
tnukavemet etme'kıtied!ir •.. Fakat Çarlı}\ dı ve~ s~ kaleben:'tlıge mahk'11ın 
Ru<:'\Tasm n: -----ıt.ı1- k :1...: k 1 . .dı1lıınesı şarlıyle affiediyor ... 

~J l &:>c:LU U<lAJU"l anca U.J a enın G 1 sı~~" l' h . . oD' 
ü.zıer.Lde d ı,... ı ... --... ı~-d B·-·1 4 , enera v.=e e azınenın ne 

.ı·u a~JllJl(.l;Nwt ır. wrıar d • 1 B"l!med'W• . OOınirı e' 
ve 5 numarah kaıeJ:erdir ... Muhasara ..:ıı~gu sorNu uyorr ... ıw:ı k tg~: Jrt18' 
altın...Jt b r eh:__:ı t.ı:,ı-1-- .ki u.ııyor... amus u wr ·uman"u<tın o 

ua u unan ş JUue zau.WCI(- ı 001 :ıl •• •• ·t· t .....JJ:ı· 
grupaı ayrılmışlardır. Kalenin ~ar sı ~ayısıu.e so~ıre ı ıma ~ ı~r··: il1 
ve kıahr.aman kumandam General sın.- Sen eller geçıyor... Rusya ıçıın ıç . 

'k H rb' A !1 A ~..:ıillğj-
esse.1 ile yaveri Allbay Reiss kale ve şeh . aynaşııyor... a ı umunn !ilan ~'U J 
ııi teslim etmclm.en ba~ çare oıılladı· yor. '?~eral ~~e~ O'rduda. vazı!~ 
ğına kamcfirler. Genç zabitler t.e&lim maık ıstıyar. Iblt:iyar Generalın arz 
ofmalk istamiywlar... Sonuna kadar ,is'af ediıliyor ... Karpa~ar~a bir kuın; 
mıu'kavemeıt etımak tıaraftanıdılrd.a!"... danlık alı~··· Ve vazilfesu başında * ,rul1uyor... Iştıe Parn Art.hur kahraınır 

1904 senesinm 31 Kfmunue~lt ... ,maun a!kı'beti. .. 
(Kamrga'hı umumi) n,ih rneıtreLi olan * 
lmlede General Stoesse~ yaverinin ıro· 19 3 3 senesill .. Şanghaıyda bulunan ~ 
porunıu dinlemektedir... Rapor reci · ki R'US ortiusuna ımensup bir zabiıt J a' 
Cfilr ... Ruslar parfüyi kaybet\tiler... 11 pon makama tına müracaat edftyor··' 
üncü hassa alayı tıamamile imha edil .. Hazineyi buı.'labileceğini söylüyor .. . 
rniŞtıir. Son kaleler de sukut etmiştb-... . . --"at' 
A'Il.Cak bınkaç Siper ile (Kartal y tMaSl) . Japorlkır ona ,pek ıtinnat etrn~yuu. 
denilen sahil istilikfunhın mukavemet Az sanıra Parli'ste işi artık serseriUı~ 
eyrem~tedi:rler. o da brkaç saat iÇin.. <ffikenı l:lir eSk~ Rus ~~ti 1 Kan~n~ 
cephane ve yiyecckıten eser yok ... Şe- ~. 1905 gecesı :r?:rt Ar:111.1ır ~az~ncs ., 
hirde kolera da baışgös.1erımişt:.r. Tes- gomenlerden blirı ~~~?u ıdôın edi 
llim olmakıtıan başka çare yoktur.. . yor ve Japonlarla goruşuyor ... 

Fa'kat Geneıra} Stocsseı biır türro ka· . Fakat. .. Bu aralıık, Japonffar, ke.Il'.d1 
ror veremiyor ... Tanyeri ağarıyor. Şe- lerfne has olan çak va'kl!fane usul il' 
hiırde heyıecan ııınıbean artıyor ... Niha- ,beynelmilıel taHldkatıa girişiyorlar ... 
yet tesllim karan veriliıyor... 'Thm 12 . Bu tah!Kı"katın ne netice veT'diği ıxııv 
d'e iki Rus ~en .ile bir kazak zabiti lUm d'cğllıcl'iır ... İŞte bu vaiiyeti Ja~ 
beyaz bayrak ile Japon hal1arına dOğ- baş k'Uma00oo.1ıığmın tebliği takip ~ 
ru Herlemeldıediınler ... yor ve alltı aya kadar hazıinen1ın wfıJ' 

Japoll'lar g&'ip.. . Port Adtıura ,ınr nacağını bikliriyor ... 
cak 25,000 makıtul ve 65000 yaral'!: mu Yaşayanı görür, ıdeder ... Bakalım ııl-
kabilinrle sahiP cildular... tı ay sonra :fillv'ilki muazzam haz.İ~ 

Böylel'illde 1904 senes~ taıih"be bü - meydana çllkacak mı? .. 
y:ü!k cbiT ehemmiyet kazandı. 

* 
o. 1. __ , _____________ .. .,,,,, 

iki çocuk 
Arasında ıztırap 
Adını yazmıya lüzum görmediğim 

bir okuyucum bana şöyle bir hikaye 
enlat'tJ.: 

- Dört yıl evvel .karım öJmüş, be· 
ni bir yaşında bir çocukla yalnız bı
raıkmıştı. Karımın hatır:ısını unut -
madun. Fakat hayat beni bunalrtıt.ı, 
bir müddet sonra evime intimm ge
lecek dü.şünces'ile tekrar cvlendım. 
Evime intizam geldi, bir müddet 

ye !kadar halline imkin b~la~ğı 
bir muadele karşısınrlndır. lkincı de
fa evlendiğine iyi mi etmiştir, fona 
nu, ben de tahliline ginşmiyece -
ğim. Ölünciyc kadar bekar kala -
mazdı. Evlenecekıti. Evlendilkiten 
sonra da bu akibetle karşılaşmıya 
mahlkumdu. Şimdi ne yapacağını 
tetkike gelelim: 

Karısının nazarı dikkatini celbet
mediğine iyi yapmıştır. Bundan son
ra da hiç bir şıey söylememeiıdir. El- ı 
bette samimi aile ch>stlarından bir 
kadın vardır, bu vazifeyi ona bırak· 
malı, kadın da ta vsiye!erıni kendi -
liğintlen gelmiş gibi yapmalıdır. 

Son celSede ş:rket veıkili, bu abonea 
den haıvagazı istiMa'k bedeli değil, sa
atin ıkiTa paııası istenildiğini söylemiş, 1 KfmWl'U.Sani lw905 gecesi ... RU61ar 
Ru.lıi Vamık ta csaatin kira parasın:ı kaley:i terkeylemege hazırlanıyorılac ... 
ben şiı'kete götürmüştüm. Hat.ta ya - K.alelert:I'en fnrmc ıbir askeri ndttada 
nımda Peyami Safa vnrdı.. Parayı gö- ,fevlkalade 1nr nöbet değ7iştirme merasi· 
türmüş, fakat bi.r türlü kabul ettire - mi yapılıyor ... Nöbett teslim eden beş 
memıiŞtim. :s~ de Notere yatırdım. Şir as.~eriın yerine beş zabit geçiyur ... 
ketin bu parayı oradan da almamış o1 ASkeıtle!r uzaklaşır uzaklaşmaz bu beş · 
ması, suiniıyetllnden başka ·b'irşey gös-. za bn ~men kalenin ~zma Uarına ini>-1 
terrnez. .Bıeın., barctL-mı vermeniş sa _ yoırlar. Orada bulu.nan kasaları~ 
yıJamam. Havagazun kesmiş olmasıı lar. Kasalarım içinde bulunan hazfue- ı 

sonra ikinci bir çocuk babası da ol
dum. Fakat mes'ut değilim. Karımı: 
seviyorum, birinci çocuğum kadar 
ikinci çocuğumu da seviyoı·um. Fa -
kat içimde öyle bir üzüntü var ki 
beni lınrap ediyor; bunun sebebi ka· 
rı.nıın birinci çocuğu, üvey oğlunu 
ihmal edişidir. Hırpaladı~ını san -
mayınız, hayır. Fakat g0rmemczlik
ten geliyor, çocuğun viıcudu ile a -
demi vücudü nnun iiçin ıtamamen mü 
savL Bir kaç defa nazarı diklka~ini 
ceThctmeyi dü.şündüm, ~onra vazi -
yetin büs'bütün acılaşması ihtimali -
ni düşünerek vaz geçtım. Ne yapa
yım bilmiyorum.» 

* Bu okuyucwn !beşeriye-tin şimdi-

- Bana öyle geliyor ki üvey ço
cu&runa karşı biraz lılkayıt davran -
maktasın. Belki yamlıyorwn amma, 
gÖ'le çarpabilir. Bu taktirde saadeti
niz üzerinde bir leke teşkil edebilir. 

Şeklinde \bir mütaleanm faydası 
olmamak mümkün değilrlir. Fakat 
bu fayda da nisbidir. Çocuğun yalı 
moktebine gidebileceği zamana ika -
dar tahammül edeceksin. 

* Şişlide Bayan Beyza~: 
Ben olsaydım, saçlarımı kır bıra -

kırdım. Boyadığınıza hata etmişsi • 
niz, kocanız haklrdır. 

TEYZE 

yo!su-ırlur.» ..demiştir. lcrü demir ~ece?eıre yerleştiıiyQr r 

Hak-im, paranın Noterliğine yatırı • lar, mijhürlüyQrlar ve kızaklara atlıya 
hp yatın.bnadığınıın sorulmasına kanır rak Dragon dağına doğru yolfaruyoır -
vermi.şt'ir. )ar .. Biır müddet sonra da elleri boş o

larak avtlet ediycmlar. 

Müteferrik : 
3 Kanunusani: 1905; General Nogi' 

§ehTiı işgal eyliyor ... J aponlar kın1ımış 
sil!iıhları, ıtoplan teslfihı aiıyardar . . . El -

D ünkü hava vaziyeti 1.crin~ .pdk. az müh'immat geçi~Ol' ... Fa· 
Rasathanenin verdiği malumata kat müstahkem mevıkim ha~nesiniı b.iır 

göre dün hava ısınır gibi olmuştur. A- .türlü fbulaınıyQı_:lar ... 
" ··h l"' .. 10 ··k furt ATtihu.r adeta pertavsız iılıe ara· 

zamı su unet ı ye, asgarı a yu - B 'L-.-· h ı.n.. d 1 ·· 
1 · · R ·· .. J d 1 () nıyor... u uUL.ıne al\llUn a ne eır ooy 

s~ mıştır .. uzgar. o. ostan saatte lenınıiyar !ki... K~ Ruslar tarafı:ntlan 
kılometre ıle esmıştır d · d'':.:rı..:~ıu·· w •• •• ıı.t • b" b" · enıze UA•u u.gunu, ı=rnı ır ecne ı 

Önümüzdeki günlerde memleketi- rat:ış_m!i!3ilteıre veıılıdi~ söylüyur, fa· 
mizdc hava ekseriyetle kapalı ve ya- kat şayialmm ıWç lbiri doğ;ru çııkınıyoır ... 
ğışlı geçecek, rüzgarlar umumiyetle ce . 20 Şu-baıt 1908: Sen Petersburg diva
nup istikametinden orta kuvvette ese· ,nı lharb~ General Sboesseli idama malı· 

Eski Sovyet Harbiye Konıiseııi 'f1 
ki öirkaç sene İstanbulda yaşadııc:,& 
sonro Norveçe gitmiŞ, fakat b~ #J 
det sonra bu memlelretiı terke ~ııvoJ 
edi1lırn'i:şl.i. 'Droç'kıi bunun üzerine bırÇ9 ı 
başka hükfuneilere toprak1nNnd3 Y ~' 
şamak ürere mürocaat etmliış, fak!l\#' 
bu1 ıolunımamı.şlıı. .Bu arada yalnız.!\~ ).f 
sika izin verın'iŞti. Resm mtz Tro-Ç .ıs 
Metksikada husu.~1 ıkat.ip~rilc b.rl ' 

cektir. ,kCun ediyor ... Kaleyi ıPCk çabuk teslim gösteriyor. 

r 



Tarihten sayja!ar: 

Tğ • • 
nıç n e nası 

u? an ol 
* * .. Karlı dağlarda ve fırtınada yolunu kaybetmişti. Akşam da 

oluyordu. Bu sırada uzakta bir kulübe ve kulübenin önünde 
kara entarili yalınayak bir papaz gördüler. Papaz : "Sana yol 

· gösteririm. Fakat bir şartlaf ,, dedi 

Yazan : Turan C•n 

Sarp bayırlarda, uçurum kena1'la • 
rırva:a durmadan gidiyordu. Atını ba • 
t~ hızlı, hazan yavaş sürüyor; önde 
Ctden :küavuza dikkatle bakıyordu. 
'Yanında !beş atlı daha vardı. 
lrepsinin de gözl1eri dört açılmıŞtı. 

liepsi de !buralardan ç:kmak, obaları • 
na dönme'k için yol arıyorlardı. 

Fakat bulamadııkları anlaşılryordu. 
'l'uğruı Han en sonra sabır~ızlandı: 
- Hey! Nereye gidiyor~mn? Gitıtiği· 

il~ Yeri biliyor musunı? Beni nereye 
gotüruyl>rsun? 

Diye haykırdı. 
l<ıravuz gerı doııdü. Yi.izi.ı bemlbeyaz 

0lrnuştu. Burnu, !kulakları soğuktan 
donmuş gibiydi. 

- Umarım ki şuradan dohrru yola 
Çı'karız; b"raz daha ınanmanı7ı yalva
tırıın büyük Han! 

Diye titrek bir ~-k? ce,·ap verdi. 
1'Ut,ö-rul Han başını salladı: 
- Haydi bakalrm, yilrü öyleyse!.. 
Yeniden yollarına devam ettiler. 

le 1:er tarafı kaplıyan beyaz kar göz • 
ti· lkamaştırı~rou. Yağmak.ta devam 

~Yor; 'bir türlü kes:lmek bilmiyordu. 
\.l:zgar hızlanınca karları savurmağa 

~ladı. Dar geçitler, buz tut.muş dere· 
'erden geçiyorlardı. Kılavuzun şaşır • 
~ış olıd'uğwıa, arkadan gelenierin de 
~ç bir ~~ bu?amadık!arma artık şüp· 

Yoktu. 
1'uğruı Han üç dört yüz kiı;i ile Orıta 

Asyanın bu yalçın ve karh dağlarında 
~va çf.ı:.nıış; av p~:nde koşaı·kt'fl adam
barını kaybetmış, altı kiş: ile birlikte 

1 
Utalara dü.şmüştü. Karlar bütün yol· 

al'J. ve izk?ri kapadığı için k 1lavuz bile 
Şaşı_rznışt.ı. Neredeyse akşam olacak; 
~tanlık çökecek, gittikçe artan lkar ve 
~~tınada kurt sürülerinin hücumlarına 
grıyacak., kim bilir ne olaca kıtı? 

" .. Tuğrul Han gittikçe ümi~.c;ızliğe dü~ 
"u~X>rdu. 
ka/\:tını ileriye, sağa, sola stirüyor; fa • 
s t o da yol bulamıyor; da~l<ırın ara · 
lnctan bir türlü çıkam1yordu 

J 'Yanındaki alh!arı şuraya. buraya sa
l\r~ı iyor; buruardan da bir fayda ol • 
trıl.\YQrdu. 
Ağaçların dallarında birik.rı kar kü· 

releri rüzgardan savruluyor: yamaç • ;?'da !biriken yığır"ar aşaoı,·a doö-ru 
~\.'arlanarak çığ Jıalin'i alıyordu. Ba · 
b n ıkQcaman bir t~pc kadar· büyüyen 
t U çığlar altın.da ka ·:nak ve ölmek ~ -
etı bile değildi. 

* b· Bu sırada yanındaki atı; ardıan biri 
ır Yamacı gösterdi ve baÇırdı: 
;. o:~~a bir ku·ube var ... 
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• u but un açıkta kal.maktan~a oraya 
~nmak her hal'de daha iyi olacaMtıı. 

l'l' aştan yapıl'mış olan alçak kul'übe-
111 k • ta '1ısı açıldı ' .... uzun .Krıra hır en· 

lıJer~p · \ ıniş ~an, başında kaı a bir tak· 
u l'nan yalın ~ak bir aciFım çıktı. 

't-..1\: ıl Han h m~ atını oraya doğ· 
• ı.ı. su •.. 

\.1, 

li(' ' K ., . b ed 
g ·,.:ı cra \ ı rın d as!nrı ner en 
ı,{,1;.? 

