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Milli Müdafaa Vekilinin "Son Posta,, ya beyanatı 
Bostancıda dünkü facia 

Dolu bir otobüs 5 metre 
yükseklikten birdenbire 
tren hattına yuvarlandı 

Ordumuz için kararlar 
Motörlü vasıtaları çoğaltmak üzere 

teşebbüslere girişildi 
Otobüs parçalandı, içindeki 25 yolcunun hepsi yaralı, 
kazaya arkadan gelen bir baıka otobüsün arabaya 

çarpması sebep oldu 

Asker ve sivil bütün 
salahiy.etli bir 

yurddaşları alakadar edecek, geniş 
hava kumandanlığı kuruluyor 

Dün Bostancıda 

feci bir otobüs kaza 
sı olmuş, bir grup 
yolcuyu Maltepe -
den Kadıköyüne gö· 
türmekte olan şoför 
İskot'un idaresinde· 
'ki Maltepe 1 O numa 
ralı otobüs Bostancı 
tren köprüsünün ya 

~onanmanın tahviyesi 
ıçin yapılmış 
Olan siparişler 

Milli Müdafaa Vekili General Ka· 
tlın Özalp dün sabah Ankaradan şeh· 
thniı:e gelmiştir. Kendisini Pendikte 
~rş~layan bir arkadaşımız, muhterem 

ckıllc gazetemiz için !bir mülakat yap 
lnıştır. Kazım Özalp gelişini şöyle izah 
itmiştir. 

- lıtanbula donanmayı teftİf için 
leldirn. Bu arada lngiJteredeki büyük 
~ ittirak edecek olan (<Koca· 
~> nin hazırlıklannı da gözden ıe· J 

eğim. Çarpmba veya per9embe- General Kizım Özalp 

1 
Harp endüstrisinin 
inkişafını temin 
Edeceh hanunlar 

ye kadar bura.da kalarak Ba.tvekille bir- nında bulunan 4 • 5 
tikte Anbraya döneceğim. metrelik derinliğe 

Hükumetin önümüzdeki günlerde yuvarlanmıştır. 
Büyük Millet Meclisine tevdi edeceği Otobüs, yolcuları 
kanun projeleri hakkında da Milli Mü Maltepeden almış~ 
d f y k"l "d · . k" Bostancıya kadar hı 

a aa c ı l emıştir ı : ıa arıza gelmiş f -
- ~keri ŞW-anm b~ defaki top- kat tren köprllsü~ü 

lantııı bır ay devam etti. Çok ehem· geçince kaza olmuş· 
mİyetli İfler ~ıkardı. Bu arada Millet tur. 
Mecliaine verilecek kanun layihaları Önde gitmekte o· 
da vardır. Bunun arasında memlekete fan Maltepe l O pla 

(Devamı t ı inci sayfada) ka numaralı otobüs 
köprüyü geçin re ar- Otobüaün yuvarlandığı irtifaı gösterir bir reaim 

Başvekilimiz YugoSlav l Hapishanelerdeki ~as~7::~~;~~1~~h~~~ ~r::i~ei~:::. ~!~n:;~a~~~~!~;::~~= 
deki Şile 1 numaralı otobüs İskotun (Devamı 2 mcı sayfada) 

şehirlerinde muazzam 
tezahüratla karşılanıyor 

İsmet lnönll Sırpça 
Belgrat , 1 7 (Hususi) - Dün, Saray 

!3ıosna halkı resmi makamatı tarafından 
~alsiz tbir surette karşılanmış olan 
'l'urkiye Başvekili ile, H&riciye Vekili 
akşama kadar şehirde kalmış ve muh-

""=:-

nutuk söylerken 
telif müesseseleri ziyaret etm~lerdir. 

Öğleden evveı Saray Bosna belediye 
konağına giden İsmet İnönü, bina önün 
de top1anan lbi.ıllerce lhalkın alkışlan 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

''Son Posta,, nın müsabakası : 7 
-- Bu resim parçal~rı kimlere ait? -

~atayll Türkler Bir sarhoşu soyan!BeşiktaşAnkarada 
ışkence al.tında eski polis memuru Güneş, izmirde 

F ranszz kumandanı tazyikin 
artırılmasını emretti 

Lazkiye, 1 7 (Hususi) - Merkezi 
Şamda, şuibelerı şimdılik Halep, Har 
ma, Humus, Dirzorda olmak üzere Su· 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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23 
NİSAN 
ÇOCUK 

BAVRAMI 

150 

mahkemede galip geldiler 
İkinci cezada dün sabah, mevzuu a· 

Hika uyandırıcı mühim ve yeni bir da· 
va görüldü. 

Bu davada, suçlu yerinde, eskiden 
polis olan Kenan isminde bir gen_ç bu· 
lunuyor. Suç, vazifeyi suiistimal mad· 
desine uyar görülerek dava açılmıştır. 
Suç, nedir? Bir yolcuyu gece vakti oto
mobıl içerisinde soymak ! 
Beşiktaş Sulh cezanın, suçun mahiye 

tine göre, salahiyeti haricinde görme
si üzerine Asliye cezaya gönderilen bu 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Ankara, 1 İ (Hususi) - Betikta' • 
Ankaragücü maçı oldukça büyük se· 
yirci kitlesi tarafından merakla takip 
edilmiştir . 

Ankaragücü Yaşa~. Semih ve 
Osman gibi üç kuvvetli ~lemandan 
mahrum olarak sahaya çıkmıftır. 

Buna mukabil Beşiktaş yarın için 
ihtiyat olarak sakladığı Şereften ve 
hasta bulunan Nazımdan mahrum ola· 
rak sahaya çıkmıştı. Aşağı yukan 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Sözün Kısası: 

OLGUNLUK İMTİHANI 
Dostum Dertmend'in yüzünü çoktandır !adı için olgunlaşmak pek de sanıldığı ka• 

görmemiııtim. Dün sabah, çıkageldi. dar kolay değildir. Bunun için, bu olgun· 
- Merhaba Dertmend 1 luk mertebesine erişmek üzere feleğin 
- Merhaba canımı çemberinden geçmek, çile çekmek, dün • 
-- Nereden böyld )yanın germü serdini görmek, mehenge vu• 
- Her günkü iibi, olgunluk imtihanın· rulmak, bir çok şeyleri hazmetmeyi öğren• 

dan geliyorum. mek, sinirlerine duygularına hak.Un olma· 
- 1 1 1 yı bilmek, açlığı, tokluğu bir tutmak, içki· 

ı • B Dertmcndin yaıı elliye merdiven dayı • ye, kumara, kadına nefsini oyuncak değiL 
Mektep ıge ayram yalı epey zaman geçmiıtir. Bundan baııka, hakim kılmak, semeresi gecikse de çalıı • 

günll hediye vereceğiz haline göre mürekkeb yalamıı. bir kaç yüz ınaktan yılmamak, ~asılı kelam maneviya-
«Son Poıtaıı 23 Nisan çocuk bayramı cild kitab okumuf, ufak tefek karalamalar tını çelik bir kale haline getirmek lazım • 

i in küçük okuyuculanna bir çok sürpriz· yazmıı olduiunu ve evindeki çekmelerde, dır. 
ı:r hazırladL Bunlardan bir tanesini ıim· faydasızlıiına binaen kenara atılmıı bir iki - Evet, Dertmend. Fakat bu dediğin 
diden haber veriyoruz: tane de diploması bulunduiunu bilirim. O- şeyler biraz da zaman, fırsat, vaziyet iti 

Gazetemizin fotoirafcılan bugünden nun için bu cevabını hayretle karııladım. deiil midir? 
itibaren İstanbul mekteplerini dolaıacak, Yüzüne baka kaldıiımı ıörünc_e. bana - Öyledir, canım 1 
ilk ve orta mekteplerden bir çok reıimler izahat vemıek lüzumunu takdir ettı: - Peki, sen bunların hepsini kendinde 
alacaklardır. Bu reaimleri altınca noter Ga- - Şaıma, canım! Oltrunluk imtihanı tatbik ettin mi? 
lip Bingöl'e aösterımık her resimden bir mutlaka mektebte verilmez. lnsa~ h~yatı· - Hepsini! 
veya bir kaç simayı seçmesini iıteyeceiiı. nın her çaiında ve her yerde bu ımtihana - Nasıl, bakayım'? 

·ı· b"" ·· LJ h 1 tt>b"dir Dertmend derin derin içini çekti: Noterin seçb ı utun çocuıı; ara azır adı- • 1 • 

iımız kıymetli hediyeleri daiatacaiız. He- Boı bul~n~um: - Nasıl olacak, canım"> dedi.. latan • 
diye alacak küçük okuyucuların miktan - Ne g~b~?. bulluyum .. evliyim .. memurum .• bu tram-
1 SO • bulacaktır. Noterin gördüiü ve aeç· - Ne gıbıaı var mı, a canım? Cenabı • vaylarla, bu vapurlarla gider, gelirim .. bu 

t.f<>de! : 7 - Aktör ve rc::jirör Ertutrul Muhıia 
l Son ·Posta okuyucuları arasında eğ- [ ka 
e~ij ve zengin hediyeli bir müsaıba· 

tip ~simler ıazetemizde 23 Nisan günü hakkın yaratıp yaratıp yeryüzüne salıver- kaldırımlarda yürürüm .. kırk dokuz sene· 
intipT edecektir. diği insan sürüsü ezelden ikiye aynlmııtır: dir.. ben olgunlaşmam da kim olgunla • 

açtı. Bugün .bu müsabakaya ait 7 --------------- Hamlar •. olgunlar. Maatteessüf birinciler, §lr) l 
(Devamı 2 inci sayfada) ikincilerden sayıca fazladır. Zira. adem ev- ERCOMEND EKREM TALU 
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Her gün 

ismet lnönünün 
Yugoslavya içinde 
Yap tığı cevelan 

- Yazan: .Muhittin Birgen -
Belgrad, 14 N~an 

Resimli Makale: il Çöle atılan tohumlar il 

• .i • 
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r----------------~ 
Sözün Kısası 

Bugün birinci say/ amızda 
E. Talu---..-

Bostancıda dünküfacl8 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

de ani olmuştur ki; önde giden otobilS 
yolun hemen yanında bulunan hendr 
ğe düşmüş ve iki defa takiak attıktall 
sonra da 4 - 5 metre derinlikte olaD 
tren hattının üzerine yuva:rlanmıştır. 

Yuvarlanma çok ani olduğundan oto' 
hüsün içinde bulunan 25 yolcudan hf9 
biri kendilerini kurtarmağa vakit bU' 
lamamışlar ve taklak atıp ta uçuruııl' 
dan yuvarlanan ve parça parça olan <Y 
tobüsün bu yuvarlanışından hemen h9' 
men hepsi ağır ve hafif surette yaralad 
mışlardır. 

Ua a ç gün evvel gelen İsmet İnönü, 

bugüne kadar burada kaldıktan 
sonra bu akşam, dokuzda hususi bir 
trenle Yugoslavya içinde bazı yerleri 
görmek üzere dört günlük bir ceveıana 
çıkıyor. Ayın on dokuzunda buraya 
gelip hiç durmadan, gece yarısı, kon
vensiyonel trenile hareket edecek. Er
tesi sabah hudutta hususi bir Bulgar 
treni kendisini hemen alıp doğruca 
Sofyaya götürecek. Başvekilimiz orada 
kendL'1ni öğle yemet.:\ıne davet eden 
Bulgar Başvekilinin ziyafetinde . hazır 
bulunup altı yedi saat kadar bır za
manını da Bulgaristan devlet adamla
n ile geçirdikten sonra arkadan gelen 
Semplon ekspresile, ayın yirmisinde 
Türkiyeye müteveccihen hareket ede
cektir. 

Yaralılar içinde bulunan Bay MuzaJ 
Bir İtalyan kimyageri sun'i altın yapabilmek için yıl • İnsanın zekası, bilgisi, aı.ımi ve iradesi müsbet sahada ferin yaraları diğerlerine nazaran çor 

larca çalıştı, bir İngiliz filimi ise su, ateş ve elektrik kuv- tatbik edildiği takdirde semere verir, tahakkuku imkan ağırdır. 
vetine ihtiyaç göstermeden işleyebilecek kabiliyette ken- dahilinde olmıyan fikirler peşinde koşturulan zeka, kum Kazadan sonra öndeki otobüse çar ' 
diliğinden müteharrik bir motör icad edebilmek için bü - çölünün içine atılan tohuma benzer, heder olmıya mah _ pan Şile 1 numaralı otobüs durma~ 
tün ömrünü tüketti, her ikisi drnsrıınızın en kuvvetli kim- kfundur. Zeka~zı, bilıginiz.i, azminizi ve iradenizi israf et- ve var hıziyle kaçmıştır. Fakat içindeıı 

yager ve fizjk profesörlerindendi, fakat hayatları muvaf- meyiniz, ı.endiniz ve hemcinsiniz için faytla verecek şe _ kilerinin ihbarı üzerine şoför Kadık& Bu seyahatin manasını size ayrıca ya
zacağım_ Bugün, yalnız İsmet İnönü
nün burada bulunduğu günlerin man
zarasını bülasa etmekle iktifa edece-

fakiyetsiziikle geçti. kilde kuJlanınız. yünde yakalanarak hadise mahallin• 

ğim. ( S ~ CZ1 An R A te O N n=-=\\ An ) po~~~ı:~;:r;~~~~a;;;t~~:~t~.emirkoJ 
~ ~ e;;;;;ıJ 1bJ1 isminde biri kaza hakkında şunları söy, 

* -----:ı------·-----------------------' lemektediır: İsmet İnönü büyük bir dostluk nü- On yaşın da ıt • Saksı irinden - o kadar hızlı gidiyorlar ki bu oto-
mayişi 'içinde karşılandı. Ekspresin Çapkın HER Gpu·N eı·n FIKRA ~ büslerin bir gün böyle feci bir kazaya 
gelmesi geç vakte tesadüf etmesine Bir kocal Çıkarılan sebebiyet verecekleri zaten bekleniyo1 
rağmen, halktan bir hayli kalabalık, Servet du. Hatta kazadan birkaç dakika e1/1' 
istasyon civanna toplanarak misafirin O beni bllirl vel de bir kız çocuğu az daha çiğnen&' 
gelişine ala.kadarlık göstermiş ve onu o [H cekti. Kaza olduğu zaman ben taııl 
hararetle alkışlamıştır. Sonra, üç gün- Tanınmış bir tiyatro artistiylc bir köprünün üstünde idim. Uçurumdan y\J 
den beri devlet adamları bir yandan likte Ronıco ve Jiilyet filmini scy- varlanan da, onu takip eden otobüs t• 
oturup aralarında konuştular, bir yan- re gitmiş bir ınulıarrir; sinemada, yı1dmm gibi koşuyorlardı. Köprü;ra 
dan da merasim yaptılar. Yapılan bu yanındaki artiste sordu: bir metre geçince Şile 1 numaralı oto• 
merasimin çoğu mutat olan şeylerdir, - Siz herhalde Şckspir'i bilirsi· büs önde giden Maltepe 1 O numaralJ 
her kime olsa yapılır. Bir kısmı da mu- niz. otobüsü geçmek istedi ve iste bu sır&" 
tadin haricindedir; İsmet İnönüne, bir - Doğrusunu isterseniz bilmiyo- da feci kaza vukua geldi. ŞÜe otobüsü" 
Yugoslavya Başvekili gibi muamele ya nım; fakat o beni biJir. Tiyatroya nün sağ çamurluğu Maltepe otobüsiJ.ıı 
pıldığını gösterir şeylere tesadüf ettik. ·geliyorsa herhalde sahnede görmi.iş nün arkasının sol tarafına bütün sür'w 
Nitekim, İsmet İnönünün bu akşam- tür. Tiyatroya gelmiyorsa bile ismi- atiyle ıbindirdi ve Maltepe 1 O numarab 
dan itibaren yapacağı cevelanı, şimdi- mi duymuştur. otobüs tekerlene tekerlene ve içinden 
J-C kadar hiç kimse yapmamıştır. Yu- •- ir acı feryatlar yüksele yüksele, bir an 
goslavya, şu dakikada bizim devlet a- Çalanların içinde uçurumdan yuvariandL> 
damlarımıza, İsmet İnönüne, tıpkı ken- Gözlerini lıör eden Kazadan sonra Kadıköy müddeiumU 
di devlet adamları imiş gibi bakıyor ve misi Şekip Musluoğlu kaza mahalline 
onlara o kadar itimat gösteriyor. Bu, Mücevher gelmiş ve seyrüsefer mühendisleri!d 
Türkiye Cumhuriyeti için kazanılmış Meşhur dan • berreber keşif yapmıştır. Her iki suçlu 
en büyük şereflerden biridir. Her tür· söz Maüno _ Ma· Bir ay evv«:l, Londrada J ohn Brown ·şoförün üadesini alan Şekip Musluoğhı 
lü mübalagadan ari olarak bunu bu- ina'nın çok kıy • isminde garip tabiatlı bir adam ölmüş- geç vakte kadar tahkikata devam et'ı-
raya kaydedebilirim. Rechester Democrate yazıyor: tür. miş, hastahaneye kalrlınlan yaralılarııl 

metli bir mücev· da ·rad J • • ı t * 17 yaşında Hindli bir kadın Kal· Hasis olduğu için. fazla parası bu- 1 e ennı a mış ır. Her iki şoför d.ı 
Türkiyenin ıburada son zamanlarda kötada mahkemeye müracaat ederek heri çalınmıştır. lunduğu tahmin ediliyormuş. Vasiyet· nezaret altına alınmışlardır. 

k d v tib kik ··ksek · Bu mücevher şim azan ıgı i · ar, ha · aten yu tır. 1 O yaşındaki kocasının çapkın lığından namesinde servetini göstermemiş, yal-
Meıs~a, bugün, ~urada ~al Ale~andre. şikayet etmiş ve boşanma talebinde diye kadar iki ke~ nız bütün parasının evinde saklı ol-
ın muze olmak uzere millete hedl've et- bulunmuqtur. re çalınmış ve iki - d v d w kd. d b l J T ugunu ve aran ıgı ta ır e u una-
tlği sarayda bir Türk sergisi açıldı. Bu . . •w· • defasında da ça • 
sergide Türk resmi, Türk kitabı ve Zevcenın dın!ettıgı şahıtler arasın· lan hırsızların göz DaDIÖz Maina cağını bildirmiş. 
Türk gazetesi teşhir edildi. Serginin da 35 yaşında bır kadın şu yolda şe- leri kör olmuştur. Varisleri evi, altüst etmişler. büyük 
ölçüsü geniş ve zengin tutulmuş değil- hadet etmiştir: Şimdi üçüncü adamın dn gözleri servete konmak için döşemeleri aök
dir. Sadece Türk kitabına, Türk gaze- - «Evet bu delikanlı karısına sa- kör olmak üzere imiş. Mücevher hır- müşler, duvarları yıkmışlar, fakat hiç 
lesine ve Türk rsmine dair kısa bir fi- dık değil, çünkü ben bunların evinde sızı Pariste dolaşıp duruyor, fakat bir 'bir yerde bulamamışlar. Nihayet dört 
kir vermek üzere tertip edilmiş gös- misafir kaldığım esnada, her gece ka· türlü yakalanamıyormuş. yaşındaki bir yavru bir gün antredeki 
terilebilecek daha pek çok şeyimiz ol- pımı vurdu ben seni istiyorum diye Mücevher bir kere çalındığı zaman bir limon saksısını devirmiıı ve saksı 
duğu halde 0 kadar geniş gitmeğe }Ü- wl d d dt T 

.. -lrn . lm v ag a ı, ur u. Hintli fakirlerden biri. bir dua etmiş: kırılınca içinden aranan servet çıkmış. 
zum goru emış o asına ragmen, ser- • • l l t 
gi Yugoslav davetliler arasında büyük Hava ıle lŞ egen saat er - Bunu çalanların gözleri kör ol- Bu servet 10,000 ngiliz lirasından i-
b. l~k 1 d · · baretmiq ır a a a uyandırmıştır. Bir tablonun Am ·k da bir aaatçı havanın ha- sun emışmış. r 
karşısında zevkle durdular; gazetele- .1 ~r~ a b. t k' . k Hakikaten de şimdiye kadar bed- Varisler yıkılmağa yüz tutan evi 

raretı e ışıeyen ır saa ma mesı eş- .. .. .. d k b . . . 
rin bir asırlık tekamülünü cüretle sey- f . B k. . h duası tutmuş. Bakalım uçuncu defa- e anca u paraya tamır cttırebıl-
retti!er. Bundan yetmiş küsur sene ev- k~~~ıkş .. h ~ 8~1eat ;a ~n;s~ ~vanınt en sında da tutacak mı? mişler. Hülasa cimrinin parası kimse-
vel Isianbulda sırf kadınlar ve sırf ço- uçu ı tızazı are e e ş ıyor, am A .. .. 
cuklar için neşredilmiş hususi mecmu- 18 saat tı'kır tıkır işliyormuş! Hele ğaçların omru ::..!.!'~.~~:!:!!!.: ......... -............ --.-.... . 
alar bulunduğunu _ ayıptır ama, doğ- odanın harareti sık sık değiştirillrse Bu sütunlardn insanlarrn, hayvan- fıstık ağaçlarının ömrü 400 yıl sürer· 
nısunu söyliyeyim! _ iben de bilmiyor- saat artık asırİarca işleyebilecekmiş. ların ömürlerinden bir çok kereler miş, kavak ağacı 700 yıl payidar olur
dum. Bunların karşısında durup sey- Hava - civa ile saat işleten adamca- bahsetmiş fakat şimdiye kadar nebat- muş. Meşe ve ıhlamur ağaçları onar 
rederken, yanımda genç bir kadın bir ğız, şimdi bu işin daha şümullü olma· lar hakkında bir şey söylememiştik. asır, yani biner aene yaşarlarmış. Kes
takım notlar alıyordu. Meğerse gaze- sı ir;in, cep ve kol saatlerinin de hava ıBir Alman nebatat mütehassısı şimdi tane ağacının ömrü 2000 yılmıf. A -
teci .imiş. Tanıştık, konuştuk. cereyan ile i~lemesini temine çalışıyor- bu müşkülü de halletmektedir: jaçlarm Zaro ağas! da tamam beş bin 

- Şimdi anlıyorum, diyordu; şimdi muş. Asmalar 130 yıl yaşarmış, çam ve sene yaşayan servi imiş. 
anlıyorum ki Türkiyede yapılan şey-

"Son Posta,, nın 
Müsabakası : 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
numaralı resimleri neşrediyoruz: 
Müsabakamız 40 gün sürecektir. 
Şimdi müsabakanın esasını anlata • 

hm, 40 tane tanınmış simanın fotoğ
rafını aldık. Her fotoğrafı üçer parça• 
ya böldük. Bunları birbirlerile karış
tırdık. Bu parçalardan her gün laalet
tayin üç tanesini neşredeceğiz. 40 gün 
bitince elimizdeki resim parçaları da 
bitmiş olacaktır. Sizlerden bu resini 
parçalarının her üç tanesini bir araya 
yapıştırarak bir :fotoğraf vücude geti:r
menizi istiyoruz. Bu iş sizin için hiç ı. 
zor olmıyacaktır. Çünkü gördüğünüı 
gıl>i bu üç resim parçası ile beraber 
ayrıca parçaladığımız resimlerin asılla• 
rını da neşrediyoruz. 

