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Başvekil 4 Mayısta 
Londraya gid.iyor 

• 
Seyahat proğramı hazırlandı, ismet 

• 
lnönü ekspresle gidiyor 

f'aç giyme merasimine iştirak edecek askerlerimiz Ege vapur/le 
fldecekler. Kocatepe ayın 27 sinde Cebelüttarıka gidiyor, oradan 

deniz şenliklerinde bulunmak üzere lngilterege geçecektir 

Solda: İsmet İnönü, Bay Stoyadinoviç va Tevfik Rüştli Aras Belgrad tayya-re kat'8l'gfilıında, Sağda: Başvekiller Bel• 
gra dda açıJan Türk Gii7.r.I San'atlar sergi sinde 

~~·~:c:2J~!~::!nçgi~;,,,~r~~!~: Yugoslavya bayram 
lnınde hükfunetimizi temsilen Londra· 
da bulunacak <>lan Başvekilimiz Gene- •• 1 • 
~aı İsmet 1nönünün seyahat programı gun erı yaşıyor 
Lazırlanmıştır. Halen Yugoslavyada 
vulunan Başvekil İsmet inönünün, bu 
dost memleketten önümüzdeki hafta 
B<>nlarında şehrimize gelmesi beklen • 
hıektedir. İsmet İnönü Ankaray8 dön-
-- (Devamı 2 inci sayfada) 

Yugoslavyalılar donanmamızı bekliyorlar 
Belgrad, 16 (Hususi) - Türkiye l kı için tam bir milli bayram mahiye-

Başvekilinin Yugoslavya dahilinde tini aLmıştır. .. .. 
yaptığı gezintiler, bütün Yugoslav hal- (Devamı 3 uncu sayfada) -= 

Mecliste dün askeri 
nıeseleler görüşüldü 

Askeri ve sivil muallimlerin vaziyeti 
"1aliye, Dahiliye VekilleriJe Milli Müdafaa Siyasi 
Müsteşarı muhtelif meseleler hakkında izahat verdiler 
b ~nkara, 1? (~-l~s~si) - Meclisin ilerin her üç sene~e. bir t~bi t~tulduk-

ugun akdettığı 1kıncı celsesınde Ge- lan muayeneye, sıvı) malullerın de ta· 
llera} Kazım Seviitekin asker~ malul· (Devamı 3 üncü sayfada) 

Böyle spor şenliği olmaz! 
içlerinde bir çok zaif bünyeliler de bulunması tabii 
olan çocukları açık havada çırılçıplak soymak doğru 

değildir. Doktorlar da bu fikirde 

1 

23 
NİSAN 
ÇOCUK 

BAYRAM l 

150 
Mektepliye Bayram 

günü hediye vereceğiz 
,,Son Posta'> 23 Nisan çocuk bayramı 

için küçük okuyucularına bir çok sürpriz
ler hazırladı. Bunlardan bir tanesini §İm
diden haber veriyoruz: 

Gazetemizin fotoğrafcıları bugünden 

1dare ifleri telefonu : 20203 F.iatı 5 Kur .Jş 
• 

r--·-------------------------------------------.. 
Büyük Hamit için 

Meclis Hamidin yüksek hatırasına 
ürmeten bir çeyrek saat tatil edildı 

Parti Genel Sec reterliği büyük şairimize ait 
hatıraları,fıkralan bir cilt halinde topluyor 

Ankara, lô (Hususi) - Meclis bugün büyük Ş8ir Hamidin hatırasına 
hürmeten bir çeyrek saat kadar tatil edilmiştir. 

Celse açıldığı zaman, Abdülhak Hamid Tarhan'ın ölümünü bildiren Baş· 
vekalet tezkeresi okunmuş ve Başkan demiştir ki: 

«Türk edebiyatın.ı, Türk küitürüne hizmet eden Büyük Şair Tarha· 
nın ölümünden dolayı Riyaset Divanı adına taziyetlerimizi arzcder ve 
Tarhan'm sayın hatırasına hürmeten bir dakika ayakta durulmasını teklif 
ederiz.» 

Hey' eti Umumiyenin bir dakika ayakta durmak ve sükut etmek sure· 
tile müteveffanın yüksek hattrasına karşı gösterdiği saygıdan sonra da 
parti Genel Sekreteri Şiikrü Kayanın aşağıdaki takriri okunmuştur: 

HBüyük Şair ve Parti Üyemiz Abdülhak Hamit Tarhan'ın aziz hatıra· 
sına hürmetle celsenin bir çeyrek saat tatilini teklif ve rica ederim.» 

Takrir reye konmuş ve ittifakla kabul edilerek celse 15 dakika tatil edil-
miştir. (Devamı 2 inci sayfada) 

\.. 

Ankara zabıtası istanbul Şehir 
tiyatrosunun temsilini menetti 

Zabıtanın kararına izdihamınönüne geçilmemesi sebep 
oldu, Muhiddin 0$tÜndağ kazandıkları muvaffakiyetten 

dolayı san'atkarları tebrik ediyor 
İstan!buı Şehir Tiyatrosunun An:ka· 

rada ~ördüğü 'büyük ra~et, Türk ti
yatro tarihinde misli olmıyan güzel ve 
önemli bir hadisedir. Bizde bugüne ka· 
dar hiç bir tiyatro temsili halkın bu 
..ıo •• ..,.. .. ""ı;lrnn f.P.7..ahürüne şahit ohna· 
mıştı. Ankarada Yeni Sinema t>ınası 
her gece dolup taşmış, eserlerin birço· 
ğu ikişer kere temsil edilmiş ve geçen 
gece de, Ankara zabıtası izdihamın ö
nüne geçemiyerek, temsili yasak etmek 
ten başka çare bulamamıştır. 

Milli Türk Tiyatı·osunun inkişafı ha 
kırnından çok sevinilecek blr hadise te 
lakki ettiğimiz bu büyük muvaffakıyet 
üzerine, İstanbul vali ve belediye rei· 
si Muhittin Üstündağ, Ertuğrul Mu!h· 
sine şu telgrafı çekmiştir : 

Milli sahne kültürü yolunda kazan· 
dığınız muvaffakıyetten ötürü sizi İs· 
tanlbul adına ve şahsım namına teıb -

Şelair Tiyatroıu Rejiıörü Ertutra) Mubıiıı 

rik eder, lbütün ç.ocukların gözlerin Ö· 
perim. Muhittin Üstündaj 

"Son Posta,, nın müsabakası : 6 
- Bu resim parçaları kimlere ait? 

itibaren lstanbul mekteplerini dolaşacak, Model : 6 - Siııema J•ldısı Marta Eı•rt 
ilk ve orta mekteplerden bir çok resimler Son Posta okeyucuları arasında eğ-ı ka a9tı. Bugün bu müeabekAJ'& ait • 

l v- ..... •Jfaınmla 1 

alacaklardır. Bu resimleri altıncı noter Ga- lenceli ve zengin hediyeli bir müsaba· (Devamı 2 inci sayfada) 
lip Bingöl' e göstererek her resimden bir te••-········-········-· .. ·-·--······--·····-··•• ............ __ ........................................ _____ _ 
veya bir kaç simayı seçmesini isteyeceğiz. 
Noterin seçtiği bütün çocuklara hazırlııdı
ğımız kıymetli hediyeleri dağıtacağız. He
diye alacak küçük okuyucuların miktarı 
150 yi bulacaktır. Noterin gördüğü ve seç· 
tiği resimler gazetemizde 23 Nisan günü 

intioar edecektir. 

Havacılık bahisleri: itaiyanlar saatte 570 Sinema: Haftanın filmleri, t'lrlbi ,... nM>: 

kilometre giden tayyareler yaptılar, mizah Eski bir Osmanlı ftW?Q~esirun slinnet clliiıal 
(Yedinci sayfada> <Doku-ıuncu sayf14cla) 

İstanbulda ölüm endüstr16l (Yazan: Fikret 
Adil), apor 

(8ekbı1Dcl lt.Jf8dM 

----
Çocuk Sl\yfaaı 

COnuncu sayfada 





1.7 Niaan SON POSTA 

Yugoslavya bayram 
gUnleri yaşıyor 

Sayfa 3 

Mecliste dün askeri 
meseleler görüşüldü 
(Başturafı linci sayfadnj gar ve ahırları 757 bin lira keşü bedeli, 

bi tutulup tutulmadıkları hakkındaki Hastahaneler 
sual takriri okunmuş, Finans Bakanı Kırıkkale san'at okulu, Cebeci has· 
Fuat Ağralı cevap vererek, tekaüt ka· tahanesi harici kısmı, bunlar kfunilen 
nununun askeri malullere vermiş oldu· ikmal edilmiştir. Cebeci hastahanesi da 
ğu hak ile mülki malullere vermiş ol- hili ve servis kısmı 9 3 7 de ikmal edi
duğu hak arasında büyük bir fark ol- lecektir. Çorlu hastahanesi 938 de ik· 

mal edilecektir. Haydarpaşa hastahane 
(Baştarafı ı inci sayfada) l lan muhterem Türk devlet adamlarım ilerlemeğe başlamıştır. duğunu söylemiştir. sinin esaslı tamiri 937 de bitecektir. A· 

Dün, refakatlerinde Yugoslav Har · böyle hararetle selfunlayabildiğin~en Bayan ismet lnönü lntaat meri:kan Board hcyetincren satın alınan 
biye Nazırı General Mirmariç ve mü- dolayı müCheyyiç bulunmakta ve Tiırk Bayan ismet İnönü, refakatinde Müteakıben gene General Kazım binaların mukavelesi yapıldı. Muhafız 
nakalat nazırı Melunet Spaho olduğu milletine karşı olan dostluk hislerinin bazı Yugoslav naznların zevcelel'i ve Sevütekin'in askeri emlakin in~a ve alayı kışlası ve ahırları 937 de başla
halde Vrneska Boya kapılarına gi· bütün Yugoslavların kalbinde bu de· Türkiye Elçisinin zevcesi Bayan Ak- tamiri için :l2~tJ, ~ -125 numaralı ka· mak üzere iki senede ikm::ı.l edilecektir. 
den İsmet İnönü ve Rüştü Aras, gece rece derin bir surette yer etmiş oldu· bay olduğu halde, bugün Split yolu ile, nunlar ile verilen tahsisat ile neler ya· 32 inci alayın kışlası da ayni suretle 
saat 1 O da Saray Bosnaya hareket et· ğunu gijsterebildiğinden dolayı büyük kendilerine tahsis edilen «Veliaht Pi- pılacağını ve Cumhuriyet hükumeti- yapılacaktır. Bundan başka daha bir 
Düşlerdir. memnuniyet hissetmektedir. er» lüks gemisine rnkiben Dubro,•nik mizin baş ~ehri olan Ankarada bir kış- çok noktalar vardır. Bunlrın hepsi 240 

Saray Bosnada Belediye meclisi reisinin bu nutkun• 
1
. l la inşası hakkında bir teşebbüs olup ol- senesine kadar realiie edilecek ve da-

y dan Sonra bando ı'sti.klfil marşını çalmıc: ımanına ge ınişlerdir. ha 11...üyu"k bı·r ı·nşaat prog amı ·1 h 
üksek misafirler bu sabah saat 9 · 'ı Dubrovnik otelleri ecnebilerle dolu madığı hakkındaki sual takriri okun· •u r 

1 
e u-

da Saray Bosnaya varmış ve emsalsiz ve lbu marşın son akortlarını sonsuz al muştur. Bunun üzerine söz alan Milli zuru alinize gelinecektir. 
bır tezahüratla karşılanmışlardır. Ci • kış1ar ve cYaşasın Atatürk•, cYaşasın olduğundan, bayan lnömi ve refoka· M d Türkiyede ecnebilerin seyahati 
var köy ve kasabalardan şehre akın e· İnönü» ve cYaşasın Aras» sesleri takip tindeki bayanlar geceyi gemide geçi- ü afaa siyasi müsteşarı Necip Ali Sual takrirlerine karşı verilen bu 
den tdhminen 30 bin kışi, ellerinde eylemiştir. receklerdir. · Küçuka demiştir ki : izahattan sonra Türkiyede ecnebilerin 
.,., · k'l İs t ı· .. ·· ·· l t l ·· ·· R .. t•· A · Siyaı.i Müstes.arın izahatı seyahat ve ikametlerı· hakkındakı· kanu 
.ıurk, Yugoslav bayraklarile yeşil dal- Nihayet, Başve ı me nonu soz a- sme nonu ve uş u ras ~se, 
lar ve çiçekler olduğu halde, milli şar la'bilmiş ve kendisine gerek Belgradda Saray - Bosrmdan Mostar ile Bog:ıpo- «Sayın Saylav General Kazım Se· na müzeyyel 935 numaralı kanunun 
kılarla İsmet İnönünü karşılamış, cYa gerek diğer Yugoslav şehirlerinde gös· toskaya gidecek ve pazar günü Dub· vütekin'in sormuş olduğu sual iki ka- bazı maddelerinin değiştirilmesine ait 
şasın Turkiye, Yaşasın Atatürk» nida· terilen hüsnü kabuller kadar samimi rovnik'e vasıl olacaklardır. nun mevzuuna taalluk etmektedir. Bi- lfıyihanın müzakeresine geçilmiştir. 
larııe Başvekile karşı sevgı ve mubah· ve hararetli olan bu muhteşem hüsnü Dost Başvekil, Bogapotoska Yugo~- risi ::l383 numaralı diğeri de ~-1:!:) nu· Bu münasebetle söz alan Berç Tür
betini izhar etmiştir. kabulden dolayı Saray Bosna halkma lav gemi tezgahlarını ziyaret edecek- maralı kanun mevzularıdır. Birinci ka- ker (Afyon) Ahmet İhsan Tokgöz (Gi-

Dost ve müttefik Türki.yenin Baş· içten teşekkür eylemi§tir. tir. nun mevzuunun taalluk ettiği hüküm- resun), memleket içinde turizmin ve 
\·ek·ı· 1 V l . lcr şunlardır: ve ecnebilerin ikamet şartlaının kolay· 

ı ı i e Hariciye eki ini istikbal e- Başvekil İsmet Inönü, Yugoslavya- Türk donanmasının ziyareti laştırılması yolunda bazı temenniler 
d~nler arasında, münakalat nazın Bay daki seyahatinden dolayı çok mesut ol- Birisi Konya ile Sille arasındaki de· ve. tavsiyelerde bulunmuşlardır. 
Srı..,,ı. l' L k. B 1 d. ı· · ı h Bugün alınan bir habP.re gö.~c Tu'"rk k 'l h · ·ı b ) . ::uıo, va ı u ıç, e e ıye mec ısı re· duğunu, bu seyahatten mükemme a ovı attının tesvıyesı e unun a un- Iç işleri Bakanı ve Parti Genel Sek· 
ısı ile bütün meclis azaları, Saray Bos· tıralar götürdüğünü ve Saray Bosna- donanması, Amiral Şükriı Okan· ·n daki arazinin alınması, Konyada öte· reteri Şükrü Kaya bu mütalealara kar· 
~a rnet:-epolidi, istinaf, temyiz ve di- daki hüsnü kabulün ise zihninde silin· kumandası .:ı.ltında, Bokakotcvsko ile denberi askeri işgal altında bulunan şılık olarak dem~tir ki: 
ger mahkemeler reisleri ile Saray IJos· mez bir hatıra olarak kalacağını bildir- Dubrovnik limanlannı ziyaret edecek· Nümune hastanesinin teferrüat~le ve «Arkadaşları dinledikten sonra bize 
na, bütün' cemiyetlerinin mümessilleri miştir. İsmet İnönü nutkunu Sırpça tir. Türk donanmasını selamlam;ık ü· müştemilatile beraber yani oradaki yapacak 'bir iş kaldı demektir. Ecnebi· 
\·e kadın cemiyetleri heyetleri de bulu- cYaşasın Yugoslavya• diyerek bitir • zere 21 pare top atı!acakt!r. dükkanlar vesairelerle beraber satm a- Ie4i memlekete getirmek iÇin bütün 
nuyordu. miştir. k d tı k ld rdık b k Türk donunmasmın ziyareti habe- lınması ve halen Konyadaki ordu mü- uyu a a ı tan aş a kendileri-

Bele:I. ye reisi söz alarak dost ve müt Bll'lldan sonra muzika, Y~slavya fettLŞ' lig·i tarafından işual edilen bir.a- ne mahsus modern, güzel, bedava otel-
tefik Başvekile hoş geldiniz demiş \'e milli marşını çalmış, müteakıben muh· ri, bütün Dalmaçy·ı hnlkı arasında de- 0 l ler bed 1 k tal k f dl · b' · d nın satın alınması irin 110 bin liranın ' ava 0 an ar açma , o alar 
ŞUnları söylemiı:tir : terem misafirler otomobillere binmiş rın ır sevınç uyan ırnuştu. ~ vemlek mı k t· d 1 k 

'"ll' f f konması ve sonra Merzifondaki Ame· M 1 k t~·e .1:1e .~ ell~-· 0 aştırma ··· 
Bu tarihi şehrin eşiğinde, bütün halk \'e teşekkül eden alay, alkışlamaktan smet nö.ıü ve maiyetleri ayın .k k il .. B d .. . . 1 em e ·e unızın guze ıgıni göstermek, 

namına, muhrerem misafirimizi se • ve heyecanını bağırarak ifade etmek- 20 sinde Ep1it yolu ile Belgrada dö· rı. a~ 0 e1ı ovnr mues esesını kır.t yaptığımız inkılapları kendilerine öğ • 
larnıarım. Saray Bosna, Reisicumhur ten bir dakika fariğ olmıyan halk küt- necek ve 21 Nisan çarşamba gıinü bın ~!r~!a .~a~m almaktır. rtmek için hakikaten çok iyi olurdu. 
Ataturkün yakın mesai arkadaşları o· lesinin ortasında, şehrin sokaklarında Ankaraya hareket edeceklerdir. Uçuncusu, Ankarada muhafız ala- Fakat bugün buna mali vaziyetimiz 
• yı için yetmi:;. bin liralı kbir kışla inşa- müsait olmadığı gibi, idari vaziyetimiz 

Ik e ı• E • • ek · • 'I h •• k ı sı hususudur. de müsait değildir. -.-amıye } rganı IS tı r az 1ng1 te re u om et 1 Bunlardan birincisi tamamile yapıl· Şükrünün Kayanın izahatını mütea-
mıştır. Yani Merzifondakı Bovard mü kıp layihanın bir defa da Ekonomi En-

tah villeri dün çekildi izmir Fuarrna ~:~~:~.·.;,olan kısım ••m•men ·- ~:~~~::.~\~~r::ı!~~:.ndaki 
Konyadaki mesele: Konya belediye· Meclis Pazartesi günü toplanacak • 

86789 numaralı tahvile 30 bin, 30273 numaraya da ı' ş t ,. r a k e d ı' y o r .si ile Müdafaai Milliye Vekaletı ara- tır. 
sında uyuşmclk imkanı bulunmamış \'e D l d 

ıs bin lira isabet etmiştir sonradan çıkan ikinci kanun birinci ka ev et vori atı 
İzmir, 16 (Hususi) - İngiliz hUkfı- nunun hükümlerini esasen ortadan kal 

Ankara lG (A.A.) -- Bugün An- 1:34.7ü8 numc:.raiı tahvile !10') lira, 
lcarada Cumhuriyet Merkez Bankası 137.473 numP.rah tahvile DO!t lira, 
binasında yapılan ikramiyeli yüzde 5 1 fJf>.980 numaralı tahvile !)OH 1ir.:ı, 
f~iz!~ 1 !)33 Ergani istikraz tahvilleri· 161.884 numaraİ: tahvile UO!) lira is.ı-
nın dördüncü amorti ve sek.:zinci ıkra· b I · b 1· d b k ')'-'') . et ey emış ve un ar an aş a - l'· a· 
rnıyeli keşidesinde ikramiye olarak . •) . 
8() -,o,) 1 t h ·ı ''() b. 1. det ayrı numaralı tahvıle ı_n ~·~r !ıra· · o. numara ı a vı e ,l ın ıra, 

30 ?-1·J 1 h ·ı 1- b. ı· lık ikramiye çıkmıştır. ·- ., numara l ta vı e .> ın ıra, 

143.8!)8 numaralı tahvile :i bin lira Ayrıca fi.400 tane tahvil numarası-
19.182 numaraiı tahvile :ı b'.n lira: na amorti isabet etmiştır. 
19G.G78 numarah tahvile :ı bin lira, Keşide listelerinin Merkez Rı:ıka:sı. 
87.370 numaralı tah,•!lc !it)!) lira, iş Bankası, Merkez ve şubelerile Mal 
9G.2Gl numaralı tahv:I.! Ht)~J 1İrt.i. sandıklarından tedariki m ümkündür. 

------~------... --···----------~~--~ 

İş Bankasının 
Lcndra şubesi 

l'v~ uammer Eriş dün akşam 
Londrdya gitti 

İş Bankası Umumi Müdürü Mu· 
6 tnrncr Eriş, dün akşam Semplon eks
Prcsile Londraya hareket etmiştir. 
Muamrner Eriş, iş Bankasının Londra· 
da açacağı şube hakkında tetkiklerde 
hulunacaktır. İş Bankasının Londrada 
bir şube açması Türk • lngiliz sınai 
Ve rnali münasebetlerinin inkişaf et· 
tnekte olduğuna bir delil addedilmek
tedir. Muammer Erişin seyahati iki ay 
kadar sürecek ve bu arada muhteilf 
sınai ve mali işler üzerinde de meş· 
'Rul olacaktır. 

lstanbulda ikinci 
Bir vali muavinliği 
ilıdas ediliyor 

~ Ankara, 16 (Hususi) - İç Bakan
k erkanından bir zat bana şunları 

,.. 1 oy emiştir: 
- fstanbulda İkinci Vali mu· 

tlvinliği ihdası kararlaşmıştır. A· 
çık valiliklerle lstanbul Yali mu· 
ilVininin tayinleri hazirandan son-

• 
ispanyada 
Harbin önüne 
Geçilec~k mi? 
Faris, 16 - İ:spanyada bir ta.vassul 

fikrim matbuat itimadsızlıkla karşıla· 
maktadır. 

Petii Journal gazetesi, bu hususta 
şöyle d;yor: 

«Şimdiki şerait altında tavassut. teh 
tikeli bir hayalden başka birşey değil
dir.• 

Le Jour gazetesi tarafından isticvap 
edilen ıbazı spanyol ricali, şu beyanat· 
ta bulunmll!ilardır: 

cYapılacak tavassuttan müsbet bir 
netice çıkmasına imkan yoktur. Anar -
şistlerle, komünistlerle müzakereye gi 
rişmek mi asla!> 

1'ürk delegesi 
Cebelüttarzkta 

Cebelüttarık 16 (A.A.) - Cebe· 
lüttarıktaki ademi müdahale kontrol
leri şefi Türk zabiti Safüyeddin Daja
da, buraya gelmiştir. 

;:·-y~pıf~~ktı~.' s~~ü;,· ·ı~ı~· ~~ ~·~~~ 
bu zatın tayini mevzuu bahis değildir. 
Gazetelerde yazılan isimler tahminler· 
den ibarettir 

meti, dostluk ıt.ezahürü olmak üzere, dırmıştır. İkinci kanun çıkarken her G Ünden güne 
bu yıl İzmir Enternasyonal fuarına i~· gün daha ziyade artmakta olan askeri 
tirake karar vermiş, kons010s keyfiye- inşaat ihtiyacını daha ziyade tevsi et· F azlalaşı .. ııor 
ti fuar .komitesine bildirmiştir. İngil- , 
terenin lbu hareketi burada memnuni- mek, inşaatı daha planlı ve daha prog

ramlı bir şekilde inkişaf ettirmek mak 
yetle karşılanmıştır. Bu teşebbüs üze· sadiyle bir senede 500 bin lirayı teca
rine geniş bir saha, büyük b!r paviyon vüz etmemek şartiyle Müdafaai Milli· 
yeri ayrıldığı, bunun için hiç bir ücret 

Ankara, 16 (Hususi> - Maliye Ve· 
kclletinden verilen malUmata gÖre ov 
aylık: devlet tahsilatı 1995 72554 liradır 
Bu tahsilatın 187,952,870 lira 1936 Fi-. r k d h ·· k - . . ye Vekillet ine üç milyon liralık ta ah· 

a~rnmı~acagı a n a ar u umete bild - hüt icrasına mezuniyet veriyor. nans yılında tarholunan vergilerden 
tahsil edilmiştir. 1 1619684 lirası da 
geçen seneler vergilerinden olan tah 
silatttır. 

rılrnıştır. B 'k' · k ·b· b. · · y u ı ıncı anun muc! ınce ırıncı 
Sovyet Rusya, ugoslavya, Yunanis- k h'.k"· 1 · ·· f ·h ld ~ 

h 
.. kA tl . d anun u um erı ırnun esı o ugun . 

tan Mısır u ume erı e istirak ede- d 'k. · k .. kAl · · 
cek'ıerini bildirmişlerdir. . an; ıı.:kıncdı an1dun_a gore .ve a etı? ınşa 

.
1 
i t 1· .. - A- . at iJlaK' ın a a ıgı tedbır ve plan şu- 1935 finans yılının ayni aylarına 

d r · kt A niSbetle 1936 finans yılı on aylık tah· Baııvekı sme nonu gustosun yır 

1 

dur: 

~~-· ea·· u~; ~~~az~u·· dykni ayı~-yir· Harp okulu, revir, merbut kıt'a, han silalı 18341824 Ifra fazladır . 
mı ~or un ı ı o uma ~om· =-= =====================-=:::= 
binasının küşadı yapılacaktır. === 

Böy le spor ,,--,-S S ., · l a l ahtan abah.l 
Şeıılf gı o ınaz ! 

Satılık (Baştarafı 1 inci s.-ıyf ada) 

Foto muhabirimiz malbaava dün 1 
b:r mektepte yapılan idma~ şen· 
liklerine ait ve. yukarıya kl~esini koy
duğumuz rcsmı getirdi. Okuyucuları -
mız da görüy-0rlar ki, spor şenliği ya· 
pan, içlerinde birçok zayıf bünyeliler 
de 'bulunması tabıi olan gençler yarı 
bellerine kadar çıplaktırlar. Havaların 
mütebeeddil gittiği bugünlerde gördü
ğünüz şekilde çıplak yapılan idman ha 
reketlcrinin ne dereceye kadar sıhhi o· 
lacağını düşündük ve bu resmi do.kto· 
rumuz İbrahım Zati Öget'e göstererek 
tıp noktasından rnütaleasını sorduk. İş· 
te doktorun fbütün meslekdaslan tara· 
fından işti~~k edileceğinden ·şüphemiz 
olmıyan mutaleası: 

- Ben böyle ibir hareketi mu\·afık 
bulmam. Çünkü eylfıl, teşrinievvel, 
Mart ve Nisan ayları havaların ani de· 
ğişikl"klor yaptığı aylardır. Gündiı.ı:un 
muhtelif saatlerinde ve sab:ıhla akşam 
aı-n.,·nda dereceı hararet far'kları en çok 
ol« 1 c.~ la 1 r. Onun ·çin hekimler, bu 
a)' ara zatürree ayları derler. Bu sc· 
b"p'e herkesin azami derecede kendi
sine dıkkaUı 'bakması, görünen havaya 
a,~:icmmaması lazımdır. 

kızlar 
Anadolu gençlerinden sık sı'k aldığım şikit):;t mektuplarının çoğu kız 

balıa!arı hakkındadır. 

De!.kanlı!ar diyorlar ~:, evıe:ını ek istiyoruz. İşimiz var. Ekmek parası 
çıkarı)'Qruz. Fakat han~ı kızı ıste sdk babası burnumuza bir a:r rlık listesi 
dayıyor. Bir dizı altın. lki inek, se Gciz davar, bir çift öküz ve ~aire .. Bun· 
ları veımeyince kızların. vermiyorlar. Köylük yerler, kasabalar, şehirler 
giıbi değirdir. Delikanlılar askerliğini yapınca ev bark kurmak mecburi . 
yelindcdirler. Halbuki kız babalarının böyle vergi koyar g~bi ağırlık 
istemeleri elimizi b:ığl•yor. Onları böyle kız satar gibi pazarlık etmeleri 
dogru mudur?» 