Tuğrul Han, verdiği S'Ö?.Ü tutan bir 
adamdı. MemJ~ete gelen hıri<ttiyan ta
cirlerden bir kaçını çağırdı. kendisin1 
ö'ümden kurtaran adama old1ığu kadar 
o adamın dinine de borçlu olduğunu 

söyledi. 
- Hıristiyanlığın esasları nedir? 
Diye sordu. 
An!latltılar ve vaftiz edilmeksizin hı· 

ristiyan olmanın mümkün olmadığını 
öğrendi, vaftizin mutlaka patrik veya 
papa tarafından lbu işe ıfümıur edilen 
papaz vasıtasile ve mukaddes su He ya
pıldığını da ona anlattılaT. Ha~buki 
memlekette böyle llf.r papaz ve su yok· 
tu. 

-Ne ~anı • yapacaksı 1? Bu havada ve bu Şimdilik tacirlerin birinden bir incil 
<lnda ne arıyorsun buıada? aldı ve bu kitaba her gün hürmet va • 

Sayfa 7 
= = 

Siyasi tetkikler . . 

ist·n "* •• e esı gu 
geçtikçe arpa sarıyor 

'ngilterenin tahkikata gönderdiği hey'et azalan 
" Biz meselenin bu kadar vahim olduğunu tahmin 

etmemiştik ,, diyorlar 

u R j Y E 



a SaJfa 

Piyangodan 200,000 lira 
kazanan iht_iyar kapıcı 
-----------------* • ~------------------: 
İhtiyar "Tali kuşunun başıma konacağını rüyamda 
gördüm. Gazetelere basılmak üzere resmim~ hazır
lattım. Yap_<:_~?ğzm evin arsasını da seçtim,, diyor_ 
(Baştarafı 1 inci. sayfada) 1 

rarları hakkındaki sorg..,];oırımıza ver -
dikleri şayanı dikkat ce:·•·ı.pları munta· 
zaman okuyor musunu;;:o? 

Bu birbirine hiç bcnzemiyen haki
ki hikayeler, ve cevaplar içinde insa· 
na öyle zevk, öyle alaka verebilenler 
var ki, onların gazete sayfalarında u· 
nutulup gitmesine kıyamazRınızl 

Kurnaz bir el ve usta bir kafa çı
kıp ta, o hikayelerin en özlülerini a· 
yıklayıp bir broşür haline soksa, fakir 
edebiyatımıza, hakiki hayatın bir par
çasını sokmuş olurdu. Ve kaniim ki bu 
okuyucu kıtlığında bile bu orijinal e· 
ser, piyango biletleri kadar kapıfılır· 
dıl 

Bu satırları ben, 22 inci tertip ha
va piyangosunun son keşideainin dün 
çekilmesi münasebetife yazıyorum. 

Ben dün gene, talihli müşterilerine 
müjde yetiştiren kişelerin ıahiplerile 
birlikte dolaştım. 

Duyduklarımdan, gördüklerimden 
evvel size kısaca, dünkü piyangoda 
yüzleri gülen bahtiyar vatandaşları ta· 
nıtayım: 

200,000 lira kazanan 22046 numa· 
talı biletin bir parçası <1Nimet» kişesi 
tarafından Kapalı çarşıda mobilyacı 
Zeki Altara satılmıştır. 

15000 lira kazanan 2i4:30 numara
lı bilet de, Nimet kişesinden, Maltepe 
askeri lisesi zabitanı namına. alırı mış· 
tır. 

Ayni kişe, 20000 lira kazanan bi· 
Jeti de, Beyazıtta, Katip Sinan mahal
lesinde, T atlıkuyu caddesinde ikbal 
çıkmazında 2 numaralı hanede oturan 
ve Çakmakçılarda 36 numaralı Mavi 
gömlek mağazasına sahip bulunan 
Bay Mahmuda vermiştir. 

T arakçılardaki Türk ampul fabrika· 
~unda çalışan beş genç kızın, «Zengin» 
kişesinden müştereken aldıkları bilete 
de 200,000 lira isabet etmiştir. 

200,000. liralık büyük ikramiyeyi 
kazanan biletin bir parçası da <tKe1denı 
kişesi tarafından Altıncı dairedeki 
Kuble apartımanının kapıcısı Nezarete 
satılmıştır. 

Kütahyada manifaturacı Vehbi, Ye 
ni postanede, Türbe sokağında H nu· 
marada Recep ikiyüz biner, Lülebur
gazda fotografçı Ha~an, Geliboluda 
balıkçı Lebulu 10,000, Fethiyede kah· 
veci Mehmet 15,000 ve Adanada tü· 
tüncü Mehmet de 40,000 lira kazan-

.. 
Büyük ilmun.İyeyİ kazanan ltet senç 

kızdan F ortune 

sip hissesini sattı: Beş ark.ada~ kaldık. 
Şimdi en fazla dövünen, hissesini hu 
sabah satan kızcaiız. Onun halini gör
dükten sonra, milyon verseler, kat'i· 
yen piyango bayiliği yapamam. Çün· 
kü: «Ya büyük ikramiye vurursa!» 
diye, biletim satmaya elim varmaz! 

Dün 200,000 lira kazanan mobil
yacı Zeki Altar, kişeden paralarını a
lırken, yanına sokulup, kazandığı pa
ralarla ne yapacağını öğrenmek istiyo· 

dum: 
- Benim! 

Beni tepeden tırnağa kadar süzdü, 
sonra, sağ yanına uzanıp bir zarf çek
ti. İçinden bir fotograf çıkardı: 

- Al, dedi, ben bu resmi, bugi.in 
sana vermek için çektirmiştim. Sen 

mışlardır !. rüyaya inanır mısın? 
200,000 lira kazanan beş talihli kı- _ Hayır! 

zı çalıştıkları fabrikada bulduk. Kız· _ Hata... Bu kafada gidersen çok 
lardan F ortüne, kişe sahibini görür kaybedersin ı Ben ibir gün piyangoda 
görmez tanıdı, ve, büyük bir heyecan l kazanacağımı rüyamda görmüştüm. 
içinde: O rüyadan sonra., tam iki sene, aç kal-

- Bize mi? diye bağırdı... dım, meteliksiz dolaştım, fakat bileti· 
Bizim fabrikaya girişimizden az ev 1 mi aldım. 

vel, kıymeti 2 liradan derhal iki yüz Ben ağzımı açacak oldum, o fırsat 
bin liraya çıkan biletin beş 8ahibesin- vermedi: 
den biri, arkadaşlarından birisinden, i- _ Dur ... Zahmet etme ... Ben senin 
ki lira borç istemiş, ve: bana ne soracağını biliyorum. Bu pi-

- Bugün, demiş, büyük ikramiye· ynngo işile derinden derine meşgul ol
yi kazanacağımız muhakkak. Müjdeci duğum için, gazetelerde ne yazdınızsa 
gelir gelmez, sana istediğim ikj liraya okudum. Resmimi bile hazırlayışım· 
mukabil beş lira vereceğim! dan da mı anlamadın? Şimdi bana: 

Bu talebe, ve bu sözlere muhatap o- _ Bu paraları ne yapacaksın? diye 
lan kız dudak büküp gülünce, beriki soracaksın~ Bu paranın yeri iki sene
kemali ciddiyetle cevap vermiş: dir hazır. Yaptıracağım evin arsasını 

- Sen bilirsin? fakat yarım saat bile kestirmiştim. 
•onra pişman olursan karışmam! Sonra hala ağlayan karısına dön· 

Bunu bana anlatan F ortüne ilave dü: 

ediyor: _ Sus gayri sus ... dedi. ccBizim e· 
- Zavallı ıkızcağız, parasının hava· fendi zenginledi. Bir kokorozlu tango 

ya gideceğini sanıyordu. Havadan pa· ile evlenir de beni unutur !n diyorsan 
ra kazanacağını ne bilsin? yanlışsın. Ben bu günleri sizler için 

Ve elinde sıkı sıkı tuttuğu bHetin gözledim. 

garip macerasını anlatıyor: Bize göz kırparak güldü: 
- Bu bileti biz, on arkadaş ortak _ Yeni kanun olmasa, belki şeyta-

almıştık. On kızdan dört tanesi, hisse- na uyardım. Fakat şimdi bu yaştan 
]erini bize sattılar. iki saat evveline sonra bir halt edip de devlet kuşumu 
kadar altı ortaktık. Halbuki tam pi· abukatlara mı yedireyim? 
yango çekilirken birisi daha ümidi ke· ~aci Sadullah 

SON POST~ 

- O mu? .. BudaJanm biridir. 

Aslanla karıı karşıyı 
Anıla tıyoııd'u: 

- Yi.crüıyordum: Biırdenlbire tkarŞıl 
ma bir as lan çıktı. Düşünün ne tüfe " 
ğim var, ne tabancam. 

- Ne yaptın? 

- Ellerim i cebime soktum. As1an1 
d ik/katli dikkatJ:i baktım. Sonra get 
döndüm. Uzaklaştım. 

'1 - Aslan sana birşey yapmadı :mı· 

- İnsan hemcinsleri aleyhinde fena şeyler söylememelidir. 
- Yapamazdı. Canlı aslan değildJ. 

As1an hey~ke1iydi. 

\ 

' ( 

·( 

- Evlendiğimizdenberi bana ne 
aldın ki 
- Ne mi aldım. Seni aldım ya .• 
Daha ne umardın ki! 

- Deniz ne kadar fena köpürüyor. 
- Bu da bir şey mi? 
- ????? 

Çocdk dei ll 
Sinemanm 'kapıcısı, sey.i.rcinin ka-r· 

sısına dikildi: 
• - ÇocukJa sinemaya gelmek yaook-
tır. 

- Peki ama önümüzde çocuklar o· 
turmuşlar. 

- Bakayim ... Ha onlar mı ... Onlar 
çocuk değil Bayım, sinema sahıiıbinin 
oğullan. 

Karı'°' 
- Karım öyle tuhaf ki su içmeme bi· 

le .karı.şm 
Muhatabı, ayyaştı: Cevap verdi: · 
- Benim karım daha tuhaf, su iç· 

mememe bile karışır. 

Elblselerfmlz 
Terziye bir elbise diktiriyordu. Son 

prova yaprlırken sordu : 
- Elhiseyi ne valkit alacağım. 
- İ.tk ta'ksiti verdiğiniz zaman! 
Düşündü: 

- Ben altı ay elbisesiz mi gezece • 
ğim? 

Mektepte 
Muallim ıtalebeye sordu: 
_ Dört ıcyaldı hayvanlardan birinin 

adını söyle. 
Talebe cevap veremedi: 
- Mesela tavuk d'ört ayaklı mıdır? 
- Evet. 
- Nasıl olur? 
- İlki tanesi yanyana gelioce dört 

ayaklı olmaz mı? 

Alamazlar ld 
- .Erkeklerin çoğu sokakta şapka giy 

meden geziyorlar. 
- Onlar evli erkekler olacak. 
- Karıl'arına şapıka almaktan ke.n, 

dilerine alamazlar ki.. 

- Benim kalbimi ne vakit okuya· 
caksınız? 

- :Macera romanlan okumaktan 
hiç hazzetmem! 

- Artık şarkı söylemiyorsun? 
- Doktor menetti. 
- Üst katınızda oturan doktor de· 
ğiI mi? 

Ne de tatb 
İki çocuktuk arka<laşı karşılaştılar: ., 
- O eski zamanları hatırlar mısırı· 
- Hatırlamaz olur muyum?.. 5etı 

hep benim zıpzıplarımı ç:ılardın!. ,. 
- Ha bir defa da ben sana bır tdC 

me atmı.4'tım. 
- Ev;t evet ben bu yüzden bir o:j 

' ıı.· yatakta hasta yatmıştım. Ne tatlı ı 
manlardı değil m~? ,,,. 

Asla . 
Sa·rıhoşa söylediler: 
- Senin aklın fikrin rakı kade'.hifl' 

de kalmış. 

Sadıo~ dtiraz etti: T 
- Asla, ben kadehimi sonuna 1' 

dar boşa l't ırım. -İı~İ~;kaynanam köpüriirken·bir ıörseydiniz .. Bu yanında hiç kaili'. 
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Solda:....:· Llat.._t man*m ta• 
kun, Gaıwıitlr oll 
l'a.k lAcl~ elan • 
teı kon~r. 
Şapka llGivwt Jıa 
•ırdandll'. 

M 
o 
D 
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Yuikarıda (sağda) -
Açık lacivert yünlü .. 
den cöğleden sonra• 
elbisesi. (Garnitür) ü 
fantezi beyaz (pike) 
dendir. 
Yukarıda (so-lda) -

Beyaz pike ile süslü 
( organza) ceket, siyah 
{krep) ten etek. 

SON POSTA 

Güzelli.k bahisleri 1 
Kadın güzel olmazsa da 

yine güzel görünebilir 
Bazan pek güzel, hatta hiç güzel ol

madıkları halde eşsiz bir güzel kadar 
hoşa gitmesini bilen öyle kadınlar var

dır ki bunların bu muvaffakiyete hangi 

yoldan ve nelerle eriştiklerini merak 
etmemek mümkün değildir. İngiltere-
nin en büyük gazetelerinden biri bu 
sır ve saadeti keşfetmiş bulunan üç 
bayanla millik.at yapmış, onlardan gü
zelleşmek için neler yaptıklarını öğren
miştir. Mis Gertunde kendine hAs usu
lü şöyle anlatıyor: 

cBen makyaja fazla düşkün değilim. 
Maamafih lüzumu kadar hoyanırım. 

Ve bunu ihmali affedemem. Benim tu
valet malzememin en mühim kısmını 
küçük, büyük, yumuşak, sert bir çok 
fırça teşk~1 eder. Mesela: Akş;;.m mak-

yajımda daima gözlerimin köşelerini 

boyarım. Bunun için küçük ve yumu -
şak bir fırçam var .. Bu fırçayı dudak 
boyama sürer, bununla gözle .. ımin kö
şelerini boyarım. Çünkü ben yüzümün 
her tarafını boyamayı sevmem. Yalnız 
dudaklanmla gözlerimi boyanın. Bun
ların ayni renkle boyanması soluk bir 
yüz üstünde hoş bir tesir yapar Dudak
larım için en ziyade göze çarpan rengi 
seçerim. Gözlerimin köşelerme de ayni 
rengi severim. Fakat göz kapaklarımı 

cgri> ile .gölgelerim. Kirpikierimi ri -
mel - maskara sürmeyi de asi.a ihmal 
etmem. Tuvaletimi daima sokağa çık -

madan yarım saat evvel bıtirmiş olu -
rum. Bu müddet içinde makyaj daha 

Dört muharrir iş arıyor : 2 

MÜDÜR OLSAYOIM 
~~ ' 

Müdür olduğum gün bugünkü fs • 
metten büsbütün başka ismet olur -
dum. Beni tanıyamazdınız. Çünkü o 
~adar tanınmaz bir hale gelirdim ki: 
Değil şu bu, kendim bile kendimi ta -
nıyamazdım. 

Müdür olduğum gün, eski dostla • 
rımın, eski komşularımın, eskiden bil
diğim ... tanıdığırrun, herkesin yüzlerine 
bir daha bakmamıya, selamlarını bir 
daha almamıya yemin ederdim. 

dım ki. 
- Muavinim ei.zainiz öyle mi} 
Sözünden, muavinim ne demek is

tediğimi anlardı: 
- Nasılsa muavin olmuşsun fakat 

ben seni odacı diye kullanmam . 
- Evet bendenizim .. 

EJlerini oğuşturdu: 
- Emirlerinize muntazır bekliyo· 

rum. 
- Kalemı;ri gezmek istiyorum. Şef 

leri ve memurları yakından tanımak 
isterim. 

/ tabii hal alır. 
~ ...................... ..................................... . . ............. ~ ......................... ...... .... 

Müdür olduğum gün, her halde bo· 
yum bir karış büyürdü .. Sikletim beş 
on kilo birden artardı . Ve azametim .. 
On~ hiç sormayın. Müdürlük payesile 

Beraber odadan çıkardık. Beraber 
dedimse yanyana değit, ben önde, mu· 
avinim benden dört adım aeride. Me· 
murları ve şefleri tanımak niye mi 
yarar? Doğru, ıbir- feye yaramaz. Fa· 
kat ben memurları, şefleri tanımali 
için değil kendimi onlara. tanıtmak i • 
çin gezmeye çıkmışımdır. Kapılar a· 
çılırdı: 

Bahar 
Elbiseler i 

J Ağzınızın biçimi yüzünüze uymalıdır birlikte üzerime gelirdi. · 
Müdür olduğum gün, müdürü ol -

duğum yere, oranın hususi otomobi
lile giderdim. Beni görenler birıbirleri
ne gösterirlerdi: 

Sağda - Sade bir tayyôr. Ceketle 
füp bi.ıibirine uygun iki ayn renkten 
Yapılıhıştır. Kolların omuzlara gelen 
kısmı bu bahar modasında da kabarık
tır. 