Parçaların yanında hergün tanınmlf 
bir simanın fotoğrafını bulacaksınıa 
Parçalardan biri bu resim, diğerleri 
daha evvel çıkmış veYQ daha sonra 211' 
kacak resimlere ait olabilir. 

ler, bugünden yarına yapılıvermiş düz 
me bir inkılap değildir. Geni.ş temelle
ri ve uzun tarihi olan bir inkılap ... Yet
miş sene evvel, biı.de kadlnlar ve ço
cuklar için ayrı aYrı mecmualar yoktu. 
Halbuki Türkiyede hem bunlar varmış, 
hem de gazeteciliğin tarihi bir asırdan 
daha fazla bir zaman dolduruyormuş! 

İSTER İNAN İSTER .,,. 
!stanıbulun Yolcu Salonunda ötedenberi bir hamal in

tizamsızlığı vardı. Son günlerde halledildi. Şimdi rıhtı
ma ayak basan her yolcu karşısında üniformalı ve nu -
maralı bir 1ıarnaı bulur, eşyasını teslim eder, mukabilin
de bir numara a!ır ve salon kapısında ibu numarayı ge
ri vererek eşyasını alır. Her şey muntazamdır. Yalnız 
bu intizamı temin için sarfedilen paranın çok veya az l 
olduğu :ıoktası üzerinde yolcu ile hamal arasında ihtilaf 

İNANMA! 

Yapılacak iş şu: Bu resim parçalarına 
kesip saklamak, yanlarındaki modelle4' 

'1 ri de kesip ayrıca hıfzetmek, resim neŞ" 
ri bittikten sonra modellere bakara.le 
her üç resim parçasından bir fotoğraf 
meydana getirmek. bir kapıdan sokup &teki kapıdan çıkarmak 

Gene sergide, Belgrad kalesinin es
ki bir krokisi, bir planı ve ayni zaman
d~ te~~li mahiyeti haiz bir resmi teş
bır edıliyor. Bence iptidai birşey gö
rünüyordu. Fakat, onu seyrederken ya 
nımda üç Alman, bu hem kroki hem . ' harita ve hem levha olan şeye karşı 
çok alaka g&tererek aralarında konu- ' 
şuyorlardı. Kulak misafiri oldum. Mü
hendis olduğunu sözlerinden anladığım 

(Devamı 11 inci sayfada) 

vardır. 

Çokiur : Çünkü yolcunun getirdiği mesela paket gi
bi küçük eşyanın beherinden 20 kuruş alı· 
nır. Yolcunun 1 O paketi varsa bu 1 O paketi 

iSTER iNAN 

Azdır 
için 200 kuruş verecek demektir. 
Çünkü İstanbulun Yolcu Salonuna gelen 
yolcuların sayısı maalesef mahduttur. Be-
herinin bıraktığı para şahıs hesabına 
him de olsa yekCı.nu ehernmiyetsizdir. Bu 
para adedi 68 i bulan :hamala taksim edi • 
lince beherine düşen para adamı zor geçin
dirir. 

Şu halde biz yolcu sayısı çoğalmadıkca veya hamal 
sayısı azalrnadıkca ıbu iş.in tamamen halledilmiş olabile
ceğine inanmıyoruz. Fakat ey okuyucu sen: 

iSTER iN ANMA 1 

Bu suretle elinizde 80 resim olacak, 
bunları sarih isim ve adresinizle biz• 
JQllıyacaksınız. İşte müsabakamızın e· 
sası bundan ibarettir. 

Resimlerin gönderme müddeti gaz~ 
tede resim neşri müdideti bittik.ten son" 
ra üç haftadır. Bunu müteakıp neticl 
ilan edilecektir. 

Birinciye bir beşibiryerde altın, ikin• 
ciye 2,5 liralık bir altın, 3 kişiye birel' 
altm, 1 O kişiye yarımşar altın, 20 .kil' 
şiye ~yrek altın ve diğer 165 okuyıı" 

cuya hoşlarına gidecek hediyeler verr 
ceğiz. 
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Bir sarhoşu soyan 
Eski polis memuru 
Mahkemede 

Memleket endüstrisine 
Yeni bir düzen veriliyor 
Ekonomi Bakanlığının hazırladığı geni projenin 
esaslarını neşrediyoruz. Yurdun iç taraflarında 

kurulacak endüstri müesseseleri himaye olunacak 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
davanın dünkü duruşmasına, sabık po
lis Kenan, sivil ve hayli şık giyinmiş 
olarak geldi. Kendisi mevkuf değildir. 
Otomobilin şoförü Rauf, şahit olarak 
dinlenildi, otomobil içerisinde - ve kıs 
men de - dışarısında geçen hadiseyi, şu 
suretle, ctrafile anlattı: 

- Geceydi. Saat 23 sularındaydı. 
Yağmur şakır şakır yağıyordu. Müşte
ri bulmak maksadile, otomobilimle Bey 
oğluna çıktım. Taksim civarında Bekar 
sokağı yanında yavaşlamıştım, ki cÇağ 
layan> barından çıkan bir adamın, zil 
zurna sarhoş bir halde, yalpa vura vu· 
ra kaldırımda yürümeğe çabaladığını 

h Ankara, 17 (Hususi> - Ekonomi Ba
b nlığı, memleket endüstrisine yeni 
b.~ Yeni düzen verecek olan endüstri
lt Ilı tesis, teşvik ve mürakabesine dair 
lıranun projesinin hazırlığını bitirmiş -

· Proje yurd endüstrisinın terakki ve 
leli~imine yeni bir çığır açmakta, yeni 
~~ı faide ve kolaylıklar temin etmek

ır. 

ltıaProje endüstriyel bir müessese kur-
.. Yı Ekonomi Bakanlığından kurma 

~saadesi almağa bağlı tutmuştur. Mü 
~ a<le müessesenin memleketin endüs
Lı{el ve ekonomik faaliyeti içinde ala 

eceği yere göre verilecek, yani ya:,-na kabiliyeti olan iyi, ucuz mal çıkak:' memleketin diğer endüstrisinin e
~OJnik faaliyetlerine engel olmıyan, 
'el arı bilructs kuvvetlendiren müesse-

er kurulabilecektir. 
Meşru rekabet 

1)
1 
leurma müsaadesi ala·bilmek için şart 

b:J.~n unsurlar memleketin ekonomik 
b tıvazenesinin dalına canlı ve hakim 
t1;. halde bulunmasına yardım edecek
~ Bu esaslar sayesinde memleket ih
h a~ının normal ve sun'i vasıflarla ve 
~ı zenginleşme gayeleriyle tahdit e
ltr esinin önüne geçilecek müessese
~ e devlet mürakabesi altında meşru 

rekabet sahnesi açılacaktır. 
Projenin esaslan 

ila. ~r?jenin ihtiva ettiği esaslara göre 
b Urıı veya muayyen zamanlarda için-
' makine veya aletler veya tezgahlar 
~dımiyle heI"hangi bir madde veya 
h dtetin evsaf veya eşkalini kısmen ve 
it !.~.amen kuvvetlendirmek suretiy
bı. turlu imalat vücude getiren veya bu 
~da tahsis edilen yerler ile her 

Ecnebilerden 
alınan vergi 

Dahiliye Vekilinin 
Meclisteki sözleri 

b··~~ara, 17 (A.A.) - Kamutayın 
l:k~ toplantısında ecnebilerin mem
tt etımizde seyahat ve ikametlerine a
h kanuna müzeyyel kanun layihasının 
~Yeti umumiyesi üzerinde geçen mü
~ere esnasında bazı hatipler tarafın
lt.ı .ileri sürülen mütalealara karşı iç 
~ erı ~ak~nı ve parti genel sekreteli 
: Şukru Kaya tarafından verilen i
b· atın, ecnebilerin yeni kanun ile ta
~ı tutulacakları mükellefiyetlere ait 
l' lsnıı meclis zabıtlarına nazaran şu su 
etıe tashih edi!ir: 

b· t\ratandaşlar, en ağır ve en pahalı 
lrll:' vergi, kan vergisi vermektedirler. 
,, er Yerde ecnebilerin de bir mikdar 
vel'n' 
~~ vermeleri beynelmılel kabul e-
~ ış bir kaidedir. Memleketimizde o
cla. an ve yaşayan ecnebilerden bir mik 
~ r, Vergi almamız, yaptığımız ikamet 
~tıkavelelerine ve milletlerarası usul-
~ tamamile muvafıktır. 

Staj gören Dahiliye 
memurları 

~ Ankara, 17 (Hususi) -- Dahiliye 
~ ~l"tıurlarının yüksek mekteplerden 
l e~un olma:ldan evvel meslekde 
~S.ıtdikleri müddetlerinin stajlarına 
t\t:hsup edilmesi ve ayrıca staja tabi 
~ Ulrnamaları hakkında dahiliye me
de~~la~ .kanununun ikinci maddesinin 

~ıştırılmesi kararlaştırılmıştır. 

