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Hududu geçen şakiler . Başvekil :ugoslav şehirlerinde 

derhal yakalanıyorlar Is~et lnönü .. sırp~a 
Üstünde Fransız asker elbisesi hır nutuk soyledı 
b l b 

• k J h Yugoslav dostlarımız Başvekilimizl u anan ır şa i ua a tutuldu uğradıkları şehirlerde emsalsiz ve 
içten gelen tezahüratla karşılıyorlar 

Hudut boyu ve hudut gerisindeki tarama hareketi 
her koldan tam bir mükemmeliyetle devam ediyor 

:~rlşan edilen çetenin reisi Hamit de yaralandı. Yakalananlar aldatıldıkları, 
ışman olduklarını, hududu geçer geçmez takibe baş/anıldıklarını söylemektedirler 

·•I •• «t 
'· ( 

n· Cenup hududumuzu gösteren harita 
tle 1Yatbekir, 1 S (Hususi muhabirimiz ketli her koldan tam bir mükemmeli -
tle~~ - Hudut !boyu ve hudut gerisin- yetle devam etmekted'ir. Evvelce tafsi-
...., 1 teru'bat ve bilhassa tarama hare- (Devamı 10 uncu uyfada) 

~-·•...._._ ı ı ~ • - .- ı •-.--. ı ı •a-
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Harp malülleri 
terfih edi ı ecek 
Maaşlarına zam 
için kanun İeklifi 

hazırlanıyor 

Milli mücadeJeye iştirak 

\ 

1,5 Yaşmdakl 
çocuk suçluyu 

S 
edenlerin Vctzİyetlerİ Ba,vekil Yupslav nazırlarile tanışırken eksen,,. k 1 h f ,. ya r Ankara, 1 s (Hususi) - E.9ki ka- B~grad 15 (Hususi) - Dün L!- sını V'C tayyare fabrikasını gezmitler 

nun hükümlerine uygun olarak maaş mun tayyare meydanını ziyaret eden dir . . 

1 t b 1 1 d 
ahnak!ta bulunan harp mahillerinin Türkiye Ba,vek.ili ismet İnönü, RüftÜ Hassa kıtaatı kışlasında, aıaker yük• s a n u y o un a =~·~in tedbirler alınması karar- tra~ ve ;aiyetleri, öğleden sonra dev- sek misafirler şerefine muhtelif bed~ 

(Devamı 10 uncu sayfada) et arp anesini, hassa kıtaatı kı,Ia- (Devamı 3 üncil sayfada) 

meydana çıkardı 
aı9ü~ü isminde bir Çingene kadınının 
it ~1:111e sebep olmaktan suçlu şoför 
b efığın dwıuşmasına, dün ikinci cezada 

torununu öldürdü ı ,\. .) • suı11•, (Hususıı - Kadrly• köyün· Halayda iazyik- lzmirdc Akdeniz güzelini 
de, bundan dört sene evvel işlenen el- k • • • b k 
nayet hadisesi meydana çıkarılmıştır. ·işkence yeniden seçme ıçın mu·sa a a 
Cinayefü işleyen seksen yaşında Kara 

(Devamı 10 uncu sayfada) Şiddetlendi. 
~1anınıştır. · 

(Devamı 3 üncü sıayfada) İzmir Fuar komitesi, bundan başka bir Fuar düğünü 

Himid için Üniversitede 
ınuazzam ihtifal yapıldı 

Üç rejim arasında bir mukayese: 
1 - Namık Kemali bir imamla üç hamal gömdn bu Saray 

devrindedir. 
2 - Fikretin cenazesi, Aşiyanın iki odasını dolduramıyan 

tenha bir zümre taşıdL Bu Meırutlyet devridir. 
3 - Hamidin tabutunu bir kolundan millet, bir kolundan 

devlet, tutarak kaldırdı. Bu da Cumhuriyet devrindedir. 

ti ~ün saat 17 de, 
nıversite konfe • 

~ns salonunda, Ha
ln'ıd için cenaze ala
~~ kadar muazzam 
bı,r. ihtifal yapıldı. 

1 
tıfalde bulunan ta 

ebeler ve halk ko-
ca ' ., salona sığmadık-
ııarı iç" d ın, gelenler -
tı.;n bi~'<>kları söyle 

1 enleri, bahçede 
~~sokaklarda hopar 
or vasıtasile dinle • 
~ebiltnişlerdir. ~;::::::=::::.-.:::=:;;;;;;!'!-"''7'"~ 
l<'uat Köprültinün 

sözleri 
İhtifale, İstiklAl 

i8l'Şının bir ağız • 
l an okunmasile baş 
,.anıldı. Marştan son 
6 kö.rsüye çıkan Fu 

at Köprülü : 

Silah arama behanesile yapmayı 40 çifti birden evlendirmeği kararlaşhrdı 
kadınları çırılçıplak İzmir, 15 (Telefonla) - İzmir En· 

1 

soyuyorlar ternasyonal Fuar kom'itesi bu yıl fua-
A) rın cazip bir şekil alması için bazı mü-

Halep, 1 S (Hususı - Bir haftadır him kararlar vermiştir. Fuarın devam 
Belan dağlarında. askeri manevralar edeceği bir ay zarfında her gece ayrı 
yapılmaktadır. Fransız tebaası olan me bir eğlence tertip edilecektir. 
murlar ve halk askeri elbiseler giyerek 
'bu manevralara ~tirak etmektedirler. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Dünkü 
Bunaltıcı hava 

Hararet derecesi dün 
28 e kadar yükseldi 

Fuar komitesinin üzerinde durduğu 
en mühim mevzular arasında cEge gü
zellik müsabakası> yapılmasıdır. Ege 
güzellik müsabakası Entenasyonal ma-
hiyeti haizdlr. Bütün Akdeniz memle· 
ketlerinden istiyen genç kızlar güzellik 
müsabakasına girmeğe davet edilecek
lerdir. 

(Devamı 10 llllCU sayfada) lzmirin •on güzellik krali90•İ Bayan Nerimau 

Binkaç günden 'beri adeta kış günle
rini hatırlatan havalar dün birdenbire 
ıstı.nan.ıŞtır. Dün kapalı yerlerden çı -
kanların yüzlerine adeta sıcak bir rüz
gar çarpıym-du. Gayri tabii görülen bu 
sıcaklığın neden ileri geldiğini sorduk. . 
Bize verilen izahat şudur: 

"Son Posta,, nm müsabakası : 5 

(Devamı 3 üncü say{adıı) 

Burdur da 
,Bir hadise 

1 Maarif müfettişi ile bir 
muallim taarruza uğradılar 

Burdurdan tiıldirildiğine göre Dir -
m.tı köyünde bir hadise olmuştur. ilk 
tedrisat müfettişlerinden Veli teftif 

(Devamı 3 Uncii sayfada) --- ..... ~·-----,. 

- Bu resim parçaları kimlere ait? -

- Daha dün de~ 
di, en büyük şefimiz 
den en küçiiik ferdi 
~ize kadar büyük 
bır teess ·· · · d · D t · G l S k t · to r w ~~ l'.?1!: e Yukarıda: HamidiD çelenklerle örtülG mezarı r ar ı ene e re erı 
~ aga gomdugu - A~aQ'ıda : Üniversite de yapılaD lhtifalden bir ıörüoüı Şu" krü Kayanın ihtisas- · :ı:uz büyük Türk şairi Ham:idin ölmez ı ölülerinin hatıralarına karşı daima ve· Model : 5 - Büyük Rıa edibi Malt.im Oorlı:i. 

11atırasını taziz maksadile burada top- fakar<lırlar. Ve Üniversiteliler, ecdat· ları 10uncu sayfamızda $Qı'l Posta-okuyuculan arasında eğ-ı,ka açtı. Bugün bu müsabakaya ait S 
anmış bulunuyoruz. Türkler, büyük (Devamı 11 inci sayfada) !-------------• lenceli ve zengin hedi~ bir müsaba- (Devamı 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 

Belgrad kalesi üstünde 
Türk bayrağı 

Yazan: Muhittin Birgen 

SON POST Ji. 

Resimli Makale: m Faydasız kıymetler .. il 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Dün gece bir arkadaşımız anlattı: 

«Tünel ile Beyoğluna çıkmıştım. Şişliye gidecek-
tim, elimde ağırca bir paket vardı, tramvayın gelmesi

ne intizaren arkamdaki dükkanın pencere boşluğuna 

koydum. Derken bir dostum geçti, beni görünce yanı

ma yanattı, konufmaya daldık. Bu arada tramvay da 
geldi. Birlikte bindik. Tam Şişlide tramvaydan ine-

1 STER iNAN 

ceğim sıradadır ki paketi unuttuğum hatırıma aeldi. 
Eyvah, içinde terziden yeni aldığım elbiselerim vardı. 
Bulabileceğimi aklıma ge6rmedim bittabi, fakat hiç 
değilse vicdanen rahat etmek. için bir defa Tünel polis 
mevkiine haber vereyim, dedim ve hemen bir otomobi
le atladım. Tünelin kapısı önünde otomobilden indiğim 
zaman gözüme ilk çarpan şey paketim olmadı mı, pen
cere kenarında bıraktığım gibi duruyordu.» 

İSTER 1NANMAI 

r--
Sözün Kısası 

Bu nasıl adalet? 
Adalet her yerde ayni şekildP. te

celli etmez. Bizim memleketimizd41 
tidcletle ve ağır bir surette tecziye edf' 
len bir suç, başk~ memleketlerde m•• 
sela suç bile olmayabilir. işte eize biı 
misal: 

Meseli cenubi Afrikada Nylstrooın" 
da on beş yaşındaki bir çocuk ecnebi• 
lcrden birini öldürdüğü için ancak ee"' 
kiz sopa yemeğe mahkum edilmişti$' 

Jamaipue'de on dört yaşında Ali
ce Thurlhb isminde bir çocuk bir ar• 
ka<laşının cam jJe boğazını kestiği hal• 
de ancak şu cezaya çarpılmıştır. 

Hocası kendisini (ben arkadaşları" 
mm boğazını kesmemeliyim) ibaresi· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ni~zk~ey~maiamecburetm~t~ 
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İspanya Valansiya ve Burgos 
Şef ler·inden kurtulmak istiyor 
f itaraf askeri bir komite teşkil etmek maksadile bir 

0mplo tertip edilmiştir. Yeni hükumetin başına 

Başvekil 
Yugoslav 
Şehirlerinde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ni hareketler yapmış ve ismet lnönünü 
takdirine mazhar olmuştur. 

Bu ziyaretleri mütea'kıp B. Stoya
dinoviç, T opçuderedeki villasında mi
safirleri şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Yugoslav fdıirlerinde hazırlık 
ismet İnönü, beraberinde hariciye 

vekili Rüştü Aras, B. Stoyadinoviç, 
hariciye nazırı Mirmariç ve diğer ze
vat olduğu halde, bugün, memleket 
dahilindeki gezintilerine çıkmıştır. Yük 
sek misafirlere hususi tren tahsis edil
miştir. 

Madrid müdafiinin getirileceği söyleniyor 
'rtJ~a, 15 (A.A.) - Daily 
~ J~~Y?r: 

te B ll'elldıgımıze göre Valencia 
ktıdı 11rroa hük6metlerini ortadan 
lllite ~ark1il bitaraf bir askeri ko
koınp1 et ~tmek maksadile bir 
• .. -! • 

0 tertip edilmi•tir. Komi-
""'lllll Va • f · -r ltl4Jıa zı esı, memleketi sulh ve 

y ~•Yutturmak olacaktır. 
M.dridı hük~metin reisi olarak 
ilaıi ile ~tldafiı General Miaja'mn . 
ttnebi n •flrülnıektedir. Bu plAn, 
t.rü 1~enıleketlerde bulunan bi· 
li1ecu;"Panyol politikacılin, ma-

n tarafından tasavvur edil-

miştir.Bunlar, her iki tarafın gene
ralleri ile daha ıimdiden ıizli 
surette temasa gelmişlerdir. Bu 
planın esası, General F ranco ile 
Largo Caballero'nun ellerinden 
iktidar mevkiini almaktan ve 
içinde hiçbir ai,taset adamı bu
lunmıyan bir hükumet teşkil et-
mekten ibarettir. Komployu ter
tip edenler, lspanya'da boğuş
makta olan iki taraftan birinin 
tam bir muvaffakiyete nail olma· 
ımın ancak lspanya'nın harap 
olması ile mümkün olacağı ve bu 
harabiyi "beyaz,, veya "kızıl,, 

tedhişin takip edeceği mütalea
sında bulunmaktadırlar. 
HUkOmetçllerln muw•fflıklyetl 

Bilbao, 15 ( A. A. ) - Alaya 
cephesinde hükumet kuvvetleri, 
Capica dağını zaptetmişler ve 
diifmam ağır zayiata uğratmış
lardır. 

Kontrol Pazartesi be,byor 
Londra, 15(A.A.)-Röyter ajansı 

nın öğrendiğine göre ispanyanın 
kontrolü plinımn tatbiki tarihi 
olarak ademi miidahaJe komitesi 
önümüzdeki Pazartesiyi teabit ey
lemiştir. 

İsmet İnönü, Eiyaret edeceği bütün 
şehir ve kasabalarda, bilhassa Saray -
Bosna.da" büyük hazırlıklar yapılmış, 
binalar Türk, Yugoslav bayraldarile 
donatılmıştır. 

Karaguyavatz tehrinde tezahürat 
Belgrad 15 Karaguyavatz şehri bu 

gün Türkiye Başvekili İsmet İnönü 
ile B. Rüştü Aras ve B. Stoyadinoviçe 
muazzam ve hararetli bir kabul yap
mıştır. 

Bayrak kanunu 
ninanınamesi Ucuz, yeni 

Por evler yapılacak 

"Evvela siyasi 
anlaşma,, 

Türk misafirler, Belgradcla, Yugos
lav m~Iletinin dost ve müttefik Kamal 
Atatürk Türkiyesi hakkında hissettiği 
dostluk hislerini gösteren tazim ve 
ihtiramlardan sonra, bugün Karaguya
vatz' da da muazzam, hararetlıi. ve he
yecanlı bir kabul göstermişlerdir. Şe
hir başta,. 1'"\Şa yeşil dallar çiçekler 
ve iki men.~ ..;et bayraklarile donanmıf 
ve sevinçli bir halle kitlesi daha erken
den alayın geçeceği sokak.lan doldur 

ıa, sıhhiye, posta ve Ankara, 15 (Husuf) _ Da- Şaht, Hitler namına 
'lıus ~ Kızılayın biliye VekAleti mesken ve araa beyanatta bulunacakmış 
An~SI bayrakları olacak pahalılığının 6nftne ıeçmek için Paria 1 S (Hususi) - Beynelmilel 

"'ıl1all •ra. IS (Hususi) - Bayrak ka- ev kiruı ve ana pahalı olan ,e- Pariı aergiainde Alman paviyonunun açmak mu~:~ saat 9 da misafirlerle, B, Sto-
.,_. ~il lathik, teklini göıterir nizamna- b" I . • d k" Ln..,nk ----• • üzere. May111n ilk günlerinde Dr. Şahtan Bel-ad l · --n qaıı ı._ . ır enmız e ı uu,... 11.DUanD ıa- yadinoviç ve Türkiyenin .._, e çı-
...._ r-ıllllk üzere te•ek1-u··ı eden ok- Pa.:... ııreJec.-X.ini haber veren L'övr 
-Yo " & timlAk auretile almarakucuz,yeni, ..... .. "'5 si B. Haydar Akbay ile Yuıoslavyanın ... o:u:::~~~ ilk hazırlıklarını bitirmiı- toplu ve yelmuak evlerin yapbnl gazeteai, dikkate deier fU maUimab Ank.aıa elçisi B. l..azareviç ve maiyet 
'-ad. -cıelci aalı lfÜDÜ yapılacak top- da illve etmektedir: 

" Proj muuu temin için bir kanun 1'- erkanı vagon - salondan indiler. 
Proj • aon teklini alacaktır. yı"lıuı hazırlamak Ozere tetkikler L'övr, Hitlerin kendi namına böyle bir Mızıka Türle ve Yugoslav marşlarını 

ili-_ •.. · e:te IÖre polia, ııhhiye, poıta, ~yanal yapmasına muvafakat ~ttiiini bil-
L~ \'e ..,.__ yapmaktadır. çaldı. ~ oı-_~lay için huıust bayraklar ....., .... _____________ dirmektedir. Karaguyevatz belediye reisi misafir-

~ -~tadır. Bunların çekiliı ve 7 · •• k · ~ 1 CI • ı • Evveli aiyaal aalapna !ere hitaben bir nutuk söyliyerek, ken 
llatltted:-'- ela ayn ayn tesbit edil- UT - Ro l lZ Brüksel, 1 S - Dr. Schacht, dün ~k- dilerinin şahıslarında Türık milletinin 

liata 
/ık llda tazyik 
Şidedııce yeniden 

et/endi 
au rna~'Battaratı t inci sayfada) 
t4ln bir ::ıara iştirak eden askerle
OciGtleri b' ının garnizonlarına döne
beı ~vlt~ kısmının da Belanın Gez
bli.idciet k une çıkacağı ve orada uzun 

İ.skend alacakları bildirilmektedir. 
bu Vazı erunıu erzak müteahhitleri 
len as{etten rnemnundurlar. Şimdi -
ltr lriratr e?"zakın nakli için kamyon-

a.tnışlardır 
SHAL . 

Şanı,. 1 S" arama bahanesi 
.. $ilaiı (Hususi) - Türk köylerin
~~ aranma bahanesiyle taharriler 
lltıOder ~kteciir. Bu maksatlarla 
~lar \'e ~ha köylerinde de araş
'"'411lrluşı Y'aPllınış ve i'ki av çiftesi bu
tl\l oırnı ur. Taşınması kanunen mem
lerı Yat:: b~ silAblan taşıyanların ev 
''Uftur.eciılmiş, mallarına vaz'ıy~ 

au k!~ Türk tevkif edildi. 
~ e~ ~rde maznun sayılan yedi 
t'lzt Dıv ıeruıe kelepçe vurularak Bey
~ &~ine sevkolunmuşlardır. 
~lPlak alk hahanesile kadınları da 
l1'ctta T .. l<>Ynıaktadırlar. Bu şeni tah 
~ için. ~~eri hAdise çıkarmaya teş-
ll -tvurulmaktadır. 

"~darda bir hlJdise 
~ ~~· .~ inci sayfada) 
~ni.nıııe koyune gitmiş,, mektepte 
~n taa birliktt;_ rneşgul olurken ha.-

iller ~ ugramıştır. Taarruz e· 
~tep s:a ıl~ ~~ müfettişi, hem de 
'· , Par Uallim.ını fena halde dövmfüı 
"l" a " -& ~ettiŞin e .eşyalarını da almışlardır. 
~n ha iki kaburgası kırılmıştır. Mu 
q l3Urdu;atı .. t:h~?tededir. Her ikisi 
~ışlard a gtit:ır.uleı::k tedavi altına 
tat vali ır. Hiıdısenın tahkiki ile biz 

A ltleşguı olmaktadır. · 
"''ke " . 1\rık ,.ı memurlar 
~Va~~ 1~ (Hususi) - Mil'li Mü
'411tert e aletı yüksek tahsil görmemiş 
~rı R 'tnernurların üçüncü sınıftan yu 
~rla-. eçtnernelerine dair bir layiha ha-

··••ttır. 

Ticaret şirketi ıam Belçika ve yabancı devletler ıuete- mümtaz mümessillerini ve ayni zaman 
cilerini kabul ederek demiıtir ki: da memleketin en büyük ve en şanlı 

Kuruldu Benim tahai düıüncelerime göre. bey- ve forma.törü olan yeni Türkiyenin da-
nelmilel ekonomik salah, ancak · liyaai bir hi milli şefi ve organizatörü jEkselans 
anlaımadan aonıa elde edilebilir. Ata.türkün güzide mesai arkadaşı büAnkara, 15 (Hususi) - Merkezi 

Ankara&a olmak üzere Sümer Bankla 
Ctibank bir Türk. - İngiliz ticaret ve 
finansman korborasyon limited firketi 
kurmuşlardır. Şirket daha ziya.de Ka
rabük demir ve çelik fabrikası tesisa· 
tı için Brasserd kumpanyası namına 

yapı:Iacak tecfiyeleri karşılayacak ve 
İngiltereye maden konsantreleri ve ke
resteleri almak, satmak iş?erile uiraşa
caktır. 

B. Musa/ini 
Almangaga 
Gidiyor 

Roma IS (A.A.) - Havas ajan• mu
habirinden: 

İyi malumat almakta olan mabafil, 
8. Musolininin Venedikte B .Schucnn11'e 
mülaki olacağı günün ferdasında yani bu 
ayın 24 ünde B. Hitler' e mülaki olmak ü
zere Aimanyaya gitmesinin muhtemel ol
duğunu beyan etmektedir. 

Bu mahafi), B. Muaolini' nin bu ziyareti 
ıırf B. Hitlerin 19 34 ieneaindeki ziyaretini 
iade maksadile yapacağını ve iki de~t 

adamı arasındaki 1ıörüımelerin mevzuunu 
İtalya ile Almanya beyninde mevcut dos
tane münasebetler teokil edeceiini ilave 
etmektedir. 

Filistin lsviçere gibi 
Kantonlara 
Ayrılacakmış 

Kudüs, 15 - Londra gazete
leri tarafından neıredilen ve Filia-
tinin lsviçre modeli kantonlara 
taksimini . istihdaf eden yeni plAn 
Arap mahafilinde oldukça iyi bir 
surette karıılanmıştır. 

Bu yeni pllna göre, Filistin, 
bir knl halinde kalacak, dahilden 
muhtar birldareye sahip muhtelif 
eyaletlere taksim olunacaktır. 

yük organizatörü selfunladığını bildir
Berlin 1 S (A.A.) - Dr. Şaht, bu sa- m.iş ve sözlerini şu suretle bitir~tir: 

bah tayyare ile Brükselden gelmiıtir. «Ya~ modern Türkiye ve onu ya-

Lord Loyd ay 
sonunda geliyor 
Atina 1 S (Hususi) - Yakın şark 

memleketlerinde tetkik ıeyahatine çıkmış 
olan İngilterenin eski Mısır yüksek komi
seri Lord Loyd, Atinaya vasıl olmuş ve 
Başvekil Metakııas yüksek misafir tcrefi
ne bir ziyafet vermiştir. 

On gün kadar Yunanistanda kalacak 
olan Loyd, NilNlD sonlarında İstanbula gi-

decektir. 
Lord Loyd'un bu seyahatine hususi bir 

ehemmiyet atfedilmektedir. 
Son Posta - Lord' un bu ziyaretini. 

ilk olarak, daha geçen ay haber vermiı ve 
ehemmiyetini tebarüz ettimıiıtik. 

ratan Ka.mal Atatürk, yaşasın oıvın eş
siz mesai arkadaşları İsmet İnönü ve 
Rüştü Aras• 

Bu sözleri müteakıp muzika Türk mil 
li marşını çalmıştır. 

İsmet İnönünün Sırpça nutku 
İsmet İnönü, bu nutka Sırpça 

olarak cevap vermiş ve demiştir ki: 
«Bay reis, arkadaşım ve beni samimi 

mi kabulünüzden dolayı derin bir su
ret'te mütehassisiz. Ben ve dostlarım 
yeni Yugıoslavyanın kalbinde bulun -
makla bahtiyarız. Irkımızın an'aneler, 
kahramanlığın diğer bütün insan fazi
letlerinin üstünde takdir eder. Yu~
lav milletinin milli seviyesine karşı o
lan hayranlık ve bağlılığımız bu suret 
le daha iyi anlaşılır. Yaşasın Yugoslav 
ya, Yaşasın Majeste Kral İkinci Piyer, 
Yaşasın Altesroyal Naib Prens Pol, 

1,5 Yaşındalıl ~i,ın aziz dostum Milan Stoyadino-

Çocuk 8UÇIUyU Bu nutku sürekli alkışlar takip et-
Megdana çıkardı miştir. 

(Baştarafı t inci •yfada) Misafirler müteakıben istasyondan 
Vak'a g~n kanunusaninin otuzun- ayrılmışlar ve tersaneye doğru bir oto

da, akşam üstü, Kas~da Bahriye mobil alayı teşekkül etmiştir. Alay ü
caddesinde oknuş, şofor Refiğin sür - zerlerinde «Hoş geldiniz• yazılı üç ti
düğü otomobil b~ kadına çarpmış, ka- kın altından geçımişt:r. 
dın ezilmiş, ölmuş. Bu feci vak'anın ' Misafirler, öğle yemeğinden sonra 
dikkate değer bir tarafı da, şudur: Gül- Trajevo mevkiinoF: doğru seyahatlerine 
lünün kucağındaki bir buçuk yaşında- devam etmişler, Başvekil Bay Stoya • 
ki ~uğu, çarpma sırasında kucağın • dinoviç Belgraıia dönmüştür. 
dan basamağa fırlamış, orada kalmış. Türk misafirler 1 S,30 da mevritleri 
Şoför, otxmı.obili var hıziyle sürerek, ne varmışlar ve orada da heyecanlı te
ŞiŞhanedetki garaja gitmiş. Otomobili zahüratla karşılanmışlardır. 
içeriye çekip, kaçmış. Fakat, biraz son Türkiye Başvekili maiyetiyle birlik
ra garaj sahibi İvan Aleksi, bir viyak- ıte şehrin tayyare meydanını ziyaret et 
lama işitince, otıomobile doğru yürü _ miş ve ixi saat kadar tevakkut:tan ~n 
müş ve çıocu~ görmüş. Vaziyet polise ,ra Saray Bosna.ya ~areket etmışlerdir. 

aksetmiş ve bu suretıe de suçlunun izi "Son Posta muharririne nişan 
bulunmuş. Kaçış sırasında çocuğun yt: '' . . . 
re düşmemesi kadar, şoförün OBWl ba Yugoslavya nıyabet mechsı, Ma-
saınakta bulunuşunu farketrnemesi de, jeste Kral il Piyer namına, Son Posta 
hayret uyandırmıştır! muharriri Ercümend Ekrem Talu'ya 

Dünkü duruşma, şabiıtler çağınlmak Yugoslav tacı nifanının komandör rüt-
Clzent, başka güne kalmıştır. besini tevcih etmiftir. 