Deli'kanlılar haklıdırlar. Anadol uda güzel kızı olan babalar onları adeta 
bir piyangQ bileti gibi elle.rinde saklar, mutlak birinci ikramiye vursun 
!kızlarını alacak bir zengin damat çıksın diye beklerler. Bu zengin isterse 
altmış yaşında bir ihtiyar olsun. Zarar yok, yeter ki ağırlık listesini kabul 
etsin. 
Memlekette her yıl birçok delikan Iıyı hapishaneye götüren kız kaçırma 
vak'alarmın en bclli başlı sebebi de budur. Küçük yerlerde bicb'irlerini 
sık sık gören kızlar v~ del:kanlılar gençlik hiS'lerıle sevişiyorlar. E\'len· 
mek ist~y~rlar. Fakat baba!arın elindeki o m€Ş'um ağırlık listesı bfr dalga 
k~.ran gıbı karşılarına ç.~·yor. O zaman her şeyi yenen arzu ve heyecan 
gozleri karartıyor ve delıkanlı kızı !kaçırıyor. Bu arada çok dt>!a kan da 
akıyor, ocaklar da sönÜ)Or Netice bir yeni yuva kurmağa engel olanlar 
bir kaç yuvayı birden y:kmış oluyorlar. 
Kız kaçırma vak'ai:ırını önlemek için hükumet iyi bir düsiince ile 

medeni nikah masrafını kaldırdı. Kız babaları da kızlarıng ;atılık mal 
gözlerile bakmaktan va~ geçerlerse eminim bu kanlı vak'ahr otradan 
~alkacaktır. .'6üriıan Calıit 



Bir Hint valisi \rKaymakamlık 1Jj 21 Ni~a~ Türkiy~d~ 
şehrimize gelecek Dairesindeki Hamıt gecesı 

Hint valilerinden Bay Hamit Ali Mahkemeler taşınıyor Dün Cumhuriyet Halk partisi Ge
ve refikası memleketimizi ziyaret et- Sultanahmet Sulh Hukuk mahke- nel Sekreterliğinden vilayete gel.:!n 
mektedirler. Türk dostu olan Bay Ha- meleri, Adrriye Sarayı yandıktan son bir telgrafla 21 nisan Çarşamba gü-

. Al. f"k b .. H l l ra, Eminönü kaymakamlığının bulun nünün bütün Türkiyede Abdülhak 
mıt ı ve re ı ası ugun a ep yo u d w 8. ~- "d k. G"lbe ky H H . . k , ugu ırı~ecı e ı u ne an anı- amid günü olarak kabul edildiği ve 
ıle v: T oros e~spresıle ~n .aray~ mu- na yerleştirilmişti. Bu mahkemelerin o gün bütün parti, halkevi, spor klüp-

ır 
ıw=:c + ''ttOWii 5W 

Fılmlerln en gllzel ... J\Uçflk aktörlerin en sevımlısi ..• 
9 Yaşlarıııcla jönprümye FHEDDY BAR'l'HOLOMEW 

s• 

Bu hafta SAR A Y sinemasmda 

gösterilmekte olan Fransızca sözln 

KÜCÜKLO~D ., 
Filmini büyükler takdirle ve ktlçUkler l'rnyretle seyrediyorlar. 

BÜYÜK BiR FiLMDE MEŞHL.i BiR ROMAN 
llAveten: FOX .JURNAL en son dünya haberleri. 

Çocuklar için: Hususi 25, dühuliye 20 kuruştur. 

vasalat edecektır. Bay Hamıt Alı, An- Sultanahmette bir binaya nakledil - leri binalarında resmi ve hususi mah-
karada ziyaretlerde bulundu~tan son- mesi takarrür etmiŞtir. Hangi binaya r 
ra şehrimize gelerek Londraya gidecek- na'kledilecekleri bu!!Ünlerde bel1i 0 _ fellerde Hamid için ihtifaller tertip e: 

TAHSİLİ 1 
1 1ÇiN LONDRA YA 'IIAREKE'I' kitabı Memurun 

tir. lacaktır. 0 dilmesi mukarrer olduğu bildirilmiş-! 
Sultanahımet Sulh Hukuklar, eski tir. Bu telgraf üzerine Eminönü Hal

den beş taneydi. Sonradan ikisi lfığ- Halkevinde dün gece tertip edilmiş o· 
volumnuştu. Yeni binaya taşınacak lan Hamid gecesi 21 Nisana tehir edil
birinci, ikinci ve beşinci Sulh Hukuk- miştir. VHayet ve Parti 21 Nisan Ha· 
lardır. Bunların kalemleri ve tebligat mid gününün büyük şairin kıymetile 
büroları da - tabiatile - yeni binaya müteansip bir ehemmiyette olması i
getirtileccktir. çin lazımgelen makamlara emır ver

Şehir işleri: 

Kerestecilerde yeni h al )&pılıyor 

cSon Posta», Sultanahmet Sulh Hu miştir. 

kukların şimdi bulundukları yerin Kü/liir i~leri: 
çok dar, mukassi, karışık olduğuna, " 

Trakya Umumi Müfettl~llğl Haşmüş:ı.
vlri Bay Sabri Öney tarafından uzun 
bir tetkik mahsulü olarak (:\Iemurun ki
tabı) kanunlar serisi adı altında çıkarı
lan kitapların ikincisi olan <Askeri n 
Mülki tekaüt kanunu) n da çıktığı ida -
rehanemize gelen nüshasırıdan aıılaşıldı. 

I BahçE>kapıda Bı · 
rinci Vakıf Hanın· 

da 1 ind katta se -
nelerden beri terzi -
li'k yapan tanınmış 

tcrzi}eıimizden mü
teveffa Hasan Feh
mi oğlu Fikri Üstün 
dalın terzilik tahsili 

Kerestecilerde yapılan ıHal binası
nın ihtiyaca kafi gelmediği için gene 
Kerestecilerde deniz kenarında bir hal 
yaptırılması tekarrür etmiş ve bu iş i
çin icap eden 8.i bin liralık tahsisat 
geçen yııl bütçesine konmuştu. Fakat 
hal binasının yapılacağı sahada bazı 
kısımların istimlaki meselesinde bir ta 
kım en.geller zuhur etmiş ve bu yüz
den halin inşası teahhür etmiştir. Son 
günlerde bu istimlak meselesi halledil-ı 
miştir. Bir kaç güne kadar yeni hal 
münakasaya konacaktır. 

mahkeme salonları ile kalemler ve 
tebligat ıbürolarının biri'birlerine u
za'k bulunduğuna, 6 Nisan tarihli sa
yısındaki •doğru değil mi?» serlev
halı sütununda işaret etmiş, cmahkc· 
me binalarının feci vaziyeti» diye bu 
tam manasile gayri müsait oluşa do· 
kunarak, cTürk Adliyesinin şerefi 
Türk hakiminin sıhhati ve alelfunum 
adaletin menfaati namına bu mahke
melerin daha münasip mahallere kal
dırılmaları, geniş odalara yerleştiril
meleri bir zarurettir. Bu, Adliye Ve
kilimizin önüne koyduğumuz bir rni

Bu kitapta 1683 numaralı tekaiıt ka -
nunu ile tekaüt işlerine ta:ılluk eden bü
tün diğer kanunlar ve bu kanunlara ta
alluk eder Büyük Mlllet Meclisi kararla
rı, tetslrleri, Belediye ve İdarel Hususiye 
Memurlarlle Devlet Demlryolları, Akay, 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü ve ±nhlsar-

Mektep dergileri hakkında ıar Memurlarının tekaütıüklerl hakkın -
bir tamim da'ki kanunlar, Divanı Muhasebat ve 

ve modeller üzerindeki mümarese~ini 
artırmak üzere 15 Nişan 19 3 7 PerşenY 
be günü Londraya hareket etmıştir. 

Kasap ve tavukçu dükkanları 
günde üç defa yıkanacak 

Kasap dükkanlarile tavukçu dük
kanlarında >Şehir suyu bulunan yerler
de şehir suyundan, şehir suyu bulun· ı 
mıyan yerlerde diğer sulardan istifade 
ederek, hu da yoksa kuyu suyu veya I saldir> demişti. 
ima·l edilecek hususi bir depo bulun- Bu neşriyatın, bu kada!" çabuk na
durarak bir musluk açılması ve bu dük· ı zarı dikkate alınmasını ve vaziyetin 
kanların kışın günde bir defa yazın derhal ıslahına girişilmesini memnu
.günde =~ defa yıkanması kararlaştırıl- niyetle ve teşakkürle kaydediyoruz. 
rnıştır. 

Poliste: 
Bir tehdit iddiası 

Akar.•a, sokakta 9 numaralı evde 

Türk - İtalyan 
ticareti 

oturan komisyoncu Lnmael, peynirci ltalyan T :caret Odasında 
Marko tarafından ölümle tehdit edildi-
ğini iddia etmiş, ikisi de müddeiumu- sefir bir nutuk söyledi 
mil iğe sevkedilmişlerdir. Şehrimizdeki İtalyan ticaret odası 

Bir köpek uğruna bir adam senelik toplantısını yapmış ve idare 
yaralandı meclisi1e mürakiplerin raporlarını tns-

Küttür Bakanlığı mekteplerde çı- Şurayi Devletin tekaüt işleri hakkında 

karılan muvakkat ve gayri muvakkat ittihaz ettiği kararlar, hasılı bütün te -
kaüt işlerine alt kanunlar, ıcararlar, ta-

dergilerin matbuat kanununun ()j in- limatıar, emirler, tefslrlerlr. hepsi bir 
ci maddesine tevfikan birer neşriyat araya toplanmıştır. Her memuru aU'ıka-
müdürü bu}unması icap ettigw ini alaka- dar eden bu kitaba 500 sayfa olduğu 

halde 50 kuruş llat konmu~t.ıır. 
darlara bildirmiştir. Bu dergilerden i- --------------......: 
kişer nüshası her çıkışlarında Kültür 
BakanlığJ neşriyat idaresine gönderi
lecektir. 

1 
imtihan mümeyizleri 

Mezbahada Martta kesilen 
hayvanlar 

Mart ayı zarfında İstanbul Mezba
hasında 18,933 karaman, 1,847 dağ
lıç, 228 kıvırcık olm·ak üzere 19998 a
det koyun kesilmiştir. Bundan başka 
131 keçi, 38,815 kuzu, 1,548 öküz, 
81 inek, 273 manda, 208 dana, 205 

Müessese yıeıni elemanlaril1e annesi 
Dilber idaresinde faaliyeti:ıe devam et .. 
mekte olduğunu kıymetli müşterileri~ 
mize haber vermeyi borc biliriz. 

Hasan Fehmi Ter~hanesi müdüril 
Dilberistan Üstündal 

• .......... . •::::m 1 ........... ·~.. • •• .., 

8eyoGlu Fransız T iyatros u 
18 Nisan Pazar akşamı saat 20,4:> te 

KARAKAŞ GECESi 
1 - NAMUS dram ö perde 

2-3 - Halide, Ressam Muazzez :ııo

NOLOG lar 
4 - Komik 1. DUmbUllü KOMEDİ 

bir perde 
.... .-............................. --

Yabancı ve azlık okullarının mezu
niyet imtfüanlarında hazır bulunacak 
mümeyizler Kültür müfettişleri tara
fından tayin olunmuştur. Mümcyizler, 
o mıntakalardaki resmi mektep mual
limlerinden seçilmiştir. Mekteplerin 
imtihan günleri ayrıca tesbit olunacak-

malak, 1 O boğa kesilmiştir. tedir. Bu suretle İstanbul nüfus m~ 
Rami de nüfus memurluğu murluklarının sayısı ·kırk üçe çıkmış .. 

fır. 

Yeni kurulan Rami nahiyesinde tır. Eyüp kaymakamlığı ihtiyaçları da 
bir nüfus memur1luğu teşkil edilmek- temin edilmeğe başlanmıştır. , ______________________ ................ __ ..................... __ :_ 

BiNLERCE FiL - ARSLAN - KAPLAN - 'l' lMSAH vesair vahşi hayvttnlarile 
HARİKALI SERGÜZEŞTLER, AŞKi ve HEYECANLI NEFİS MACERALAR1LE 

Balta gör -
• 

memış or -
manJarın 

hakimi 
Galatada Türlü sokak 10 numara- vip etmiştir. 

da oturan Ahmet Şefik oğlu Bedriyi, Toplantıda İtalyan büyiik elçisi H A K J K j JOHNNY WEISSMULLER 
bir köpek yüzünden Galatada Alider· Karlo Ga.lli ve Türkofia mümessilleri MAUREEN O'SULLlVAN 

men sokağında :J:l numaralı kah~ede de hazır bulunmuşlardır. TÜRKÇE T A R z A N K A ç 1 y o R ŞAHESERLER 
oturan Musa başından ağırca yarala- B.üyük elçi Karlo Calli ~u münase- SÖZLÜ ŞAHESERİ 

mıştrr. Yaralı hastaneye k~dırılmış,betle bir nutuk ~öylemi,, ltalyan İm- ~~~~~=P~P~a~z~a~r~t:es:i~m~a~t~in~e:l:er~d:e:n~~b=a=~~ıy~a:r~a~k~~l~P~E~K~~s:i~n:e:m~a~s~ın:ı~n~z~a~f~e~r~r~e~k~o:r~u:n:u~k~ır~m~~~t~rr~.~~~~~ 
suçlu da bıçağile yakalanmıştır. Tah- paratorluğunun teessiisiinü selamla - ~ 
kikata devam edilmektedir. mış ve Türk - İtalyan ticari anlaşması-

Dün Yenişehirde iki ev yandı nın ahinden mütevellit memnuniye· 
Yenişehir Dereboyu caddesi ] O nu- tini izhar ettikten sonra, sözlerine şöy· 

marada oturan 60 yaşındaki Madam le devam etmiştir: 
Ekdar bakkala gittiği sırada ocaktan Siyasi istikrar sayesinde Türkiye 
sıçrayan kıvılcımlarla döşeme tahtala- iktisadiyatı daima inkışaf etmektedir. 
lan tutuşmuş ve iki odalı evi kamilen Bilhassa Atatürk'ün yüksek idaresi, 
ya11dıktan başka komşusu Yusufun da Başv~kil !smet İn~n~. ve ~rk~daşları
iki odalı evi tamamen kül olmuştur. nın sıyası durendışlıgı bu ınkışaf yo-

ŞAiRi HAMı·o,. 
AZAM m 
İstanbulda 

iPEK ve MELEK 

MİLLi CENAZE 

TÖRENİ 

A NKARA' da 

YENi 

HUSUSiYETİ TÜRKÇE SÖZLÜ 
ve 

HATıRALARI 

İZMİR'de rtLM BUG'DN 

gösteriliyor. ELHAMRA Sinnmalarında 

Bu Millf filmin, memleketimizin her tarafında gösterilmesi için 4 kopya yaptırılmıştır. Acele göstermek isteyen 
sinemaların 1PFK F1LM'e telgrafla müracaatları 

ftfaiye yangının başka yere sira- lunda en büyük amil olmuştur. 
yetine mani olmuştur. Evler sigorta· Türk ricalinin bu meziyetlerini ya- f 
sızdı. dederken şunu da kaydetmek isterim 

ki, ftalyadan fazla hiç kimse bu me
ziyetleri tam kıymetile takdir edemez.» 

Valsler için ••• O peretler için •. • Aşklar için •.• 

Viyan a • • • • • Viyana • • • Dalma Viyana • • • 
MAGDA SCHNEİDER WOLF A LBACH R ETTY - G EORG ALXANDER 

Mü tef errih : -Tramvay varken otomobile 
binilmiyecek 

Elçinin bu nutku sürekli alkıslarla 
karşılanmıştır. ------

Tap u işleri: 

Şehremini Halkevinde konser 
Şehremini Halkevinden: 
Evimizin Ar kolu bu gün saat 21 de piyano 

ile konser verecektir. Üyelerlmlzin davetiye
lerini Halkevlnden almaları rica olunur. ,- Yeni neşriyat 

ViYANA SEVDALA R I 
cazip ve nefis bütün lezzetlerini tattıracaktır. 

SAKARYA sineması nda 
O peret filminde, size operetlerin 

Bu Pazartesi akşamı , ______________________ , ___________________________ !, 
Bugün ~ E L E K sinemasında 

1 - Kral Eğleniyor 2 -
2 büyük, film birden: 

GOnah Gecesi 
KARL BRiSSON - MARRY ELLiS GABY MORLAY 

Tramvay, otobüs, şimendifer, tü· 
ne! gibi fintları muayyen nakil vasıta
larının bulunduğu mıntakalar arasın· 
da memurların vazife dolayısile yap
mış oldukları seyahatlerde otomobil i
le seyahat etmemeleri evvelce bildiril
mişti. Fakat buna rağmen bilhassa ilk 
tedrisat müfettişlerinin Sultanahmet 
ile Alemdar, Galatasaray ile Yenişe

hsır Geceleri - Bize Rus edebiyatından 
hir gihi ıbirbirine yakın semtler arasın· çok güzel örnekler veren Hasan Ali, bu defa Ayrıca Paramount dünya havadisleri ve Şairi Azam HAMID'in milli 
da bile otomobil ile seyahat ettikleri da Aleksandr Pu.şkinin "l\lısır Geceleri11 adlı tarihi ve edebi hatıralar, Türkçe sözlü 

cenaze merasimi, 

anlaşıldığından bu gibi seyahatler için bir eserini türkçemlze çevirmiş bulunuyor. 1====================::=~======================~ Ucuz bir fiyatla satılan bu kltnbı, btltün e-
harcirah verilmemesi, verilen avans- deblyat meraklıları okumalıdırlar. , 
ların da istirdat edilmesi belediyece ~ M~İt~pe 

0

tÜtün ";nstitfuü~d~;;;t 
kararlaştırılmıştır. mektebi ve lise mezunu 14 talebenin 
Y eni tütün ekisperi kursları açılacak gerek nazari ve gerekse ameli bakım-

Kurtlara karşı dişi kaplan... Casusa karşı casus... İşte bu cazip ve aHlkabahş bir mevzuda olan ve 
RENE ST. CYR - JULES BERRY • PlERRE RENİOR tarafından harikulade bir surette yarutılan 

ZEHiRLi SEVDA Memleketimizin tütün ve tütüncü- dan yetiştirilmesine kenni verilmiştir. 

lük vaziyeti gün geçtikçe inkişaf et- Takas komisyonları ~~~===;._;E~m~s:n~ls~iz:._~fi~lı~11~b~u~h:nr~ta:.~S~A~K~A:R~Y~A~.~S~lN~'f:E:M~A~S~I~N~D~1~\~p:a~rl~n~k_:m~u~v~n~f~fa~k~i~y:et~lk~a~z~a~ıı~ı)~·o~r~ . ..i•====ı 
mekte ve bu vaziyet yeni yeni eksper- Takas ·komisyonlarında bazı tadi- il 1

,. 

lere ihtiyaç göstermektedir. lat yapılacaktır. Komisyonlarda bulu- BUGÜN Milano operasının meşhur tenorü Zamanımızın en tatlı sesli ALESSANORO 
inhisarlar İdaresi, evvelce açtığı nan Ziraat Bankası Müdürü yerine T 0 R K mugannisi dünyanın ikinci Karüzosu z·ıli.AN"ı 

Sinemasında 
kurslardan elde ettiği faydaları göz ö- doğrudan doğruya alakadar olan Mer- A K 
nönde tutarak yeniden kurslar açma- kez Bankası Müdürü a7.a olarak hulu
ğa karar vermiştir. Bu cümleden ola- 1 nacaktır. 

S A R K 1 S 1 nıuazam musiki filminde Verdi, Puccini, Giord uıonun en 
,, güzel operalarını, Napoıilen serenatlarını tegaıın· edecektir. 

PAUL UOHBlGER - KAROLA HORN - FITA BENKHOl.<'l<' saat 1 de maine ·-----~ 
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1~K~a~st=am=o~n~u=t=ic~ar~e=ı=od=a~sı~n=ın=1=R~alud~a----~S~ü-li_m_T_ü_rk-le-rı-·n-in_k_u_rd-u-~kl~ar-1 
Bir adam 

garip bir kararı Karısını kesti şehirlerden: Termesos harabesi 
Büyük .k mı yastaki sanayiden kontrol lcalcJırılmış, fakat 

'r köylü sanayiinde kontrol devam ettiriliyor 
kas~a (Hususi)
ll~boı rnonunun, i-
2a Udan başka ka 
sındu T' 

ı Yok;, ıca~:t oda· 
'"! -ur. Dıger ka· 
"Q ardak· 
ti nı . 1 ticari işle 
lar v unıessn aza!ık
nıonuasıtasile Kasta· 
dan te~~ası tarafın· 
'bu k vır olunur ve 
tnonuaz~l.arda Kasta 
kararı ıcaret odası 
lir ~arı tatbik ed"-. ~ast ·ı 
:ret aınonu Tica 

Ve S 
son b· anayi odası 
kuına ır kararile do· 
de sanayii üzerin 

Od:t 
tatbik tarafından 
te ol edilegelmek-
lllür akn ınuayene ve -

a abe\'İ k 1 '!llş'tır 't ~ a dır .. Kaı;tamonuda bir dokuma tezgahı 

Palu (Hususi) - Palunun Karaçor 
nahiye.sinin Akçakent köyi.inden Ömer 
oğlu MuhaPrem adında birisi kendi ka· 
rısını bıçakla boğazlıyarak tenha bir 
dereye gömımüŞtür. Aradan iki ay ka • 
dar bir zaman geçtikten ~nra yolcular 
tarafından açıkta olarak bulunmuş ve 
hemen zabıtaya haber verilmiştiı. Ya· 
pılan tahkıkattan sonra kocası y&kalan· 
mış ve hatta bıçağı da cesedinin yanın· 
da bulunmuş ve katil kocası inkar ede· 
memiştir. Suçlu koca tevkif cdilmiş:tir. 

Murat suyu 
Kabarıyor 
Palu (Hususi) - Murat nehri yarım 

metre yükselmiştir. Bu sebeple Elaziz· 
Palu hududundaki kayık vesaiti tama· 
men durmuştur. Ancak Murat kenarı
nı ta!kiben yol nakliyatı yapılmaktadır. 
Bugünlerde henüz yeni ba~!ıyarı köp· 
rünün temel inşaatı da bir kaç giin de· 
vam eden yağmurların yüzünden tehir 
edilmiştir. 

Yağmurun tesirile şehir ;çerisinde 
bir han yııkılmı.ş ve fa'kat nüfusça ;o-..a· 
yiat olınamı~tır. Yalnız içinde bir bey
gir ve bir de merkep kalmı~tır. 

Ü\i b~~e osyada bine ve Kastamonuda para ücret almakta ve masnuatı dam • 
~u tez.,ahtkın dokuma tezgahı vardır. galamakta idi. Bir top kaput veya yel· 
llnaı \~ .arda kaput ve yelken bezleri ken bezinin fiatı 350-800 kuruştan iba· 
~kted· cıv~r vilayeficre ihraç edil • ret bulunmasına göre, mensucatın öl· 
l~ top~ Bır tezgfilıın haftada vasati çüye göre olmasını ve hileli yapılma • 
r<>re her ~P~t bezi imal edebileceğine masını temin eden ve netice itibarile 
buı sened ık~. nıe.~kezdeki üç bin tezga· vilayet ihracatının piyasada iyi tutuı- Aksaraym elektrik işi 
~ği a ~ uç yu2 bin top bez imal e • masını istihdaf eyliyen muayene ve Aksaray (Hususi) - Azmi milli 

'l" n aşılmaktadır. murakabeye mukabil yirmi paralık bir Türk anonim şirketi senelik toplantı· 
1...~ ıcaret Odası bu ücret alınması pek de çok görülecek sını ve buna zamimeten bir de fevka-
~Ye muayene ve mura· b" ü:k 11 f' t 1 d 

h lllu.kabu bir top bezden yirmi 1~""m eh eflı~e 0 a~alz ı .. d .. 
1 

. iade içtimamı Ankarada Ziraat bankası 
r ı --.. ···-·~· ·- ··---- ~n tu a ıgı ve a l er ırı em~yen binasında aktetmiş ve bu içtimada ev· a uda 3 seneıı·k noktası şurasıdır k'~ memlekette gün. velce vukubulan zarar ve tesis masra

den güne inkişafı beklenen dokuma sa· 

h• • nayiinden bu kontrolu kaldıran Tica - fı fazlasına mukabil sermayenin % 40 
l>a[ Jr CIDa yet ret odası, bir kaç köyde dokunmakta 0 • nın tenkisine ve hissedarlara ~):l7 A • 

,
1 
u (liususi) _ Bundan .. lan ve bir topu nihayet doksan kuru - ğustosunda % 5 kar dağıtılmasına ka-

fen :alunun Cim.şidye mah ~f ~en~ şa satılıp hemen hemen köylü tarafın· -rar verilmiştir. 
ier· liuseyin 

0 
wl M t f ~a esı~ dan istihlak edilen yerli kaba bezlerle, Aksarayın elektrik tenviratını bir 

ı t1i g u us a a n .. mı dı - d ·· t ~.,_t ·b t b ı · · ·· · · "°'-' ÇQ Vi(!in k.. .. . d - mevcu uyuz ezgcı.u anı are u unan amtıyaza mustenıt olmaksızın bu şır 
'1;1.Je k ""' oyu cıvJrın ~ hır de· beh · l 50 400 k d 
bir Çu ~l'lla ile öldürülmüş, cesedi de vt el Terı k.uşakl urudş arasın a sa • ·ket . i~re etmekte. olduğundan tenvi-

\ al iç . . .. .. ı an osya arın an muayene ırat ımtıyazına sahıp olan Aksaray be· 
~ bir erısıne konularak gorun · ücreti istifasını devam ettirmekte bu· 1 d. . .1 3 .. d · . . .. 
ıuı,ı- Yerde sakl ı ş· d. 

1 
· e ıyesı ı e ay ıçm e ımtıyaz ısının 

~r Ya anmış.ı. ım ıye unmuş-tur. L 11. • • 1 •. ~ J !Ah' · 
ilet· Pılan ince ve der· t hk'k t v·ı~ t h . ten ··h·m b. t na ı 1çın mec ısı Kiareye sa a ıy~t ve-

ıces· ın e ı a ı aye e arıç mu ı ır serve .1 . . T h 
\an .ınde bu cinau ı· p · B · getiren büvük d kuma işini muayene· rı mıştır. oplantıya mura has olarak 

aşırer .,e ı aıu!'lun esı· " o . . k d tk k C Ak 
ilin Ya !0 den Hacı Ahmet oğlu Ali . den azade bıraktıktan sonra, köylünün ·ıştı~a e ,e~. a~ma ~m ... ~nap ~u, 
kikat Plıgı zanned·ı k 'd t h ve bir kaç fakir esnafın bu müsaade • ·hazıne vekılı Alı Nacı Gurun, beledıye 

a b ı ere yenı en a • . • . . M h' . p k bel d. 
aşlanmıştır. den istifade etıtirilmemesınde hıç bir reısı u ıttın ere ve e ıye azası 

il . sebep ve hikmet görmiyoruz. Şinasi Aksaraya avdet etmişlerdir .. 
"'er 

•nos fabrikası 30 ağustosta 
nu açılacak 

to~.t.ı~\, (l:i':18usi) - Bu sene 120 bin 
l'inos f bierınos aşısı yapıiacaktır. Me-
lr a l'ik 
ın kııo 1\1: ~1 açılınca fab:ikada 300 

Çorluda 
Çorludan yazıl .. 

dığına göre Halke· 
vinin bütün kolları 

Halk evi faaliyeti 

Milattan evvel Antalya civarına Türk kabilele
rinden ~ülimlerin geldikleri ve oralarda oturduklan 

tespit edilmiş 
Antalya (Hususi) - Antalyada· 

ki T ermesos 'harabesi Pisidya kıtasına 
ait ve Korkudeli şosesi üzerinde bulu
nan «Yenice kahve» yakınındadır. 

Kahveden itibaren başlayan yoku
~u tırmanmak şartile ıharabeye ancak 
bir buçuk saatte çıkılabilir. Deniz se
viyesinden lOJO metre yüksek bir te· 
pe üzerinde kurulmuş olan b•J harabe· 
de pek leziz bir su vardır. 

Bu şehir o kadar eskidir ki tarihi 
malum değildir. Eski Yunanlıların bu
raya geldiklerinde bu şehir mevcut ol-.............................................................. 

İzmir Fuarında . 
iş Bankası 

• 
pavıyonu 

Ankara 16 ( Hususi ) - Tür -
kiye iş Bankasının bu yıl lzmir 
enternasyonal fuarında yaptıracağı pa-

bulunuyor 

viyon için şöhret kazanmış ecnebi mi· Antalya gençleri Termesoı harabelerinde 
marlara müracaat edilmiştir. Ecnebi d 

· l 1 b. 1 uğunu ve ahalisinin Yunanilerle mu· 
mımar ar' a ır ikte kabiliyet ve istidat· 

harebe ettiklerini tarihler yazmakta· 
!arını eserlerile isbat etmiş genç mi-

l 
dır. Pek eski bir zamanda burada Türk 

mar arımıza da baş vurulmuş ve ken· 
d 'l · d ~ kabilelerinden Sülimlerin oturdukları 

ı erın en pıan nümuneleri istenmi~· 
Y tesbit edilmiştir. Fakat seken esinin ne 

tir. Bu nümuneler ay sonuna kadar • 
sebebe mebni ve hangi tarihte burası· 

Banka merkezine gelmiş bulunacak, 
nı terkettiği meçhul kalmaktadır. Sel

içinden bir tanesi seçilecektir. 
t çukiler bu hı. valiyi istila ettiklerinde 

Türkiye ş Bankası paviyonunun b ·-· . . . . 
t · · · d ·· h l d' uranın adı geçmedıgı gıbı ehlısalıp 
anzım ısı e mute assıs ara tev ı e· 

d'l k · . . . ordularının T oros üzerinden geçtiği 
ı ece ve pavıyonun sergının en mu- l d d b · · 

f k 
.. . .. . . . zaman ar a a urasının ısınıoe tosa-

va ı ve mustesna hır koşesını teşkıl d .. f d'l · d h k l k 
etmesi temin olunacaktır. d~I ~ ı lme:nesı a a ço evve ter e· 

. ı mış o dugu zannını vermektedir 
Banka pavıyonunda bu değerli mü M'lAdd .,.,., • B': ··k 

· · '~k ı a an ""'' sene evveı uyu 
essesemızın a.ıa adar bulunduğu en- J k d b · ·· · · · · 
d .. t · b l · · . l" h' s en er u mamurenın şohretını ışıte-

us rı şu e erının mamu atı te:-ı ır e- k b' b h'. · d 
d

.l k ' re ızzat uraya ucum etmıı::se e 
ı ece ve ayrıca bankacılık sah<ısında k · · · k ~ · 

başardığı işler ve bu arada büviik ta· se .endesının şecff ıakne mlu avemekt, netı· 
f h 

. · cesın e muva a o amıyara avdet 
sarru areketı; resim ve levhalarla · · A . • 

l d l k 
etmıştır. zamet ve esen snn at dere-

can an ırı aca tır . 
· cesı mevcut harabesinden anlaşılan bu 

İnönü Türkkuş-u 'k:unpı 

Bursa (Hususi> - Bn sen" İnbnünde a -
çılncak Türkkuşu tatblkıı.t.ı için ;ınzırlıklarıı. 

başlanmıştır. Türkkuşu muallimlerinden Ab
dürrahmıı.n, Ekrem, Rüştü bur~yn gelerek 
Gazi stıı.dyomundıı., derslere başlnmışlıı.l'dır. 