So1da - Sade bir rob. Eteğı belden 
İtibaren plili. Yuvarlak kapalı yakası, 
korsajının sadeliği vücudu çok genç 
IÖstemıektedir. 
------· ----·· .. ™ .......... ---- -

[~Biraz da yem ek 1 
Midye pi"i kisi 

İri bir soğanı halka halka doğrayı -
llız. Bunun için taze soğanın beyaz yer· 
lerini de kullanabilirsiniz. Ufak b!r ha
vuç, bir kereviz \'e bir maydanoz kii -
künü rendeleyiniz. Buna üç be~ diş 
sarnusağı da katıp bol zeytinyağıncla 
sararıncıya kadar kavurunuz. Sonra 
~iraz su koyup yurnuşay:ncıya kadar 
aynatınız. Biraz maydanozu ince ince 

doğrayıp içine katınız. Tuzunu koy -
llıayı da unutmayınız. Bir iki dakika 
d~~a kaynadıktan sonra m !dye ;çleri
rıı ıçine atıp midyeler pişinciy~ kadar 
ateşte bırakınız. 

Bir tane pata'tesi haşlayıp iyice kı -
2.~r_tınız. Buna b ir kahve ka~ ığı un ve 
Pılakinin suyundan biraz katınız. Be · 
r~ber karıştlnp pure yapınız. Top top 
0 mamasına dik.kat ediniz. 

Pilaki piştiği zaman bununıa birlik-

Ağzın ~üzell'iği için dudakların iyi 
boyanmış olması kafi değiklir. Biçimi- " 
nin yüzün biçimine uygun olması şart
tır. Her güze} dudak her yüze gitımez. 
Yüzü.ne giden ağız biçimini ibulmak ıa
zımdır. 

Umumi ibiT kaide olarak ağız biçimi 
ile burnun biçimi arası.nd'a sıkı bir mü
nasebet vardır. Burnu biraz yukaıTıya 
kalkık olanlar, fürt dudaklarını alt du.
dakilla!rınıdan <laha koyu ve daha ılra·lın 
boyar1arsa kendilerine çok yaraşıx. Bi
lakis burnunun ucu biraz aşağıya doğ
ru inik olaın1ara alt dudağın üs4tünden 
daha kalın olması iyi gider. Bururuarı 
ne mik, ne de kalkık olmıyanlann her 
:iki dudaklarını ayni kalınhkta boyaR 
maları lazımdır. 

Bu, umumi bir güzellik kaidesidir. 
Eğer kaide haricine çıkarak orijinalite 
yapmayı isterseniz o zaman bu söyı1e
dik1erimi.ı.'in tam zıddını yaparak göze 
çarpmalısın.ız. Fakat hiç bir zaman iki
sinin ortasında kalmayınız. Mesela: 
kalkık !burunlu olıduğunuz hal'de iki du 
dağınızı biribirine müsavi boyamak -
tan çekininiz. 
Ağzın, umumiyetle yüzle ahenık yap

ması için de bazı esaslar vardır: Sine
ma aııtistlerinden (Jean Krowford) un 
ki gibi dört köşe ağızlar, dahcı. ziyade 
yanakları çökük, çene kemik1ıe.ri köşe
li ve yüzünün bilhassa alt kısmı kuv
vetli, saçları siyah ve renkJeri esmer 
olanlara iyi gider. Bu şP.kil dudakJar 
(.;.'.hududu) renginde boyanmalıdır. 

Yuvarlak ağ12lar yüze çok gençlik 
verir. Çünkü daha ziyade çocuk ağız
larını hatırlatır. Fakat bu türlü dudak 
lar ancak yüzleri yuvarlak. gözleri u
fak ve daima güien, beyaz tenH kadın-
1.aıra yaraşPr. Saçlann renginıiln ehem
miyeti YQktur. Bu §ekil ağız yapmak 
isterseniz ya portakal yahut ta çilek 
....... . .... --· .. ... ..--..... .,,,... ...... -·--
te tabağa alınız. Yerken üzerine lirr.on 
sıkınız. Pilakinin suyu ne fazla, ne de 
pekaz olmalıdır. 

Fındıklı çörek 
Bir kaba 6 yumurta kırınız. İçine 

350 gram toz şeker katıştırıp iyice çal
kalayınız. Buna 350 gram fırıdık, 350 
gram üzüm ve yarım kilo unu ilave e
dini z. Tekrar iyice karıştırınız. Bü -
yük bir tepsiyi yağlayınız. Evvelce ha
zı rladığınız fındıklı unu bu t·~psiye bo
şaltınız. Kalınlığının iki parmaktan da· 
ha fazla olmamasına dikkat ediniz. 
Tepsiyi fırına yollayınız. 

DE 
cor-

- Filanca yerin müdürü .. 
Ben bunların hiç birine bakmaz • 

dım .. Otomobil dururdu. Şoför atlar, 
kapıyı açardı. iki büklüm beklerdi. O
na bakmazdım. Fakat iki büklüm ol -
duğu için içerlerdim. isterdim ki yere 
yatsın ve ben yanından geçerken öyle 
kalsın 1 

Dairenin kapıları, sanki makineymiş 
gibi birdenbire açılıverirdi. Şapkamı 
bir odacı, bastonumu bir odacı, eldi • 
venimin bir tekini bir odacı, öbür te
kini öbür odacı alırdı. Ben içeriye gi • 
rince kendimi bir karış daha bityü • 
müş, kilo daha artmış hisseder -
elim. Ben basınca, yerler tiril tiril tit
rerdi. Asansöre gelirdim. Asansörcü, 
asansörün kapısın açar; dışarı fırlar -

j dı. I·l:le ~u asa~s~r .hiç hoşum.a git -

ren.g'ine boyamalısınız. mezdı. K~~~ gıb~.bı~ yer .. tık. ış ola -
Çok ince dudaklı ve oldukça büyük rak asansoru degıştırmeyı bır salo~ 

ağı'2llar kimseye yakı.şrnaz. Yüze ne iyi kadar büyük, konforlu mükemmel bır 
bir mana, ne de gençlik verir. Bilakis asansör yap;·-:mayı düşünürdüm. 
hem çiıikıin gösterir. Hem de ihtiyarla- Asansör dururdu; ben çıkardım. 0-
tır. Bu biçim dudak boyamakltan çeki- dam karşımda beş adım atsam gire -
niniz. ceğim. Fakat bu beş adımı atmak ba-

Dudak şeklini seçtikten sonra geri- na tuhaf gelirdi. Koskoca bir miidür 
ye'boyama işi kalıyor. Kendine yeni by beni adem gibi yürür mü ~·· Ama 
ağız çiı.mEAde, dudağı olduğu gilbli bo- çar na~ar yürürdüm. Ve yürürken ak
yamak arasında büyük bir farlt yok -. lımdan şu tarzda projeler geçerdi. 
tur. Yalnız birinci~ tabii bir lhudu;t, _ Yaptıracağım asansör , esasen 
bulunmadığı için bu hududu ince bir. kendime mahsus olacağı için doedoğ
kalemle !kendiniz çiımeye mec-bursu • 
nuz. 

önce bir bezle ağzınızın etrafını iyi
ce silip kurutunuz. Hele ü9t d~ağın 
üstü ne kadar kurutulsa zarar eıtrnez. 
Çünıkü: yüzün en ziyade i~leyen kısmı 
old~ için kuru!uktan buruşması teh 
likeeiı yok.tur. Sildikten sonra dudak.la
rı.nıza vereceğiniz şekli çizersiniz. Bu 
çi~in içini boyarsınız. 

Sonra bolca pudralanırsınız. Pudra 
yağlı ruju daha ziyade tesbit eder. Bu 
pudranın üstüne yeniden bir ruj geçi,. 
rirsiniz. Rujunuzun ucu kat'iyyen yu
varlak olmamalıdır. Ya sivri, yahut 'la 
kesik olımalıdır. 

Büyük tir ağzı küçük göstermek ça
relerinden bahsetmiyoruz. Çünkü: şim 
di ibüyük ağız pek modadır. Ve ne ka
dar ıbüyük olursa olswı hiç bir ağız 
çirklin sayılmamaktadır. 

ru odama çıksın! 
Derdim. Oda,......., (Yirerdim. Zile ba -

sardım; odacı gelirdi: 
- Kahve! 
Kahvemi içerdim. Kalemleri dolaş-

mak lazım. Gene zile basardım: 
- Muavinim gelsin! 
Bu sırada telefon çalınırdı: 
- Alo, ben müdür 1 
Ve şaşardım: Müdür kelimesi bu te

lefonun dar borusundan içeri acaba 
nasıl girebilirdi. Bu muazzam kelime 
telefon tellerinden geçerken teller na
sıl olur da azameti altında İncelip in· 
celip kopmazlardı. 

Muavin gelirdii eritici bir bakışla 
onu yukardan aşağı süzerdim. 

- Muavinim sizsini;z öyle mi? 
Bu sözü söylerken öyle tavır alır-

• 

- Kalem şeflerinden bilmem kim: 
- Memnun oldum. 
Adam elini uzatırdı. Tabii ben bu 

uzanan eli aıkmazdım. Adamın eli mu· 
allakta kal'mış olurdu. 

- Siz buranın şefisiniz öyle mi? 
- Eveti 
- Evet 1 Burada çalışanlar da me· 

murlarım. 
Memurlara göz gezdirirdim: Külüs· 

tür külüstür adamlar.. Hepsi haşlari 
önlerine eğik çalışıyorlar. Gözüm dalc· 
tiloya ilişirdi. Çirkin bir kız: 

- Bu kalemde bazı tahviller yap· 
ma.k mecburiyeti hasıl olacak. 

Şefin yüzü sapsarı kesilirdi. Me· 
murlar tir tir titrerlerdi. Daktilo afal· 
lardı: 

- Buradan çıkalım. 
Bir başka odaya girerdik. 

- Filanca kalem, şefi: 
- Memnun oldum. 
Şef yerinden birdenbire kalkmak 

istediğinden kolunu deftere çarpar, 
defteri yere düşürürdü. Sorardım: 

- Eliniz tutmaz mı sizin~ 
Bu sefer dili de tutmaz olurdu. 
Memurlara bakardım: Gene öyl4! 

külüstürler. Daktiloya bakardım, bır 
daha bakardım. Gözümü ayırmazdım. 
Sapaatı saçlar. Bembey~z pürüzsüz bir 
yüz. Muntazam bir vücut. 

Odadan çı.kardım. Kendi odama 
giderdim. Muavin ayakta emirlerimi 

beklerdi: 
- Bana bir daktilo gönderiniz. Ba

zı mektuplar dikte edip yazdıracağım. 
- Emredersiniz. 

Devam ederdim: 
- Ha şu ikinci girdiğimiz odada 

bir daktilo vardı. Onun işi az galiba o 
gelsin. 

Muavin çıkardı, daktilo gelirdi .. 
Ertesi gün vazifeye gitmezdim. Çün· 

kü vazifeye gitmeme imkan yoktu. Bir 
gün evvel tetıkik seyahati yapmak lü
zumunu hemen hissetmiş ve o gün 

• eksprese atlamış olurdum. 
ismet Hulusi 
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i e is m ve hüviyetinin gizli tutul ası ı arzu eden işte Tek Kollu Cemal'den aldığı 

22046 numal'alı biletle • 

kazanan talihli müşterinin Tek Kolluya hediye 
ettiği buketle beraber yol adığı mektubun 

s ret.ni lôtfen okuyunuz • 

. 

Uğurlu Bayiim Tek Kollu Bay Cemal : 

0.000 lira 
kazanan 6 ncı ketlde biletinin 

FOTOÔRAFI 

Çok şanslı gişenizden inad edercesine iki sene bilet aldım. Son tertipte 
bilet intihabını size bırakbm. Uğurlu elinizle siz bana bilet çektiniz ve bu 
gün de tek kolunuzla 200.000 lirayı sayarak. verdiniz. Sonsuz teşekkürle· 
rimi sunar ve isim ve hüviyetimin mahrem tutulacağı hakkındaki sözünüzü 
tamamen tutacağınıza emin olarak ~aima muvaffakiyetinizi diJerim. 

imza; ........ . 

Maltepe Atış Mektebinde 
aslan Türk zab·t· Bay Hikmet 

22 30 No. b·ıet e 

Yeni tertip biletler için ... on günlere kalmayınız 

Adres: 

EminönO-Koşe No. 57 
Tek Kollu Cemal Gişesi 

Sahibi 

1 lstanbul Belediyesi 1ıanları 

1 
1 

Senelık mu
hammen 
kirası 

1 
tık 

teminat --

• CEM L OVEN 
DiKKAT: Hiçbir yerde şube~i yoktur. 

Antalya Umumi Nakliyat Türk Anonim Şirketinden: 
Müessesemizin şimdiye kadar muhterem halktan gördüğü rağbetten kuvvet alarak 

İstanbul ve Ankara halkına da bir hizmett~ bulunmak üzere 

Floryada Florya çarşısında 1 lh. !ı dOkkıtn UstOnde iki odalı 
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" Şehiriçi ve civarı nakliyat servisi,, açmıştır. 
Bu ıube gerek ıehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak eY eşyası nak.lini 

ve ambalajları kendi vasıtalarile şiı ketin şiarı olan 
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yukarıda senel'k muhammen kiralan yazılı gazino, bahçe ve dükkanlar birer 
sene müddetle kiraya verilmek ili.ere ayrı ayrı açık arthnnaya konulmuşlardır. 

Şarlna. e.!eri Levazım Müdürlüğ~de görülebilir. istekliler bizalarmda gösterilen ilk 

temir.at makbuz veya mektubile beraber 14/ 4 /937 çarşamba .-ünü saat 14 de Da· 
imi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1800) 

* * 
Kesif bedeli t 207 lira 50 Lr.uruş o:an Üaküdarda Ka.sıklı parkma yapılacak elek· 

tro .·1p tesisatı aç li eksilt~ye konulmuıtur. Keıif evrakı ve f&I' .namesi Leva· 
zım Mudürlüğünde cörülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
90 li~a 56 kuru,luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14/4/937 çarpın· 
ba gı..n:i aaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 1799) 

* * r.r-."tsenayi nnonhı airl<etinin belediyeye vergi ve rüsum borcunu vermediğin-
den '-,'~yı Anadolu knvnğında Umuryerinde eaki 105. 107 yeni 21 N. lı kiiğir fab
rike dört larnfı duvarla muhat ve bir kafr yazıhane ve ıene "iğir kimyahnne 
ve 21 • 1 alitı ve drvatı nbi.e t S adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat 
i~i t taktir kazn'lı kiırgir tuğlalarla muhat iki buhar kazanı bir adet a :ö1ye de· 
runı• 'n il;i torna h.••,.ahı bir adet makkap bir motör bir diramo bir buharla müte· 
hnrri1

• s·•im mnkine::i ve di<Ycr kiğir bina dahilinde 5 adet buharla müteharrik pom· 
pa, l • .. ndet hava r"'"l1<İnesi ve iki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazam ve 12/2 No. 
1ı or' Jan bölünm'·ş b·r kat üzeri galvaniz aaçla kapalı kiığir depo tahsili emval 
kanu ... ımn 14 üncti a:ddcsine göre müzayede ile satılacağından taliplerin kıymeti 
mu'l-n.,.,menesi olan 1 ~1580 liranın o/0 7,5 nisbetindeki pey akçesi olan on bin altı 

yüz on ıekiz lira e~Ii kuruıun teminatlarile birlikte 4/5/937 aalı günü saat 14 de 
Beykoz kazası Encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. (B.) (2070) 

• 

M 
E 

ile ve ucuz fiatla yapacaktır. 
M N 1 y E T 

)(Qracaat yeri : İstftnbul için. Sirkeci Ankara caddesi No. 26. 28 Teleton : 242'20 Santral 
Ankara için: Yeğea Bey cadde@. Antalya Nnklıyat Şırketi Şubesi ·relefon: 1821 

Sultanabmet üçüncü ıulh hukuk mah· 

kemeıinden: 
Ahmet ve Şakir ve Ömer ve T evfitin 

pyİan ve müt~ereken mutasamf oldukla
ra İstanbul Mabımıtpap.da Daya Hatun 
mahallesinde Hamam sokağında kain eski 
13 ve yeni 11 ve 13 No: la ve nısıf masu
ra mailezlı bahçeli otel ve miif temilatının 
izalei fUyua zunrunda fürubtu tekarrür ede
rek müzayedeye vaz'olunmaıtur. Birinci 
kuım ahfap otel: Zemin kabnda bir gofa 
ve dört büyük ve bir küçük oda ve birinci 
katta taraçalı bir sofa ve bet oda ve bir be
li ve ikinci kısım bodrum kat tonoz ke· 
merli dört oda ve birinci kat ıekiz oda ve 
bir oda ve bir hela ve zemini mermer iki 

I 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanlarJ 

Semtimeşhur ve 
mahallesi 

Cadde veya 
soknğı Nr: sı Cirsi 

Muhammen 
kirası 

Kocamustnrapaşa Arttbııcı 
Bayazıd. 