• Macaristanzn sıkıntısı 
• Belçika intihabatı 

Ya.zan: Selim Ragıp Em•t; 

O rta Avrupanın en sıkıntılı vazi· 

yette bulunan milletlerinden 
biri de Macaristandır. Onun bu sıkın· 
tılı vaziyeti.nıden dolayı Milletler Ce· 
miyetinden çekilmesi dahi, ortaya atı· 
lan ihtimaller cümlesindendir. Maca 
ristanın ı:zrtırabını vücude getiren şey, 
üç mühim davadır. Birincisi, her mil· 
let gibi müsavi muamele görmek arzu
su, ikincisi, Macar ekalliyetlerinin kom 
şu memleketlerde fena bir vaziyetıte 
bulundukları iddiasından doğan infiali
dıir. Macaristan müsavi muamele gör
mediği iddiasındadır. Çünkü: Almanya 
ve Avusturya dıa dahil olduğu halde 
büyük Orta Avrupa memleketleri si
lahlanma hakkını almıslar, fakat bu 
hak bu memlekete tanı~mamı~ır. O
nun bu hakkını tanıyabilecek olan ~ 
hayet Milletler Cemiyeti misakıdır. Bu 
misak, alakadarların müracaatı ve ta
rafların muvafakati takdirinde, mua
hede.lerin tadil olurıabileceğini kabul 
ettiği halde, Macaristanın dileklerine 
hiç .kimse kulak asmamıştır. Bu ve bu
na ıp.ümasil sebeplerden dolayı bu 
memleket, Milletler C~iyetinden ay
rılmak arzusundadır. Çünkü Habeş mi· 
sa1i göstermiştir ki, harici bir tecavüz· 
den onu bu Cemiyet kurtaramıyacağı 
gibi misaıkın sarahatine rağmen tabii 
haklarını ihkaık etmek~n de aciz bulu .. 
nuyor. Şu halde, bu cemiyetin d~ında 
bulunmak içinde bulunmaktan hayırlı 
değil midir? 

* Belçikada, yeni intihabat yaptınnak 
ma.ksadile istifa eden bir cReks• meb-

•içik• 
l•tlhaub 

usunun yerine. 
Reks'in reisi Dea 
rel ile Başvekil 
Van Zeeland nam 

zetiiklerini koydular. Van Zeeland ka· 
toliklerden komünistlere kadar heı 

renkteki müntehipleri temsil ediyordu. 
Degrel ise, yepyeni bi.r içtimai nizam 
lüzumunu müdafaa eden ve daha ziya· 
de Faşizme meyley1eyen Reks'in mü .. 
messili idi. ( 85 > bin rey alacağını ta~ 
min eylerken ancak 69 bin rey alabil
di Öteki ise 275 bin rey kazandı. Bu 
azim faıık, son dakikada, klisenin dahi 
Degrel aleyhinde mevki almasından 
ileri geldiği söyleniyor, sebep ne olur· 
sa olsun, Belçikada, bugünkü nizamın 
kolay kolay değişmi)~Ceği muhakkak 
sayılabilir. Mıaamafih Almanyada Hin· 
denburgun karşısında Hitler.in uğradı
ğı mağlubiyet, Belçika intihabatı için, 
belki mütekadıdim bir ders ve bir mi
sal sayılabirir. - Selim Ragıp Emeç 

Dünkü bunaltıcı havtı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Dünkü hararet derecesinin yüksekli· 
ği tab'ii olarak vasatinin fevkinde bu· 
lunmakla beraber, nadir addetmek te 
icap etmemektedir. Nitekim Martın 24 
liru:ie hararet azami olarak gölgede 21 
dereceyi bulmuştur. Dün ise hararet 
dereceSi 28 e kadar yükselmiştir. Bu· 
nun sebeöini, fenni bir. tar:zx:la izah et
mek için formül şeklinde birşey söy
lenemez. Alçak tazyiklerin galebe çal· 
masıdır ki bu neticeyi tevlit etmiştir. 
Bu suretle Lodos rüzgarları İstanbul· 
da sıcak havayı tevlit ettiği için, sabah 
leyin keşişleme etrafında tahavvül e • 
den rüzgar gitgide kı1'leye dönmüş ve 
hararet derecesi akşama doğru büsbü
tün artmıştır. Dün gece de barometr4t 
düşmeıkte devam etmşi'tir. 

Bugün hava ac;ık 
Yeşilköy rasat istasyonunun verdiği 

hava raporuna göre de dün hava taz
yikı 754 milimetre, en az sıcaklık ta 
8 santigrat idi. Rüzgar muhtelif istika
metlerden hafif kuvvette esmiştir. Tra.k 
ya mıntakaları bulutlu ve hafif yağışlı 
olmuş'tur. Rüzgarların Şarkı cenubi is 
tikametlerinden esmesinin Kara.deniz
de fırtına tevlit etmesi muhtemeldir. 
Bugün hava güzel ve normal olacaktır. 

Takas lf'tkik hey' etleri 
kuruluyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Vekiller hey
eti İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsunda 
yeniden birer takas tetkik hey' etleri ku· 
rulmaıına karar vermiıtir. 



1 Bu gıl yeniden 
30 bin göçmen 
Getirilecek 

# MiLLi Si NEMA . ınalarıpdı 
Her hafta oldutu gibi yine (Yarın matinelerden) itib:.ren hu ıcne Hcyoğlu. ııne rs eyle'· 

d - . . bt - 'crılcre a apı ayrı fö.terİlcn jlı:i ~· h acri bir program a ıostereceğını mu erem muş. , 

1 - N .1 
ç E v o Baş rollerde ; 

HAHRY BAUR· 
"Denizaltı Kahramanlan,, MARCELLE CHANTı\L w·ki .,. 

Tahtelhôir mııbarebelcı-i hakbada timdiye kadar yapılmış olaıı filmlerin eD 
1 

müthi~i, aık, heyecan, ıözlcr önünde canlanan bütün bir deniz hayab 

2 G .. h G • Mümessilleri: NEL - una ecesı GABY MORLAY - CHARU:S VA tııı•fl 

Büyük şair Abdülhak Hamide şehir bütçesinden haya
hnda verilen tahsisat bundan sonra da ailesine verilecek 

Dün sabah Ankaradan gelen iskan 
umum müdürü Cevdet akşam treni ile 
Trakyaya gitmiş'tJr. Hareketinden ev -
ve.1 İstanbul iskan müdürlüğüne gide
rek bir müddet meşgul olmuştur. Mü
diriyete, bu seneki iskan işlerinin tar
zı cereyanı etrafında izahat vermiştir. 

Asri hayabn doğurduğu. ve bOtün servet ve ihtişamına ra~men h_ftY_11
_ 

esiri genç kızın heyecanlı macerası. ,.. ::=:;:;~ 

A~alar arasında vapur işliyecek 
Dün İstanbul umumi meclisi Necip 

Serdengeçtinin başkanlığı altında top· 
lanmış ve ruznamesinde mevcut l 8mad 
deyi mü1.akere ederek karara bağladık 
tan sonra Nisan devresi içtimaına niha 
yet vermiŞtıir. 

Fevkalade bütçenin Floryada yapıla
ca.ık foşaat maddesine diğer bir fasıldan 
6000 lira münakalesine dair yapılan 
teklif bütçe encümenine havale edil -
m'ştir. 

Has'köyde İngiliz cemiyeti hayriye -
sine aıt mektep binasının ilk mektep 
ittihaz edilmek üzere satın alınmasına 
ve bedel:imn sureti tesviyesine, Kuzgun 
cukta Naikkaş sokağında 68 numaralı 
binanın mektep ittihaz edilmek üzere 
satın alınmasına, Düşkünler evi bütçe 
açığına muavenet zımnında bütçenin 
tenviratı umumive maddesinden müna 
kale yapılmasın~ dair olan bütçe en
cümeni ma;fuatalan kabul edilmiştir. 
Bu esnada vali Muhittin· Üstündağ söz 
alara'k büyük şair Abdülhak Hamide 
İStan'bul şehrinin bir saygı ve sevgisi
nin ifadesi olmak üzere büyük şairin 
hali hayatmda belediye bütçesıinden 
tesviye edilen apartıman kirasının es· 
kisi gibi ailesine V€rilmesini ve mer -
bumun acılı aılesine İstanbul şehri na 
rnma umumi meclisten seçilecek bir he 
yetin arzı taziyet için gönderilmesini 
teklif etmiştir. Teklif ittifakla kabul e
dilmiş ve ri~set divanının taziyet için 
merhumun evine gitmesi kararlaştırıl· 
mı.ştır. 

Bunu müteakıp müzakerata devam 
olunarak pasta, şeker ve ~ekerleme ima 
Lathanelerinin tabi 4>lacağı sıhhi şart-

Soyadı 
Almıganlara 
Ceza verilecek 
HükCımetimiz, soyadı kanununu hel.k 

ceza vermeden tatbik edilebilmesi jçin 
bıüddetelr, mühletler vermiş, nüfus da 
irelerinden baş'ka mahalie müm~il
lerini, köy heyetlerini de çalıştırmış, 
ilaruar neşretm~ir. Buna ra~n b1r 
çok vatandaşımızın bu ko!aylıklar<lan 
istifade ederek henüz soyadı almamış 
oklukları teessürle görülmüştür. 

Bunlar, nüfus kütüklerindeki boşluk 
larla me)"dana çıkarılmakla beraber kü 
tükler çok eSki tahrire göre yapıldığın
dan o kadar klymet verilmemektedir. 
Çünkü bu eski kütüklere inanılmak la
zım gelirse mikdar pek çoktur. Fakat 
bunların esas tutulması kabil değildir. 
Fakat, evJenme. miras gibi muameleler 
ve her nevi resmi iş1erde soyadı esas iu 
tulduğundan müşahhas olarak soyadı 
alınıyanlar tesbit edi1meğe başlanmış· 
tır. Bu suretle İstanıbulda müracaat e· 
denlerin şimdiye kadar soyadı almamış 
iki yü7.ıden fazla kişi görülmüştür. Ar· 
kası da gelmekıtedir. 
Soyadı almamış olanlara kaymakam 

lar soy.adı vermekle beraber kağıtları 
da kazalar idare heyetin gönıd€rilmek
tedir. Bunlardan mazeretsiz görülen -
ler ha'kkında 5 • 1 5 lira para cezası ve· 
rilmektedir. Para cezası vermiyenlerin 
cezalan da beher bir lira için bir ızün 
hap.se çevrilecektir. 

- A.flherlik işleri : 
Askerliğe davet 

İstanbu'ı VUfı.yeUnden : 
ı - Deniz sınıfına mensup eratın şubede 

toplanma ve sevk günü 16 Nisan 1937 ve bu 
sınıftan bedel vereceklerin 15 Nisan 1937 gü
nü akşama kadar kabul edileceği. 

2 - Plynde, gfunrUk, jandarma ve muzl
ta sınınannın toplanma ve sevk ııünlerl 21 
Nisan 937 ve bu sınıftan bedellerin de 20 Ni
san 937 akşamına kadar alınacağı 11A.n olu
nur. ------··- ··· I LAN 
Osmanlı Bankasından: 

Bu sene yurdmm.ıza 30 bin muhacir ge 
tirılecektir. Muhacir nakli işine Hazira 
nın l>irinden itfuaren başlanacaktır. Ge 
lecek muhacirlerin ekseriyetini Ro
rnanyadan ve Bulgaristandan gelenler 
teşkil edecektir. Yugoslavyadan de. bir 
mikdar muhacir getirilecektir. Nakil 
işleri bu sene geçen senelere nazaran 
daha muntazam cereyan edecektir. Mu 
hacir naklinde Hisar ve Bandırma va· 
purlarından i.sfüfade edilecektir. Nakil 
esnasında bu vapurların kifayetsizliği 
görülürse vapur adedi çoğaltılacaktır. 

Umum müdürlük, muhacirlerin iskan 
edileceği yerlerin adooini ve tev'"ıl.iat 

-lar hakkmdaki talimatnameye dair ka 
vanin ~ncümeni ma7Jbatası, ittifakla ka 
bul edilmiş ve Beyikozda Onçeşmeler 
namile maruf İsba'kağa çeşmesin<il!n es 
kı Sanayi ve Maadin Bankasına ait Bey 
koz kundura fabrikasının aldığı suya 
muk~bil Bey·koza vereceği elektrik 
meselesı üzerinde belediye ile banka a
rasında zuhur eden ihtılafın. sureti hal 
line dair Kavanin Encümeni mazbata
sının münakaşasına geçilmiştir. Fahri· 
kanın Beykoz parkından Paşabahçe 
cam fa:brikasına kadar olan yola bele 
diye ile yapılan mukavele icabı asıma· 
ğa mecbur olduğu lüks lambalarını as
mamış olmasından dolayı zuhur eden 
bu -ihtilafın encümen mazbatasında 
fabnka tarafından mezkur yola 200 
mumluk elektrik lambalarının asılma
sı ve bu lambaların saat 24 te sönmesi 
ve evYelki mukaveleye ademi riayet -
ten dolayı banka tarafından belediye
ye 1000 liralık bir tazminatın verilme
si suretiyle halledilmesi tensnp ed1:Imiş
ti. 

rrlikdarını tesb'it etmektedir. Vilayet· • 
ler, muhacirlere tahsis edebilecek mm- Haliç vapurlarından biri Dil iskelesinde ~ 

takalarını bilcI:rniişlerdir. ı .Şimdiye kadat Adalar arasında va-,dir. Burun için Haliç idaresinc:letı lif 
_Umum müdü: Cevdet bu s~neki is· pur işlemiyor, Adalarda oturanlar bir vapur satın alınmıştır. Bu vaP.~~ 

kan mm takalarını da gezecektır. Bu sc Adadan div er bir Ada a idebilmek i· Kınalı, Burgaz, Heybeli, Dil, f3ıı \,t 
yahate Trakyadan başlanmıştır. Umum ı . l g Y g d .. d' 

9
efet , 

Mehmet Ali GOkçcn söz alarak B€y
koz h2Th.mın Onçeşmelerin eskisi gibi 
akmasını istediğı:ni, fabrikanın alacağı 

suyun çeşmeyi kapatacak ve halkın su 
ih'tiyacını tazyik edecek şekilde olma
masını ist1cmiş, encümen mazbatası bu 
teklif ile birl'ikte kabul edUmiştir. 

··d·· T k d k" - k" · 1 · · t n·ş çın stanbuldan gelen vapurları bekle- Ada arasın a mutema ıyen ~1 
mu ur ra ya a ı ıs an ı~ erını e ı j h k v h' k kl d 0 .. l n teCI':.J 
ettikten sonra İstanbu1a ·dönecektir. 1 mek zaruretinde ya ut ayıga ınme yapa~a ar ır. un vapu_r arı ioitı il' 
8 • ı O gün devam edeeıek bu seyahat- mecburiyetinde kalıyorlardı. belerı yapılmıştır. Kınalı ıskete~ lr<' 

d 1 .. t o 'len oonrn İstanbu!daki iskan vaıı~yctıi Akay bu yıl Adalar arasında e• vıavpur arın yanaş":1~sına musaı f11ıft~ 
'tetkik olunacaktır. vamlı vapur seferleri ihdas etmekte· dıgı anlaşılmış tadılı kararlaştırıl 

Bunrlan sonra Karakulak ve Sırma
keş sularının ~hir sınırları içinde ol 
duğuna dair Mülkiye encümeni mazba 
tası, kabul edilmiş ve cfiğer müteferrik 
bazı huşuslar ha'k!kında encünren maz
bataları okunarak kabul olunmuş ve iç 
timaa nihayet verilmiştir. 

Türkigede bu yıl 
Yapılacak 
At yarışları 

Muhittin Osman 
Omay 

Poliste: ----Sular idareırinin otomobili 
bir çocuğa çarph 

Sular idaresine ait 311 numaralı <>" 
tomobilin şoförü Salim Cibalide 5 ya
şında Nadide isminde bir kıza çatpa· 
rak yaralamıştır. Çocuk Etfal hastnne· 
sine kaldırılmıştır. 

Bir elektrik memurunun 
parmakları ezildi 

Haydaıııaşa garmda bir kaza ol
muş, elektrik memuru Nafi manevra 
yapan vagonların atasında iş görür 
kcn sağ elinin üç parmağı tampon ara-

İlkbahar, yaz ve sonbahar at yar~la- sında katarak ezilmiştir. Yaralı derhal 
rının tarihi, iştirak şeraiti ve ikramiye hastaneye kaldırılmıştır. 
mikıdarları yarı.ş ıslah encümeni tara -
f ından hazırlanarak vilayetlere gönde- Bir tramvay otomobile çarptı 

riimiştir. Bu sene ilkbahar yaışlan İz- Köprüde bir tramvay kazası olmu~ 
mirde baslamıştır. Ankarada 9 Mayıs- tur. Köprünün Karaköy cihetinde Fa· 
ta Adan~da 16 Mayısta, Edirnede 2 7 

' tihten gitmekte bulunan G:~7 numara-Haziranda, Diyarıbek'irde 23 Mayısta, 
Samsunda 2 3 Mayısta, Sivasta 13 Ha- 1ı Fatih • Harbiye tramvayı birdenbire 
zir~anda, Bursada 2 7 Haziranda, Kon· önüne geçmek isteyen Antalya nakli-
yada 20 Haııiranda, Balıkesirde 20 Ha Teşekkülünü bildirdiğimiz şark ve yat anbarına ait 1160 numaralı ~oför 
ziranda baslanacaktır.· cenup vilayetleri canlı hayvan ihracatı Sadığın idaresindeki otomobile çarp-

Yaz koşuİarı ise yalnız İstanbulda 25 birliği Türk anK>nim şirketi umum mü- mış ve otomobilin arkasını ezmiştir . 
Temmuzdan iti.baren, Erzurumda 2 7 diil'lüğüne, Em'!ak ve Eytam Bankası 
Hazirandan itibaren olacaktır. istaılbul Şubesi Müdüıii Muhidcl:n Os· 

Sonbahar at koşuları da 19 Eyllılde man Omay'ın tayin edildiğini memnu· 
İ7.m'irde, 26 EyJUJde Bursada, 3 Teşri- niyet.le haber aldık. Muhiddin Osman 
nievvelde Diyarbekirde, 3 Teşrinievvel Omay, bankacılık malumatını Avru· 
de Konyada, 3 Teşrlnievvelde Balılke- pada tamamlamış, nezaket ve tcvazuile 
sirde, 29 Ağuru>sta ESkişehirde, 29 A- kendini bütün tanıdıklarına sevdirm·ş, 
ğustosta İzmirde, 12 Eylı.ilde Sivasta, dürüst ve iyi bir insan, muvafiakiyeLli 
3 Birinc'iteşrinde Edirnede, 26 Eylülde 1 bir iş adamıdır. Yeni vazifesinde de ay
Bursada, 1 O T€şı-iniev\•elde Adanada, ni muvaffakiyeti göStermcsini dileriz. 
13 Teşrinievveld€ Samsunda, 3 Teşr!
nievvelde Ankarada başlamış olacaktır. 

İstanbuldaki kO§ular altı haftaya tak 
sim edilmiştir. Mecmu ikramiye yeku
nu 10640 liradır. 

Bu m"kdar geçen seneki mükafat ye 
künundan 800 lira daha azdır. 

1937 yılı il.klbahar, yaz ve sonbahar 
at yarışlarında Türkiyeye dağılan mü 
kiifat yekunu ise ı 13890 liradan iba
rettir. Bu yekfın da geçen senekine na
zaran bir mikdar eksiktir. 

İstanbulda yapılacak yarış hazırlık· 
lnrına başlanmıştır. 
- ........ 1 ... ·-·--------...···-====. 

SIK SiNEMADA 
DOnyaıan en gOzel jön pröınyeri 
olnn ve Greta Garbo'mın nişanlısı 

BOBEBT TAYLOB 'un 
en güzel ve bu sene gösterilen 

yeni filmi 

General Tavsend·n refikası 
şehrimizde 

Cumhurreisi Atatürk taraftndan 
Cankayada kabul edilen Bayan gene
;al T auzend, dün An karadan şehrimi· 
ze gelmiş ve bu sabah Londraya dön-
müştür .. 

Bayan T auzend, Atatürk huzuru· 
na kabul edildiğinden ve müteveffa 
zevcC!İ hakkında Büyük Şef tarafın· 
dan gösterilen teveccühten dolayı fev· 
kafade mütehassis olduğunu söylemiş, 
Türkiyeye ve Türklere karşı ebedi bir 
minnettarlık beslemekte olduğunu ila-
ve etmiştir. 

Sekizinci piyesinin temsili 
Yeşllay kurumundan: 

Vilayette: 

19 Mayı.s Bayramı hazırlıklarile 
meşgul olan komisyon toplandı 

1!} Mayıs jimnastik şenliklerinin 

programını tesbit etmek üzere dün vi
layette Vali muavini Hüdai Karataba· 
nın riyasetinde bir komisyon toplan
mışttr. Komisyonda Halkevleri spor 
şubelerinin başkanları, diğer teşek
küllerle fcdcras,;·on mümessitleri ha
zır bulunmuştur. 

Bu seneki ~enliklerin her senekin
den parlak olme.sı için çalışılmaktadır. 
Bilhassa gençlik ve apor bayramı olan 
1 !J mayıs bayramına halkın da geniş 
mikyasta iştiraki temin olunacaktır. 
Bayram programı hazırlanmaktadır. 

Toplantılar : 
Bursahlaı ın çayı 

Bursa kız ve erkek liseleri uıezunlan cemi
yeti mensupları Parkotel salonunda cumarte 
si giinü saat 15,30 da bir danslı çay verecek
lerdir. 

İlkmektepler yardım birliği toplantısı 

Kültür işleri: 
Sa~'at mektebi imtihanlarl; 

Bölge San·at okulunun son:; 
nazari ve ameli dersleri bu ayın yı tJI 

sinde kesilecektir. Yirmi altısınd: ~ 
zari imtihanlara başlanacaktır. 21 ~ 
yısta öğretmenler kurulu toplan 1 
mezuniyet imtihanına tabi ~~~.ıya:J 
nıflar talebesi hakkında hukuml ,_ 

k · Y kl · 'h st ' verece tır. o ama ımtı a~ın~ 1,ıı 
feri icap eden talebenin ımtıhatı ~ 
9:37 - n:J8 ders yılı başında yapılnc'~ 
tır. Son sınıfm ameli imtihanlııt' 
l:l temmuzda başlanacaktır. 

ikmale bırakılan olgunluk 
imtihanları 

Resmi liselerin olgunluk jrrıtih;; 
larında bir gruptan muvaffak ola 'tJ' 

d h ld .. . . . rnele.rı 
ığı a e unıversıteye ııır ]eril' 

müsaade edilmiş bulunan talebe ~ 
imtihanlarına başlanması için Ma . , 
V k .. l . d . 1 . . ?8 ııı e a etın en emır ge mıştır. ,.. bl' 
sanda İstanbul kız lisesiryde ve l(ada.Jl 
taş lisesinde bunların fen kolun ~ 
fizik ve kimya imtihanları yapılaC 
tır. 

Kıdem zammı alan muallioılerİJS 
maaşlan toptan verilecek 

1 Eylül !J:fö tarihinde birer cI~r~ 
terfi etmis olan ilk tedrisat muallıf11 1 .. • 1 111 ~ 
rinin alamadıkları kıdem zarn M oP' 
n:l<i haziranına kadar tutarlarının t tıf• 
tan verilmesi karar altına afınrn1

1~jtı 
11. l • •• •. e.I ı Bu mua ım erın sayısı uç yuz 

Paraları bugünlerde verilecektir. 

Şehir işleri: 

Yeni taksi talimatnam~si . ti' 
Belediye taksiler hakkmda bı.r _r 

B t J·ıl1 limatname hazırlamıştır. u a "k ( 
name ] hazirandan itibaren tathı 

1
,y 

ditecektir. Bu sebepten tcksiler ga ~ 
!ara çekilerek yeni talimatna.ıne~ e 11• 
re karoserleri tadil edilmektedır:.ı,d' 
limatnarneye göre taksiler cam go j 
renginde bovalı ve eskisi gibi 981~ .. ;ıı 

~ T , sı·· 
yah renkte kuşaklı olacaktır. al{ ı,i' 
ortasında şoförle müşteriyi ayırnıı 
cam bölme bulunacaktır. _, 

. . f" 
Bu bölırıe icabında müşterirııfl 

1
]'' 

1 b·1 .. 'o ıÇ före bir şey söy eye ı mesı ıçı .. .şelı! 