İmralı hapishanesi miiıliirlügü 
Bursa (Hususi) - Siirt cumhuriyeti müd-l.acaktı erınos yapağis! hulunduru· faaliyete getirilmiş· 

3Q a· r. :Fabrikan ·· · · tir. En fazla faali • gu~to ın açııma lorenının 
sta alınası muhtemeldir. yet gösteren temsil 

ve bando koludur. 
Bando ve temsil kol 
lan köylere kadar 
giderek müsame · 
re vermektedirler. 

1 
deiumuıni muavini Koınal İmrnlı baplsha -
nesi müdürlüğüne tayin olumrıuştur. İınrıı.
lıdaki hapishane Adliye VckO.leUne bağlı 

metruk şehre ancak ((Yenice kahve
.sile» ((Maçana» boğazından çıkılabilir 
Harabede bina ankazı ve pek cesim 
mezar sandukalarının adedi hesapsız
dır. Çok güzel sarnıçlar, müteaddit 
mabedler a"kazı, güzel işlenmiş kapı· 
lar, metin duvarlar, yerde yatan pek 
çok sütunlar, jimnaziyum, tiyatro, o

deon görülmeğe değer eserlerdendir. 
Ne yazıktır ki bu mühim harabenin 
yolsuzluk yüzünden ziyareti müşkül
dür. in .. 

tsk 0nUnde at koşuları 
Pa \!şehir (H " Zar g· .. ususı) - 2 mayıs 937 
l'urk li unu İnönü Türkkuşu sahasında 
Canın h~va Rurumu başkanı Fuat Bul· 
ltııa ~ınayelerinde Bilecik valisi Ali 

rllın:ları aYm riyasetlerinde hayır ku • 
~e ~hı· ınenfaatine büyük at yarışları 

b_ ıvan .. • 
.. l"Ogra gureşlcri yapılacaktır. 

tt.':ı· lllda ta .. ' t h ··ı '"' linçlü y, sura , ta ammu , 
hre ta merkep koşuları ile bir tay -
h~ rafından .. t . 
"taşut gos erış hareketleri ve 
de va.w atlanıalnrı, pehlivan güreşleri 

'\.llr, 

Misinli köyünde 
verilen müsamere • 
de köylüler pek 
büyük bir alaka ile 
temsil edilen Mavi Çorlu Halkevi temsil grupu 
Yıldırım piyesini seyretmişler ve kasa· seyredi:lmiştir. Bando muallimi Mus
bada da ordu evinde iki gece temsil e· tafa tarafından da piyes sonunda bir 
dilen (Aşkın manası} adındaki piyes konser verilmiş piyes ve konser neş' e 
memurin ve halk tarafından seve seve ve alkış içinde sona ermiştir. 

P•zar Ola Hasan Bey Diyor Ki : 

bundan epey 
birç,ok şeyler 

- Bütün bu söyledikleri 
olmuş. 

- Bir söylediği daha 
varmış. 2000 senesinde kı· 
yamet kopacak demiş. 

Hasan Bey - Desene İs· 
panya ihtilalinin bitmesine 
daha altmı.ş üç sene var. 

rnüstakll olarnk idare olunacnkt:r. 
Su Şf'hrinde kar yağdt 

Suşehri (Hususi} - Hnvalnr lSınmış ve 
bahar gelmiş oldu~u halde dün gece başlı -
yan ynğmur sabaha karşı knr:ı ccvirmlştlr. 

Meyva ağaçlarının yanmasından korkul -
maktadır. 

Suşehrinde sünnet düğünü 
Suşehri (Hususi) - 23 nisan çocuk bay -

ramında yetim yavrulara parasız bir sünnet 

1 
düğünü tertip edilmiştir. 

Hırsız mektep hadcme-ıl 
Sındırgı mususil - İkinc~ mektep ha -

demesi İsmail, babası Mehrr..et tarafından 
iğfal edilerek mektepte çocuklara alt kum
barayı açarak içindeki 31 Urnyı çalmıştır. 
Bil~hare yapılan araştırmada İsmaU yaka
lanarak adliyeye teslim olunmu~tur. 

Söğütte kar yağılı 
Söğüt mususil - Kasabıı.mız c!vanndakl 

Oündüibey dağlarına kesif bir kar tabakası 
göri.ilmüstür. Pazara müşkülatla gelen köy
lUler dağda 20 santim kar olduğunu söyle -
rnektedirler. Zürra yağınurl:ırın yağmasın

dan memnun iken karın yıı.ğnıası zürraı dü
şündürmektedir. 

Borsada bir adam '.\':mnra!c (ilrlü 
Bursa <Hususi) - Hnlı köylü aıtmı'i yaşın

dnkl gözleri görmiyen İbrnhiın adında biri 
ateş yakarken sıçrıyan nte~ıerlc bir l:nç ye
rinden ağır surette yanmıştır. Znvnllı 1htı
ynr buradaki hastaneye getkllmio::sc de aldı
C\'ı yaralara dnyanamıynrak ölmfü;tur. 

:.'\Ienifon ııaıkcvi ba~kanlıı;-ı 
MerzUon (Hususil - Halke' i başknnı dok

tol' Hakkı Şarmnn hüküınet doktorluğuna 
tayin edilmiş, bunun için riyasetten ayni -
mıştır. Yerine mualllm İskender H:\kl En -
gin seçilmiştir. 

Gazeteleri=---:: 
Okurken 

CUMHURİYET - Apartıman in· 
şaatı yasak mı edı1ecek ? 

- Mimarlar dü~ünsün, yanlış söy· 
lediın; doktorlar düşünsün, gene 
yanlış söyledim; apartıman kiraları 

bir misli artacağı için npartıman ki· 
racıları düşünsün! 

KURUN - Gülle kaWıran sinek 
- Bu da birşey mi"?.. Geçen yaz 

o sinek koca bır Şişliyi yerinden lul
dırmıştı. 
AKŞAl\1 - Galatasaray ve Fe • 

nerbahçe takımları sahaya nasıl çı· 
kacaklar? 

- Onu bilmek için spor muharrirı.i 
olmak lazım değıl. Ama söyle baka· 
lım, sahadan nasıl çıkacaklar? 

AÇIKSÖZ - Haksız alınan para· 
lar gerı \'erilecek mi? 

- Para haksız abndıysa cmi• si 
ne oluyor? 

SON TELGRAF - ·fstanbuJda 
herkes günde yüz gram et yiyor. 

- Ne mikdarı keçi eti? .. 



Hidiseler 
Raf$ısand 

Zabıt katibine rüşvet 
verirken yakalanan suçlu 

Kab"'hat kimin? 
Bu millet kitap okumuyor. 
Kitapçı böyle söylüyor. 
Muharrir böyle söylüyor. 
Herkc-s böyle söylüyor. 
Bu millet de inkar etin.yor. 
- E\'et, d 'yor; kitap okumuyorum. 
Okutmak için çare arıyorlar. Onnik lplikçiyan dünkü muh&kemcde hastalığını ileri 

sürerek müdafaasını yapamıyacağını söyledigi iç~n 
duruşma başka bir güne bırakddı 

- Şöyle yapalım! 

D:y'Orlar. 
- Böyle yapalım! 

Birkaç gün önce. Alemdar caddesin- da, ·bu zabıt kitibi Avninin yanına gidiyor, Diyorlar. Fakat gene dönüyor, dola· 
ide bir cürm~ meşhut yapılır. ş, dördün 1 doıyadaki bazı evrakı tetkık etmek isti- şıyor: 
cü cezada cÜnyon• sigorta sirketini do yordum. Bunıı şahsan hakkım vardır. l-lal- - Bu millet kitap okumuyor. 
ianıdırmaktan duruşması yapılanlardan 1 buki Avni, miiJkülit çıkarıyor, «siz ne ge- Sözüne geliyorlar. 
Onnik İpUkciyan, dördüncü ceza zabıt ! liyorsunuz? Vekiliniz var, yalı> falan dj. - Ne yapsak bu millet okumuyor. 
katipl~rınden Avn ye rwşvet vermeğe 1 yordu. Ben dJ: «vekilim de bakabilir, ben * 
teşel:i>üsten gene dördüncü cezaya ve· de; herkes, dosyasına bakmakta hür ve Kadın çocuğunun ycmeK yemediğin· 
rilereık tevkif olunmuştu. serbesttirlıı diyordum. den şikayet eder imiş: 

Meşhud auç kanununa zöre yapılan du- Geçende, sokakta rastladım, bana <<sen, - Yemek yemiyor~ 
nıpnada, siaorta dava11 dosyasındaki auç benim yüzüme bak. Ben sana faydalı ola- Dermiş, teşhisler koyarla!.·, ilaçlar ta· 
delili .. yılan iki iatidayı imha ettirmek bilirim lı> dedi. Ne demek istediğini anlıya- rif ederler, sonradan gene sorarlarmış: 
mak .. düe zabıt katibi Avniye l 00 lira rüt· madım. Hadise günü de, ben iddia <.yledi- - Çocuğun yemek yiyor mu? 
vet vermeie teıebbüaü. müddeiumumilik ği gibi onun evine gitm.edun. Sokakta rast· - Yem:yor. 
.. bit ıörmüt, 'Onnik lplikçiyana ceza iate· !adım ve.... Birine merak olmuş: 
mi._ duru-anın devamı. müdafaaya kal- On 1, l li'- · h t •• .• .• - Şu çocuğa yemek verilirken bir 

7' ..-- r. p &Çıyan. ra a sız gorunuyor, .. . 
1 

mıştL güçlükle söz söylüyordu. Bu aralık. yerine j' goreYlil?. . . v. 
Dün öğleden sonraki ce)aeye, mevkuf oturdu. ve <lhastayım. müdafaama devam ~U~a y~-ek verı~~~ z:~a~ yanı· 

getirildi. Yanıaıra yeni tuttuğu veltil de gel- edemiyeceğimh> diyerek, suttu. 1 na ~tJniş._Bır d.~ ~e gorsun .. Ikı yaşı~
di. Onnik lplikçiyan, hadiseye dair müda- Hey' et. kısa bir müzakereyi müteakıp, dakı çocugun onune koskocarn:n vbır 
faa yoJlu .öz aöyliyeceiinden bahisle, töy· Onnik lplikçiyanın rahatsızlığı üzerine, du- parç~. ~nna kon~UJ· Çocu :rı; 
le dedi: ruşmanın 21 nisan çarşamba günü saat na goturuyor, yemege ugıaşıyor, 3 3 

- Sigorta davuı dolayısile arada sıra- 14 e bırakıldığını bildirdi. bir türlü dişi. kesip te y~yerniyomıuş. 
Bu hali görür görmez: 

Cıımhıırlget - .Açılı SIJz 
Da11ası biti l 

«Açık Söz» ve «Cumhuriyet» gazete· 
leri arasındaki karşılıklı neşriyat davaları, 
l.tanbul Asliye ceza bakyerinde dün sa
bah neticelendi. 

Hey' et, tıCumhuriyeht ia dava ettikle
rinden Karikatürist Ediple Muhanir Niza
mettin Nazifin beraetlerini kararlaıtırdı. 

«Açık Sözıı neşriyat Müdürü Et(m izzet 
Benicenin 6 ay hapsine karclr verdi; fakat 
kendisine karşı da ((Cumhuriyet ıi de ha
karet yollu yazılar çıktığından, bu mahku
miyeti düşür~ ((Cumhuriyet•> neşriyat 

Müdürü Hikmete de 6 ay ceza kesilmesine, 
ancak f'Açık Söz »neşriyatı cezayı azaltıcı 
sebep teşkil ett!iind~n. müddetin 2 aya in
dirilmesine ve kendisinin evveke hiç ·za
landınlmamtt bulunmam ve hüanü bali aö
zctilerek. ba cezanın teciline hükmetti. 

Yedi yıllık bir dawa tekrar 
mtJddeiumumiliğe iade edildi 

lsviçreli bir icra 
Mütehassısı gelecek 

- Anlaşıldı. demiş, kabahat çocuk· 
ta değilmiş, yiyecekte imış. 

* Geçenlerde icrada yapılması tasarla· Birine merak olsa da : 
nan ıslibattan hah.etmiştik. Bu arada, bil- - Bu milletin okumadığı kitapları 
hassa iş sahiplerinin uzak mesafeler geç- bir göreyim. 
mek suretile iı takibinde uğradıkları güç- Dese ve görse; gördükten ronra aca-
lüklerin iinüne geçilmesi düşünüldüğünü, ba O da: 
icra dairelerinin semt semt ayrılması gö· - Anlaşıldı, kabahat millette değil, 
zetildiıiini de yazmıttık. ! kitapta imiş! diyecek mi? 

İMSET 

Bir avukat hakkında cezai 
Bu mıntaka usulü, en uygun şekilde lı:

viçrede tatbik edilmektedir. Bu itibarla, 
oradan bir mütehassıs getirilmesi karan 
kat"ileşmiştir. Bu mütehassısı, l<Hatayıı ifi I kr rar verildi 
dolayısHe Cenevreye giden hey' ete dahil f 

1 dı. .. . I ki Adi' , stanbul Barosu azasından Musevi Şe-o an a ı muşavn er seçece er ve ıye . 
V kA l . b''d' Lı d' J kıp Adut, baro inzibat meclisinin kaHrile e a etme ı; ıreceır..ıer ır. .. . 

1 . 1. .. h . . . avukatlıktan bır sene nıuddetle menedıl· 
svıçre ı mule asaısın mayıs ayı ıçerı~ın· 

ı mittir. de stanbula ıclmesi ve iııe başlamaa• kuv-
HaUında. bir sene müddetle men' kavetle muhtemeldir. 

rarı verilmit olmak), beraber, bu karara 
T ıbbt Adhdeki sahteklrhk 

tahk!kab 
itiraz hakkı mevcuttur. Bu itiraz da aiır ce-

1 
za hakyerine ;ıüracaatla yapılar. Eğer ağır 
ceza, invbat meclisinin verdiği kararı tas· 

Sa. ht.e rapor mes .. e.l.es·i·-··etrafın~a.,. Adli 1 dik eder.se, karar lı:at'iletir. ve. alakadar a-7 seneden fazla bir mi.iddettenbeıi ba- _ -
tıb ıtlerı urn.ım mudurlugu başkatJbı Ra- vukat, bır sene müddetle b1Ç hır mahkeme· 

kılan bir i.kin davası vardır ki. fİmdiye ka 
dar muhtelif aafhalar seçirmit. davanın a
çıhı zamanında SO ye yakın erkek ve ka: 
dın davaya dahilken, bunların Hyısı m•h
telif ıebeplerle haylıdan haylıya azalmış· 
tır: Af kanunundan İstifade, ölüm YUkuu 
v. L muhtelif sebeplerle. ... 

Bu iakln suiialimali davam. daha bit· 
memiftir. Aiır cezada dün a4;ılan cel.ede. 
kadınlı. erkeltli 9 kiti hazırdı. O.ruşma 
gıyaplannda yapılanlar da. 20 ye ~akın
dır. 

Dünkü ce)aede, hey' et, bu davaya dahli 
bulananlardan memur olanlar memurin mu 
hakemat kanununa göre lüzumu muhakem-: 
\aran aldıkları halde, memur olmıyanlar 

hakkında usulen iıtintak dairesince son tah
kikat açılma kararı verilmemiş bul•Jnduiu 

if hakkında müddeiumumi muavınlerinden 1 ye girip, daYa takip edemez. 
Sabri tarafından yapılan ve fezlekesi de ya Men' karan, dün akşams kadar baro
zılan tahkikat dosyası, Adliye V ek.aletine j ca müddium;miliie tebliğ edilmit dcğjl
ıö~derilmi~. bul~nmalt~~~ır. Adliye ~~ki- I di. Böyle bir t=blii ~uunda. u.ılen, müd
lettnden muddeıumumılıge ~elecelr. ış ara deiumumililı: k~fiyetJ mahkemelere ta-
söre: kanuni muamele yürüyecektir. tamim edecek.tir. 

Tahkikat dosyunıuı Vekaletçe tetki-
kinin ve yapıhnasa serek kanuni merui
min ay aonul\& kadar teltmillenmesi. kuv
vetle muhtemel görülmelttedir. 

kaydile, dosyayı müddiamumiliie geri 1 
y ollaırv:"'lr. 

Dosya. müddeiumumilik\e iltinta'k da
irelerinden biıi,ne verilerf"k memur olmı· 
yanlar hakkında da karar abndıktan IOn· 
ıa, dava tekrv ağır cezaya gelecektir. 

---···-·········---··--.. --.......... ,_ ... ____ _ 

-<;ÖNÜL iSLERI 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
ESki.şehirde oturan bay cO. T.a 

di)"Or ki: 
Bir genç kızla aramda göz aşına • 

lığı oldu. Yekdiğerim~ze uzaktan 
baduşmalkla vakıt geçiriyoruz. Karşı· 
laşnaya bir türlü imkin buJamıyo • 
ruz, ne yapalım?• 

Bu okuyucuma kısaca: 
- BeceriksiZlikten kurtulmak la· 

zım, di~ Sizde hayal kuvveti 
denilen şeyden hiç mi eser yok. İn -
san bin lfü vesile icat eder, biraz dü· 
şününüz kati! 

daha iy'i tanıyınca seveceğim, bir 
tahmin ettiğ'im meyil ba~ladı. Evlen 
yo1ladım, kabul etti. Ve bende de 
tahmin ettiğim mefil ba§'.ladı. Evlen· 
meye karar verdim. Teklif ettim, 
Tahminim hilafına bu teklif: 

- Olamaz, cevabile karşılandı. 
Acaba sebebi ne? 

* Bu okuyucuma söyliyeceğim şey 
de şu: 

- Gönül işlerinde iyice tecrübe 
sahibi olmaklığıma rağmen tanıma
dığım insanların kalblerini uzaktan 
okuya.bilmek maharetine henüz er • 
miş değilim. Sizi tatmin edemiyece-

* ğim. Fakat genç kızlann red cevap-
Hayreboluda oturan bay J. F. J. lannın altında biraz naz bulunması 

Qİn de derdi başka: • yüzde 75 olarak kabul edilmiş bir 
Mahallemize yeni taşınan bir genç ihtimaldir. Biraz ısrar ediniz. 

ltıZ hoşuma gitti, sandım ki kendisini TEYZE 

Sagda: 7. ı o yaşlarındaki çocuklar 
çin mevsimlik manto. Yakasının, cep· 
ıerinin, kol kapaklarının ken3nna ve 
(sentür) ün üzerine (pikür yapılmıştır. 

Solda: Daha küçük çocuklar için şık 
bir man1o. Yakası yuvarlak, ve kaPa -
lıdır. Ön ve arkada robası var. Robanın 
altına (pens) ler yapılmış. Ceplerle, 
göğsün iliklenişi orijinal bir şekilde • 
<lir. 

Kocasını gelini ile 
öpüşürken görerek 
öldüren ihtiyar kadın 

Elli yedi yaşındaki suçlu kadının muhakemesi P 
günün meselesi halini aldı 

Paris (Hususi) - Kadm ) 7 yaşın • 
da ... Gelinini ve kocasını, bir arada ya· 
kalıyarak vurmuş... Adliye sarayının 
koridorunda halk birikmiş. Ru meraklı 
davanın saflıa safha açılacak esrarını 

dinlemek için herkes oraya gelm;ş. 
Ziller çaldı. Jüri azalan oturdular, 

heyeti hakime geldi. Yandaki odadan 
mücrimi getirdiler. 
Kadın siyah matem elbiseleri t>I • 

miş, yüzünü gene siyah bir tülle ört • 
rnüştü. 

Koridorlarda dağınık duran halk 
mahkeme salonunu tarnamiıe doldur • 
muştu. 

Mahkeme reisi kadının avukatına: • 
- Söyleyiniz, dedi. 
Ortalıkta bir dakika süren b\r ölü 

sükfıneti peyda oldu. Bu ölü sükfuıet.i.· 
ni avuka'tm ağır ağır açılan ve perde 
perde yükselen sesi yırttı. Avukat: 

- Muhterem jüri heyeti diyordu. 
Biliyorsunuz ki mücrimleri iki bü • 

yük kısma aymnak mümkündür. Ba • 
zıları, ~ mücrimdir. Dijerleri Katil kadın 
ise tesadüfen mücrim olmuş insanlar- tı. Kızı ben de kocam da beğenıni 
dır. Bir gün, zannedersem ~ 

Benim müekikilem de işte bunlardan dan iki yıl evveldi. Gelinim rahatsı' 
biridir. Müekkilem, tesadfıfün ve sui· lanmış ve yazın deniz kenarına gi 
tal~hin zebun ettiği mvallı bir kadın • ğe meCbur olmuştu. 
dır. Onu kiyotinin altına ve d:ıba fe • Oğlum yeni girdiği işte göze gö 
nası hapishane höcrelerine hiç bir vic· mek için vazifesini terkedememek ~ 
dan atmağa cesaret edemiyeceldir. tırannda idi. Gelinime kocam ref 

Bu sırada kadının birden bire ayağa edecekti. Buna karşı oğlum bir şey 
kalktığı ve avukatın sözünü kestiği gö- lemedi. Benim de aklıma bir !en 
rüldü. gelmedi. 

- Ünlü başkan dedi, müsaade roer- Tedavi müddeti bitip te av-det et 
seniz bir şey söylemek istiyorum. leri zaman hepimiz sevindik. Ben )lıf 

G0rüyorsunuz ki avukat rnüekki- cama, oğlum kansına kavuşmuştu. 
lesini, mücrimi, yani beni müdafaa et· linirn sthhatçe hayli iyileşm:ş, ve ~ 
mck için ne kadar boş laflar söylüyor. :t:elleşmişti. Bir kadın için en ağır 
Dili dolaşıyor. Nazariye.erden istim • kim ne derse desin, artık ihtiyarla 
da:t ediyor. Ben söyliyeceğim. kendi nın genç kocasının yanında ~öze 
müdafaamı kendim yapacağım.. Be • zükrnez bir hale geldiğinin yüzüne 
nim müdafaam, hakikattir. rulmasıdır. 

Avukat buna itiraz etti. Kocamın beni ihmal ettiğini, an~ı~ 
Reis sağındaki ve solundak! azalar· dum. GülüŞlerinde, nevazişl~r:nde 

la kısa bir muhavereden sonra şu ka · ni aldatmak istiyen bir me!'ha:ne-t 
ran tefhim etti: rüyordum. O merhameti gömıescaı 

- Maznunun sözleri kendi fili hak • mert düşman gibi çarpı~ak daha 
kında medarı rtham olamaz. Bu itibarla nun olurdum. 
lehte ve aleyhte söyliyeceği sözler 1 Uzatmıyacaktım muhterem ba~ 
mahkemenin takdirine bağl•dır Hiç 

1 
Vak'a gününü anlatacağım.. 

bir kanun maznunun kelam \•e .mfüla • Ben de kocamdan soğumuş 
faa hürriyetini baltalıyamıy&cağına Onu haklı görüyordum. Genç erk 
göre suçlu söyliyebilir. 1 evlenen bir kadın olduğumu unut.o• 

Avukat yerine oturdu. Kaciın gene 1 yor ve yaşımın S 7 olduğunu kendi k' 
ayni donuk eda ile devam etti. dhne itiraf ediyordwn. . , 

- Bu cinayeti ben işledim. Gelinimi B'fr gün fakirl~ri !koruma cem:y~~~ 
ve kocamı öldürdüm. Oğlumu bü- ne gitmiştim. İdare heyetinde ek'ierı~ 
yük bir aile felirketfoe sürfilt • olamayınca, eve döndüm. An.ah~ll!"~ 
ledim. O anasız yavruladle §&1'" vardı, kapıyı usulcacık açum. lçerı~ 
kın şaşkın kaldı. Ocı!ğım sön · gelinimin sesile kocamın sesini duyd ıl 
dü. Kabahat kim de biliyor musunuz?.. Şüphe ile oda kapısının önüaıe so1' 
Hep bende. Oğlum Piyerin l::ıbası öl - dum. Evet onlardı. Kocam 24 yaşı.ıa 
düğü zaman ben 44 yaşında :dfrn. Ö -, daki genç kadına, oğlumun kar. s·rıa ~ 
len laocamdan ikimizi de raha!ça ge • ler söylemiyordu Yarabb~! Bir ~r~ 
çindirecek bir şeyler kalrn1 ştı.. Genç 1 zihnimden muhtelif düşünceler g:f 
bir dul g~ rahat duramadım. Güzel· - Evini terket git ... Ve on;arı. ~ 
dirn, dinçtim. Yaşıma rağmen orta yaş- başa bırak dedim. Fakat içerid.? . . -
taki erkekleri teshir edebilecek bir hal· I yecanlı seslere, öpücük gürültli.er 
de idim. İşte o sırada şimdı katietmiş bir aralık başka muhavereler <le k• 
bulunduğum adamla tanıştım. O zaman rıştı . 
o henüz 31 yaşında idi. İleri ~t!lmak ha-ı Gelinim anlaşılan benim için: 1' 
yatta muvaffak obnak için her imkana - Şimdi gelir de bizi höy:e ya~ıı 
malikti, yalnız sermayesi yo~tu, onu da ısa ne yapa~ız? dedi. 
ona 'ben, kocamdan kalan paralarla 1 Kocam: . . . .. . 
temin edecektim. - Kendısıne çoktanberı soyı----

Ne dersiniz evlendik... isted'ğ.im bir hakikati gözlcrfi~ 
Ben onu sevmiştim. Fakat onun be· ve ihtiyarladığını anlar cevabını v 

ni sevdiğine emin değildim. Bana bağ· Artık muhterem başkan taha?JllO 
lı olduğunu hareketlerile gösteriyor · edemedim. Bakın şimdi bile, şakald' 
du ... Fakat kafamda kıvrılan bir istif· nrn atıyor. Nefesim daralıyor. · ~. ' 
ham işareti, bana her gün: Bir zamanlar delicesine sevdigı~ 

- Acaba? ... Sualini sorduruyor. Bu dam bana ihanet ed.yor ... Hem kin11~ 
benimle acaba param için mi oturuyor? gelinimle ... 
diyordum. Kocam benim verdiğim ser- Kapıyı açtım. İçeride bir yataktaf 
maye ile para kazandı, zentn o-ıdu, dılar. 
benim sermayemi de iade etti. Fakat Çantamı açtığımı, taıbancamı arıt~ 
bana karşı gene iyi muamele etti, gene ğımı biliyorum. Ondan sonrasını ha 
bana sadık oldu. lamıyorum. iti 

Muliteran mahkeme heyeti, iakal Suçlu kuruyan boğazım ıslntTTlak O# 
her şeye rağmen seneler geçiyordu. yutkunu~rdu. Yerine oturdu. SO 
Yüzümdeki buruşukluklar artmıştı, ba- birdenbire tekrar ayağa kalktı. rP"ı. 
şı.mlda beyaz teller çoğalmıştı. Hatıla - Yaşlı kadınlar genç erkek r' ~ 
bundan beş sene e~l de ka.vn.ımı ol - sınlar, dedi. Sesi titr.yor, metin ~ 
muştum. Şimdi de torun sahibiyim. ağlıyordu. 

Evet oğlumu evlendirmişt·~. fakülte 1 - Sonra ak saçlarile 5 7 yaşında 
arkadaşlarından sevdiği bir kızı almış- katil olurlar ... 
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-- Hizmetçini sigaru 
mi l·ovdun? 

- Hayır, ben sigarayı bınıkmca 

kendi gitti. 

r 
Belıliı o. -..ı .. ı 

Gelir diye bu gece, 
Ben seri bekliyorum. 
Şurncıı ~n gizlice, 
Ben seni bekliyorum. 

( Hoş fık~alar _=.J 
Termometre 

Bay öksürük olmuştu. Bayan dokto
ı·u çağırttı. Doktor bir ilaç verdi. Ve 
termometreyi koymalarını tavsiye etti. 
Üç gün sonra dok'tor teıkrar geldi; Jl4'
yana sordu: 

- Termometıe koydunuz mu ? 
- Koydum .. Üç gün koltuğunun al-

tında kaldı. Fakat öksürüğü geçmedi. 