Vidin 63 Öksüzce htıtıp canıii. 5 ()() 

EyUp, Cnmiikebir. Knlenderhane 62-60 Ahşap cıımi mnhalli. 
Sultanhumamı, Hocaaltl- Sakııçme!i~Si. '·36 Bartlka. 
addm. 
Çaq;ı'da Kazıızlar. orta 54-52 J)Ukkfin. 

Mul.ıafuzacılar. 22 CHıııekılnlı küçük 
dükkdn. 

2 ()() 
3 00 

3 00 
s 00 

Yukarıda yazılı mahaller 938 · senesi 1\1 yıs niııttyeline kadar pazarlı kJıı 
kiraya verileceğinden istekliler 19 - N,sım - 9 ,7 P~ızarlesı gnnu s,rnt 15. e kadur 
Jstnnbul Vakıflar BaşmOdOrJtlğUnde Akarııt lrnlemıne geJmelerı. (20..19) 

kumalı ve mermer banyosu olan c::===============================:t 
hamam ve beluı ve ikinci kat • 
ta üç oda ve bir beli ve uçuncu 
katta iki oda ve bir ıof a ve üçüncü ahıap 
kııım zemin kat mermer dö,eli bir tatlık 
ve dört oda ve bir heli ve birinci kat bir 
sofa ve üç oda ve bir beli ve dördüncü kı
ıım bir kaı üzerine ahfap ve halen muhta
cı tamir odalar ve befÜıci kısım kargir ka· 
rıkadirn mutlak ve altıncı lusun bir kat 
iki dükkan ve yedinci kısım bir kat dük
kandan ve nısıf masura Halkalı suyundan 

ibarettir. 
Hey'eli umumiyesinin kıymeti muham· 

menesi ( 28900) yirmi sekiz bin dokuz yüz 
liradır. Birinci açık arttırması 18/5/937 
tarihine müsadif Salı günü &aat 14 den 16 
ya kadar icra olunacaktır. Kıymc~i mu· 
hammenesinin yüzde yetmit bqini bulduğu 

takdirde o ~n ihalei kat'iyesi yapılacaktır. mi senelik taviz bedeli ve ihale pulu ve ta· 
Bulmadığı takdirde en son artlıranın ta· pu masrafları müt:eriye aittir. 
ahbüdü baki kalmak üzere on bq gün müd Arttınna fftrlnamesi iıbu ilan tarihin· 
detle temdit edilerek ikinci açık arttırma· den itibaren mahkeme divanhanesine talilı 
11 2/6/937 tarihine müsadif ÇAl'f&mba gü- kılınmıthr. Talip olanların kıymeti muha1t1· 
nü saat 14 den 16 ya kadar icra kılınacak men esinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
ve o gün en çok arttırana ihalei kat'iyesi pey akçesini hamilen o gün ve saatte ls· 
İcra kılınacaktır. tanbul Eminönünde Gülbenkyan hanında 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alaka- Sultanııhmet üçüncü sulh hukuk mahkenıe· 
darlann iıbu gayri menkul üzerindeki hak. si baıka:ihinc 937 /17 No: ile müracaatla· 
larıru hususile faiz ve masrafa dair olan id- rı ilan olunur. 840 
dialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün İ· 

çinde bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hak· 
ları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be
delinin payla~asmdan hariç kalacaklar· 
dır. Müterakim vergiler borçları nisbetin· 
de hissedarlara ve dellaliye ve vakıflar ka
nunu m ibince verilmesi lazım gelen yİr· 

-... ........ _ ..... .......... . 
1 · - ···-=-----

Son Posta Matbaası 
.. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEC 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKI..TGİL 

S. Ragıp EMEÇ 
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Son Postanın Tefrikası :2 

Dünkü kısman 
hulasası 
Beyo~lundakl bü

Yük otelde Kumba
racı Ari! Paşanın 

buyük kızının nişan 
ınernsiml yapılıyor. 

Otelin on tarnfmd 
ki salonda oturan 
uzun boylu bir genç, 
nişanın yapıldığı sa 
lona geçiyor. Bu 
davetlilerden değil, 
fakat cür"etklr bir 
hali :var, büfeye so
kuluyor. Kamını do 
Ytıruyor: Bu sırada 
omuzuna bir el do-
kunuyor: Acaba o
nun daveW olmadı
ğını anladılar mı? 
Hayır, korktuiu gt. 
b1 değil. Omuzunıı 
dokunan onun arkıı 
da.şı Büıend: 

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

Bülent işi çoktan 
anlamıştı; başını 
aalladı: 

- Ben de nasıl 
larkına varmamı • 
fnn, diye düşünüyordum. Bütün da-
vetiyeleri kendi elimle bastırdım; hep
sini ben yazdırdım. Senin adın hiç gö
~Üme ilişmedi. Desene!! .• 

- Öyle işte... Kendi kendimi da -
vet ettim. Fena mıL 

- Ala... Gelsene, şöyle oturalım. 
Biraz çene yarıştırırız. Ne o, sen çay 
mı içiyorsun? .. 

\. 

Büyük 
Edebi 
Roman 

Alay eder gibi gülümsedi: olduğu da belirsiz bir hastalık ... Gös
- Nezlen mi var, yoksa .•• istersen termediği hiç bir doktor kalmadı. Gü-

bir ıhlamur, pişirteyim. •• nün birinde, bu doktor Cevad Sadık, 
Tur han: bir ilaç vermiş. Olacak bu ya ... Hani-
- Ne çare, msan ne bulursa ona ya bıçak gibi kesti, demezler mi? .. 

katlanıyor!.. Kumbaracı Arif paşanın hastalığı da 
Dememek için dudaklarını ısırdı. bıçakla kesilmiş gibi geçti!.. Hayat, 
Bülend, hala: baştanbaşa bir tesadüftür ya; hele he-
- Böyle yerde, bu saatte çay içilir kimlik, bence, büsbütün talihe bağlı ... 

mi?.. Yazdığın reçetenin eni boyuna uygun 
Diye söyleniyordu. Sonra büfedeki düştü de, hastanın iyileşeceği tuttu 

garsona seslendi: muydu, artık senden iyi doktor yok!.. 
- Bize iki tane viski gönder. Biraz Paşanın hastalığı da böyle iki hap, bir 

da tuzlu badem, filan... de su ile geçiverince o günden sonra 
Yan taraftaki kana peye doğru yü- konağın içinde hepimizin pabucu da

tüdüler. Turhan, baştan aşağı, arka • rna atıldı; hatta karısının bile ... Paşa 
daşını süzdü: artık, doktorun sözünden dışarıya çık

- Ne o, dedi, sen kendi evinde i - ınaz oldu. Herif sanki, paşanın alnın· 
tnişsin gibi emirler veriyorsun!. da ki yazıyı sildi; bütün aile m ukad -

- Kendi evim değil ama, sözüm deratını, kendi elile, yeni baştan yaz-
bunıda da az çok geçer. dı. Ne yalan söyliyeyim, doktor da pek 

Yanyana kanapeye oturdular. Bü- boş bir adam değilmiş. Pa,anın karı -
lend', cebinden iki tane yaprak sigarası sını bile yavaş yavaş yumuşatacak, ona 
çıkardı. Birisini Tur hana uzattı . ;-:-....._. bile -kendisini sevdirecek kadar her -
kini de ken<;iisi yaktı. Sonra, ayal ı· kesin nabzına göre şerbet verdi. 
nı üstüste attı. işi yolunda giden in - - Yalnız senin kalbindeki gizli çar
sanlar gibi, sigarasının dumanını sa - pıntıyı anlıyamamış olacak ki bir tür-
\'ura savura anlatmıya başladı: lü yıldızınız barışmamış!. 

- Ben Arif paşanın avukatıyım. fş- - Alayı bırak şimdi ... Ne diyor • 
lerine ben bakıyorum; hesablarını ben dum?. Ha ... Günün birinde, nasıl 0 1-
tutuyorum. Bana çok emniye~i var. du, hiç birimiz farkına varamadık; bir 
Hemen hemen hiç bir sözümden çık - de baktık ki, Çitlenbiği, doktorun oğ-
tnaz. luna veriyorlar ... 

Biraz durdu. Hatırına bir şey gelmiş - Çitlenbiği mi?.. 
de birdenbire ona canı sıkılmış gibi - Evet. Arif p~şanın büyük kızı • 
kaşlarını çattı. Sesi de biraz ağırıaştı: nı. · · 

- Yalnız şu nicı'ln işinde neden ise - Kızın adı Çitlenbik mi?.. 
beni bile dinlemedi. Bir türlü kendi - Değil... Lebibe ama ..• herkes o-
bildiğinden ~aşmadı. na Çitlenbik der. Esmer, çok şirin, pek 

- Kızını kime veriyor, demiştin~. tadı bir kız ... Büyük anneıi bir gün 
· - Doktor Cevad Sadığın oğluna •.. onu severkeln: «Ah, benim Çitlenbik 

Cuya maden mühendisi imiş. Avru - kızım!..» demiş; herkes de bu adı ona 
Pada tahsilde imiş. Yeni gelmiş. Fak at pek yaraştırmış ... O günden beri kız -
gelir gelmez keşfett 'ği ilk maden, Arif cağızın adı Çitlenbik kaldı. Görsen, sa
Paşanın kumbarası oldu! .. Nesine ta- hiden de, çitlenbiık gi.bi bir kız!.. Ha ... 
rnah etti de, paşa kızını hu çocuğa ve- Ne diyordum? .. Konağın içinde herkes 
riyor, diyeceksin, değil miL Orasını onun üstüne titrerdi. Pa~a olsun, an • 
biı. de anlıyamadık. Arif pa.şada se • nesi olsun, paşanın .karısı olsun, hiç 
l'lclerdenbrri bir hastalık var... Kar - birisi kızlarını hiç kimseye verıneğe 
rnakarışık bir şey •.• Adı da karışık, ne l kıyamazlardı; hiç kimseyi kızlarına la· 

SON POSTı... 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanm~kla kat'iyyen. 

yı'k göremeZlerdi. Her isteyene mutla-
ka bir bahane bulurlar; hele kızın ken- çıkmaz, tabii renk ve-
disiL . Onu hiç sorma, hiç bir genci ren tanınmış yegane 
beğenmezdi. Sonra bir gün içinde söz sıhhi saç boyalarıdır. 
kesildi, oldu bitti 1.. Paşa, bu sefer ba-

na danışmak fÖy'le dursun; bir kere 'I İN G İ L İZ KAN Z U K 
s~ras~~ı . get~rip k~diliğimden !ki ç

0

ift E C Z A N E S İ 
laf soylıyeyım, dedım; adamcagız d~n-

lemedi bile... BEYOGLU - IST ANBUL 
Bülend, belli ki pek derdliydi. Tur -

han bile onun bu halinden şüphelen -
di: 

- Yoksa .•. Yoksa, kızda senin mi I 
gözün vardı~. Hele, hele ... Saklama ... 

1 

IA 

: POKER PLAY 
(S.~~~2A-~~~E_ı-t 

Sayfa 11 

POKER 
T ıraı bıçağı yerine ba~ka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız. 

ISRARLA 

POKER Piay 
braş bıÇaklannı isteyiniz. 

- Arif pa~nın kızında .mı?.. inan 1 
olsun, değil.. aklıma hile getirmedim L. I 
Vakıa, güzel kız ... Üstelik iyi yürek
lidir ele.. zamane çocuklarına hiç ben
zemez. Ne de olsa, iyi 'bir aile terbiyesi 
aldı. Zenginliğine de diyecek yok. A
ma, ne olursa olsun, benim dengim de
ğil... Zaten !ben evlenme~ düşün • 
mem, ibile .. bekarlıktan ne fenalık gör
düm ki... Boşuna günahıma giriyor -
sun ... Ben kendi yaşayışımdan mem - Dahiliye Vekaletinden: 
nunum !.. t - Yenifehirde Devlet mahallesinde Vilayetler evinin harici projektör tesisatı 

Bü1end, bir yandan böyle söylityor; kapalı zarf usulile eksilhneye konmuftur. 
bir yandan da bu işe pek üzüldüğünü 2 - Elaa1tme 14/4/937 tarihinde Çar§Alllba günü saat 15,30 da Vekalet bina!i 
bir türlü saklıyamıyordu: içinde toplanan Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. 

- Her halde, dedi, paşaya başka 3 - Muhammen ketif bedeli 11276 lira 90 kuruftur. 
tür1ü bir damad lanmdı. 4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kun.ıftur. 

Garson, viskileri getirmişti. Bülend, 5 - İstekliler bu baptaki farlnameyi vesair fenni vesaiki Vekalet Levazım h&w 

dalgın dalgın, bir yudum içti. Sonra e· roaundan biliıbedel alırlar. 
lile T urhanın dizine vurdu: 6 - lsteWilerin 14/4/937 tarihinde Çarıamba gününde saat 14,30 za kacl~ 

_ Ey, dedi, biraz da sen anlat ba- teklif mek:ublanna şabnalma komisyonu reisliğine vermeleri ve makbuz almalan 

kalım. Nasıl oldu da bu akşam bura- icabeder. 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublannın altıncı maddede yazılı saate ka

ya geldin?. 
_ Merak etme, büsbütün bo~una dar reisliğe gelmif bulunması ıartlır. Postad~ olacak gecikmeler muteber değildh>. 

l d
. a· · · ·ı h I k k H Dlf zarflann mühür mumu ile iyice kapalılmlf olımuı §arttır. «750» <t1750» 

ge me ım. ırısı ı e u uşaca tı . e-
rif, ıbu otelde oturuyor. Ona aelmiş - J ' 

· ı DAi ON Fenerleri tim. 
Bülend: 
- Öyle ise, bu kıyafet ne} •• 

Demek ister gibi T urhanın üstüne 
başına baktı. 

- Ha, arkamdaki smokingi !ora -
caksın, değil miL Onun da sebebi var. 
Buluşacağımız adam, bir Alman fab
rikasının direktörü .. İngilizler gihi, bu 
da kibarlık meraklısı imiş. Akşam ye
meklerine inerken hep smokini giyer
miş, dediler. İşleri de o kadar çokmuş 
ki, benimle bu aıkşam ancak yeme-k 
yerken konuşmıye. vakit bulabilecek -
miş !. . An1ıyorsun ya, gılya yemeği 
beraber yiyecektik. Herifin üzerinde 
iyi bir tesir bırakabilmek için benim 
de smoking giymemi söylediler. Söy -

(Arkası var) 

Meraklılarına Müjde: 

fenerleri gelmiştir. 
iyi '''" almak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

DA 1 M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkilt ediniz. 