Oımanh Bankasının Ga!ata, Yenica
mi ve Beyo«~~u daireleri, Ha1-dm.yeti 
Mi1Iiye Bayramı münasebetile 22 Ni- ' 
san (öa'ecfen sonra) ve 23 Nisan 1937 
tarih.erinde kapalı bulunacaktır. j 

GiZLi IZDiVAÇ 
SEVEN ve SEVİLENLEHIN filmi 
Aynen: Çingene Geceleri renkli 

mnzık ve duns filmi 

17 Nisan 937 cumartesi akşamı Fransız 

Tiyatrosunda San'atkar Şadi ve nrkndnşl:m 
tarafından İbnürrefik Ahmet Nurinln Sekl
zlncl piyesi temsil edllecektlr. 

Biletler Fransız tıyatrosllc Şehzadebaşın

da Ferah sinemasında satılmaktadır. Üye 
ve ülkü severlerlmizln bu temslle onur ver
ınelcrını saygılarımızla dllerlz. 

İlk mektepler yardım blrllğl idare heyetl 
dün fırkada ilk toplantısıın yapmıştır. Dün
ku toplantıda teşekkülün çal~ma tarzı etra
fında görüşülmüş, esaslar tesbit olunmuş
tur. 

23 Nisan Bayramı hazırlığı 
Çocuk esirgeme ıkurumunun 23 Nisanda 

b:ışlıyacn.k bir hafta]J.k çocuk :>ayramında ya 
pacağı işleri tesblt etmek üzere bugün Hal
l:c\-lnde blr toplantı yapılacaktır. 

bilecek şekilde iki parçadan rrıu "' 
kil olacaktır. ı.J)tıJ' 

Şoförler cemiyeti bir kaza ,~ 0tı' 
unda bu cam bölmenin tehlike•• 
cağını belediyeye bildirmiştir. ~: A" ;[· •.;.! "-~ . .. . 



, 

16 Nian 

Uşak elektrik tesisatı 
belediyece satın alındı 

1 Manisa bağları Uzunköprünün 3 köyünde bir 
günde 63 ev yandı 

Upk istaqcm adcleSi 
Uşak (Hususi) _ Şehir meclisi mp- trik makineci miiibayaam;, elektrik ~r. • 

lantııarına devam etrne"ktedir. 'keti satm alına teSisatı, yeniden hır 
E.ıe drik işi belediyeye intikal etmiş .ar.azıöz daha mübayaası, park ve ba;ıçe

Vaz.iyeuecm-. Satın alma projesi şehir ler meydana getil'ilmesi, umumi haller 
~ec ·nin son top}antısında tasdik o- ve 11.onca mahalleri tesisi, stadyum, şeh
bunmu~ur. Altmış bin liralık bir tesis Tin içme suyu, belediye binası mukar-

e edJye tarafından satın a1ınmışt.ır. rerdir. 
Bu işden belediye her yıl on bin lira Bu iş'lerıin yap.ıhnası için proğrama 

kazanacaktır. 200,000 lira tahsisat konmııştur. Bu 
Ş meclisi belediyenin beş yı11ık para beş yılda sarfolunacak ve yukaTı-

bnar programını da onaylamŞır. da adı _g09en tesisler me) dana getir 'e-
B e k bul edilen bu beş yıllık cektir. 

l> w ına göre parke ve d"ğer yolllarıı J 937 yılı gelir ve mnsraf bütç 
kana on, y.eniden büyük bir elek- 96,900 lira olarak tanzim edilmiştir. ...:..._ ________ _ 
Kültür lisesi 
Talebelerinin 
Müsamereleri 

Arapgirde bir 
Yaralama vah'ası 
Arap tir (Hususi~ - Bır tarla m se

lesinden do1ayı Arapkirin Paşiklı kö
yünden Rizayı Sar:aycıık köyünd n Ha
cı Mclımet oğlu Ferit tabanca ile vur -
muştur. 

Vak'a yerine C. M. U. 1\ıiustafa git -
miş yaralı ötmemiştir. Tedavi altında
dır. 

lzmir telefon şirketi 
~ara, 1 S (Hususi) - izmir T<ele

fx>n 'Şir'ketinin satın alma miizakerelıeri 
bitmek üzeredir. Yegane ihtilaflı me
sele hissedarlara alacaklarının döviz o
larak verillmesi hususudur. 

Soğuktan 
Zarar gördü 
İzmir, a 5 (Te~fonla~ - tzm·r tica- Uzunköprü ( Hu-

ret atem bugün Manisa mmta-1rnsın - susi) ·- Sehrimiz 
dan gele~ elim bir haberle müteessir bakıma muhtaç t>i.r 
olmuf.uT. Son bereketl:ı yağmurlardan vaziyettı:dir. Kal -
sonra ba~ıyan .soğuklar dona çevirmiş dmımlar bozuktur. 
'~ dılğuş itd.üarile çok müsait vaziyet- Elek'trik tesisatı ye· 
te olan bağlarda büyük zararlar yap - ni yapılmaktadır. 
m$r. Gerçi bazı yerlerde 

T,ıcaret odasına resmen bi dirı1diği- Ifun!baiarla tenvirat 
ne göre Ormanönü, Koca kumlar, Gül- yapılmakta ise de 

~. Asmalık, Karacaabmet, Çukur te- sokak1ar umumiyet· 
pe, Baytu , Has.tımar mevkı erindeki le karanlıktır. 
!bağlar, <l.ondan büyük zarara uğramış- Şehrin su derdi 
tır. Alaşehir mınta'kasındaki 'lba!:,ı'J.arın de millılındi:r. Aşçi 
da zaran büyüktür. Manisa mıntaka ... oğlu ç~~ile Et -
El bağfarmm umumi zararı yüzde yet~ hemi çeşmesinin .su
miş t hrnin edılmiştix. larının memlldket 
Kemalpaşa ve Seferihisar mmta'ka- dahiline getirilmesi 

larındaki bağlardaki zarar oo kadar bü su iht!lya~nı berta -
yük olmarnı.şhr. Donun yaptığı zarar raf edebilirse de bu 
İzmirdc şayi olunca, borsada üzüm fi - iş lıalloluncaya. .ka· 
atlanntla löüyük bir >yükselme ba.~la • dar askeri kı~da y.a Uzunköprü belediyesi 

mıştır. • ~u .ihliyacmıı her.taraf edebfürse de bu larına · koyıdukları bir isimdir ki çocu· 
Y€11i mahsul üzerine geçen !hafta baş iş halloluncaya kadar askeri k:ı§lad.a ya- ğun evliyaya nezredildiğini ifade eder 

lıyan alivre satışlarında teve'kkuf baş pılan arteziyen kuyusundan istif de çocuk kız ise Satı ısmim alır.} 
gö rmi5tir. !Başlıca firmalar memur- edilebilir . .Bu su başı haf .almıaktadır. El.hemi çeşmesi de EGıem ibeyin eSe
larını Manisa mmtGkasına göntl rerek İstanbulun memlba sulan. 'kadar ınefis ı idir. Bu zat Afııli Türklerinden süvari 
ba • r<Ja va "yeti tc'tlkik ettinyorlar:. b'ir sudur. Bu su iki çeşme~' lıiaııe -ede- müfreze kumandanı idi. Birinci Mura
Re e ndk anı, tahm"n edıld ği kadar aek kuvu~ttedir. Sakalar vasitasile ge- dm harekatında Voyvoda M1halin ka
büy"'k o u a, alivre satış ara 1üzum tirilen bu suyun ~nekeii .S kuruşa sa- ~sme hucumunda yaraianmıştı. Ve 
kalmıyaeaktır. Umak dır. bılahara muteeSS'l'ren oonüş'lür. Hatı -

F.nanc·aı T.mes'in yazdı·, na gö e Aşç ğ.lu çeşmesi birinci Muradın raS'..nın tazızi ıçın :yapılan çeşmeye Et-
A \ ura ya üzüm rekoltesi .de büı.·uk Çor UJ a · eri harekatında aşçılarından hemi ismi verilm. ir. 
zararla ık l.aşmıştır. Avustural~ada Koca Koıkudun-0ğkı Satılm~c;m eserı - İstasyon y<>lundaki Arü çeşmesi de 

d ·U:.<ru çok fena olmafi a dir. (Satılmış .isnn eski Türk ailelerm- hayLTkar 'Türk karaketınd n bızim 
ı da buyük esir apnuş, de e,~ · dı yaşamayan aile~er'in çocuk - ıç'n güzel b.r ımar nümunesidir. 

ıımumı , o1 e yfurle 45 nisp de za- • · • • · · -- -- ~ -· · • Uzunkoprü cıvannda Ba aban köy, 
rara u · am tır. Ma ·edbn~:a üzüm re - Ant alyada Turn köy, Harmanlı köyde ayni gun-
lro 'te nde de noksanlık oldu· una göre • oe ngmrar zuhur etm ş ir. Balaban 
bu yıl üzüm fıatları, geçen yıldan daha l kbahar .ko~ ··n ·e !O, Turnac da 40 ev yanmış~ 
miı ait şe'k de inkişaf imkanını bula- tır. Harmanlıda 3 ev yanmıştır. Uzun -
cak:t.ır. Af l. iköprü 'be.ed:iyes·n n arazoru derhal 

Ar.ıpkirliler yağmur bekliyorlar gar lŞ ar l imdada yeLişerek bu yangınların 'SÖn -

Arapkir (Hususi) - Bır aydanberl Antalya (Hususi) - Hayvan cin • mes e) rdıın oetm:ştir. Bu da göster· 
buraya yağmur yağmamaktadir. Eklen sinin islabını teşvik i_ç.in yapılan ilkha- miştir ki kasaıbalardaki itfaiye tesisatı 
tohuıdlar torlcata filiz 1·ermeden duru- har at koşuları pek büyük alaka uyan- :ç de lüzumsuz değilüir. 
yor. Ekilen bos'tanlar bitmemiştir. Me- d k L _ ıJ ~ L ! 1 '- · ·ı 

1 rda tla dahi ..:1- d - . . d ırınış :ve o.şıı mauaw om er.ce ~ısı e c.- ............ a pamu•· ekı'mı· ra a o r ~ua ıgı ıçm avar 
4 

•• , •• • ~ülU il 
-n..· 1 . :ı-:::. ,e1t~ı·dir Kı:oyf· '""t ko··vlii- dolmuştur. Evvela sur at koşusuna ıkı Som (H -\ G ı 

Scıul,Jl en Şuuı~ ~ • - 1.)'"" ., b. f .. . nde ıha I rl a usmıı, - eçen sene ue• 
yü kür.kutmaktadır. ın ~~~re ·~w~sa<::.~-=er~ n :a;n 

1
: nemeleri yapılan altı cins pamuktan 

Bitme kar :y,ağıyM !2:~'- ırıncı ıgı ~ - brazası~--- ____ 1 'toprağımıza en muvafık ge1en ve en 
B ·u· L. ·ıd· ·ıc·;.;" ·· B"trste 1N1ramanın !farım kan atı ~ş ı ıste.n uı ırı ıt> ..... e gore 1 1 , • .. _ 1 . • ... . çok mahsul ve.ren akala cinai olmuş • 

Yeni bas'tan kar yağmıya başlamıs her 90 Jıra mukafat .almıştır. ıimcılıgı de t B . le b 
-.: '"' ur. u cıns pamu u sene tamdnıen 

taraf kar içinde .kalmıştrr. Osmanm atı kar.anmıştır. k" 8 . kl .. 
"·'800 ı·k ~-· k es ı ınt pamu arının yermı ıtutmuş· 

--====::m::=================-===========ı &. lll1!tre ı muıuneme't o~sun- t 
da birinciliği fbyadı nahiyesinden A.1i urB. .. ebetl ~1 .. • • Kütahyada biçki ve dikiş yurdu 

r.1ıma oyıııyan talebeler 

'2r:ı:ıir. (Hususi) - Kültür lisesi 
tiğrcnic:ileri tarafından Ha!kevi .aalon-
larınd .. l 'L. 11.-ı ~· . tcrb. a guze oıT ~u tur geoesı p 

~dilıni tir. Kültür geceSinde öğrcnici
J.ıer &Üzel bir müsamere tertip ve To

unı piyesini muvaffakiyetle temsil 
etıni,Ie--1· 

'Ulr. 

Kütahya (Hu .. 
su4) - Kütahya 
lisesi afkiş mualli • 
mi Ayşenin idare 
ettiği Diki§ yuııdu 
Hl aylık :tahsil müd
detini 'l.kmal .etmiş
tir. Devre sonunda 
.!6 talebeden 15 i 

en iyi derece ile 
diploma kazanmış

tır. Bu münasebet -

Vınice istasvonulNla bir kaza !~ık:;!~ ~~ ;:;~ 
1 

Tarsus (Hususi) - Bir haf.ta izin a- gide on a"11t mesa
l arak Yeıice °1{ôyüne gelen Mersinli foin ~ok güzel eeer
kokoınotif ateşçisi Derviş istasyonda leri ziyaretçiierin 

la 
~ 

b u mumı.a e nJayetten iYıtmı 
Macarın tam kan ara atı kazanmış t t h Ih d'l · '---- ''-'-' 
1901. k .. f 'ki ·ı·-· . d on o um ce e ı mı,, ~ re &.UY 

ıra mü a at, ı ncı ıgı Jan arma .. .ı ..... ı u· w 

.. .. k r.:o . zurraına nagıwmıftır. nınt pamugun-
yuzbaşısı Talatın .atı azanarak D lıra d d"" .. .. b k"l h 

"'k"f -·'- an onumune eş ı o to um 'atan 
mu a at aunşıtır. ·· 1 • h •· •-·t 

Ünif alı __ L. L d ,_ :z:urra ar y~nı ıto umun uç ~ııt1 osunu az 
omı ~itan .&.OfUSUD a K.0 - - - ~ d '- dil • . 

ak . ı _,._ı_ • R "d gormuşıerse e ~:en ı enne 'Zlraat me-
m ve manıa .at,amttaa t~men e"ı K" ·ı il · · 1·· 
b . . . .. Az" ·ıa . . >. k murumuz amı gın çızgı usu u ve 
ınncı ve teğmen ız 1 ncı i5eıere • .!lik "- "-k '.I k ·ı · · 

.... I'\ ..co ı· .. ._ .. f f l _:ı yeqı aı ım naK ınaa endı erme ıza-
i/v-':1 ıra mUK.a at a mış aTaır. h · · 

at vermıştır. 
Bundan sonra ~rbüz hayvan ser • G 1-1 ;:-..00 a·· ·· H' t . . . • eçen sene ,v onum m ve 

gısı müsabakası başityarak emeklt mr '- .. -'- k ı 
1 Al. B • ;ı._· • ··k- .Koza pamugu CK.en azamız ıou sene 

ıa ay ı arut un tayı oınncı mu a- h :ı_.:ı __ .k. ._,. ı__ __ .. .. 

f 50 ]. Ş k" . "k" . 9 - l u mı.cıan ı ı mı:sımc ÇlK.armaga ıug-
at ıra, a ırın tayı ı ıncı -J ıra, kt d 

Tevfik Yenicenin tayı üçüncü !5 füa, raş5mal. a ır. l , 
11 

k k 

M h Ak d .. d"" .. l u anmayan tar aıanı 1:1a ara oza 
e met sunun tayı or uncu ge e- ek"lmek d" y l k ·· _.,_ 10 ı· lm 1 .:ı ı te ı.r. a nız pamu zurraını 

re&. ıra a ış araır. · d.d 1. ._ d .. · ·ı 

IB --~ rd ik ib !tı_ - - b - şım ı en ı&On•utan şey cgırmcncı e-
oga.ıa an asa !loruşun ogası . l la · 

bi · · ··1-~fa 30 1: K l l L •• ~m tar a rına su '•ermemesı ve~a :ve-
rıncı mu~ t ·ıua. umu ar ıaco- • ..ı d"" .. •. d ıb" ı· ·L· f b" 

.. de Em" . bo" iik" -r-· ?O r ınp ue onumun en ı.r ura gılJ'l a ış 
yun n _ .~~~ gası .mcı ıgı - ı- bir fiat istemesi ihtimalidir. 
ra, iiçünculugu de Hamdı Okurun bo-
ğası lO lira dördüncü Rahmi Kaçann Selln~k bankasaam lzmir şubesi 

aıaya uğranuş, bir tren altında kala - .takdirini kazanmak· ı.. 
~ e bölünmek suretile ölmüştür. tadır. Yurdun uJebelerl 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

- Hattı üsiüvada aylarca 
kaldım. Mutedil iklimlerde 
yaşadım. 

~-..... ~ ..... 
..ıwııı.-~ 

Hasan Bey - Ben de öy
le. 

- Ya demek.sen de böyle 
J'8l'leri. ci>l.qtm öyle mi ? 

boğası kazanarak beş lira mükafat al- İzmir, (Hususi) _ 25 yıldanberi 
mıslarc:hr. .. lzmirde faaliyet gösteren Selanik Ban-

Katır, mer~eh ve sıpa musabakası~- !kası iz.mir Şubetınin tasviye ve kapa
da Korkudelındcn Mehmet Se.fbeStın tılmasına b.rar verilmiştir . 
~tın. ~~nci, Şaban Karadenizi~ kat::J lstan'bul ve Mersin şubeleri faaliyet
ikmcilıgı kazanarak 40, ıvc 20 ılira mu- ıerine devam edeceklerdir. lzmir şu • 
ki.fat alın şiardır. Bundan sonra koç besi müdürü F:uad Ga1ata şubesi mü • 
P-e koyunlar arasında scçme'lcr yapıla- d"" ı-- - ta · ed"l · tır" . ur ugune y n ı mış . 
rak tabii güzelliği ve doğurma kab - • - -

~eti ve yün tellerinin inceliği hasebile Küçük mem'eket haberleri f 
S çıkaralı Hasanın koç ve koyunlan 
birinci ve ikinci gelerek 10 ·ve 15 hra 
mükafat almışbr. 

Hasan Bey _ Hayır, sade !Bundan böyle fıer sene bir ergi ya-
ce i.lkbalııarı istanbulda ge _ pılaTak hayvan cinsinin islahı için 
çirdim. ha'la teşvik ve bilgileri arttırılacak -

br. 

DayrCbolu llııllk:uı~ı BaTn Kurıamuna 
gösterdikleri alal.-a. 

Hayr luya ib ğ1ı ild ınahiye :ve 54 pa~ 
ik.oy vardır. Bu yerlerdeki halk 1937 lılı fitre 
ve canlı kurban derllerlnl Türk Hava Ku -
rwnuna tcberrii ctınıştir. Bu seneki tebcrrq 
rntl..-tan geçen senelere nazaran yüzde otut 
n\ffuetinde 'tlyadedir. HaTa Kurumu haUcıa 
ana ıalibsına &o§ekkiir etmektedir. 



uc v daki c Amerikalılar, Amerikadan koskoca 
bir vapura binm:iş İstanbula gelmişler· 
di. Gene koskoca vapurla ayni gün İs· 
tanbuldan Amerikaya döndüler. 

e z s 
susturan 15 yaşmd 

~er.i:kada birkaçı bir araya gcld1 arise gid yorlar 
Hakimin karşısında dut yemiş bülbül gibi duruyordu, :İa=~ulu görmiyenlere istanbulu 

fakat yaş bahsi açılınca birden dile geldi Birinci Amerikalı - İstanbul fevka· 
Avrupa güreş birincilikleri tarihi evvele alındı, 
bu yüzden lsveçli güreşçilerin lstanbula seyahat-

Ruhiye, allı, morlu, ye§illi. sarılı bir 
ıalvarla çepkenimsi .bir yelek ıiymiş, ba
tına da gayet geniş turuncu bir örtü 8 ]. 

mııtı: O kadar geniş bir örtüydü ki, bu tu
Tuncu örtü, kadının ellerine varıncaya ka
dar, vücudunun bütün yukarı kısmını ör
tüyordu. Ruhiye, bu örtüyü, aizı üzerin· 
den iğnelediğinden, esmer yüzü de iyice 
ıeçilemiyor, yalnız burnunun ıivri ucu ve 
kara kaşlarile kara gözlerinin parıltısı gÖ· 
tünüyordul 

Yalın ayaklarına katı, tozlu papuçlat 
geçirmi:s olan genç kadın, turuncu örtüsü 
altında sımsıkı tuttuğu çocuiunu emzire· 
rek, .Sultanahniet ikinci ıulh ceza hakyeri 
kapısının kar§ısında çömclmiıti yere ..... 
Sırası gelip de çağınlınca der1endi, topar
landı, papuçlan takır tukur ıeıler çıkara· 
rak, ıalona girdi. 

- Adın ne senin;> 
Cevap çıkmadı. 

- Ruhiye mi) 
-Hal 
- Nerede oturuyoraun) 

Gene ıo.s yok. 
- Han odasında, öyle mi) 
-Hıl 

Iade modern bir şehirdir. Caddeleri as· 
müşler, zabıt tutmuşlar! faltltır. Bütün Avrupa şehirlerindekıin· 

- Aha, ben dilenmedim. Ben, turp de!1 muntazam apartımanları v.ardır. 
gibi sağlamım. Çamaşır yıkanm, tahta si· lkinci Amet.rkalı - Hıç te öyle de· 
Jerim. Avuç dolusu para kazanırım, bugü- ğil, bütün bmalar ahşap ve eski... He· 
ne bugün, hal ben, erkeğime bile muhtaç le .~kaklar biçimsiz taşlarla döşenmiş. 
değilimi v Uç~ncü Amerikalı - Benim 'bildi· 

- Peki, seni dilenirken görmeseler, ğ'im .Istan'bul bir yangın yerinden baş
bu memurlar ne diye ccgördük» desinler) ka bırşe:y değ_il. Kül yığınları, yıkık ba· 

- Onun orasını ne bileyim ben) calar ... Işte I#tan!bul. 
- Sana hiç para veren olmadı mı Be· Dördüncü Amerikalı - Ben bunlara 

yazıt meydanında;> pek dikkat etmedim ama, İstanbulda 
- Vi ... yak, .. vi..i yakı türi<~en başka her lisanla konuştuk· 

Ruhiye turuncu örtüsü atından görün· larını duydum. 
miyen memesini el yordamile çocuğunun :z3eşinci An:ıeri'kalı - Sana öyle gel· 
ağzına sokarak, onu susturduktan sonra, mı.ş ?lacak .. Istan'b'ulda türkçeden baş· 
şu cevabı verdi: ka dılle konuşulduğunu hiç duymadım. 

- Veren oldu, ama bana değil, aha bu Altıncı Amerikalı - İstanbul<:ia her 
bir damlacık yavruya! Şeker alsın da, ye- şey çok UCUZ. 

sin, diye! Yedinci Amerikalı - Bilakis her şey 
- O yaşta çocuk ıeker yiyebilir mi;> ı çok pahalL 
- Aha, ben emziriyorum ya onu) Şe- İGtanlbula gelmemiş Amerikalı sor· 

keri ben yesem de, ıütüme gider tadı, hal du: " 
Salonda gene cülüşmeler. Hakim Sa- - Siz İstanbula baŞka başka zaman-

Jihattin Demirelli, Ruhiyeye bir hafta bo- larda mı gittiniz? 
iaz tokluğuna belediye hizmetinde çalı§· d İStan'bula gelmiş, yedi AmerJkalı bir-
tırmağa hükmetti. en cevap verd'iler: 

- Mademki kendin de turp gibi sağlam - Hepimiz ayni zamanda gittik .. 

lerinden de vazgeçildi 

Güreıçllerimiz 
Dün akşam Güreş Federasyonumuza, 18 ve 22 Mayıs tarihlerinde yapılacaiJ 

Beynebn.ilel Güreş Federasyonundan ,bi.l~iri~ir. .. . 
.gelen bir telgraf ta Temmuz ayı . çinde Şu vazı yete nazaran Millt Gureş tv 

. ' 
1 

.• kımımız önümüzdeki ay zarfında Parf-
Panste yapılacak olan Avrupa gureş se hareket edecektir. Binnetice İsveglJ 

HillAsa, Ruhiye, hüviyeti araıtınlırken, 
keneli vereceii cevabı da hep hlkimden 
bekledi. Bu suretle hüviyeti teabit edildi. 
Yalnız, yaşı sorulurken ne «hal• dedi, ne 
de «hı» 1 Başka ve fazla söyledi. 

olduğunu söylüyorsun; çalı§manın tadını Doğru söylüyorlarıdı. Hepsi ayni za· 
al dn, dilenmekten vaz:geçl manda İstanbula gelıni§lerdi. Fakat 

Ruhiye, hiç ses çıkarmadı. Derlenıp her biri şehrjn bir başka semtind gör· 
toparlanarak, geldiği gibi, çıktı dışarı. Bu müştü. 

ıbirincHikleri tarihinin daha evvele alın €Üreşçilerin mem'leketimize gelmeJetf 
rlığı ve bu birinciliklerin gene Pariste suya düşmüş de~ktir. 

• 

- Yaşın da 25 öyle mi;> 
aralık, sade şu sesler akis bıraktı salonda: - . ._ _. İMSET 

Hak~;~;;\a~İ~·;~por verilen ~KJJ;Jl, 
Milli küme maÇları 

- A a, neden olacakmı§ 25) 151 
- Fak at, burada 2 5 yazıyor;> 

suçlunun muhakemesi - Kim yazıp çizmiş onu ki) Ben 15 
1aıındayım. Onu yazan anam, babam mı 
da benim, henden iyi biliyor yaıımı) ı ihtilastan suçlu belediye tahsildarla- Mevsimin şapkası 

Beşiktaş ile Güneş klüpleri Ankara 
ve lzmire gidiyorlar 

- Senin bu kucağındaki çocuk kaç ay· rından Nadi Ahmedin duruşmasına ctğır ce-
lık) zadn dün devam edilmiştir. 