itfa· .. d.~L d ıye mu uru on raya 
gidiyor 

llıJ\nkara 17 (Hususi) - lngiliz kralı 
f\itı taç giyme merasimine fstanbul f t
~~~ Müdürü İhsanın gitmesi tekarrür 

1Ştir. 

nevi maden ocakları, tamirhaneler bu 
kanuna göre endüstri müessesesi addo
lunacaktır. 

Terakki ve inkişaf 
Teşviki sanayi kanununun neşrin • 

den itibaren geçen on senelik bir müd
det içinde memleket endüstrisinde ge
nel olarak müşahede edilen terakki ve 
inkişaf meııhaleleri gözönüne alınmış, 

bunlara müvazi olarak endüstri mües
sese~eri bu proje ile iki sınıfa ayrılmış
tır. 

On beygir kuvvetinde ve bir senede 
3000 gündelik mikdarında işçi çalıştı
ran veya muharrik kuvveti olmayıp 
bir senede 6000 gündelik mikdarında 
işçi çalıştıran müesseselerle en az 500 
bin lira sermaye ile müesses olup, 200 
pin lira sermaye ile müesses muharrik 
kuvvete temizleme, işletme, veya erit
me te~isartı'na :ma1i'k bu1unan maden 
ocakları birinci sınıf addolunmaktadır. 

Muharrik kuvveti olmayıp, işçi mik· 
darı günde onu geçen veya muharrik 
kuvveti olup bir sene içinde gündeliık 
mikdan 750 yi geçen müesseseler tez
fJJidh ve el .ıne dokumacılık, halıcı1 /:;., 
trikotaj, urga~ılık, danteJacılık ve em 
sali gibi işler yapan ve işçileri bir bina 
içinde toplu çalışan müesseseler ikinci 
sınıf addolunmuş1ardır. 

Muafiyet 
Projenin endüstriyel müeseseler için 

kaıbul etmekte olduğu muafiyet ve ten
zilata gelince endüstriyel müesseseler 
kazanç, arazi vergilerinden muaf tutu
lacaklardır. Endüstriyel müesseseler 
vücude getirmek için kurulan şirketle
rin senetleri damga resminden muaf 
olacaktır. 

Başvehilimiz Yugoslav 
Şehirleri11de tezahü
ratla karşılanıyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ve çoşkun tezahüratı üzerıne, bera;be
rinde Rüştü Aras, Yugoslav Harbiye 
Nazırı General Mairmariç olduğu hal
de, konağın balkonuna çıkmış ve bir 
alkış tufanı koparan halkı selamlamış
tır. 

İsmet İnönü, bir müddet sonra oto
mO'billerc binerek şehri gezmişlerdir. 

Ziyafetler 
Belediye reisi, yüksek misafirler şe

refine ıbir öğle ziyafeti vermiştir. Har
biye Nazırı General Mirmariç ise, ak
şam, Saray Bosna zabitan mahfelinde 
bir ziyafet tertip etmiştir. Ziyafette, 
münakalat nazırı Mehmet Spaho, Sa
rajevo valisi, askeri kumandanı ve di
ğer yüksek zevat ta hazır bulunmuşlar 
dır. 

Zabitan . mahfeli, ıbu münasebetle, 
Atatürkün ve Prens Polün büyük re
simlcrile süslenmiş bulunuyordu. 

Yüksek misafirler, ziyafeti mütea -
kıp, gece saat 9, 15 de hususi trenle 
hareket ederek, ıbu sabah Bogakotevs
kaya varmışlardır. 

Dost ve müttefik Başvekil, şehrin as 
keri fabrikalarını, tersaneyi

1 
deniz tay

y~re .. ~~.ıe:in~ ve limanı ziyaret etmiş, 
.gorougu ıntızam ve mükemmeliyet -
ten dolayı makamatı. tebrik etmiştir. 

Bayan İnönü ile maiyetindeki havan 
lar <la bugün Bogakotevskaya gel;iş
lcrdir. Misafirler, buradan, hep birlik
te . Dubrovnike gideceklerdir. 

Ismet İnönü, Adriyatik sahilin -
deki gezintilerinden dönüşü sırasında 
Valevoyu da ziyaret edecektir. 

Yüksek misafirleri parlak bir su· 
rette istikbal etmek üzere, Valevoda, 
daha şimdiden lıazırlıklar başlamıştır. 
Belediye reisi halka hitaben neşrettiği 
bir beyanname ile, misafirlere karşı 
ve sevgilerini göstermek için ihzaratta 
bulunmalarını tavsiye etmiştir. 

Yugoslav Başvekili Stoyadinoviç 

Endüstriyel müesseseler Bakanlar gördüm. Fakat, fazla yürüyemedi, mü 
heyeti karariyle kullanacakları: tuz, is \•azenesini kaybederek, yere düştü. O 
piı:1.o ve mevaddı infi1akiyeyti ~üztle aralık karşıdan bir palis sökün etti. Ba
elli tenzilatla alabilecekler, nakledecek na eliyle işaret ederek otomobilimi dur 
leri eşya için deniz yolları ve demiryol durdu. Koluna girerek sarhoşu yerden 
ları giıbi bütün devlet nakil vasıtaların- kaldırdı. Otomobile soktu ve kendisi de 
da yüzde otuz tenzilat göreceklerdir. binerek bana cçek!» dedi. Ben, sarhoşu 

Meccanen arsa Taksim merkezine götürecek sandım. 
Endüstri müessesesi vücude getir - Fakat, merkezin bulunduğu sokağın ba 

mek şartiyle kurma müsaadesi almış şına gelince, «çek, çek!» diyerek mey
olanlara en az üzerinde on beş sene en dan istikametini gösterdi. Orada da A
düstriyel iş yapmak şartiyle meccanen yaspaşa yoluna sapmaklığımı işaret et 
arsa verilebilecektir. ti. Ayazpruıa derken Gümüşsuyuna, Gü 

Ham maddeler müşsuyu derken Dolmabahçeye, Dol • 
Yurdumuzda yetişmiyen ham mad • tnabahçe derken Beşiktaşa vard~. ~ 

deleri yetiştirmek üzere 25 sene müd- zahir sarhoşu Beşiktaş merkezıne go
detle imtiyaz verilebilecektir. Yurdun türccek zannetmiştim. Fakat, gene al
iç tarnflarınd11 kurulacak endüstri mü- danmışım. Be.~iktaşa varınca da Aka
esseseleri himaye olunacak, bu mües- retler yokuşunu göstererek cçek!• de
seselerin yaptıkları mallar bazı şart- di. 
larla devletin ve belediye1erin müba- Polis, içeride sızmış olan sarhoşun ya 
yaasında tercih olunacaktır. nında oturuyordu. Bu sırada onun cep 

Projenin ihtiva ettiği diğer muafi~ lerini yokladığını gördüm. Ceplerinin 
yet esasları ise fabrikaların ve diğer en , birinden kııunızı kaplı hüviyet cüzda
düstri müesseselerinin inşa ve tevsi- nını çıkardığını, açıp resme ve yazılara 
levazımı ile makine, aıat ve edevatını baktığını seçtim. O ara, cKadıköylüy
ve bunların yedek ve tecdid parçala- müş, adı da Kemalmiş!> dedi. Hüviyet 
rını muharrik ve müteharrik kuvvetle cüzdanını te!krar yerine koyarak, sar
rine ait alat ve levazımı müessese ve hoşun saatini çıkarıp eline aldı. Valde 
fabrikaların iptidai maddelerini ihti- çeşmesinden Vişnezade mahallesine ge 
va etmektedir. lince, polis, etrafına bakınarak bbıa 

Proje ~amutayca kabul olunup ka- cdur!» diye seslendi. Otomobili durdur 
dum. Polis kapıyı açtı, indi. Sızan sarnuniyet kesbederek neşrolunduktan 

sonra şimdiki ruhsatnameli müessese- hoşu da kolları arasına alarak dışanya 
ler bu ruhsatnamelerini üç ay içinde çıkardı. O tenha yerde bir kenara doğ-
değiştireceklerdir. ru sürükledi ve orada bıraktı. 

Bunlardan başka proje kurma müsa- Ben, hayretle bakıyordum. Kendisi 
tekrar otomdbile dönünce, corada hıra adesinin alınması ve muafiyetten fay-

dalanma şekillerini ve cezai hükümle- kacak mıyız?» dedim, cevet!> dedi ve 
rini ihtiva etmektedir. hir küfür savurdu. Ben, bunun üzerine 

cy~Oınur şakır .şakır yağıyor, gece bu 

ispanyada 
Hükumelçiler 
Kazanıyor 

havada kaldırım üstünde yağmur ve 
rutubet iliklerine işler, hastalanır. Ba
ri paltosunu üstüne örtelim!» diyince, 
chayır, lüzum yok!» diyerek, bir ayaği 
le otomobile bastı ve avucundaki beş 
lirayı bana uzatarak: •Üzerinde on lira 
vannış; yarı yarıya paylaşalım. Beşi se 

Amerikanın tavassut nin, 'beşi benim!> diyince, ben afalla-
teşebbüsünde bulunacağı dun. Fakat, bir tereddüt devresi geçir-

söyleniyor dim. Çünkü, eğer almaz da onun bu su 
çuna iştirak etmiş görünmeı.sem, benim 

Paris 17 - N~vyorktan Petit Pari- kendisini ihbar edeceğimi çakar, •ele 
sicn gazetesine yazıldığına göre: verecek!» diye ku~uya düşer ve vazi-

Bugün Amerikada, Fransa ve yeti tersine çevirerek, suçu bana ~-
İn gilterenin Cumhur Başkanı B. letirdi! Şahidi, iSbatı yok ki? Kendisi 
Ruzvelt'i ispanya harbine niha· memur! Beni hemen çalyaka bir mer 
yet vermek için yardıma davet edecek- keze götürür de «yolda müşterisini so-

yarken yakaladım!» derse, aksini nasıl 
leri hakkında şayialar dönmüştür. fyi iSbat edebilirdim ben? Suçu bütün ağır 
malumat alaıı mahfeller, Amerikanın lığiyle benim üzerlerime yükletir, al -
pek tabii ve beşeri olarak bu kanlı mu tında ben ezilirdim! Ondan dolayı ses. 
harebenin nihayet bulmasını temenni çıkanmıyarak razı olmuş göründüm, 

A 'k beş lirayı a ldııml Bana şapkayı vere-
ettiğini ve fakat merı a hükumetinin 

ceğini de teklif ettiyse de, bunu red-
doğrudım doğruya alakadar olmadığı dettim. Bunun üzerine gerek şapkayı, 
bir Avrupa harbine müdahalesinin gerek paltoyu kendisine alıkoydu. Oto 
şüpheli bulunduğunu kaydediyorlar. mobille Nişantaşı noktasına yaklaştığı 

Hükiametçiler iki kasaba zaptettiler mız zaman kendisi indi, şapkayı eline 
Madrid 17 (A.A.) - Aragon cep· alıp, paltoyu da koluna alarak uzaklaş 

hesinde hükumet kuvvetleri Visiedo tı, gece karanlığına karıştı! 
ve Lidon kasabalarile Gordo tepesini Ben, derhal otomobili Taksime sür-

düm, Taksim merkezine müracaatla ha 
işgal etmişlerdir. 

discyi anlattım. Polisin zaptettiğim nu-
Bu tepe, sevkülceyş noktasından marasını bildirdim, bana verdiği beş li 

büyük bir ehemmiyeti haizdir. Bir asi rayı da teslim ettim. Numara araştın-
tayyaresi düşürülmüştür. larak, o polisin Pangaltı merkezi mü-

lngiliz ifçi partisinin yardımı rettelbatından Kenan olduğu anlaşıldı, 
Londra 17 (A.A. ) - Müstakil iş· biraz sonra kendisi Merkeze getirildi, 

çi partisi, Bilbaoya erzak göndermek beniımle yüzleştirildi. Orada da burada 
üzere 40 bin lngiliz lirasına bir vapur söylediklerimi söyledim. Kendisi in· 
satın alacaktır. kar etti. Sonra evinde yapılan araştır-
. ............... -....................... mada, otomobildeki sarhoşun saatile . ........... _ ... .. 
de ayın 1 !) unda Valevoya I k .paltosu ve şap'kası bulunm~! ge ere , 
misafirlere iltihak edecektir. Kemal, <lavacı yerinde yoktu. Evvel-

ce verdiği ifadede, o gece hiç bir şeyin 
Sofyada hazırlık farkında olmadığından bahsetmiş. 

Sofya 17 (Hususi) - Bclgrad dö- Polis Kenan, o gece mezun olduğunu, 
nü~ünde 5 - 6 saat ~hrimizde kalacak biraz içtiğini, fakat gene böyle şeyler 
olan Türkiye Başvekili ismet lnönü j- yaptığını sanmadığını ortaya atarak, şo 
le Hariciye Vekili Rüştü Arasın istik- förün garazla bu isnatta bulunduğunu 
bal programı hazırlanmıştır. iddia etti. 

Brutl.k.tas Sulh cezada verdiği ifade • 

Yazan: Selim Ragıp Em•ç 

H ::» ost Mısırın kapitülasyonlardan 

kurtulmak için toplantıya da· 
vet ettiği Montrö konferansında baş
lıca rolü iıki milletin oynamaya nam
zet olduğu görülüyor: İngiltere ve İt.al· 
ya. 

İngiltere .Mısırın müttefikidir. Bu 
sebeple ön pl:anda görünmesi tabiidir. 
İtalya, Şarki Afri'kanın hakimidir. Bu 
topr~arın yblu Süveyiş kanalından 
geçer. Bu yolu elinde bulunduran mil· 
letle yakından alakadar olması mantı· 
ki olur. Şu halde, İngiltere .ile İtalya· 
nın oynamak vaziyetinde bulundukları 
birinci derecede rolün sebep ve hikme
tıi anlaşılmış 'bulunuyor. 

* Mısırın Montrö'cle i9f,ınıaa vesile 
verdiği bu konferansın Türk inkılabı· 
nın verdiği ilham ile ve kısa bir za· 
man içinde büyük bir değişikliğe yol aq 
ması muhakkak sayılabilir. Mısır, her 
şer'i kanunlara tabi hıtta gibi dini ah
k&nla idare olunur. Kapitülasyonlar .. 
dan lkurtulmasile yeni bir mahiyet ala· 
ca!k olan mahlkemelerinin dint mahir 
yeti olmıyan ahkama tabi bulundur• 
mak istenmesi akla ç.ok yakın gelen 
blr i:hltimaldir. Bu hususta İsviçre ka· 
nun'lannı kabul etmiş olan memleke
timizin, Mısıra, bu vadide, bir imtisal 
nümunesi olınası uzak sayılamaz. Bu 
konferans celselerine ait raporlara 
göz gezdirildiği fakd"ırde, İtalyanın da 
bu esası müsait gördüğü anlaşılıyor. 
Şu halile, Mısır, kapitülasyonlar m~ 
selesini hallederken çok mühim bir iç
timai inkılabın da temelini atmış ola· 
cak. O, !bizden yana, muvaffakıyetten 
başka ne dilek beslenebilir! 

Selim Ragıp Emeç 

Romanya kralı 
Yugoslavya ya 
Gidiyor 
Faris, 1 7 (Hususi) - Bükreşten 

Temps gazetesine bildirildiğine göre 
Kral Karo!, Yugoslav saltanat naibi 
Prens Polu ziyaret etmek üzere, birkaç 
güne kadar Belgrada hareket edecek· 
tir. 

Kral Karol ile Prens Pol, bir Yugos
lav - Macar ve İtalya - Romanya anlaş
masının projelerini de tetkik edecekler 
dir. Kralın bu ziyaretinin pek yakında 
yapılacağı söylenildiğine nazaran, Tür 
kiye Başvekili İsmet İnönünün Belgrat 
tan hareketi günlerine tesadüf etmesi 
ihtimali ileri sürülmektedir 

Yugoslavya 
Başvehilinin 
Roma seyahati 

Berlin 17 (A.A.) - Alman ajan 
sının Romadan a1dığı malumata göre, 
B. Stoyadinoviç.'in Roma seynhati hak· 
kında henüz kat'i bir şey tesbit edil 
memiştir. 

Tekaüt kanunu 
Ankara 17 (Hususi) - Milli Mü· 

dafaa Bakanlığı tekaüt kanununun 
3 üncü maddesini değiştiren bir layi· 
ha hazırlamıştır. 

Mekteplilerin kamp müddeti 
Ankara 17 {Hususi) - Mektepli· 

lerin askeri kamp müddetlerinin on 
beş günden geceli gündüzlü yirmi gü· 
ne çıkarılmasına karar verilmiştir . 

• •• 1 •::-.. •••• • ::ı.a . . ..... 1 ., ___ _ 

de, evinde bulunan Kemale ait şeyle
ri, ertesi sabah Merkeze teslim etmek 
üzere emaneten aldığı yolunda ifade 
vermiştir. 

Şahit Taksim merkezi mürettebatın· 
dan 1068 numaralı Sabri de, o gece 24 
de şoför Raufun müracaatına ve Nişan 
taşında henüz nokta devralmış bulunan 
polis Kenanın, müvacehede inkar etti
ğine, sarhoşun Vişnezadede bırakılan 
yeııde bulunduğuna dair şahitlik etti. 

Kenan, bu ifadeyi de kabul etmedL 
Şahit polis TC\1fik Sağanak, ~ecip, 
Akın, tebligata rağmen gelmediklerin· 
den birer lira para cezasile ihzarları ka 
rarlaştırıldı, duruşmanın de\•amı başka 
güne bırakıldı. 



Avrupada tetkikat\ 
yapan gümrük 1 

müdürleri geldiler 

Cihangirde 
kıymetli bir lahit 

bulundu 

Bu yıl şehirde 
bir çok yeni 

yollar yap_ılacak 
Gümrük t~kilatı hakkında tet- Cihangirde Karadut caddesinde Fi- Belediyenin yeni yıl imar proğramı 

kikat yapmak üzere Gümrük ve İnhi· ruzağa karakolu civarında lstavriye ait 1 hazirandan itibaren tatbik edilme
sarlar .Vekaletince Almanyaya gönde- arsada Bizans devrine ait bir labid zu-,ğe başlanacaktır. Bu programın en 
rilen Gümrükler Başmüdür muavını hur etmiştir. Keyfiyet derhal Emniyet mühim kısmını yol inşaatı teşkil et· 
Methi ve Yolcu salonu Müdrü Ce, Direktörlüğünden Müzeler Umum Mü mektedir. Şeıhrin bir çok mühim cadde-
dün şehrimize gelmişlerdir. dürlüğüne bildirilmiş ve Müzeler ida· leri genişletilecek ve araları ziftli kal· 

Methi ve Cevat Alrnanyanın bir resi bir memur göndererek mahallin- dırımlarla tefriş edilecektir. Bu cadde-
çok şehirlerinde dahili ve harici güm- de tetkikat yaptırmıştır. O civarda da· ferde 8 • 1 O metre genişliğinde yaya 
rük işlerini gözden geçirmiş ve güm- ha bazı eski eserler bulunduğu tahmin kaldırımları yapılacaktır. Bundan baş
rük mevzuatı üzerinde tetkikler yap- olunmaktadır. Ha&iyata karar ver'il- ka Cihangir, Fatif, gibi bazı semtlerde 
mışlardır. Bilhassa Hamburg serbest miştir. yangın yerlqine yeni binalar yapıldığı 
limanında, çok esaslı etüdler yapılmış- halde henüz caddeler kaldırımsız bir 
tır. 23 Nisanda halde bulunduğundan l)u sokakların da 

İstanbul limanında da hariçle tica- Tramvaylar çocukları parke kaldırımlarla döşenmesi derpiş 
ri mübadelenin inki,afını temin için, edilmiştir. 
bir ser.best mıntaka ihdası eskidenberi Bedava taşıyacak Ayrıca lstinye, Maslak, - Şişli as-
mutasavver olduğundan Hamburg ser Çocuk haftası için hazırlanan proğ- falt caddesinin, T opkapı - Florya as
best limanında yapılan tetkikat bu ba- rama göre 23 Nisan günü sabahleyin falt yolunun sarı bir bandla ortadan i
kımdan ·çok faydalı olmuştur. -her mektepte bayramlaşma merasimi kiye ayrılması ve bu suretle gidiş ge-

Methi ve Cevat yarın Ankaraya gi- yapılacaktır. Saat 1 O dan itibaren bay- liş kısımlarının tefriki ve kazaların ö
decekler ve tetkikleri etrafında hazır- ram başlamış sayılacaktır. Sabo.hleyin nüne geçilmesi mukarrerdir. 
1adıkları raporu Vekalete verecekler- f atilite büyük bir çocuk alayı tertip 0 -

lunacaktır. Fatih parkı önünde veri· 
len muhtelif nutuk ve konferanslar-

Müteferrik : 
Lort Loyt geldi 

• 
lstanbul fes.ti vali 

Konservatuvar müdürü Macar ve Bulgar hey'etleri ile 
temaslarda bulunmak üzere Balkanlara gidiyor 

r"" 

··-
Geçen seneki festivalde isrruıhula gel en gruplann bayraklan bir arada 

Festival komitesi belediye reısı 
muavini Ekremin riyasetinde toplan

mış ve bu ~ne kadar üzerinde işle

nen meselelere dair kat'i kararını ve
rerek bir program vücuda getirmiştir. 

Pr .. oğram üç kısmı ihtiva etmektedir. 
bunlardan birincisi spor şenlikleri, di-

ğeri sergiler, ve üçüncüsü de tiyatro 
festivalleridir. Bu kısımlardan her biri 

gul olan komite Bulgar ve Macar hef 
etlerile temas etmek üzere İstanbul 
Konservatuvarı Direktörü Yusuf ZiY' 
nın Peşte ve Sofyaya gönderilmesin• 
karar vermiştir. 

dir. Gümrükler için hazırlanmakta o
lan yeni ~şkilat kanunu, memleketi
mizin bünyesi nazarı dikkate alına
rak, hazırlanacak ve gümrüklerin ta
rnamile asrileşmesi temin edilecektir. 

Şehir işleri: 
Sultanahmette Devlet mahallesi mı 

yapılacak 

dan sonra çocuk alayı otomobillerle 
Taksime hareket edecektir. Diğer ta
raftan tramvaylar da o gün parasız o

larak çocukları Taksime taşıyacaklar· 
dır. Alay, Taksim abidesine çelenk 

koyduktan sonra dağılacaktır. 

ayrı ayrı incelenmiş ve mufassal proğ
ramlara raptedilmiştir. İngilterenin eski Mısır fevkalade 

komiseri Lort Loyt dün şehrımize gel
miştir. Lort İstan'buldaki İngiliz mek -
teplerinin vaziyetini tetkik edecektir. 
İngiliz sefirinin şahsi m;safiri olan # 
Lort bir kaç gün şehrimizde kalacak -

Dünkü içtima esnasında festivalin 
Balkan oyunlarına ait kısmile de meş-

.................. , 
Şehrimizde 4 hnftadanberl 

gösterilmekte olan, sinemanın 
ZAFER TACI 

Diğer taraftan mahalli oyunlar 111~ 
zuu üzerinde de görüşülmüş ve festi' 
va1e iştirak etmek üzere Balıkesircl& 
zeybet, Kastamonudan Sepetçi ogtd 