n e·~tt-1 ACTıöı 
~~ .r.- ~~ 

~~~ 

Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 131 - - 135 -
Kad.n kat'iyen Her cevap yollıyan Uzunca ~oylu, 
orta tahsılli okuyucuya hediye bahk etmde 

rlmamah 1 verilecek, neticede kadm 
en güzel c~vap Hayat .... .ı o-. 

Beğendiğim kadın """f~ 
tipi şud'ur: sahibi 50, ikinci 25, larak seçtiğim ka -

Vücudu: Orta boy •· •• - } 0 } j r a dm şöy'le olmalı -uç uncu dır: 
lu, d~ğirmi çclıre- k"'f ] ki 
li, balık etinde, tunç mü a at a aca ar Uzun.CG hoyh.ı, ba 
sansı ten~, siyah '---------------• l·ık etinde, kumral; 
saçu, siyah göz'lü, -ağzı ve burnu mü- ağız ve bur.nu ufak, evine sadık, yav
tenasip olmalL rularına düŞkün, kanaatkar ve ağıT baş 

Tabiati: Az sö~er, fakat söylediğini lL 
tam söyler. Daima erkeğini sayımah ve 
kenrlisinıdan yüksek olduğunu bilineli. 
İyi, evine sadık bi.r an.ne olmalı, yeme

Iznılt Post rest.ant Nl. B. Y. 
(Sarih ismini yazmam...tır) 

- 136 -
Kılıbık erkek istemem l ği kenıdi eliyfie pişirmeli. 

Tahsili: Ya yükısek tahsil veyahut ilk 
mekitep tahsili olmalL Çünkü orta tah· 
sili olan1.ar ukala olurlar ve ne yaptı.kr 
!arını 'bilmezler. 

Ankara. Meydan Palas otelt 
Hulilsl Tuata7 

- 132 -

Begen.diğim er.kek tipi şudur: 
Bir enkeğe yakışır derecede güzel ol· 

mak, boy uzun, sı.ska denmiyecek ka -
dar zayıf, göiler hangi renkıte olursa 
olsun, yalnız bu gözlerin bakıŞı beni 
sc-vıdiğini ifade etmeli. 

Dişleri temiz, beyaz ve di.izgün, ben 
den on yaş büyük obnalı, giyiniş husu" 
stında temiz, tiiiz olmalı. 

Erkek olsaydım nasıl bir kadm 
seçerdim biliyor musunuz? 

Tabiati kı&kanç, evine ve ailesine 
Hayalimde yaşayan erkek: merbut ve hevhangi bir meslek sahibi 
Tıpi: E11kekte güzellik aramam. Ye· olmalı. Bir ıe:rlkeğe yakışacak tarzda ka 

'ter ki kurtluğu yuvaya candan bağlan- dm üzerinde nüfuz sahibi olm~aı, kılı· 
sın. Tutumlu, ciddi, uysal, asil ruhlu bık olmamalı. 
01.malı. Tahsil derecesi yüksek ~lmalı, haya· 

Tahsili: Yüksek mektep mezunu (en tın her türlü cilvelerini mümkün mer
aşağı liıse), ayni zamanda Jyi bir aile telbe geçirmiş ve bilmiş bulumnalL 
terbiyesi! görmüş olınalL İşte benim beğendiğim erkek bu .. 

San'at veancslcğe gelince: Her san'a·t ' İstanbul: s. o . 
.biribirinin mütem.mimidir. Ben eşimin (Sarih isim ve adresinin neşrini 
iyi bir doğramacı, mimar, tesv~yeci ve lstememlştir) 

ya mühenclis, doktor, asker o1ımasıru - 137 -
isterim. ideal kadm : gUzel, fakat 

Teyzeciğim, müsaade ederseniz bir muktesit kadm 
de kadın t.ipi y·azacağım: ~ . ~. . . 

Erkek olsaydım, şöyle bir kadını se· , B:gendıgım kad.ın tıpı şudur: 
çerdim: . Vucut: Ne ~k şışm~n, ne de. pek za-

Tabiatin verdiği güzeIHğe, sun'i gü· :yJi .. Balık etınde, bugday ~nizli, orta 
zellik :karışmamış. Bir yüz, beyaz vü- ,boyıu. ~~ral. saçlı, ufak agızl~ ~Y~.z 
cut, orta boy. ,i~e d~lı, n~r~n bu:unıu, mavı. goı.ı'lu, 

Tabiati: Gözü tok, kalbi zengin ol- uzun ki!rpikli, ınce sıyah kaşlı bıiI' genç 
malı. Mükemme.ı bir zevce. ev kadını Jtız .. 
ve valide olmak için malumatlı misa- Ta:biati; Muti, yuvasına merlbut olı
firperver, güler yüzlü, ufak tefclc malı r:ıalı. Zevcinin kaza.n<!ına ~anaat ~e
rumıy~ere kaUanmalL Biçki dikiş ev ,lL Oldulkça muktesıt, temız kalplı, yu· 
;işi bilmeli. • ' ' ,vasınm temizliğine meraklı, .a~a~aları 

Tahsili: Zamanın, a>aranın kıymet ve ve alibap1arı yanında zevcınıı yüksek 
ehemmiyetini takıdir edebilmek için or gösteren, tafilı dilli, ağır başlı ve şirin 
ta tahsil WidiT. olmalı. 

K l K L Bilgi derecesi: Orta tahsii bilgiSme ayser: . . 
'earllı lslnı ve adresinin yazılmamasını sahip olmalı. Bu bilgi ile aiLe sevgisini 

istemiştir) yükse1'tlmeli, inti2mn ve temiıJliğe me-
- 133 - raklı bulunmalL 

Erkek, asker olmafı . İŞte böyle bir kadın bana umduğum 
saadeti verir ve ebedi ()}arak mes'ut o-

Teyzeciğim, anketiniz çok hoşuma 
gitti, l:len ıde severek cevap veriyorum: 

lurum .kanaatindeyim. 
Yalova, fırıncı İbrahim vasıtaslle 

Tahir Cengiz Beğendiğim er.kek tipi: 
Kumral saçlı, lacivert göz'lil, tunç ( 

ren'kli bir ıten. Mütenasip bi'r endam, 
uzun boylu olmalı. 

Hediyelerimiz 
Dünih."li 124 • 130 numaralı cevap

lal'm hed.iyereri kol düğmesi, kahve 
fincanı, dblma 'kurşun kalem, mü -
:rekik--epliı dolma kalem, çay fincanı, 
reslmlliik, cigara tabakası seçfümiş -
~iT. 

Ta biati: Ciddi, ağır başlı, ıherkese ken 
dini SC-\~diren ve hürmet etıtfren, güler 
yüzlü, tatlı dilli, evine ve eşine karşı 
sadakat ve sevgı .gösteren bir genç a
dam.. Böyle ibir erkeğin gözü dışa:rnda 
oJımamalı. 

Meslek: Tam manasile bir asker ol· 
malıdıır.. · 

Ankara Yentcami N~ımbey 
mahallesi t. Erbll 

- 134 -
Kadm çehresi esmer ise uzun, 

sarışin ise yuvarlak olmalı 
Tip: Bittabi erkek kendis!ne muadil 

olan bir .kadın 'tipi arar: Orta boy, balık 
eti ve narin bir genç kız. 

Çehresi': Ruhu okşayacak bir çehre. 
Bu çehre esmer ise uzun, kumral veya 
sarışın ise yuvarlak. 

Tabiati: Güler yüz, bütün zekasını 

Bunlardan İstanbul dı~ın • 
da bulunan okuyucuların hediyele· 
ri posta ile adreslerine derhal gön· 
derilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucuların da idarehanernize ge
lip hediyelerini almaları Iazımdır. 
Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan b3şka hergün 
müracaat edilebilir. 

Hediyelerini idare.hanemizden ala 
cak okuyucularımızın yaniarmda 
hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

Ha.ıkevr İiki birincilerine bugün 
mükafat verilecek 

yuvası için sarfc.d~r olmalı. 
BilgisD: Cahil olmayıp erkeği her hu· Emin6nü Halkcvinden: 

susta idare etım sini, bilgisini kimse • . Evimi( fu1Jbol li~ ~a~.:~ının netice· 
ye mühtaç olmıyacak kadar kullanma- sınd'e Mcı~. ~ıri!11~ilı.gıı, Aksar?y 
smı bilen ve daima ileri günleri d" ··• ,Gençl.er Bırlı.gı i.kincılıği ve Şark Şı -

k . . ~ ,menXlifer ay.moa yapılan. (B) takJmlan 
nere tasarrufa rıayet eden bir genç ·.ıwı: u:ı..: m•lıj;...,i ı,. ..,.,.,....:.J M:~n-A 
kız. Şl'.ıuı. ıu~nn.cmı8' ... · ~azamn~ıuıır. ·~~ 

Kızıltoprak: il. A. o. fat tenii 13/4/937 tar.thiııde evimiz 
(Sarih isim ve adresinin yazılmaunı ,merkez sa1onunda yapıb.cakıtır. AlAka· 

lsteme~tlr.) ,dar klüplere teblıiğ oluıwr. 

SON POSTA Nisan 13 

" Son Posta ,, nın büyük <!eniz romam : 2 

BARBAROS 
...._...._Korsan Pe,inde 

Yazan : Celal Cengiz 

Barbarosun gemilerini ararken talih
lerine bir düşman gemisi çıkmışb , 

kavgaya tutuştular • 
çaresız 

Salih reis bağırdı : " Düıman önünden kaçmak bize yak1fmaz. Top baımdan aynlmayuı f ,, 
Dünkü kısmın hulasası " Arkadaşlar 1 Barbaros& Salih Reis gemicilerin kendiaine 

Avlonya Beyi Ali Beyin yeğeni meşhur "lfh k l k • t • • • ? çabuk iltihak edeceklerinden emindi .. 
denizci Salih Rels, blr &qam avdan dön- 1 I 3 8 me IS er mlSIOIZ " Q zaten bunları İstanbuldan bu mak-
düğü zaman atını hancıya teslim etmıştı. Salih Reis Halki adası açıklarında satla seçmişti. 
Fakat at o gece çalındı. S:ı.lih Reis hid - bir kaç dolaQtıktan sonra, buralarda d d eo"zl--h.,--. 
detıendL. Dosdoğru Zenbllii ~ı Efendiye T O gün eniz Üstün e .~tel" 
müracaat etti. Ali Efendi atı hancının ö- üç gemi ile bir şey yapamıyacağını birleştiler .. 
demesi için hüküm verdi. Salih Reis fet- anlamıştı. Salih Reise sadık kalacaklanna an 
vayı ellne alı~a Kaptan Paşaya koştu.. Halkiye sekiz on korsan aemisi bir 
Meseleyi anlattı. Fakat Kaptan Paşa ora- • içtiler. 
lnrda değildi. Salih Reise hüküm peşinde den geliyordu. Salih Reis bunlara gö- Ve Halki önlerinden Cezayire dG 
koşmak zamanı olmadığını, bir an evvel rünmeden uzaklaştı. men kırıp uzaklaştılar. 
Halk! adasına musallat olnn korsanlarla Denizde !hafif rüzgar vardı .. 
uğr8"Jllak için hareket etmesi lüzumunu 
söyledi. Gemiler yelkenleri şişirmişlerdi. 

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

......................................... 
Salih Reis hazırlığa başladı. Hazırlıjp, Salih Reis son kararını vermişti: 

sanki büyük bir sefere çıkıyormuş tarzın- Cezayire gitmek .. Birinci kısım da yapıyordu. 
Gemiler Geliboluda üç günden faz· Kendisine gemide yardımcı da bul- Türk denizcileri, BarbarOSU 

la kalmadılar .. Bir sabah erkenden Ça- muştu .. Çolak Hüseyin. Bir gün deniz I 
- d • · b' td' H arıyor ar .. nak'kaleye dümen kırıp limandan ay _ orta.sın a üç gemı ır araya ge ı.. a· 

rıldı1ar. latlar atıp birbirine yaklaştılar. - Uzaktan bir yelkenli geliyor. * Salih Reis o gün bütün gizli diişün- - Korsan gemisi olmalı .• 
Ertesi sabah Çanalckaleden çıkıvor- celerini açığa vurarak bağırdı: - Onun bir korsan gemisi olduju· 

lardı. Boğazda durmamışlardı. - Ar'kadaşlar 1 Barbarosa iltihak et- nu sanmıyorum. 
Salih Reis boğaz dışında dolaştık _ mek ister misiniz? - Ya ne sanıyorsun? 

tan sonra., Halki adasına gidecekti. Denizciler birdenbire şaşırdılar. - Barbarosa mensup bir yelkenb 
Birbirlerine bakışarak tereddütle olsa gerek .. 

Halki adası vaktile Bizans asilza • sordular: _ Buralarda kaç gündür dolatıyo-
delerinin sayfiyesi .iken bilahare - SaJih Reis bizi deniyor mu aca- ruz. Eğer Barbaros bu taraflarda ol .. 
Türklerin eline geçmiş ve buradaki ka- ha? 1 saydı, onun gözcülerine raatlardık. 
leye elli kadar muhafız bırakıp git • Dümenci Hüseyin gür sesli ve eski - Belki adalardan birine Miınmtf" 
mişlerdi. Adanın arka kıyılarında bir denizciydi.. Büyük geminin arka tır. 
Rumlar otururdu. Zaten adanın bü- küpeştesine çıktı ... Ve yüksek sesle: · _ Hava açtı.. Adalarda olaydı, 
tün halkını Rumlar teşkil ediyordu. - Y dldaşlarl dedi. Barbaros Ceza- şimdiye kadar meydana çıkardı. 
Adanın arkasında kayalıkların vücu- yiroe çok sı'kışmış. Bizim gibi deniz • iki baş birbirinden ayrıldı .. 
da getird1ği küçük limancıklara fırtı - cilere ve bir kaç gemiye ihtiyacı var - Geminin $ancak direğinde nöbet 
naya tutulmuş gemiler sığınırlar, ha • mış. Salih Reis bunu lstanbulda duy - bekliyen gözcünün sesi işitildi: 
zan buralarda günlerce kalırlardı. muştu. Bana açtı .. Ben: (Gitmeğe ha· - Bir düşman gemisi geliyor. 

Türkler ~odos dönüşünde buradaki zırım} dedim. Yaylak Mustafa Paşa, Salih Reis gözcüye sordu: 
muhafızları da alıp kaleyi tahrip et - Barbarostan hoşlanmadığı için Ceza - - Nerden anladın dü,man semilı 
mişlerdi. Salih Reis adaya gid~rken, yire şimdiye kadar hiç bir yardımcı olduğunu .. ? 
Halkide bir Türk bile yoktu. Yüzüstü filo göndermedi. Eğer biz Cezayire gi- - Geminin teknesi yüksek. Bir Vo 
bırakılan bu ada son günlerde tam ma- dersek, Barbarosla birlikte bütün nedik kalyonuna benziyor. 
nasile korsan yatağı olmuştu. . dünyayı hayretlere dü~ürccek akınlar Gemiciler telaş içinde güvertede kot 

Venedik korsanlarından tutun da ve baskınlar yaparak Akdenizde Türk maya başladılar. 
lspa~yo} yelkenlilerine kadar muhte- adını ve şanını yaymağa muvaffak o- Salih Reis topculara: 
lif milletlere mensup korsan gemileri lacağız. Hepiniz denizlerde dolaşm'ağa - Ateş .. 
buraya uğrarlardı. alışmış erlersiniz 1 Cezayire giderseniz, Emrini veriyordu. 

Halki adasında ne vardı? adınız tarihe geçecek .. Ve çok zengin Hedefsiz bir kaç gülle savuracaklar, 
Korsan gemileri buraya niçin uğ • olacaksınız 1 bu suretle geminin hangi devlete aid 

rarlardı? Denizciler hep bir ağızdan: olduğunu anlıyacaklardı. 
Bunun, deniz tarihinde büyük bir - Hepimiz Cezayire gitmeğe ha - Venedlk korsanları Arşipcl aulann· 

sır teşkil eden sebeplerini ileride öğ - zırız... da o sırada Türk gemilerinin dolata • 
reneceğiz. Diye bağrıştılar. cağını ummadıkları gibi, Radoetan Is-

Şimdi SaK\ı Reisin buralarda ne a - Bilhassa Çolak Hüseyin in: tan bula dönen Türk donan.mYının 
radığını ve a.rkadatbrile beraber Ak- «- Zengin olacaksınız I» birdenbire tekrar ve mevsimsiz olarak 
denizde ne yapmak iıtediğini .kayde • Sözü bütün deniacileri coşturmuş- Akdenize çıkması beklenemezdi. 
delim. tu. (AtkMI wr) 
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-------[ittihat l!e Terakkide on sene 

•TTiHAT VtEcü kTERAKKi°NiN SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Enver, T alit ve Cemal paşalar nereye 
gidiyorlardı, ne yapacaklardı ve 

nereye sığınacaklardı? 

. EnTer pap Tallt paıa Cemal pqa ?::e ıeçm.ifti. Buna delilet eden de ı isitmbota, ondan da bir torpidoya bi -ı cevaplar bulmaya imkan yoktu. Talat 
~ . Pll•a idi. Öleceiinclen bi"r ıün nerek Boğazdan Karadenize açılmış • paşa Karasodan, Enver pa,anın da 
bi elıne ıkadar izzet paf8, daima, har farda. Hare~tlerinden evvel, Talat ile şimdi irim olduğunu iyi hatırlayama