* ştab llAcı 
D!lenci dileniyordu; dJ~tora avuç 

açtı: 

-- Üç gündür yemek yemiyorum. 
Doktor ce\·ap verdi : 
- Muayenehaneme gelin. Bir iştah 

ilacı reçetesi yazayım.. İW.ct yaptırıp 
içınce ştihanız açılır. 

* Dilenci 
B ilmem J;i bu da niçin? Dilenci simokinle dileniyordu: 

._-_Bir nıağazaya gidip öieberi a - - Simokinle mi dileniyorsun? ... -.- Yanannı için ic:in .. 
""gırn. Yanm saate kadar dönerim. - Bugün 'Öyle oldu .. Aklama kızımın Bir kere gönnek içi11, 
• - Şirndi saat iki .. Sekiı.de yemek Ben seni bekliyorum. * * büyük bir otelde düğününe gitmek mec 

Yıyeceğiz. Fazla geç kalm.ı olmaz mı! ~-..:;;.;;.;;;;..;.~..;.~.;;:..;;.;;..;.~-~--- buriyeCndeyim=d=e·=· =====....,..,.;;-

ı~.cl ~S6=~=l=e=r=~,===:::::::::~~~~~==r~~~ 
saııammı 

Eldiven ba'k.tı. Beğendi. Sordu: 
- Bari sağlam mı? 
- l\ıI uhakkak ! 
- Eının misiniz? 

ğ - Tabii .. Bir kere alan bi:- dahama
~~ıza gelip almıyor. Herhalde hiç 

tıniyordur. 

* a 
Mualıim boks maçı seyi::.- için gel

~~tı. Boksörler ringe çıkar çıkmaz mu 
l..'n Yeı ınden kalktı: 
- Ne o.uyor, nereye?. 

O - Bok ör.erden iri yapıhsı yok mu .. 
ti~ s.ene evn~l talebeydi. İ~:: hafta bi

ırı .tıt'ka:.ına izinsiz bekletmi~tim. 
- Olu ya. Niye gidiyorwn. 
- Gözüne ilişmekten korkarım. 

- Çok sevilen bir m uharrir. 
- ?????? 
- Nişanlısı kendisjni çok seviyor-

muş. 

Beklemiyorıım 

Vnz geçt im ben sfü:üımtcn, 
Seni beklemiyorum. 
Oü. tiin artık gözümden; 
Seni beklemiyorum. 

, 

+ 
Söylemez 

,..__ Mademki geldin ynkın, b" k" ti · 
~u. ğ"'nu mc~ediyordu: - Komşular gene ızi çe '~ n -Sokuldun c:apkın çapkın; 

•·u- Oyle terbiyeli, öyle nazik ki tasav n· rt k b k yorlar . 

S
vi"rd edemez siniz. Arkadaşbrmın hen · ıyemem 8 1 

a m . - Nereden anladın 
.. ı l:' Seni beklemiyorum. . 

tin· en ÇOk fena liıf bildiği halde hiç bi- * * _ Yü~.ok sesle konu::ırkcn bır • 
1 söylemez. '------------...;..;_.;.;_._,• denbire yavaş konuşımya h:ı~ladılar. 

Gutrnüyor 
- Ga son, bir sa

attır b 
•. Urudayım .. ne 
vak· 
l ıt hizfl sıra ge - 1-lıJ~oitı;;t."6 

C!Cek!... rh~~~~~:!i~~g 
~ - Affedersiniz 

===-==-===- -==-===-=~-........ -· -

Oyle ise 
Lokantada karnı

nı doyurmu~u. Lo
kanta sahibini ça -
ğırttı: 

Ha.,·acılık bahisleri: -· ıtalyanlar saatte 517 
Km. süratle giden 
tayyareler .yaptılar 

lngiliz ve Fransız tayyareleri 450 kilometreyi geçeme
dikleri için bu haber büyük alaka uyandırdı 

İtalyan Başvekili, hava kuvvetlerini teftit ederken 
İtalyan tayyarecileri gene büyük birf günü Tokyodan hareket etmişler ve 

muvaffakiyet kazandılar. Bu muvaf - m uhtelü şehirlere uğradıktan ve As -
fakiyet çok ehemmiyetli olmakla be - ya.mn cenubunda büyük bi.r kavis çiz
raber, maatreessüf bizim gazetelerin dikten sonra 9 n isan günü Londraya 
gözünden kaçmış olacak, ki buna dair, muvasalat etmişlerdir. 
telgraf haberleri haricinde h iç bir ga- TOkyo He Londra arasındaki mesafe 
zetede, h iç b ir tetkik çıkmadı. ( 15 ,5 00) kilo.met.redir. J apon tayya -
Kazanılan yeni muvaffakiyet şudur: recilleri bu mesafeyi 9'4 saatte katet -
İtalyan ihtiyat tayyare zabiUerind~~ mişlerdir. Fakat bu 94 saatlik yekün 

mü:hendis (Furio Nick>t) 31 mart gu- içinde tayyarecilerin muhtelif şehir -
nü Roma civarı.oda 100 k ilometre me- lerdeki tevakkuf müdtletleri dahildir. 
saiede bir uçuş yapmış ve bu uçuşta Hakiki uçuş müddeti ise S 1 saattir. Şu 
vasati tam S 17 kilometre sür'at kazan- halde Japon tayyaresi bu 15 bin kilo -
mıştır. Bugünkü bir tecrübe tayyaresi metreyi mütecaviz mesafeyi vasati 
için S 17 kilomet.re sür'at fevkalade bir sür'at He satte 300 kilometre uçarak 
şey değildir. Çünkü büyük devletlerin katetmiştir, ki bu sür'at, devamlı ol
yeni yaptırdıkları avcı tayyareleri için- duğundan dolayı çok ehemmiyeti haiı 
de 450 kilometreye kadar sür'atle u • dir. 
çanları vaı·dır. Diğer taraftan bu işte Japon tayya· 

İtalyan tayyarecisinin yaptığı 51 7 reciliğı için çok badi iftihar olan cihet, 
kilometre sür'atin büyük bir muvaffa- tayyarenin motörile beraber tamamen 
kiyct olması ise, bindiği tayyarenin Japonyada imal edilmiş olmasıdır. 
sür'at tecrübesi için sureti mahsusada Avrupada yapılan tayyareler bile, 
yapılımı.ş ıbi·r tayyare olmaması. İtalyan böyle binlerle kilometre devam eden 
ordusunun son zamanlarda (seri) ola- uzun uçuşlarda her \•akit tam bir mu
rak yaptırdığı avcı tayyarelerinden bi- ka\·emet gösteremiyorlar, ekseriya ya
rHc bu sür'ati kazanmı.ş bulunmasıdır. rı yolda veya hedefe yakın bir mesa -

Bundan çıkan netice ise, bugün İtal- f ede motör1erde arıza gösteri)".orlar. 
yan ordusunun yeni sistem avcı tay • Japonların bu muvaffakiyeti ise, Ja
yarelerinin saat te en aşağı 500 kilo - ponyada tayyarecilik sanayiinin Al -
ını?trelik vasati bir sür'ate malik ol • manyadan, İngi1tereden, Fransadan hiç 
malarıdır. te geri ol.madığına, bu eski ve büyük 

Bizim bildiğimize göre ise henüz ne memleketler derecesine yetiştiklerine 
İngiliz o.r.dusunun, ne Fransız ordusu- ve belki de onları geçtiklerine bariz 
nun alelade avcı tayyareleri bu sür'ati bir delildir. 
bulmamı~lardır. ı Japonların bu muvaffakiyetini ga-

En son İngiliz ve Fransıı. askeri tay- zefüerde okurken !kendi hesabımıza bir 
yareleri saatte ancak 450 kilometre gi- hayli imrendik. Bizde de t.ayyareciliği
debilmekt.cdirler. mizi bir an evvel terakki ettirsek te, 

İtalyanlar zaten eskidenberi sür'at tayyarelerimizin şanlı bayrağımızı hfı.
tecrübelerinde birinciliği kazanmak - mil olarak böyle dünyanın dört köşe
tadırlar. Nitekim tayyarecilikte şimdi- sine uçuşlar yaptığını idrak etsek, ta -
ye kadar görülmüş en büyük sür'ati, bii iftiharlarımıza payan olmazdı. 
hem de bundan dört sene evvel, mü - * * * 
hendis (Agello> ihraz etmişti. Bu mü-

ay hen sizi yemek 111111111~~~ Yedi 
t' ıa ınetmiş -

un. ~frlS ~~ 

hendıs, sureti mahsusada sür'at tecrü
se, yese i<.~ ve pa • besi için yapılmı.ş olan deniz tayyare -
ram yok dese ne ya- sile 23 teşrinievvel 934 de İtalyada 
parsınız. (Gard) gölü üzerinde ve 100 kilomet-

- Sizin lokanta -
ya bir müşteri gel .. 

Rasathane şiddetli bir zelzele 
kaydetti 

tıf °": N~sı! wnneder
nız! 

l - Biz;m yemek • - Yarını saattir seni bl':k1iyorum. G öziimii çevirip bir erkeğe baknt;>~ •uı. 

- Bir t.:-kme vu- re mesafeae yaptığı müteaddit UÇWi -

rur karıı Oi!jarı eder- ]ardan sonra bir saaUe 709 kilometre 
sür'at .kazanmıştır. rim. 

Di.in l f> Nisan !J:H Cu ma günü, sa
at fi.20 de lstanbul Rasathanesi olduk
ça şiddetli bir zelzele kaydetmişt i r. 
Mer'kez üstü lstanbuldan S.!JOO kilo· Bu sür'at, bilhassa o tarih için bir 

harika addedilebilir. Nitekim o vakit- metre mesafede tahmin edilmiştir. eti ''"""' · · · ·b· i · · o·· • b )"" .. "'"'"ı~s:nız gı. ı - yı etmişsın? - yıeyse ana 
Uzunu"» gu··ımu·· - H k k & ttim b"ır l"'l .. - ep uyumcunun came anını seyre . ~{me vurun ve 

Yor da.. - Ne diye gelip reçen t'rkcklere b akmadın? kapı dı~arı €din! 
~--=-=-==============~=-====---=-=------- ==========-=-------=--=-=--===-==-===-===---.:z= · Bl ~mem-

- Bu ne hal, sana ne olc1u? 
b· -:-- l>iynngonw1 birinci ilmmıiyesi 
·~•111 1 • 

Uzınctçiye çıkmış .• 

- Sizin mahallenin kızinrı senin ~i
bi güzel midir? .. 

- Bifmem! 
- ? ? ? ? 
- Ben yalnız erkeklere bakarım da. 

Çür iş 
Terzinin birine bir kostüm diktir ~ 

mişti. Kostümü giydikten üç gün son
ra pür hiddet terzinin dükkanına girdi: 

- Yahu, dedi, bu nasıl i~! Senin yap
tlğm etbiscnin düğmeleri hıle iyi dikil
mem1ş. Düğmen in biri giydiğim gün 
koptu: 

- Düğmedir Bayım kopabilir. 
- Bir kere koptu. Dükkanına gelip • şikayet etmedim. Oturdum, kendim d:k 

tını. Bir kere daha koptu, kafam kızca 
ama gene dükkanına gelıp şikayet et
medım. Gene oturdum, kendim diktim. 
Bu üçüncü kopuş .. Ben bu kadar cürük 
iş görmedim. 

- Yüzündeki nedir? 

- Dikkatle bakmadım amma; gaz 
maskesi olsa gerek! 

tenberi üç sene geçtiği halde hiç bir 
memlekette, hiç bir tecrübe tayyaresi 
bu kadar değil, buna yakın sür'at ih -
raz etmemiştir. 

Hat.ru bizzat İtalyanlar bile henüz bu 
709 kilometre azami sür'ati geçecek 
yeni bir tayyare yapamamışlardır. 

Görülüyor, ki iki üç gün evveli kı
sa bir 1clr,rafname i1e bildirilen sür'at 
haberi, a':ikerlik ve harp noktai naza -
rından çok mühimdir. Her halde Fran
sız. İngiliz ve Alman erkfınıharpleri, 
(seri) halinde yapılan İtalyan avcı tay
varelerinden birinin bu kadar sür'ati 
haiz bulunmasını büyük bir ehemmi -
yetıe, hatta endişe ile telakki etmiş -
1erdir. 

* Son günlerin t~vyarecilik aleminde 
Ç-Ok nazarı dih"'kati celbeden yeni ha -
dise:-.i de iki Japon tayyarecisinin Tok-
yodan kalkıp hiç bir kaza geçirmekc;i
zin Londraya muvasalat etmiş olmala -
rıdır. 

(Thinouma ve Tsukakoshi) isminde 
olan bu iki Japon tayyarecisi 5 nisan 

Küçük bir korsanlık vak'ası 

Dün, Boğaziçinde küçük çapta bil' 
korsanlık vak'ası olmu~. Sarıyerli Şa

ban reis kayığile balık tutmakta iken 
Büyükadada oturan Kamil oğlu lsma· 
il ve kardeşi Mustafanın taarruzuna 
maruz kalmıştır. Şaban reisin iddiası

na göre lsmail ve Mustafa Şaban rei
sin kayığından on bir çift balık çal
mak istemiş ve kendisini müdafaa e· 
dince de sandal küreğile dövülmüş-
tür. 

Suçlular yakalanmışlardır. Tahki
kata el konmuştur. 

Denizyo l rının yer.i tarifesi 
Denizyolları idaresi yaz tarifesini 

hazırlamıştır. Yeni tarifede görülen lü
zum üzerine, Mersin ve Marmara hat· 
larma fazla seferler tahsis edilmiş ve 
bu arada da Çanakkaleye haftada iki 
defa vapur uğratılmasına karar veril· 
miştir. 
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kim bo v u? 

Nisan 17 

~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~ Londrada lngi~ter~n~n 

1 
!~b~tçuya göre _elbiseler gibi .~abu~ard~ boy boy idi. Made~ _k~ 1 meşhur detektıflerını 

Spor işleri iz .. çin 
is ih edilemiyor? olunun boyu benım boyuma musavı gehyordu. Şu halde kendısını şaşırtan bir hadise 

ne diye ölçü almak için eve yollayacaktım. Teklifini kabul ettim 1 . . . .. d be . 
ve kapağını açtığı tabutun içine girdim. , Ingı:1ız zabıtası bırkaç gun en n 

mühim bir muadelenin halli ile meşgul * lf -tc ------------ı '----------------! Yazan: Fikret Adil ı dür. Ve öyle görünüyor ki illeticeye var Son bir sene içinde futbol federasyonu iki reis, üç ikinci reis 
_ madan önce bir hay'li uğraşmak meabu değiştirdi, bu kadar az zaman zarfında bu kadar çok değişiklik 

riyetinde kalacaktır. Cenubi Amerika hükumetlerinde bile görülmemiştir. 
. Bu muadele pazartesi sabahı başla - y t 
mı.ştır ve şimdiki halde başladığı nok· ezan: Galatasaray klUbU kltlblumumlsl Osman MUeyY' 

, tada bulunmaktadır. Bir sporcu arkadaş anlatıyordu: 

1 
Londraya pek uzak olmıyan Leigh - cBektaşinin biri dere kenarında ça· 

ton adında yarı köy, yarı kasaba bir murdan insan hey~ke'ldikleri yapıyor~· kıcı?ar talimatnamesi hazırlanmakta ol' 
yer vardır. Sayfiye mahalli addedilir. muş. Biri sormuş: «Erenler, ne yapı· ,duğundan maçlar Myısın ilk hafıtasııı' 
Birçok Londralılar cumartesi günü öğ- yorsun?» Bektaşi, insan yaptığını söy- dan 6onra bşlıyacaktır. 
le üzeri buraya giderler. Pazatesi sa - lemiş. Meraklı bu defa gi.ilerek, hiç sen Senenin ilk atletizm müsabakası 
,babına kadar kalarak yorgunluk geçi· insan yapabilir misin demiş. Erenler b 
,rirler. Faciaya sahne olan yer işte bu ;kafasını sa!Jıyarak, •rızkını vcrm~ik· UQÜn yapılıyor 
sayfiyede bir orman kenarıdır. .ten .s~nra, neye yapmıyayım, demış.> İStanbul Atletizırn Ajanlığı tarafırı 1 

Vak'ayı anlatalım: . Bızım spor işleri de böyle değil mi- pan tertip edilen senenın ilk atlctizı11 
, Koks ıadını taşıyan bir tramvaycı sa- d~:'. Rızıkını v:remedikte~ .sonra, iste- ,maçı bugün Taksim stadında yapılac~ 
;bahleyin erkenden işine gidiyormuş. dıgın kadar klup aç, te~kılat kur, baş· tır. 
IOıman kenarında iki ana volu biribiri kan, asbaŞkan ve. daha bırçok şeyler seç d 

" ?Jk ed k Atletizm mevsiminin henüz bac:Ja. t ne 'bağlayan bir çiftlik şosesini vardığı .rı ını verem ı ten sonra... ~ 
µ.man yerde bir kadın cesedi görmüş. . .. * ğı şu sırada yapılan bu müsabaka lS' 
.Eğilip b~ış: · Bızde .klup. açmak ve kapamaktan tan'bulda. ümit edildiğinden faz.la .bir 

8 

20 _ 25 yaşlarında güzel bir kız, elbi dah~ ~ ~lay ış yakt~r. Aradan zaman ~aka görmüş ve bu müsabakaya Gal9' 
.seleri parçaparça, yerde cansız olarak geçtıgı, ve kavgalar bıterek, iki taraf ta .tasara~, Fe~e~bahçe, Güneş gibi .tan: 

tı'\/'{\ Heme k t' · ık cese ununu eleyip eleğini astığı icin geçmiş 111ış kluplerımızle bu sahada yenı fa 
yd~ :.-r. . .. tmn :e ·e ını ç ·a:ıpd'" ,.ıı: ,\}:>ir vakayı yazacağım· Güne; kİübü he ,liyete geçen klüplerden Akınspor, fe 
ın uzerane or ~. ısonra gerı onerCA .. · "' . ' 1 0 k'" k 1 dl 

' _,ı... lli .,.,,b ta h be . v- akol nuz teşekkül etmek üzere idi. Iki taraf- . neryı maz, rta oy spor ta ·ım arı 
mcı.:.ua ~ ı ya a r verrnı.ş. A.dr · · k · 1 d' 
p.an .gelip bakmışlar. Mesele derhal hal ılı kavgalar, mücadeleler başlamıştı. A- .~tıra etmış er ır. 

Umumi hiımetll'ere ait müessescle • aııttı.rışı onun asabiyetini bana da si. • ,caba Galaiasaraydan ?ayr~lan~~r ne isim Büyük ve eski atletlerden hemen bi: 
rin tatilleri yoktur. Tramvay. ele!ldrik, rayet e1ltirrn.işti. Cebimden bir sigara ,~etrafında toplanacak· Bı.r g.~ gazete- çoğunun bu sahayı te:rkettikleri ,şu sı 
vapur, tren için olduğu gi:bi. çıkararaık, kibritim yokmuş gibi, şim· lerde, cSarı · kırmızı:!) :.smını alacak- ı-ad yapılan bu müsabakalar b'ize yeP 
Çün'kü hayat tatlı günlerinde da- dı, sandalyede oturan tramvay memu- l, larını ~kuduk. ~~ G~!a:asa.:aylılar için yen~ at~etleri tanıttıracağı için ch.~ıı1. 
bi durmaz, yürür. Ölümün de ta· ru ile konu.şan çiçekçiye doğru &Okutı. lfena bı:, ~~ıibe ıdı. ı::uşunduk, taşındık, miıyeti ,pek büyüktür. Bugünkü mus~ 
til günü yoktur. Pazar demez, bayram dum. Fakat daha cateş var mı?> diye bunun onune geçmege karar verdik. bakalar ı 00 200 400 800 1500 5000 
demez mütıemadiyen çalışır. Çünkü, ö- bir konuşma sebebi bulmağa vakit kal- ( 8~erhal 3 sayfalı~ ~.ir niz:ıımn~me i~e ~oşular, yüksek ~e uz~n atİama ile 4~.o 
lüm de bir nakil vasıtasıdır. Bunun madan, o, tramvaycıya dedi ki: · ~ac rı - Kırmızı» klupu teşk~~ :ttı~. Mu· ,metre baya-ak yarışından ibarettir. MiY 
için, birisi öldü mü, halk dilinde, cöte· - Sabahtan'beri, daha bir ölü yok! . aatımız, maksadı teşekkuluınuz hep sabaka1ara saat üçte başlanacaktır. 
ki dünyaya gitti>, ..göçtü:> gibi tabirler BoŞboşuna bekleyip duruyorum. sı yplun:da. itli. Yalnız vilayet umuru · · 
vardı'll, cfena aleminden beka alernnne Sigaramı yakmadan döndüm, bir o - hukulkiyesi, cSarı · Kırmızı> nın, Gala· 
rihlct etti> derler. tomobile atlıyarak, ahbaplarırnldan bi· tasaraya alem olmasından, ismin de -

Geçenı1erde Karaköyde, Yiiksdklk.al - rinin evinin adresini verd.im. Maiksa - ğ'i~ilmesine değin, müracaatımızı red 
dırıımın k.arşısında bulunan bir tabut- dım, çak neşeli olan arkadaşım ve ka- detti ... Tabii iş te böy'le kaldı. 

İngiltere-İskoçya 
milli maçı 

çu mağazasının önünden geçiyordum. rısı ile şöyle Büyükde.reye kadar gidip Görüyorsunuz ya, 3 kişi dilediği bir 
o gün, pazardı. üzerinde cHaci Fotıi • biraz eğlenmek, daha doğrusu, bu ö - klübü 24 saatte teşkil edebiliyor... İngiltere, İskoçya milli takımları ar' 
Çiçekçi» tabelfısını taşıyan bu dükfkfın lüm Wıim1erinden kurtulmaktı. * smda cumartesi günü Glashovda ye; 
kapalı idi. Dükkanın önüne b'ir Fakat kapı açılır açılmaz, brşıma Bundan bir sene 1 T~tk· İd· pılacak olan futbol maçı için iki tarlı' 
Sandalye atılm...,ı+ı. Tramvayııara cvat- çıkan yü7Xle, mütıhiş bir felaket. oku - evve ' u ıye fın da takımları teSbit edilmiştir 13\l 

"'i" F k b k ,man Cemiyetleri ittifakı, büyük külfet • .. k d t dbk l'k ~ bil' 
man dur!» emrini taşıyan bir tıehlikeli yunca, az kalsın kaçacaktım. Içeriden ada ur anı genç ız ve masraflara katlanarak kongresini gune a ar o uz uz ı maçı v ·i.ı 
dönemeç olduğu için, orada her zaman hıçkırı!k sesleri geliyordu. Arkadaşım: ledilivereeck cinsten değil, hemen Lon 'topladı. Tam bir hafta geceli gündüzlü sürü .~ususi oyunlardan maada s~ll 
bir tramvay memuru bulunduruluyor- - İyi ki, dedi, geldin. Bizim kayın- dranın lbütün cihanda Skotland Yard &alıştldı, uğraşıldı. Meydana, daha he- ~ur. ~uren kral 'kupası~ı .~ynamış oıı.ı1' 
du, ve sandalyeye o oturmuştu. Dük - ~.alde sizlere ömür. Şqırdrm kaldım. adiyle meŞ.hur olan Emniyeti Umumi- ,nüz ta'flbikine başJanılamıyan bir ni - Ingıhz . takımları bu huyu~. ~r~n 
kanın sahibi kapalı. dükkanın önünde, Olür ile ~i u?ra~a~ım, tes~lli il.e .mi? yesine başvurmuşlar, oradan mütehas- zamname çıkardık O zaman bu nizam d?layısıle bu maça çok değişik bır şe 
bir aşağı, ıbir yukarı dolaşıyor, endişeli . Naçar ıçerı gırdık: T~fın i§'l . ı·l-e be· sıs dete'ktifler gelmişler ve tah:kikata el ,namenin çürük olduğunu, yanlış esas- ,kilde çıkmış olacaktır. 
ve sabırsız gözlerle biris:n~ bekliyor - nnn meşgul .~;ktgı~ ıcap ~diyord~. ,lkoymuşJar. İlk dakikada tahkikat sür· )ara müstenit olduğunu söyleınişt.ilk. 1ngiltıere likinde en başta bulunan 1~ 
du. Hayatımda 1 e a 0 arak böyJe bır atle yürümüş, fakat sonra tevakkuf .Mesmu o1madı. Federasyonlar bir var kımlardan meşhur Arscnal yalnız sd 
KaN:ı tarafa g"'"erek, Yiiksekk.alöı • z~ruretle karşılaşıyordwn. Bu işin a - , · · · z· d t kt'fl b. k M b' b"d 1 • l 

1 

' .. .. 111" l'' · ill" t k k t ı o• ... , -~ .. 'd' N d k ld k' devresınc gırmış. ıra e e ı er cese ır yo . uayyen ır u çe erı o ma- ,mudafıı m.a ı yı m ı a ım ap an 
Cım b . k" . d d d T cemısı ı ım. ere e a ı ı ahbabım . . .. t . h'" d • · · . . ·det ın ır oşesın e ur um. ramvay- ,_ l'd . h 'st' .d' . İ di köyden birkaç kışıye gos crınce u· ıgı ıçın, muayyen bır programları ol· larak vermektedrr. Gene başta gı 
la he gun.. k b k 1 d~~1. ve :l\.aymva ı esı ırı '!yan ı ılter. s - . . k" . d .m'kA . . . b' tcıp r geçer en, u apa ı u.r. - t rı... ld 

1 
zd 

1 
Ak b 

1 
vıyetıni anlamışlar, oye ne vakııt ve ması a ı ·ansız. Adeta yevmın cedıt, takımla:ııdan Charrton bu takıma ır 

ka·nın ı'çı·n,ı,. hemen da ma sahı"bı'nı' anuu a yanı 1 ar. ra a arı vnk· · · eld' •· · .. • 'şler f k t lk' r -1• d't · · l B" ··1-· "' b'l · t ' .... ~ • tu. "-· nıçın g ıgını ogrenmı , a ~. .~ - ım\ın ve ı .. geçmıyor ar.. ır ı'.ı\.ı .ıe- 1oyuncu ı e vermemış ır. 
ve sun'i cenare çiçekleri ile süslediği . . eık . . ;min tarafından ve ne maksatla oldu - ,derasyon reısı tanıyorum, kapıları borç . . rUg, 
camekanın arasından, içeridP. irili u _ Bereket versın, çıç çı Haci Foti is· ·"ld" • .. lbahs' gelince müt r dd"t lu kapısına d'"nd" Derbi Kantı, Brentfor, Mıdelsbu . 

mi henüz aklımda idi. Hemen tele.fon ıulmug1u ıne ' e e ı 0 u. ,Portsmuth gibi meşhur takımlar da hl9 
faklı tabutlar ve ımütemadiyen kitap rehberini alarak, ismini aradun, bu • ~a ış ar. * oyuncu veremiyenler meyanındadırlıır· 
okuyan ibir kız görürdüm. Hatta bir * · ı rı 
g.. k"t ,.,n~ k .. · lamadım. Lakin, garip bir tesadüf, gö- Öldu"ru"len ikızın adı Bayan Keendı'r, Hatırımda kaldıg·ına .. fed · İngiltere ve ls'koçya milli takıma ~ 

un, ı ap \AA.Uyan ızın uzenne, ar - züme ayni iş ile uğraşan b;r baska mü- yon re'sle .. k . gt~~e, ter~· İngiltere lik maçlarında ikinci Jikte btl
1 kasından bir ~uk tabutu devrildi. . : . . . Yaşı da 24 tür. ı rını ongre ın 11ıap e mUl\.~c • . b' a • 

Müıtfrıiş ibir ürperti duydum. 'F'akat kız, esTsesenın telefon numara1sını ılı~tirdi. Bayan Keen Cumartesi akşamı 'köye idi. Halbuki münhal oldukça, yerleri- lunan Aston Vılladan ırer oyuncu 
k. .. . d .1 0_.. d 1 elefonu aldım, numara arı tertıp et- lm' . B' t 1 . . ı· So . ba ka t . h ed'ld'.. .. .. .. mışlardır. san ı uzerıne evrı en, ;ıo.oşeye aya ı t' ıı..."t " d·~~k . . b 'i" 'k od gc ıştı. ır o e e ınmış ı. nra cıvar ne ş zeva ın ın a ı ıgı gorulu... ;ı 

b ıml' uhu un ıklın:rdatımkı, rt 1 ışı k kadan lkoy" lerden birinde polis olan nişanlısı· vor. Umumi merkez 3 - 4 aydanberi hiç Aslen İskoç olan Astan Villanın 58!' 
ir tavan süpürgesi imış gibı, gözle - ge en ıÇkır a an ru a:ara ula - ' .. • . . . O 1 .. .. .. k "'to l t y 1 . ,_ . . . h M . ı·sko ·11· takl' 

rini kita'bm satırından bile avmmadan - d 
00 1 

d T 1 f T . .. nı gormcge gıtmıştı. nun a goruşup o , P anamarnı~ ır. anız CS.l\.rım fede- muavını meş ur assı ç mı ı 
şöy~ eli ile tabutçuğu itlti, y~rine yer- g!.mlt"a .. b~ta ımb·tm· e e onukn 2'1:ın1:1 gu- Jıuştuıktan sonra ·bir otobüse binerek ,rasyQnu reisi, bir aşık sada'katilc, her mında sağ muavin ve takım kaptanı o: 
l -.3 ru usu ı er 1 ez, san ı 1e ın ote u· . . . B' ··dd t t ı· 1 h ft b .. ·· A-~- · k eştiıuL d t b" . gerı gelmiştı. ır mu e o e ın sa o· a a çarşam a gunu 1.cAaraya gıdi - Jarak oyınayaca tır. 