dans hey'eti, Erzurumdan Tanzara \Tt 
Bar oyunları hey'eti ile Trabzondştl 
ve Gircsundan Karadeniz oyunları o'/. 
namak üzere bir hey' et getirilmesi kll.' 

rarlaştırılmıştır. 

ilk kiraz nıahsulü 
n;;n satıldı 

Hafta içinde Eminönü Halkevinde 
gürbüz çocuk müsabakası yapılacak-

Yeni Adliye sarayının Sultanah
medin şimdik.i hapishanenin yerinde 
yapılması tekarrür ettiğini yazmıştık. tır • 
Şimdi, binanın cephesinin meydana mı Bayramın birinci günü Boğaziçin
müteveccih olması, yoksa Divanyolu de de parlak surette tes'it edilecektir. 
caddesine mi bakması daha muvafık 0 - O gün Beykoz ve Sarıyer mektepleri 
lacağı düşünülmektedir. saat 10 da Sarıyerdeki Çağlayan deni-

Bu cihet de, Avrupadan lst· len mevkide küşad merasimi yapılacak 
gelmek üzere olan Şehircilik mü. olan futbol sahasında hazır bulunacak-
sısı Prust'un mütaleası alındıktan son· lardır. Beykoz ve Sarıyer kaymakam· 
ra, kestirilecektir. ları, parti ve hükumet erkfınmın da iş-

Diğer taraftan, Sultanahmet mey- tirakile yapılacak bayramlaşmadan 
danı etrafında bütün hükumet dairele- sonra sporcular tarafından geçit resmi 
rinin toplanması şeklinde bir temayül yapılacaktır. Bilahare Beykoz ve Sarı
mevcut olduğundan da bahsedilmek- yer birinci futbol takımları Hakem Şa
tcdir. Ancak henüz bu hususta veril- zi Tezcanın idaresinde maç yapacak-
miş bir karar yoktur. lardır. 

Sular idaresi varidah Bakırköy Çocuk Esirgeme Kuru· 
fstanbul Belediyesine bağlı Sular j- mu hafta içinde çocuklara karagöz, 

daresinin 936 bilançosu varidatı 1 mil- kukla oyunları oynatacaktır. 
yon 206 bin 589 lira G:3 kuru~ olarak 
tasdik edilmiştir. 

Geçen yıllar idarenin abonelerden 
'' Son Posta ,, nın iki 
muharririne nişan verildi 

ve bilhassa resmi dairelerden bir sürü Belgradda bulunan arkadaşımız 
alacağı vardı. Bu alacaktan !}3(j yılın-

Muhittin Birgen'e Yugoslav Kralı Sa 
da bir miktar tahsil edilmiş ve 93i ye M,. p· N "b• K 1 S 
hususi abonelerden 129.931 lira ve A •• 4ı:]a1estpe ıyer fnamd ınaK aıl Pı . ra ı . on 

A b 1 d 99 034 1. l k tes ol tara ın an ra ıyer nışa-
resmı a one er en , ıra a aca K d'. ·· b · "h d"l 
d l B ı nının oman or rut esı tevcı e ı -

evro unmuştur. u suret c umumi . . E ·· d E 
t h 'IA •• d k be b w mıştır. Arkadaşımız rcumen krem 

k
a s]ı at yuz be .. s~ sen fi~ duçuga çı- Talu'ya da ayni rütbeden nişan veril-
arı mış ve utun masra ar a tasar- ·-· . k 
f t · d"I · · dıgını evvelce yazmıştı . ru emın e ı mıştır. 

Şehirde inşaat fazlalaşıyor Poliste: ----Bir çocuk pencereden düştü öldü 

tır. 

Yeni on paralıkların nümunesi 
Maliye Vekaletine gönderildi 
Yeni basılacak 10 paralıkların nu

muneleri Darphane Müdürlüğli tara
fından Maliye Vekaletine gönderilmiş
tir. Darphane baskı hazırlıklarını ta
mamlamıştır. Vekaletten nümune hak
kında muvafık cevap gelince basılma i
şine başlanacaktır. 

Bir sinema artisti geliyor 

Evvelce şehrimize gelerek «Boğazi
çi şark1srn isminde bir film çeviren 
Alman artisti Güstav Fröhlih bu y.:ız 
mevsiminde tekrar gelecektir. Artist 
İstanbulda bir filmin bazı parçalarını 
çevirecektir. 

Mısır Bank müdürünün bayanı 
geliyor 

Türkiye İş Bankasının Mısırda mu
adili olan Bank Mısır Umum Müdürü 
Fuat Sultanın zevcesi Bayan Emine 
Sultan bu ayın sonlarında Halep yolu 
ile ve T oros ekspresile şehrimize ge
lecektir. Fuat Sultan kıymetli bir Türk 
dostu olduğu gibi zevcesi de Tjirktür. 

Giimrük işleri . 
Uzatılan ticaret anlaşmaları 

Ticaret anlaşmamız biten Fransa, 
Macaristan, Polonya ile yeni ticaret an 
]aşmaları ıhakkında müzakereler yapıl
maktadır. Şehrimizdeki inşaat vaziyeti artılt 

iktısadi huhranın azalmakta olduğunu 
iddia edenlere hak verdirecek bir hal
dedir. Havalar inşaata müsait olmadı
ğı halde şehrimizde son bir ay zarfın· 
da yeniden muhtelif mıntakalarda ;J;3 
ev, 14 apartımnn, 7 mağaza 3 dükkan 
inşasına başlanmıştır. Bundan başka 
289 binanın tamiri yapılmaktadır. 

Müddeti biten Fransız anla~ması ) :3 
Arapcamiinde Yaprak çıkmazı so- m ı 1\1 lasması •}ı m ay sa, acar an , •> ayısa, 

kağmda oturan Şabanın üç yaşındaki p 1 l ] ... , mayısa kad 

A.flherlik işleri : 
Şubeye davet 

Beşiktaş A kerllk Su besinden: İstlhkfun 
yarsubayı Muhlttin oğlu Halil Hidayet, ıs -
tlhkam yarsubayı Hasan oğlu Ahmet Asaf. 
Yukarıda adları yazılı yedek subaylar nd

rcslerlnde bulunamndıklnrınd:m şubeye mü
racaatınn ilan olunur. 

3f6 - 330 doğumlu gayri müsli1I1ler 
çağrılıyor 

Kndıkoy Askerlik Şübesindeıı: 
1 - Mütad olan <037) nlsım celbinde 316 

doğumludnn 330 dof;umlu (dahll) 
gayri lsHl.m erler askere gonderlle _ 
ceklerdlr. 

2 - Şubede toplanma güııiı 21/nlsan/937-
dlr. 

S - Bedel vcrecf'klerln 20 'nlsan/937 nk -
şamınn k dar bedellerı kabul oluna
caktır. 

4 - Bu doğumlular şimdiden şubeye ge -
!erek yoklnmalarını yaptırncnklardır. 

. o onya en aşması ar u-
kızı Müyesser, pencer~d~n diışmüş, al- 1 zatılmıştır. Bu tarihlere kadar da yeni 
nından yaralanmış, Şışlı çocuk hasta- anlaşmalar intaç edilecektir. 
nesine kaldırılmıştı. Orada ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan, mu
ayeneye gitmiş, cesedin defnine ruhsat 

Bay tartılı işleri: 

vermiştir. Şarbon ve Antraks mücadelesi 
Ucuz savuşturulan bir tramvay başlıyor 

.. kazası lstanbul ve mülhakatındaki hay-
Dün gece Usküdar - Kısıklı hattıv vanlarda şarbon ve Antraks hrıstalığı-

da işleyen arabalardan biri vatman na karşı yapılacak mücadeleye baslo.n-
Sabrinin idaresinde Kısıklıya çıkarken 1 mıstır • 

Sedbaşınd~ fre? ~u~mamasından 1001 'Mncadcle işi haziranın 15 ne ka
metre gerıye gıtmıştır. 1Tramvııy müş- dar tamamlanmış olacaktır. fstanbul
külatla durdurulmuş ve nüfusca zayi- da mücadele yapılacak yerler Bakır-
at olmamıştır. köy, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Ça-

Yangın başlangıcı talca, Eminönü, Fatih, Kadıköy, Kar-
Dün gece saat yirmide Cağaloğ· tal, Sarıyer, Silivri, Şile, Üskiic;lar ve 

lunda Çatalçeşme sokağında Abdullah Yalova kazaları köylerinin bir kısmı· 
Cevdet apartımanmın karsısındaki dır. 
kunduracı Hikmetin müstecir~n otur- Mahalli baytarlarla beraber çalışa
duğu dükkandan yangın çıkmış~a da. cak merkez baytarları köylere giderek 
itfaiye tarafından hemen söndürül- Şarbon ve Antraks aşıları yapacaklar-
mü~tür. dır. 

ROMEO 
ve 

JULiET 
iP B 
SiNEMASINDA 

GONO Programın 

ON 
Programa llQve: ŞA1Rl AZAM 
H.A.MlD'in Millt Cenaze merasimi, 

tarihi ve edebt hatıralar 

TÜRKÇE &ÖZLÜ 
Bugtln saat 11 de tenzilıltlı matine 

UYGUN 
'fa~lı tarakları 1936 Ankara el iş
leri sergisinde birinci mllka.fatı 

kazanmıştır. 

Fabrika ı Fatih Akdeniz çifte 
ayak medresesi B. A!Şar 

Deposu ı Marpuççultır Şişeci han 
altında No. .Jak Masa ______ __, 

Fatih Tapu Sicil Muhafızlığından: 

Fatihte Haraççı Muhiddin mahallesin

de Sandıkcılar caddesinde Fatih Sul -
tan Mehmet vakfından 29 No.lu beledi-

Mevsimin ilk kirazı dün getirilıJl.İ4 
ve meyva halinde satılmıştır. İlk satı ' 
lan bu mahsul Değirmendereden geti ' 
rilmiş, yarımşar kiloluk iki torba içill~ 
de mezada konmuştur. - ... _ . ·- . --- :4 
jBADVOJ 
Bu günkü Progrant 

18 Nisan 937 : Pazar 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: 
12,30: Plakla Türk musikisi, 12,50: Ha ' 

vadls, 13,05 Beyoğlu Halkcvı gösterit golf 
tarafından bir temsll. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Pl8.kla dans musikisi., ıg,ao: Kon " 
ferans: Ordu saylavı Selim Sırrı 'Iarcan ta• 
rafından (Londra), 20: Müzeyyen ve arka~ 
daşları tarafından Türk musiklal ve hg.P" 
şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarafından ara~ 
söylev, 20,45: Muzaffer ve arkad~ları tar~ 
fındnn Türılt musikisi ve halk şarkıları: sa 
ayarı, 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans ve bor • 
sa haberleri, 22,30: Plakla sololar, opera 1' 
operet parçalarL 

Yarınki Program 
19 - Nisan - 937 - Pazartesi 

İSTANBUL 
ötıe neşriyatı: 
12,30: PlWa Türk mus1k.lsl. 12,50: ua.r 

dls. 13,05: Muhtelif plt\k neıırlyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18.30: PIB.kla dans muslklsl. 19.30: Af~ 
avı hatıraları: S. Selfıhnddin Cihanoğlu ~ 
rafından. 20: Rıfat ve arkadaşları tara!ıJl.,: 
dan Türk musiklsl ve halk şarkıları. 20: 
mer Rıza tarafından nrnbca söylev. 20.45' 
Safiye ve arkadaşları tarafından Türk JJlıs
slklsi ve halk şarkılnn. Saat rıyarı. 21.15: O!:_ 
kestra. 22.15: Ajnns ve borı;a haberleri. -_ 
30: Plfi.kln sololar, opera ve operet parçaıııt1-
_.,... _,_, ,,,., 

ye çapı mucibince snğı 490 ve 489 mü· d rı' 
Asliye Birinci Hukuk Mahkemesin ~,.,; 

kcrrcr No.lı mahaller solu· 492 ve 524 Majik sinema ve film T. A. Şirketi velP"' 

harita No.lı mahaller arkası 9 metrelik avukat Mercan tarafından Beyoğlunda I~ 
yol cephesi 15 metrelik yol ile malı • tiklal caddesinde Fransız tiyatrosunun r 
dut 315 metre 51 santim Şifahane ar- çindeki apartımanda Nikolaki Metaksııto' 
sa istanhul Vakıflnr Basmüdür]üCi-iince aleyhine açılan ve 2000 liranın tahsiliıı: 

• o· ·· d ' b 1 d d 'k -h hfl 
1665 r bed il H rı t ld - d mute nır u unan ava a ı ametga ı 1 ıra e e a ı c sa 1 ıgın an zırı meçhul bulunduğundan ve 14/ 4 93 
namına tescili talep cdilmi~se de tapu- saat 14 de mahkemede bulunması içirı jlŞ• 
da nıüsccccl olınamasına binaen tasar- nen vaki tebligata rağmen mahkemeye gel: 
ıufu hakkında mahallinde keşü ve tah- miyen Nikolaki Metaksatos hakkındıı~~ 
kiknf. icrn edileceğinden işbu gayrirncn- muhakemenin gıyaben devam ve 4 ii0 'il 

imi üzerinde aym bir hak iddia edenle- icrnnın 36 298 1 numaralı dosya!lının ce~ 
rin evrakı müsbitelcrilc biı·Iikte tahki- ve tetkikine ve i1bu gıyap kararının il j, 

kat giiııii olan 5/5/937 çarşamba gü - M. K. nun 14 1 inci maddesi mucibince il : 
niinc kadar Sultanahmcd - Defterhane· nen tebliğine karar verilmiş olmakla oJve~ 
de Fatih tapu sicil muluıfızlığına veya- hile tastir ve mahkeme divanhanesine tal 
hut tahkikat günii saat 13 de hazır hu- kılınan gıyap kararının tebliği maktıtJlıft• 
Iunmalnn ilan olunur. (842) 1 kaim olmak üzen.• ilan olunur. 84; .,,ilA ------··--·--- --ı 
1 lstanbul Belediye;i lıi.11ırı 

Beher kilosuna bir kunı§ fiat tahmin olunı;ın Balatta Köprü dubalarının tartıİt 
edildiği kızak yerinde tahminen 50 ton burdn demir satılmak üzere açık arlırrııaı>:' 
konulm ştur. Her türlü rüsum ve vergi olana nittir. Şartnamesi levazım MüJ ~rı~
günde görü\ebilir. fstek!iJer 37 lira 50 kuruşlu'' ilk temina~ mnl,buz vEya mel t.,b•' 
le beraber 2~/4/937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunınıılıdır'"' 
Inr. (B.) ( 1947) 
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Gerede cumhuriyet bayramrnda 
elektrikle ışıklandmlacak 

Halk bu karar karşısında belediyeye olan bütün 
borclannı sür'atle ödemiye başladı 

Gered.enin görünüşü 
Gerede (Hususi) - Kasabanın elek· 

trik tesisatı müteahhidine havale edu
miş, üç gün evvel inşaatın temeli atıl -
tnıştır. İnşaat devam etmektedir. Ka • 
saba halkı belediyenin bu faaliyeti kar
§ısında belediyeye olan borçlarını he
ınen tamamen öd.emeğe karar vermiş 
ve ayrıca belediyeye lazım gelen yar -
tiımı yapacaklarını bildirmiştir. 

29 teşrinievvelde elektrik fabrikası
nın açıl~ merasimi yapılacaktır. Bir ta
raftan ev .tenviratı için hazırlıklara baş 
lanmış, diğer taraftan harici tenvirat 

lzmitte bir kuduz köpek 
1 O kişiyi ısırdı 

İzmit (Hususi) - Veli Ahmet ma -
hanesinde oturan bina ve arazi dairesi 
katiplerinden Hamdiye aid olduğu söy 
lenen bir köpek kudurarak ölmüş ve 
.1 O kişiyi de bu arada ısırmıştır. 
Başta köpeğin sahJbi olmak üzere 

ısırılanlar İstanbul kuduz müessesesi
tıe sevkedilmişlerdir. 

Trakya peynirleri 
Edirne {Hususi) - Geçen sene ol

<Iuğu gibi bu sene de ziraat bankasın
dan (250) bin lira kredi alan koyun
cular kış mevsimini pek iyi geçirmiş 
:Ve hayvanlarına iyi bakmıştır. Man
Üıralar bu sene daha iyi ve daha tek
nik şartlara göre hazırlanacak ve açı
lacaktır. Bu sene dahi Trakyanm nefis 
peynirlerinin para edeceği umulmak
tadır. 

tedbirleri alınmıştır. Teşrinievvel ayı 
aynı zamanda belediyenin panayırına 
tesadüf ettiğinden kasabanın o tarihte 
elektrikle tenvir edilmiş olması büyük 
ehemmiyeti haizdir. Elektrik direkleri· 
hin dikilmesine 15 gün sonra başlana· 
caktır. Ele}Qtrik işinin başarılmasında 
belediye reisi İhsan Yalçının mesaisi 
ve belediye meclisinin kıymetli mü -
zahereti şayanı takdirdir. Önümüzde
ki seneler su tesisatı ve kanalizasyon 
işi de halledilecektir. 

Trakyada bedava ipek tohumu 
dağıtılıyor 

Edirne (Hususi) - 1pek koza to
humları Bursadan gelmiş ve merkez
lere dağılmı,tır. Umumi Müfeui,lik 
bu yıl üç bin kutu tohumu parasız o
larak dağıtıyor. Üst yanı (120) kuruş 
gibi ucuz bir para ile serbest satılmak
tadır. Mevsim, dutlukların iyi açılma· 
sına müsaa~ ediyor. 

Sarıköyde pehlivan gUreş f eri 
Sa.rıköy «Gönende» (Hususi) - Üç 

bin bef yüz nüfuslu nahiyemizde dok
tor yoktur. Bu yüzden sıkıntı ..;ekil -
mektedir. Son günlerde buğday fiat
lan yük.selmifti. Buğdayın kilesi 240 
kuruştur. Ayın 18 nde hava kuru -
muna teberrü. edilmek üzere burada 
büyük pehlivan gür~eri tertip edil • 
miştir. 

İzmirde muallinıler için lisan kursu 
İzmir (Hususi> -

Dumlupınar mek • 
lehinde ilk okul öğ• 
retmenleri. için li -
san kursları açıl .. 
ınıştır. Öğretmen .. 
ler ingiEzce, alman• 
ca ve fransızca lisan 
kurslarına devaırn 
ederek Esan bilgi. .. 

SON POSTA Sa1fa s 

[,~~ü~~k;fmire Kars köy 1ü1 er f ne m er as imi e 
Gitti tapular dağıtıldı 
Eskiden İstanbul Mebanii Hayriye 1 ş· d. k d k ım ıye a ar topra sız 

müdürü iken E -
dirne Evkaf mü - r dekarlarca arazi 

kalan 
sahibi 

2246 
oldu 

köylü 

dürlüğüne tayin Kars (Hususi> -
edilen Esad Se • Vilayetimiz dahilin- --~-...,,......,, ...... ....,...._~~,.......__..'"",..."..,,...,12*""'' ... ..,c-:~-·--

rezlinin terfian , de topraklandırma ) 
İzmire tayin ediJ· 1 işleri hummalı bir .._ 
diğini bildirmiş • faaliyetle ilerlerken, 
tik. diğer taraftan tapu 

Esad Serezli dal.reler!. de geceyıl 
dün, Edirneden gündüze katarak, 
ayrılmış, İstan • adeta bir fabrika 
bula gelmiş ve .enerjisi göstererek 
gene dün akşam Yeni İzmir Evkaf günde yüzlerce tapu 
İzmire hareket Müdürü senedi çıkarmakta -
etmiştir. Esad Serezli dırlar. Bu suretle 

Esad Serezli Edirneden ayrılırken hazırlanan tapu se -
Umumi Müfett~lik mensubini ile E- netleri; mahallin en 
dirne vilayeti erkan ve memurini ve büyük idare Bıniri· 
Evk~ mcnsubları tarafından hararetle. niın başkanlığı al - Kars valisi 72 k!Jilik bir heyetle köylere tapu 
teşyı edi'lmiştir. Esad Scrczliye yeni tında Parti ve Halk dagıtmağa gidiyor .. 
vazüıesinde de muvaffakiyet temenni C\ i mensuplarından müteşekkil kalaba lara cevalb vererek, köylünün sevinç vt 
ederiz. lık bir heyet huzurunda köylünün aya- teşekkürlerini bildirdikten sonra, ye • 

ğınu gidilmek suretile sahiplerine t~- mek zamanı gelmiş olduğundan heı 
lim edilmektedir. köylü, bir kaç misafir alarak evine gö-Muş ortamektebi 

hakkında bir 
temenni 

Karsda bu merasimin adı cTapu tö- • ürdü ve berkesin beraberinde getir • 
reni» dir. B,u törenler, mem1ekete haki- diği yemeklerle köyl~ün ikram ettiği 
ki bir bayram neş'esi vemıektedirler. bil"birine karıştırılarak ncş'eli bir ye . 
Geçen kJ.:i 25 kilometre mesafedeki mek yendi. Oyunlu şarkılı yarım saaıt· 
Çamçavu~ köyünün törenine şehrin mü lik bir eğlenceden sonra Bozka1e köyü· 

Muş (Hususi) - Son Postanın ncş- nevver ailelerinden mürekReb ve 60 kı- ne har~ket edildi. Burada üç köyün hal
riyatı ve halkın mütevali müracaatları zaktan müteşekkil büyük bir kafile iş- kına tapu verileceğinden köy pek kala· 
nazarı dikkate alınarak burada bir or - tirak etmisti. balıktı. Alel'usul törene başlanılarak 
tamekteb açılmıstı. Hükumetin bu ala- 4 nisan· pazar günü Kars civarında lise tal~inden ·Muzaffer ve Parti 
kası halkı sevindir~, geçen yılın teş- beş koy de böyle ibir bayram yaşadı - sekretesi Aliyar Vuralm nutuklarını 
rinievvelinde tedrisata ba.şlıyan mek - lar. Sabahın yedisinden itibaren, at · takib eden valim.izin ıheyecanlı söylevi 
teb:n birinci sınıfına derhal 70 talebe lılar Halkevinin önünde toplanınağa ile merasime nihayet verildi. Bu köy -
kaydodilmişti. Ancak mektebin yalnız başlamıştılar. Bando güzel havalar ça- de de çok eğlenceli oyunlar yapıldı. Gi
müdürü Bay Mustafa gelmiş, henüz a- laıken atlılar da son hazırlıklarını ik- dilen köylerdeki mekteb talebesine vali 
sıl muallimleri gelmemiştir. Muallim - maHe meşguldüler. Saat sekizde, ön - tarafından şekerleme, defter kalem da
likler Vekaletle idare edilmektedir. de vali Akif Eyidoğan olduğu halde 72 ğıtıltlı. Kafileye refakat eden heyeti 
Talebcler:n daha olgun yetiştirilmesi atlı Kars caddelerini nal şakırtısına bo· sıhhiye, köylerde hasta olup olmadığı· 
için mekteb kadrosunun bir an evvel ğarak yürüdüler. Kafileye fayton ve o- nı soruşturdular, hasta bulunmadığı an· 
ikmali ve muallimlerin gönderilmesi ·tomdbillerle bazı aileler, Halkevi cazı laşıldı. 
temenni edilmektedir. ve mevki bandosu da iştiri.k etmişler - Ork~tra gari> müziğinin en iyi par-

ı · ~·Ç-Ü·~-·~f~~·;-~~berle~-,-ıd\arım saatlik yürü~ten .. sonra 5 ça~ ,:~7,?~l~ğ~~kafi . 
- _ _ __ ' km. mesafed.ekı cNemsekoy• une varıl- leyi teşyi ettiler. 

Ad~ıa llalkmnde konser dı. Köy halkı kadınlı erke.keli munta· Dönüşte yağmur başlamıştı. Karsın 