'biYe nazın o'-rak Enver pafaya güzel Enver sadrazam izzet pafaya ayrı ay- dığım bir harp zengininden biraz para 
~ordu b.rakmıf ve ıene harbiye rı bir"er mektup yazmışlar ve bu mek- almıt olduldarı söyleniyordu. Zanne
~ rı olarak ~nılua perİfan bir tupta, onun göatermif olduğu dürüs • dersem biri 3000, diğeri de 2500 lira 
li\. .. tJf.a tesellüm etmİf okluiunu tiye ve doatluia tefekkür ettikten son- almışlardı. Diierleri hakkında malu • 
;rliyereılt kendieine kızardı. Bu - ra, kendisine muvaffakiyetler d'i.lem4'- ma.tım yoktur. 
:_ı. ... beraber, aon dakikada, itler lerdi. F aıkat, neden sonra, bu i'lere ya -
.;-'tıgı zaman, izzet pata hislerini Osmanlı imparatorluğunu inkıraz • kından vakıf olan bir dostumun hika • 
~ltn la.rafa bırakmayı, mert ve alicenap dan kurtarmak ona eski şan ve fevk~- yesile öjyendim k·i Enver pafa, ayrıca 
J... ayı hilm.İftir. Bu, onun, insan o • tini iade etmek için ayaklanmıt bir dev- kırk beş bin lira kadar bir para daha 
'« 111t Ve aiyaal adam olarak, ahlaki rin bu sevk ve idare sehpası, bu İtti - almıştır. 
~'-ıflarını çok. yükselten bir hadise - hat ve Terakki triumvirası, yanların- Bu paranın hikayesi 9öy]edir: 
'i da bir iki arkadaşlarile, böyle, düşma- Rusyanın yıkılmaıı ve bir çok yer-

it . •tanbulu terketmeğe karar veren nın fstanbula ııirmek üzere bulunduğu lerinin istilasını müteakıp Al • 
ti1-t ve T eraktki ~ları için izzet günlerde, bir gece yarısı, yalnız lzzet manlarla anlaşarak Kırımda bir 
~ gihi bitaraf bir insan ile istişare paşadan ve pek yakın bir kaç dostla - Türk - Tatar hükumeti kurulmuf
~tlrlelt ve ondan hatta izin istemek, rından başka kimsenin haberi olmak- tu. Kırım Hanhğını yeniden can-
trıdiJerini tarih karşısında bir .dere- sızın memleketi terked~p giderlerken, landırmak maksadile kurulmuş o-
~Ye kadar tcbrie de etmiş oluyor. Bu ne yapmak istiyorlardı~ lan bu hükumetin arada sıra.da para • 

·~retle, hükumet reisinin malumatı Enver ve Cemal Paşalarm ya ihtiyacı oluyor ve bu parayı da Türk 
: 

1rı<ll\ hareket etmİf ~maları, onla- hükumeti veriyordu. Bu nevi paralar 
111 kaçak sayılmamalarını da temine hayalleri Harbiye Nezaretinin emrinde bulunan 

Qatar. Bu suaJi, ben bir çok defa. kendi mestur tahsisattan verilirdi. Heniiz 
0öazdan Kar2deniza doğru firar kendime sormuş olduğum gibi, on - Bulgar ve Alman c.~p~eleri yıkılma -

.ı Ben, izzet paşanın bu işten haber - lardan veyahut pek yakın dostların • dan evvel, Kırım hu~umeti parii iste
~~ olduğunu sonradan öğrendim. dan, sonradan gördüğüm bazılarına rniş, Harbiye Nezaretı de yüz bin lira 
i::that Şükrü beyin daha o zaman da sormaktan hali kalmadım. Vasıl (Arkası var) 
~ lld~ malumatı olaa gerekti. Fakat, olduğum kanaat şudur ki hiç birinde 

.. •• bır 'l<Y •öylcmcdi; ııcbebi de, muayyen bir plôn yoktu. Yalnız Enver fRD A DIYıO 
l)ı.?nedersem, izzet paşanın mevkiini ve Cemal paşalarda bir takım mi.ip - ~ 
C)j '1tkülleştirmemek için bu işin şayi hem ve hesaptan ziyade hayale isti • 

l'llaaını istememekti. nat eden bir takım mukavemet fikir- nUnkÜ 
el ~Çanlar arasında doktor Nazımla, leri vardı. Tahmin ediyorum ki, onları Bu • 
tıo tor Bahaettin Şakirin bulunmala- kaçmıya sevkeden en büyük amil, bü
l)ı~ın aebebi , bunların da en sekter ko- tün insanlarda yaşayan en tabii bir 
~t~i olarak tanınmış ve bu bakım - nefsin muhafazası duygusu idi. Mert 
'ftt'rı, Üzerlerine çok husumet davet et- yaradılışlı Ta'lat paşanın, bu kararı 
l)ı~~ olmalarıydı. Ermeni tehcirindeki kat'i olarak vermezden evvel bir hayli 
le ~Erit hareketlerde bu iki zatın tesir· düşünmüş ve nefsi ile mücadele etmiş 

Proaram . 
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tSTANBUL 
ötıe nefrlyah: 

, tı hüyük Olduğu hakkında bir de te- okluğu muhakkaktı. 
-tür '\'ardı. Osmanlı İmparatorluğu için kul" -
~Sunun için, ittihatçılar aleyhine mak istedikleri yeni ve büyük binanın 
~PdecaJı. herhangi bir hareket esna- hiç boklemedikleri bir zamanda bü • 
~ten evvel hücuma uğrayacakların tün çatısı ik birden çöküvermiş' olma
~~dıa bunların bulundukları şüp- sı, on1arı ... ırtmıftı. Bu şafkınlık i • 

f ~· çinde, artık perifan bir muhakemenin 
~ ttı~t ve Terakkinin bef, hatta altı ve sarsılmış bir idarenin, onların ha
~~ umumi ~itipliğini yapan Mit- reketlerine hakim olması ihtimali yok
)' fukrü bey hakkında dıa iyi şeyler tu. Bunun için, muayyen bir fikirle de
... ;~ ınıyacaiı muhakkak. olduğu için, ğil, sevkitabiilerile hareket ediyorlar -
be t P<lfa ve arkadqları kendisine de dı. 
~thcr gİtmeği teklif etmi~lerse de o, Nereye gidiyorlardı] Ne yapacak -
ttrrı a •öylemi' okluğu gibi, bunu kabul lardı) Paraları var mıydı) Avrupa 

oınişti. haritası üzerinde sığınabilecek bir yer 
lllrı] Rece, saat onda bütün kaçacak 0 - bulabiJece'kler miydi? 

ttr ~~· sıkı bir mahremiyet içinde, bi- Enver Paşamn 45bin lirası 
~ ırer Enver paşanın Kuruçeşmede-

l'alısın..l- l l . ~ 1ıop anmıt ar, oradan hır Bütiin bu s.uaTler için o sırada sarih 

12,30: Plakla Türk mu.slk1si. 12,50: Bava· 
dls. 13,05: Muhtıelit plAk ne§l1yatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: PlAkla dans musiklsl, 19,30: Konfe
rans: Eminönü Halkevi neşriyat kolu na -
mına Nusret sefa <Yeni neşriyat), 20: Belma 
ve arkadatları tarafından Türk muslkW ve 
halk p.rkılan, 20,30: Ömer Rıza tarafından 
arapça söylev, 20,45: Cemal KAmll ve ar -
kadaşları tarafından Türk musiklsl Te halk 
şarkılan: Saat ayaft, 21,15: Şehir tiyatrosu 
dram kısmı: <Pleas ve Mellzandın), 22,15: 
Ajana n borsha haberleri. 

y armki Program 
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isTANBUL 
Ötle neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk muslklsi, 12,50: Ha • 

vadis, 13,05: Muhtelif plak ne§riyatı. 
Aqam neşriyatı: 
18,30: Plakla dans musikisi, 19,30: Berk ve 

arkadaşları tarafından mandolin orkestra -
sı, 20: Nezihe \'e arkada.şiarı tar:ıfmaan Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza 
tarafından arapça soylev, 20,45: Blmen Şen 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları: Saat aynrı, 21,l!i: Orkestra. 
22,15: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi ,. -
nun progn mı, 22,30: PHl.kl:ı srlola: 
ve operet parçaları, 
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ŞAİR 
Yazan: Karel Çapek Rusçadan çeviren: Alaz 

Bu, alelad~ ·b~ zabı~ vak'ası idi: ~a-ı Jitnaya caddesine geldiğimiz zaman 
bahın saat dordünde Jıtnaya cad:lesın- yanımıırlan yıldırım iibi bir otomobil 
den son sür'atle geçen bır otx>mobil g~. 
sarhoş ve ih"tiyar bir dilenci karısını - Numarası? 
çiğnemiş, hiç .bir iz veımeden kaçıp - Beni mazur görünüz! İşite orası • 
gitmiş.ti. Genç bir polis komiseri bu m bir türlü hatırbyamıyorum. Ben bu
iş1n tahklıkile meşguldü. Her şeyden na dikfkat etmemiştim. Ben ancak oto .. 
evvel otomobilin kime ait olduğunu mabilin del!i giibi koşuşuna dikkat et -
tesbit etinek Iazımtiı. miştim. Bir de baıktım, ki... 

Kıom'iser Mayzl'ik bu işe Wyüık bir - Peki, bu nasıl bir otomobil'di?. 
ehemmiyet veriyordu. 141 nwnarah Şahit, işin ehli bir adam sıfatilc ce· 
polise hitap ederek vap verdi: 

- Demek ki siz, ·üç yüz adımlık bir - Dahili ihtirak dört silindirli bir 
mesafeden sür'at1e geçen bir otomobil ffiQlfuı. Maamafih otomobil markala • 
gördünıüız! Y el"de de bir kadın yatıyor- tından pek anlamam. 
du. Peki, bu vaziyet karşısı.nıkl ne yap- - Otomdbilin rengi nasıldı?. İçünde 
tınız?. kim vardı?. Açık mı idi, kapalı mı idi?. 

- Yanlım etmek üzere yerde yata- Şa'hit, şaşkın şaşkın cevap verdi: 
na koştum. - Bilmiyorum. Galiba siyah renkli 

Komiser, kalemile başını kaşıyarak: bir otomobildi. İyice dikkat edemedim. 
- Benim kanaatimce, siz evvela o • Çünlkü :kaza vukua geldiği zaman ben 

tomobile dikkat edecektiniz!.. Sonra da arkadaşıma: cBak keratalara, adam çiğ· 
yerde yatan kadınla uğraşacalm.ınız!. n.iyorlar da durmuyorlar bile!.• söz • 
Sizin yerirlime ben olsayrlrm, böylıe ha- lerini söylemekle meşguldüm. 
re.ket ederdim. Neyse ... Dernek ki oto- Komiser, biraz can sıkıntısile ilave 
midbilin nwnarasına dikkat etmediniz!. etti: 
Öyle mi?. Peki, hiç olma7.Ba ot.ıomobilin - Bu, hiç şüphe yok güzel bir ah • 
diğer alametti farikalarını görebildiniz ıaki tezahür. Fakat otomobilin numa -
mi?. rasına disk.kat etseydiniz ben daha mem· 

- Yarulmıyorsarn., otomobil koyu nun olurdum. İnsanın dikkatsiz olması 
renkte idi. Galiba mavi ve yahut kır - ne fena!. Neyse, teşek'kür ederim Bay 
mızı. Fakat dumandan sarih olarak gör- Krarlk.. Sizi daha fazla alakoymıyayım. 
rnek ıkabil değildi. Bir saat sonra 141 numaralı polis, 

Kom:ser can sı'kıntısire mırıldandı: şair cYaroslav Nerad• .ın kapısını ça -
- Bu söylenenlerden fiel de otomo- lıyordu. Şair evde jdi. Fakat henüz u

bilin kime ait olduğunu keşfet baka - yanmamıştı. Kapısını açıp ta tkarşısın
lım. Teker 1!eker bütün şoförleri dola- da bir polis gördüğü zaman, gözleri 
şarak cihtiyar bir kadın çiğnediniz mi?• korku ile açıldı. Her hangi bir kaba -
di)lle sorulmaz a?. Ne yapmalı şimdi?. hat yaptığının hiç te farkında değildi. 

Polis, yapılacak bir şey o1madığma Maamafih karakola gitmek mecburi -
deiallm eder 111ir surette omuzlarını kal- yetinde olduğunu da bil:yordu. Bunu 
dı.rıp indirdi: tekıit e1.rnek istedi: 

- Dışarıda bir şahit var amma, o da - Muhakkak gitmek m~xföuriyetinr 
bir şeyler görmemiş. de miyim?. diye sordu. Her hangi biT 

Komiser, 'boş bir kağıtla bir kalem kabahat işlediğimi hatırıamı)oıum. 
eline alarak seslendi: Hoş, akşam biraz çakır keyıftim. 

- Onu hemen buraya getiriniz!. Şair. hem giyiniyor, hem de porisle 
Komiser, şahidin yüzüne bile bak - konuşuyordu. Siyaset müstesna, her 

mağa lüz.um görmeksizin mihaniki bir şeyden bahsettiler. Çünkü ıkisı de s. -
suret{e sordu: yasetlle meşgul değillerdi. Dostça konu• 

- İsminiz, soy adınız ne? şa konuşa karakola geldiler. 
Şahit, açık bir ifade ile: Karalrollda komiser şaire sordu: 
- Adım Kralik Jandır. Üniversite - Siz şair Ne.ad Yaroslavsınız de • 

fen fakültesinde talebeyim. ğil mi?. Sabahleyıin meçhul bir otoma· 
- Bu sabah saat dört raddelerinde bilin bir kadını çiğnediğını gördünüz 

.. ? 
Bojena Mahaçkova ismindeki ihtiyar mu .. 
kadının meçhul bir otomobil tarafın • Şair, içini çekerek cevı:ıp verd1: 
dan çiğnendiğini .gördünüz mü?. - Evet! 

- Evet gördüm. Kabahat şoförün - - Lutfen bana söy?iyebJfr misiniz? 
dü. Çünkü cadde tenba idi. Şoför dört- Bu nasıl bir otomobildi?. Açık mı idi, 
yol ağzında biraz yava.şlasayd~... kapalı mı idi? Rengi nasıldı? İçinde 

Komiser, şahidin sözünü keserek kim \'ardı?. Numarası ne idi?. 
sordu: Şair, uzwı uzun düşündükten sonra 

- Siz uzakta mı idiniz?.. cevap verdi: 
Taıkdben. on adım ötede. Bir ahba - - Bilmiyorum, dikkat etmedim. 

bımı ~iriyordum. Şey... Kahveden Komiser tekrar et1i: 
geliyorduk. Jitnaya caddesine geldiği - - Bi?.e hiç bir tafsilat veremez mi .. 

•• ? 
miz zaman... smız .. 

Komiser, tekrar şahidin sözünü kes· - Ne gezer! Ben esasen otomobilın 
ti: hiç bir şeysine dikkat etm~miştim. 

- Ahbabınız kıimdir?. O burada gös- Komiser, biraz müstehzi bir sesle 
terilrnemiş. tekrar sordu: 

Şahi.t gururla cevap verdi: - Öyle ise orada siz nive dik1tat et-
- Ah'babı.m, şair Yaroslave Nerad- tiniz?. ~ 

dır. Maamafih onun size her hangi bir Şair, gayri muayyen bir cevap ver· 
şey söyliyebilecegini zannetımiryoırum. di: 

- Neden?. - Umumi vaz~yete dikkat ettim. Dü-
- Çi.iınkü ... Ne bileyim işte .. Ma - şününüz bir kere: Bomboş bir cadt:le .. , 

luma o ~airdir. Kaza vukua gelliiği za- Sabah ıkaranlığın<la bira z daha u un 
man çoculk gibi ağlamağa b~ladı. Ve görünüyor. Ortada bır bchn yatı)or ..• 
eve ikaçh .. Neyse.. İşte böylece biz (Arkası var) 
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151 numai9alı şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazan ı A. R.. 

Mucize kabilinden kurtulanlar arasında ( suya batmaz 
imam ) Ali Efendi de vardı. Fakat hepsinin hali feciydi 

- Paşa hazretleri!.. Arkadaşları.. dar, metanetle beklemişti. Ondan son· 
Başlarınızı aşağı çelkin. Şu bela, üze· ıra, kendisini o kudurmuş dalgaların ü· 
rimizden geçip gitsin. zerine koyuvermişti. Bir müddet çal -

Diye, söylenmişti ..• Fakat, daha bu I kalandıktan aonra, tesadüfen eline boş 
sözler, onların felce uğramış dımağ • bir fıçı geçirmiş .. :bu vasıta ile haya -
larında bir tesir husule getirmeden. I tını kurtarabilmişti. 

Yazan : Cel~I Cengll 

Ortalık aydınlandıkca feliket bütüıı 
dehşetile gözüküyor ve büy~yordu 