Milli küme maçlarının beşinci turu 
,için İ7..mire giden Güneş takımı biri Do 
,ğanspor, diğeri de Üçokla olmak üze

yü:k bir kuvvet olarak ileri sürülen 
Gençlerblrliği de Beşilktaş'la yapacağı 
,maçla hakiki kuvvetini göstermek irrY 
lkanını bulacaktır. 

- Handiyse olacak 8 ay, ben onu do- Bu Nadi Ahmet, adli tıb işleri umum 
imalı 1 müdürlüğü müııahedehanesinde mü~ahcde-

- Demek bu çocuğu 1 5yaıındayken ye alınan ve mecl.Uıce hakkında «deli de-
Cloğurdun sen) ğildirl» diye rapor verildiği halde, hakye· 

- Elbette, yal 9 ay oluyor ilen nikah- rine <(hu, delidir!» teklinde bir rapor gön· 
lanalı I 15 yaıındayım daha da ı derilen Nadi Ahmettir. Hakyerine gönde-

Kucalı:ta, turuncu örtü altında ıaklı ço- rilen raporun sahte olduğu anlaşılmış ve 
cuk, anaaını yalancı çıkarmak :istiyormuv Adli Tıb Meclisi Reisi azalarına 
gibi, vıyakladı 1 ait 5 imzayı taklit etmek sureti le . 

H&kim, demindenberi dut yemiş bül- bu sahte raporu hazırlamaktan hakkında 
bnl gibi susup ıusup da tam yat bahsi ge- tahkikata girişilen adli tıb başkatibi Raife 
lince, bülbül ı;ibi dile gelen Ruhlyeye, sor- iııten el çektirilmişti. Başkatip hakkındaki 
du: tahkikat' bitmiş, fezleke yazılmış olmakla 

- Şimdi başka ıeye cevap vor, baka· beraber, daha kanuni merasim tekcmmüt 
lım. Sen, dileniyormuşsun? edip, ilk nihai neticeye varılmamıştır. 

- Kimden dilenmipm ben, ayol;> Ki- Nadi Ahmedin duruşması, «maznunun 
me avuç açmı§lm ;> muayenesine dair tıb işleri meclisindeki ra-

- Yoldan gelip geçenlerden para jste- por örneğinin celbine ve maznunun vekil 
mipin 1 tayfo etmesi için mihil verjlmesinen kal-

- Gelsin biri kar§ıma da, demı: <<Nah, mıştı. Dünkü celsede kendisine vekil ola· 
budur işte, aha benim metelik verdiğim ı:,. rak Rifat gelmiş, davacı belediyeyei tem-
diye 1 silen de Rami ha'zır bulunmuştur. 

Salonda gülü§meler. Hakim, ,öyle de- Tıb işleri meclisindeki rapor örneğinin 
di: henüz gönderilmediği anlaşılmış, bu hu-

- Gelip geçenlerin, para isteyip iste· susta tekid yazılmasına ve Nadi Ahmedin 
mediğini gelip de söylemelerine hacet yok; ihtilasına ait dip koçanlarının da celbine 
seni polis memurları, para isterken gör- karar verilmi;ıtir. 

--
Avrupanın en uzun köprüsü 

Lacivert parlak şeritten yapılmış, 
kenarları geriye kıvrık şapka. Alnına 
konan (garnitür) bir demet kirazla 
biraz (grogren) kordeladan ibarettıir: 
Sade ve genç gösteren bir şapkadır. 
·-----····-································· .. -........ 
Adliye Sarayı 
Yangınından evvelki 

re iki mühim maç yapacaktır. 
İstanbul ve Ankarada talihsiz oyun

lar yapan İzrnirin en müsait şartlar 
içinde ve kendi sahasında iyi deredeler 
içiİi.de ve keneli sahasında iyi dereceler 

BU.tün kadrosile Anıkarada toplana " 
cak olan Beşik.taş bugünkü formundaJl 
em.in otduğundan bu maçlar için fazla 
endişe etmemektedir. Bakalım An!kara 
da Beşiktaşm müdafaası mı, yoksa h!\ 
cum hattı mı daha çok iş görecektir. 

8 klüp turnuvası 

Aralarında teker teker kıymetli o • 
yıuncular bulunan ve son birleşme ha· 
<liseleri :karşısında henüz kuvvet ve 
~udreileri tamamiyle inkişaf etmemiş 
olan İzmirli oyuncuların İstanbul ve Sclı::iz klüp arasındaki turnuvanın 
,An!karadaki sarsıntılı oyunlarını bu • ikinci haftası maçları. pazar günü şe
,gün, nihayet yarın düzeltmeleri muhak ref stadında yapılacaktır. 
,kalk 15zımk:lır. Hususi olarak tertip edilen bu müsa 

Geçen hafta Anıkaragücüne mağlup 'bakalar alakadar klüpler arasında ii " 
olan Güneşin İznüre gidişi zan ve tah· mit edilen alakayı uyandırdığından bıl 
min cdi:Jiği kadar kuvvetli bir gıidiş haftaki maçlara da ayrı bir ehemmiyet 

ver.ilmektedir. 
,değildir. ··ı · · ı 

Uzun bir istirahat ve devamlı ve sıkı Su eymanıye ~ Istanbu spor . 
jb" kontrol altında yapılan hususi id· , Senelerden beri Istanbul !ikinde. bil 
~nlar futbol bilgilel'ine ilave edile • yük bir rekabetle karşılaşan bu ikı ta 
r·- ' k h" .. h k k' k' hıZ cek olursa Ankaragücünün karŞ1Sına ımın maçı ıç şup e yo ı es. ı 
dört başı mamur bir halde çıkan ~ü • ,ve heyecanını ı:1~faza .e~ece~tı~ iclı-
ncş takımının manııup oluvermesi Izmi Son haftalar ıçın<le en ıyı şekıld 
• 

6
' b t k 1 rd k' · daha re bu oyunları kazanabilmek için hız man yapan u a ım a an ımın 

verecek kafi bir sebeptir. .ağır ~~s~cağı kolayca tahmin edilir bir 
Şimdiye kadar yaptığı iki maçta bir iş degıldır. 

Beykoz· Eyi.ip !beraber ve bir de mağlübiyet ile işe 
baş.lamış olan Güneş takımı da bu na· 

Bir dava/ ~ik vaziyeti hiç şüphesiz ki gözönüınde 
İstanbul !ikinde iyi \'aziyette olall 

Beylkoz bu turnuvanın sayılı takırnJa• 
rmdan biri olduğu için bu müsabaka" 
da fazla zorluk çekeceği zannedilrne" 
me!ktedir. Bununla beraber kendi köşe 
sinde muntazam bir şekilde çalışan ı
yüp çok defa sürprizler yapan bir tıı• 
kıtndıT. 

ccDapkoviçıı vapur §irketile gümrük i- ,bu.lundurmaktadır. 
dar · d ıc· b' d ·· ·· .. Işte bu bakımdan GilnE'ş takımının esı arasın a ı ır avaya, uçuncu ceza- t . ~ • 
da, evvelce verilen karar bozulmu§ olarak ,ızrn:ırde yapacagı bu oyun ar haftanın 
yeniden bakıldı. sayılı maçlarından biri olacaktır. 

B d ·· .. , . dli Beşiktaşın Ankara sevahati u avanın ıoru mesıne, a ye sarayı · 
Yanmadan b ı t Adli .1 Milli küme maçları fikstürünün bir ag anmış ı. ye sarayı J e 
beraber da d d .1 ,ısürprizi net~cesi şimdiye kadar beş 

va osyası a yanınca, yenı e- l ille k b 
me muamelesi yapılmış ve ondan sonra de- maç yapmış o a~ "!3eş taş ta ımı U 

Vam ede d d h k . 'f pafta Ankarada ı1kı maç yaptıktan son .. n uruıma a, a yen, manı esto 
noksanından dolayı ceza ve resim alınma- .ra birdenıbire. rahata çıkacaktır. 
aı esasından, şirketçe idare aleyhine itiraz . Çok evvel I:zımir turunu savan Be • 
Yollu mu.. tt k b d k .şıktaş takımı bu hafta da Ankaradaki racaa an çı an u avayı arara • .... 
bağlamıştı. Hakyeri, 2330 numaralı af ka- ;maçları atl~ttıktan sonra artık .b~tu.n 

Hilal - Topkapı 

İstanbul lik maçlarından sonra kliiP 
te çıkan bir idari ihtilaf yüzünden haY' 
li sarsıntı geçirmiş olan Topkapının b'll 
hafta Hilale karşı nasıl bir takımla çı· 
kacağı merakla beklenmektedir. 

nununa ı'ıtı"n tla · t h .1• pyunlarını Istanbulda vapmak gıbı bır a , ceza ve resım a aı ıne . w • 

Yer o1madıöı n t' · t avantaJla rahat edece'ktır. • e ıcesıne varmış ı. • _ • • . 
Temyl·z bu k f k Yaptıgı beş maçta bir maglubıyet ve 

Hilal takımının Topkapının bu sarsın 
tısından istifade ederek :yi bir derece 
alacağı ümit edilmektedir. 

Danima:~a~ı~ Zeal~nd ve Folster a-,~e bu~umnaktadır. Köprünün uzun1u • 
dalarını t;ırı:b"ırıne baglıyacak olan Av gu ikı mil, genişliği ise takriben J 5 
rupanın en büyük köprüsü, inşa halin- metre olacaktır. • 

• ararı, cezanın a anunu- . . • Anadolu Vefa 
na tabi olması ih t. d - .. !hır berabereden sonra dıgerlerini ka· • . 

c e m en uygun gormuş, · . Haftanın mühim ovunlarındnn bir~ ancak re•ı' ı 'h . h kk d h k .zamnış olan Beşiktaş lıkteki vaziyeti J 1 • "m a ınması c.ı etı a ın a a · · - olan bu maç daha zivade Anadolu e 
Yen'nce kara v ·ı . · .. hiç degifse bu şekilde muhafaza etmek J 

r erı mesını, uygun gorme- lh' d k b' · tt d" b h k . . kayıguSiyle Ankarada var kuvvetiyle m e geçece ır vazıye e ır. .. 
miş, u ususta arar vermenın, hakyerı- k belk' d b .. k'" I Bh•kaç mühim ovuncusunu kaybe 
nin ı·h· ti h .. d ld v . oyınayaca ve ı e ugun u ormu J ~ ıı 

sa a ıye arıcın e o uguna ışaret et- iJe Ankaradan zaferle dönecek bir hal- ,den Vefanın hayli zaafa uğradıgın 
miştir 

O~üncü ceza, müddeiumumiligvin de j 8• dedir. şüphe yoktur. iZ 
, İstanbul.da oldukça yorgun bir oyun· Futıbolh tarihinde her zaman te~ 1 teğile, hu bozmaya uymuş ve temyizin i:sa- b' Jı.• h' l V f · · eski.S 
pan sonra Beşiktaşa mağlup olan An- ' ır mev~ıe sa ıp o an e a ıçın.. . .e 

reti vechile, evvelce verdiii kararı değiş- ıı,.aragu·· cü bu hafta Beşiktas. karşısında gibi topluluk temennis·i ~imdi soylı) 
tirmiştir r ~ ~ 

b1r revanş yapacak ve son aylarda bü- ;wlecegimiz yegane söıxiül' 
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Son Posta'nın Tefrikası : 5 

Yalan da değil... A
bıa ne yapayım, ev

~t bu... Baktım ki 

b~~kcağızın boynu 
u ük kalacak. O • 

tıun da mürüvveti • 
ili .. gormedikten, o • 
1lun da ·· ·· .. , .• nı d'• yuzunu ~u • 
.. Uttnedikten sonra 
olürnlü dünyanın 
ile Zevk' k' ı var 1 ... 

k Daha kim bilir no 
l'adar söylenecekti. 

arn o aralık yeni 
telenlerden birisi: 

- lGeç kaldım 
'tnrna, af buyuru .. 
nuzı.. 

Diyecek oldu. 
Ona da çıkıf tı : 

'- - Geldiniz ya, 
Cıt 'k 81 olmayınız ... 
h:- Refika, birden· 
ıre h t t dı d asa an a ... 
:- Vah, vah, geç-

lk\ıf olsun ... Fakat tetrifin.ize bakılıraa 
Pek te o kadar hasta olmıyacak. Yok· 
la onu evde bırakıp aiz, buraya aele· 
ltıeldiniz ... 
1' - Az kalsın, ben de aelemiyecek -

1~· Fakat refika: «Aman, dedi, iki -
Hll: de gitmezsek pek ayıp olacak .. >> 

Büyük 
Edebi 
Roman 

\... ______________ _, 

S O N P O S T A Sayfa 7 
ı===================:---=------ıc=--======~=======-=====~===" 

Yazan : Kemal Ragıp 

geçiyor, yalan değil ... Fakat para) .. 
İtte o, bende de yok .. . 

- Am~a yaptın ha ... Bak buna se· 
vindim !.. Demek, sen de bizdensin, 
öyle miL 

Fransada tüyler ürpertici bir facia 

19 yaş nda b ha ka • 
ı 

Çıldıran delikanlı önüne gelene ateş ediyordu, 
soğuk kanlı bir şoför yaralandıktan sonra üçüncü 

bir facianın önüne geçebildi. 
Dört bc9 aün ____ .......,..__.,,.....,..,..,.,,~---. 

evvel Pariste öy~ 
le kanlı ve feci 
bir hadiae oldu 
kt, jçinde cinne • 
tin, alkolün ve 
menfaatin ayrı, 

ay rı hiı se le ri 
vardır. 

F adayı yapan 
Andre Theurier 
:isminde, 19 ya -

tında genç bir 
askerdir. 

Andre Theu -
rier daha yaşı 
gelmeden gönül .. 
lü ıuretile ordu • 
ya girmişti, si • 
lih arkadaşları 
arasında çok zeki 
fakat aynı za ~ 
manda kaçık bir 
genç olarak te • Yukarıda Aııdn Tbeurier 
lakki ediliyor • ortada yaraladıtı kadın, 
du. Fazla olarak altta ıotuk ka'lll• ıoför 

içkiye de düfkündü. 

ni verdi. Sabaha karşı oraya vardılar. 
Şoför yolda müşterisinin bir deli 

veya katil olduğunu anlad\ mı, pek 
mümkündür, çünkü Vişiye ~ırınce 
doğruca bir polis karakolunun yolunu 
tuttu. Fakat müşteri şoförün oraya git
mesine vakit bırakmadı. Tekrar rovcF 

verini çektiği gibi şoföre ateş etti. Şo· 
för göğsünden yaralandı, fakat soğuk 
kanlılığını kaybetmedi, o da kendi ro· 
velverini çekerek arkasına döndü ve 
müşterisine ateş etti. 

· Polisler yetiştiler .~oförü de, katil 
müşterisini de ölüm halinde yaralı o "' 
larak tuttulaı, Şimdi ikisi de hastane.. 
dedirler. 

• • Paris sergısı 

Sergiye kalabalık celbet
mek için yapılan garip 

bir teklif 

.~kikaten sizi böyle mes'ut bir gü -
tıun" d d uz e, kısaca bir telgrafla tebrik e· 
":mezelik ya... Sonra bir daha nasıl 
,,u .. 

l:unüze bakardık) .. 
Kumbaracı Arif Pa~anın karısı, tek-

r,r dokt d" d'' ora on u : 

çekiştirenler ... Geleni, geçeni birbiri -
ne gösterip gülüşenler... Ortada da, 
birbirine sarılıp fısıldaşa fısıldaşa dö -

nen çiftler ... 

- Hemen hemen... Aramızdaki 

fark: Senin züğürtlüğünü, seni tanı • 
yanların hepsi biliyor; benimkini ben· 
den başka bilen yok gibidir. Sebebi de 
şu: insan zengin olmasa bile zengin 
gibi görünmenin çaresini bulmalı ... 
Muvaffakiyetin tılslımlarından birisi 
de budur. Hastalıklı, yaralı, bereli bir 
mahhik ne kadar iğrenç ise, züğürtlük 
te tıpkı onun gibi, insanın etrafmoa • 
kileri soğutur, korkutur; herkesi ka -
çırtır !.. 

Andre Theurier hadise günü akşam 
üzeri kız kardeşi ile birlikde kız kar • 
deşinin nişalnısı olan Rimbold ismin• 
deki zatı görmiye gitmişti. Galiba her 
vakitki gibi ödünç para istiyecekti. 
Fakat Rimbold bu defa pek müsaid de
ğildi, fazla olarak asabt gencin hidde· 
tini tahrik edecek bir kelime de aöy -

lem işti. 
tı. - Haydi, dedi, artık gelenin, gide· 

l
. ın. arkası kesildi, sayılır; biraz da 
Çerı · d 1 ~ Yı o aşalım. Bakalım, neler olu· 
0;~ .. Kimler var, kimler yok, şimdi 

~n ar~z. Çağırdığınız kalabalığı siz de 
endı gözünüzle görürsünüz. 

Büfenin önü de iyiden iyiye kala -
balıklaşmıştı; masanın yanına kadar 
yaklaşamıyanlar, kollarını birbirinin o· 
muzundan aşırarak ellerine ne geçerse 
yeyip içiyorlardı. 

Tur hanla Bülent, gene demin otur 
dukları yerde, haşhaşa konuşuyorlar· 
dı. Viski bardakları boşaldıkça yerine 
dolusu geliyor, Turhan hiç birisine: 

Yer yiizünde, parasız hiç bir iş gö· 
rülmez; hiç bir şey olmaz. Hatta sev· 
gi bile ... Parasız sevgi, parayı sevmi • 
yen kadın, derlerse inanma!.. Bir ka
dın, sevdiği erkeğin her suçunu unu· 

Andre Theurier hemen rovelverini 
çektiği gibi, kız kardeşinin müdahale 
etmesine imkan vermeden üstüste iki 
el ateş etti. Rimbold ölü olarak yere 
düşmiiştü. Silah sesini işiden apartı -
man kapıcısı koştu, genç asker onu da Paria ıergisinin açıldığı gece 

ru - Bilmem ki. söylemiyeyim diyo -
rn arnma artık müsaade buyurunuz. 

l !lenim çağırdıklarım sizin davetli • 
ICtı ' • 

yaylım ateşle karşıladı. Bereket ver • alacağı manzara 
sin bu defa kurşunlar boşa gitmişti. .. .. . . .. A 

Andre Theurier sokağa fırladı önü· . Butun Avrupa ve Amenka hukumet 
G nıl:ın yanında onların yarısı değil, 

Çte biri kadar bile tutmaz. 
- Artık yeter ... 
Derneği aklına bile getirmiyorclı!'; 
Bülendin ağzında, akşamdanberi ha - Tabii, tutmıyacak 1.. Bizim ah -

h'•Plarırrıızın daha çok olması, pek ta· 
d ıı." Paşanın bu kadar senelik eşi, 
~~stu var. Benim de öyle ... Elbet bi -
tı7 davetlilerimiz, sizinkilerden daha 

gevelenen bir şey vardı. Fakat ne ol· 
duğunu bir türlü anlatmıyordu. Yal -

nız: 

tabilir, he:r fenalığa göz yumabilir. Fa
kat o adam parasız mı, işte buna da • 
yanamaz. Bütün insanlar böyledir ya, 
hele kadınlar için, her şeyin ölçüsü pa· 
radır. Zengin bir kadın, diyelim: ken
disini para için, para ile veren kadın· 
lardan olmasa bile o da gene karşısııı
daki erkeği para ile ölçer. Sevginin bi· 
le ölçüsü paradır. Belki doğrudan doğ· 
ruya para istemez; fakat kendisi için 
para sarfedilmesini bekler ... Ne kadar 
çok para sarfedildiğini görürse o kadar 
sevinir, hoşlanır; karşısındaki erkeği 
kendisi de o kadar sever!. Hep~i de 
sevdikleri insanın fedakarlığını, ken
dilerine ne kadar bağlı olduğunu. ne 
kadar para harcıyabileceğine bakar, 0 -

na göre hesap eder ... 

\~balık olacak ... 
l iilentle Turhan, onlardan uzak • 
ilŞtnııılar b"f d ... .. .. nı.. Y , ;ene u eye ogru yuru -
l uşlerdi. Kadıncağlız, demindenberi 
}' Urhanın kim olduğunu merak edi • 
ordu: 

ti - Bülendin yanındaki genç te si • 
~tanıdıklarınızdan mı}. 

ok tor telaşla atıldı: 
-... Hayır, ilk defa görüyorum. 

)il.._ Bizim Bülendin ifi çok, anlaşı -
de~'.1°nu da kendisi çağırmış. Sade o 
ta~' ki, herkes önüne geleni yanma 
a .. 1n-ıış, buraya getirmiş. Ne ise ama 

u end' ta b ln arkadaşı pek fena bir çocu-
tii enzemiyor. Kılığı kıyafeti de düz· 
ele n .. ,_Yalnız, onlar da büfenin önün
lıJt n hıç ayrılmıyorlar. Demin bir ara· 
li salona girdim. Gene burada idiler. 
iç~~ de viski içiyorlar. Bizim listede 
laday~~ amma, Bülent, aağ olsun, bu· 
~ ... ~çtıklcrini de bizim hesaba geçir· 

egı iç' l) ın ... 
b\ıld ok tor, yüzünün hiç bir çizgisi kı· 

amadan için için alay etti: 

- Olmaz ki, diye söyleniyordu, se· 
nin gibi bir genç, böyle elleri cebinde, 
avare qplaşsın?.. Pek yazık!.. Yoksa, 
sen de biraz kendini göstermenin yo -
lunu bulsan, hiç şüphem yok, neler 
yapmazsın! .. Büyük bir ticaret mü • 
essesesinin müdür odasına mı yaraş -
mazsın, bir gazete idarehanesini mi 
çekip çeviremezsin?.. Hele ne iyi bir 
hariciye memuru olursun!.. Nrden 
şöyle biraz kımıldanrnıyorsunL Ne
den biraz girgin olmuyorsun? .. An· 
nen, baban, seni yetiştirmek için az 
fedakarlık mı ettiler L Yalnız bir ka· 
bahatleri var: Seni okutmak, terbiye 
etmek için avuç dolusu para harca -
mışlar amma, hayatta insanın yokluk 
çekebileceği günler de olabileceğini hiç 
düşünmemişler; seni ona göre hazır 
lamamışlar ... Sen de bir zamanlar, pek 
bol alıştın. Sonra, zavallı haban, gü -
nün birinde birdenbire iflas edip ge· 
ne Q gün yüreğine iniverince, yirmi 
dört saat içinde hepiniz darmadağın 
oldunuz!.. 

- Bırak şu, tıoş lafları... Galiba 
sen, benden evvel sarhoş oldun 1.. Pa
ranın ne demek olduğunu ben de bi • 
lirim, merak etme. · · Ne işe yaradığı -
nı da, istt:rsen evdeki bunak bacıya so· 
ralım, o anlatsın!.. Belki senden daha 
iyi tasvir eder. Nasıl kazanılacağını bi
liyor musunL Biliyorsan onu sÔylel .. 

- Onu da düşüneceğiz!.. Şimdi, se· 
ni ele alalım: 

k 
'lk b'l ı d 'K l !eri gibi Fransa hükfuneti de meşru se 

ne çı an ı otomo ı e at a ı: an ı 'be 1 ~ . . n. 1.,....,., 1 1 · b · d h · ba 
1 

1 p erıe ışsız 'l\.a •. u'"MJ o an ame eye ış u 
sen a a yem \1 amıştı. J. k1 l-- .J k" .. k b' aca arı zamana ~ar uçu ır yev· 

Andre Theurier bu vaziyette doğru· miye verir. Bu amelemn artık yapıla • 
ca evine gitti. Üniformasını çıkara - cak bir şeyleri yoktur. İyi kötü karın· 
rak sivil bir elbise giyindi. Gene aynı ları doyuyur yıa, işin gelip kendilerini 
otomobile atlıyar k babasının şehi dı- bu1masına intizaren dere kenarında ba 

d 
. ~ . . r lı!k avlamakla vakit geçirirler. Vaziye· 

şın a malık oldugu eve gıttı. Baba o • ı· hz 1 t fLa k d w 'ld" f 
w 

1 
. ... .

1 
. m ma uru ara rı yo egı ır, a-

gu ne konustular, bellı degı.. Fakat kat o"""'·· ·ı ı·şt b .. · . . . ...une geçı emez. € u munasc-
genç asker rovelverını babasına çevır- betle Fransız hüku.ınetiain nazarı dik· 
di, onu da öldürdü. Silah seslerini işi· katine arzedilen bir te"klif: 
derek koşan Barthon ismindeki kadını 
da ölüm derecesinde ağır yaraladı. 

Şayanı hayrettir ki şoför taşıdığı 
müşterisinin bir sürü cinayet işlemek· 
le meşgul olduğundan habersizdir. 