Adana (Hususi) - Halkevi salonunda bir zam bir saf halinde misafirleri selam- medhalinde duriılarak, valimizin, bu -

konser verilm1ş, yeni Yetişenlerden bestekar ladıktan sonra atlardan inilerek Kars'- günün bilançosunu yapan nutku atlar 
Enver Ayas'ın besteJecUği Anış isimli sere - dan getirilmi~ olan Türkbayrağı kö _ üstünde dinlenildi. Vali, törene ~tir.ik 
nadı solo keman olarak çalımaış ve çok al - :yün Cumhuriyet meydanında direğe edenlere teşekkür ederek önümüzdeki 
k.Lşlanmıştır. çekildi ve İstiklal marşı ile törene baş- yaz sezonunda böyle atlı gezintile.ııden 

Piyanist ınırµı, ViolonLst Reşad Atakan 6 ta d ha lm k t'l · ı 
-"' M landı. Kaı·s tapu sı'cil muhafızı Alı· Ki- ne a yapı a sure ı e koy ü ile tarafından solo olaı...... aca::- havaları ça _ Inur.• 1t.r. Mutea~n ~estra müteadd~d şioğ:unun ve bilhassa Asım Sağıroğlu- temasın genişletileceğini bildirdiler 

parçalar çalarak halkı eğlendirmiştir. nun çok veciz ve parlak söylevlerini 5 köye tevzi edilen tapu senedinin a.· 
Adana Erkek IJse& Türkçe muauımı Arif müteakip tapu tevziine geç1ldi. Tapu dedi 2246 dır. 

Nihad Asyalı da •acaoğlan'ın hayatını senedlerini köylünün eline bizzat tes
anlatmı.ştır. ~ne Muallim Mektebi Tül'kçe ~m eden \·ali ayni zamanda her köylü-
mualliml Reşid bir şiir okumuştur. n 

yü ayrı ayrı tebrik ediyordu. 
Smdırgıda bir su meselesi 

Sındırgı (Hususil - Şehrin çarşlSlndan ve 
ortasından g~en derenin hükünıet tababe -
tince gösterilen lüzum üzerine mecrasının 
de~tirilmes1 k:ırarlaştınlmı~tır. Bu karar 
zürraı endişeye düşürmüştür. Zira bu su, 
muhtelif zamanlarda çevrilerek bahçeler, 
tarlalar sulanmakta ldi. Bu kararın geri a
lınması beklenmek ted.ir. 

Sa şehrinde elektrik tesisatı yapılacak 
Suşehri (Hususi> - Belediye ka.'\abaınızın 

elektrik lhttyacını temin ic;in icap eden te -
şebbüslerl yapmıştır. Yakında gelecek olan 
mUhendlslere intizar olunmaktadır. 

Merzlfoncla inşaat 

Bdkı b'r kaç göbektenberi çiftci ol
duğu halde topraktan mahrum bulun
duğtı için şu 'e bu mütegallibenin hiz
metcıJ i.ğini (maraba) lığını yapan bir 
köylü, ömründe tapu senedinin yüzü -
nü göımemi-i 60 !ık ihtiyar, bir an için
de vüzlerce dekar toprağın mülkiyet 
vesikasına kavu.şuyor. Ve sevinç göz 
yaş'an iç'nde cYaŞa Atatürk», cYaşa 
Cumhuriyet» nidaları gökleri kaplıyor
du. 

Paluda göçmenlere yardım 
Palu (Hususi) - KovancıJar, Nırb 

ve Hoşmat köylerindeki bütün göç 
menlere hükfunet ihtiyaç nisbetirui• 
yiyecek ve tohumluk için buğday vt 
aI'.pa tevzi etmiŞtir. 
--·~·. ıısoııua-. ... , ____ 19 __ ,. ___ 

Gazeteleri ~ 
Okurken 

TAN - Begonya ve gül mevsimin 
deyiz. 

lerini arttuınakta .. 
dırlar. Kursa devam eden muallimler 

Merzifon (Hususi> - İnşaat faaliyeti ~ 
artm11}ttr. Şehrin muhtelif yerlerine yeni _ 
.:~n blr çok binalar JaPılıyor. Bu gidişle bir 

J 
kaç yıl sonra Merzifon çok giizell~eJt. ba
yındırlık bakuııın<lan llerllyecektlr. 

Vali Akif Eyidoğan uzak ve yakın ta 
rihten get'rdiği canlı misallerle top -
raklandırmanın; ekonomik, kültüre} ve 
politik bakımdan manasını izahtan son
ra köylünün nasırlı eline tevdi ettiği 

tapunun, bu hayat ve bereket belgesi
nin mutlu olmasını temenni ediyor -

- Öyle laflar söyleme .. Çiçek düş
manlarından azar işitirsin! 

TAN .-- Terlik ve adam. 

- Aksaraydan Şişliye ta
flndım, Hasan &y ... 

... Çok lüks, asri bir ha
yat yaşıyorum .• 

Hasan Bey - Demek ka· 
zancın arttı? 

- Hayır onda değişiklik 
yok! 

Hasan Bey - Şuna, sa
d€Ce uçan kuşa borçlanma
ya başladım desene .•• 

du. 
Kafileyi Zadikars köyünde mekteb 

talebeleri V€ köylü büyük bir sevinçle 
.karşıladı. Ellerinde bayraklarla, Onun
cu yıl marşını söylüyorlardı. Vali, her
kes!n ayrı ayrı elini sıktı, hatırını sor
du. Burada da tören İstikial marşı ile 
açıldı. Vali ve sicil muhafızının nutuk
lannı müteakib ikafile namına söz söy
liyen HalkeYi reisi Hüseyin Talınlı, 
tapu alan köylü kardeşlerimizi kutlu -
ladıktan sonra, «Cumhuriyet rnlisi, si
zin ayağınıza kadar gelip tapularınızı 1 
kendi €li ile teslim ediyor. Sizinle baş· 
başa, yanyana oturup dertleşiyor.» de
di. 

Zadikars muhtarı İskender, nutuk -

- Bazan adamın ayağındadır. Ba
zan da ayağından çıkarır, eline ve
rirler. 
AKŞAM: - Mevsimsiz sıcaklar . 
- Sana n~, kömürcüler dLişünsün. 
CUMHURiYET - Bir mes'ut a· 

dam. 
- Bütün dünyada bir tane mi? 
SON TELGRAF - Memurlar oto

mobile bfnmiyecekler. 
- Memurun otomobile bindiğini 

hiç duymamıştım. 
AÇii~ SÖZ - Halice yeni havuz 

) apılıy-0r. 
- Bugün değilse bile, Halicin bu

lunduğu yerde bahçeler ve havuz -
lar göreceğimiz zaman her.halde pek 
uzak olmasa gerek. 
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iaa::~er~\., ~ 290 lisan bilen bir 
-a a 

ı 
Geçen yıllardan kalma 

ei A e bir fotograf 
Elimde, bundan evvelki çocuk bay-

a m 
Alman profesörü bu Jisanları ınuhtelif lehçelerile 
mükemmelen konuştuğu halda bugüne kadar 

Almanyadan bir defa olsun ayrılmamıştır cı•. na yet ı·h' bar edı·ı • ramlarının birinde . çekilmiş bir fotog-1 raf var. Fotografa bakıyorum: Ayni ku-
maştan, ayni tarzda dikılmiş elbiseli 
sekiz on çocuk .. Çocuklar ayakta duru- Maruf bir İtalyan muharriri Roma/ Profesör Schüts, dokuz yaşından iti" 

Bakırköy civarında bir kadının ko· ı tafa Refik adları hiza.sına, ş1:1. şahit i· yarlar. Öne üç tane sandalya konul- gazetelerinde yazıyor: haren bu lisan meselelerile alakadar 
cası tarafından dövülerek, neticede öl simleri yazılmıştı: Hamdi Ozdemir, muş. Sagdaki sandalyada siyah elbi.- MJ,.ıharrirlerin en ziyade sıkıldıkları olmağa başlamış, on yaşında Dan tenin 
düğü dün sabah müddeiumumiliğe bil- Nihad, Hamdi Eren, L\ıtfü, Emrullah, seli kırk yaşlarında bir adam, soldaki şey, mülfıkatlara gitmektir. Herkesin ,lisanını tekrnillemiş ve ertesi sene de 
dirilmiş, bunun üzerine Adliye dok- Hüsnü, Kamil, Selim Dinç, Vasıf sandalyada gene ayni yaşlarda bir a- mizacı başkadır. Gazetecilerle konuş · fransızca ve ingilizceyi ana lisanı ka• 
toru Salih Hasimle Müddeiumumi F e· Gün ver, Halid, Abdurrahman, Ham· dam .. Fakat o sağdaki gibi itinalı giyin- mak isterniyenler olduğu gibi, karşıla- dar öğrenmiş. Kendisinde bu kabiliyeti 

' d" ıu · 1\1 h" · l\1 d A k mernış· . Hatta yakalığı, kıravatı bile rında bir gazeteci bulur bulmaz, bu va- gördükten sonra onar yıllık planlar ter ridun Bagana, derhal Bakırköyüne git 1• 1"azmı, u ıttın, a am Ş en, 
Sal.h yok. Bu iki erkeğin arasında kürk sıta ile dünyanın en meşhur adamı ol· tip etmiş ve her on yılda 1 O - 15 lisanı 

mişlerdir. ı · mantolu otuz beşlik mülehham bir ka- mak sevdasına düşerek, ağızlarını açıp birden öğrenmeğe kalkmış. Bu suretle 
Doktor, cesedi muayene etmiş ve 

müddeiumumi tahkikata el koyarak, 

alakadarların ifadelerini almağa baş· 

lam ıştır. 

Komünistlik suçlularmm 
muhakemeleri 

<tHücrelern teşkili, parolalarla giz· 
liden gizliye buluşmak v. s. yollarile 

elaltından komünistlik tahrikatmda bu 

lunmaktan suçluların duruşmalarına, 

Ağıt cezada dün sabah kapalı celsede 

devam edildi. 

Hakyeri koridoruna asılmış olan 
listede, mevkuf Cenap, Zeki, Kemal, 

Şükrü; gayrimevkuf Nazım Hikmet, 
Hikmet Kıvılcım, Feyzi, lhıan, Salah, 
Süleyman, Bekir, Hasan, Basri, Muı-

Duruşma devam etmektedir. dm yahut ta kanuna uymıyan tabiriy- ta susmak !bilmiyenler de pek çoktur. yalnız dünyada mevdut olan lisanları 
Eski biçki yurdu mahkeme le bir hanımefendi var. Ben yalnız dünyada konuşulan lisan- öğrenmekle kalmamış, ayni lisanların 

Fotograftaki şahsiyetler bir an için ların hemen hemen cümlesine vakıf o- ,mulht~lif lehçeleııini de -öğrenmiş ve 
Oluyor canlanıyorlar, konuşuyorlar, boyunları lan Profesör Harold Schüts ile görüşe- ,edebiyata da merak sararak şaheserleri 

Adliye sarayı yangınındanberi Sir- bükük çocuklar: ceğim zaman, içimde her muharririn kendı kaynaklarından tetebbüe başla -
kecide Eminönü kaymakamlığının da - Teşekkür ederiz, diyorlar, bizi dü- duyduğu sıkıntıyı duymadım .. Dünya- mış. 

şündünüz .. Fakat şu elbiseler biraz da- nın bu nev'i şahsına münhasır insanile , Sözün üst tarafını profesöre terkedi· 
bulunduğu «Gülbenekyan» hanının ha başka türlü olsaydı.. . nasıl olsa anlaşabileceğimden emindim. yorum: 
bir kısmında barınan Sultanahmet hu· Ötekiler cevap veriyorlar: , Beni Frankfurtta mesai odasına ka - - Ben öğrendiğim lisanları bir an-
kuk mahkemelerinin, kalemlerinin ve - Ne? ne? Yaptığımız büyük ıyı· ~bul etti. tikacı, bir kolleksiyoncu merakı ile öğ· 
tebligat bürolarının Sultanahmetde bir liklere mukaıbil bu sözü mü söylüyor- , - Şimdi dedi, çince bir zabıta roma renrniyorum. Bunlardan ilim namına 
binaya nakledilmesi tekarrür ettiğini sunuz? .nı okuyordum. Zabıta romanlarında istifadeler çıkarmak istiyorum, lisanla

Çocuklar boyunlarını biraz daha bü- Çinliler bitlıassa :muvaffak oluyorlar. n öğrenmekle beynelmilel beşeri kay, dün memnuniyetle yazmıştık. 
küyorlar: Edgar Wallace, Konan Dovil, bunların naşmanın da tarihini meydana çıkar .. 

Hangi binaya nakledilecekleri, dün· _ İyiliğe teşekkür ediyoruz. Fakat yanında hiç kalır... mış oluyorum. cDünyadaki elli mille"' 
belli olmuftur. Divanyolu caddesine ne bilelim. Mesela ceketlerin kolları Profesör Harold Schüts yalnız 290 1i tin aşk şiirleri» hakkında bir eser ya~ 
nazır «Türk Kadınları Biçki Yurdu»· çok uzun! san bilmesi bakımından değil, muhte- dım. 
nun bulunduğu bina, bu civarda mev· - Ne olur katlayıverirsiniz. ,lif bakımlardan çok enteresan bir a - Profesör lisanları evvela gramerleri 
cut binalar arasında en uyaun görül- - &nim pantolonum da çok bol, dü damdır. vasıtasile öğreniyormuş. 

·· k · l k .. bb.. b şecek gibi... · Profesöre şu suali sordum : :;- Bu hiç güç bir iş değil, diyor, in .. 
muş, ıra anma uzere teşe uste u- - Beline bir ip bağlayıverirsin. , - Nasıl oluyor da evinizi terketme- san bu kadar lisan bilince esasen onun 
lunulrnu~tur. Pazarlık ya,pılmaktadır. , - Ben elbiseyi beğenmedim ki.. den bu kadar lisanı, lisanların telaffuz gramerini de başka lisanlarda öğren~ 

---------~~--~---~~---~-~--~-~- -~?~? .. &~n~dirn~d~~~~armı,~eci~~unw?Buna~- m~olcy~~cimk~llianıy~nız~ 
Habeşistana gidecek yerde Ankaraya gelen mecmua Babanın evinde bundan iyisi var miy- kan var mıdır? nü etmekten ibaret kalıyor. . 

26, 

Mecmuanın üzerindeki adres 

,di? Haydi susun ·bakalım. Profesör Harold Schüts güldü: Grameri olmıyan lisanlara gelince ... 
, Yakalıksız, boyun bağsız adam ken- - Dünyanın bütün kilitlerini açan Evveıa grameri olmıyan lisan yoktur. 
,di kendine söyleniyor: yegane anahtar, sabırdır, dedi. Biraz Fakat kaideleri, kitaba kaydedilmiyen 

- Zamane çocukları. Zengini de, fa- sabırlı olursanız, her müşkülü halleder ,lisan ~k çoktur. Ben gene bu lisanlari 
.kiri de hep süs <iüş.künü oluyorlar... siniz. biribirlerine benzeterek onun grame .. 
,Şükretmeyi bilmiyorlar da .. Onlara bu Bununla beraber şunu da itiraf et- tini ortaya koyuyorum. 
,yaptığımız bile fazla. Ne olurmuş? Te- meliyim ıki, bendeki bu kabiliyet i~i- Kendisine son bi sual sordum: 
miz olsun da varsın bir kolu öbür ko- dir: Babam 12 lisan konuşurdu, dünya - En .zor lisanlar hangileridir? 
,luna uymasın, ne çıkar? yüzünde nam ve nişanı kalmamış li - - Lisanların en zorları Hint lisan· 

Kürklü kadın, siyalh eJbhbli erk~ sanları bulup meydana çıkarmakla öm landır. Eskimu lisanı da hayli zorlw 
1 .ğe dönüyor : rünü geçirdi, bu lisanlardan 20 tanesi dur. Kafkas lisanlarına da güçlük ba• 
, - Nasıl Mantom? Yeni yaptırdım. ni ana lisanı gibi konuşmağa başlamış kımından diyecek yok. Avrupa dille 
,Yalnız yakası biraz çekiyor .. Onu da tı. • rine gelince, bunların en zoru Maca~ 
,düzelttireceğim... Giyime çok merak- Ben ise ıhakiki bir lisan manyagı - cadır. 
,lıyımdır. Bir yerinde bir pot olsa rahat yım. Eğer bilmediğim bir lisanla karşı Profesörü yalnız bıraktığım zaman ô 

1, edemem. !aşırsam onu öğrenmeden ba§kasile line ermenice bir gazete almış, okuyo~ 
, Siyah elbiseli erkek boyunbağını dü- meşgul olmam. du. ,zeltiyor: ... ________ _ 

- Bendeniz de öyleyimdir. Bu giy- Ha beşı·sıan ın eskı· ı·mpa ratoru ,diğim kostümü tamam dört defa ıpro· 
va ettirdim. Ama bakın nasıl duruyor? 

= i::7 ::i1:~celiği meselesi. ta h v ill erin i sat 1 yor 
, Bir an için canlanan şahsiyetler ge-

~nkar~ muhablri~iz yazıyor: Pos-ıra» zannedilmesi yüzünden şehrimize n~ cansızlaşıyorlar. Fot.ograf elimde; 
ta cılvelerı yalnız bızde oimaz ya. aelmiş ve üzerinde (posta kutusu .hır ke.re d8!1~ b~~y~ru~~:.. .. 
Fransız posta idaresinin bir dikkatsiz- 12-) l b }u d w d 19- , Elbıselerının buyuklugu vucutıarile 

imparatorun 
bir 

verdigi bir ziyafet imparatoriçeye 
hayli göz yaşı döktürdü o yazı ı u n ugun an -n nu- · ··t · kl 

liği yüzünden Habeşistana gidecek bir gayrı mu enasıp çocu ar gene ayak-
m b 1 . . P . marah kutuya atı1mıştır. ta duruyorlar Yakalıksız kıravatsız ecmua uraya ge mıştır. arısten ' . ·. . , :. 
(. Asmara - E 't ·· d ·1 k Etikette ismi yazılı Madam Calab- bay, sıyah elbıselı bay, Kurk mantolu 
~ rı re» ye gon erı me b ı ·· ·· d 

•· . . . M . b ki . ayan gene on arın onun e sandalyede 
~ere postaneye verilmış hır moda e- retta asıono mecmuasını e eye oturuyorlar. 
vı mecmuası, ccAsmara» nın «Anka- dursun 1... 

A nkarada bir hikaye .. 
Manisada bir tereddüt .. 
cBenim derdimi gülünç bulaca -

ğınızı biliyorum. Fakat böyle de ol
sa gene bana yol göstereceğinizi ü
mid ediyorum.> 

* Ankarada oturan bir okı!yucum, 
Bay cŞı. bana yolladığı mektuba böy 
le başlıyor, bu cümlelerin arkasın -
dan da bir sürü fııhret suali sormıya 
koyuluyor. 

Kendisi 19 yaşında bir gençtir, 
liseyi bitirmiştir ve serbest hayatta 
çahşmıya başlamıştır. Sevdiği kız 
19 yaşında bir lise mezunudur ve er-
keğin aksıne olarak hukuka devam 
etmektedir. 

Şimdi delikanlının sorduğu ahret 
suallerine geçelim: 

l - Beni sevdiğini hiç bir' zaman 
şifahen söylemedi, hep mektupların
da yazdı, neden? 

2 - Geçen gün mektuplarını iste-

<li. Müteessir olduğumu görünce 
vazgeçti, neden? 

3 - Nişanlanmayı teklif ettim. Hu 
kuku bitirmeyince olmaz, dedi, ne -
den? 

4 - Geçen gün tiyatroda buluş -
muştuk. Bana ayrılmayı teklif etti, 
sonra «fakat yapamayız• dedi, ne • 
den? 

5 - Bu kızın beni hakikaten se • 
vip sevmediğini nasıl anlıyayım 
teyzeciğim? 

* İşte size bir sürü cNeden?> ki her 
birinin içinde ümid ile endişeden 
mürekkeb sonsuz bir kaynak gizli -
dir. 
Çocuğum, bu kaynaktan alacağın 

damlaların tahlilini benden isteme, 
bırak gönül muadelesinin düğümle· 
rini !bizzat hayat ~zsün! 
Çocuğum, derdini gülünç bulmı -

yacağım. Okuyucularım arasında bu 
dezıdle müsab olmayı isteyen ne ka· 
dar kır saçlı vardır, bilemezsin. 

TEYZE 

İM SET 

Çöp işi nihayet 
Halledildi 
Mayıs bidayetinde çöplerin denize 

dökülmesine başlanılmış olacaktır. Be
lediye çöpleri şimdilik Azapkapısı is
kelesinden mavnalara doldurtacak, bi
lahare Hayrettin iskelesinde de tesisat 
yaptırılacaktır. Denize dökülecek çöp
lerin miktarı günde vasati olarak 300 
meter mikabıdır. Bir metre mikabı çöp 
•150 kilo gelmektedir. 

Müteahhitler her mavna doldukça 
mavnaları iskeleden u~klaştıracak ve 
son çöp de geldikten sonra ya o gün 
veya ertesi gün bu mavnaları Marmara 
denizi açıklarında cenuba doğru olan 
akıntıyı bulduktan sonra denize döke
ceklerdir. Asgari olarak Hayırsız ada· 
nın hizasına gitmek lazımdır. Çöpün 
tekrar sahile gelmesinden müteahhit 
mes'ul tutulacaktır. Binaenaleyh bazı 
ahvalde bu akıntıyı buluncaya kadar 
1 O • 15 mil açılmak lazımdır. Denize 
açılamıyacak kadar sert havalarda is
kele üzerinde çöp bırakılmıyacak ye
dek mavnalara yükletilecektir. 

Bu iş pazarlık suretile müteahhidi· 
ne ihale edilecektir. 22 nisana kadar 
teklif beklenmektedir. 

İngilterede Fairfieldde Bath civa -
nnda bulunan büyük bir şatonun ~ 
zengin bahçesinde açık mavi renkte u
zunca bir ceket giymiş olan orta boylu 
fbir adam her sabah uzun uzun ~zin
mekt.edir. 

Bu adamın ismi: Tafari Makonendir. 
Fakat asıl ismi: Habeşistan kralı Hai

le Selasiedir! Saltanatı zamanından an· 
cak tacı kalmış'tır. O da Londrada bü
yük bir bankanın kasasında bulunmak
tadır. 

Tafari Makonen şatoda çok sakin bir 
bayat sürme!ktediı. On dört odalı olan 
bu şatoda hizm.etç1lerin sayısı pek az
dır. Ziyaretçiler d'e pek azdır. 

Haile Selfisie eski Adetlerini hiç boz
mamıştır. Sa'bahleyin saat yedide kal
lkar. Bahçede müsait havada gezindik -
t.(?n sonra masası başına geçer ve öğle
ye kadar çalışır ... Saat ikiye kadar is -
t1rahat eder ... Sonra çocukları ile meş
gul olur ... 

Saat dörtte çay içer ve işe koyulur. 
Saat se'kize kadar çalışır, yemek yer 
ve on ikiye kadar işine devam eder, ü
zerinde bu kadar uğraştığı iş: Hatıra -
tıdır .. 

Müsait havalarda karısını yanına al· 
makta ve otomobil ile uzun gezmeler 
yapmaktadır. Şoförü Habeşis'tandaki 
eski şoförüdür. 

Tahtsız ve tacsiz imparator arasıra 
da Londraya iıunekte ve dostlarını zi
yaret etmektedir. 

Haile Selilse bundan az evvel Lon -
dranın btiyük bir lokan.asında eski 
günlel'i hatırlatan iki yüz kişllik }jjr zi
yafet V€rmiştir. Ziyafette kınınızı 
renlkte ve altın işlemeli bir tahtın ü -

- --

Necaıi 
zerine oturmuştur. Kendisi ziyafet 
salonuna girer girmez orkestra Habeş 
milli marşını çalmıştır. Kraliçe bunu 
duyunca ağlamağa başlamış, güç halle 