korkunç facia husule gelmişti. Arka- Bu felaketten halaa olanların ver -
sınclan iten dalgaların hızı ile. ok gibi dikleri teminata nazaran, bu kaza eğer 
ileri atılan direk; tam Osman paşanm gündüz olsaydı, bu kadar hayat sönüp 
başı hizasından geçmiş.. bu bedbaht gitmiyecekti. Kara pek yakın olduğu 
genç amiralın talihsiz başını, bir an i- için, zabitan ve efradın pek çoğu, ken-

- Atalarımız: «Felaket saatlerin -J rilmiş bir kilim gösterdi: 
le eşlerinizi yalnız bırakmayınız ve - İşte.. korkuden yere yatm19 ve 
onların yanından ayrılmayınızh> de - üstünü örtmÜf. (Şiddet mabudu)nun 
miş. Tunçay evde beni bekler. Varıp gazehine uğramamak için yüzünü aç-

Uşaklar bellerine kadar eu i~ 
dolaşıyorlardı. Etraftan hücum JJ 
aeller gittikçe yükseliyordu. 

Uşaklar bir kaç dakika daha~~ 
katında kalmıf olsalardı, muh~ 
iri boğulacaklardı. Seller bütün e~'P· 
zemin katlarını istila etmişti. . _, çitıde ıkoparıp atıvermişti. dilerini kurtarabileceklerdi. Fakat, ge· * cenin zulmeti, kazazedelerle sahil ara-

Ortalık ağannıya başladığı zaman, sında hain ve zalim hir perde germiş
bu haile sahnesi şöyle bir manzara ar ti. Bir çok kimseler, atılacakları isti · 
zetmekte idi: kameti tayin cdemıiyerek kendilerini 

Ertuğrulun felaketini mucib olan o dalgaların, veyahud ele geç'irdikleri 
korkunç döküntü kayalık, sahilden ankazın keyfine terketmişlerdi. Ve 
ancak 150-200 yarda mesafede idi. bunun neticesi olarak da kurban olup 
Yani; iyi bir havada, iyi bir sandalla, gitmişlerdi. 
bu kayalıktan sahile gidilmek lazım * 
gelse; kuvvetli bir ka.ç kürek darbesi Hepsi de, ayrı -ayn birer mucize ile 
kafi geldbilirdi •.. Bu kısa mesafe da • kurtulabilenler, sahilin dik ve yakın 
hilinde ,geminin perişan an4kazı bir • kayalarının dibine birikmişlerdi. Sa • 
birine kenetlenmşi; adeta, kaza ma - atlerdenberi yağan o müthi~ yağmur 
halli ile sahil arasında bir köprü husule elan devam etmekte idi. 
gelmişti. Sahildeki manzara da hazin ve feci-

Bu ankazın aralarında, parçalanmı' di. Oraya toplanan çırılçıplak inaanlar, 
cesed bakiyeleri .. kollar, bacaklar, haf- kanlı et kütlesi halinde idi. Herkes ser· 
sız gövdeler, gövdesiz ba~lar görül - semdi. Herkes bitkindi. Herkes, şuur 
mekte idi. Kim bilir nasıl birer muci - ve düşüncesini kaybetmişti ... Ancak, 
zenin eseri olarak sağ kalabilenlerden artık kurtulduklarına hakikaten inan· 
bir kaç ki!li, bu ~nfkazın Üzerinde, şu· dıldarı zaman, .kendilerine gelobilmiş
T&ya buraya serpılmişti. Nitekim bun· ] 
ı 1 k 

w d k k " er .. o zaman, ne yapacaklarını düşün· 
ar; orta ı agar ı tan sonra, aranın .. le d" 

muş r ı. 

bu kadar yakın olmasına hayretler e- E ı· ı_ 1 l · · d b 1 
k 

• . .. .. . . vve a, &.urtu an ar ıçın e u unan 
dere , adeta hır kopruden geçer gıbı, --L"tl bi 1 · l d" B l • ~ ... .. . d .. .. ~ı er, r eşmış er ı. un ar, şu zat· 
o an;c.az yıgınının uzerın en yuruye l d ·· kkeb · . ar an mure tı: 
yürüye sahıle çıkmış .. bu suretle yeni· 
den dünyaya gelmişlerdi. 

Den:zden yülkselen keskin ve sıvri 
kayaların üzeri de, kanlı cesedlerden 
mürekkeb lbir fecaat mahşeri halinde 
ıidi. Bunların arasında, talihin büyük 
lfıtfuna uğrıyarak scığ kalan bir kaç ki· 
şi, o kayalara sıms•kı sarılarak meçhul 
bir 'kuvvetten İmdad beklemekteler -
di. 

Makinistlerden yüzbaşı Mehmet Ali 
Bey .. 

Mühendis ve fotoğrafcı, mülazim 
Haydar Bey [işte, bu felaketin kahra
manlarından olup, hugün henüz ya • 
şamakta olan, tek canlı şahid ... ] 

Müz?ka zabiti mülazim lsmail efen· 
di.. 

Makine zabitlerinden yüzbaşı Arif 
Bey .. 

Bu arada, garib ve akıltara hayret Katib muavini Mustafa efendi .. 
veren sahneler de eksik değildi. Me - [Bu defa da Suya Batmıyan] 1 . 
sela; geminin müzika zabiti mülazim marn, Ali efendi. 
lsmail efendi; büyük bir kamara kapı· Altı kişiden mürekkeh ola.n bu za· 
sın~n ~zeri~ :erleşmişti. Sırtındaki bitan heyeti, - güverte zabiti olmak 
elbısenın, lıme lame olmasına, vücu • dolayısile ,•sulen • müla"'z' H d d 1 • .. .ım ay ar 

unun muhtelif yerlerinden kanlar sız· beyi, kumandanlık mevk.iine geçir • 
masına rağmen, tamamilc sakin ve mişlerdi. 
müsterihti. Buna benzer harikalar a • Haydar Bey, mevcudu yokl?-ıa et • 
Tasınde.; asıl bir tanesi, çok dikkati ca- tİgw i zaman ŞU netice tezah .. t " t•. 
ı . . 0··k·· .. k 1 d b" . ' ur e mış ı. 
ıptı. o unlu aya ar an ırı, tıpkı Kurtulanlar: 

bir sü un gibi yükceliyordu. - Sonra • 6 Zabit, 
dan, ,; erlilerden öğrenildiğine göre - 62 Çavuş, onbaşı, nefer, 
tam on beş metre irtifaında bulunan 1 Sivil kazancı ustası ... 
bu kayanın üzerinde, çırçıplak bir a Bunların sıhhi ahvaline gelin-
dam, tıpkı üryan bir heykel gibi dim - ce: 
dik duruyordu. Bu adam, bura)'a n sıl 6 T amamile sağlam, 
çıkmıştı~. Onu, kendi de bilmiyor • 9 Ağır yaralı .. 
du. Diğerleri de muhtelif yerlerin· 

{Suya Batmaz imam) Ali efendiye den hafif yaralı. 
gelince ;o da garib 'bir mucize ile kur- Zabitan ve efradın; hemen hepsi -
tulmuştu. Gemi batmıya başladığı za· nin de kıyafetleri, iç donu ile bir tek 
man. hiç teI;ış göstermeden vaziyete gömlekten ibaretti. Bunlar da, kaya • 
intizar etmiş .. geminin güvertesi, a - bra ve ankaz parçaJarına çarpmaktan 
yaklnrının altından kayholuncıya ka - lime lime parçalanmış, kıpkızıl kanla· .............................................................. 

--, ra boyanmıştı ... Hepsinin de yüzleri, 
gözleri şişmiş; renkleri morarmıştı. 

(Arkası 1•a.r) 

r 
/\"iibetçl 

gideyim. mıyor. 

Dedi. Cudea T anzeri yanından a - T aunzer güldü: 
yırmak .üıtemiyordu. Fakat, bu söz o- - (Şiddet mabudu) nun gazebine 
na da karısını ve çocuklarını hatırlat- uğrayacak insan, nereye saklansa ve 
tı.. ne .kadar örtüm~e kurtulamaz. Felaket 

Tanzer gider gitmez kral da harem insanı yerin dibinde de aelip bulur. 
dairesine geçti. Ve odaya girdi: * - Mara .. Mara .• 

Fırtına gittikce artıyordu. Diye seslendi. 
Yağmur dinmiyordu. Mara başını açmadan ve yüzünü 
Tanzer güçlükle evine gidebilmişti. göstermeden cevap verdi: 
T unçay kocasını görünce sevindi: - Bırakınız beni, T anzerl Ben cin· 
- Fırtınalar beni alıp başka bir di- lerden ve devlerden ço~ korkarım. 

yara atacaklar sandım, dedi, sensiz ne Tanzer tekrar seslenerek: 
kadar yalnız ve kuvvetsiz kalmıştım. - Bizim eve cinler ve devler kolay 
Gözlerim yollarda, seni bekliyordum, kolay gelemezler. Haydi kalk, ulu tan· 
Tanzerl rıy ayalvaralım da günahlarımız varsa 

Tanzer karısını kucakladı: affetsin ve bu felaketi dindirsin. dedi. 
- Benim yerimde başka birisi ol - Mira kalkmak istemiyordu. 

saydı, fırtınayı yenip gelemezdi. Bora T anzerle T unçay onu güçlükle yat· 
o kadar sert ve yağmur o derece çok tığı yerden kaldırdılar .• kendi odaları-
yağıyor ki .. sırsıklam oldum, baki na getirdiler. 

Tanzer soyundu.. Bu sırada zemin katında yatan Tan· 
Elbisesini değiştirdi. zerin uşakları - bunların ikiai Akadlı 
Sakakta dere gibi seller akıyordu. esirleri - acı aa ba.ğırmağa başladılar: 
T anzcr: - Boğuluyoruz, mella 1 Yattığımız 
- Mara neredd yeri ıu bastı. 
Diye sordu. Tanzer zemin katına koştu. · 
T unçay yanındaki odada yere se - Her yeri birden su kaplamıştı. 

Devlet Demiryolları Umumi 
ftiüdürlüğünden: 

Sağlık h~etimizce yapılac.k muayeneleri neticesi hizmetimize elveriıli çıkmak 
lurk tab'aımdan bulunmak ve 35 yaşmı geçmemek tartile idaremiz, • Ankarad~ 
çalııtırılmak üzere iki ressam ile iıletmeler ihtiyacına göre lüzum ıörülecek mahal
lerde istihdam olunmak üzere 6 ıube şefi ve t 5 kısım tefi bizmete alacaktır. 

Reuamlık ve kısım ,efJiği için Ankarada Yol dairesinde, İstanbulda Ha)·darpa• 
ta İıletın-..sinde, İz.m.irde de İt'etme merkezinde 28/4/1937 çartamba ıünü müsa
baka imtihanı yapılacaktır. Ancak ıube tefi olarak alınacak1arm imtihanları aynı 

ıünde 1alnız Ankarada yapılacağından bu iatekte olanlann muayyen olan günde 
bina~ Ankarada Yol dairesine müracaatları l&zımdır. Şube tefi olarak alınacakların 
yük.ek tahsil gÖnnÜf olması lazımdır. Mühendis olanlar imtihansız alınır, diger ta
lipler ve Nafia Fen Okulu mezunları arasında imtihan yapılır. 

Kasım tefi ve ressamlık İmthianına gireceklerin en aıağı tahsil tartı ortadır. Na· 
fia fen okulu mezun!arı bu hizmetler için imtihamız alıwr. Diğerleri arasında yapı
lacak imtihanda san'at okulları ile Lise mezunlan tercih edilir. İıleklilerin dilekçele
rine aşağıda gösteri'en vesaiki ve eksiksiz olarak iliftirerek en geç 26/4/1937 tari
hine kadar doğrudan doğruya adı geçen lılebne Müdürlüklerine ve Ankarada yol 
dairesi Reidiğine müracaat etmit bulunmaları ııerektir. Bu tarihten ıonra yapılacak 
müracaatlar kabul edilmez. 

1. - Diploma (veya Noterlikten suret) 
2. - Hi..zmet vesaiki (en son ve evvelki biunetler için) 
3. - Polis:en tasdikli iyi ablik belgesi 

4 - Hüviyet cüzdanı (nüfustan tasdikli) 
5. - Askerlik vesikası (Askerliğini hitirmİf olmak veya alakası bulunmamak 

ıarttır. 

Şube fCfİ olanlardan yüksek okul mezunlarına bidayette 97, yüksek bir mektep· 
ten mezun ol.ıiıakla beraber yabancı bir meml ketten yüksek bir ihtisas diploması bu· 
lunanlar <130 lira ücretle hizmete alınır. Ve latbik olunan esp.slar dairesinde terfi e· 

der ve zam görürler. 
Kısım ıefi ve ressam olarak alınacaklardan yüksek tahsil görenlere 97, lise veya 

muadili meslek okulu mezunlarına 67, orta tahsil görenlere 57 lira ücret verilir. Garp 
lisanlanndan birini bildiği ayn bir imtihanda belli olanlar bir derece daha yukarı üc

retle alınabilirler. 
Hizmetimize gireceklerin terfileri ve görecekleri otomatik zamlar idaremiz için 

:atbik olunan kanunu mahsus hükümlerine tevfikan yapılır. 
4.nkarada kendilerine vazire verilenlerin alacaklan meıken bedeli yukarıda gös-

terilen ücretlrrrl .. n baric•ir. (853) (1967) 

Etrafta ~lıyan bağrışmalar IJllP" 
çe artıyordu : 

- imdat.. imdat.. boğuluyo~ 
Tan zer evin kapısını açtı.. ~ 

çıkıp civardaki kadınlan kurtatP"" 
istedi.. fakat, sokaktan akan yaidld 
suları içeriye dolmuf ve Tanzeri ı' 
ye itmifti. 

Tanzer kapıyı kapayamadı.. tJ 
Sular evin alt katını tamamile " 

durmuştu. 

Ve bütün evlerin zemin katlart' 
tamamen su kaplamı,tı. 

Tanzer kimsenin imdadına k~ 
yordu. 

O: 
- Ben fartınadan, boradan, fak~' 

su benden kuvvetlidir. Ondan çeki01 
rim .. suyu yenemem . 

Diyordu. 
Uzaktan bir aea daha işitildi: 
- Fırat taşıyor .•. 
İşte bir felaket daha 1. •• 
Bu, ne gök gürühüsüne, ne de bd' 

taya benzemiyen büyük bir feliketti
F ıratın taştığını Tanzer dedelerinde' 

dinlemişti. . 
Yüz yıl önce gene böyle miitb~ 

yağmurlarla haşlıyan bir felaket, fr 
ratın taşmasına sebeb olmuş ve biitU
Or şehrini baştan başa su kaplarıı'' 
tı. 

Tanzer T unçayın yanına çıktı: , 
- Korkma Tun çay 1 Ulu taınrı bi1'. 

koruyacak. Biz kolay kolay boğulll" 
yız. 

Tunçay, Mara :ile be"raber ağlaflld' 
başladı: 

- Sular üst kata çıkarsa ne yapac#" 

ğız~ ı 
- Duvardaki odunları koparıp ti 

yapar ve üstüne bineriz. · 
let' 

Uzaktan gürültüler ve boru ses 
işitiliyordu. . 

Boru seleri büyük ve umumi ı,ıı 
felaket haberini veriyordu. Saray 111"' 

·ııt 
hafızları sarayın yüksek kulelerı 
çıkarak, uyuyanları uyandırıyord" 

(Arkası vat> 
---- • t:;::.s., ·=- • • • ... _..._........ • · -- • • ../... 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Kadınlarda 

Şişman/ıh 

Salı --
(*) 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ecıaneleı ıunlardır: 
ist:ınbııl cihetindekiler: 
Aks:ıro.yda: (Şeref). Beyazı~ta : (Hay -
darı . Fenerde: (Vitalil. Şeh;emlnlnde: 

,1-p~·---_~---
~- Gine 

v 

UGUR ••• 

Burada irsi ve anevt şişmanlıktan b~' 
setrnlyeceğirn. Burada soylen•ck ısted' 
ğlm kadınların umumiyetle şişman~~ 
masına saik olan sebeplerdir Şiı.PJ-,..ı 
oturmanın, spor yapmamııklığın tes!>~ 
büyüktür. Bilhassa yürümemek, ekzd 
slz yapmamakla beraber perı.ıze de rt.J' 
yet edllmezse, yani mütemu.cliycn hBııı\ff 
lşl ve diğer yemekler de ihtiyatsızca J' 
çokça yenilecek olursa şl~ıınlık mub• d' 
kaktır. Fakat baznn bunların hariclll , 
de bazı kadınların blrdenblıe yağlaıl , 
dıkları görtilüyor. Az blr zamnn zart10

0 
da sanki başka bir kadın olmuştur· , 
kada; kiloları artıyor kl hayret eder!~, 
nlz. Işte bunun sebebini kadınlardlı , 
başı bozukluklarında aramal!dır. /.Y , 
başılnrın az gelmesi, günlc:-hılıı karı!w 
mnsı ve gerilemesi derhal kadınları ır 

CNô.zım). Karagümrfikte: tArtn. Samat· 
yadn: CTeo!llos). Şehzadf'başmda: {İ. 
Hakkıl. Eyüpte: (Hikmet AUamaz>. E
minönünde: (Mehmet Kflzun>. Küçük • 