cun a emre mun azır ırısı varmış gibi d t t • . _d 
O gün, demiştim, pazardı ve pazar ·1d boğuk f ıt h · ·nd nun a 0 urmuş u. ,yor. Ast.o v·n l · · l Starli1~ aç.lıl! ı ve -, ısı ı aıı e, mave- Ot 1 ah'b' d' k' H g" b' 'gff .1 k 1 n ı anın so ıçı o an 

tatili kanunu muciıbince, dükıkan ka • rai bir ses: • e s ı ı .ıyor ·ı: hb b . er. un ır 1 1 .a ı e ar~ı aşıyoruz. İnafüz takımında sol iç oynayacak, b1' 
palı idi. Nıçin 'kapalı idi? Daha yakın - Funus! - Buradadabırk~~ .k:zl akl'a ı ıle 'ktt~- ).v.e yerbı~e baŞk.a .bdır zfat gboeçlıyor. Mese· .su~etle Aston Villanın iki mühim oyuP 
Zamana kadar berberler aç k d - ·ı . n-.:ı· . . . . ~. nuş'tu, onlar: n cuırı ı e ıseye gı ı. a şu ır sene JÇın e ut federasyo- . k k rJ19 

ı egı mıy- cuı. Bu tkelımeyı, tanf et1ıgım şc - K d' .. ı.· 1 k n-apının eşı··· d nu :.1.ı· re· 3 .k. . . d ~. t'rd' ,cusu ılk defa tam ·arşı arşıya O) 
di ve şimdi tekrar ar-mak 1·s~~· 1 k'ld b' . . "'- 1 • f ld 'b' en ısını -uır ara ı ,,,.. gın e ,.. 1:1\. ıs, r ıncı reıs egış ı ı... I kl rd 

~~· &.Qluı)'Qr ar . e, ırının '!\'.U agına ısı ar gı 1 tek- .. d" So b'lmivorum Bu kadar a f d b kad .mış o aca a ır. 
rru? Berberler nihayet insanların tu _ ecr . . inde b lund • h 1 . gor wn. nrasını ı J • , z zaman zar m a u ar ,, 
valetlerıini yaparlar ve bu lazımdır. Fa- :~. ıı:11:· ıç u w ug~m a eti , Köy halkından biri diyor ki : çok değişiklik, cenubi Amerika hüku· Glaskoe Hampton Park sahasında "11 
kat tabutçular da tuvatet, en son tu • . ıyey~;~v;ur:um:~e ça ış:z, ~- . - Ben bu genç kızı geç vakit orman ,metlerinde bile görühnemijtir. Allah ;pılacak bu maç için İngiliz profes?rone, 
valeti yapmı.yorlar mı? ~:r 0 a ad J . ~. aşyetin kenarında gördüm. Yanında başı açık ,encamımızı hayır etsin demekten baş- fut.bol cemiyeti takımı yepyeni bır §e 

Dükkanıcı, kapalı dükkanın önünde ) uK end~ar~:zıı 1uyabılırsııudz. bir delfiltanlı vardı, fakat erkeğin sima- .ka çare yok... ;kilde teSbit etmiŞtir. 
ıe ımı wpar ıyarak sor um: y In d ·~ G k · · · · dolaşıyor, sinirlen~yor, yav~ yavaş - N ded' . ? sını hatırlıyamıyorum. a ız ı at enç ta 1mlar turnOV3SI Ingıltere Mıllı takımı 

baş'1ıyarak gittikçe hızını arttıran bir _ B:.ası l'~~~ .. . ,ettim, ikisi de neş-eli idiler. ıs· Voodley CChelsea> Male <Arsenall, <~~ 
1 ' 

, . us muessesesı, cenaze * tnbul .futbol .ajanı genç taıkımlar a- ton> Barkas <Mancster C.> Blrtton <Evirtoı111 zakir gfüi, bir aşağı, bir yukarı dola - e\ azımı s b ad ı,,1 b t c 
• · l'l urasını araın ınız mı? Detektifler genç kızı bu başı açık rasmua ır urnuva tertip etmiştir. Bu Yung <Hndersfield), Bray (Mancster ·, 

ŞlŞLru srldaştırıyordu. Ve tıpkı zakir, -. ~vet .... Evet... .. .. ..... ' . . . ,maçlar milli küıne oyunlann<ian evvel Matthevs CStoke CityJ, Cnrter csunderlıı11'\; 
nasıl kayıptan biT şey umar ve ne ka- Hadıseyı anlattım. Memnun oldular. delilkanlı~ın .. 0~~urdugu fıkrıındedırler. muhtelif sahalarda yapılacaktır. Futbol Steeıe <Stok cıty>, Starllng (Ast.on vııı;11 .. 
dar hızlı zikrederse o kadar halet:i vec- Evet Memnun oldular ve derhal ma - ~ızın ~s~u:ıun başır:ın parçalanmış, , ajanının yaptığı tebliğe rağmen Fener· Johnson <Stok City), Bovden <ArsennD ' 
de yaklaşacağını ve müradına ermek ğazaları.na cteşrif» etmem.1i, kepenge ve iskarpınının de ayagından ç~krnış ol bahçe, Anadolu, Beşiktaş ve Hilal klüp tıyata). 
ihtimalinin artacağtnı bilirse tabu'f"u vurmamı kendilerinin içeı ide 01~-k _ masına bakılınca anlaşılıyor kı Bayan leri murahhas v 11 d kl d t İskoçya 'Milli takımı 
d .. 1 ' ·~ ' ruu K k . . . . .. d f tmi J o ama ı arın an ur- t)ı 

a oy e yapıyordu. larım söylediler. een endısını şı.ddetl= mu a aa c ş nuva haricinde kalını lardır. Müsaba • Davson (Glaskovv), Andcrson uıe::ır ~ 
Tabutçu mu idi? Hayır, çiçekçi idi Gitıtim. ,ve arada uzun bır 'boguşma olmuştur. -~--., . . _..! ~ -· Beattie (Preston), Massie (A3ton vına> sıfllet 

dükkanının üzerinde «Çiçekçi> yazı ~ Esa 1 1 Genç kız ıbu ibog·uşma esnasında keneli son <Oinscovv), Delnnez tCeltic), vali" ıı 
sen OŞ o an mağaza, kapalı ol - • - Biz hiç ıbir ses ~itmedik. meart>, o. Donneııe (Preston), vuncl 

yortiuı. ".e maksadı ölenlere çiçek sat- dugu- için büsbütu"n loşt 1· 'de .. _ eşarpı bogazına dolanarak sıkılmak su- * uı 
maktth. Ölümün acılığını bile çiçekler- lüınden v'e ıı..ı·r o"lu" evı·nın· u. hçuşeruı un,doan reti1e öldürülmüştür. z b CDerbl Kantl), Smltıh CGlaskove> lhtıYıı • 

•u a ıtanın elinde ipucu olarak sad~e d 
le örtecekti, fakat örtülec~k s_ey, içı'ru- çekı'mnı'ye 1~-ts· . kıl * bo- Maks Bı'r gene maglup ol LI n neza.I\."" ız sme erin kir- .) guşulan yerde erkeğin bıraktığı bir 
de cmerhum:D olan bir tabtı1muş, ne çı· letıliikleri küçük 'bir ampul yanıyor, du- ı Hadiseye sahne olan yerin az ileri· .kaç ayak izi vardır. Londra, 16 (AA) - İngiltere tığıt 
kar? Bu itibarla ve pek tabii bir tefer- varla a d t b J · ,..u r ayanmış a ut arı.'1 boyl~rını sinde bir ç.iftlik bJnası, bir de köşk var· B.izı. 'm resimli zabıta hikayelerinde siklet boks şampiyonu Tonny Farr, t:w" 
rüat olarak, dükkanında, tabut ta bu- bu '·ı"fay,...•-· ık b::...ıı... .. ·· ' t · "" ... ~ız ış W:ıJuutun uzatıyor, dır. Bu bınalarda oturanlardan sorul- ngıliz detektifleri küçük bir iz ile ka- ki dünya şampiyonu Max Baeri orı 1 

lunduruyordu. (Devamı 11 inci sayfada) ,muş. Şu cevap alınmıştır: Wi bulmaktadırlar. · 
1

1
ravundda savı hesab;Je yenmiştir. 

Tabutçu, pardon,_ çiçekçinin_ hızıru J 



Haftan ın Filmleri 

T•llllıle.r: 

Bir Osmanlı şehzadesinin 
sünnet düğünü 

• * • 
Oçtmc11 Murat ojlu webzade Mehmedin a&nnet dljibatball yapbn• 
yonta. Hedi1eler auuıcla incili ve mllcnherli .ıtuı lzmıiler, 
kırk bin altm kı)'ID8tbacle prd•nbk••r, yhleree kat elbile, 

)'ilk )'ilk altmlar nrcla 

Ya•• • Tur•• C•n 
'Oçüncü. Murat, oğlu tlbzade lleh ·ı 

medin sünnet düğününü yapıJWdu. 
Bu ~ o zamana kadar ()amanlı ta
rihinde g&iUen düjiinlere ıöre ay ya· 
nındaki günef gl>iJdi. Hazırlık tamam 
!lir sene süımiif, bunun ip qağı yu· 
karı bütiin lstaiıbuı, bir çok Ttbk 18 • 
birleri ve ecnebi hiiıkümdarlaruı san'at
kArlan büyük emekler harçamıf]ardı. 

İstanbula clilnyamn her tarafından 
her ~it boldcabaz1ır, pehlivanlar, 
cenl>a%1ar pldiği g!>i Şark ve prp im· 
p&Nlıorlarile hükümdarlanmn da elçi· 
leri1'~u. 

l).iilb; dola,.ue prek padipha ve 
gerek plDacfep ~ verün-1 l· 
detti. Bu hecJiyelel', ~ mevki 
ve servetlerine göre ~ 

Bu düğün alayı tamam kırk ıb ~ 
cece sürmüştü. Yapılan oyunlar, li5e • 
terişler, tuhaflıklar ve bu arada Yeni· 
9C!f'ilerle Sipa!hiler arasında Çıkan tav· 
,uat hem halkı eğlenıdirmif, hem de Oihı ltlla .w.ıı ••~.._ san ...... 
;dehşet vermişti. fiılerlne tltlfat .... s tllldi Murat 

1 582 senesı haziranın birlnci giin dü· 
jün bqlamış ve ikinci günil hediyele- ~leri de verdi. 
riıı tMıclimi yapılmıştı. Rmya elçisi FiliP,vskhıin hediye!• 

SadrAzam Sinan Paşa başta ıeUyor- ri iki Dak köpeğile altı yük samur ~ 
du, Macar ve Avusturya elçilerine kar· künden ibaretıti. Bu yüklerin her birin· 

' tı bile bir efendinin upja a söyleme- de 1mbr deri vardı. Her yük bin altın 
Y1llıanda _..: dUlan ~ mmtndell lleJıecanlı bir a1me, 811": ce...P11Snde• ,.,......,. 8i gibi bi1ıap eden bu .ert adam diğer de~ . 

jGlla .,_ w BıutlUa Btan'Qat ....... vezirlerden geri a1mamak için elden Transilvanya elçlai LldislAs &~ • 
Allllda IDJda: Alt IJarklll filminden ıtmeı blr -.bne, ortada: cKral Ellenlıor» almlDde cari Bıl8IOD -len gayretı' '----·.t• çı've sıra gelince çifte dipli pek guzel lf-. 

W Jılu7 Bllll, Balda: cJ[Q;tlk Lord9 fllmtntn ldlçi* eaıı'aa&n: l'reddle Jlal'tbıolomn. e- &&O&~ J ~~ te 
Sinan Paşa padişaha beş tane cins a· lemıiş yectl gümiit kupa iifh.7...-.. psı, 

sİnOnaSı: ı ·Sarag,, sineması: "Sümer,, sineması: rap atı veriyordu. Bunlann eğerleri iki liğen ve ikisi al~ o~ uzere 

1 
altından yapılmıfb, dizginler ve özen· dört büyük avize hediye ediyordu. 

eğ eniyor Küçük lord Casus neşinde gileri mücevnerıerıe \lüslenmişti. usı- Ragoza cmnııurtyeti ue Moldavya" 
r ""'."' !erindeki örtüler en ağır ipekten ya- tnah voyvodolan da kendı hüldimdar-

gecsi Fredi Bartolomew tarafından : John Boles • Mallace Berry. pıldığı gibi en aüze1 işlemelerle süs • ları gibi sayılan ilçiinctl Mebmede _. 
l 88S senesinde ihtiyar Lord Doran· K~.dan ~" Ga&W•Y•· ~ e- lenmişti. ma saatler, gümüş kupalar, en kı?,etll 

tıeıwılm beri KraliÇe ile ~- kurun işlerine bakan avukat Hevişam, ~ye\lı ha'ber ··-nae~ır. B~ Şehzadeye verdiği hediyeler arasın- kadife ve sırma kumaşlar, ~k ortüler 
....._ BilMmet ı.terlle genç, gil•I dul madam Errol'a Lord'un ~·~ te tek bir adam: Teg· da da ~ at vardı. Bun1a.ruı ejer örtü· takıdim edi,orlardı. 

ollD Kral. ICraliçeyi ihmal et· dördüncü oğlunun öldüğünü ve bütün men Kovan vardır. Dihjl'umın blr casu lerf incilerle 1te7.enmifti. Diğer takım- Kırım Hanı o zamanlarda Osmanh 
~Mt. """1. ph!h olan Kı'ah, miraslann küçük Sediye kaldığını bil· su ~abat esnasında onda.'\ şü~lenir. lan da padişaha verdikleri gibiydi. bükUmetinin bir valısi veya be~~e~ 

kWr.rllİll~fit-iiiiiW. iPD aünün biri& dilmek üzere Bnikline geliyoniu. Avu Tegnıen kaçar. Casus onu takıp eder Bundan başka şehzadeye o zamanın en yisi gibiydi. On yük samuı, on yük til· 
... , 2 11,ar. kat ayni zamanda Sediye büyiik ba· ve in.di~ bir ~ki kabareye ka· muhteşem elbiselerini venyordu. Bü· ki, beş yük kunduz, bet yük kakım 

llethur 111 ın Jddm Bocco memle- bNınm ptooına yerl~ de bll· dar bir~te ~~· Fakat teğmen bir dÖ1l tiln bu hediyeler için Sınan Paşanın küdtü ile beş ayı balığı d~i ~ yirm1 
lett olan ı..,11te1ne &eliyor. Kral ta dirdi. Madam Errol da başka bir eve me babrıyelının yardımile tekrar kaç- harcadıiı para kırk bin altın olarak kadar genç ve yakışıklı kole gonder • 
_,_,,n bumra bba1 olunan Artilt yerleşe~i. wrd servetsiz ve ash şüp- maya muvaffak olur. tahmin olunuyordu. mişti. 

"hJw. ~ tavsiye ediyor. beli Amerikalı ile evlenen oğıunun iz· . Bav~ - bıigaVU1 il: lıwıd vezir Siyaveı:ı Pqa sekiz at - Fu ııuhaıimm bediyelen bunlardım 
-~-'·..,._ &ti mM01 bulan Kral, sakalım ke dlvacmı tanımadığı için, şatoya asla gi- niyet edilec:ek~ ~dam l4it- 'kim riyordlL Atlmlm biljlııa ft'mah kmmf-< tıiç tmiJlt! beJı?Jll!llJiyordu: Softan ve 

.:.~~ aı1ilte pek 'bemeclliini psrünce remiyecekti. fazla para venrse onun ~m lar da vanh. Yakındiln bilenler bun • küçük bir sandık iÇiıide çok kıymet» 
• bet g0n için Roccoyu · e bmkı ted.ir. Rovan bakir onnanın ortasında lann yirmi bin altına malo1duklannı bir tesblı ile mımalı iki seccade, yemJll 
~ etlenmeye ~ p Genç kadui İngiltereye gelJnce Lor- bulunan Geıterat G.rçi~ ,uma sCiylüyorlardı. ve ağaç .resimleri işlenm ı olan döri 

· dun vereceği varidatı kabul etmek il· kendısıni ~ ,.., 1ııdam oJaıı 'OfÜDCÜ ~ 11..aa Paşa erede ipek seccade, altınlı bir eğer. mücev • 
~ aaraya a~ Kral san .. temedi. Lord Fonilöry ismini taşıyan Juan 'Madeıaftm '1~ tmıltslni ge .. sadriwnlı omm oınwıa ıeı:C.U ~ berli bir iğne ile süslü balıkçıl ku • 

~ı._ Rocao,u ~ sakaldan kur· Sedi büyük babasına takdim edildi. Ço tirmek ~ onu ldawı -abr. Oraya . ~ de • ~ şunun siyah töylerindn yapılmış bir 
g&Qnce pek memnun oluyor ve cuğun zekhı, lfizemği LorcJu teshir et· ge'klikleri zamın, o da Garçiya gibi :.': ~ fazlaydı: Bunlar ğ:ı : serguç incili ve elmaslı özengıler, bir 

itine tadar esirgedlif iltif.ailara Roc- ti. Şatoda küçük Lord şerP.fine büyük memleketine dfişm•nı bulunan Mader- .. "°"' lli katan_ ...... ~ ... _ tt! ~a t· çok ipe' ldi kumq toplan, dört top sır-
~ ---.Ü V'-1- Lı- ·.-~•t rildi• -~!LM.lW9'f nK •• l Ev' JW., 8 ~Q& auare ı, UU&• a rul ~""1"'7" 68&--.Jyor. n.nuw unurunu mu· l,Hil.. zı3..-. ve . sun idam ew--.~ avrur er me p tan iki tlneBl 0 wnana kadar görill • malı kumaş, artın üzerine kondu • 
lfll'IJ:aza etm* isteyen artist lrendısini . .. .. lince, baba8Jnıtı ıntıbmını almaya ye- battl a.Mfi1mem' ..... ı.nde Hind muş inciler yollamıştL 
~uıcllm hata yapıyor Viyanaya yaz Gene bır gun Avukat Lordun dör • mineden MacleroSUD kızı Rafalım~ le meRl'fı .. lllfA ış ~ · ı k ta dört bin altın 
~ 'L-'- düncü oğlunun da bir kadınla evlendi· tr .. _,18., 1ar .,, ... onlara, la kınnapan, mucevherler, Jncıler, ıpek· Ayrı~ vergi 

0 
ara --_......._.,..,.._ .. cevapsız &aUyor. • • _,_...r • ~ orman_r a· 1 1 .. ı--;.,.· y::ı.. lli 'L-.. _,u_ . geı-ı..+ı 

.,.._,.~ gıni, hır çocugu olduğunu söyl di. Lord raaıödıi Garçtyayı bulmak ı in kıla ,. ere s~_....,.. • U& e a•" ııı:ıvut11:nın UM<J• • • Bekiz bın altın kı • 
~~ aray etaetıerinden sıkıldı· tahkikat yapılmasını emretf. Netieede ~teklif eder ç ICIDde Siblryanın mavi tilkı kürkleri, Venedik elçisi Y 

~-11. blıt Kral unchjı Ruooo'yu Vi· iddia eden kadının bır ser~ 1- Wzluk. ...., • alnüırlan, VeD!dik b fe1erl,. LA· metııdf ur8e8uflerat ft' elbise get r • 
clvmmda bel ayı geçirdiğı ~ duğu meydana ç*tı. 

0 itiz •• :r • ..._. ~ wŞlla ipi1deiiDdeD -~ Dllfti. el . bl 
~~-. . .u,m. Viyamya gidip Kralıçe- mış olanlar pek 9C*tıL ·. · Av~ imparatorunun ç • 

laolıu1 arasına atıııJor. Bunun üzerine, Lord Sedinin bütün •/pek. &ineması: DöraüDeli Yeiir 'MeliMet P8t* vaktne tün ecnebi h~darlar . el~ilermden 
hukukunu muhafaza eb;n9k maksadile J>l'dişahm berberliğiı'ıi yapmıştı. Ufak daha parlak .. hedıyeler getırm~ı. 
Sedinin annesi fkincl ~ kara T n k Sr yftayı iyiİettirmetd yuzündeıi gö- Bmılar, yükte haf f, pahads ağır lf!I• 
oıarat remıen tanıdı "* llriık ikisi de arza açıyor ze gimıış, vezirliğe kadar yükselmişti, lerdi. . 

__ _..,.Si ••ıtiôı7 imıini tapmak bakknıı b r Oony v.,.wter tarafından : zaten bunun içindir ki ona (Cerrah Pa· Yalnız iç ~ vardı ki kırk._:: 
•nWn~ Rita ~Erle kuzinJeri Jann p) ~. altan ~ti ejdi. ~ 1 ., 

aıınııiP :aJlillliıtilıııı l'.iltani tarafm • bulup.liEımden Jıııalan 1DirMa ~ eeıiah ...._ Papam Wi)1elerl iç ~ .bifik eım-, eek: =. 11 
~;;e-ı· m"jU 'fib. ~ ~ hulunduiuma ft veımet • _..,. lel~. ()fa.o ._ b9i hlll! altm detmı.te)dl. ıew: 1.~~~ ~tmiı ~ 
~liliıiil''.l'.Br.iilfs'ZMBllld ~ .. tairillt' ._. ~--: TraviMa11 ok1.IJ8Blil- 11a -mı• Fr .r..awı f'raTdan ~ iUliılrm lUMl9ll ciiierleriudta nu ~---
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Camdan trq biçaklan 
Avusturyalı bır mucit camdan tıraş 

bıçakları yapılacağını iddia etmekte -
dır. Bu adamın iddiası 1t1dur. Dünya -
dak erkekler; tıraş makinelerıne çelik 
bıç ki r koyar ve bun arla tıraş olur -
lar H bukı bunları camdan yapmak 
çok k.o a) dır. Cam 1400 dereceye ka -
dar ı ı dıktan sonra 300 derecede zey
tin a ma batınlırsa çelik gibi ve çe -
lıkten fazla bükülmek bissasını haiz o.. 
lur. Bunlarla gayet mükemmel tıra~ 
bıçak an yapılır ve bin bıçajıa kı)'Dleti 
•fazla eıili .kurut tutar. 

• • • 
N !' kadar kunet& 

Bay Temel hırsızı nasıl yakaladı lw____:;__ __ _ 

Bay Temelin iki katlı güzel bır evi 
vardı. Evi daha yeni yaptırmış, ıçıne 
yenı taşınmı.,tı. Bay Temeı paralı bır 
ınsandı. Evmi iyı döşemi.ştı Bılhassa 
ant kaya merakı vardı. Odasına kıy -
metlı antikalar koymuştu. Evme ge -
!enlere bunlan göSterirdL 

O zamanlar o civarda bir hırsız tü • 
rem.işti. Evleıe girıyor, yükte hafif, 
parada ağır 911ayı 'birer birer toparı .. 
yıp kaçıyor ve ele ıeçmiyordu. Bu hır
ırz Bay Temelin evinde para edecek 
kıymetli şeyler olduğunu öğrenınce, e
vi eoymayı aklına koymu.ıı.u. Bir gece 
el ayak çekilince evin bahçe ct~vann • 
dan atlayıp bahçeye girdi. Kap,ya git
ti. Kapı sıkı sıkı kilitlenmışti. 

- Zarar Yok, dedi, benım gibi da • 
vetsiz misafirler için kapı kaps!ı olsa 
bile pencere açıktır. Bahçede bir mer -
diven vardı. Merdiveni aldı. Pencereye 
dayadı ve eve girdi. Evde kims~ier yok 
gibıydL Hınız el çabukluğile ne toph
yaWdıyse hepsini 1ıopladı. Bir çıkın 
yaptı. ve çıkım koltuğunda gıtm:ye ha
zırlandı. 

Fa.kat eve girerken, Bay Temeı onu 
görmüş .. Merdivencren inmiş, kapıyı a
çıp bahçeye çıkmıştL Hırs~zın pencere-

ma zararı yok .• Pencere o kadar yük • 
sek değil, aşağıya atlayıverir.ın. 

Diye bağırdL Bay Temel .kankabay. 
la gülerek hırsızın yanına yaklaştL Ve 
orada bulduğu bir iple hırsızın mer -
ctivenin basamaktan arasından salJa -
nan ayaklarından birisim bir ağaca sı
kı sakı bağladı. llırsız: 

- Beni bırak. Bana acı! 
Diye, bar bar bağırıyordu.. 
Bay Temel: 

- Sen şimdiye kadar hırsızlık etti --ğin evlerin sahibM!rine hiç acıdın mı 
da ben şimdi sana acıyayunl 

Dedi. 

- Peki, ben ne olacajım!. 
- Ben P>li8e Juıl>eı' verinceye kadar 

burada kılaealmm, ondan mnrası on • 
lann bilecekleri İf. 

Bay Temel civardaki brak!>la gitti, 
meseleyi anlattı. Pblislerle beraber eve 
döıldükleri 7.MD8" hırsızı Bay ?emelin mek istiyorlar. Fakat yol~ bllml,or 
bıraktıjı vaziyette buklular. ~p IÖ • lar kanşık, kaybolmak, yol b 
türdüler. Hırsız o civard:ıki evleri ao- yolda kalmak ihtimalleri çok. Si& 1° 
yan hırsızdı. Karakolda yapıbn sorgu- onlara gösterebU: :zı:iniz? 

Bay Temel hırsızın dediklerini duy- ı da o Ana kadar soyduğu bütün evleri • k 
DJU'1lu. İçin için gülüyor: birer birer söylemeye mecbur kaldı. Vf! Kolayca resım yap1;11a 

ye dayadığı merdiveni görünce, mer - _ Hele bir atla da bakalım ne ola· ı çaldığı eşyal.arın. da yer~erini. b~ldirdi. 
divenı almış. Pencerenin altına bir ta- cak, 0 zaman görürsün! Eşyalar aahiblenne gen verıldl. Her 
rafı bahçe duvarına, bir tara<ı da ka • Diyordu. biri ayrı ayrı Bay 'Temele teşeitkilr et • 
pıya çıkan merdivenin kenarına gel • Hırsız elinde çııkını kendisim aşağı tiler. 
mek üzere uzwılamuına koymuştu. bırakıveıdi. Bırakıverdi amma a.şaiı Hırsız da yaptığı hırsızltklar.n ceza· 

Bu kız bir cambaM•nede çalışır, Hırsız pencereye geldiji zaman; düşmedi. Bacakları merdivenın basa· smı çekmek için mahkeme .kararile 
kendis Almandır. Adı Katerin. Henüz merdiveni göremedL maklan arasına geçmişti. İki yana aç- hapse gönderildi. 
on yed yaşındadır. Bir adamın bir - Hay aksi feYlan hay, cfedj, mer • mış olduğu kollan onu aşağıya salıver- -;:==========:::: 
pıyanoyu uzunca bir müddet rem. • ctiveni iyi ko)'llWIUIUD. Kayıp düş • miyorlanlı. Bu vaziy~: 
deki gıb taşıyabilmektedir. müş.. İyi ki fazla gilrilltfi olmadı. am· - Aman! 

····~;······ ··;·~ ·········Hedif eieri·n·iz·i··iiaziriiJöruz 
Bugün 2S Xllan, 
Oönltlmös l8Tlaf doltal 
Tuttat dnrlm rolunclul. 
ÜUC 79 ilden yolu!. 

* Atam Yerdi bugün&. 

Ca undan ~t eenrlml 
Uluslarm isti. 
eonmc1ur, TOrtulr .... ,_ 

* Bugün tonda vatana. 
De rlınln temel tqıl 

Awuq Ann•lan •na. 
Dedi kalbinde ıatı 1 •• 

Velalıl C- ._ 

- Şımd de fa7. a yassı oldu. Gene 
berrzemedi. 

Son Poltanm ai.ıiD ~ yaptırdılı üstünde Son Posta yazılı evar.ın bir 
bma aeJml.tür. Daha büyük bır bllu eeım• beredir. Tamamiamnca bil· 
mece mWfatı o1ank 1iz.e bunları da vereceiiız,. 

modeli blrlblrlerlne bemedller 

- Bana benzemiyor, burnu~ 
sıvri. 

- Gene kıolayı var, bir yumruk 
ta 8'D1a 1*mUDa 'fUl11rmD. 

- He,yke!ım bumuna bir ywnruk 
Wtıın8D yaamhr. 

Çoculı Portref eri 

Gelecek haftadan ltlhuen çoeak 
sahlfedne çocuk portreleri koyaa
iız. Ghel çdnn'Ş fotoit'aflarnmı 
hize rönderiniz.. Altına hhulcı:rinizl, 
adnııd,rinizi pan•s.. Belnıinbl p· 
sete.le precebinb Bu arada •• 
•• daha ldipik kanfeıleıinima 
resimlel4al tle plMlerinenlz onla-
n da b7ara. 

Bu ihtiyar bdmın reaminf, bir rd 
eam yapmada. BU kiiıdın &zerine mit" 
rekep damlatıldı. Kiiıt iki kat btlalY 

1 
dı. Mürekkep yayıldı, yayılan ınürek
kep af8iı yukan bir bclın reamini ar 
dınnlfb. Sonradan bir el, bir aözlük -
kulaklanna küpe ilive edildi. BöyW. 
reaimler yapmayı tecrübe ediniz. ba • 
kın ne kadar ejlenecekliniz. 