te5'kin edilmiştir. Sabık impara~~run 

serveti hakkında bir çok şayrnlar deve· 
ran etmektedir. Onu, çok zengin san • 
mak doğru değildir. Altın dolu sandık· 
larından sık sık bahsedilmi~tir. Fakat 
bu sandıklarda altın yoktu, içindekiler 
gümüş takımları, kıymelti halılar ve 
eşyalardı ... Bir kaç ay evvel 4500 par
ça gümüşünü müzayeQede sattırdı. E· 
line geçen paranın miktarı: 2,525 İn .. 
giliz lirasından ibaret oldu. 
Şimdi Adisababa - Cibuti ş~mend;i .. 

fer kumpanyasına ait olup, sahip bu
lunduğu hisse senetlerini satılığa çı .. 
karmıştır. Bu hisse senetleri 200,000 
İngiliz lirası olarak tahmin edilmek • 
tedi.r. 
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Siyah etek 
Açıkrenk ceket 

• Sayfa 1 

el • 
ı s • t ı·z ·· aba 

elbisenin orijinal iarafz örgunun tersi elbisenin zevkli ve heyecanlı oldu 
yuzu olarak kullanzlmaszndadzr 

1 

Bu 

Kullanılan örgü - J erse yani bHdi
ğiniz düz örgüdür. Fakat örgi.mün ter
si elbisede yüz olarak ku!lanılmıstır. 

Dünkü müsabakalara iştirak eden genç atl~tler 
arasındaki yarışlar zevkle seyredildi 

Ön eteğin örülüşü - ( 165 l tane ile { 
başlayıp 2 sıra ters - yüz örünüz. Son- · 
ra (30 santfünetre jerse örgüsü brünüz. 
Her (5) sonra her ( 4) sırada birer ta~e 
eksil tiniz. (80) santimetrede c 1 12:. ııl.
mik !bulunsun. 

Eteğin arkası - Ayni gibidir. ( 15 O) 
ile 'başlaymız. ( 80 inci santimetrede 
şişte ( l 00) ilmik bulunsun. 

Her iki parçayı ütüleyip birbirine di· 
kiniz. Bir yanda ( 15) santimetrelik bir 
açık bırakınız. (Buraya f.erınejüp ~
nulacaktır. Belini bir (grogren) e diki· 

İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafın • ı 
dan hazırlanan mevsimin birinci mü
sa'bakası dün Taksim stadında yapıldı. 

Bütün gün yağan kuvvetli yağmura 
rağmen müsabakalar bütün zevk ve he 
yecanını muhafaza etmiş, buna muka
bil pistin çok yumuşamış ve ıslanmış . 
,olması derecelerin düşük olmasına se
bep olmuştur. 
, Tamamiyle genç atletlerin baş~rdlğı 
bu müsabakalar bize bu mevsim Istan
.bulu he.p genç atletlerin temsil edecek 
,lerini gösterdi. 
1 100 metrede Haluk ve Nazminin gö
ğüs ~öğüse mücadelesi, 400 metrede 

niz. ,Faruk, Galip, Ömer arasındaki heye -Ceket: 
,canlı yarış ta çok zevkli olmuştur. 

Arkası - ( 125) tane ile başlayınız. , Bu mevsim yapılan kır koşul~rında 
2 sıra pirinç örünüz. Sonra belde yan· ,daima gözümüzü üzerine çeken Izmitli 
lardan (5) er 1:ane eksiltiniz. ( 115) il- ,atletlerden Galip bu müsabakada 1500 
mik kalsın. (5) santimetre dümdüz Ö· ;metrenin birinciliğini almak suretiyle Dünkü müaabalı:alardaıı bir enııtanbıııo 
ri.ini\z. Sonra yanlardan ara sıra arttı- her zaman için tehlikeli bir rakip ol- Bayrak yarışı 
rarak ( 1 ı..,; ilıniğe c.;ıkıın:l. < 

34
) üncü duğunu gösterdi. 4 x 100 - 48.9 Kazım, Rifat, Nazmi, 

Bu sene siyah etek ve açık renk ce • santimetrede kol yerini (1, 1, ı, 2, 3, .f) Gal:ttasarayla, Fenerbahçe arasında- ,Halfık (Galatasaray). 
ket modası çok taammüm edecektir. eksilterek açınız. Ckri ( 1 OO) ilmik ka- ,ki bayrak yarışı günilıi ve -sah:.mın son Cihat, Suphi, Neriman, Füruzan (Fe 
}{adın kostümü modellerinin bir çoğu lır. (50) santimetreye kadar düz örüp heyecanını yaşattı. nt .. ::...--V.ahce>. 
bu şekildedir. (5) defa (6) şar tane, ronrasını hep - ıoo _ ı ı,6. Nazmi, Haluk, Vefik - ~. ·v· , h I 
---r-·-. . .... ,,_.,, birden keserek omuzları yapınız. düz. (78) oluncıya kadar arttırma. (35) .(Galatasaray). . Olb) ... Q • '" .. 

Yemek bahsi Ceketin önü - (70) tan.: ile başlayı· santimetrede kol yeri. ( 12) nci santi • 400 .. - 59. Farukı Galıp (Galatasa- İstanbul voleyıbol ajanlığı tarai;~:n 
P t t ( P.. ) . nız. Ara sıra eksiltiniz. Belde (64> il · met.rede bir ilik, (7) santimetre ara ile ,ray) Omer Fenerbahçe). .. ,Yapılan turnuvanın en mühim maçı 

a a es ure Si mik olmalıdır. Sonra (5) santim düm· bir tane daha. (28) inci sar.timetrede . 800 - 2.4.4. Recep (Guneş), ~b~a-
B. k t kl · · nında ye· ··························•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,h (G 1 t > K at (Şışl ) dün Y. M. C. A. salonunda yapı ldı. ır ço e yeme erının ya yakaiar. Pirinç iğne. Gittikce hafifce ım a a asaray , ara~ur . ı , 

llileb'ildiği için pek elverişli bir yEmek·· Şık Suvare arttırma. 1500 - 4.33.2. Galip (17.l'llit), Ibra- Galatasarayla, Eyüp arasında yapı -
tir. Adı suya biraz tuz atarak kaynatı· / Kol 1 . (2 2 3 3 4 6, 

1 
,him (Galatasaray), Cevdet (Galatasa- lan bu maçı Galatasaray 10 - fS, 6 - 15, 

nız. Bir a...-no kadar patates temız1eyip, Elbiseleri ., yd~r edr'~ c'so') ' 'ı · ' açıkır. ray). 10. 15 kazanmıştır. 
dilimleyiniz. Bu suya atınız. İçine bir onra um uz. sanı.ımetı-e ya a 5000 - 17,19. Artin (Beşiktaş), Hak Maçların ilk devresi Galatasarayın 
~ soğan doğrayınız. Güzel kokması oyumu. (40) ilmik pirinç ö. ü, C30) il· kı, Mehmet (Halkev'i) . gali'biyetiyle bitmiştir. 
içıin bir de defne yaprağı koyunuz. A· miık jerse örgüsü olacak. Pırinı; iğne· ---------···---------
te§~e iyice yumuşayıncıya kadar p~i • leri hep birden kesiniz. J erse örgüsünü 
l'iniz. Sonra suyunu süzün uz. P atatesi ( 5) kese ( 6) şar ilmik keserek omuz -
bir kaşıkla eziniz. (250) gram sütü kay 
natıp soğumaya bırakınız. Tamamile 
soğumadan azar azar patates ezmesinin 
iÇ:i.ne dökünüz. Mütemadiyen karıştırı
nız. Bir zaman gelir ki patates süt giıbi 
beyaz olur. O vakit içine bir yemek 
kaşığı tuzsuz tereyağı koyup tekrar ka· 
l'JŞtınnız. Yağ iyice hallolunca 'bir taba.
ta alınız. Etle beraber J181iniz. 

Sütlü marol 
.Marol zamanı başlı~r. Bu güzel otu 

Yalnız çiy olarak değil pişirip başlı ba
şına bir yemek gibi yemek de pek iyi 
olur. Pişirilmesi de pek kolaydır. 

Marulun üst yaprağını atınız. İyice 
Yıkayınız. Hiç parçalamadan bütün o
larak tuzlu suda pişiriniz. YtL•ııuşayın· 
cıya kadar. Sonra suyunu süzüp soğuk 
SUdan geçiriniz. İnce ince doğrayınız. 
:Siraz tereyağını tavada eritip içine pek 
az un katıştırmız. Bu unu yavaş yavaş 
dÖVrneli ve yağı karıŞtı.rmalısınız. Yok
sa unlar iyice ezilmez, top top olur. Un 
sararınca içine azar azar süt i1ave edi· 
l'liz. Sulu bir muhallebi katılığında b'ir 
&alça meydana gelir. Evvelce pişirip 
doğradığınız marulu bu salçaya atınız. 
:Sir kaç dakika kaynatıp ateşten ind:iri
ı:r ız .. . 

Bukleli saç 

Bu (kuvafür), (permanant) 1ı saç -
lara kolaylıkla tatbik edilebilir. Şekil 
~.ade olduğu kadar da orijinaldir. Önde 

lan yapınız. 
. Kollar - (80) ilmik. (3> sıra pirinç 
örgü. Sonra jerse örgüsü. ( 14) san ti -
mmrede ( 100) ilmik Önce b:r yandan 
(4), öbür yandan (2) eks:ltır.e. Sonra 
şişte (35> ilmik kalıncıya kadar her 
yandan ( 1 er tane eksiltme. (35) ilmi· 
ği biroen kesiniz. 

Cepler - (30) ilmik pirinç iğne. E· 
tekten itibaren ( 6) san ti metre yukarı 
dikiniz. 

Parçalan nemli nemli ülüleyiniz. 
Sonra !birbirine dikiniz. 

Ustüste iki düz (bukle), yaniar ve arka .. 
hep birden yukarıya doğru taranarak Uç tane süvare elbisesi modeıi koyuyoruz. Her üçü de en son modaya uy -
t~k bir (bukle) halinde kıvrılmıştır. l gun bir tarzda yapılmıştır. 

G latasaray ile Fener 
bugün karşılaşıyorlar 

Klüplerin bugünkü vaziyetlerine nazaran Galatasarayın 
F enerbahçeyi mağlup etmesi ihtimali daha kuvvetlidir 

Bu iki rakip arasındaki maçların ne- dur. Bilhassa Galatasaraya karşı ta .. 
ticeleri hiç bir zaman riyazi hesaplarla ,kımda büyük tadilat yapılacağı işitili
evvelden kestirilememiştir. Bilhassa ,yor .. Böyle mühim maçlar arifesinde, 
lik maçlarının son devresıle, Milli kü· tecrübeler ekseriya makus neticeler ve 
me maçlannın bidayetinde Fenerbah· rir. 
çenin yavaş yavaş yerini kaybetmekte Galatasaray takımı mutat kadrosunu 
olınası, evvelce Galatasaray aleyhine ;muhafaza etmektedir ... Yalnız Gündü
olan gali:biyet ibresini bu defa Galata- ;zün iltihakiyle, hücüm hattı daha teh· 
--~v lehine çevirmektedir. Galatasa- )ikeli olmuştur. 
ray takımı pek genç uzuvlardan teşek- . Galatasaray ayni zamanaa haf hattı· 
kül etmekte ve istikbal için büyük ü- .na bilgili bir yeni eleman getirtmekte 
mitler vermektedir. Halbuki bugün ve aksayan tarafını kapatmaktadır. Ga
Fencrbahç_e ihtiyarlamış, düşmeğe yüz latasaray - Fenerbahçe maçı bir sinir, 
tutmuş, yalnız mazideki varlıklarına ve dayarunak oyunu olacaktır. Son gör 
güvenen sporcular üzerinde ısrar et - düğümüz maçlar ise, bunun Galatasa 
mektedir.. Yaşar, C€vat kalitelerini ray lehine olacağını göstermektedir, 
kaybetmişlerdir. Lebip, ihtiyarlamış, Fenerbah~ bu maçı kaybedecek olur • 
bir Fazılın bile yerini tutamamaktadır . . sa, Milli küme maçlarında, önünü ala· 
Büyük itinalarla Pera klübünden alı - mıyacağı sarsıntılara maruz kalacak -
nan Angelidis, son oyunlarda falsolu- tır. Nuri Vural 

Gebze 
Göçmenlerinin 
Bir teşekkürü 
Romanyadan ana vatana hicret ederek 

G<ıbzede 75 hanelik yeni goçm~n evlerine 
iskan edilen göçmenlerden bir mektup 
aldık. 20 lmza taşıyan bu mektupta kısa
ca deniyor ki: 

- Yurdumuzda gördüğıımüz hüsnü ka
bul bizi sevinç içinde bıraktı. Bize toh'ıını
luk buğday, arpa, mısır, ko.,,'mm lınyva -
natı, pulluk verilmiş, her ihtiyacımız te-
min olunmuştur. Bilhassa köy evlerlmt
ze kadar gelerek ihtiyaçlarımızı soran 
Gebzenin kıymetli kaymakamı Osman Yıl
maza ve lskfın memuru Rauf Özdlnçere 
teşekkürlerimizi sunarız.» 

* Nümune olacak bir belediye doktoru 

Ahlat köylülerinden Haskündürüklü 
Nasır yazıyor: 

- Benim bütün işlerim Anadoluyu gez
mekle yapılır. Bu arada eşimi de beraber 
gezdiririm. Şlmdlye kadar üç çocu~m, 
hep yollarda dünyaya geldi ve üçu de öl
dü. Gene geçenlerde Karam:m ist:ısyo -
nunda ·bir çocuğumun dünyaya gelmek 
üzere olduğunu anladım. Derhal bir dok -
tor sordum. Bana cHallto ismini vereli -
ler. Hemen kendisine koştum . İyi konu -
ş.'\n bu doktor lideta bana kan kardeşliği 
yaptı, çocuğumu sağ sallm düny;ıyn ge-
tirdi. Günlerce kanını evind-e tedavi et
ti. Sonra borcumu sordum. Hiç bir şey is -
temedi. Ancak ilaç paralarını aldı. Ba -
nn dn: 

- Siz köylüsünüz, biz de sli'.c hizmet 
etmekle nı.ukellefizl 

Dedi. Sonra da gazetenizin 17 şubat ta -
rihli snyısında Bay Halldln Karaman be-
lediye doktoru olduğunu okudum. Ken -
dlsine karşı şükran borcumu bildirme -
nlzl dilerim. Memleket böyle genç ve sağ
lam seciyeli, iyi kalbl11nsanlar ,etlştlrdl
~i için sevinç duyuyorum .• 
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Beğendiğiniz kadın ve 
erkek tipleri hangileridir? 

· - Nerdesiniz a· 
yol, dedi, başımıza 
gelenleri, ~iç sor • 
m~·orsunuz. 

(iTLENGi_.......__~ m -
Y uaıa : Koınal Raıııp 

- 165 - - 170 -

Erkek kuvvetli Her cevap yollıyan ideal kadın: 
bir muhayyele okuyucuya hediye Spor ve seyahati 

Çitlenbik, sıki .. 
lıyor gibiydi. Lakır· 
dıyı kapatmak iste
di: sahibi olmahl verilecek, neticede seven kadm 

Tasavvur ettiğim en güze[ cevap Beğendiğim Ba • 

erkek tipi : sahibi 50, ikinci 25. yan tipi şudur: 

- Üzüldüğün şe 
ye bak, anne... de" 
di, değer mi aan • 
kn .. Boyu ne çok uzun • Temiz kalpli, yük 

ne de çok kısa, tah- üçüncü 10 lira 
sek ruhlu, iradesi sili lise mezunu, yü -k "". ı l kl . . . Bülend: 

zü esmerce, gözleri mu a, at a aca ar kuvvetlı, tıpik, mu· - Ne var, ne o· 
siyah, bir artist ve sik.iden hoşlanır, luyor?. 
ya muharrir olabilecek derecede kud· f.spor ve seyahati sever, b"rlikte yaşadı- Demek ister gi
retli bir rnuhayyele sahiıbi, karısına i· t ğı erkekle her meşakkate katlanır, ser- bi, ayn ayrı herke· 
hanct etmiyeceğini her hareketi ve söz 1 vete ve mevkic kıymet \ermez, daima sin yüzüne bakı .. 
lerile isbat edebilecek iru::e ve temiz şen, sırasında gayet ciddi, narin yapılı, yordn. 
bir ruha malik, kendi sıhhati, kansının ,serbest, sarışın bir genç kız.. Arif paşanın ka • 
sıbhatı ve çocuklarının sıhhatiyle son İstanbul Aks:.ıray Cumhuriyet caddesi rısı: 
derece alakadar olan, karşısındakine iti No. 353 Kemal ışımak _ Sözüm ona, 
mat telakki edebilen, saf ve keskin göz 1 _ l 7 l _ bizim damadı gör -
lere malik bi,r erkek.. d 

Fatih Diilgeroğlu sokak No. 10 da Yüksek tahsil, neş'e, iyi terbiye ünüz mü?.d 
Mergube Diye sor u. 

Sevdiğim "tipi ve tabiati yazıyorum: Bülend: 
- 166 -

Kadımn boyu erkekten kısa 
olmah l 

Tipi: Koyu sarı saçlı, lacivert koyu 
yeşil gözlü, ortadan az uzun boy~:U' za
,yıf denrniyecek kadar ince ve rnµt.Pna· 

- Demin, bir a· 

ralık gö~üme il-ivth sonra bir daha gör- r ~ den ne diye saklamalı). Efendim, n" 

medim. Bu··yu••k olmuf biliyor musunuz?. Çağırdığı bu sip 42.rır.!renlı... -
f deal lbir kadın: Milli hisleri kuvve.tli; 

sade evi için yaşayan1.-~~r1i muktesi· 
dane şekilde id<H"e e.den kadındır. 

. ~~r-- Boyu erkekten kısa, 

Tabiati: Haluk, selim, ıleride yetiş· 
tireceği evlatlara t.am bir Türk asalet 
ve terbiyesi verecek kadar yüksek tah· 

- Yaptığı işleri bir bilseniz. Bir sarhoş herifler elverıniyormuş gibi 
kere akşamdan buraya geç geldi. He- E' J b"" şimdi bir de kadın gelm~ ... Kim bi • 
pimizden önce gdip burada bekle - ue l lir nesidir?.. 1çeriki salonda bağırıp 

• -- 2 - Boyu ile mütenasip bir vücut. 
3 - Ev işlerine ~ina. 
_. - Her şeyi için hayat arkadaşile 

istişare eden. 

silli. Neşeli ve temiz olmalıdır. 

Bursa: B. K. 
(Sarih adres1nln neşrini lstememişt.lr) 

Yukarıda bütün vasıflarını yazdığım Hediyelerim:z 
böyle bir kadın tam manasile bir aile Evvelki günkü 152 • 158 ve dün-
kadınıdır ve benim aradığım kadındır. kü 159 - 164 numaralı cevap-

İstıınbul: Hasan Mes'ut Sivi.şoğlu ların 'hediyeleıii, cigara tabakası, 
CSarlh adresini yazmamıştır> kol düğmesi, dolma kurşun kalem, 

- t 67 - mürekkepli dolma kalem, kemer, tu 
Erkek dışarıda ciddi, evinde va1et malzemesi seçilmiştir. 

Bunlardan İstanbul dışın · 
neş'eli olmallf da bulunan okuyucuların hediyele· 

Hayalimde canlandırdığım erkek ti· ri posta ile adreslerine derhal gön· 
pi : derilmiştir. !stanbulda bulunan o· 

Vücudu: Yeşilgözlü, kumral saçlı, kuyuculann da idarehanernize ge-
pembe yüzlü, orta .boylu, boyu ile mü~ lip hediyelerini almaları Iazımdır. 
tenasip şişmanlıkta olmalı. Hediyeleri ayrılmıştır. Kendilerin! 

Tabiati: Dışarıda ciddi, evde neşeli, bekliyoruz. Pazardan başka hergün 
yuvasına karşı müşfik ve sadık kalına- müracaat edilebilir. 
lı. Musikiden boşlanmalı, kadının hü.k· Hediyelerini idarehanemizden ala 
mü altına girerek başkalarına gülünç cak okuyucularımızın yaniarında 
olmamalı. hüviyetlerini isbat edecek bir vesika 

Fakat eşini de incitmemeli. Tutumlu, bulundurmalannı rica ederiz. 
asil olmalı ve şerefini korumalı. '1 

.. ·-... .;._.;.;;.; • .;.;._-.-.. -•• -•• -... - .. -.-•• -.. -•• -.. -._-_-.-.. -.. -.. -... ---•• -•• -.. .....: •• 
Tahsil: Yüksek mektep mezunu bu· 

lunmalı. 

Salihli: Cemile ÖZCeyltuı 
(Sarih adre&nln n~lnl lstememlşUr) 

- 168 -
Kadın kocasmrn duygu ve 

görüşlerile hareket etmelidir 

Hamit ihtifalinde 

Sözleri itirazlarla karşıla
nan bir genç maksadını 

izah ediyor 
Benimle hayat arkadaşı, gönül yol- Gazetenizin 16 Nisan Cwna günkü sayı-

daşı olacak bir kadının çehresi ne pek sın® Hflmlt thtlfalint hülfı.sa eden yazıda 
b benim o gün Ü'nlversite konferans salonunda 

eyaz, ne de pek kara olmalıdır. Yani verdiğim söylevde cıBeşeriyet kısırlaşıyor. Bir 
buğday benizli.. Böyle bir çehre yuvar- Hlmit daha çıkarmak tmkans:zdır .• şeklln
lak olmnlıdır. Kendisinin duygu ve bu- de muharrirtnizin za.ptettlği cümleden dolayı 
luş ve r;örü~ile hareket etmelidir. En az salonda hiddetli fısıltılar olduğı.. ve g(ıyn be
orta mektep mezunu olmalıdır. Çünkü nim bu sözlerim üzerine thtifıı.lln havasının 
• · • • bozulınllk tehlikesi geçirdiği hissini veren 1çtımaı hayatta o~~ma derecesı az o· birkaç cümleyi hayret ve teessüfle okudum. 
lan kadın hayat eşını yan yolda bırakır. Filhakika 0 gün ben de blr s6ylev vermiştim. 
Bu husustaki kanaatimi hiç bir zaman Bu söylevde: 
terketmiyeceğim. •Artık dünya esklsi kadar bol dflhi yetlş-

Ernette Ahmet Ener tiremiyor; dünya kısırlaşıyor, büyuk adam-
(Sarih adresini yazmamıştır) ıar pek güç ve ender yetişiyor, Hil.mit te bun
- 169 _ lardan biridir.• demiş, birçok m11letıer1n ye

tiştirdikleri şairlerden, muharrlrlerden misal 
Tırnal<ları manikürlü kadmdan getirerek Hft.mldin kaybiyle biz de ayni va-

zlyet.teyiz.. dlye sözlerime devam etmiştim. 
hoşlanmamı Ha1bukl bu meselenin gazetenize aksediş şek

En çok beğendiğim kadın tipi şudur: 
Vücudu: Dalıni surette mütebessim, 

yuvarlak çehreli, ve 'kumral, gözleri e
la ve bakışlarında daimi bir sevginin 
izleri bulunmalıdır. Kaşları ne fazla a
lınmış, ne de fazla kalın, ağız ve bu
run mütenasip, muntazam dişli, balık 
etind . elleri ufak ve manikürsüz, ince 
bellı, ufak ve biçimli ayaklı. 

Tabiati: Bence herşeyden evvel ara· 
nılacak nokta ev kadınlığıdır. Yuvası
na "e yavrularına merbut, eşine dai· 
mi surette bağlı, el işlerine vakıf, bir 
az .da musikiye aşina olmalıdır. 

Tahsili: Bir ev kadını için orta tahsil 
kafidir zannederim. 

Denlzll, ~usa mahallest No. 8 de 
et. Tözün 

li maalesef çok başkadır. Nitekim yukarıya 
muharririnizln yazdığı ile benim soyledlğiml 
aynen kaydettim. Aradaki fark açıktır. Son
ro.; ileri sürdüğüm bu iddia vftkıa itirazlar
la karşılaştı, fakat kimse bu ıtırazını alenen 
haykırmadı. Sözüm kes~ Yeynhut böyle 
bir teşebbüste bulunulmuş değildir. Esasen 
böyle bir hareketi gençl!ğe atfetmek te ayn 