Andre Theurier tekrar otomobile 
bindi, ve bu defa Vişi şehrinin ndresi-

'' 
Ayvalıkta bir 
Camiin 
Taşları kaldırıldı 

- Bu ~iz ameleye yeni birer elbise, 
yeni birer ayakkaıbı veriniz, ve hepsi· 
ni 'öirden Mayıs ayınd'a açılacak olan 
seryi binasına yollayınız. Rağbeti celp 
için birinci derecede müessir bir ted
birdir. Maliım ya, kalabalık, kalabalığı 
cel:beder! 

de No. 49 da Bay S. Engln'e: 
- Bu mesele hakkında bulunduğunuz 

yerin nahiye müdürlüğüne müşterek im• 
zalarla bir istida veriniz ve hadiseyi an -
latınız. Ancak bu f8kllde biı muameleye 
başlanabilir ümidindeyiz. 

* .Bedbin• imz:ı.slle mektup gönderen o-
kuyucwnuza: 

.._ Pek t b'• d d' · 'kl · · k"l · l>ar a ıı, e ı; ıçtı en ıç ı erın 

fet asını kendileri verecek olsalar ziya
)\ik 8~~ibine karşı, size karşı pek bü • 
k()rk ır saygısızlık olacak.. BuPdan 

.._arlar da onun için ... 

- Canım, şimdi bunları ne diye e -
şeliyorsun?. Ne çare, alnımın yazısı 
böyle imiş, böyle oldu ... Ne yapalım, 
elden ne gelir? .. 

- işte senin en büyük kabahatin 
bu ... Boynunu büküp oturmak ... 

Bugünlük, kolayca para kazanubi -
lecek bir yola girmemişsin bile... Böy
le bir yol bulup orada ilerlemek, zen· 
gin olrpak pek kolay olmaz; pek ça -
buk ta olmaz. Sen de çocuk denilecek 
yaşta değilsin. Demek ki senin ıçın 
birdenbire zengin olmanın çarelerini 
arı yacağız ... 

- Anyalım, bakalım t.. 

Ayvalıkta oturan blr okuyucumuz, (Ze
kibeyl camiini ihata eden duvarın üze -
rindeki mermer sütunların belediye tara
fından kaldırtılmış olmasından şlltlyet e
diyor. Fakat belediyenin bu hareketi ile 
camii meydana çıkarmak gayesini isUh -
daf etmiş olması da müınkiındür. Bu tak
t.ırde mermer sütunlar gene camii :;ÜS -

ıemek için kullanılacak demektir. 

* 

- Mektubunuz sarih değildir. Hayatı
nızı olduğu gibi açık olar~k yazınız. Ni -

çin bedbaht ve muztaripsiniz? B\tnları 

sarih bir şekilde anlatırsanız size şifa 

verecek bir cevap verebiliriz. 

l>arl Arnan, gözüm görmesin; ne ya· 
lirn a~.a Yapsınlar. Hele şöyle gide -
~~k· traz Çitlenbiği göreyim. Bu ak· 
iil 1\1 ~ esvap ne kadar yaraşmıştı de • 

1
• doktor).. 

s -2-
~el~~t on biri bulmuştu. Gelecekler 
kinD ış;ı· herkesin ilk dakikalardaki çe· 

~en ıx.· 
\ra, a 

1 
ısı azalmış, herkes yavaş ya -

b çı ıp aa 1 d oir lt.. çı ıyor u ... 
0 '1Cye çekilip ötekini berikini 

- Peki amma ne yapayım?. Sen 
işini yoluna koymuşsun ya, kalkıp ba
na öğüt veriyorsun!. Eskiden sen de 
benden pek farklı değildin han'.iya ... 
Sonra birdenbire ortadan kayboldun. 
Bir kaç sene sonra yeniden çıktın. Bir 
de baktık ki: Almış, yürümüşsün!.. 
Paran var, bir ;çok tanıdıkların var~ sö· 
zün geçiyor!.. 

- Bir çok tanıdığım var, sözüm de 

- Para kazanmanın türlü türlü yol-
ları vardır. Bu yolların her birine baş· 
ka başka çareler bulunur. 

Beyazıt meydanında altın madeni 
aranmaz yal.. Altın madeni bulmak 
istiyen adam, o madenin olduğu yer
lere gitmeli... Kömür madeni arıyor· 
san Büyükadaya gidecek değilsin ya,. 
kömür nerede çıkıyorsa oralara göç e

deceksin l.. 
(Arkası var) 

Puta ifçilerinin mesaileri 
istan'buldaki pastacı dükUnlarından 

birinde çalışan bir işçi bize yazdığı bir 
mektupta İstanbul pastnh:ı.nclerl işçile -
rlnin her gün 15-16 saat çalıştırıldıkları, 
çok az yevmiye aldıklarını yazıyor. Bu 
hususta iktisat müdür1üğünün nazım dik
katini celbederiz. 

1 
Okuyucuları.nı!ın sorgulanna 

cevaplanmız 
Eyüp :oetterdar Çömlekc:iler caddesin-

* Ankarada mütekait yüzbaşı Bay M. 
Lütfiye: 

- Sizin glbl bir çok kimseler bu mesele 
ile alii.kadnrdır. Azami şekilde bu husus
ta haber almağa ve bu hnbcrleri neşre ça
lışıyoruz. Sizin vııziyetinizla de, emsaliniz 
gibi böyle bir kanun yapılırken nazarı 

dikkate :ı.J.ınacağınn şüphe yoktur. Bl -
nacnaleyh bu meselenin yeni bir safha
sını gazetemizde bekleyiniz. 
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Beğe diğiniz kadın ve ............ __ Korsan 

Yazan : Celal Cengiz 

er 15~~ tipleri hangilerj~i~? Sancak diregindeki çanaklıkta nöbet 
Kadın erkek Her cevap gollıyan Erkek b kJ• •• ••} d b• • b "" d • 
kadar mert okuyucuya hediye kıskanç e ıyen gozcu er en ırı agır 1 • 

1 1 dl verilecek, neticede olmam ah 1 '' 8 b J • 
Be:.:~~adın en güzel cevap ~::~~ı:.:: ar aros ge ıyor ... " 

tipi : sahibi 50, ikinci 25, uzun boylu, laci .. 
Çchı e: Snç, kaş, hhat 

U··çu-ncu·· "'0 lı·ra vert gözlü, sı -göz siyah, kulak, bu 11 li 

run, 1yak, el ufak, nıükô.f at alacaklar Tabiati: :Kıskanç, 
parm klar ve en - k ·ınli kimse 
d ·· · ı ço sevı , nm m'Jtenasıp o -

1 
be imle 

malıdır. Boy l,72 ile l1 7S arasında, şlş·ı.ile meşgul olmayıp yanıp n 
mdna ) akın, balık etinde, hastalıksız meşgu1 olmalı. 
ve rengi 'buğday rengine yakın beyaz Mesleğinin eri olup herkes tarafın .. 

1 d dan takdire mazhar olmalı. oma ı ır. 

Tab ati: Ciddi, erkek kadar mert, na· İstanbul: Hepşen tir) 

zarı dik'kati celbetmiyecek, müz'iç ol· CSarih adreslnln neşrini istememiş 
mıyan bir kadınlık gururuna malik, _ 158 -
sıcak kanlı olmalıdır. d 1 ı· ı 

Bilgi derecesi: Kadın evinin müşfik Ka m sus enme 1 
bir anası, hastabakıcısı, aşçısı, vekilhar Beğendiğim kadın tipi şudur: 
cı, iy· bir çocuk yetıştirmeğc ~e ~adar Vücudü: Balık etinde, ince belli, kum 
lazım a o kadar tahsilli, tok gozlu, hoş 
sözlü. 

Ankarn M1Uye VekO.letl Hesab:ıt. 
Müdürlüğü memurlarından 

Behçet ÖZdnmar 

- 153 -
ideal erkek : Hassas, mağrur 

tath bakışla, dürüst 

ral, ağız, burun ve göz mütenasip. 

Tabi~ti: Kocasına ve çocuklarına rner 
but, uysal, fazla düşkün olmamak şar· 
We süslenen, ev ve el işlerini se"--en 
bir genç kız. 

Tahsili: Orta mektep mezunu .. 
izmlr İklçeşmeltk Natırzade mah:ı.llesi 

Çömez sokak 5 de Nurettin 

Hediyelerim iz 

Bütün inceliklerile en hassas ikadın 
ruhunu anlıyan ve yuvasına son dere
ce sikı bir bağla bağlı, mağrur başl~_. de 
rin, fakat tatlı ba'kışlı bir erkek.. Oyle 
bir bakışa sahip bir erkek ki her bak
tığı yerde yuvasını ve bu yuva içinde 
kend.si için daima tükenmez bir mem
badan gelen sevgi ve saygı ile bir kal
bin çarptığını gören, anlayan ve seven 
bir insan .. Qına yakın, sevimli bir yüz .. 
Daha çok vatanı ve millet:i için çalışan 
şereflı bir memur.. Eşini aldatmaktan 
çekinen, katbi samimi bir hisle çarpan 
ve anlayışlı bir kalbe malik dürüst bir 
genç .. 

Dünkü l 4S - 15 1 numaralı cevıap
lann hed!iyele.rli, ciıgara tabakası, 
kol düğmesi, dolma kurşun kalem, 
mürekkepli dolma kalem, kemer, tu 
valet malzemesi seçilmiştir. 

- Evet. Beş adanın üçü altın ka .. şipelde değil, Korsika da olacak... Salih Reiı. Maryananın sırtındaki 
çakçılarma yataklık yapar .. Halki bu - Bunu bilmiyor muydunuz) kaputu çekti: . 
yüzden geçinir. Hepsi de zengin in - Salih reisin bu kaçakçılıktan haberi - Haydi, 'u ince fistanını belırı• 
sanlardır. Bir fakir kimseye tesadüf bile yoktu. Fakat Maryanaya hiç bir sar .. Burada yabancı kimse yok. }-le' 

Bunlıırdan İstanbul dışın -
da bulunan okuyucuların hediycle· 
ri posta ile adreslerine derhal gön
derilmiştir. İstanbulda bulunan o· 
kuyucular.ın da idarebanemize ge
lip hediyelerini almaları lılzımdır. 

Hediyeleri ayrı~tır. Kendilerini 
bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
müracaat edilebilir. 

edemezsiniz orada. şey bilmiyotlllUf gibi görünmek is .. pimiz neşeye susıyan gemicileriz. 
- Ne güzel yerler .. bu kaçakçıla - temedi. Dedi. Maryana birden yerinden fır-

rın başında kimler var.. biliyor mu • - Her şeyi biliyorum, dedi. Bu iş- ladı .. 
sun? leri senin ağzından dinlemek de hoşu - Gemiciler kenara çekildiler .. 

- Bilmez o1ur muyum? Kocam bu ma gidiyor. Ba~ka ne İf yaparlar bu Genç kadın güvertede dolgun kal· 

Ankara: Alnımın yazısı 
işi yedi yıldır yapıyor. Geçimimiz bu korsanlar? çalarım kıvırarak dönmeğe başladı. 
yüzdendir. Ha ..• Ne anla'tıyordumH - Hangisini soruyorsunuz) Korsi- Dümenci Hüseyin, Reisin kulağın9 (İslm ve adreslnl yazmamıştır) 

- 154 - Hediyelerini idarehanemizden ala 
cak okuyucularımızın yaniarında 

hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 
bulundurmalarını rica ederiz. 

Bana kaçakçıların başında kimler bu· kalıları mı .. yok.sa Arşipel ile Venedik ld 
eği i : . 

lunduğunu sormuştunuz, değil mi) arasında mekik dokuyanları mı) _Bu kadın bir meyhane rekkase11 

Aranacak yegane şey ruh 
güzelliğidir 

- Evet. Hay~i. a~lat bak~lım.. - Uzakta.kilerle alı.ş verişim yok. değilse, ben bileklerimi keserim .. de' 
Maryana, Salıh reıse, Arşıpeld<'! al- Şu şövalyelerden, kardınallerden anlat di. 

Kadın \•eya erkekı hangi tipte olur
sa olsun, tlirilbirlerinden aradıkları ye
gane şey, ruh güzelliğidir. Sevenler yer 
yüzünde yegane güzel olarak daima 
kendi sevgir rini görürler. 

Ben Türküm. Tarihten bugüne ka
dar tel~funül ederek kendine edindiği 
Türklük vasıflarının eşimde bulunma· 
sını isterim. 

tın kaçakçıhğını jdare edenler hakkın- bakalım... Bunlar başka iş görmezler 
da şu malumatı verdi: mi? 

Pazar günkü maçlar - Altın kaçakçılığı iki koldan idare Maryana gözlerini yere indirdi: 
edilmektedir. Birini Venedik cumhu- - Başka bir şey bilmiyorum .. bun· 

B. İ. T. O. K. den: riyeti .. diğerini de papanın kardinalla- lardan başka bir çok korsan ar <la ge· 
1 - Milli Kiline maçlarından Gala- rı takip ediyor. Gelen altınların kor - lip giderler ama .. ben onların adlarını 

tasaray-Fenerbahçe maçı 18 Nısan 937 san payı verildikten sonra, bir kısmı bilmem. 
Pazar günü saat l 5,30 da Fenerbahçe Venediğe, diğer kısmı da Romaya Güvertede toplanan gemiciler bu 
stadında yapılacaktır. gönderilir. •Bu işde en çok nüfuz sahi· güzel kadını • bıyık altından gülerek-

Şehremlnl M. A. 2 - Maç ha'kcmi Ad.nan Akın, yan bi olanlardan papanın vekili kardinal şehvetli bakışlarla seyrediyorlardı. 
(İsim ve adresinin neşrlnl ~em~tlr) d Kıl S · T d"k h · hakemleri Feri un ıçt amım a - Kontarino ile Vene ı cum urıyeti na- Türk denizçileri o güne kadar hiç 

- 155 - ludur. rnma Arşipele 8ık sık gelen şövalye bir gemide kadın görmemişlerdi. 
Erkeğin yaşlı olmasım isterimi 3 -Tribün 50, duhuliye 25 kuruştur. Ciyovaninin adları başta Sa}'llabilir. Denizçilcr Maryanaya baktıkça: 
Hayalimde yaşayan erkeğin oldukça 4 - A!kay tarafından ara vapur pos· - f spanyollarda~ kimseyi tanımı- - Gökten düşmüş bir yıldıza ben -

yaşlı olmasını, çapkınlıktan bıkmış bu- taları işle1lileC€ktir. yor musun? ziyor •. şu kahpenin ateş dolu gözleri-
lunmasını islerim. Böyle bir erkek u - - .............................. _ .. ;....................... - Amiral Alvaroda Arşipel ada la- ne bakın 1 

zun bo) lu, muntazam beyaz dişli, iyi O A K KUT.EL rına sık sık uğrar. Diye söyleniyorlar ve güverteden 
ve güzel giyinen, titiz değil, karısını r. • • 1 - ltalyanlar ona da pay verirler ayrılmak fatemiyorlardı. 
şımartmıyacak kadar sevimli, kazancı- Karaköy, Topçular 33 mi? Salih reis Maryananın hüviyetini 
na göre harcayan, eşiyle beraber istik- - Elbette .. amiral Alvaro Akdeniz- anlamak merakına düşmüştü .. Marya-
balini düşünen, içkisi ve kumarı olmı- de hatırı sa ıhr korsanların başında - na: 
yan, karısını seven ve karısının kusur• r l 1 y •• A o h 
l ·· l d ğil ·· ı "hta ~..10~- b" dır. Hem spanya hukumetı esnbına - Ben bir asılzade kızıyım .. arını soze e ı goz e ı r ~ı ır l 7tr..7J!b l l 
enkek olmasını isterim. HU e ç dolaşır .. hem de kendi hesabına. Diyordu. Fakat, onun tavrı, yuru· 

Beyoğlu Servet Gülgün Eczaneler Maryana gözlerini süzerek ilave et- yüşü ve konuşması Salih reiste oldu· 
(Sarih ndres1nln neşrlnl lstememlşUr) Bu gece nöbetcl olan eczaneler fllnlar - ti : ğu kadar diğer gemicilerde de asil bir 

- 156 - ~ar: _ Alvaro bu yüzden dünyanın en kadın tesiri yapmamıştı. lstanbol clhetlndekiler: 
Kadın hayale kapılmamahl Aksaraycta : csarrml. Beyı:ızıdda : CBeI- zengin adamı olmuştur. Bir gun Ar - Adalardaki meyhanelerde Türk de

Be ·,endiğim kadın: 
Böyle bir kadın bana var kuvvetile 

bağlı olmalıdır. Yuvarlak yüzlü, sarı 
saçlı, cazip ve yeşH gözlü, ince w uzun 
kaşlı ınce belli, pembe tenli, muntazam 
ağızlı orta boylu, ve babk etinde bir 
vücu ' malik bir ,enç kız olmalıdır. 
Eşini !kıskanan bir tab1atte olmalı. 

Ye fme düşüncesini yuvası teşkil etme 
lidır. 

Tahsili orta me'ktep olsun, kafidir. 
Yeter ki yuvasını takdir edecek kabili· 
yette bulunsun ve hayallere kapılma-

tıs>. Fenerde : CVitam. Ş!'hreminlnde : şipelde: <CBcn fspanya kralını ı:ıatın nizçilerinin sık sık rastladıkları rakka· 
CHnmdl>. Kara.gümrükte ; (Suad). Sa - d d • 1 b k d d f kl d "ld" matyada : (Eroflla6l. Şehz:ı.deb:ışında : alırım lıı dem'iş. Bunu uy ugumuz sc er u a ın an ar ı eğı ı. 
(Ham.dl). Eyüpte : (Arif Beşir). Emlnö- zaman hiç de hayret "etmedik. . Salih reis, Maryananın bir rakkase 
nünde : (Sallh Necati). Kuçukpazarda: _ Altın kaçakçılığı yaptığını bili - olup olmadığını anlamak için, genç 
(Necati .Ahmet). Alemdarda : (Rs d>. yordunuz, deg-il mi? kaCJına sordu: 
Bakırköyünde : (Merkez>. 
Beyoğlu cihetindekiltt: - Bilmez olur muyuz) Korsika • - Sen raksedebilir misin} 
İstiklru caddesinde : <Ga!a!asaray). Tü- dan gelen altınlardan bize bile bir kere 
nelbaşındn : (Matkovlç). Gafa tada : dag· ıttı. Ah ne güzel s, eulerdi onlar. CYeniyol). Fındıklıda : (Mustafa NnlD. J 

Cumhuriyet caddesinde : (Kurkcfyıın . Hemen babam ahvermişti elimden. 
Kalyoncukulluğunda : CZaflropulos>. Fi- _ Demek korsanlar bu altınları 
r~ııda : (Ertuğrul). Şişlide : (Asım). Korsikadan getiriyorlar .. öyle mi} 
Beşlktn.ştn : (Nafi Hıılld). 

Kadıköyünde: (MOda), (Merkez). - Şüphesiz .. oraya da oüyük deniz· 

- Niçin sordunuz? 
- Çok severim de.. Eğer biliyor • 

san, şurada biraz eğlenelim diyecek -
tim! 

Maryana itiraz etmedi: 

Boğaziçi ve Adalarda: lerde dolaşan korsanlar getirirlermiş 
sın. ÜSküdarda : CİtUhatl. 5a.r:Iyerde : (A-

Ankara Altay mahallesi Akta.8 sokak saf). Büyükada.da : (Şinasi Rıza). Hey- bu altınları .. 

- Elbisem yok .. Bu yırtık elbiseler 
ve şu sırtımdaki kalın kaputla nasıl 
raksedilir) 1 

18 de Ziya Nur bellde : <Tanq). - O !halde asıl altın matlzenleri Ar· Dedi .. 

Maryananın oynayışı, dönüşleri, 
tavrı, edası .. Hasılı bütün kırıtma ~e 
kırılmaları ile, namuslu bir kadındatl 
ziyade oynak bir rekkaseye benzİY.Of -
du. 

Salih Reis hükmünü vermişti: 
- Bu bir Arşipel rekkasesidir. Ve 

Cezayire kim bilir ne için gönderil ' 
miştir: 

Çolak Hüseyin ilave etti: 
- Barbarosun gemicilerini baştatl 

çıkarmak, onların ~rasına girerek ha
fiyelik yapmak için .. 

- Çok doğru söylüyorsun, Hüse : 
yin ! Bu kadını başambara atıp saklı 
yalım .. Barbarosa rastladığımzı zanı8~ 
kendisine gösteririz. Belki de Marya 
nayı onlar tanırlar ... 

Maryanayı başambarda hap.setınif 
lerdi. 

* " Barbaros geliyor t ,, 
Sancak direğindeki çanaklıkta nö ; 

bet bekliyen gözcülerden biri yükse 
sesle haykırıyordu: 

e:• - Barbaros geliyor ... Barbaros g 
liyor ... 

Salih Reis direğin dibine sokuldu: 
- Nereden gördün Barbarosu? ·· 
- Uzaktan gelen gemi, BarbarosıJtl 

gemisidir. Ben o gemiyi tanırıın ... 

Sancak direğinin dibinde toplana~ 
gemiciler hep birden sevinçle bağrış 
tılar: 

- Barbarosa kavuşuyopuz... k 
Çok sürmedi .. Baş küpeştesi yükse. 

bir geminin sür'atle Salih Reisin ge 
misine yaklaştığı görüldü. 

(Arkası var) 
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16 Nisan SON POSTA 

;---------1ı-ittihat ve Terakkide on senej1-__,;,-------:. 
- 1 4 üncü kısım No. 5 

İTT.HAT V ERAKKİNİN SONU 
J TalAt, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
• 

Ahmet Rıza Bey bir gpn izzet Paşanın 
karşısına dikilmiş ittihatçıların 

kabineden çıkarılmalarını istemişti 

lttihat Terakkinin inhitat devrinde softalar harekete geçmişlerdi. Resim bunlardan banlannm 
o zamanki muhalif gazetelerden birini okuduklannı göstermektedir 

l11!.un müddet ittihat ve Terakkiye ve· l ne hücum ile başlanıldı. Bu hükumetin ı harekete k_arşı hükumetinin istifasını 
Yahut ittihat ve Terakki başlarına dal- içinde, Cavit ve Fethi gibi, İttihat ve vermek suretile protesto etmek, ya ' 
kavukluk ve yardakçılık etmiş olan Terakkinin bütün dört senelik işlerine hut ta padişaha dönüp: 
bir hayli insan bilir mi ki bunlar, dev- muhalefet etmiş ittihatçılar vardı. iz- - Haddini bil, sen böyle şeylere 
rin değiştiğini gorunce, öbür tarafla ~et Paşa da, hükumetine bunları itti- karışamazsın l 
birlikte İttihat ve Terakkiye hiicum hatçı olarak değil, İttihat ve Terakki· Demekti. izzet Paşa, zayıf ruhlu bir 
edc:nlerin başına geçmekte geçikmedi· nin harp hükumetinin muhalifleri o - adamdır. Geçen on sene içinde nasıl 
ler. !arak almıştı. Jttihatçıların kaçmala • kendisine taalluk eden işlerde ittihat· 
Düşman saflarına iltihak etmiş olan- rından dolayı meydanı boş bulduk • çılara karşı, haklı olarak, bazı celadet 

lar arasında bir nevi Jttihatçı tipi daha larından memnun olmalarına rağmen, gösterememiş idise bu defa da padi • 
tanırım: Harp esnasında ittihat ve muhalifler, şimdi bu fırsattan istifade şahın karşısında bu celadeti gÖ.itere • 
l erakki teşkilatı elinde bulunduğu za- ederek «niçin onları kaçırdınız)>l di· miyordu. Meseleyi kabineye arzettiği 
rnan iaşe işlerinde suiistimal yapmış ye hükumete hücum ediyorlardı. Asıl zaman ise kabine onu takviye edecek 
bazı sahte suratlı ittihatçılar bulunur hücumu padişah olan Vahdettin idare yerde kendisinin maneviyatını sarsar 
du ki bunlar ele geçtikçe gerek iaşe • etmekle beraber itiraf etmelidir ki 0 - cak bir tavır aldı. izzet Paşa, hükume· 
«kn ve gerek ittihat ve Terakki teşki· nun etrafında toplanmakta ve gittik- tin başında kalmak gibi bir hırs uğrun· 
latı tarafından kovulurdu. Bunlar ve çe Çeşidi ve miktarı artmakta bulunan da, padişahın emrile arkad~ deği~ti -
bu sribiler de öbür tarafa geçip varkuv· bir takım in!anlar da onu bu işte teş· recek adam değildi. Arkada~ları da o· 
"ctlerile ittihatçılara hücuma başladı- vik ediyorlardı. Artık, düşmanla olan nun zaafını takviye edecek bir tavır a
lar. Ah, bugünlerin acılığı ve bu in • istikbal unutulmuş, sulh ve istikbal lıyorlardı. Bunun için istifa etmek ta • 
sanların jğrençlikleri! O zamandan • meseleleri bir tarafa bırakılmıştı. Bü- karrür etti. 
beri Türkiye, çok şey gördü ve gerek tün mesele, İttihat ve Terakkiyi ve o· izzet Paşa da o dakikadaki 7.aafını 
kafasında ve ruhunda, gerek bizzat bu nunla beraber bütün inkılap fikirle • bilahare anlamıştır. Kendisi ile muh -
nevi fertler üzerinde pek kuvvetli bir ıini mahvetmek gayesi etrafında top- telif zamanlarda görüştüğüm vakit, hu 
tasfiye yaptı. O devri, b devirdeki vic· lanmıştı. hadiselerden bahsederken, o zamanki 
dansız insanları tanımamış olan nesil. Ahmet Rıza Beyin müdahalesi (Adrnsı var) · 
918 senesinin ikinci teşrin ayını takip f -·---·-··" ·----------
eQcn haftalarda fstanbulda g~ze çar • Şahsan, zzet Paşa iyi bir adam, 1 fi==\\ 1 
Pan pisliklerin derecesini zihninde öl- harbin ve meşrutiyet tarihinin hiç bir f'E5) A Q v o 
Çerncz. pisliğine ismi karışrnamı{J, bilakis iyi _ ~ _ 

1 h askerliği ve dürüst politikacılığı ile jgu gu·· nku·· Program tti atçıların kaçtıkları güniin er • h b 1 g 
t · 1 şö ret u muş bir insan olmakla şöh· 
ksı~de, ttihat ve Terakkiye ve onun- ret kazanmış bulunduğu için ona bir 
it ?;rlikte bir çok iyi şeylere karşı şey söyliycmiyorlardı. Bunun yerine, 

at ı ve umumi hücum başlamıştı. F e· 
l'ı • f ona korşı ilk hücum, hükumetinin için-
.a ışlemiı::: ve fenalık yanmı" olan t • 

t h T T deki ittihatçılara tevcih edildi ve bun· 

1
1 .atçılara karşı değil, hücum, bizzat 1 k 
tt h arın abine haricine çıkarılmi"!arını 
... 