VENİ BİLMECEMİZ 
Şu kız \'C)C\lğunUD 

resmi güzel amma 
boyanmamış. Bunu 
boyamak Jhwn.. 
Şimdi hemen boya· 
lannızı çıksrın ve 
güzelce her tarafı· 
m münasip ge1eeek 
renklerle boyayın. 
Oldu mu; pmdi bir 
ıeıy daha var. Ba 
~ bu kıyafetle 
nerede bulunabWr. 
Sokakta mı' Oda • 
da mı! Bahçet!e ili? 
Giyim şekline ba • 
karsanız bunu ta • 
yin edebilirsiniz. B· 
ğer odada ise l'tB • 
min kenarına ve rl:
tına bir odada his • 
shıi verecek, eter 
~ - bahçe
de hissini verecek 
bazı resimler DlıN 
edersiniz. Sonra 19-

mi keelp bize g&ı • 
derınuıız. Biz de 
en işi yapanlardan 
bir kifiy~ bir fut • 

bol tapu. tir JtW• bir kilo çilcoltta, ve djjer yüz kışiye ayn ayrı hediye ....... 
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Son Posta'nın Tefri' ası: e 

Biz, mademki lı 
tanbulday1z: altın, 
'kömür arıyacak de· 
ğiliz. lstanbulda ne 
bulunursa onu araş· 
hracağız . Şimdi, ne 
redcyiz} .. Büyük 
bir otelin salonun · 
da ... Burada ne bu· 
lunur} .. 

- Güzel güzel 
kadınlar ... 

- Hah .. Bize de 
lazım olan bu ... 

- Kadınlar mı} .. 
- Evet.. Senin i· 

Çin ilk alda gelecek 
•ey: 

Zengin bir kız
la evlenmek ... 

- Fena değil... 
hak, bu benim de i· 
tırne gelir 1.. Kalk 
beraber arıyahm. 
Böyle bir kız bulur 
aalc piyango çeke -
riz : bana düşerse 
ben alırım; sana çıkarsa sen evlenir -
•ini.. 

- Beni bırak şimdi ... 
- Sahi. •• Şimdilik aade benim zü-

iürtlüğüme çare arıyorduk. 
- Bak şu, doktor Cevat Rızanın 

oğluna... Büyük ikramiye asıl ona 
çıkta: Kumbaracı Arif Paşanın kızı ... 
l~te lam sana göre bir fırsat l.. 

- iyi amma, ondan hayır yok ... 
Baksana, ba~kasına nişanlanıyor!.. 

- O, büyük kızı ... Paşanın bir kızı 
daha var ya ... Onu da sana alırız. 

- Görmeden böyle şey, bu zaman
da olmaz amma, haydi, peki diyelim. 
F'akat, bakalım, paşa kızını bana ve -
rir mi'? 

- Ora11nı bana bırak. 
- Sana mı bırakayım} .. Peki am-

hla bak büyük kızın1 başkasına kap -
tırmı,sın. Haniya bu, pek iyi bir ala
Jhet de~il... Bu sefer de senin 1özü · 
lliin geçip geçmiyeceği şimdiden bel
li olmaz. 

- Ne.ne lazım senin}.. Ben bu işi 
hpacağım, diyorum sana ... 

- Pekala, kız güzel mi bari}. 
- Güzelliğine güzel.. Fakat biz bu-

tada güzel kız aramıyoruz ki .. Zen -
ain arıyoruz!. Arif Paşanın kızı zen -
tin ya, ıen ona bak ... Paşa, emlaki -
ilin çoğunu kızlarına verdi. Kocaya 
~ardıkları zaman her birisinin ayda 
hiner liraya yakın gelirleri olacak ... 
Daha ne istersin}. Hele paşa öldiikten 
•onra nesi var: nesi yok, hepsi onla -
rınf.. 

- Kalk haydi, beni tanıştıracak mı
•ın, yoksa boynuma şirinlik muska -
il mı takacaksın, ne yapacaksan yap 1.. 

- Şimdi... Onun da sırası gelecek .. 
Ondan evvel, ufak bir şey daha var. 

- Ne gibi} .. 

- Sen kızla evlendin diyelim 
- Evet. 
- Zengin de oldun} .. 
- inşallah .•• 
- Ya ben). Ben ne olacağım'? .. 
- Anlamadım! .. Sen de kendi ba-

tının çaresine bak L 
- Olur mu öyle şey? .. 
- Peki, ne yapalım öyleyse? .. 
- Sen Arif Paşanın kızile evlenir· 

len bana ne vereceksin? .. 
- Ha ... Desene il .. 
- Öyle ya, senin zengin olmana 

ben çalışacağım: sana ben yardım e -
deceğim ... 

- Elbet, sen de bu işte bir şey ka-
lanın-'- · · UJt ııtersın ... 

- Değil mi ya} •• 

- Tevekkeli değil, biraz Önce, ben 
~lcnmck istem~m. diyordun. Kendin 
evlenip de başına derd almıya ne lü -
~um var}. Benim gibi bir kaç kişiyi 
~l vlendirecek olsan, sen de servetin yo-
Un -u tutmuş olacaksın!.. Ala ..• 

1014 POSTA 

Yuu : Kemal Ra11p 

- Merak etme, huna hay haydiye

İstanbulda ölüm 
endüstrisi 

(Başfarafı 8 inci pyfada) ısmarlamaları da vamuş. Ve onu, ev.-
içlerini sonsuz bir şekilde derin1e.)'ti - gelip ölçü a'lma.ktan, böylece vakit ka~ 
rlyorou. betıne'kten kurtamıak içın, tabutlar • 

Beni, çak nazik, oldukça şişman ve dan birini prova etmemi rica etti 
«hayatta» birisi karşıladı. Ne çeşit ta· Reddetmek. iptidai bir insan oldlt"ı 
but :istediğimi sordu. Böylece, tabut- ğum, lrorklt.uğum hissini verebilirdJ,; 
lıarın Amerikan cimleri bıle olduğunu Hafüuki, o, bu gibi şeylerden o kadar 
öğırendiım. Asılmak için en ıyi sicimin lakayt bir şekilde bahsediyordu ki .. 
İngiliz oJ'duğunu bildiğim için İngiliz Naçar, kabul etıtim ve içimden cÖ) • 

cinsi b ir tabut sordum: ~n mezara koydular, beni• şarkı • 
- Hay, hay, dedi, istersE'niz İngilız sını batırlıyarak, bir tabutun içine gir-' 

papazımız da var! diın. 

Fiat hususunda da mutabık kaldık. Üçüncü tabut, matluba muv2fık çıt• 
ı Bütün masrafı onlar göreceklerdi. ö- tı. 
j lümden geçinen bu adam, pek cana ya- .Artık, bir an evvel bu kasvetıhane., 
kındı, sun'i o!mıyan. da imi bir mate - den çıkırna.k istiyordum. Nazile dükkAa 
mi, lher mateme, tabii görünen bir ~- sahiıbi, kepenkleri kaldırırken: 
tiraıki varclL Evin adresim verip te tam - Biz, diyordu, müslüman cenaze • 
ç.ııkacağım zaman: lerini de kaldırıyoruz. Eğer lüzum o ,. 

- Affedersiniz, dedi, madamın vü- !ursa, hitfen b izi hatırdan çıkannayı ., 
cudu nasıldır? mz, hem, mademki muhaITırsiniz, size 

- Ne giıbi? tenzilat ta yapar1z. 

- Boyu uzun mu? 
- Hayır, orta. 
- Şişman,zayıf? 

- Benim gibi. Hatta di~·ebilirim ki 
tam benim vücudumda, geçen sene 
karnaval mevsiminde benım bir lros -
tümümü giymişti. tam gelmişti. 

Öhneden vasiyetname yapmağa veya 
vasi~ etmeğe vaktim olursa, cene.ze. 
min kendileri tarafından kalduılmasmı 
ist iyeceğimi onlara vadettim. 

Yerlere kadar eğilerek bana teşek -
kür etti. Oradan kendimi dar attım. 
Dışanda, bol hava ve ışık vardı. G(je. 

lerim kamaştı, lakin rahat hır nefes al
dıın. 

Büyük 
Edebi 
Roman 

cek çok bulunur ı .. 

- O halde biraz zahmet ederseniz, 
hem siz~ hem bizi lüzumsu1 külfet -
lerden kurtarın~ olUTSUUUZ. 

HJ!l"istiyan olmasına rağmen bu çok 
güzel tıürkçe konuşan cFunus» cuya ne 
demek istediğini soııdum. Tabu.tılann 
boy boy ve tıpkı elbiseler gibi, her vü
cut için ayn olduğunu sövledi. Hatta 

Elektrik şirketi aleyhindeki dan 

- Ayıp mı?. 

- Neden ayıp olsun'? .. Aryılı de-
ğil, kar yılı ... Hem bu, pek de yeni çık
mış bir kazançyoludeğil ki ... Eskiden 
de, bohçacı kadınlara varıncıya kadar, 
çöp çatanın sözünü yerine getirip pa
ra kazananlar pek çoktu. 

- Bırak şimdi alayı... Ben dediği
mi yaparsam, sen bana ne verecek -
sın'?. 

- Bilmem ki, ne istiyorsun} .. 
- Merak etme, senin için yıkım o-

lacak bir para istemem. Altı taksitte 
ödenmek üzere Üç bin lira ... Gözüne 
çok görünmesin!.. Birinci taksit, kızla 
evlendikten üç ay sonra ... Ondan son
ra da üçer ayda bir, beşer yüz lira ... 

- Ya kızı elır da parayı vermez -
sem} .. 

- Ona göre senecl yaparız!. 
- Maşallah, bunu da düşünmüf -

sün!.. Demek ki ben kızı alacağım, sen 
de benim elimden bir borç senedi ala
caksın öyle mi? .. 

-Temam! .. 
- Olacak şey mi bu} •• 
- Neden?.. 

- Ben öylelerini bilirim ki zengin 
diye tamah edip bir kız alırlar. Ana -
aı, babası şöyle dursun, onlar öldükten 
sonra kızın kendisi bile, kocasına on 
para vermez ... Üstelik geçinmenin bü 
tün yükü gene damadın sırtına yükle
nir 1.. Onun gibi ben de bu kızı aldım, 
diyeyim. Zaten Arif paşanın cimriliği, 
karıeının biraz evvel, davetlileri nasıl 
ağırladığından belli ... Bana da o meş
hur kumbarayı uzaktan seyretmek dü
~erse ne yaparım sonra} .. Üstelik sana 
da borçlanacağım; bu parayı ödemek 
için annemden kalan harap evi de mi 
satayım? .. 

- Sc-n merak etme, ben bu işleri 
(;ylece çekip çevireceğim ki oraya da
mad olunca karının bütün geliri senin 
elinde olawık. Bu işlerin hepsini ben 
ona göre hazırlıyacağım. 

- Bu pazarlığa pek a'klım ermedi; 
zaten şereffi lbir kazanç yolu değil... 

- Kazancın ~refsizi olmaz. Şeref, 
kazançla gelir 1.. Çok kazanıyor mu -
sun, senden şereflisi yoktur ... 

- Her ne hal ise .. sen şu viskilere 
dua et •.. Başımda öyle tatlı birdönüş 
var ki, bu akşam ne istersen. hepsine 
peki diyeceğim. Haniya, paşanın karı
sını kocasından boşatacağım, onu ala
ca~ sın, desen ona da hay hay ••• 

- Ne o, yoksa onu sen kendine mi 
saklıyorsun} .. 

Turhan, bir aralık sustu. Birer birer 

Elektri kşirketi. Ansdolu yakaıında 
kullanılmak ~ere gümrük.üz olarak setir
miş olduiu malzemeyi l.tanbul cihetinde 
kullandıiınCian gümrük kaçakçalıja madde-ccblerini karıftmyordu. 

Bülend: 
- Ne arıyorsun}. 

-.• ·~-· •· -· •• •· •• •• ••• ~.· •• ··-· .·~-.·-· ••· .... - sinden hakkında yapılan tahkikat bitrnit-
1 ıir. Suçlulann muhakemelerine bu a71n 7İr• 

, stanl ul Borsası kapanış 
Diye sordu. 
- S igaram bitmiş de .. . 
- Bende de kalmamış .. . 
- Ha, sahi, şurada büfenin yanın-

da1ci masada vardı. Nasıl olsa yüzsiiz
liiğe alıştık, gidip birer sigara alalım. 

Kalktılar, oraya doğru yiirüdüler. l 
Turhan, bir sigara aldı; yaktı. 1 

Bülend, dudaklarını biiktü: 
- Ayıp doğrusu ... Bunu hiç be •

1 
ğenmedirn. Yakışır mı} .. 

Diye söyleniyordu. 
- Neye ayıp olsun} •. Mademki ya-

1 
kında paşaya damat olacakm1şım, tim-
diden sigaralarını içebilirim!.. 

Bülcnd, cebinden sigara tabakasını 
çıkardı. Masanın üstündeki kutudan 
bir avuç sigara aldı. Birer birer, taba-

~ 

fiatları 16 - 4 - 1937 
~-- =-~ 

PARALAR 
-
A.15 Satı~ 

ı Sterlin ile> Ol 620.0J 

1 Dolar 1~ 3. 00 126,1)) 

20 Fransız 'J!'r. lf9.0J 113,0J 

20 L1rf'~ ı2o, 125. 
20 Beltlka Fr. &!. 84. 

20 Drahmi 18. 21. 
20 lsvlçre Fr. 565. 575. 
20 Leva 2J. 23. 
ı Filortn 63. 66, 

20 Çek kuronu 70. 7S. 

l A\'usturya Şl. 21.00 23.00 
ı Mark 25. 28. 
l ZloU 20. 22.5~ 

1 Pengü 21, 24. 
20 Lev 12,00 14.JO 
20 Dinar 48. :52. 

Ruble t.O. 00. 
1 İsveç korona 30. Y.l. 
1 Türk altını ll.4S 1('46 

~52. 
kasına yerleftİrmeye batladı. ı 

Turhan: ı--------------~----.....:.~~-------~~ 
- Maşallah ... Hani ya, beni ayıp- 1 

1 Banllnot oa.. B. ~51. 

lıyordunL 
Demek ister gibi ona bakıyordu. 
Öteki: 1 Londra 

~ev-Yorıt 
- Böyle eenin gibi çekine çekine, ' Parla 

hırsızlamadan bir tanecik sigara almak MllAno 

çok çirkin ... Alınca, işte böyle insan, :~ 
taba'kasını doldurmalı ki yaptığına değ Cenevre 

sin 1.. 1 Sofya 
Diye alay etti. ;::wdam 
Gülüştüler; kalabalığın erasma 1 Viyana 

doğru yürüdüler. ! Madrl4 
, Berlln -3-

Salonun bir .köşesinde, üç dört ka-
1 

dınla bir kaç erkek duruyordu. içle -
rinden birisi Bülendi görünce, seslen
di: 

- Gelsene biraz ..• 
Bülend arkadaşına: 
- Bir kaç dakika müsaade et ... 

Bak, beni çağınyorlar. Mutlaka paşa 
beni aratıyor. Sen biraz dolaş; ben de 
konuştuğumuz iş için başlangıç araş-
tırayım. Bu geceden iyi fırsat, her za· 
man ele geçmez. 

Ona seslenenlerin hepsi, arkalarınt 
salondaki davetlilere dönmüşler; ade
ta sıralanmış gibi, ayakta duruyorlar-

Varşova 

Budapefte 
BUkre~ 

Yokohama 
Moskova 
Stokholm 1 

Belgrad 

ÇEKLER 

Açı.11 
tlO ;,J 

C'.71111 
17.73 
15,0233 
4 oı30 

88.74J 
3,4675 

64.1418 
1.4446 

22.7034 
4.23 

l2. t!U6 
1 !1682 
4 .• 644 
3 .!lti87 

107.8162 
!>4.6494 
2. 1630 

23.985 
S.1260 

ESHAM 

Kttpıt ıı; 
lll 00 

11,7905 
ı1.1ıs 
ıS, 112 

...69 
88.0 32 
3,0:615 

64.•)9 
l.H35 

22,685U 
4.2270 

14.7214 
l.'166S 
4 1614 
3.!18S5 

107. 7294 
S-4.6215 
2.ıo 

~· · !s.J232 

00.00 
00.00 
ı:.>.o.ı 

H,50 
00 00 

dı. On1arın Ötesinde de, gelip geçen -
lcrin ilk bakışta göremiyeceği bir yer-

iSTİKRAZLAR 

de, Arif paşanın karısı bir koltuğa o
turmuf; yanında da bir genç luz du -
ruyordu: Yanık, esmer yüzlü, koyu 
ye\lil gözlü... Gene öyle yawk gibi, 
kızıt 99çlı biT genç kız .•. işte bu da Çit
lenbikti. 

Annesinin yüzü adeta solmuş, öf
keden dudakları titriyordu. Bülendı 
görünce: 

( Arlulsı var) 

Ttırk borcu I pqln 
• • I T&dell 
• • II wadelJ 

Aplıı 

00.00 
20. 15 
20.325 

TAHViLAT 

Anadolu I pe. 
• I vadell 
• n pe. 
• n va. 

Anadolu mil. pe§ln 

A~ılıı 
()(),•)() 

OJ.00 
oo.oo 
00 00 
oo.oo 

ıc..-ı 
oo.oo 
2(1.75 
20.325 

Kapanı1 
()().()() 

oo.ı>J 

oo.oo 
()(),()() 

00.0) 

l 
1 

mi 8ekizinde iht.İ8u mahkftlle9inde batla• 
nacaktır. Suçlulardan eski elektrik prketl 
Müdürü Bay HaMea vefat etmif olduian
dan hakkındaki takibat sukut etmiftir. 
Suçlulardan bir mühendis de Yunanistaıa
dadır. Altı kip burada hulunmaktadır. 

Bu, belki 
SiZSiNiZ 

1 

1 

Ba basit ve kuunu tedbir a
yainde binlerce kaclm, -.it ve ... 
adetlerini lmlmap muvaffak ol
mutlardır· Size, erkeklerin pereatif 
ettikleri bir genç kızın .ehbar teai
nl temin edecektir. Her abalı yl-

ı zlbıGz~ ve boynunuza beJU renk· 

1 
te yağsız T okaloa krembd drll
nüz, tabii bir gliıeHik verir, pudra
nm yeknauk bir mrette ,apqma-
sını temin eder ve ylzde leke veya 
tabaka halinde kalmuma mani o
lar. Beyu rengindeki Tobl• kre
mi terkibinde taze kaymak n: mu
.İfa zeytinJ&iı De lmnet verici 
ye beyazlatıa pyanı .. ,.. bqka 
lDlllD'lar da vardır. Bmalar, siyah 
benleri eritirler, açık meaamatı ka
patırlar ve 3 ıtmde en aert ve en ea
mer bir eildi kadife gibi yumuşatır 
ye beyazlabr. 
Hemen bugiin
den siz de m
etin unsuru olan 

1ajaz T okalon 
kremi kullan-
mağa bqlayı-

1 

mz. Son derece 
memnn bla
cakamz. 



Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

- 159 - - 162 -

Güzel erkek • 
'<ara gözlu, kara 
kaşh erkekl 

Her cevap yollıyan 
okuyucuya hediye 
verilecek, neticede 

kadm giyinme-
sini bilmeli! 

Beğendiğim ka • 
din tipi : 

En çok !beğendi· 
~ erıkek ipi ~,_ 
dur: 

Vücudü: Beyaza 
yakın esmer, gür ka 
ra kaşlı, kara gözlü, 
bakışları manalı, si-

en güzel cevap 
sahibi 50, ikinci 25, 

üçüncü 10 lira 
mükafat alacaklar 

Balık etinde, 1 ,68 
!boyunda kumral, 
hafif dalgalı uzun 
saçlı. Yuvarlak çeh
reli, iri ela gözlü, u
zun kirpikli, ağız 

yah saçlı, orta boylu, sağlam. 
Tabiatı: Güleç, tatlı sözlü, uysal, a

ğır başlı, tutumlu, fedakar ruhlu, eş ve 
yavrularına ve yuvasına yürekten bağ
lı, en büyük zevk ve neşeyi kurduğu 
yuvada eş ve çocukları arasında bul
malı. 

Tahsili: Bu1unduğu meslek, memuri
.Yet veya işinin istilzam eylediği yük
sek bilgilere sahip olacak derecele tah
sil gönmüş olmalı. En çok sevdiğim 
meSlekler: Sübay, Hariciye memurlu· 
ğu. mühendisliktir. 

Ankara: Süzan 
(Sarih ndreshıln yazılmasını 

istememi.~ tir> 

- 160 -

Ukala Qlmamak şartile çok 
kültürJU bir kadın arıyorum 
Aradığun kadın tipi: 
Kumral saç, yeşil göz, çok manalı 

hatlar, biçimli göğüs .. Zayıf beden, boy 
.kısadan uzun .. 
T~iatı: Fev!kaiade zekasını her şey

te kullanabilecek. 
Tahsili: Ukala olmamak şartiyle çok 

killtürlü • 
İstanbul: Met. 

(Sarih adresinin ve Jsmlnin 
yazılmasını lstememiştlr.) 

burun ufak, vücut mütenasip, giyinme 
sini bilir ve giydiğini ıyakıştırır, uysal 
tabiatli, sıcak kanlı, neşli, tatlı dilli, 
söylediğ'ini dinletir. İdarei beytiyeye 
vakıf, ilk mektep t.ahsil'.li, terbiyeli, hür 
metkar, biraz da dikişten anlayan bir 
kadın.. İstanbul: İsmnll 

- 163 -
Kadmda dış QUzeltigi değil 

iç güzelligi lazım l 
Tahayyül ettiğim eşin zengin veya 

fakir olmasını, bütün azasının ayn ay
rı güzel bulunmasını düşünmem. Za· 
man bütün zenginliği ve güzelliği silip 
götürebiHr. Yeter ki bir kadın asil, tat· 
lı dil!i, güler yiizlü, ve kocasına bağ'lı 
olsun. Bütün bunları hiç birşeye de-
ğişmem. Salihli Deve cad~~sı. No. 66 da 

J Hüsnfı Oziç 

- 164 -
ideal erkek: Kadmı bir çiçek veya 
hizmetçi telakki etmiyen erkek 

Bence ideal bir tip olmamalıdır. Fakat 
bütün bunları genç kızlarımıza anlat
mak .çok güç .. Bence ideal tip, ruhların 
anlaşması demektir. Ben, tipten ziya
de duygulara ve karaktere daha çok e· 
hemmiyet veririm. 
Beğenebileceğim ideal erkek karak· 

teri şudur: 
- 161 - Vatansever, temiz kalpli, edebiyata 

Kadmm asgari orta tahsili Ve musikiye karşı fazla düşkün, herşe· 
yi izam etmiyen, kendinden aşağıları· 

olmah ı na dalına yardım eden, şuurunu muha-
faza eden, ufak tefek işlerle eşinden 

Beğendiğim kadın: 
Orta boylu, gayet ince vücutlü, mun şüphelemniyen, kıskanç olsa da bunu 

izzeti nefsini rencide etmeden sakla -tazam bacaklı. Yüzünün ehemmiyeti 
yok, yeter ki vücudü güzel olsun. yan, kitap okumaktan zeVk duyan, ha-

Ta'biati sert, fakat müsamahakar, u- yatı yalnız hay.al sanmayan, evcimend, 
ailesine ve yuvasına son derece bağlı, mwni bir malfunata sahip, ve sözünü 

dinletir olması .şarttır. Neşeli ve zinhar kumar, içki gfüi muzir şeyleri kullan
kıskanç olmasın. mıyan; en aşağı 28 - 30 yaşlarında. ka-

Tahsili: En az orta tahsili olması la· dını ne bir çiçek, ne de aşçı ve hiırnet-
andır ki. karımla konuşabileyim. çi telak.Ki etmiycn, eşinin izzeti nefsi-

istanbul : Er. ni ıkaıt'iyyen kırmayan meslek sahibi 
(Sarih isim ve adresinin bir erkek.. Biiyükdere: K. B. E. 

neşrini. istememiştir.) (Sarih ndresin\n neşrini istememiştir) --···-··-------...·-· ·-- . ·- ........ - .. . 

, 

-" Son Posta ,, nın büyük deniz romanı 6 

B 
.._..,..._Korsan Peşinde __ .._.. 

'«li'li'~ 

~azan : Celal Cengiz 

• • 

iki gemi rampa edince Salih Reis 
Bar barosun boynuna sarıldı: "Seni çok 
özledik, artık senin emrindeyiz,, dedi 

Bu gemi, Barbaroııun vaktile Is • du bana. Guya Halki adasındaki ka - le dostluk tesis edip, buralarda ohla 
panyol korsanlarının elinden aldlğı bü- çakçılar Çanakkaleye kadar inip ora - biteni anlamağa çalışırlar. Biz nere • 
yük bir kalyondu. Çok sağlam yapı - larda da görünmeğe başlamışlar. lere gidiyoruz.. Ne yapıyoruz.. ileri· 
sı vardı.. Sekiz topla mücehhezdi.. Kanuni Süleyman: • de ne yapmak fikrindeyiz? Bunlari 
Yüz yirmi kürekçisi vardı. Yolu mü • - Tez oraya bir deniz kurdu gön- öğrenirler ... 
kemmeldi. derip etrafı kolaçan ettirin 1 Salih Reis kendi gemisinde dolapn 

Barbaros kendi sularında üç gemi- Demiş. Mustafa Paşa üç gemi ile dümenci Hüseyine seslendi: 
nin birden durduğunu görünce koşa.- bu vazifeyi bana verdi. Çanakk.ıle dı- - Maryanayı buraya getiriniz ••• 
rak Üzerlerine yürüdü. şında bir hayli dolaştım. Halki adası • Çolak Hüseyin baş anbara kOfhl .. 

Salih Reis güverteden bağırdı: na kadar gittim.. Hiç bir kaçakçıya Maryanayı an'bardan çıkardı. 
- İstanbuldan geliyoruz.. Barba rastlamadım. · Maryana korku içinde titriyordu .• 

rosa iltihak edeceğiz .. Buralarda kal • Barbaroe şarap kadehlerini doldu- - Beni nereye götürüyorsunuz> 
mağa and içtik. ran gemiciye elile işaret etti.. - Barbarosun yanına .. 

Barbaros Salih Reisi çok iyi tanıdı· Gemici dışarı çıktı. Genç kadın birdenbire şaşırdı .• 
ğı için ,bu sesi duyunca sevindi.. Barbaros gülümsedi: Gözleri dışarıya uğramış bir halde. 

- Hoş geldiniz, koca aslanlar! Bu- - Salih Reis! dedi· Halki kaçakçı- hayretle dümencinin yüzüne baktı: 
ralarda ne işiniz var? lan şimdi Korsika adasına gitmişler • - Barbarosla nerede buluştunuz> 

Diye sordn. <lir. Onlar Halkide her zaman bulun- - Deniz üstünde .. 
İki gemi birbirine rampa edince, Sa- mazlar. Halki korsan uğrağı bir yer - - Ah, ne olur? Beni onun yanına 

lih Reis Barbarosun gemisine atladı .. dir. Senin dolaştığın günlerde onlar götüreceğine, şuradan denize atıver 
Güverteden yürüyerek, Barbarosun Halkide yoksa, behemehal Korsikaya sen, ·olmaz mı? 
durduğu yere koştu .. Boynuna sarıldı: ve yahut Arşipel adalarına gitmişler- Dümenci Hüseyin, genç kadının ko· 

- Seni çok özledik, Hızır Beyi Bu· dir. , lundan yakaladı: 
ralarda seninle birleşip denizlerde do- - Bu altın kaçakçılığı son yıllar - Haydi yı..irü .. celladın karfunna 
}aşacağız. Bundan sonra, Kaptan Pa- içinde almış yürümüş .. Arşipelde al • gider gibi neden korkuyorsun böyle .. ), 
şanın değil, senin emrin altındayız. tın kaçakçılığı yapan kardinallar, şö- Barbarosun gemisine geçtiler. 

Ve arkasındaki gemileri göstererek: valyeler, ve amirallar bile varmış. Türk denizcileri gü;ertelere toplan• 
- Bu aslanlar da sana hizmet et - _ Nereden haber aldın sen bun - mışlar, genç kadının korku ve heye • 

mek için, benimle buraya geldiler.. ları? can içinde nasıl titrediğini seyrederek 
Barbaros, Salih Reisin çok mert ve - Cerbe sahillerindeki kayalıklar gülüşüyorlardı. 

cesur bir denizci olduğunu bilirdi. Fa- dan geçerken bir kadın bulduk .. Taşlar Maryana Barbarosun yanma girer• 
kat, şunu sormaktan kendini alama • üstiinde çırçlplak yatıyor ve imdat di- ken önüne bakıyordu. 
dı: ye haykırıyordu. Bu kadını kurtardık. Salih Reis: 

- Buralarda aylık, yıllık yoktur. O söyledi bunları bize. - İşte, dedi, taşların üstünde çır • 
Bu yiğitler yarın sıkıntıya düşerlerse?. - İspanyol kadını mı bu?.. çıplak yatıyordu\ Üç gün aç kalmıf. 