blr bahistir. Ben böyle hissettim, böyle dö
şilndüm, böyle söyledim. Her fıkre hürmet et 
meslnl bilen genç arkadaşlarımdan bir kısmı 
bu fikrime iştirak etmemekle beraber, hiç 
khnsedc lhtlfalin havasını bozacak mahi
yette telô.kkl etmedi. Hô.mlt içln mübalağalı 
söylendiği llcrl sürulen blr fikir hava bozar 
mı? Bunu böylece tashih ederek hakkımda 
yanlış hükümler verilmesinin önüne geçll
me&nl Matbuat Kanununun maddel mah'>u
sasına tevfikan saygılarımın. dilerim. 

Açık Söı ve Son Telgraf gazeteleri 
muharrirlerinden 

Nusret Safa Coşkun 

mesi lazımdı; yapmadı. Haydi, buna R duruyormuş 1.. 
sesimi çıkarmamak için dişimi sıktım. Oman Üst yanını da Bülend anlatmıya baf 
Sonra bir aralık ortadan kayboldu. 11ıı. ~ ladı: 
Gitti gelmez, gitti gelmez.. bir de bak· . - Demin arkalarından koşturxı· 
tık: Yanına üç tane züppe takmış, tek- Arası üç beş dakika geçti. Sadrı, Garsonla beraber, direktörün odasınıll 
rar gcl.di. Üçü de kendilerini güç tuta- t~~rar. g:!d~: :.ü~~ kıpkırmızı olmuş, yanındaki küçük salona girdiler. Son· 
cak kadar sarhoş .. kendisi de onlardan goı:lerı buyumuştu. Korkak lcorkak et- ra garson, dışarıya çıktı. Kapı üstüste 

k f ki d ~ ·ı N . d d" rafına bakındı. Nişanlısı ile annesinin 1 k k 1 k b" k d .. pe ar ı egı ya... e uıe, e ım, açı ıp apanır en, ara ı tan, ır a ı .. 
toyluğuna bağışladım. Fakat bir kere oturduğu köşeye doğru göz gezdirir • göründü. Şapkasız, saçları darmada " 

1 bile bizim yanımıza gelmedi. Davetli· kcn su~lu insanları andıran bır hali ğın, boyalı, pek bayağı edalı bir ka • 
lerden hiç kimsenin yüzüne bakmadı. vardı .. ~tekiler: ona dikkat etmiyorlar· dın ... Sadri, içeriye girer girmez bir 
Getirdiği arkadaşlarile beraber, bir ma· mış gıbı, kendı aralarında konu3 uyor· feryad, bir gürültü koptu. Gelip ge • 

Iardı. 1 d d d saya oturdular. Sarhoş geldikleri ye - çen er en utan ım; uzun uzun uruP 
tişmiyormuş gibi burada da içmeye Arkadaşlarının oturduğu masaya dinliyemedim. Fakat kadın, her kirı> 
başladılar. Hem de ne içiyorlar bilsen; doğru yürürken büfeye uğradı. Sanki ise, her nesi ise, Sadriye bir aöyleıne· 
şampanyat... Belki bir saat oldu; hiç bir şeyler ısmarlamak için ayağa kalk- diğini bırakmıyordu. O da: «Sus, Al· 
durmadan içiyorlar... Sanki buraya mış, onun için dolaşıyormuş gibi gö • lahaşk.ma .. burada, sırası mı fimdi?· 
yiyip içmeye gelmişler, sanki bu gece rünmeğe çalışıyordu. Sonra eski yeri· Yarın gelirim, söz veriyorum. Ne is • 
nişanlanan kendisi değilmiş gibi. .. ne geldi, oturdu. · tersen yapacağım. Şimdi burada bit 
Allah aşkına, Bülend... Başını çevir Çok geçmedi; garson gene geldi. gürültü çıkarma ... )) diye yalvarıyor -
de bak bir kere ... Şurada, kapıya ya - Sadri artık öfkelenmişti; adamı kovar du. Sade bu kadarını anlıyabildim. 
kın paravananın önünde1ıei masada o- gibi geriye gönderdi. Bir iki dakika Çitlenbik, bu sözlerden iğrenmiş gi· 
turuyorlar. Yanındakileri sen tanıyor ı sonra hir b~ka garson geldi.' O za - bi başını çevirdi. 
musun~ Ben ~Ik defa görüyorum, Gc-

1 
mnn, Sadrinin arkadaşlarından birisi Annesi: 

tirip bize de tanıtmadı ki ... Hele şu ayağa kalktı. Garsonla beraber dışarı- - Mutlaka eski göz ağrısıdır. Kirxı 
şampanya içiş1erine bak.·. Görmemiş ya çıktı. Biraz sonra o da tekrar geldi. bilir ne bayağı bir insan olacak ki ge
insanlnr~ hallerinden nasıl da belli o- Sadri ile uzun uzun fısıldaştılar. Genç ce yarısı sokaklara uğramış, buraya ka' 
luyorl.. nişanlı iyiden iyiye sarhoş olmuştu. dar gelmiş. Ben artık bu kadarına da· 

Bülend, gfiya pek üzülmüş, pek zi· Elirdenbire ayağa kalktı. Düşmemek yanamam, Şimdi kızım& alıp gidiyo " 
yade sıkılmış gibi görünüyordu. Bir için sendeliyordu. Arkadaşı, kolundan rum. Kalk Lebibe •.. 

yandan da: ~uttu. Biraz da ayakta, ağızdan kula • Genç kız da ainirlenmeğe başiaınW 
- Oh olsun!.. Gördünüz ya, benim ga, konuştular. Sonra kapıya doğru tı: 

dediklerim nasıl çıkıyor?.. yürüdüler. - Olmaz anne, dedi. Bunun yarın• 
Demek isteyen bir hali vardı. Kız tarafı, onun bu hallerini göz • da var. Ne yapacaksak yarın yaparıt· 
Çitlenbik, annesinin sözlerinden de, den kaçırmıyordu. Yalnız, Çitlenbik (Arkası var) 

yanında:kilerin biraz yapmacığı andı - onlara bakmamak için başını başka ya· 
ran telaşlarından da sıkılmıştı: na çevirmişti. Annesi, Bülende dedi GUreş teşvik musahakaları 

- Ortad'a bu kadar büyütecek bir ki: Güreş federasyonu tarafından hazı!" 
şey yok ki ... diyordu; bir kaç arka - - Kuzum, Afiahaşkına, git bak, ne lanan birinci teşvik müsabakaları bu· 
daşını çağırmıya, elbet kendisinin de oluyor). Pek merak ettim. Bunlarda gün Galatasaray klübü salonunda yaP1 

hakkı var. Onları bırakıp teşrifat ile bir hal var ama.... .laca'ktır. Müsabakalar için saat ondB 
tartı yapılacak, müsabakalar saat bir· uğraşacak değil ya... Bülend de onların arkasından fır • 

Ü de başlıyacaktır. 
Annesi bir türlü kendi bildiğinden ladı. ç beş dakika sonra koşa koşa Müsabakaların üç hafta devam edec" 

şaşmıyordu: gddi. Bu sefer o da sahiden telaş için· ği ümit edilmektedir. 
- Daha ne olsun? .. Asıl böyle ufak de iyi. Bir yandan da gördüklerini, bil-

tefek şeyler, insanın iç yüzünü daha diklerini söylem_eğe bir türlü dili var
çabuk ortaya vurdurur. mıyormuş denilebilirdi. Bir, Çitlenbi-

Artık hepsi, pem kendi aralıırında ğin yüzüne, bir de annesine baktı. He
fısıldaşıyorlar, hem de uzaktan uzağa, le genç kızın yanında söylemekten büs· 
Sadrinin hiç bir halini gözden kaçır - bütün çekiniyordu. 
mıyorlardı. Hep biıden: 

Bir aralık otelin garson1arından bi- - Ne var? .. 
risi Sadri ile arkadaşlarının oturduğu Diye sordular. 
masaya geldi. Genç nişanlının kulağı- Arif paşanın karısı helecanla ayağa 
na eğildi; bir şeyler söyledi. O da bir- kalktı. Bülend, onun kulağına iğildi. 
denbire ş~ırınış gibi bir, adamın yü- Bir şeyler fısıldadı. Kadın, kendini tu
züne, bir de arkad~larına baktı. Son· tamadı: 
ra telaşla ayağa dcalktı. Garsonla bera- - NeL diye bağırdı. Buraya mı 
ber kapıya doğr~ yürüdüler: görün - gelmiş? .. Doğrusu artık bu kadarı ke-
mez oldular. pazelikl .. 

Çitlenbiğin annesi: Sonra, ötekilere döndü: 
- Gene ne oluyor bunlara?.. - Siz yabancı değilsiniz. Zaten bir 
Diye, başını salladı. kaç dakika sonra herkes duyacak, siz-

·----
TAKViM 

Humr sene 
185li 

Nisan 
5 

NiSAN 

18 
Resmr sene 

1\IJ7 

Arabt sena 
13i>6 

Kasım 
16'.! -----.:.. ____ ..:.._ ___ _ 

SABAH 
..), 

10 
f) 

J), 

27 
17 

PAZAR 

Safer 
6 

1 ı~~~ 
b. 1'· 
8 3!J 
a 29 

ö . ~ 1kiııdı Akşnm ) •h ;ı 
___ .. ______ _ 

1.J. lj. ıJ. 

5 i2 u 08 
E. ·~ '/., 1~ 13 1·> 5., 

o.J. j ıı. '· 
1- -

18 öl 21) 

J 



18 Nisan SON POSTA 

SONU 
Talat, Enver ve Cemal nasıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

Yazan: Es~i Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

Müfrit ittihatçı olan bir gazeteci 
bir. en bire aleyhimize dönmüş, 
" 1 tihatçılar! ,, diye bağırmışh 

Sayfa 9 

Posta,, nın Hikô.gelerİ 

KIRK ASIR SONRA! .. 
Çeviren: F. Varal 
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10 Sayfa SON POSTA Niaan 18 

'Son Poste ,, nın tefrikası: 78 " Son Posta ,, nın büylik deniz: romanı : 7 

151 numaralı şehit 
(Ertuğrul faciasına kanşan aşk macerası) 

Yazan ı A. R. 
BARBAROS 

............. Korsan Pe,inde,...-...ı!~ 

Yazan : Celal Cengiz Koca Tokyo şehri matemli bir hal almıştı. Resmi ve 
hususi müesseselerdeki bayraklar yarıya kadar 
indirilmiş, bütün Japon gazeteleri, birinci sayf ala
rını bu faciayı biJdiren haberlere tahsis etmişlerdi 

Burada bu tahkikat devam ederken, şanın vaziyetini öğrenmek istemişti. 
(Tokyo) da da mühim hadiseler cere- Kaza mahalli; Japonyanın hücra 
yan etmekte idi. bir köşesinde idi. Vilayet merkezinden 

(Hiyogo) valisi (M. Hayaşi) tara- uzaktı. Telgrafla muhabere mümkün 
fından saray nazırına çekilen telgraf, değildi. Yollar da, dar ve çetin patika· 
İmparatorun sarayını altüst etmiş .. bü- !ardan ibaretti .. .işte bu sc.bebler do • 
tün sarayı, derin bir teessür kap!ayı - layısile, valinin ilk aldıiı haberler bir
vermişti. az karışık ve müphemdi. Fakat, bütün 

Barbaros bir Türk kızı ile evlenmek 
istiyor: "Ah, bir oğlum olsa da adımı 

benden sonra yaşatsa ,, diyordu. 

Bu felaket haberi, bir anda saraydan bu müşkülata rağmen, vaziyet yavaf 
şehre taşmış.. koca Tokyo şehri, ma· yavaş tebclliir etmişti. Vali M. Haya· 
temi bir hal almıştı .•• Resmi ve husu· şi; saray nazırına çektiği bir telgraf • 
si müesseselerdeki !bayraklar yarıya ta: 
kadar indirilmiş .. bütün Japon gazete- [Kurtulanlar, 69 kişiye baliğ olmuş· 
leri, birinci sayfalarını bu faciayı bil- tur. Bunların bütün ihtiyaçları temin 
diren habere tahsis etmişlerdi. edilmiştir. Gönderilen doktorlar va • 

Japon muharrirleri, bütün işlerini sıtasilo ,yaralılar ve hastalar ted&vi &

bırakmışlar; Türklerin Tokyo ve Yo- dilmektedir. Maalesef, (sefoi mahsus, 
kohamada bıraktıkları temiz ve necib Osman paşa) hu bedbaht gemi ile mah• 
patıraları birer birer saymıya başlamış· volmuştur. Kazazedeler, bir vapurla 
lardı. (Kobi) yo aldırılacak. Burada, istlra· 

Japon muharrirleri, Japon milleti • hat ve tedavilerine daha büyük bir elik· 
nin Türkler hakkındaki ciddi ve sa • kat ve şefkatle bakılacaktır.] 
mimi a1akasına tercüman o1uyorlar.. Diyo vaziyeti bildirm~itir. 
,(ETtuğrul faciası) nın; bütün Japon· Osman paşanın da şehitler arasında 
yada husule getirdiği matemin, ebedi bulunması, İmparatoru, son derecede 
olacağını temin ediyorlardı. müteessir etmişti. Cesedinin behemo • 

(İmparator Mutsu - Hito), çok de· hal buldurulma.aı için, kat'i emirler 
rin bir teessür içinde idi. Saray teşri - vermişti. Aynı zamanda, kurtulan ka· 
fat nazın (Kont· Heci - Kana) ile va- zazedelere selam ve taziyetlerini biklir 
ziyeti uzun uzadıya tetkik. ve müzake-- mek .. yapılacak işlere de nezaret et -

te ettikten sonra: mek üzere, (saray teşrifat nazırı· Mis- - Kız, bana bak( J limanından ayrıldıktan Üf eaat sonra 
- Her işi bırakınız. Yalnız bu İfle ter Niva) yı da Kobi'ye göndermif • Diye bağırdı. müthiş bir fırtınaY.a tutulduk .. kayık 

meşgul olunuz. Ve bana da, sık ıık ti, Ve, Mister Nivayı, Japon Sallbiah- Maryana başını kaldırmadan, mah· kayalara çarparak parçalandı .. balıkcı 
malumat veriniz. mer heyetine mensub doktorlardan cub bir tavırla gözlerini Barbarosa çe· boğuldu .. ben kayaların üııtlina çık • 

Diye emretmişti. mürekkeb, bir sıhhiye heyeti teşkil et· virdi: tım .. kurtuldum. 
İmparator, yalnız bu emri vermek· mişti. - Ne istiyorsunuz benden .. ~ Barbaros: 

le kalmamıştı. Bizzat tertib ettiği tel· İmparatoriçeye gelince.. bu hassas Barbaros elindelci şarap kadehini - işte bunlar böyledir, Salih Reiı! 
graflarla • ve, saray nazırı vasıtasi1e • kalbli Japon kadınının teessürü, hiç Maryananın yüzüne savurdu. Dizginlerini boş bırakınca, yollarını a-
muhabereye başlamıştı. bir şeyle ölçülemiyecek derecede idi. - Görüyorsun ya .. dönüp dolaştık- lıp giderler. Fakat, güzel bir tesadüf 

Evvela, (Hiyogo valisi - M. Haya- Bu felaketi duyar duymaz, e1lerini yü· tan sonra, gene elime düştün, Marya - onu gene bizim elimize düşürdü. Ham-
şi) ye bir telgraf çektirmiş; kurtulan züne kapıyarak hüngür hüngür ağla • nal za seferden dönünce onu bulmasaydı, 
kazazedelerin; ve bilhassa, Osman pa· mıya başlıyan bu şefkatli ve insaniyet· Ye birden Salih Reise döndü: çok acınacaktı .. dedi. 
--· ·-- ~· ·~ ·~ · ·- - perver genç kadın, kurtulanlara karşı - Bu fettan kadını ben çok iyi ta- Salih Reis hislerinde aldanmadığını r l çok büyük bir alaka göstermiş.. Sali- nırım. O, benim yanımda çalışan genç görüyordu. 
Bir Doktorun biahmer heyetinden kadın bastabakı- kaptanlardan birinin dostudur. Hamza O zaten Maryananın asii bir aileye 

zak kaldığı olurdu .. fakat, ~ il • 
nutmazdı. 

Ayşe bütün çöl kızları ıibt k~ 
bağlı ve fedakar bir kadındı. Bari. • 
ros'un sefere gittiği günden ltihue)\ 
her sabah ve akşam sahile iner1 Jları. 
rosu beklerdi. 

Barharosun ne zaman dönemlhal 
kimse bilmezdi. Barbaros bu.an bil 
hafta sonra geleceğini söyler, bh 81. 
sonra dönerdi. Bazan da bir ay ıonn 
geleceğini söylediği halde bir kaç ~ 
sonra döndüğü vakidi. ' 

Günlük Pazar cı1arla beraber, kazazedelere fanilalar eski bir Türk denizc°istnin oğluydu .. mensub olduğuna inanmamıştı. 
Notlarından (*) ve iç çamaşırları göndermiştL babası ölürken onu bana evlad gibi Barbarosun emrile İspanyol rakka- Barbarosun bir emeli vardıı Bıt 

Gerek imparatorun ve gerek impa- bırakmıştı. Hamza benim yanımda ye- sesini tekrar anbara attılar. 

Barbarosun Ayşeden önce bir kaıiti 
daha vardı .. bu kadın da Cezayir kı,i 
larında bir küçük köyde ö1mü9til. 

Türk kadını ile evlenmek. Jzdl·vaçta soy ratoriçenin bu şefkat ve insaniyet his- tişti .. Bir gün Hamzayı beş genu ile Salih Reis kendi gemisine geçti.. u....:_ 
Yaşı ilerliyordu .. eğer günün uırw• lerine, bütün Japon milleti; ve bilhas· Halkulvad kalesine göndermiştim. Yollarına devam ettiler ve biraz son· 1 

rresirı· ned ·r? 1 de stanbula giderse, bu emelini dt .ı ' l • sa Japon gazetecileri de iştirak etmiş- Hamza bu kadını o sahildeki spanyol ra Cerbe'ye vardılar. B 
Dünyanın her yerinde verasetin ehem - lerdı', b 1 tahakkuk et'tirecekti. ütün arzu~ 
mlyetl merinde çalışılmaktadır. Diınyaya meyhane1erinden lbirinde umuş .. ya- • • * böyle bir kadından ıbir erkek. evtaai 
gözünü açan çocuk nna ve babasının bir Kaza mahalline civar olan köylerde, nına aln1ış.. (Cerbe) ye getirmişti. Hamza henüz dönmemişti. 

dünyaya gelmesiydi. tnkı.'ll huy ve vasınnnnı da bcrnber yük- adeta sefer'berlik ilan edilmişti. Derhal, Ona İspanyollara hafiyelik yapmak Barbaros Hamzayı merak ediyordu: 
lenlr. Bunların içerisinde iyisi olduğu gt- (Ertugr"' ul kazazedelerini kurtarma ko- fırsatını vermedik .. fakat, bunun gibi - Acaba niçin gecikti? Korsanlar- - Ah, lbir oğlum olsa da adımı~· bl kotiisü de vnrdır. İnsanlar gibi hay-
vanlar da ve nebatat Cin böyledir. İn • mitesi} namile bir teşekkül vücuda ge- bir çok İspanyol rakkaseleri vardı:- ki, la mı karşılaştı? şatsa .. 
sanlar hayvanların nebatlann cinslerini tirilmişti. Ertuğrul'un perişan enkazı bunların hepsi Türklerin içine girip Barbaros bu endişe ile karaya çıka· Derdi. 
duzeltmek, eyiler! üreterek kötüleri yok ve bu facia kurbanlarının ecsadı ile hafi'-·elik yapmak isterler .. işleri bu - rak dog"' ruca evine gitmiııtl. O gün gemi limana girer gbme1 etmek için yüz binler sarfederlerken na- J " 

sıı olur dn kendi huylarını düşünmez - malama} olan sahile, tam dört yüz kişi dur. Barbaros üç yıl önce burada dost bir Barbaros sahi1de dolaşan genç bir be 
ler?. Bir çok flllmler bir kısım ruh has- gönderilmişti ... Bu felaket sahasında, - Demek ki Maryana bir şövalye kabile reisi olan Şeyh Saidin kızı ile dına seslendi: 
tal:klannda soya çekmenin yüzde yet • hummalı bir faaliyet başgöstermişti. veya bir asilzade karısı değil.. bayağı evlenmişti. - Ayşe .. Ayşe .. 
mlş beş nisbetınde olduğunu görmüşler-

dir. Veraset me clelerlnde kadının tesi- O nahiyenin belediyesi, derhal şu bir meyhane rakkasesi.. öyle mi} Ayşe bakır benizli bir Arap güze • Genç Arap kadını saç1arını yobır • 
rl bilhassa muhimdlr. Kadın hasta olun- ilanı neşretmişti: - Şüphesiz.. liydi.. casına bağırdı: 
en çocuğuna daha fazla tesir eder. BI • - O halde kayaiıklar arasında ne - Uzun boylu .. şehvi bakışlı .. kıvırcık - Hoşgeldin Cezayir kartahl nacnnleyh tekrar edelim. Evlenirken a • - Aynen -
ranılnc:ıık şey beden ve ruh sağlamlığı- den dolaşıyordu} saçlı .. ve cesurdu. Bu isimden Barbaros çok boşLmir • 

Resmt ilin h f dır. Servet ve aşk en sonra gelmelidir. Batbaros soğuk kanlılığını mu a a- Ayşe Barbarosla evlendiği zaman dı. 
(•) Bu notları kesip saklayınız., yahuı [Prens Osman Pqa Hazretlerinfn ce- za ederek anlattı: yirmi yaşında vardı. Şimdi tahminen Ayşe Barbarosa her 

bir albüme yapı~tırıp kollcksiyon yapınız. b' (T h k · b'l d'"' · 
sedini kim getirirse, kendisine ı.r o) - Hamzayı iç imsenm ı me ıgı yirmi üç yaşlarında bulunuyordu. hitab eder ve Barbaros Sıkıntı :ıamanmı1da bu notlar bir doktor 

zaman bayle 
yüksek .esı. 

&l'ibi imdadınıu yetişebilir. mikdarında (Sake) verilecektir. bir yere göndermiştim. O ancak bu se- Barbaros akınfara çıktı~ zaman gülerdi. 
;..---~---.-•. ~-.-.-. .,--,.-.-.-.-.-.-._-._-,_-.-.-.-.-.-.--.---.~-.-._....:___ Müp.rünileyhin etki.li, ıunlardır: - 35 ferden bir ay sonra dönecekti .. bir sa- haftalarca, hatta aylarca evinden u • 

Nöbetçi 
Eczaneler 
nu gece nöbewi olan eczaneler şunlar -
dır: 

istanbul cihetinıt,.kiler: 
Aksa rayda : (Ziya Nuri) . Beynzıdda : 
(Asador). Fenerde : (Hüsameddin). Şeh
remininde : <H mdi}. Knrngumrükte : 
(Fuad). Sa.matyada : (Rıdv:ı.n). Şehza -
debaşında : (A.<;af). Eyüp le : (Arif Be
şiri . Eminönünde : (Beşlr Kemal). Kü
çükpazarda: CH ..ılüsl>. Alemdarda: (Sır
rı Asım) . Bakırkoytınde : ,Hll:t.l). 
Beyoğlu cHıetindel"ller: 

İstiklal caddesinde : <Knnzuk). Da.lrede: 
(Giıneş). Topçularda : (Sporidls). Tak
simde : CNlzameddin>. Tarlabaşındn : 
(Nihad). Şişlide : (Halk) . Beşlktaşta : 
(Süleyman Receb>. 
Boğaziçi ve Adalarda: 
Üsküdarda : <İmrahor). Kndıkôyde : 
(Bi.ıyük Eczaneı. <Üçler). Sarıyerde : 
(Nuri). Büyükadada : (Şinasi Rıza) . 

Heybelide: (Halk>. 