1
. at ve T er~kkiye ve onun temsil et· 

tı b istemek şeklinde başladı. izzet Paşa, 
h~ı ir takım iyi ve milli fikirler aley· h 

1 asta olarak evinde yatıyordu. Bu -
1 ne yapılıyordu. Bir ittihatçı, fena ça· nun için, kendisine kars,ı yapılan hü -
ıflnış, siyasi programının ve müdafaa 
ıet ·.. cumda bu hastalık.tan da istifadP. et -
1 hgi fikirlerin zıddına işler görmüş, 1 V 
s.a I ti er. e onu kendisini müdafaa ede -
d ~un ara muhalif hareket etmiş ol . miyeceği bir zaaf zamanında yaka -
)' Ugundan mes'ul tutulabilirdi; hatta lamış oldular. Hücum hariçte hazır • 

16 - Nisan • 1937 • Cuma 
İSTA."JBUL 

ötte n~iyatı: 
12,30: Plô.kla Türk musıt.ısı, 12,50: Ha -

ndls, ~3.05: Muhtellf plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

17: inkılfı.b dersleri, üniversiteden naklen 
Receb Peker taraJmdan. 18.30: Plakla dans 
musikisi. 19.30: Spor musahabeleri, Eşref 
Şefik tarafından. 20: 'rürt musiki heyeti. 20. 
30: Ömer Rıza tarafından arabca söylev. 20. 
45: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi 'fe halk şarkıları, saat Ayarı. 
21.15: Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa ha _ 
berlcri. 23.30: PlWa sololar, opera ve operet 
parçaları. 

Y annki Program t 
8Pılrnası icap eden şey de bu idi; fa. 1 dık 1 

atat d an tan sonra, zzct Paşa Babıaliye 
t ' 

0 sıra a meydanı boş bulan va • gelir gelmez, karşısına Ahmet Rıza · 
~nsızlar, bunu değil, bunun tamamen Bey dikildi ve padişahın kendisinden 

ah sini yaptılar. ittihat ve Terakkinin 

17 Nisan 937 : Camartesi 
İSTAXBUL 

at 1 kabinedeki bazı azanın değiştirilmesini 
1 a arını, bir kısım ittihatçıların fena 
ııar k istediğini tebliğ etti. Değiştirilm,..si mat 
.. .e etlerini fırsat ittihaz ederek meı:::- t 
•Ut T lup olanlar, ttihatçılardı. Padişahın, 

'Yet inkilabının bütün iyi fikirleri· • l b 
tıe v . . gayri mes u ir adamla kendisine böy-
h e ıyı prensiplerine, bu arada. bil· le bir emir göndermesi, meşrutiyete ve 
"'

1

88

1 
sa rnilliyet ve istiklal fikirlerine kar-

T la k kanunu esas~yc karşı indirilm~ş bir 
re ete giriştiler. 1 darbe olduğu için, izzet Paşa, bunu 

zzet Paşaya hücum kabul edemezdi. Binaenaleyh, kendi • 
l,c, en ('Vvel izzet Paşa hükumeti· since yapılacak iki ~ey vardı: Ya bu 

Ölle ne~riyatı: 
ı2.30: P!f\kla Türk mus1kls1. 12,50: Hava

dis. 13,05: Muhtelit pllık neşriyatı. 
Akşanı neşriyatı: 

18,30: Plakla dans muslklsl, 19,30: Şehre -
mini Halkevl namına konferans: Nurullah 
Atnç. (Okuma) , 20: Fasıl saz heyeti, 
20,30: Ömer Rıza tarafından arnpça söylev, 
20,45: Fasıl 5nz heyeti: Saat ayarı, 21,15: 
Şehir tıyalrosu artistleri tarafından: Var -
yete sahneleri, 22,15: Ajans ve borsa haber
leri , 22,30: Plakla sololar, opera ve operet 
parçalan. 

Sayfa 9 

Hikayeleri 

HEKİMİN SIRRI 
Çeviren: Nurullah Ataç 

' 

i 

Biz İngilizler "baŞkalarının işleri~e 1 ğa çalışı~rd~ ~~at .. o, hiç bir şey} 
burnumuzu sokmağı. pek sevmeyız; anlamamış gıbı gozuktu. 
hatta bizde, bir kimseye hususi hak • «Seyahatin oonuna doğru bir ak:şaıa 
kında bir .şey sormağı terbiyesizlik sa· dehşeUi bir fırlına çıktı ve bütün yof
yanlar bile çoktur. Gökle su arasında cuları kamaralarına çekilmeğe mecbuı 
geçiriJen o bilmek tükenmek bilmiyen etti. Ben küpeşteye dayanmış, gemiye 
saatler de insanda bir susmak merakı çarpan cesim dalgaları se;>Tederek El· 
uyandırıT. Bütün bu sebepler dblayı - sa'yı düşünüyordum; o sırada bir.illİI! 
sile olacak, doktor Kingsley'e hür şey bana doğru yaklaştığını hissetl.im. Hig 
sıormaklan ~un zaman çekinmliştim. şüphesiz bir kadınrlı. Gölge daha yak" 
Fakat ı0nun Rajmihr devletine uzaktan, laştı ve böyle bir şeye cesaret ettiğin• 
yakından taalluku alan her meseleye den dolayı özür diliyerek koluma gir • 
gösterdiği alaka, bu hususta yolculara di: bak1tım, Elsa idi. Kendisini b:r ker~ 
sarduğu sualleı· nihayet benim de me- cik olsun yalnız görebildiğim için ntı 
rakımı uyandıııdı. kadar sevindiğimi söyledim. 

Bir gün geminin~ tarafında ikimiz c- Ah! dedim, hava bu kadar kötif 
ya1nızdık: . olmasaydı. 

- RajmOır devletine lcarşı bu al~ • c- Zararı yok! dedi. 
kanız nereden gel1yor? diye sordum. c- Ama, dedim, benim kamaraya 

Bir müddet sustu, sonra: gitsek daha· iyi ederiz, bir bardak da 
- Otuz sene kadar oluyor, diye söze vjski kabul buyurursunuz. 

başladı; o zamanlar Bengala limanları- cHiç cevap vermedi ve be.n.tro.le b& 
na işliyen bir geminin hekimi idıiın. Bi· raber kamarama g.eldi.» 
zim gemiye biJhassa memurlar, o ta· * 
rafta yerleşmiş İnginzler, b3zan da Av- Gülerek: 
rupayı gezmek hevesine kapılmış zen· - Ancak ertesi sabah çıktı, değil mi1 
gin Hintliler binerdi. Kad'n yolcumuz dedim. 
olduğu nadLrdi; çünkü oraların havası· 
nın ağırlığı, A vrupalıl'ardan çoğunu, 
karılarını memlekette bırakmağa mec· 
bur ederdi. Fakat bix gün, bir iskelede 
gemimize gayet güzel bir kadın geldi; 
o kadar bekarın bu güzel kadını nasıl 
karşıl'adıklannı tasavvur edebilirsiniz. 
Adı da, hali, ta\71 da şimalli bir kadın 
ol'duğunu göSteriyordu. Alman mı de· 
sem? İsveçli, yahut Danimarkalı mı de
sem? hangi millet.ten olduğunu bir tür
lü öğrenemedim. Muhakbk olan bir 
§ey varsa o da rengi.ne, sarı saçlarına 
hemen hepimizin tutuldu!;,1Umuzdur. 

cAma siz talihsizliğe bakın ki onun~ 
la beraber gemiye bir de, Hinctistan'ın 
iç taraflarından ge1~ bir raca bindi. 
ÖyJe Misur veya Ka.purtala racalan 
gibi meşhur değil ama zenginlikçe on· 
lardan hiç de ~ağı lkalmıyan bir adam. 
Yanındaki .adamlardan biri geveze çık
tı: bana efendisinin, güzel Elsa ile pek 
alakadar ol'duğunu söyledi. Elsa, bü • 
yük bir memurun çocuklarına müreb· 
biyel~ etmek üzere bir sene evel Hin· 
distan'a gelmiŞ; fakat Haşmetlu İngilriz 
kralının himayei pederanesi altmda o 
havaliye hükümran olan raca, aradan 
çok geçmeden bizim Elsa'ya abayı yak
mış. Elsa da çocuk dadılığından kurtu
lup saraya yakın bir köşke taşınmış ve 
memleket hükümdarının gözdesi ol · 
muş. .. 

cGemiye binerken birbirini tanı -
mazmış gibi gözükımeleri zevahiri kur· 
tarmak içinmiş; fakat iş derhal farke· 
dildi, bir bal ayı seyahatine çık.tıklan 
pek belli idi: raca, son derece sevdiği 
ilk bakışta an.laşıl'an o kadını bir saniye 
yalnız bırakmıyordu ... 

cO uzun boylu kızın süt gibi beyaz 
yüzü ile eciŞbücüş olmuş ihtıyarın süt
lü kahveyi andıran yüzü nasıl bir te-

Dokför gayet ciddi bir tavırln: 
- Hikayemin sonunu öğrenmek i& 

terseniz kimsey.e söylcmiyeceğinizJ 
vadediiı, dedi. · 

Vadettim. 
- O halde dinleyiniz, dedi. Ertesi 

sabah Elsa benden kaçarmış gibi b~ 
tavır takındı. Gemiden çıkarken bile 
bana bir kaç kuru veda kelimesind~ıı 
başka bir şey söylemedi. Aylar geçtf. 
Onun racaya nihayet resmen varmış 

olduğunu, racanın bir oğlu dünyaya 
geldi diye büyük şenlikler rapıldığını, 
sonra genç kadının oralar~ havasın ~ 
dan ve hiç şüphesiz kocasmdan bıkıP., 
Monte-Karloya gi!f.iğini gazetelerde o
kudum. 

cBir kaç sene daha geçti. Elsa ile ~ 
lan o küçük macera artık aklımtlan 

çıkmış g?bi idi. Fakat o sırada gazeteler 
racanın öldüğünü ve oğlunun tahta 
çıktığını yazdılar. Resimli bir mecmua 
genç hükümdarın resmini de bastı: an.
nesi g.ibi !beyaz tenli, onun gibi san 
saçlı ... Ben o resme bakarken yolcu • 
lar'dan biri: «Garip şey! ne kadar da 
size benziyor!» <ledi. 

Doktor sustu; bunları bana anlatu • 
ğına belki de pişman olmuştu. Aradan 
çok geçmedi, bizim geminin hekİmli • 
ğinden işt.ifa etti. Gideceği gün benim 
yanıma geleli ve: 

- Bir gün size anlattığım meseleyl 
kimseye söylemiyeceğiniz: vadetmiş " 
tiniz, dedi. Sözünüzü unutmayınız. 

OQa verdiğim söze ihanet elmiş ~ 
ğilim, çünkü geçen gün Calcutta News 
gazetesini okuyoıxlum, şu haber gö • 
zümc ilişti: 

cRajmihir racasmın hekimi doktor 
Kingsley vefat etmiştir.» 

zad teşkil edi)'Qrdu, tasavvur edersiniz. ! Yarmki nushamızda: 
Ama kız yine de ciddiyetini muhafaza ı 

edi~ordu. Bir kaç gün sonra bende O· Kırk asır sonra! ... 
na ~bayı yakmış olduğumun farkına 

1 

vardım. şairane bakışlar, bmbir türlü Çevire .1 : F. Vara l 
ihtimamlarkı bunu kendisine anlatma- i•---------------..a 
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8. Şükrü Kayanm 

ihtisasları 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciaSüia karışa~ aşk macerası) 

Yazanı A. R. 

Kazazedeleri barındıran 60 hanelik köyde kıtlık baş 
göstermiş, vaziyet Tokyoya bütün f ecaatile bildirmişti r- ~ 

Darülfünunda Tevfik Fikretin, 
Mabet de, bir umumi mut -ı na l;\inaen kazanın sebebi hakkında ve~ Cenabın şiirlerini bilmek bir zevk-

fak tesis edilmişti. Evvelce fenerde, rilen malUmat, doğru değildi ... Er - ti. Fakat Hamidi bilmek ve oku
~vrupalı bir mühendisin yanında bu- ı tuğrulun bu felakete uğraması, kaza- mak başlı başına bir haysiyetti 
Junmuş olan (M. Bunimun Kashida) nının bozulmasından ileri gelmemişti. •--------------
isminde bir köylü, Avrupalılar gibi Çünkü gemi kazaya uğradığı zaman, An.kara, 15 (AA) - Türklerin en 
yemek pişirmeyi öğrendiği için, ka· kazanlar tamam.ile faaliyette olup ge- büyük şairi Abdülhak Hamid hakkın· 
zazedelerin yemeklerini pişirmek işini mi iki mil üzerinden yoluna devam et· daki hislerini, düşüncelerini ve hatıra· 
memnuniyetle deruhte etmişti. Bu ha· mekte idi. Kazadan kurtulanlar, Is • larını Parti G€nel Sekreten Bay Şükrü 

hk k k Kaya yarın sabah çıkacak Ulus gaze· 
Yır sahibi adam, iı::ini gücünü bırak • tanbula. geldikten sonra, ta i o • 

T tesinde şu suretle anlatmaktadır: 
mış.. köylülerin taşıdıkları pirinç, pa- misyonu huzurunda böylece ifade ver- «İhtiyarlıyorum diyordu. Senelerden 
tates, tavuktan mürekkep yemekler mişlerdi. Netekim, bugün hayatta bu· beri memleket muhabbet ve şefakat ka 
flişirmeye haşlamıştı. lunan (mülazim Haydar ., bey) (1) natlarını açmış, onu her türlü ıziırap--

köylüler, yiyecek hususunda oldu- de bu ifadeyi teyit etmektedir. Ertuğ· tan esirgiyordu. Millet, onun üstüne 
ğu gibi, giyecek meselesinde de feda- rulun relaketine sebep ol~n yegane titriyor, menhus fakat mev'ut akıbet 
karlık göstermişler; sandıklarında sak· amil, bu dehşetli fırtınada, hiç bir suret· bari geç olsun diyordu. Hepimizi ma· 
ladıkları fazla elbiselerini derhal orta- (Arkası var) tem1i bir sükut sardı. Dışımızda sükfuı 

k k d I · fakat derunumuzda mahşer vardı. O-ya dökerek .çarçabu azaze e en ( ı) Şım' dı·, bı'nbaıı mütekaididir. d • · 
ı h nun tel'in ettiğ" i sükutu hiç sevme igı giydirmişlerdi... şte o zaman, em gü- ..... ............. "· · ···· · · ..... "· · "· · · .. · ··~ .. ·-··-

'zmı·rde A ... deniz Sitayişlerle biz bou:luk. o: Yaşasın nesi 
lünecek, hem ağlanacak bir manzara .l~ H varsa kainatın, lakin bu derin sükut 
husule gelmişti. o levent gibi Türk Güzelini seçmek dinsin.• 
bahriyelileri, kısacık ve rengarenk ., b k Herkes hissini, hatıratını anlattyor 

l · · · .ııçin müsa a a Japon kimonolarını, entari erım gıyer ve kendine bir teselli arıyor. 
giymez, o muhit, acemi figüranlarla (Baştarafı 1 inci sayfada) Çok severdim, anlattıklarını yaz de-
{iolu bir tiyatro sahnesi şeklini cllıver- Güzellik müsabakasının ciddi 1:>ir şe diler. Acı arasında peki demiş bulun-
mişti. k!ilde yapılıması için gereken tertibaıt dum. Belki bu ona karşı hürmetkar bir 

alınacak ve beynelmilel müsabakalar- · F k t b" .. kl .. . Birinci gün böylece geçmişti. Fakat vazifedır. a a mevzuunun uyu u 
daki şartların tahakkukuna çalışılacak - ·· d b k d .. ld -ikinci gün, derhal bir yiyecek buhranı gü önun e unun ne a ar guç o ugu 
tır. Bu müsabakada birinciliği kazanan d h - b l ı:ık ı d 

baı::göstermis, ti. Bu fakir köy, altmıs, · nu a a yaıırnaga aş a en an a ım. 
T güzele İzmir Fuarının güzellik tacı gıy H y· ıitm Ai1b; ... ~!im ~ ey 

haneden mürekkepti. Bu altmış !ıane k erşe 1 ·un uş. at 1lJ"" • r ş· 
dirilecek ve müddeti 'Hir sene olaca · hatırlamıyorum, ona lclyik bir şey bula

halkı da, fedakarlık etmişler; kasaba· tır. Güzellifk müsabakasının yapılacağı nııyorum: 
nın çarşısından tedarik ettikleri yiye· gece bir suvare tertip edilecektir. o, bizim hepimizin büyük şairimiz· 
ceklerini, kamilen kazazedelere vel· Fuar Gelinleri di. Ve ~k güzel yamı. Ben pek az O· 

~itlerdi. Köyde, ne bir tek tavuk ve Fuar komitesi, İ2lmir fuarina hatiç • kumuştum. Ben onun, o büyük haya· 
D• de bir tek patates kalmamıştı. Prinç ten ve memleketin içinden gelecek zi· tın ancak son devrinin arkadaşı ol ~ 
ınevcudu ise, ancak bir kaç gün daya· yaret.Çiler için cazip eğlenceler hazır· rnu.ş'tum. O, az fakat öz söyler, ve çok 
tıacaktı. !arken bir de fuar düğünü hazırlamış· di!k:katle ve zevk ile dinlerdim. Ben say 

Bereket versin ki, belediye reisi be- tır. Fuarda bir gecede .ıtO çiftin düğün· gı ve sevgide kusur etmemeğe çalışır • 
lerı· birden yapılacak ve çiftlerin bü· d o d u·t'f t et "h" .. ben r.erikli bir zat idi. Bir taraftan, burada· ım. a ı a ını v eveccu unu 
tün dümiın masrafları, e1öiseleri fuar d · eli Ben u h"tün Türk li kazazedelerin hayat ve istirahatle .. c.~ en esırgemez · on u · • 
komitesi tarafından tem.in edilecektir. ler gibi okuma'k öğrenir öğrenmez ta

ı•ni temine çalı,ırken .. diğer taraftan Her yıl kırk çiftin evlenmesini te • nımıştım. Namı'k. Kemal ve arkadaş-
İja köy halkını sahile iÖndererek, de • tnin için hazırlanan bu cazip düğünler !arının Midilli, Rodos, Sakızdaki men
nizdeki cesetleri toplatırken; ayni za- daha ~iden muhitte çok iyi karşılan filikleri veya memuriyetleri Akdeniz~ 
tnanda da. (Hiyogo) valisi (M. Ha • mıştır. Bu düğünlere iştirak için şim- liler'i Kemale çok bağlamıştı. O muhit 
taşi) ile ( Vakayama ) valisi ( M. diden müracaatlar başlamıştır. Bu dü... tnünevverlerinin şür, edebiyat, siyaset 
;Tadasuke lshü) ye acele birer telgraf ğünler yalınız İzmir halkına mahsus de ve felsefesi hep Namık Kemalden o:Bey 
l!ekmiş .. hem Ertuğrulun feci akibeti- ğildir. Türkiyenin her yerinden iştirak merhumdan> menkul ve mülhemdi 
• edilebilir. Ancak evlenecekler, müraca s·· l ·ı h ... k h 1 pi ve hem de buradaki kazazedelerin ay enı en er şıır, o unan er gaze 
· at sırasına göre tesçil edilecek, her tür B h zd g~ 1 yahut e 

.vaziyetini bildirmiR .. sür'atle yardım ey mer umun ya ya ı ı · s v-
T lü nilkfilı masrafları, evlenme muame- eliği' 'd· On küfürler· · 1 edilmesini istemişti. ı ı. un manzum mı ya 

leleri belediyece tamamlanacaktır. nıııca okumak bile istibd:ıda karşı bir 
(Tdkyo), bu faciayı nasıl Kırk çiftin evleneceği gece bir cYe- hakaret ve bir hissi intikamdı. Bey mer 

haber aldı?.. ni EV'liler> suvares'i tertip edilecektir. humun iyi dediği kötü olmaz, kötü de
Ertuğrul faciasını, telgrafla (Tok· 

yoya ilk bildiren; {Hiyogo) valisi (M. 
Hayaşi ) idi. - Bu büyük felaketin haı
tırası olduğu için her Türk tarafından 
bilinmesi lazım gelen bu telgrafın 
•uretini, aynen buraya dercediyoruz. 

Tokyoda: 
Haşmetlu imparator hazretlerinin 

aaray nazırı kont Hici Kana cenap]arı
na: 
~ Ertuğrul ismindeki Türk fırkateyni, 
Yokohamadan Kubaya giderken, ve 
ayın 18 inci günü zevalden sonra, 
(Ka.şinozaki) fenerini geçerken ka • 
zanmda kaza vukubulmak]a (Oşima) 
civarında (Vakayama) hududu dahi
lindeki kayalar üzerine düşüp· batmış
tır. Osman paşa ile beraber, (587) can 
~elcf olmuş, bunlardan (4) ünün biruh 
~setleri bulunmuştur. (Oşima) aha· 
İlai tarafından kurtarılan (36) nüfu -
Jun cümlesi mecruhtur. Halas oian • 
laı'dan iki zabit, Osmanlı şehbenderli
ftne vekaleten polisler ve ~~m~rl~r 
(efakatinde (Hiyogo)ya getırılmıştu. 

Tarafımızdan istikbal ve kabul olu
narak kendilerine bir hususi ikamet • 
ıah gösterilmiş; lazım olan eşya ve 
sairede verilmiştir. Şimdi, (61) nüfus 
(Oşima) da, belediye ve hükumet me
murlarının himayesindedir. Sıhhat ve 
selametleri temin edilmiş ise de, mec· 
ruhların tedavisi için doktor ve konu
~abilmek için de tercüman yoktur. 

19 Eyl1ll 1890 Hiyogo valisi 

Zevalden evvel 2,S Hayllfİ 

İstitrat olarak şunu arzedelim ki; 
M. Hayaşi, faciayı haber alır almaz 
bu telgrafı çekmişti. Kazazedelerle 
konuşmak imkanı olmadığı için, kaza
nın şekli layikile öğrenilememişti. Bu-1 

Evlenecek erkek çiftlerin elbiselerini eliğine iyi denilemezdi. Evlerde, meık· 
Sümerbank müessesesi, kadın elbisele· teplerde, Ekremler, Hamidler okunur, 
rini İzmir Kız ErıStitüsü temin edecek~ ezberlenir, Naciler hile bile tanınmazıdı. 
tir. Hfunidin eserleri elden e:e gezer, şiir-

Meyva geceleri. leri dilden düşmezıdi. 
Fuarda her gece bir ~eyva gecesi Galatasarayda Tevfik Fikret edebi -

halinde tes'it edilecektir. Üzüm, incir, yat dersine onunla başladı. Ondan imt'i 
zeytin, fındıık mahsullerini iyi reklam han olduk. Fikret için Türk edlc~biyatı 
etmiş olmak ve iç sürümünü arttırmak öğrenmek demek, Hamitli b\ilmek de • 
için her mahsulün adına izafeten birer mıekti. «Mualla bir derinlik şiiri Hamid, 
gece tertip edilecek ve o gece bu mey- şiri vecdaver .. > 
vaların satışlarına itina edilecektir. Darülfünunda gençlik arasında Tev· 
Ayrıca bir de çiçelk bayramı tertip fik FUlkretin, Cenabın şiirlerini bilmek 

edilmiştir. Çiçek bayramının yapılaca~ bir zevkti, bir meziyetti. Fakat Abdül
ğı gece f 0,000 mektepli Kültürparkta hak Hmnidi bilmek ve okumak başlı 
büyük bir çiçek resmi geçidi yapacak- başına bir haysiyetti. Biz onda yalnız 
!ardır. Ha11kta çiçek sevgisini arttırmak giiiri, edebiyatı değil, felsefeyi, kiyaseti 
hususunda bu müsabakanın büyük yar de öğrenmeğe çalışıyorduk. Tabiatin 
dımları olacaktır. kanunlarından gelen zulme bile kahir 

Harp malulleri 
Terfih edilec~k 

(Baştarafı linci myfada) 
Bu maksatla yapılan tetkikler ne· 

ticeleruniş ve maaşları pek mahdut 
bu~unan bu gibi malullerin ancak bin 
yüz ki.Şiyi geçmediği anlaşılmışıtır. 