- Biz Kaptan Yaylak Mustafa Pa- , - Belli değil. Hem İspanyolca bi • Onu doyurduk .. vücudunu sardık. Gü· 
şanın zulmünden kurtulmak için, bu- liyor .. Hem de İtalyanca .. Biz de anlı- zel bir kadın doğrusu .. 
raya kaçtık. Kuru ekmeğe razıyız. Ne yamadık ne milletten olduğunu. Barbaros başını kaldırdı: 
aylık isteriz .. Ne yıllık. - Nerede bu kadın şimdi?.. (Arkası nr) 

Barbaros, Salih Reise itimat göste· - Kendisinden şüphelendim.. Ge· -- • --·--··· • -----
rerek, kendisile birlikte geminin arka minin başambarına attırdım. TA K V 1 M 
kasarasına yürüdü. Barbaros başını sallıyarak şarabını 

Şimdi hasırlı bir şarap testisini aç - içti: 
mışlar .. İki dost gibi içerek konuşu - - Hele bir gelsin şu kadın buraya. 
yorlardı: Bir de ben göreyim onu. 

- Mustafa Paşa neden Cezayire Salih Reis te şarap kadehini eline 
yardım etmek, Cezayiri tamamile Os- al,,nştı. 
manlı sancağı altında yaşatmak iste - Barbaros kadehini boşalttı: 
miyor? - Buralarda bir çok lspanyol ka -

_ Mustafa Paşa çok kıskanç bir a· dınları dolaşır. Bunlar meyhane 
damdır. Padişahın gözüne girmek rekkaseleridir. Fakat, hakikatte hep
için ne dost tanıyor, ne düşman .. Her- si de İspanyollara hafiyelik yaparlar. 
kesi kötülüyor .. Herkesi padişahın gö- Bugün bir meyhanede gördüğün ka -
zünden düşürmeğe çalışıyor. dını, üç ay sonra göremezsin .. Yerine 
_Aranız açık demek~!.. bir başkası gelmiştir. 
_ Hem de çok. Fakat, beni f stan- - Ne yapar bu kadınlar Cezayir kı· 

buldan uzaklaştırmak ve meydanı boş yılarında? .. 
bulmak için. Çanakkalede bir iş bul • - Benim maiyetimdeki denizciler-
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ittihat ve Teralılılde on sene 
Posla,, nın Hikayeleri 

iTTİHAT Y'Ed İERAKKININ SONU Bir uzlet ve inziva bikiyesi 
Tıllt, Enver ve Cemal nasal kaçtılar, nasll öldüler? 

Yazan: Salahattln Enis Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Ahmet Riza, İzze~ Paşanın Vabdettine 
karşı kullandığı sert kelimelerden 

dolayı tecziye edilmesini istiyordu 
~dan dolayı nadim bulunduğunu ı 
Jıir QQı. Hatta ıon defa, ölümünden 
._ aiirt evvel, kendiıini ziyaret etti -

~~rada bana aynen fÖyle söyle -

0 ....... Ben hayatımda en büyük hatayı 
~· iatifaya taraftar olmakla 
ı_ · Halbuki benim vazifem isti

ftaı. ~~ değil, padifllha ve Ahmet 
"Ilı -=y aibi kanunu esaıi ahkamı -
~ lbllhafu.aaile mükellef oldukları 
~ ona muhalif hareketler için yar
th.l edenlere kattı memlekette bir 
. '"1'11t Yap Jr. Be · b"" ""k h Şükür olaun ki Allah, duamı kabul müzlim düfiinceleria buhranlarile harap ve 
~ ı. .. .L_ lllll tı. nım en uyu a- etti. Artık ben ne memur, ne aazeteci. biç muzmahil bir aurette seç.irdim. 

-.qur. 

1 
bir leJ deiilim. Sadece Sultanaelim civa· Fakat günlerden eonra yavaı yava, ta· 

zzet Paşanın istifası nnın en tenha, en bücra mahalletinde ken- bil hayata ahflllaia batladım. Yeni muhiti-
,~. izzet Pata ba tarzda hareket dmne bahçeli küç6cük bir ev eclinnüt bir min, aükunu bunda en bUyük müeaair ve;.. 

~lazım pldiii zaman bunu ya - imanım. beni oldukca terfih eden bir te- mil oldu. 
;--.ur bir .w:.nd Za f hl b.t papam iltifaaı iberiDe ialüW eden &.pıkflete ......._. ...... ld kaüd ma&fllll var Şimdi artık uykuya eakiai gibi müştak 
lait • iman ...;_i. yı ru u plna: Ahmet Raa, o......ı F.W. Namerde müh~ deiilim- Sabahlan da· n mütehaam cleii)im. Çnükü. erkenden 
.. b_ 11YUetçi idi. Bunun için . ~ kendi la k ~ defaaında, niabeten mutedil aördüğü ı kadar dahi aittiler. «İngiliz muhipleri .iredeki _imza d~fteriıie yetitebilmek için yata~o~m ve ~ablan da çok erkenden, 
~..,.,~ =em~~e~ ~tifa- muhaliflerden bir hüldimet yaptı. cemiyeti» diye tefkil edilen bir cemi- blb asrwna uanyacak kadar yataktan hatta aunet doamadan uyamyorum. Sonra 
... "-· Muhalifi · edebai ·· · · et 

0 
amJarda k ndd 1 T h. kalkmakta iatical etmiyorum. Hele tram - alaca karanbiı henüz sitmemit olan ao • 

~ --• veıdi. izzet pqa. bu tarihi t .ki ~rm e~ b" z d zumrea~~n leriy • • t" u ~· ngı iZ ~~-~ vaya yetitmek için ak eaçlanma raiınen kaldann eiri ve çukurlu kaldmmlarınd.ı 
~ va.-.L-n, L __ .ı:...!-j, bir '-sım azyı enne ragmen, ır ereceye IUI- cemıye ı, yan açı& ve yarı a.a.yad b' __ L ...:ı..· d L Sulta 1. •• d • . ... ,,__.ııu: &e11uwm ııu b kild d I ır ÇOCUA .-.ı e &OflDUJOrum. nae ım camune ognı yuruyorum. 

ezcümle bizzat ittihat- dar kanuni ve metruti bir ıiyaset ta-, ir fe · e oğrudan doğruya ngilte- Evim, ahtab. Oç odadan ibaret. Mahal- Namazdan sonra camiden çıkıyoruın. 
~ Ve ba ~ada C.Vidin de zaafına kip etmek istedi. Fakat, bunda da mu- renin himayeıini isteyenlerden mü - lem aeaiz ve aakin. otomobil gürültü.Un- Yüzümü okpyan bir sabah havaaınan nemli 
~ oldujunu töylerdi. Doğru • vaffak olamadı. rekkepti. Saray, hir zaman evvel den. tramvay aeainden o kadar uzak ki in- rüqarile aenit avduda yürüyerek Halice 
L...-: .~ C.Yid. onu uafa .ev.. Tevfik-faşa hllkGmeti «Hünkir iakeleıi» muMıedesile kendi- an burada kendilİDi adeta terkedilmit bir bakan ba duvaP. önünde duruyorum. 
~lfti. Fakat, biuat l~t ~'8· pa· ıini Rusyanın himayeıi altına koyma- köyde aanıyor. Ataiıaı baı döndürücü bir uçurum ... 
~ Ul'fl cephe yapmıya kadar gi· Bu fena günlerin karanlığını tasvir yı kabul etmİf old.Jığu gibi, timdi de E.ki evimde lı:aıyolam aomyalı ıdi. Kol· Bu azametli yerden, ataiıdaki evler, 
~ bir edam değildi Bunun için, etmek çok güçtür. Tevfik paf8 hüku- lngilterenin himayesi altında hüküm tuk ve kanapelerim modem ve kübikti. hemen oracıia çömelmiı aürü aürü cücelc
~edeki arkacl~ bidikte isti- meti tetekkül ettikten aonra mütareke sürmek istiyordu. lngiliz muhipleri Onlan aırf öirenmeie düıkün olarak almıt- re benziyorlar. Ve daha ileride Haliç, göğ
-~. verdikten aonra. kendi&i.n _ tatbikatı da baflıyordu. Ne sultan, ne ise bu siyasete tavassut etmek ve bu· tam. •~nd~ barındırdığı gemilerin ve yelkenlıle-
" ~ a~r .... çoL -·ran• bı'r hare· de her renkteki yardakçıları, ittihat ve kahT de . k' . k Senelerce oturduium bu kübik koltuk nn dıreklerile, tapkı. aırtına ve bağrına ok· 
L __ , ..,. ..~ & .._._ ... nun ~u b~ ın .. .. ~~ bın~ed geçı~.rnek ve kanapelerde bir kere bile rahat ettiği- lar saplanmıı parlak cildli kabtettarih ya -
~ 01- ı - ~..1:-1. ""dah 1 Terakki baflaniıın çıkıp gitmit olma - arzu coen ır ıuru eae sız en mure - b" ·d h ·· h · · d ~ lftJak uzere, .-.,.....ın mu a e- k I mi hatarlıyamıyorum. Hele aomyalı kar • tamıı ır eJ er a muste aseaım an ırıyor. 
ı..\; kartı o'-iukça tiddetli kelime- larına· rağmen ·ve galiba bi.Jhaasa bun- ep o uyordu. yoJ.., bana adeta bir iskeletin kaburgalan Ve daha ileride Okmeydana ve biraz be-

Proteatoyu ifade eden bir istifa • dan dolayı - kendilerini emniyette Türkler içinde böyle bir hareket ol- üatünde yahyormutum hiaaini veriyordu. ride Eyüpaultanın. hayal meyal seçilen in-
' Yazarak iatifa etti. hiaetmediklerinden, bu emniyeti düf· duktan sonra, karma karışık unsur lan onun için Sultan•lim civannda taflndıiam ce minaresi ve aervili aırtlan ... 

'-tifan•-· L_ -··• 1 ·
1 

man 1Si1ahlarının gölgesi altında temin ile o sırada birdenbire ayaklanmış o - bu eve, bu gülünç etyadan hemen hiç biri- Göz bu noktaya gelince. insan kendisi-
Ilı,· ~. &anunu ...--ı mese es • ona •-~-L-.. • • • t t etmek erzueile, mütareke ,artlarına lan Beyoğ}unun manzarasını tahmin aİni nak)etmedim, hepsini utap savdım. ni bir lahza ölümle yÜzyüze hiaaediyor 
l'e 9GWl&all yemınını or aya a ıyor h 1 f 1 ' f ki . f b 1 So h k 1 O L. 1 d ... ~itahın bunca aadakatıizlik etti _ mu a i o araK mütte i erın atan ula .etmek kolaydır. stanbulda oturan mya aryo a yerine yer yatağını, kü- etı&ı aenç gön erim e gecenin geç 
lİlli töyledikten ıonra hükumetin bu· asker çıkarmalarına müsaade ettiler. Türk'ler, birdenbire memleketin elle - bik koltuk ve kanape makamına hepimizin 1 vakitler bazı ainema tiyatro dönüıle -
lltı hParnıv•cag· ını ilave ederek istifa- Müsaade etmek fÖyle duraun, bunu I rinden kaçtığını gördüler ve bütün çok iyi bildiğimiz ve çok acvdiğimzi ma - rinde kanapesine gömüldüğüm otomo -
»\ -~ onlardan · · k'ld · • kadı ikame ettim. Yalnaz fU noktayı itiraf bilin, karıı taraftan gelen bir otomobille 

lbecl,u td - bild' · d S gayrı reamı şe ı e ıstemege (Al'kası var) ' r o ugunu ırıyor u. on etmeliyim: Kendi yarattığım bu muhitte çarpışması tehlikesile maruz kaldığım daki-
' etiınin bir ttebebi de izzet paşa - 1 yalnız terkoa ve elektrikten müstağni ka· kalarda bütün tüylerim diken diken olur 
'- .~ tarihi vesikayı istemekti. Ba - 1 lstanbul Belediyesi ilini ırı lamadım ve onları olduklan gibi muha - ve ölümün tehlike ve haşiyetile bütün vü-
ii •İltı Üç ıgün içinde buldurup verme- - _ faza ettim. cudum saraılırdı; fakat şimdi çok kuv -

~ etmit olduğu halde, ertesi gün' Çöpü denize atmak iş;ne talip Sahahlefin dairede çalaımak, akşamlan vetle hissediyorum ki, ölümden korkmu • 
~ .. etti. Türkiye tarihinin mühim herkesin evlerine döndüğü saatlerde yor • yorum ve kanaat aetiriyorum ki ben, bu-

a..;,__ 4'iiaüın noktaaına aid bu veaikayı olanların dı.kkatı·ne gun ve aram. bütün bir günün yorucu gün ölümden daha çok kuvvetliyim. 
::"'tl'etJQek d M ff k l Dazan hamulesile iki büklüm matbaaya kofmak Bu dakikada. Halice bakan camı avlu-
' iater im. uva a 0 ama· Belediye, timclilik Azapkapı iskeleli ile mmnen bir saman IODl'a Hayreddin ve oradan sabaha yakın saatlerde hurda -• sunda bürün manzaranın benim için silin -

Vahdettin kızıyor 
~fanın üslubu, o zamanın telik
~ P e göre, hakikaten mütecellidane 

' editah buna kızdı. Ahmet Rıza 
~ erteai günü ayanda «şevket 
ti..~ kartı böyle bir dil kullanmıf 
~ dolayı izzet pafayı tiddetle 
tı..._ ~ _~e müvahaze ediyor ve hatta, 
~r~m. cezalandırılmasını bile 

~· O ::raıve• memleketin nasıl 
:s!ı: dojru aftmelr.te oldu -
~~ için, on aene evvel, Ah-
~ brtı -.utiyet fikrini 
~~ ~ eiicadeleaile ,c;h
' lı~ olan bir adamın o dakikada-

~- aöz önüne aetirmek kafidir. S P't &ın mifa ebneaini, herkea 
~ot, herkea beldiyor, herkeı bunun 

~yordu. lıtıfa edince, aadra -
~ ba,hca iki talip çıktı; Biri 

" , ~erit pqa, öteki de Ahmet 
~ idi. Fakat, Vahdettin her ikisini 

~~.Damat Ferit pa,ayı, a -
"6t J\ıza ÇOk IÖylenmif olduğu, Ah· 
..... . beyi de, «aabakalm tanıdığı 
~ ltteoaiyordu. T eriik pafayı sad -

:L~~ aetirdi. Tevfik paf8, yumu
. ~ hnUİz her tarafa .gider bir 

....... kabine te,kili tetebbü -
~ ciaaran1',ıı. ikinci 

iakeleeinclen çöpü mavnalarla denize amak itini bir müteahhide verecektir. İt ata· haı olmuı bir halde eve ve yatağa avdet diğini duyarak kendime geliyorum ve ya .. 
iıcla :ruıh prtlar clabilinde yapılacaktır. Bu prtlarla bu ite g)ib olacaklann riyaset etmek ve aabahan saat yedisinde uyanmak vaş yavaı evimin yolunb•tlltuyorum. Sca
makamma hitaben ymcalduı tahriri teklifierini izahat yerebilecek bir meımarlaı.ile bende en aon kudret ve tahammülü öldiır- aiz ve aeduaz aokaklu, birbirine yaslanan 

b
• likt 2 • • müıtü. O kadar ki ~ok zamanlar, sabaha evler .. kiminin kafesli penceresinde lıafıf 
ır e 2 maan 937 tarihine kadar bizzat !emialik MüdUrlüiiiııe setinneleri iliz. ~ mu ilin olunur. yakın saatlerde e.Jme dönerken aeraeri bir bir ııı~ var. Bu ıııklan gözden ayıran pcr-

_ı. kur,unun beni arkamdan vurmaaım vu p· de, mutlak bir rükudet içinde .. 
1 - Denize dökülecek çöpün miktarı yevmiye vaaati olar- 280 - 300 metre mikibıdır. (Bir metre mikabı çöp takn"ben 400-4&0 ıuıodur.) rı.da bir ahi .. bile diyemekaizin beni can - Sokakta olk rastladığım adam bi7.im ıa-

aız ve hareketsiz bırymasını kaç geceler, lepci Arnavud Hüseyin.. Güğümünün u -
2 - Bu çöpler fİmdİlik Y~ Azapkapı iakeleainclea abnacakbr. Lakin IOnl'a• naaıl içten ve yürekten gelen bir temenni cundan beyaz dumanların öyle keyifli ve 

lan Ha.,...ddin iakeleainden de almak mevzuubabia olabilir. • ile arzu etrnittiıu. öyle kıvnla kıvnla bir çıkıtı var ki gayri 
3 - Son çöpler öileden aonra aaat 3,5-4 aralannda sehnit olacaktır. Biliyorum: Herkes gibi, hayatta benim ihtiyari duruyorum. 
4 - Miiteahhiller her mavna doldukca ma..W... Ukeleclen uzaklatbracak ve. O dumanı tu""ten ••lep ou"ii"riimu··nu·· ı'tı"na • için de naaı'b ve mev·ud olan vazife. ev - - • _ 

90ll ~ de pldiktem .... :r• 0 .... v.,a ..t..ı sin lııu .. ....-. M.rmara -..ı ı'le kaldın•or. m-L._.....a .. -· an• yayvnn vell. hazırla.nmı9 ve mukadder olan bir , un.~ .. ., '"" -
llÇllmrıaııla ......... doinı olan akıntıyı baklaktan ............ dejk00:pHenlir. çukuru doldurmak ve eonra bir toprak çı - porselen kadehe clolclmuyor. O, doldurur· 

............... .,..., Alurbpa fmel'i ile Osia deailell Jiikaek ~ lwwa bırakmaktır. ken tatlı bir aüt kokma bunmma kadar se-
........... ı U..indw'" Kıaalı8dam fimal .__ bcll'daWıiı -b• ....._ Çok wnleT düfhihiim: Topraiııı al- liyor. Sonra zenceffl ve tarçmlaiı yerinden 
-.b·k lisnndır. Ulda CÖPill t.ebar ..mı. pin ı ıi "- aziit ı•wt __..._ oWa • b ... )'oba mtü mii daha nıhat cliye-... Ç1bnp aalebin üwiae dökerek bana u -
janclan icam halinde bu .....,._ W• ıap bel• 10.11 mil açıklara kadar ıilmek Kat•i bramm veremem. Belki altı daha zatıyor. Arkamı eolı:alı:taki aiaca dayıyo· 
me&l wiJeti vardır. abat... -rum. Ve yavaw yayq onu içiyorum. Saba-

1 - Miıte-w;thrin Jndlenecajl römolrkörlw Ewia. .._.., ç.a..., A~ Ölümü neye bu kadar .. elim biliyor• hın aerin ha ... i;iade aüt. aaleb, zencefil 
Yılmu römorkörleri ayinnda Wr römorkör olacak ve ite baflamadan hu İfe et.... muaunuz) .•. O, ebedi bir uyku olduiu 'H tarçın lı:okuaile rlyihadar olan bu ılık 
rif1i olduim dair Liman riyuetinden llir tucfflmeme plirecelctir. . için... mayi. bojazamdan geçerken itimlerime ka-

6 - Miit.Mhitler .... mın~•alara bMr ap' •ııysıak .-t •..tarda ilkele ibe • Uyku. uyku l.. Benim ....deıdenbeıi dar aaandıiımı duyuyorum. 
rimle çöp IHrakmamarı t•hhiit edecek'- ,,. ....... için kili mikdarcla pedek lllllV• huretini duyduğum uyku! .. U,.kaoan ne Evdekiler Ufanmaaın diye yavatca a • 
na ihzar edeceklerdir· tatb bir ıey ne yükaek bir nimet oldt1ğunu, nahlarla evimin bpıaım açıyorum. Ayak· 

7 - Mavaalar da bu İfİ ~ kahilieytte olacak ve İfe batlamadan J..i- en gayri müaa.id şartlarla faaalaaız günde kahlarımı oracıkta çıkararak terliklerimi 
man riyaaeti tarafından muapene ej!İip birer takdikname alacaklardır. yirmi aaat çah,an bir adam olarak ben bi- giyiyorum. Doiruca yemek odaaına giri • 

8 - ihale PmcliJik bir aene olacakbr. Bunun için müteahhit teklif edeceği bedelin lirim. Uyku, uyku! ... Onu ancak ıu kata yorum. 
bir eenelik tutar üzerinden kanuni temİnab vermeie mecbur olacaklardır. toprağın kapkara olan göğsünde bulaca • Bu odada biz. hem oturur, hem yemek 

9 - Çöpün pıta muhalif olarak aahile ıelecek tekilde dökülmesi veya sert ha • ğum diye çok kere düşündüm. yeriz. Mbilyası çok sade ve basit: Üç pen· 
valarcla kili mikdaıda yedek mavna bulunduruhnamaSJ hallerinde beher gün için * ccreyi boydan boya kaplıyan bir makad. 

Kenarda bir yemek masası. Oatünde Wr 
miit•hlejdjn ittihlrakw:lan 100 lira keaileceji P,i bu işler de mütea~ it cam vr he- Hen';z yeni evime ve yeni muhitime İn· yemek aakam .. Duvarda gömme iki raf . 
....... a..lediye tarafmclan biç bir ihtara lüzum kalmad~ temi1 edi' 

1
fbek de.,ıl'div.'m için. ilk gecelerimi, ye· 

tir (8.) (2149) Di c'im !-ı.ızu1 ve siikGnu içinde hep bu (Dnama 15 inci sayfada) 
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'Son Posta ., nın tefrikası: 75 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına karışan aşk macerası) 

Yazanı A. R. 

Japon muharrirleri bütün işlerjni bırakmışlar, Türklerin 
Tokyo ve Yokohamada bıraktıkları temiz ve necip 

hatıraları birer birer saymıya başlamışlardı 

Je mukavemete imkan olmayan dal -1 Sonra, denize doğru mail bir vazi -
gaların, bu talihsiz gemiyi kayalar ü-1 yette kayığı karaya bağlıyan halat bir 
zerine sürüklemesinden ibaretti. Bu· anda kesiliyor .. kayık, bir ok sür'atile 
rada hatıra şöyle bir sual gelebilir: denize iniyordu ... Bu iniş esnasında, 

SON POSTA 

Yaz~n : Celal Cengi: 

Tanzer Gudeanın boş bıraktığı 
tahta Sumer hükümdari sıfat· eve 

Tunçayla beraber çıktı _ Acaba Ertuğrul, daha kuvvetli kayık müvazenesini muhafaza edebi· 
bir makineye .. ve daha sağlam bir tek· lirse, derhal kürekciler küreklere sarı-

neye malik olsaydı, kurtulabilir mi lıyorlar, kayığı sür'atle denize açıyor· Tanzer: haripler hep bir ağızdan bağrıştılar: Tanzer o gün beyaz a.tı üstündeı 
idiL lardı ... Yok eğer, bu müvazene bozu- - Memleket büyük bir felaket ge· - Midelerimiz uzun günlerdef!.beri talarının yasası üzerine el koylll~ 

Buna, bila tereddüt şu cevap vt:rile- lur da, kayık bir tarafa devrilirse, 0 za· çirmiştir. Bu vaziyet karşısında harbe boştur. Bizi doyurunuz, Suz da mağ· zere büyük mabede gidiyordu. :8 
bilir. rnan onlar da denize dökülüyorlar; ar- hazırlanmak delilik olur. Ben perişan 1 lup olduk. saray erkanı etrafında yaya olarak 

- Hayır. tık kendilerini dalgtılara kaptırmamak lbir insan kalabalığının başına geçıp 1 Tanzer muharipleri doyurdu.. rüyordu. Tanzerin belinde Gud 
Çünkü, bu büyük fırtınanın kurba· için sahile can atıyorlardı. d h b 'd Elile bagwrı yanıklara au dag~ıttı .. ve meshur Üç püsküllü sırma kuşağı 

V . k "h' d' H .. d" 
1 

e ar e gı emem. , 
nı yalnız (Ertuğrul) değildi. Ertuğru· azıyet, çoth mu ım ı'. fenlukz .un· Dedi. Nebahandzer harp hev~li • sordu: dı .. 
lun bu felakete uğradığı gece, ayni yanın en mü iş bir denız e a etın - · d' - Nebohandzer nerede} Tanzer Sumer kralı olmuştu. 

d k 1 1 'k' k d . sıy ı. 
mıntaka civarında muhtelif hükumet- en urtu muş 0 an 1 ı azaze cnın, - O halde ordu hazırlansın .. aske- - Elam muhariplerinin eline düş- O akşam mabedin üstünde, bil 
lerin bayrağını taşıyan altı vapur da· kendilerini tek.rar bu .kudurmuş .dal - rin başına ben geçeceğim. Sen şehirde tü .. Kendisini tanımadılar.. Kılıçtan ların arasından büyük bir yıldız d 
ha ayni feci akibete uğramış .. bu altı galar~n pençe_.s.ın~ teslım .e~melerı, ko-, muhafız olarak kal! geçirdiler. . du.. Bu yıldızın içinde kadın 
vapurun mahvolan zabitan, mürette· lay hır şey degıldı. Onun ıçın orada.b~- Diye emretti .. ordu hazırlanmağa Bu sözleri Tanzer gibi, bütün sa - benzer bir hayalet gördüle7: 
bat ve yolcuları içinden, sadece bir lunan Japonlarla, Japon gemisının ' başladı ray adamları ve yerliler de dinliyordu. - Tunçay .. Tunçay .. 

b k "lA . H d b 1 1 ·ı . Japon yolcu gemisinin ir tek maki- aptanı, mu azım ay ar eye smaı * • • Genç kralın harpte telef olduğu an- Diye haykırdılar. a 
nisti kurtulabilmişti. efendiye işaretlerle vaziyeti izah et - Bir harbin ~onu .. Ve Tanzer~n laşılmıştı. Sumerliler, krala (hayrü1ha1e0 

Hiyogo valisi; henüz esaslı bir şe- mişler: Bu kara haber bir saat içinde Ni • lacak bir çocuk dünyaya geleceiİ 
kilde tahkikat icrasına vakıt kalmadan - Eğer cesaret edebiliyorsanız, ka· tahtına oturması·· purun her köşesine yayıldı: man, bu yıldızın içinde o çocuğıJ11 
kendisine verilen malumatı aynen yığa bininiz. Nebohandzer, Elamlar üzerine yü - «- Ordu mağlup olmuş .. Ve kral nasının hayalini görürlerdi. 
Tokyoya bildirmiş .. Bu suretle de ka- Demek istemişlerdi. rüyen ordunun başına geçerek Sumer ölmüş ... » Tunçayın gebe olduğu anlaşılfl11 

zanın sebebi hakkında bu yanlışlık Bu iki Türk bahriyelisi, hakikaten topraklarından ayrıldığı gi.indenberi, Nebohandzer kadar tahtında az o • Saray halkı Sumer tahtının -/~~ 
husule gelmişti. Telgrafta verilen di· takdire şayan bir cesaret ve soğuk kan· halk heyecan ve telaş içinde sabırsız - turan niç bir Sumer kralı yoktu. Gu- da Tunçay için de yer ayırrnıfl 

0 ğer malumatın ne suretle cereyan et· lılık göstermişler .. bütün orada bulu· !anıyordu. Hiç kimse yeni kralın deanın oğlu Elamlar tarafından öldü-! Mabet dönüşünde Tunçay kocal' 
tı'g-ine gelince ... ) nan Japonların hayretleri arasında ka- Suz'a kolayca gireceg-ini ve Elam kra- ··ı ·· t" N' h lk k"' k" d t t - ru muş u. 1pur a ı ume ume sa- yanın a o urmuş u. J; 

Kazazedelerin Kasinozakiye yer • yığa binmişlerdi. lını esir alacağını saıı_mıyordu. O kadar rayın önünde toplanıyor: Sumerliler, kral neslinin sönflleP' 
leştirildiği günün akşamı; mülazim Talih, bu cesur yolculara yar olmuş- sanmıyordu ki, kfr:;ük çocuklar bile : - Bu ne felaketi Gene mi başsız ğine işaret olan bu hadiseden • 
Haydar bey ile muzika zabiti İsmail tu. Halatın kesilmesi üzerine, ok gibi <ıNebohandzer bizden daha çocuk - kaldık? eski kuvvetlerini buldular .. Yeni 
efendinin (Kobi) ye giderek valiye denize kayan kayık, korkunç bir dal - muş!ıı diyerek krall.,rının arkasından Diye haykırıyordu. !arının etrafında toplanarak kı!!a J 
vaziyeti izah etmesine karar verildi. ganın Üzerinde, sağa sola bucaladıktan gülüyorlardı. Herkes meyustu.. man içinde büyük ordular hazırl 
Ve bu karar da, derhal tatbik edildi. sonra, müvazencyi bulmuştu. ı Tanzer şehir muh9fızı olc:rak Nipur- Tanzer ne yapacağını, halkı nasıl lar. Elamlardan öç almak üzere 

Belediye reisinin verdiği klôvuziar, Minimini Japonlar, çelik g=bi kuv- da kalmıştı. teselli edeceğini bilmiyordu. çıkacaklardı .. Bir akşam Elam yol 
Haydar beyle İsmail efendiyi sahile vetli kotlarile küreklere asıla asıla de- 1 Tanzer Ur fe·~·-etinden sonrn Ni - Gudeanın neslinden Tanzerden baş- dan tozu dumana katarak geleO 
indirdiler. Orada, küçük bir Japon nize açılmışlar .. 0 çılgın dalg?ları eze purda sefalete düş:n Urlulara iş ve yer ka bir erkek kalmamıştı. Tanzer, Gu- atlı gördüler .. Yolunu çevirip tB, 