p:ız:ırda: <Yorgi). Alemd:ırd:ı: (Abdül • 
kadir). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyo~lu cihetindekller: 
İstıl:-JıU caddesinde· <Dellasuôa). Gala -
tada : (Hüseyin Husnul. Talts1:nde: (Li
monciyan). Pııng.!ltıda: (Nar&ileclyan). 
Beşlktaşta : (Nail lhlid). 
Bo~·riçl ve Ad:ıl., "rla: 

Üskudurda: (Sellmlyel. Sarıycrde: (A -
safı Buyükadad : ıHalkl. Heybelide: 
CT 'lllŞ). 

En 

Y•&AMl:.I 
Galata, Keraköy poatane ka•şı Nu ı 

v 

Gine UGUR 
büyük ikramiyelerile 

veren uğurdur.· 

Kazananların adresleri mahfuzdur. 

nam 
••• 

1 mnnlatmnktjldır. ıJ} 

1 
Ve bunlara yapılacak usulü rnnbS , 

dahilindeki tedn vl, gene blr iki ay .zll~111 
1 fında kadını normal bir bünyeye sP"", 

1 

kılar. Yağlılığa karşı alnknsız kaııııail 

eni biletler gelmı•ştı•r. (•) Bu notları kesip sakl!ıyınız, 1• 11 D
,---.·---------------------ı 

1 

... _n_ız_. _s_eb_e_b_ln_i_u_r_a_yı_n_ız_. ______ 
1111

, 

ı 
bir albüme yapıştırıp kollekslyon yapı~o' 

-------------------'""'!""" ___ __._ Sıkıntı z:ımanınızd:ı bıı notlar bir cıol' 
~--••••••••••••••••ıa••••••lll•••••••••mm;;;;;;;;;;;;;;;;;;.J gibi imcladınıza yeti~ebillr. 

Tele.fon: 41J021 
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Hep Rekor !... Hep Rekor ! ... 
BU KOLAY ve YENİ TEOBf R 

SAYESİNDE 
Son Alhncı keşidenin en büyük numarası olan 

00. 00 L 1 RAY 1 1/2 Y A Ş 1 N 1 Z D A 

GÖRÜNEBİLİRSİNİZ Beyoğlu İstiklal caddesinde 205 numaralı 

OR PARK 30 yaşından sonra, 100 kadında 99 u 
. hemen yarı ölmüş - beslenmemiş 

cildieri vardır. 

PiY NG Gi ESi 
22046 numarah biletle Altıncı Dairede Kuplu sokak 

6 numarada kapıcı AZARET 'e verdi Buruşukluklar, solmuş tenler, zayınamış yllz adaleleri, sarkık 
yanaklar... Bu bnlin bazı alt\metlerldir. 

200.000 Lirayı kazanan 
NAZARET parasını alıyor. 

Her tertipte olduğu gibi bu sefer de POR PARK Piyango 
Gişesi sahibi Bay TANRI VERDi elinden çıktı. Bundan sonra da 
bütün müşterilerine kademli elile b~yük ikramiyeler vereceğini 
vaad eder. 

ve B LGE A'lŞI 

Vıymıa Oniversıtesi pr.> fesörU 
Dr. Stejskul, kadınlan gençleş
tırmek için yeni bir tedbir keş
fediyor. 

40- 00 yaşhmndu lunlerce ırn
dın, bu sayede hemen bir genç 
kızınkine mnşabih bir cild ve bir 
ten temin etnıeğe muvaffak ol
muştur. 

T bletleri, Her eczanede arayınız. (Posta kutusu) 1255 Hormobrn Galata 

Oksurenlere: A 
İstanbul Orman Baş üdü lüğünden: 

1 - Ziraat Vekaleti hesabına tartnamesindeki terait dairesinde ve bez ve ipleri 
lllÜnıune veçhile çift satıhlı dört buçuk metre kutrunda 50 adet mahruti çadır ka
ll~ı un usuli1e münakasaya vazedilmiştir. 

1 
Adalar Sulh icrasından: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup para· 

ya çevrilmesine karar verilen bir büfe, a
yaklı singer bir dikiş mnkineıi, yaldız çer-

C ld içın bu yeni unsurda, 
genç hayvunlardan istihsal edıl
mi~ B.ocel vardır CUd hUcey
rnhnı canl9ndıra.n bir cevher-

Bu Biocel cevheri şimdi pem
be rengindeki Tokalon kreminin 
terkibine karı:;;hrılmışbr. Yalnız 
bir gece zarfında cildinizi can
landıracak ve gençleştirecektir. 

2 - Çadırların ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında teslim edilmesi ıarttır. 
L 3 - han 20 rün mü~detlc 27 /Mart/937 tarihinden 15/Nisan/937 tarihine 
-.dardır. Yevmi ihale lS/Nisan/937 tarihine müsadif pcrıembe gününde Orman 
Müdüriyetinde mütefekkil Komisyon marifetile saat 15 de icra edilecektir. 

4 - Çadırların muhammen bedeline göre muvakkat teminat akçesi 562 lira 
So kuruıtan ibarettir. Talip ol nl nn ihale tarihinden bir şaat evvel arttırma ve ek
ailtnıe kanununa tevfikan ihtisas vesikası ve istitaat maliye mek~ubuna ihtiva ile 
larflannı komisyona teslim etmeleri ve bundan sonra verilecek zarfın kabul edil· 
llliYeceii. « 1722» 

Alıay işletmesinden: 
L Büyiikada iskelesindeki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 No. lu dükkanlarla Moda İ.s· 
•tleıi Üzerindeki gazino: 

1 
Yukanda yazıla mahaller açık arttırma usulile birer sene müddetle kiraya veri· 

-ecek:ir. 
Arttırma 16/4/937 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır. lıteklilerin mezklır 

tiin Ve saatte teklif edecekleri senelik kira bedelinin o/o 7,5 nisbetinde pey akçele

çeveli büyük bir ayna, aynasile beraber bir 
konsul, ve aynalı bir büro, bir elbise dola
bı, altı siyah demir l.~ola, ve bir elbise 
do·a~ı 21/4/937 tarihine müsadif çar· 
fa nba günü saat on ikiden itibaren Hey
beliadada Ümit sokak on ve Uluıpafa ıo· 
kak 6 numaralı evler önünde satılacağın
dan talip olanların mahalli mezklırda ha· 
zır bulunacak memuruna müracaatlan iian 
olunur. 839 

dır. · 

Güzelim; bılnfttsıla sizi 
hayretle seyrediyorum. Teniniz 
şayanı hayrettir. - Niçin dünkü 
sualime mllsbet bir cevab vermi
yorsunuz. 

- Bir aya kadnr evlenebiliriz. 

Terkibinde cildin yegane un suru olan Biocel cevheri bulu· 
nan P E M B E R E N G İ N D E K İ Tokalon kremini gece 
yatmazdan evvel kullanınız ve B E Y A Z R E N G i N D E • 
K i yağsız Tokalon kremini snbah kullanınız. Pembe ren.. 
gindeki krem, cild için gayet b cs1eyicidir. Fakat beyaz rengin· 
deki yağsız krem, gündüz için en güzel kremdir. Cild için mü• 
kcınınel bir unsur olcluktau başka pudrayı görünmez ve son 
derece yapışkan kılar. Hemen tecrübesine başlayınız, son de· 
rece memnun kalacaksınız. 

tıle Encümene ıelmeleri. cı 1985" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INKIBAZI, 
EKŞiLiK 

Milli roman 

HAZIMSIZLIGI, MiDE 
ve YANMALARINI 

No. 39 

na. 
P.w.'.!?FJ~ı..-.... 1nıı-..-..~:Jt1R~~~~ı~-b-u_rh_a_n ___ C __ a_hı_·1~I 

Cenç zabit sersem olmuştu. Ne ya· bir iz yoktu. Yalnız son mektubun 
l>acağım, ne söyliyeceğini bilmiyordu. haber verdiği o vapur seyahati neticesi 

Karısını, etrafında bir melek mrısu· bir düğüm halinde duruyordu. 
ttıiyeti ile dönen, dolaşan karısının bu Genç zabit nefsi ile yaptığı müca
rfkatinden, bu sevgisinden nasıl şüp- deleden kurtulmak için ne yapacagını 
e edebilirdi.} bilmiyordu. Tereddüt, heyecan, şüp-

F' akat ya o vapur seyahati. he ve nihayet önünde onun hararetli 
Cenç yüzbaşı çıldıracak gibi olu - sevgisini bekliyen karısının bu hazin 

f<>~du. Şu dakikada karşısında ümit • ve melul hali onu çıldırtacak gibi oldu. 
~ı. hayalleri kırılmış görünerek onun Ve yüzbaşı Fikret, en tehlikeli harp
~ ilk. lzmire geldiği zamanki sıcak ham· lerde kılı bile titremeyen bu kahraman 
tlcrıni bekliyen karısına baktı. Nilü- zabit zaptedemediği heyecanını taşır 
er karşılaştığı bu aksi, sert ve durgun dı. Bataryasına kumanda ettiği zaman
:.uaıneleden ürkmüş, incinmiş gibiy- larda olduğu g.ibi sinirleri gerildi ve bir 

top gibi patladı: 
Susuyordu. - Nilüfer doğru söyle sen lzmire 

la Eve geldikleri halde henüz kucak - kiminle gerdin? 
Şrnaınışlard!.: Genç kadının ince kaşları hafif bir 

k Cenç zabit yenemediği şüphesi ile hareketle çatıldı. Ne aözlerinde ne ha-
arşıla~tığı bu sıcak ve temiz yüzün reketlerinde telaş yoktu. Hatta vapur

Barnhni ifadesi arasında bocalıyordu. dan çıktığı zamandanberi kocasının 
b Bu gördüğü şeyler, bu temiz yuva, hareketlerinde gördüğü gayri tabiili -
~ berrak bakışlı genç kadın Tuhunu ğin tılısımını keşfetmekten gelen bir 

Plıyan o çetin muammayı gevşeti- sükunet vardı. 
Yordu. Kurşunileşen -gözlerinde belirsiz bir 
d' Kendisini haksız bulmakta gecikme- sevinç bile vardı. Sakin, yumuşak bir 

1
• ı sesle cevab verdi: 

AZON 
YVA TUZU 

giderir. Hiçbir zararlı ve mllshil maddesi yoktur. Şeker 
hastnlığı olaular bile alabilirlerler. MiDE ve BARSAKLARI! 
AIJ, 'fIRMAZ. İçilmesi ınur. tesiri Kolay ve mOH1ylmdir. 
Yerini hiçbir mnınasil mllstahzar tutamaz. 
MAZO~~ isim HOROS Markasına dikkat. 
Deposu: Mazon veBoton. İstanbul Yenipostahane arkasında 

İzrnire yalnız olarak geldim. Sonra birdenbire sordu: ettiği hayatın kıymeti olamaz. Ben bÜ. 
- Ne malum?. - Bu mektubu ne zaman aldın~. tün ümidsizliklere ve bütün mahruml" 
- Sözüm kafi değil mi Fikret 1 - Hareketimden bir gün evvel. yetlere rağmen sana bağlı kaldımıı~ 
- Bazı defalar da söz kafi gelmez. - Öteki mektubların arasına niçin bunun sebebi e.ncak sana olan sev ır 

lsbat etmek ister. koymadın?. gimdir. ls'bab da işte elindQ .. 
- O halde bir dakika beklet - Her şeyimi hazırlamıştım. Bunu Karısı yavaş yavaş bunları söyler • 
Genç kadın yandaki odaya geçti. yol çantama attım. ken genç zabitin gergin sinirleri çö • 

Bir masa gözünü açtı, kapadı. Sonra Genç zabit düşünüyordu: zü1üyordu. Ateşlenmiş gözleri berralt• 
elinde bir zarfla geldi. Bu mektub o müthiş muammayı }aşıyordu. 

Genç za!bit bu zarfın Suad Perteve çözüyordu. Nilüferi ithqm edecek hiç O daha cümlesini bitirmeden yıldi11 
aid olduğunu renginden ve şeklinden bir şey yoktu. rım gibi atıldı ve bütün kuvvetile Jia. 
tanımıştı. Nilüfer elindeki zarfı ona u- Fakat karısı hakkında küçük bir rısıJ1# geniş göğsüne çekti, bastırdı. 
zattı: mütaleaya bile tahammül eclemiyen * 

- Her şeyi anladım. Mektublar eli- genç zabit ihala bu mektupların bırak- Yarım saat sonra o çiçeklerle ıüı • 
ne geçti değil mi?. O halde bunu da tığı tesirden kurtulamıyordu. lenmiş masalarında yemeğe olurdur 
oku ve şüpheden kurtul. Suad Pertevin bu son mektubunu lan zaman genç kadın erişilmiş saadet. 

Yüzbaşı Fikret sert bir hareketle okurken son satırı onu aydınlattı. Su- lerin o tatlı 6arhoşluğu içinde kocasi• 
mektubu kaptı, açtı. ad Pertev pek haklı olarak mektubla. na takılıyordu: 

Artık pek iyi tanıdığı Suad Pertevin rının kabul edilişinden cesaret buldu • - Erkekler sevildiklerinden daima 
bu mektubundaki yazısı bir kaç satır· ğunu söylüyordu. Fişek patlayışını şüphe · ederler. Onları inandırmak i~ 
dan ibaretti. andıran sert bir sesle sordu: aşkın her şeyden üstün olduğunu iı • 

Bir hamlede okudu: - Peki, bu mektubları niçin sakla- bat edecek maddi vesikalar bulundur. 
«ismet hanımefendi son mektubu - dm? mak lazımdır. Fena mı ettim Fikret) 

mu getirdiği zaman İzmir seyahatinde Onun bütün tela, ve heyecanına Yüzbaşı Fikret mahcub olmuşt~, 
vapura geldiğim takdirde her şeyi ko- rağmen genç kadın pek sakindi. Hnfif Nilüferden nasıl şüphe etmişti. Ken • 
canıza anlatacağınızı söylemişsiniz. bir dudak büküşle cevab verdi: dini müdafaa etmek, vapurdan çık ti " 
Böyle tehlikeli hareketlere girişecek _ Sana genç kızlığım gibi günahsız ğındanberi gösterdiği haşin hareket • 
kadar ham olduğunuzu bilseydim şim- bir kadın olarak kaldığımı isbat etmek lerden dolayı özür dilemek istedi. Ka· 
diye kadar sizinle meşgul olmazdım. için Fikret... Bu mektublar bir genç rısının gönlünü almak için toparladıği 
Mektublarımı kabul edişiniz bana ce- kıza, bir genç kadına her şey vaad edi- kelimeleri sıraladı. Cevab vermek için 
earet vermıştı. Seyahatıinizi yahatca yor. Kalbi serbest olan her hangi bir hazır'lanıyordu. 
yapabilirsiniz. Mes'ud olunuz efen • genç kız veyabud genç kadın için bu Fakat Nilüferin sıcak dudakları bu· 
dim.)) mektubların temin ettiği hayat, redde· na fırsat vermedi. 

Suad Pertev dilmiyccek bir hayattır. Fakat kız ol - • B j T T 1 

Ortada karısını itham edecek maddi j - Anladım Fikret. 
Yüzıbaşı Fikret bu bir kaç aatırı bir sun, kadın olsup kalbi mutlak bir sev-ı 

Eınlrgan 8 nısnn 937 
Müıterih ol. kaç kere okudu. a'ıye bağlanmışsa bu mektubların vaad -.ııürhan cahit 
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RE· KOR KRAL i Ç ES i 
• 

BAYAN E GİŞESİ 
Bu son altıncı keşidede dahi bir eünde ı 

5 BÜYÜK İKRAMiYE 
Birden vermek suretile 

Tali Rekorunu Kırdı 
937 piyango bayileri kraliçeliğini 

kazanan Bayan N 1 MET 

1- 200 o o Lirayı 
22046 Numaralı bilet sahibi: Kırşehirde Bay Mustafa Yıldırım telgrafla müjdelendi 

2 
3 
4 
5 

- 20.000 LiRAYI 
10832 numaralı bilet sahipleri Çakmakçılar yokuşunda 36 No. da Mavi GömJekçi Bay Şeref ve Mahmut 

- 15.000 LiRAYI 
27 430 numaralı biletle Maltepe Askeri Lisesi 

- 10.000 LiRAYI 
10992 numaralı .bilet sahibi Beykoz Kooperatif muhasebecisi Bay Faik eşi Bayan Müzeyyen 

- 10.000 LiRAYI 
10992 numaralı bilet sahibi Geliboluda Bay Haim 

KAZANDILAR 
ı 

Yılbaşı keşidesinde 

200.000 Liralık 

Büyük ikramiyeyi, Üsküdarda inhisar deposunda Kantar memuru Bay Sami 

KAZANMIŞTI 
Sayın müşterilerin yeni tertip biletleri gelmiştir 

1 LiRADAN SATILMAKTADIR 

Taşra icin: Muntazam teşkilatı olduğundan Taşradan vukubulan sipar:şler kabul ve 
ikramiyeleri sür'atle irsal edilir. 

200.000 Liralık ikrami) e verilirken 

Adrese dikkat : lıtanbal lmlalnl No. 18 - Telelon : 22082 

NiMET . HALA GiŞESi SAHiBi BAYAN NiMET ÖZDEN .. 