Bal'kan harbi, umumi harp ve milli 
mücadelede vatan uğurunda malul 
düşen bu fedakar vatandaşların ma
aşlarına muayyen bir formül dahilin
de zamlar yapılması için Iazımgelen 
kanun teklifinin hazırlığına ba~lan -
nuştır. Harp malUllerinin dul ve ye
timlerinin de bu maaştan isfifadeler1 
temin edilecektir. Millet Meclisihln 
ve Cumhuriyet hükfunetinin göster -
iği bu kadirŞinas hareket yakında 

kuvveden fiile çıkacaktır. 
Milli Mücadeleye iştirak etmiş bu

lunan ve eski tekaüt kanunile tekaüt 
edilmiş olan ordu mensupları ile mü·l 
!kiye memurlarının ayni karardan is
tifade edebilmeleri için de tetkikler 
devam etmektedir. • 

ile hücum eden, tabiatin kuvvetleri üs 
tüne çıkacak bir hamle iie haksızlığı, 
kainatın yüzüne hakaretle çarpan yük
sek duygulu ve yükse'k haysiyetli bir 
insan.. «Herkes insanlıkta herkesle 
yeksan> diyebilen ve cumhurun kad
rini o vakit her.kese anlatan büyük bir 
vatanperver, büyük bir demokrat diye 
seviyor ve okuyorduk. ÇiI'kinliği, kö
tülüğü, ölümü ve beşeriyeti muztarip 
eden maddi ve manevi elemleri ve ha 
yatın takazalarını sewniyen bu şair 
tabiatten ölüm ve ıztırap dilenen bazı 
şairler ve şiirler gibi hasta, ezgin, bit
kin ve bedbin bulunuyordu. O hayata., 
vatana bağlı canlı bir varlıktı. Bizim 
onda kavuştuğumuz felsefe, kudret, 
kuvvet, hayat ve neş'e felsefesiydi. 
Bu felsefesini aikiyıde haline çıkarmış, 
yüksek ve derin bir hassasiyetle bin 
bir şekilde teren.nüm etmişti. O, zıd
larla dblu bir alem, bir mahşer idi. Bu 
şair filesofun bazı hayat telakkilerini 
hile kendis.ine has büyük bir mazeret 
bilirdik. Cumhuriyet senelerinde klüp
te ve mecliSte çok ıbulu.şur ve komı~ur-

Belgrad kalesi üstünde 
Türk bayrağı 

(Baştarah 2 inci sayfada) 
canlandımak ve bir Türk abidesini ha· 
rap olmaktan kurtarmak için Kale 
Megdanı'nı bir park haline getirmeğe 
ve kaleyi de bütün eski hıaliy le mey· 
dana çıkarmaya karar vermiş. Sen~ • 
lerden beri burada çalışılmış ve işin 
harici ve en mühim kısmı bitmiştir. 
Mükemmel i:>ır mühendis, mükemmel 
bir inşaatçı olan ve geniş paralar sar· 
fetmeğe kadir bir milletin buraya kuır· 
muş olduğu şey, alelade bir kale değil, 
belki de her tarafı müstahkem bir şe· 
hird'ir. Büyükçe bir tepenin her kıvrı· 
mından, her dalgasından istifade edi
lerek, duvarları ile, kuyuları ile, malı· 
zenleri ve burçları ile kat kat, Tuna
nın kenarından tepenin en üstüne ka· 
da~ kademe kademe yükseltilmiış olan 
bu abidenin emsalini ne ben bir yerde 
görıdüm. Ne tarih baŞka bir nümune· 
ı.ini bir tarafta kaydetmiş.tir! 

Şimdi, Yugoslavya, tarihin bu baş -
ı:netli abidesini bütün canlılığı ile mey 
dana çıkarmakla ve ayni zamanda tet
kik ile me~uldür. 

- Pek ÇO'k enteresan şeyler buluyo
ruz, diyorlar; öyle şeyler ki, hepsi de 
Türkün ne mükemmel teşkilatçı, ne 
mükemmel mühendis, ne mükeinmel 
inşaatçı ve ayni zamand~ her şeyi yer· 
li yerine koymasını bilen ne tanzim etli 
ci bir kuvvet olduğunu gösterir. Eser 
her teferrüatiyle meydana çıktığı gün, 
bunu görenler, Türkün yaratıcı kuvve
ti karşısında parmaklarını ısıracaklar· 
dır!. 

Onların ısıracakları parmaklan, 
ben, bugün bi:rikaç defa ısırdım bile ... 
Herhangi taraftan gelirse gelsin. Muh
temel hücumlara karşı muhtelif tarzda 
müdafaa tert~batı, i~aat tarzı, su i'ht'i· 
yaçları, müdafaaya olduğu kadar ziya· 
ay da olan ihtiyaç düşünülerek yapıl· 
m'lŞ' tettiıbat, hülasa herşey, taşıtan ya
pılan iSt.ihkamat devrinin en büyük 
eseri karşısında bulunulduğunu göste-
ri.yor. Sırplar bütün bunları, seve seve, 
isteye isteye meydana çıkarıyorlar, es· 
k'i halini bozmaksızın tamir ediYQrlar. 
Bwıun içine kendilerine ait olarak koy 
duklan askeri müze henüz ço'k zayıf
tır. Asıl, müze, umumi heyeti ile, ka· 
lenin varlığı ve i,çinde keşfedilip bi-

Sehsenlik ihtiyar 
lstanbul yolunda 
Toronunu öldürdü 

(Baştarafı linci sayfada) 
Bekir adınrla biridir. Bu adam dörtse
ne evvel torunu olan on sekiz yaşında 
ki Ayşeyi tedavi ettirmek üzere köy • 
den alıp İstanbula götürmek için yola 
çıkmıştır. Bir müddet sonra köye boş 
dönen Bekir soranlara: 

«- Torunumu İstanıbulda bir hasta 
haneye yatırdım. Tedavi edilecek de
miştir. 

Fakat dört senelik bir zaman geç
tiği halde Ayşenin köye dönmediğini 
görenler keyfiyeti jandarma kuman -
danlığına anlatmışlardır. Jandarma ta· 
rafından yapılan sıkıştırma sonunda 
Bekir her şeyi itiraf etmiş ve şimd'i ye
rini te~it edemiyeceği br semtte to· 
rununu öldürüp gömdüğünü söylemiş· 
tir. Bekir yikalanarak Adliyeye teslim 
edilmiştir. 

dtl:·fde'ill~~m bir birlik var
dı. Vazifemde beni daima tqçi ederdi. 
Arasıra mektuplaşır, telgraflaşırdık. 
Hastalığım'da müteessifane mütessir ol 
dum .diye hatırımı sormuştu. Geçen se· 
neki rahatsızlığımda çekt!lim telgra • 
fa bana iltifatlı ve teveccühlü cümleler 
yazdı'ktan sonra aranmadığım.dan, ar
tık unutulduğundan şikayetler ederek 
cevap verdi. Şikayetin.de haksızdı, bu· 
nu sÜnra kendisine söyledim. Eğer bu 
gün ölümünde ve cenazesinde bütün 
milletin g&trdiği teessür ve candan a
lakalara şahit olsaydı, kimbilir o müm 
taz tebessümü ile, daima genç ve zıin· 
de zekasiyle gene nasıl zıdlar dolu za· 
rif ve nükteli bir cevap bulur söylerdi.. 

O biiler için gözleri kama.ştırap de
rin bir girdap, gözleri karartan yük • 
selk ve muhlteşean bir şahika idi. Kuv
vetiyle, zaafiyle, kudretiyle, azmiyle, 
kemaliyle, noksaniyle tam biT insandı, 
fakat büyük bir insandı. 

Gene Fikretten mülhem olarak di
yebilirim ki o ecramiyle, kevakibiyle, 
avanimiyle, sitare ve şumusile kendi 

rer birer meydana çıkarılan AJat ve 
edevatı ile ve nihayet bütün bunlarla 
mürekkep heyeti ile, bize aittir. 

Bunu Yugoslavya niçin yapıyor? 
Çünkü ölen Kral, Türkiyenin ve Ata .. 
türkün aşığı ve dostu olarak ölmüştür. 
Çünkü, bu iik.i memleket arasında çok 
esaslı bir dostluk ve it'tifak kurulması .. 
nı istemiştir. Bunun için bu ate{ın ya· 
yılmasını istemiş ve bugün Yugoslav· 
yayı idare eden nesil de onun arkasın
dan yürüyerek bize karşı yüksek duy .. 
gular taşıyor. Kaleyi gezerken yanımız 
da bugün tanıdığım ve beni gezdirmek 
nezaketinde bulunan diplomatın amca· 
sı olan yaşlı l:fü zat vardı. İkide bir, 
bana, İstiklal mücadelesinin saSıaları
na ait sualler soruyordu. Ona bu saf· 
halara ait yaşadığım bazı şeyleri, bil· 
hassa bazı heyıecan dakikalarını anla .. 
tıt.ken o kadar aşka geliyordu ki sıkıl· 
ınasa boynuma sarılıp beni ve benimle 
beraber Türkiyeyi kucaklayaoaktL 

- Siı!in millelinizin yaptığı g.ibi bir 
mücadeleyi, d'iyodu; ancak böyle kale
le.r yaratabilen bir millet yapar. Ne bu 
kaleyi başka l:)ir millet yapmıştır, ne 
de sizin mücadeleyi başka l>ir millet 
yapabildi! 

* İsmet İnönü, bugün bu kaleyi gez· 
di. Orada A.Skeri mM.zenin, ölen Krala 
tahsis edilen dairesine Atatürk.ün İstik 
lal harbinde, ressam Mihri tarafından 
yapı1mış büyük l:>ir portresini koydu. 
Telgraf haherlerile tafs'ilatını okumuş 

olacağınız bu hadise, sevilen bir Krala, 
seven bir Cumlhurreisi tarafından gös• 
te~ en ıbüyük bir hürmet eseri ola.
ra'.k: telakki edildi ve şu saatte bütün 
Beograd burulan bahsediYQr. 

Osmanılı imparatorluğunun en haki· 
ki hududu, en geniş hudut devirlerin· 
de bile, Beograd'dan başlardı. Buda • 
peŞteyi de bu kale tuttu. Sofya da bu 
kale ile muhafaza edildi. Bu.gün ne o 
hudut vardır, ne de Belgrad biı' kale
dir. Fakat, herşey gösteriyor ki Tür· 
kiyen'in bugünıkü manevi hududu, ge• 
ne eski zamanlarda olduğu gıı1>i Beoı
rad:lan başlıyor. Türk Cumhuriyeti bu 
gün bu kalbi fethetmiş olduğuna ta 
mamen emin olabilir. 

Muhittin Blrpo 

Hududu geçen şakiler 
Derhal yahalanıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
latını bildirdiğim Keferalplı Hamit çe .. 
tesinin acı perişanlığına dağıtıl.ışından 
sonra bunu değiştiren şakilerden biri 
Hasankef nah'iyesi şimalindeki Dicle 
geçidi civarında sağ olarak yakalan .. 
mıştır. Yakalananlardan Ömer, Diyar .. 
be!kirin Beşiri kazasına bağlı Sikefte 
köyünden o1up çoktan beri Suriyede 
yerleşmişti. Çete reisi Hamid.in en es· 
ki arkadaşlarındandır. Üstünde bir 
Fransız aSker elbisesi bulunmaktadır. 

Sil.iliını müsademe sonunda bir değir
mene saklamıştır. Şa'ki, hududu ıeçtik 
ten sonra köylerde çok müşkülAta ma 
ruz kaldığını, her dakika yakalanma 
tehlikesi geçirdiğini itiraf etmiş ve ar• 
kadaşı Hamidin bu müsademe esnasın 
da yaralandığını ilave etmiştir. 

Ömer çete dağıldıktan sonra Suriy~ 
ye firar imkanını bulamadığın.Iı ot ye· 
maiden ölecek hale geldiğini, nerede 
bir çoban ve köylü görüp te üzerine 
saldırmak istediyse arkadan takip mül 
rezelerinin ~tişmekte olduğunu gör .. 
düğünü, köylülerin ve çobanlaruı bile 
açıkgöz bir hale geldiklerini hayreti• 
gördüğünü söylemiş ve : 

- Ben Türkiyeden ayrılalı 90k ol .. 
muştu. Türkiyede bu kadar uyanıklık, 
bu derece sıkı takip göreceğimtıi um
muYQrdum, bunun için yapılan iğfali.ta 
kanaraık hududu geçtim. demiflir. 

Ömer hududu geçer geçmez takibe 
başlandıklarını, Manav dağında, Mid .. 
yatın Taracümre kilisesi ve Karaorman 
müsademelerinde çok daralıp bunaldık 
larını, birkaç ölü ve yaralı verdikleri 
gibi bu arada çete reisi Ham.idin de 
bacağından yaralandığını, tesadüfen 
düştükleri köylerde de hayli taarruz 
ve hakaret gördüklerini anlatmıştır. 

Aldatıldıklarını, yaptıklarına piş ~ 
man ve nadim olduklarını söylemek
tedir. 
.. ..... l ,, • ,, • ••• 1 l 'ltl:tıtıı ,, ııı ·ı ••• ..,.. ... , ____ _ 

kendine yaşayan ve yanan bol ışıkl~ 
bol hararetli bir güneşti. Sönmedi, yan 
dı .. • 
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•• 
Hamid için Universitede 
muazzam . ihtifal yapıldı 

SON POSTA 

Borsada: ....,, 

Anadolu tahYilleri kıymetlendi 
Merkez Bankasınca Anadolu tahvlllerinln 

Sivas - Erzurum hJsse senetl<ırile değiştlrll
meslne devam edilmektedir. Bugünden iti
baren Anadolu mümessil, Anııdolu hisse se
ncUerl, Anadolu ta.hvlllerlnln Ergani hlsse 

(Başta.rafı 1 inci sayfada) (ki, bir insan, öldükten sonra bundan senetıerlle mübadelesine başlanacaktır. Mil-

ları_nı.n vefakalık an'anelerine sadakat-1 daha ziyade bahtiyar olamaz. Fakat bu badele ou oekllde oıacakt.u: 10 Anadolu müler l mes.sillne mukaıbll 23 Ergani. 12 Anadolu hls 
ını, bugün burada bir defa daha gös- .anda, cenazenin önünde, Ataitürkün a seye mukabil ıs sıvas birinci tertip, ıo Ana

te~iş bulunuyorlar. ıtın çiçeği bir meşale vekarile yürüme- dolu tahviline mukabil 20 Ergani ve ı Sivas 

t 
Hamit, hirkaç neslin yapabileceği işi ye başladı. . birinci tertip verilecektir. Bugünkü flatı:ıra 

ek başına başarmış adamdır! • Mekteplinin eli, ordunun kalbı, Ata nazaran müınessll 43 Ura 70 kuruş, hisseler _ 23 lira 75 kuruş, tahvilat ta 39 lira 90 kuruş-
. Ali Nihadın hitabesi türkün armağanı ... Hamid, bu üç şere tur. Halbuki mümessiller 43,30 yerine 44,80 
~tifali bu cümlelerle açan Fuat fi, beş da'kikada tayyetti. üzerinden satılmaktadır. Mübadele başladık 

koprülüyü müte~ıp ilk söz Ali Niha- Dün bir daha gördük ki, sahici adam tıın sonra fiatıar yükselmiştir. Buna nazaran 
~ verildL Ali Nihat, uzun uzun alkış· sak, yeni rejim, dirimizin de, ölümiı~ ktymetıeıunlş olan miimessil senetlerini klm-
~nan hitabesmde, ezcümle şu sözleri .zün de bahtiyar olacağı bir rejimdir. senin tebdile arzetmlyeceğl anlaşılmakta -Soyl eli _ dır. Merkez Bankası, Sivas - Erzurumla Ana 

e . : Size, yaşadığım üç rejimi üç cenaze dolululan tebdllc başladıktan sonra piyasa-
- Insanlar vardır ki, yaşadıkları de göstereceğim: dan bir buçuk mllyon kadar tahvllAt topla-

~annolunur. insanlar vardır ki yaşar- Namık Kemali bir 'marnla üç hamal mıştır. Banka, buna mukabil piyasaya çıkan 
ar,. bırşeyler yaparlar, ve ölürler. Be- gömdü: Bu saray deYrindedir. Slvns - E~urum tahvillerini de satın almış-
~rıyetın bazı seçkin sima len toprağa Fikre tin cenazesini, Aşiyanın . iki .. <>- '"· Fran""' Fra ngmm diişm<SI 
u~tukten sonra da yaşarlar. Ve niha· dasını bile doldurmayan ıenha bır zum Frank iki hudut dairesinde yani takriben 

Yet bu zümre içinde de müstesnalar re ta~ıdı. Bu meşrutiyet devridir. bir !sterlin hesablle 102. trnnkla 112 frank 
Vardır: Onlar zıhayat değil, bizzat ha- Hamidın tabutunu, bir kolundan mil nrn.smda seıi>estçe oynayabllmcktedlr. Pn -
Yattırlar. Hamit onlardandır. Hfunidi Jet, hır kolundan devlet tutarak kaldır rtstekl müdahale komitesi ancak bu hudut 
toprağa tevdi ederken derin bir teselli dı: Bu. da Cumhuriyet devrinded'ir! haricinde müdahale etme~e knrar vermiştir. d - Bu da lsterllnln altına karşı sabit kaldı~ 

b~YllYoruz. Çünkü ·dün, Tük milleti, Mithat Cemalden sonra kürsüye. çı- dcvrelerdedir. 

ır defa daha ölümden intikam almış- ı;kan Nusret Safa adında bir genç, hıta-: ~!1111••••••••••••9' 
lır. liantid bir fani olmamak için ya- !besinde, beşeriyetin kısırlaştığından, f t b l B k sad · s an u orsası apanış 
~ ı. Ve bu savaşında muzaffer oldu: ve art.ık Hamid gi:b: dehalar yetiştire-! 

e .. mullu ona! miyeceğindcn bahsetti: fiatları 15 - 4 - 1937 · 
d Olüm insanların adım adım takip e- Bu söz1cr üzerine salon.da hiddetli ı 
.;r. Herkese her· an yetişebilir. Hele flsıltılar duyuldu. 1 ----Ç E K _L_E_R _____ _ 

r yaş vardır ki, ölüm, o yaşa gelenin Fa'kat Hamidin Birkaç şiirini okuyan Açılı' Kapaill) 
~uz başındadır. Ve hiç yadırganmaz. ,lbir gençten, ve Hamide yazdığı bir mer ll Londra 618,SiJ t.21.00 
~n Hamid gibi insanların izleri Ü'3:e- ~yeyi dinleyen bir Üniversiteliden son Nev-York o.7934 o,7902 

f1Jıde, ölümün gölgesi dahi yadırganı- ra kürsüye çıkan ateşli bir talebe: Parts 17.785 17.80 

Yor. Onları lliikat genç olmak için ya- - Bugün, dedi, ölen, Abdülhak Ha- :~~~~ı 
1

!:~:!~ ıs,vı
45 

tat.ınış: Apollon gi'bil middir. Ve y~ayan Tiirk milletidir AUna 88.52 s!',~~2 
k Çünkü o, genç iken gençti. İhtlyar- Türk milleti, hiç şüphe yok ki, daha on Cenevre 3,4810 3,4664 

.:ı:~ . ~de deli'kanlıydı ve nihayet kendi !binlerce .Abdülhak Hamid yetiştirecek !°!:erdanı 64
•
3492 64

i'.~430 ~gi gi:bi: 'tir! 1.4488 

On iki ay da rebiiilevvc1, Çok alkışlanan, ve az evvelki sözle- ~!na ~:~~~ 
2

!'.~~ 
karlar altında nevbahar!.. rin uyandırdığı fena tesiri gideren bu Madrld 12.7725 l4.nı4 

hı O, Türk ruhunun Olempe uzanan de cümle, ihtilalin, başladığı kadar iyi bir Berlln t.9733 t.965ü 
ru, Türk yurdunun bosforudur. pava içinde nihayetlenmesini temin et- varşova 4

·
1
77

5 
4.1610 

~ôektc doğdu. Bebekte yaşadı. Her ;ti! :~:şte ,.!:~~ 1~:~: 
h ~k şair ruhunun bir köşesinde mu Halkcvlerinde Hamid giinü Belgrad S4.60 S4.46 b: _alk bir ~~y~k sallanır .. Ş~i~ ya~- Ankara, 15 (A.A.) - Haber aldığı.-1 Yokohıuna 2.n1s 2.76 
d ~r, ya. ruşdun ta kendısıdır. Reşrd m1za göte bütün yurd içinde en derin 

1 
Mosko\ta. 

23
·
90 2

4· 
ın"f!dir. ~k~ arasında ~ala~aıl, ~e 'bir tce;"ürlc karşılanmış olan Abdül • stokholm '·'"'

2 
>.ım 

~lekkırdrr, ne de şalrıhr. Eger Ha- hak Hamid adına 21 Nisan Çarşamba E S H A M 
itin bebeklikten kurtulmuş olsaydı, şi günü bütün Halkevlerinde bir toplantı Açıl•ı Kapaıııı 

dehasına cremiyecekfü yapılijca.ktır. Ana.dolu ım. % 60 

1 
~ ~zi~ ~ürk g_<_ınçtiği.' öl?~ göz- Edebiyatımızın en yüksek .şa~iyeti peşin 

t'1bıızın onunde böyle bır kainat yık olan Hamidin hatırasını tazim ve taziz A. Şm. % 
60 

vadell 
l F 1 Boınontı - Nektar 
~·. akat biz, hayatın acı sandığımız için mevcut 167 Halkevinde yapıla - Aslan çimento 
1Çi litelerini akıl ve mantığın sükfıneti cak olan bu toplantılarda büyük şairin Merkez bankası 
tii~de. ~~~lea ed~l~ O zaman görü Jıayatı ve şamiyeti etrafında kon~a , İş Bankası 
b
. ki ıçımi7.de Hamıd kadar bahtiyar ~ar yapılacak ve eserlerinden muhtelif Telefon 
il' f · İttihat ve ~. 

t. anı amır. Ona ağlamak değil, gıp- parçalar temsil edilecektir. şark netınnenı 

00.00 
00.00 
10,75 
14.90 
94.00 
10,0) 
8.00 
ıo.~ 
ı.ıs 

11.0J 

00.00 
00.00 
1~.7S 

H,90 
94.00 

2 
etmek lazımdır. Eğer ağlamak la · Halkevinde Abdülhak Hamit gecesi Terko.s 

iSTİKRAZLAR ;:sa şahabı sakıp gibi karanlıkta bir Bmlnönü Halke'rinden : 
~ar~ayıp sönedlere ağlayalım. Büyük şair Abdülhak Hamidln hatırasını 

lianud, kutup yıldızı gibi daima pırıl taziz maksadile bu aJcşam saat 20,30 da evı-
Pırıı parlar. ml:ıin capJoğlundakl salonunda bir t.oplan- Tiirk borCa I peflD 

A~ılıı 

00.00 
20. 85 
20.35 

Kapıuuı 

oo.oo 

İ ·ı H b.b. k tı düunlenmlştir. Bu toplantı Uçn ayrıca da-
AJ" . smaı a 1 ın nut U "Yetiye yoktur. Herkes geleblllr. 