şilebinin kaptanına teslim ettiler. eze iler~'.y~rek; demir Üstünde çalka- ' bulmakla. on 1 ıırı giydirmek ve doyur- ı deanın yeğeniydi .. Fakat, Tanzer dai- getirdiler. Tımzer bu atlıyı görünce· 
Kaptan, bu iki Türk zabitini gemi- lanan kuçuk Japon vapuruna varmış- makla meş uldu . ma halk içinde yaşamış, saraydan her - Sama... ., 

sine bindirecek; (Osaga)ya götürecek- lardı. Halkın Tanzcre karşı büyük ve sar- zaman uzak kalmış ve nihayet karı - Diye bağırdı. Sama Elam ülkefl 
ti ... Fakat, gemiye gitmek ıçın sa· (Boçomaro) ismindeki bu küçük sılmaz bir sevg:si vardı. sını bile halk arasından seçmişti. den boş gelmemişti. Arkasında tB, 

hilden kayığa nasıl binilecekti?. v~~urun ~~ptan.ı, bu i~! .. fela~c ~~de! Guden ve Nan:ı5 öldü 1·ten sonra, Tunçay bir demircinin kızıydı. ğı torbayı Tanzerin önüne koyd&J· 
Fırtına henüz dinmemişti. Sahile Turk zabıtıne cıdden buyuk hır hur - Sumerli!er b "r.!a Tanzerden bc:şkal O gi.in bu felaket haberi dillerde - Gudeaya sadakatimi göster 

çarpan denizler, top gibi gürlüyor .. met .ve insaniyet göstermi~ti: D~r~al bir kahraman k ln '1ışt1. 1 dolaşırken, ikinci bir kara haber daha için bugüne kadar fırsat bekli}' 
dalgalar; kudurmuş canavarlar gibi, kendı ~~.ma:a.sını ~.nl~r'.n ıstırahatınel Nebchandzerin yol<: ç·1'• 1 ğı tarihten duyuldu: dum ... 
kayalar üzerine hücum ediyordu. terkettıgı gthı, temız ıkı kat Avrupa ı iiç ay geçtiği halde, yi.irf'i-.leri f .. rahlan-1 Gudeanın hasta kızı dünyaya göz- Dedi .. Torbanın ağzını açtı .. rsıı 

Sahil ahalisi, daima hayatlarını teh- elbisesi vererek bu iki Türk zabitini 0 dırıcı bir haber gelmeme i herkesi yeise lerini kapamış! kesik bir baş gördü .. Başı tanıdı: 
dit eden bu canavar denizlerle müca· gülünç kıyafetle gezmek üzüntüsün - düşürmüştü. 'ı Yerliler saray önünde ağlaşarak: - Suz kralı .. 
deleye alışmışlardı. Böyle havalarda den halas eylemişti. Tan zer: . - Gudea öldükten sonra, mezarda Diyerek ayağa kalktı, Samanıfl 
denize çıkmak için bir usul bulmuş • Bu iki zat, vapurla evvela (Osaga)- - Ben ge"Ç i· -~•, F'A -~1ar üzerine yaln:z yatamadı.. Oğlunu ve kızını da nından öptü. Sama yeni kralın di~ 
lardı. .. Binilecek kayık, sahildeki ka- ya ve ~onra Kobi'ye gitmişler .. hatta yürümemesini söylem~ştiın. Suı şeh-1 yanına çekti. rine kapandı. 
yaların üzerinden denize doğru inen (Kobi) de bizzat vali tarafından is - rini biz muhasara cttiğil"":z zaman ba-I Diyorlardı. - İki yıldır hasretini çektiğim 

tikbal edilerek, şereflerile mütenasib şımızda Gudea vardı. ~"u'ıarip'crimiz Eg-er Gudeanın kızı yaşamıs. olsay- gilim, Ur tufanından kurtuldu ıı1 bir kızak üzerine yerle{ltiriliyordu. Kü· 1 1 
k b k l temiz bir otele yer eştirilmişlerdi. simdikinin beş mi!'li faz:.:ı idi. Suz ka· dı, o gün saray önünde toplanan Su - diye sordu. re çilerle başka inece o anlar, yer - 1 b · 1 j 

ı Japon memur arı; üyük bir neza· lesi kolay kolav ele F""'e..,,ez, demis. : merliler onu Sumer tahtına oturtacak- Mara, yeni kralın arkasında oıl erine sımsıkı oturuyordu. H i J l 
ket göstererek, aydar beyle s.ııail e- tim .. beni diniemedi. Ben El5.mdan lardı. yordu. Tanzer, Marayı bu cessur ··---···································· .. ···· .. ········ .. r 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumartesi 

Diinyaga ge en 
Her insanın 
• 
iki vazifesi 

(*) 

Dunyaya gelen her insanın iki vazifesi 
vardır: 

Biri but.un ömrfıncc sağlam, 1yi ve rahat 
yaşama.k, ikincisi de kendisinden sonra 
gürbüz ve dinç bir nesil yetl<jtlrınektlr. 
Ancak bu suretle insan cemiyeti; yüksek 
hedefine ulaşablllr. Sıska, bedenen ve 
ruhan hasta bir nesli yetiştirmek ailesi
ne ve mensup olduğu cemiyete karşı gu
nnh işlemek demektir. 'Sed~n sağlamlığı 
kadar rUh ve akıl zindeliğini de ehem
miyetle goz önunde tutmak icap eder. 
Eski Romalıların bir darbı meseli var -
dır: <Sağlam vücutta. salim fikir) .. Fik
re daima çok ehemmiyet veren Romalı
lar bunu ancak vıicut sallamlığı ile te
min edlleblleceğlnl düşünmiışler ve u -
mumi hayatlarında spora mühim yer a
yırmışlardır. Fakat vücut zindeliği içinde 
fikir sağlamlığı şarttır. ,Alden hasta o -
!anlar vucutıarının sıhhat ve zindeliği ile 
alakadar olamnz.lar. Esasen bu lkl kuv
vet birbirine çok sıkı müııasebcttcdlrlcr. 
Beden makinesi iyi işlerse ruh cihazın -
da düzenlik olur. Ruh cihazında sarsın
tı olursa beden makinesi işini göremez. 
Binaenaleyh beden ve ruh hıfzıssıhha -
sına m~tereken kıymet vermellylz. 

(•) Bu notlan kesip saklayınız, yahut 
bir albüme yapıştınp kolleksiyon yapınız. 
Sıkıntı zamanınızda bu notlar bir doktor 
gib1 imdcıdıoıza yeti ebillr. 

fendiyi bir kaç saat istirahate terkettik- sevindirici bir haber beklemiyorum. 1 Ne yazık ki, o gün, bu talihsiz kız fedakar kahramanın kucağına attı-' 
ten .sonra, resmen tahkikata. girişmiş - Diyordu. Tanzerin dediği çıkmıştı.: da toprak altına göçmüş bulunuyor· gün Sumerliler iki bayramı bİ 
lerdı. (Arkası var) Bir gün Nipur kapılarına dayamm bir ı du. kutlayarak, dertlerini ve ıztırapl 
.............................................................. takım perişan kılıklı insanlar; Tanzer sarayın taraçruuna çıktı: unutmuşlardı. 

' - Elamdan geliyoruz.. ordumuz - Genç Sumer kralının öcünü E.- - SON -ç·ı L LER 
KA 
Bals 

va LEKELER 
ZUK 

Eksiri 
. 

mın 

ile tamamen zail olur. 

Kanzuk Bnlsamin Eksiri cildi 
yumuşahr, mat ve cazip 

bir ten temin eder. 
İngiliz K A N Z U K Eczanesi 

BEYOGLU -:- iST ANBUL .. 

dağıldı.. lamlardan almağa and içiyorum. Belı- y ~ 
Diyerek yerlere serilmişlerdi. mizi doğrulttuğumuz gün yeni bir or- R A. H: :» ~ 
Tanzer atına bindi .. şehir kapısma du düzerek yola çıkacağım. 

koştu .. Elam topraklarından gelen pe- Dedi. Tanzerin cesur ve gür sesıııı 
rişan kılıklı Sumer muhariplerini gör· duyan ve taraçada heybetli vücudunu 
dü: gören Sumerliler: 

- 'edeh bu hale geldiniz .. Sumer - Var ol, Tanzer! 
ordusu Suz ~ehrine girmedi mi~ yalvaralım, seni bize ve 

Yerde yatan ve açlıktan inleyen mu- ğışlasın 1 
Diye bağrıştılar. 
Halk bir taraftan da: r 

Ulu Tanrıya 
yurduna ha -

Nöbetçi 
Eczaneler 

- Baş iteriz.. Başımızı seçmeden 
1 dağılmıyacağız. 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şunlar- Diyordu. 
dır: 1 I İstanbul cihet.t:ıdekiler : Gudeanın ve oğ unun Ö ümünden 

Aksarayda: tPertev), Beynzı.dda: (Hay- sonra tam manasile ulusuz kalan Su· 
dar), Fenerde: (Eınllyadll, ŞeJıremlnin- merliler bir araya toplandılar .. Düşün· 
de: (Niizım>, Karagümrükte: (Arif), Sa- düler .. Ve sür'atle karar verdiler: 
matyada: (Teorilos), Şehzadebaşlnda: 
<Hakkı İ.), Eyüpte: (Hikmet AUamaz), - Bize Tanrerden başka biri baş 
Emlnönünde: (Hüseyin Hil..cınü), Kiiçiık- olamaz. 
pazarda: CYorgl), Ale~darda: (Abdülka- Bütün eller göklere uzanıyo. rdu: 
dir), Bakırköyünde: (Istipan). 
Beyoğlu cihetindekiler: «- Tan zeri isteriz .. )) 
İstlkllU caddesinde: CDellasuda), Tepeba- a- Tanzer Sumer kralı olacak .. » 
şındo.: CKinyoll), Karaköyde: (Hüseyin «- Tanzer ulu önderimizdir .. So • 
Hüsnü>, İstiklal caddesinde: CLimonclyan> 
Pangaltıda: (Narglleclyan), Beşiktaşta : yumuzun son kahramanı odur .. Onu 
CAll Rwı.). başımızda görmek isteriz.» 
Boğaziçi ve Adalarda: T S h 
Üsküdarda: (Ahmedlye), Sarıyerde: (Os- anzeri o gün umer ta tına oturt· 
man), Kadıköyünde: <Saadet>. <Osman tular .. 
HulCisl), Büyiikadada: <Halk), Heybelide: Baal mabedinde büyük hazırlıklar 

Tmm<_H_a_lk_>_. ------------ vardı. 

u günkü 
17 Nisan 937 : Cumartesi 

İSTANBUL 
Öğle neşriyatı: 11' 
ı2.so: Plakla. Türk musikisi. 12,so: 

dl.s. 13,05: Muhtelif plft.k neşriyatı. 
Ak.tam neşrlyab: 
18,30: Plfıkla dans musikisi, lV,30: 

ınlnl Halkevi namına konferans: ~u)lt 
Ataç. (Okuma) , 20: Fasıl saz t/J 
20,30: ömer Rıza tarafından arapça ,ı 
20,45: Fasıl Saz heyeti: Saat ayarı. 1 
Şehir tiyatrosu arLlstlcrl tarafından: il' 
yete sahneleri, 22,15: Ajans ve borsa 
teri, 22,30: Plfı.kln sololar, opera ve 0 

parçaları. 

Yarınki Program 
18 Nisan 937 : Pazar 

İSTANBUL 

Ötle neşriyatı: . JJ'ı 
12,30: Plnkla Türk musikisi, 12.50· ~ 

vadls, 13,05 Beyo!;lu Halkev1 gösteri 
tarafından blr temsll. 
Akşam ne riyntı: J'O 
18,30: Plfi.kla dans musikisi, 19,30: , 11 

ferııns: Ordu saylavı Sl'llm Sırrı '!nrc: ,ıs' 
rafından (Londra), 20: Müzeyyen ve e JI' 
daşları tarafından Turk musıkisi \' ,c1P 
şarkılıµı, 20,30. Ömer Rıza tarafından 

1 
ı t 

söylev, 20,45: Muzaffer ve arkadMları: S' 
fından Tül':k musikisi ve halk şarı..1ınr ;J ,e 
ayarı, 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans .-.J!r' 
sa haberleri, 22,30: Plfikla sololar, Ot" 
operet parçaları. 



17 Nisan 

Dikkat ·y· 
ve 1 1 AZI ediniz Çııbuk, iyi çiğ· 

nemeden yemek yiyen-

iden iza ler, fnzlıı baharatlı ve bibtrli yiyenler, bhbassl\ içki 

ıçaıııe mıdeıerıııi tahriş Hazımsızlık, 
ederler ve ek5.lik, 

ağırlık baş döıımelcri hissederler. -
Bir uzl~t ve inziva hikiyesi 

s·. 
( Bn<,ıt mırı ıs U:-ıcn sayfada ) 

ızırn çocuklar, akşamdan semaveri ha-
tırlarıar s·· .. k"" .. .. .. 1 w . · onmuş omuc çorn egını yere, 
acınavcrle porselen çaydanlığı ve kesme 
Çay f .. ıncanlarını çay kutusıle beraber tepııi 
\!~ tüne korlar. 

.. Hcrn~n semaveri yakarım. O, masanın 
tıstund k b c aynıya dursun ..• Tavukların sa-
1/raıılandığını b.ldiğ m ıçin bahç .. yc çıkar, 
P uınesın sokağa açılan kapısını açanın. 

ırrr, Pırrrl. .• H~psı açtığım delikten ka -
lladta~ını k b' b' 1 ·ı . . . k k çırpara · ve ır ır erı e ıu,ıp a-
l ışolrak sokağa fırlarlar. O zaman folluk -
ilrd hulduğı_\ ta.ıc yumurtalpn almm. 

lı Odada sem ver, küçuk deh~ ndı n ince 
k ı..harlar çıkararak ne güzel bir mus ki ılc 
aynıyor. Anl..ırım kı ç yı demi mek za -

:anı ~"imi tir. Sabah çayını hazırlamak 
.adar kah va 1 tılarını da masaya sıralamak, 

Oırndı b· . . ki' I b" I ~nış ıçın en zev ı ve tat ı ır meş-
en e .•• 

Artık .. • . 1 . . d - O guneş ıyıc en ıyıye ogmuştur. 
ııırnan b" . 1 .. ızım çocuklara ses enınm: 

- Kahvaltı hazır •.• Haydi artık kalkı· 
tııı: •• • 

]Masanın başına karşılıklı oturur, kah · "a tıın hı ı~ı yaparız. Bu arada ben ,ıztırab do· 
F'akrn~ıni ve eski günlerimi düşünürüm. 

1 tU bu, çok sürmez, derhal kendimi top· 
llllı .. 
le . aga uğraşarak: (Bugüne bak. eski gün-

rı ne d·· " ·· "' d" k d" k d' uşunuyorsun r • • • ıye en ı en -
•ınc sornnm, sen kaç kere demi tin : tı Biz., 

0 
adamla k' ·· d" 1 • rız ı mutcmn ıyen ça ışmaga 

ll'ıahkurnu o· 1 w. • k z. ın enccegımız son yer, an • 
~ teneşir tahtasıdır.» fakat bak, hayat, 

ıç de düşündüğün gibi çıkmadı .•• ) 
Kahvaltımı yaptıktan sonra elimi ağ • 

tırnı Yıka ·· ·· k 1 • d b t k r, muvezzıın apı ara ıgın an ı-

a tığı g • 1 k d k"' · . azeteyı a ıp ma ·a ın ·oşesınc ge-
Çcrını. 

b E.vin rnedhnl katındaki odada bulunnn 
u kö,.A h k'k• b' 'k • • • k'" • d· "'• a ı ı ır su un ve ınzıvn ·oşc-sı-

.. lr, Penceresi sarma .. ıkl..-ırla ört ulu. T opra
ltını k <I ço seven ortancalar, ta pencereye ka-
\t~r boy atmışlar. Öbı.-k öbek pembe, ma
) ı, .Yeşil kar topları g"bi ..• Güneşin ziyası, 
İçiCŞı l Yapraklardan sü:r.i.ılcrek tatlı bir renk 

nde bu köşeye alts~dcr. 
Yavaş yavaş gazetemi okurum. 

it Caıctemi bitirdikten sonra bahçeye çı-
llrırn. Bu bahçe, doğrudan doğruya kendi 
~c· 
c:ik n~d.ir. Ortasında güzel, mınimini ince· 
(j:z·· fıskıyeli bir havuzu var. Bu havuzu bir 

um Çardağı örtmüştüf. Bir ça rdak ki, as-

ma yaprakları hemen hemen küçük birer 
mendil cesametinde.. bundan başka 8-1 O 
yemış ağacı da var. 

Bahçenin ağaçsız kısmını zerzevat için 
ayırdım. Bir kısmıni, muntazam surette el
le tarh ve tanzim ettim. Bu bahçe, evim:n 
hemen hemen bütün ihtiyaçlarını bana .te· 

min ediyor: hem de taze, taze . .. Sonra bu 
bahçe, benim için tadına doyum olmaz bir 
meşgale oluyor: Toprağı bellemek, çapala
mak, gübrelemek, fide yetiştirmek, onları 
ekmek ve yabani otları ayıklamak ..• 1 leli! 
akşamları... ÇıçeKleri suladıktan sonm 
terkosa taktığım lii.stik hortumla zerzevat
ları bol bol suyu boğarım. Bütün giin gü
ne~ içen bu patlicanların, slllatalıkların, ka· 
bakların. bibe lerin su içerken adeta bir 
insan g'bi teneffü, etuklı.-rini, bir insnn gibi 
&eniş uOooh l .. n çektiklerini duyar gibi o
lurum. Hele gün sin harnretıle yandıktan 
sonra ıslanan toprağın öyle tatlı bir rayi
hası var ki, insam adeta mest Ve sarhoş edi

yor. 
Ellerimi yıkadıktan sonra: 
- Bana }):.. kahve!.. 
Diye içeriye ııes lenir ve çardağın altına 

girip fiıkiycnhı musluğunu açarım. 

Ne de olsa biraz eğlenmek lazım. Ora • 
daki tahta kcrl!vetin Üstüne otururum. Ve 
getriilen kahv~- yudum yudum içerim. 

Art ık ortalığı akfam loşluğu kaplamış • 
tır. Mahalle mescidinin minaresinde müez· 
zinin silücti gözükür. Sokakta hızlı hızıl 
geçe nayak ııesl-.ri, bana hava gazı fener
lerini ynknn fenercinın, omuzunda fener
leri yakan ucu alevli çc / kin geçtiğini his
settirir. Mutfaktan yağ cızırtısı geliyor, ne
fis bir tereyağı kokusu havaya dalga dalga 

siniyor. 
İçeride tabak ve ka ık gürültüleri .• an -

laşılıyor ki yemek sofrası hazırlanıyor .. içe· 
ri giriyorum. Mu lukta uzun uzun, bol ııu 
ae yıkanıyorum. Kurunmak üzere havluyı.: 
yüzüme knp:ıdıc;.ım zaman, bütün yorgun
luğumun geçtiğini duyuyorum. Ve kendi 
kend'me söylüyorum: 

- ijak 1 Hnynt, hiç de düşündüğün gibi 

çıkmadı ..• 

Y rınki nushamızda : 

Kırk asır soil ra! ... 
Çevirell : F. Vara/ 

~~========================================== 

l'crli, yabancı bütün kitap, ga· 
?.ete V€ mecmuaları size ehven 
fiatıa temin edebilen modern 
bir müec;sesedir. Telefonla dahi 
sipariş kabu~ eder: 

Telefon: A n knra 3377 

Koıayllk-Şıkl ı 
Hor t•rd•n ••••I ~oıaylı§ı ar11• 

, e n ıpor me,..~lıtı Bayanı..r. onlor 
için yapılmıt olon bu ıontQr-kil• 
ıot'arı 0 yor•~ t•klı~ı da ıomhı ol• 
mlf olurlar Hutuhı lncoltlr VG· 
c dıııı tonuObOııD dDıoll•• •• " " 
,:dıd tıare\etlord• bılo kat'lu• n 
hymaı 

flr•tı 7 ı 2 liradan ıtıbu••· 

atıt 1erl yalnız ı 

J.~~ 
ISTANBUL, Beyo9lıı 

TOn•I meydanı 12 No. lu.' 
Maaaıamııı tlyareı odtnlı u y• 
ı!> tıo.lu ı .. ·lfomlıl latoylıllı. 
Flyat !arımııda lıDyDk toıutıat . 

ooYÇ-E -0-Rl-EN_T_B_A_NK-ı 
Drcsdncr Bnnk Şubesi 

Merkezi: Berlin 

TüTkiyedeki ıubeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 
* Her türlü banka iıi * 

1 

-----------·------------.. 

Yeni bir cild 
Yara nız! 

B~a kremler içinde cildi yarım 
yamalak tam·r edenler bulunabilir. 
KREM VENÜS ise cikH tamir etmek· 
le kalmaz, uzun müddet kullanıldığı 
takdirde cildi bizzat yaratır. Bu yepye· 1 

ni cild, yepyeni bir kadın demektir. 
;KREM VENÜS'ün harikulade terkib 
ve tesiri kabi1i inkar değildir. VENÜS 
;MÜSTAHZARAT! kullananlar \'e mü
nevverlerimiz bunu pek iyı bilir. Muh
,terem halkımızın masa başında frenk
çeden basmakalıp alınan göz boyayıcı I 
,uydurma rekl~lara inanmamalarını 

1 
ve KREM VENUS'ten şaşmamalarını 
.ciddiyetle tavsiye eder?z. •Evl~ya Zade 
Nureddin müessesesi Istanbul:t 

~ Postn Mntbansı 
~eştiyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ 

S4111pLiınt· A. Ekrem UŞAKLIGİL 
• S. Ragıp EMEÇ 

SON POSTA 

MAZON 
MEYVA TUZU 

Savfa 15 

Hazımsıziıgı, mide ekşilii< ve yanmaları gicıerir. 
İnkıbazl defeder. B~gllnden bir şiş~ MAZON alı 11z, 

. Hıç bır ınllm ıl ınustahzarla 
kıvas kabul etmez. MAZON isim horoz ınnrkaSl ta dik· 
kal Deposu : MAZON ve Boton ecza depo~m l srnnbul 

Yeni postahane arkıumıda. 

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

-

TARLADIR 

_...,,_ -..- .,---
' - ·'' ...,. $/J, _ 

-.. .. ~"-. •• 
.. Al .... - - .l f ı I 

.- • -.s}[,. .. ~~ .... 

. ·r&._--·' ,,... 
• r-.. ,, • 

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

İstanbul ve Ankara halkına da bir hizmette bulunmak üzere 

"Şehiriçl ve civarı nakliyat servisi,, açmıştır. 
Bu §Ube gerek ıehir dahilinde gerek civar yazlık köylere yapılacak ev eşyası naklini 

ve ambalajlan kendi vasıtalarile ılıketin şiarı olan 

CiDDIYET 
INTiZA M 

E M N 1 y E \ 
ile ve ucuz fiatla yapacakbr. 

MOracaat yeri : lsttmbul için. Sirkeci Ankara caddesi No. 26. 28 Telefon : 24220 Santral· 
Ankara için: Yeğen Bey caddesi. Antalya Nakliyat Şirketi Şubesi Telefon: 1821 

> A E i iK iDA 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Posta k!1tusu) 1255 Hormobin Galata lstanbul 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

sermayesi Liret 700,000,000 

thtıynt akçesi Lire t HS,'769,054,50 

Merkezi İdo.re: MİLANO 
tıaıyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
i ngntere, İsviçre, Avusturra, MD.ca
rlstan, Yugoslavya, Romanya, Bul

garistan. Mısır, Amerika Cemahlrl 
Milttehldesi, Brezilya, Şill, Uruguay, 

ArjanUn, Peru, Ekvatör ve 
Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Kıı.raköy 

P alD.S (Telef. 44841 /2/3/ 4/ 5) 

Şehir dahilindeki acenteler : 
tst:ınbulda : Alnlemclyan hanında 

Telef. 22900 /3/11/ 12/ 15 Beyot -
lunda: istiklfı.1 caddcsl Telef. oll.046 

İZMİRDE ŞUBE 

Güzelliğin 

POKER 
Tıraş bıçaklan 

8!.RT &AKALLARI 
YUMUŞATIR. 

ve cildi pamuk gibi yapar 

POKER PLAV 
markasına dikkat ediniz. 

1 
En birinci şartıdır. 

-
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VE 

bı ları geldi. Meftunlarına müjde. Hasan depe>s~ 
fsviçre'de Webbolite A. G. in 

VEBOLiD CiHAZLARI 
Kuyunuzuıı, musluğunuzun kireçli ve acı 

suyunu O - 1 derecede tatlı suya çevirir. 
Veboiid ile kireci tasfiye edilmit su: 

8 .il N y o o A : Cildi ve ~çları ip.ek gibi_ yumuşatır, ondüluyonu devam ettirir, uçlann ke· 
H peklenmesıne- manı olur. 

YEMEK Ve CAYOA • Et .ve kuru sebzeleri çabu~ pişirir ve lezzet temin eder, çaya kendi 
• nefıs renk ve kokusunu venr . • 

C"MASIR BULASIK d • Sodaya ihtiyaç kalmaz, elleri tahribattan kurtanr, ıabundan • ı.ı ve a. % 60 tasarruf temin eder, çamaşırların yıpranmasına mani olur. 

KAZAN ve KALORiFER de: ~::~0!~~~~ kireç tutmasına borulann zamanla tıkanmas•n• 

BOYlHANf.LER de: Daha az boya sarfile daha parlak ve ıabit netice verir. 

V E B O 1 • o AlclOmuııı sanayide, ev idaresinde, hastane, Ulboratuar,· mek· 1 • lep, otel ve lokantalar ıa, gazoz, kolonya ve ınnskirut ima· 
ii. • llltt eneJerinde \'e berber salonıurında muU ka ıazımdır. 
Cihazların tasfiye ettiği suyun evs c f ı adiye ve tabiiyesinde bir değişik
li yapmac'ığı Gülhane As. ve Zürih Hıfzıssıhha enstitüsü tarafından 
t.!v ~ik edilmiştir. 

Tazikli ve taziksiz sıcak ve soğuk su ile işler ve saatte 250 
litreden 1500() litreye kadar su tasfiye eden cihazlar. 

Saatte 250 litre tHfıy• 
eden portatif cıha~lar 

25 T. lirası 

Siparişler posta ücreti alınır.aksızın gönderilir. 

Talep üzerine bir memun·muz cihazla bf'ralter tecrübe 
yapmak üzere adresfoizc gönderilir. Telefon : 44507 

Bütün IU tebekeıiııl tu· 
fiyc edeıı 1abit cihazlar. 

125 liradan 

VEBOLiD LiMiTED lstanbul, Galata, Voyvo<!a caddesi No. 40. 42 
Satış yerler· Anlrnra, Vehbi Koç 'J ictuet Evi - lstanbul: Zıyacddin Sttid Voyvoda, 40 - 42 Galata - İzmir: 

Şifa eczanesi - Adıma: Feyzi Dural - Samsun: Şik Terakki 'l'ıc ıı·cthanesı - Aydın Emniyet eczanesi - Kütahya: 
Ihsan Şerif eczanesi - Malatya: Mahmud Nedim ve bir deri - Inebolu: S!tl1lhadılln Çalebi - Sıvas: Yusuf Ünsa· 
lan - Trabzon: 1''aik Harun oğlu ve oğulları - Biga: znntu Zeren. 

ANADOLU, SURiYE, IRAK ve 1RANIN BAŞLICA ŞEHİRLER NDE SATIŞ YERLERİ ARANIYOR 

.~ • 
~· •"'· . " 

/•
1 'ı , •", . , ... ,,,,. , 

• ';ı ' : . 

IHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor~ 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınızl 

s 

Size : i\kislerl müteharrik 2Jiyadar 
Parlak bir havuz teklif eder ••• 

Latif bı1r ziya altında h~ manzaralı çiçekler ..• 
Göz.lerln zevOrile şenfunen bir mesken ... 
Camek&ıınız için dayanılmaz bir caıı~be ... 

Fiatı, taksitlerle ödenmek şartile 325 LİRADm 

MU N 1 R 
NURETtN 
Nr. 210902 - Bestenigar 9arkı - Çiçekten Nağmeden 

nc.zzam ~· arkı - Aşkınla Sürünsem 
Nr. 270900 - Uşak şarkı - DELiSiN DELi GÖNLÜM 

Uşak şı·akı - O BENiM SON EŞIMDl 
Nr. 270901 - Halk şarkısı - ESMER BUGÜN AGLAMIŞ 

Halk şarkısı - KAHAN1''1L 

Satıta çıkarllmıttır. 

23 Nisan: Mutlu tarih •. 

Beynelmilel Kömür Serg~sinin açılışı 

da bu mutlu tarihe tesadüf ediyor. 

Ankarayı, Ankaranın baharını ve 
Kömür şenliklerini görünüz ! 

(1909) _______ , 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ : 
0

1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingWz_ Urası 

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

Her turlu banka muameleleri 
yapar. ,__ ______ .,j 

• 