• » I yadelJ 
• • n vadeli 

TAHVİLAT 

2(1.75 
20.35 

li ı Nihatlı müteakıp kürsüde, değer· 
li ~P f:man Habip göründü. ismail "Son Posla,, nın ~ 1~· Hamidle nasıl tanıştığını, Hami Açılıı Kapaıııı 
il" hırçok hatıralarını, zarif nükteleri- Müsabakası : Anadolu ı pe. oo.•ıo oo.oo 
,:; ".?-iat'lı. Ve sözlerine çok alkışlanan (Baştarafı ı inci sayfada) : ,: ;deli ::: 00

·"' ~rle nihayet verdi : numaralı resimleri neşrediyoruz: , n... oo.oo ':.': 
l>iy garaz, maraz ne lazım? Müsabakamız 40 gün sürecektir. Anadolu mü. pef1ll oo.oo oo.o:> 

bu .. en, ~ hiç bir maraza yenilmiyen Şimdi müsabalmnın esasını anlata - '-••••••••••••••.,} 
'1!..;.~k Hamidin yanına ölüm bile, a • hm, 40 tane tanınmış simanın fotog~ - ı------=ıs~T'.":ANB~:-UL-----
;~arının uouna basarak ve gürültü bnekten kocltarak gı·-..:ıı·. rafını aklık. Her fotoğrafı üçer parça- Z h. 

rn ya böldük. Bunları birbiflerile karış- Ticaret ve __!_ ıre Borsası 
~ .Şükrü Kayanın telgrafı tırdık. Bu parçalardan her gün lcialet- 15/41937 

rAşağı 
liıu. aıl Halbipten ronra kürsüye çıkan tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün ı::z:::z::...a==-"'-===::FtATLAR 
li Versiteli bir Bayan, Dahiliye Veki- bitince elimizdeki resim parçaları da ı--..x:ıı.......,==--=-=• 
~'l/e Cumhuriyet Halk Partisi Genel bilmiş olacaktır. Sizlerden bu resim C I N S 1 
tı ~eteri Şükrü Kayadan gelen telgra- parçalarının her üç tanesini bir araya 
~ Utlu. Dahiliye Bakanının uzun u- yapıştırarak bir fotoğraf vücude getir- Butday yumUf&l 
ı.l' a)iı:ış1anan bu telgrafında şu sahr- menizi istıiyoruz. Bu iş sizin için hiç tc BuidaJ .en 
~ıJlıydı: zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüz Arpa 

buy .. ~rk milletinin ve Türk san'atinin gibi bu üç resim parçası ile beraber Ça't'dar 
~~ ka:ytbını, bir milli matem olarak ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla- = 
tayız a~~' ve derin bir acı duymak rını da neşrediyoruz. Yapak TratJa 
bu · Butun Türk milletinin hissettiği Parçaların yanında hergün tanınmış • AJıadOlu 

ınate.rn ·· ek -rtık mal ~-dı·~. e. orn olmak hususunda bir simanın fotoğrafını bulacaksınız. t ... , ~~gın h 1 ~~~ ta}t ed ız .e~ecanı ~e saygıya işti- Parça ardan biri bu resim, diğerleri $ansal' > 

K. P. 
6 18 
6 18 
4 13 
s 

1.60 00 
16 20 
67 00 
52 00 

132 2J 
4200 
3.xlO 
420 

14JO 

Yukarı 

K. P. 

'26 
'20 
4 25 
5 2 .. 
• 5500 
00 

4400 
00 

1200 
1600 

Sayfa 11' -1 Emniyet Sandığı Hanları 1 
Emlak alıcılarına 

ADRESi 

Beylerbeyinde Bürbaniye mahallesin· 
de Halidbey elyevm Bayır tokak 
eKi 2/2 mükerrer 7eni 36, 36/1 
No.h 
Kadıkö,. Omıanaia maballesiode 
Kurbalıdere üçüncü soku eski 11 
yeni 25 No.lı. 
Fatih Haraççımuhiddin mahallesin -
de Mıbc:ılar sokak yeni Nevtehirli 
İbralı.İmp&fA caddesinde eski 36/38 
yeni 98 No.h. 
Kartalda Y eldeğinneni mabalksin· 
de Y eldeğlrmeni sokak eski 82 7eni 
997/4 - 6 No.h. 
Kartal Maltepe mahallesinde Bağ • 
dad caddesinde 1179/1181, 73/75 u
mumi yeni 489/44 - 132/15 No.h 
Osküdarda HayreddinçaVU§ mahal -
lesinde Çepne $Okak eski 6 yeni 4 

No.lı. 
Bakırköy Sakızağacı Leon yeni 
(Yurdsahibi) sokak eski 5 yeni 9 

No.h. 
Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde 
Fırın sokak eski 11 yeni 15 No.h. 
Fatih Kovacıdede mahallesinde 
Çarf81I1ba sokak eski 13/19 yeni 19 

No.lı. 
Mevlevihanekapısı Mimaracem ına· 
ballesinde Mevlnibane caddesinde 
eski 75 yeni 109 No.lı. 

8 taksitte satış 
Muhammen 

V asılları ve cinsi 

lki katlı ve on odala maa· 
bahçe abıap ev. 

Üç btlı yedi odah kirsir 
bir ev. 

Oç katb altı odalı kirgir 
lNr ev. 

iki katı. allı oclah yanm 

kircir bir eY. 

Oç buçuk kaltı alh odab 
bahçeli abfab ev. 

Üstünde üç odası olan 
kirgİr bir dükkan. 

Üç kat altı odalı ve elek· 
triği havi yanın k&rgir 
bahçeli bir ev. 
Üç buçuk kat altı odalı ve 
elektriği havi kirgir bir ev 
İki katlı dört odalı elek
triği havi alıfab bir ev. 

Oç ka~h bet odalı elek.triii 
havi abtab bir ev. 

Oç katlı &ekiz odalı bab • 
çeli ahıaJ> bir ev. 

kıymeti 

Lira 
700 

1400 

2300 

1000 

2500 

400 

1000 

1500 

650 

900 Üsküdarda AJ:wizade ınahallesindt\ 
Beylerbeyi caddesinde eski 36 yeni 

48 No.lı. 
Kandillide eski Kandilli yeni Rıhtım 1ki katlı on üç odalı abpb 2500 
yolu .okak eski 42 yeni 25 No.h. bir yalı. 

1 - Arttırma 19 nisan 937 tarihine düıen pazartesi günü ıaat on dörttt 
Emniyet Sandığmda yapılacak n gayrimenkaJ mWıammen kıymetini bulur-. 
en çok bedel verenin iistiinde bırakılacaktır. 

2 - Art!ırmaya pmek için o gün muhıunmeı kıymetin % 10 a nisbe • 
tinde pey akçesile müracaat liznndır. 

3 - Bedelin dörtte biri pqin geriye kalanı aekiz sene sekiz müsavi tak • 
sitte ödenir. Taksitler % 5 faize tibidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipo ' 

tekli kalır. (1544) 

• • • 

Emlak Alıcılarına Sekiz Taksitte Satıı 
SEMTİ NEV'İ Muh~ 

nıymttl 

Haliç Feneri Abdisobafı mahallesinde 
Balat ve Fenerlcapıaı caddesinde eski 

11, 13, 12, 14, yeni 11, 13, 18 No. lı 
Bqiktq eski T etyikiye, yeni Muradiye 

mahallesinde Bayii' sokaimda eski '1, ye
Dİ 11, 11/1 No. b 

Altında iki dükk&m olan üç 
buçuk katlı ve yedi odalı 
elektriği havi kB.rsir eT 
İki katlı bet odalı kuyu Te 

elektriii laavi ahtaP bir " 

Beyoğlu F eriköy ikinci kısım mahalle • Oç katb yedi odalı takol 
sinde Halehli lbrabim aokaiında eski 7. ve elektriii ban kirgir bir 

Mü. yeni 15 No. Jı n 
Beyoğlu Fe!Wöy ımLallHinde Kü,.diJ'• Uç kalla bet oclah terkoa 

sokağında eski 3, yeni 5 No. lı havi kirgir ,.mi taı.la kaph 
bir eT 

Maltepede Karaağaç aokaimda 213/35 llô katla İİl odab yarım kir• 

No. lı aiı- bir ev 
Maltepede Bajdaıl caddesi Aya:ana Bir btlı iki odalı yarını kir-

Gülıuyu tokağuıda eaki 14/949 yeni gir bir ev 

50/470 No. h 
Altımermerde Arabacıbeyazıd ve Sey- Bir katlı üç odalı ahır ve 

yitali mahaDesinde Servimeydanı ve saJQıllnlıiı havi adi lirsir 
Silivrlkapı sokağında eaki 50, 121, ye- ev 

ni 66, 121 No. lı 
Büyük.adada Tepeköyünde Acemkötlı:ü Bet odah yarnn kircir nmla• 

marn bir ev sokağında 25 Mü. No. b . 
Osküdarda Ayazma mahallesinde Yas • 

bkçı sokağı eski 6, 7enİ 12 No. h 

Oç katlı bet odalı terkoı 

ve elektriği _havi ahfab bir 

ev 

1009 

100 

i 

1 - Arttırma S mayıs 937 tan'lıine düıen çartamba ıünü saat 14 te Emnly .. 

Sendıiında yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymetlerini buluna en .. 

bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 
2 - Araırnuya pmek için o aün muhammen kıymetin o/o 10 nialtetinde peJ 

akçelerile müracaat limndır . 
3 - Bedelin dörtte biri petİn, geriye kalanı aekiz aene1 1ekiz müsavi takstlf 

ödenir. T.ı.titı.... o/o 5 faize tibidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Saudıia birinci derecede ipo • 

tekli kalır. (2015) --········ .............. ····-············ .. ·······-·--····--· .... --.................. ·--·-·-· .. ·----
2rı 25 

~"lıgile~' ~epnuze tazıyeilerimizi ve daha evvel çıkmış veya daha sonra çı- Tilki • 
rıınız sunarım!• kacak resimlere ait olabilir. Kunduz • 

}(u .~ithat Cemalin sözleri Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarını ~Ta~vşa:,;_n_a_d_ed_ı-:::--1.-..:.;. __ ~2,..__J 
ğeru rs~ye çıkan dördüncü Hatip de· kesip saklamak, yanlarındaki modelle- ----·---~------ı.ntd~~ır Mithal Cemaldi. Hiimıdi ~asıl ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neş- Bir hırsıi mahkOm ~ A'l!knrn, 

Tesis 
. . 

sermayesıoı ucuzlatmak için 
15 (A.A.> - İktısat Vekale- lazııntlır. 

tar,,._ gıdi?-1 ~k .. nükteli bir lisanla anla- ri bittikten sonra modellere bakarak M h · · d bi ı· d 'Q\. nl c met 1.1msn e ·n. muhtelif zaman- ın en: 
>en. M·tıı eyıcıleri uzun uzun güldü . her üç resim parçasından bir fotoğraf ıa,da Sfrkeci ve Eminönü civanndalö mo· Tesis sennayesini ucuzlatmak mak· 
~•tı...'ıir~,'.;.~al de, hitabesini niha· meydana getirmek. ıö,!e<den öıeberi çalmakıan, Sulta~hmeı sadiyie alınmış olan aşağıdaki prensip 

b,;:lf•.~ün, dedi, Hfımidin tabutunu Bu suretle elinizde 60 resim ofücak, birinci sulh ceza hakyerinde me~ud suç )tararı alakalıların bilgisine sunulur: 
•• u bunları sarih isim ve adresinizle bize kanununa gö<e duru"""" yap•lmk, 2 ay 1 - Teşviki sanayi kanunundan is· 

tnıı. da nun g€nc.i elınde taşıdı. Bak ~ yollıyacaksınız. İşte müsabakamızın e- ı gün hapse mahkum .edilmiştir. tifadesi kabul edilmiş sanayiin tesis ve 
lu b 'kend kendıme dedım· ki b" ·· sası bundan ı·barettı"r. te .. ·ç·n lu""zum go··r··1 k t · 1 • unda d . , ıra· -- --·- vsıı ı ı uecc esıs ma· 

li'akat n aha zıyade yükselemez. Resimlerin gönderme müddeti gaze· ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birer zemesinden çimcnıtonun klering veya 
dunu,, ; anda o~u top arabasına koy lede resim neşri müddeti bittikten son· altın, !O kişiye yarımşar altın, 20 ki- benzeri anlaşma mevcut memle.kctler
leketın. d~nı _ecı..,bıyatın kendısi, mem· ra üç haftadır. Bunu müteakıp netice şiyc çeyrek altın ve diğer J 65 okuyu· den ithaline müsaade edilecektir. 
llet e<Iu· ınıagı, ordunun kalbine <'-ıa- ilan edilecektir. cuya hoşlarına gidecek hediyeler vere- 2 -Alakalıların cgir» karan hüküm 

Y'Ordu. Kendi kendime dedim 1 Birinciye bir beşibiryerde eltın, ikin- ceğiz. ,lerine tcıvfikan müsaade istihsali için Jldısat Vekfi.letinc müracaat etmeleri 

3 - Müracaatın cgir kararı• ve ~ 
ki sanayi kanunu hükümlerine teVfi il 

kan yapılması icap eder. 
4 - Bu prensip karan Anadolu N 

jansı ile neşri tarihinden itibaren tato 
~ik olunacaktır. 

istiklal Lisesinde spor ıcnliği 
Bugün saat 15 de istiklal lisesinC:ie 

muhtelif lise ve orta mektep talebele
rinin iştiraki ile bir spor şenliği yaP.il' 
lacaktır. 



VE 
bıçaklan ıeldi. Meftunlanna müjde. Huan deposu : latanbul 

NEDVitl 

-----·----------
Devlet Demlryolları Umumi 

Müdürlüğünden: 
Sağlık beJllClİmİzıce yapılacak muayeneleri neticesi hizmetimize elverifli çakmak 

Türk tab'uandan bulunmak ve 35 YllflDl seçmemek prtile idaremiz, Ankarad~ 
çalaıtanlmak üzere iki ressam ile itletmel• ibtiyacma söre lüzum sörülecek mahal
lerde istihdam olunmak üzere 6 ıube tefi ve 15 kuon tefi hizmete alacaktır. 

Ressamlık ve kuun tefliii için Ankarada Yol dairesinde, İstanbulda Hayclarpa
p İtletmeainde, İzmirde de İıletme merkezinde 28/4/1937 çarpmba sünü müsa
baka imtiham yapılacaktır. Ancak ıube tefi olarak ahnacakların imtibanlan aynı 

siind• yalnaz Ankarada yapılacaiından bu istekte olanlann muayyen olan sllnde 
l.izzat Ankarada Yol dairesine müracaatlara lamndar. Şube tefi olarak alınacaklarm 
yüksek taluil sörmiif olmuı Jazundw. Mübendia olanlar imtihanım alınır cfiier ta-
Jipler ve Nafia Fm Okulu mezunları anamda imtihan Japıbr. ' 

Kısan t.fi ve reetemhk imtbiemna sincekJeria m afllia Wllil ,.,ta ortadır. Na• 
fla f• okula mezunlan 1Mı hizmetler için imt-"·mı• abmr. Ditwleri anamda yapa
)lıctık hllhanda .... •at obllan ile U.. -'an tercih Milir. ~ clilekçele
.. ....... söıterilea veaaid " elr•m ~ iliPwek - pç 26/4/1937 tlıri-
Jd- lwm dojnldan doiruya Mı seçen ........ MMiirliild-'ae n Ankanda yol 
...._. Rsiıl"tne mincaat etmit W--. .......... 811 taribt.. ..... ,....ı.c.k 
.......... kabul --... 

l. - Diploma (veya Noterlikten .-et) 
2. - ffDmet veaaild (ea IOD Ye .....ad hismetler İCİD) 
3. - Polisten tudildi iyi ahlik belpei 

4 - lltiviyet cibdanı ( aüfuatan tudilrH) 
S. - Askerlik veaikuı ( Aakerlijini Wtirmit olmak veya alibn bulunmamak 

,.u.r. 
Şulte teli olanlardan :rükaelı obl mezunlanaa Wda:rette 97' yiibelr Wr mektep

... meam olnwlda .,....l.er :ral>ancı bir memleketim yüluek bir ihtiau diplomw ı.u. 
lananlar 130 lira &cretle hizmete alnur. V • tathik olunan ....ı.r daireainde terfi e-

..... ve -- slriirler. 
Kısan teR Ye reuam olarak ahnacaklardan yüluek tahsil sörenlere 97, U.. veya 

muadili .... okulu memnlanna 67, orta tabaB sönnlere 57 lira iicnt ..mr. Garp 
liumlarmclan birini bildiii ayn bir imtihanda Wli olanlar IMr derece clalaa yukan &e-
nde ahnaWlirler. . 

Hi.,...a..ı,. .....-ı-m terfileri n aireceldm otomatik .....ı. idaremis için 
tatbik olunan kanunu mahıua hükümlerine temba 1apabr. 

Anbrada kendilerine yuife verilenlerin alraldan IDelkea W.U yubnda söa-
t.-ilm ik:ntlerdea hariçtir. ~ (853) (1967) 

----------------------------~--------
Eksiltme Temdidi 

Türk Hava Kurumu Genel 
Merkezinden: 

1 - EYYelce elrailtmeai ilin edilip de talibi aühur etmi:ren bir ta:r:rare hancan 
.... ,.tal.hane biuıınm Merzil'oncla ..... ketifleri IOD piyasa vaziyetine söre 
deiitlirilerek reniden kapah zarf uaulile elrailtmeye konulmufhn'. 

2 - Bu ite ait proje, ketif ve ,artnameler Ankarada Türk Hava Kurama Genel 
Merkezinden ve lstanbulda Türk Hava Kurwnu ıubeıinden on lira verilerek a
lmacaktır. 

3 - Evvelki ilinda bedeli mukabiliade pro~ ketif ve p.rtname alanlara ye

ni muaddel evrak paruaz olarak Ankarada Genel Merkezden verilir. 

4 - Eksiltmeye konulan Hansar ve yatakhane binaamm kefİf bedelleri tutan 
( 1315239) liradır. 

5 - Eksiltme 5/Mayıa/1937 ırünii.. saat 11 de Ankarada Kurum Genel Mer
kezinde yapılacaktır. 

6 - lıteklinin diplomah mimar ..:eya Mühendis olmaaı ve infaat müteahhidi 
oldaiuna dair kayıtlı bu1unduiu Tıc:aret Odumdan almn1at resmi vesika söıter
meai ve fİmdiye kadar bir defada en aa ylb Wn lira kıymetinde bir bina infU1 
itini muvaffakiyetle bafarmıt oldujmlu ve.ib ile ilbat etmesi prtbr. 

7 - t.aekliler ( 10217) lira ( 93) kuratlak mavakkat teminaılannı Kurum 
Genel Merkez veznesine yatırarak alacaktan makbuau ve altıncı maddede talep 

edilen ft9İkalan kapah zarfla birlikte 5/MaJJS/l 937 Pal saat ona kadar Türk 
Hava Karama Genel Merkes Bapanlıjına teslim etmelidirler. (Zl15) 

KUŞTOYO KULLANMANIZI' T AVSIYE EDERiZ 
Hem sıhhatinize faldeli, hem de kesenize elverişlidir. KuşttıyQ yasbk 100 

kuruş, kuştOyO ve yatak takımlan da çok ucuzdur. KuştOyO kumaşlan var
dır. Fabrika ve deposu: İstanbul Çakmakçılar Sandalya~ılar sokak Tel 2327. 
Sabş yerleri: ANKARA, 1ZMlR, BEYOÖLU Sumer Bank Yeril Mallar 
Pazarlan. 

Siz de lla nemdea ..... ,.... 

ÇOnkO; 
BQtOn cıhanda elli senedir daima Os· 
ton ve eşsız kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
BOyOk bir bilgi ve uzun bir tecrobe 
mahsulü olarak vncuda getirilmiş 

yegane sıhht kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 
sıhhi evsarını Londra, Paris, Berlin, 
Nev • Y ork gQzelllk enstitOlerlnden 
y1lzlerce krem arasında birincilik mD
katatını kazanmıt olmakla lsbat et
miştir. 

KREM BALSAMiN 
OOndQz için yataız, gece için yatlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın
mış ecza, ıtnyat ve tuhafiye mağaza· 
lannda bulunur. 
Deposu : Jnglliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoilu • latanbul 

SA 
BAKIMI 

Güzelliğin 

en b:rinci şartıdır. 

Petrol tJiza 
/ 

SEKSÜLİN 
Ademi· 

iktidqr, 
Bel 

gevşekliği, 

Oermansızı ık, 

Vücut ve Dimağın 
yorgunlu~unda 

pek müessir ve emin 

bir iltlç~ır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL - MAHMUT CEUT 

Eczanesi /" Sirkeci 

OksUrenlere: K ATRAN BABB.1 BKBBll 

. 

lstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme 
Pazarhk Komisyonu lıinları 

Tıp Faknltesi İkinci Hariciye kliniği için alınacak ve muhammen bedeli 
14000 lira tutan demir levazımı 26.4.937 Pazartesi günü saat 15d.e ihale edilJDll 
Ozcre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 2490 sayılı kanuna uygun vesikaları ile 1050 liralık mu'ftkk'l 
teminat ve teklif mektuplannı ihaleden bir saat evveline kadar RettGrJJlf 
vermiş olmalıdırlar. 

Liste ve şartname her&1ln Rektörlükte görOlOr. (1950) 

* * 
Az Çok Muhammen bedeli 

Ton • 500 Ton • 800 Lira - 15,5 Krible maden kömlltl 
. • . Üniversiteye alınacak olan miktar ve muhammen bedeli yukarıda ,.- ..... 

maden kömürü 3/5/937 pazartesi ırünü ıallt 15 de Rektörlükte kapalı ..e. lar 
le edilmek üzere ekaillmeye konulmUflur. 

Taliplerin 2490 sayılı kananda yazdı vesika ve 930 liralık muvakkat lı b+ 
larile zarflannı ihaleden bir saat evvel Rektörlüie vermİf olmalan H.mpdw, a-t
name her sün Rektörlükte söriilür. (2120) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Kadaköyündf ı Nüzhet aobimda kiin eski 46, yeni 66 sayılı 

Mercan 

Mercan 

Mercanda 

Yenikapı 

Yenikapı 

Yenikapı 

Yeaikapı 

Yenikapı 

Yenikapı 

Yenikapı 

evin tamanu. 
f Çakmakçdar yoku,unda Valide hanında l 3-14 

sayılı oclaları müttemil eski 92-94, yeni 21-23 

2021 00 

sayılı iki mağazanm 42/20 payı. 3429 00 
r Çakmakçdar yokutunda Büyilk yeni ban alt kat· 

bncla mi 37-38, yeni 36-38 sayılı iki odanın 
yarı payı. 415 00 

: Çalnn•hcılar yokufanda 8iyük yeni hanın orta 
katında ..ıa, ald yeni 5 sayıla iltilncle bir odua 
Olan -- ta ..... L .. • 

ı Rui , ... maheD.i Maall'Loil8 tohlmd• eek1 
11,,... 41IQıla .. 1/3 paf'Lı - • 

1 ç.-. .... alt .. ita ildaci ...... 13 aQJh .... 
... 3/4,.,... ,. • 

a ~ ............. Topplat add..ı Te K.a. 
... • •· 211-14-14 M. ~ 279-279/l, 
27?12. n M'1h L..e ae .. e·w .... <...._. 
del.ye dW ....... ait 41/120 .....ı mUlta • 
dil t..&,e ••ikeMle.) .. • 
(rınrf ...._ait sıı20 hiaeR ..w.n.) • • 

ı Yalı -.ı.11..1 Alboyacalar aobiı ald 48 y..ı 
62 ..,. Ye 70 metn marabMa ......... ......... 91 • 

1 yalı -··Oe.i A.lboyacdar eobiı etki 86 ,. .... 
100 •Jlh ve 71 metre ınanhlNd ananm INIWN t• • 

ı Yah -'"'"esi AD.opc:dar aobiı eeld 74 yeni 
88 ~ ve 52 melre ............. anaıun tmnmm• • • 

ı Y ah meh11·+*' Alhoyacalar tobiı ellr:i 62 yeni 
78 .. ,.. 12 metre ........,.. anama tamam•. t• IO 

ı Y ah ......... Kamaa1 aobia eski 53 yeni 67 
sayılı 133 meln mwabbaa analUll tam&mL m • 

1 Y ah maJaalleai Deiia DWU aobiı .ki 34 Jeni 114 
aayıh 22 met!'• manWNu anama lamam•. 44 00 

ı Yab mah•lleai Alhoyacdar aobia eski 38 1ml 
52 aa:rıb ve 96 metre muraW.. anaDJD tamam1o iM • 

Y enilapı ı Yalı mahallesi A.lhoyacalar IObiı eski 66 1enl 
80 aa:rı)I 73 metre murabbaı anama 1 /2 paJlo 14 71 

Yakanda yazılı mallar 27 /4/937 aalı sünü saat 14 de pefİn para n 8C'lı ...... 
ma ile satılacaktır. Satıt Weline istikrazı dahili ve o/o 6 faisli lıaulne ........ 
kabul olunur. Taliplerin o/o 7,5 pey akçelerini vakti muayyenİnclea ....1 ,.._ • 
r.k Defterdarlık Milli Em1ik Müdür1üiüude mütetekkil aabf komiq- .. • 
racaatları. (M) (2030) 

• 
lstanbul Erkek Öğretmen Okulu Sahnalma 

Komisyonu Başkanlığından : 
İstanbul Erkek Öğretmen okulu yatalı talebesi için gerekli sörülen 185 tlft lr 

karpin açık eksiltmeyle almacak!ır. Beher çift iakarpinin muhammen t.eclel 32• 
kurut ve ilk teminah 45 lira 9 kuruttur. Ekailtme 3/5/937 tarih ve _. .... 
saat 10,5 da İstanbul Kültür Direktörlüiii binaamda liseler muhaıebecililWe tapir 
nan komisyonda yapdacaktır. İstekliler niimuneyİ ve tar!nameyİ sörmelr n llrd" 
mek üzere okul ve ilk teminab da belli l(Ünden evvel okuldan alacaklan ,...,. 
göre liseler muhasebesine yabrmalan ilAn olunur. «2095» 

lstanbıİI Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük aatqmdan: 2736 ...... t kaimesi 793 kilo 3349.82 lira .__ ... 

linde pamuk memucatıfl 19/4/937 ıünil saat 14 de t.lanbal sünuliiW.W ...., 
salonunda açık lll'ttınnalan Japılacaktır. ArtbnnaJa sireceklenlen ,W. ,.. ... 
çuk pey akçe1i ve Unvan teskeresi aranır. ( 2107) 

SOT MAKiNASI 
alacaksanız muhakkak 

VIKING 
markumı 
arayınız. 

~ ürK .:f/IJNJfJa zıd. sıı. 
tlTANBUl. GALAT' ~RSEMBa ltAZAAI .. 

Talaraf ZiRA T lataınbul · T.....,_ . 41108 

Dr. IUPBI llRID 
ldr11r yollan haalal*lart 

111Utehass1S1 
Beyotfa Yıldız ainem ... k•'1• ~ ~ 
muayene 4 den sonra. Cuaıartıell fiiııldrlel'9 

~---. paruız. Tel, 43924 ----~ -·-···---·-···-· ............ -.. -.. -··-· ___ ,,,,, 
Son Posta Matbaan 

Neşriyat Müdürü: Sellin Ragıp ~ 
SAHİPLERİ· A. Ekrem UŞAKLl 

. s. Ragıp EMEÇ 