~~~~~~~ ~~~(~~)~~~rimiri~ığım~~==~===~======~=============~-~ 
Bıyıklı. sağ elinde bir yÜZÜk.J zaman Maryananın bir küçük balıkçı Kartal Malmüdürlüğünden : 

(Arkası v.ar) 

Bu resmi ilanda, nazarı dikkati cel- kayığile kaçtığını haber aldı.le. Sağa so- Mevkii Sokağı N. Cinsi .Muhammen kıymeti 
beden iki nokta vardır. Biri, o kadar la gözcüler gönderdim .. bulamadılar.. Lira K. 
telaş ve heyecanla yazılmıştır ki; Os- gözcüler boş döndüler. Kartal istasyon Bil4 633 M2 Arsa 633 00 
man paşanın eşkali Jayıkile kaydedil - Ve Maryananın yüzüne bakarak: • Üsküdar C. 52-275 32 M2 Arsmun 

d w d 14-40 his ~e memiş .. ve, hiç bir münaseheti olmadı- - Bun an ötesini onun agzın an 
gv ı halde, kendisine (Prens Osman pa- dinliye1im, dedi, o bana daima doğru Pendik yazlık, mesire 

maluılli olarak 

50 00 
60 

şa) denilmiştir. söylemeyi vaad etmişti.. Pendik 461 M2 Arsa 230 
ikinci dikkate şayan olan cihet de; Salih Reis bu heyecanlı macerayı Kartal 22056 fı12 Arazi 551 

merhumun cesedini bulup getirene ve- hayretle dinliyordu. ,. 16542 » » 413 

rilecek olan mükafattır ... (Sake); ga- Maryana geniş bir nefes alarak sö- » 7352 » » 183 

50 
40 
25 
80 

simi icar 

yet pahalı, milli bir içkidir. Bir (T o) ze başladı: Maltepe kahvesinde biH\rdo 100 
ise, takriben 20 litredir. Şu hale na - - Ben Hamzayı çok seviyordum, 

00 «3 Istaka mu
httf azasile be-

zaran, vaad edilen mükafat, mahalli be dedi, o birdenbire ortadan kaybolun -
lediyesinin o andaki hissiyatının ne ca, ben de Cerbe'de daha fazla kala -
kadar temiz ve ne derecede millr dü - mazdım. Bir balıkcı kayığına atladım .. 
şüncelerin tesiri altında bulunduğunu kayıkcıya bütün kollarımdaki mücev-
gösterir. herleri vererek, kendisini kandırmış -

lAtkası var) tım. Fakat, talih bana gü'lmedi.. Cerbe 

beu 
Yukarıcln yazılı malhnn hizalarında gösterilen kıymetlerle 17-4-981 en. 

martesi gUnU saat 10 da satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve 
% 5 faizli hazine lahvilleri kabul olunur. 

'faliplerin % 7,5 pey akçelerini hamilen satış gnnn Kartal MalmOdQri. 
yetinde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. « 1809 • 



18 NiMn 

Ve 
"So Po a,, ya 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Donanmanın takviyesi için yapılan 
'4mil olacak, asker ve sivil bütiin yurd· siparişlerimiz zamanında teslim olun· 
da.şlan alakadar edecek bir hava ku· mak üzere, muamele tabii &eyrini ta· 
rnandanlığı teşkiline dair hazırlnnmıt kip etmektedir. demiştir. 
bulunan layihayı işaret etmek isterim. Generallere tahsis edilen ara~ala· 
Kurulacak olan bu kumandanlığın ge· ı rın kaldırılması ve yerine otomobıl ve 
niş salahiyetleri olacaktır. Bundan baş rilmesi hususunda bir karara varılıp 
ka memleketimizde harp endüstrisi· varılmadığı sualine Vekil şu cevabı ver 
nin ve bilhassa tayyare fabrikalarının miştir: 
tevsi ve inkişafını temin edecek bazı - Vekaletim bu hususta lazım g~ 
kanun projeleri de hazırlanmıl?tır. len teklifi yapmış bulunuyor. Bu iş, 

General Kazım Özalp Milli Müda· bütçenin mecliste tetkik ve müzakere· 
faayı alakadar eden muhtelif :şlcr hak· si sınuında belki de mevzuu bahsolur. 
kında izahatına devam ederek: Harp malullerinin terfihi için alı· 

- Ordumuzda motörlü vasıtaları nacak yeni tedbirlerle milli mi.icadele· 
çoğaltmak için bazı ciddi te~ebbüalerİ· ye iştirak etmiş bulunan mütekaitler
ıniz ve kararlarımız vardır. Bunları ıı- de~ eski kanun hükümleri üzerinden 
ra ile kuvveden fiile çıkarmaktayız. maaş alanlar hakkında verilecek karar
Gölcük tersane planlan hazırlanmış· lara dair ise, Kfızım Özalp şu izahatı 
tır. İnşaata geçmek için muayyen mü· vermiştir: 
esseselerle görüşmelere devam olun- - Harp malulleri için tetkikler yap· 
nıaktadır. tırdık. Bu tetkikler ilerlemiştir. Bir ka-

Yeni Milli Müdafaa bütçesi geçen rar verilecektir. Eski kanunla teka~t 
Yiikinden biraz fazladır. Bir miktar da olmuş milli mücadelede hizmet etmış· 
tahsisat verilecektir. ler hakkında da bazı teklifler vardır. 

~-----~--------··· 
Güneş İzmirde Besiktaş Ankarada, 

galip geldiler 
(Baştarafı linci sayfada) Fakat bugün becer1ksiz oynıyan forvet 

kadrosu tamam olmakla beraber Be· hattının lüzumsuz ve vakitsiz vuruşları 
\liktaş, bilhassa ikinci devrede kendi- yüzünden bir türlü sayı yapmaya ~u-
. · ·· · ffak olamıyordu. Dakıkafarla Beşık· sınden beklenılen oyunu gosteremedı. va 

1 · · ·· ·· d ayrılınıvan top 
A k .. .. .. b .. .. d•w• taş ka esının onun en " 

n aragucunun ugun goster ıgı nihayet Abdiılün hırçın bir vuruşu ile 
oyun da ço~ yüks~k. ~Im~mnkla .~er~- avuta gitti. Az sonra bır Beşiktaş h~
b~r gol vazıyetlerı ıtıbanle muessır cumu inkişaf etti. Ve Rıdvanın bir şu· 
bır oyun idi denilebilir. Fakat Yaşarın tü ile kaleye girmek üzere olan topu 
olmamasından aksayan forvet bu fır-1 Ali Rıza yetişerek kornere atmak su· 
satlardan ıhiç istifade etmesini bileme· refiyle kurtardı. 
rniş ve maçı kaybetmenin bütün mes- 36 ıncı dakikada Eşrefin soldan An· 
uliyctini üstüne almıştır. kara kalesine uzanan şahsi bir inişi di· 

reğin yanından avuta gitti. 
Takımlar şu kadro ile sıralanmrştır- 41 inci dakikada Ahdinin uzun bir 

lar: vuruşunu yakalayıp Beşiktaş kalesine 
Beşiktaş: Mehmet Ali • Faruk, Hüs- sokulan Hamdinin yakın mesafeden 

nü - F uatl, Enver, Feyzi • Şeref, Hak· çektiği şüt te avutla neticelendi. 

kı, Cahid, Rıdvan, Hayati. Bundan sonra her iki takım da büyük 
Ankara gücü: Ateş · Enver, Ali Rı· bir gayretle çalıştılarsa da netice üze

ta • Celtıl, Musa, Abdül- Hamdi, Is· rinde müessir olamadılar. Oyun da 1-

tnail, Şükrü, Bilal, Abdi şeklinde di· o Beşiktaşın galibiyeti ile bitti. 
tilın~lerdi. Beşiktaş takımı ikinci karşılaşmasını 

Hakem Kemal HalimdL yarın Gençlenbirliği ile yapacaktır. 
Sert esen rüzgara karşı oynamak fzmir, 17 (Hususi) - Misafir Gü· 

ıneclluriyctinde kalan Ankaragücü ncşliler bugün binlerce seyirci önün
lağdan bir iR.işle oyuna başladı. Abdi- de yaptıkları ilk maçlarını bir - dört 
nin sürüklediği top Beşiktaş müdafii galip bitirdiler. G~nünw futbol talihini 
F' aruk tarnfından kesildi ve soldan bir Güneş lehine çevırmege muvaffak o· 
akınla mukC\.bele edildi. lan kaleci Cihat normal oyunlarda tu· 

Ankaragüçlüler, birbirini takiben tulması imkansız altı gole mani olmuş 
dört gol fırsatı kaçırdılar. takımının galibiyeti üzerinde müessir 

25 inci dakikadan sonra kendini olmuştur. Sahaya evvela misafirler, 
toplıyan Beşiktaşlılar Ankaragücü ka- sonra Üçokspor çıkarak alkışlanmışlar
lesine mukabil hücumlara başladılar. dır. 

37 inci dakikada F eyziden aldığı Güneşliler İzmirlilerin verdikleri 
lopu iyi idare eden Rıdvan, enfes bir buketi kabul etmiştir. 

\1uruş]a Hakkıya geçirdi. Hakkı da sert Hakem Ankara mıntakasından lb· 
\1e ~erinde ?i~ kafa v~r~~u ile takımına rahimin işaretile oyuna başlanmıştır. 
~e.gane galıbıyet golunu k.azan.dırdı. Doksan dakika devam eden oyunda 
Bu ani sayı karşıs.mda kalecı yermden hazan iki taraftan biri daha müessir ol· 
kıınıldamağa vakıt bulamamıştı. muşsa da ezilen ve kat'i hakimiyet te· 

Üç dakika so,nra Eşrefin ortaladığı sis eden olmamıştır. Oyun hey'eti u
topu, kafa çıkışı yapan Rıdvan, iyi yer mumiyesi itibarile seri eşapcli paslarla 
tutan kalecinin eline attı. Golden son· inkişaf etmiş, top saniyelı:!r içinde iki 
ta, yavaş yavaş açılmaya başlayan Be· kale arasında dolaşmıştır. Denilebilir 
'1ktaşlılar yerden ve güzel paslarla Ah· ki iki takım da senenin en güzel oyu
b.ragücü kalesini sıkıştırmağa başla- nunu çıkararak sürekli alkışlar topla· 
clılar. Güç müdafaası bu tehlikelerden mışlardır. 
kalelerini muvaffakiyetle kurtarıyor ilk devrede daha üstün bir oyun 
\re gol yapılmasına mani oluyarlardı. çıkaran Üçok takımı ilk devrenin 4:-3 

Devre ı - O Beşiktaşın lehine bitti. 41 dakik&larında biri ofsaytten o1· 
İkinci devrede Ankaragüçlüler çok ve k .. G" . 'k' 

1
.. . 

ca ı b' b 1 d 1 ma uzere uneşın ı ı go une manı n ı ır oyun oynamaya aşa ı ar. S · · 'k' 
7 · · d k 'k d Ş"k .. .. 20 d olamamıştır. Bu arada aıdın ı ı Bas· ıncı a ı a a u runun yar a-

dan çektiği sıkı bir şilt. direğe çarpıp rinin bir şüt~n~ Cihat çok ~aha~~ kur· 
€eri geldi. Buna yetişen Ismail çok isa- tarmıştır. lkıncı devre bırıncısınden 
belsiz bir vuruşla muhakkak olan bu daha intizamlı daha seri daha heyecan· 
goı fırsatını kaçırdı. lı olmuş Güneş kalecisi Cihat mütead· 

Az sonra soldan inkişaf eden bir Be· dit goller kurtarmıştır. Saidin bir go· 
r~taş ~kı~ı .?a Eşrefin lüz~msuz drib· lüne iki gol ilaveliyen Güneş galıp o· 
Uıklerı yuzunden semeresız kaldı. larak sahayı terk etmiştir. Hakem o· 

24 üncü dakikada Eşreften güzel bir iyi idare etmiş fakat koşamadı· 
Pas alan Hakkı yıldırım sür'atiyle An· :unu k h k 1 · d 
ka" " .. k 1 . . k Al' R gından kale ya ını are et erın e yan· •agucu a esme ıner en ı ızanın . . .. . l 
\lak.tın· d "d h l · .... den topu a lış kararlar yermıştır. Guneşlılcr z e mu a a esı yuzun · . . . 1 · . 
Yağından kaptırdı. mirde çok ~ğen~lm~ştır. kıncı devr~ 

Ankaragücü hakim oynuyor, tevali ortasında Guneşh bır oyuncunun trı· 
eden hiicumlar ise Beşiktaş müdafaa· bünlere dönerek halka kar'ı yaptığı 
sını müşkül vaziyetlere sokuyordu. bir hareket teessürle karşılanmıştır. 

SON POSTA 

ismet lnöniinün 
Yugoslavya içinde 
Yaptığı cevelan 

(Bnşfarafı 2 inci sayfada) 
biri, bu krokiyi o zaman için çok f ev
kaliıde ibir eser buluyor ve bunu uzun 
uzun, ıstılahlar içinde arkadaşlarına an 
!atıyordu. Bir tanesi dedi ki: 

- Biz bu Türkleri iyi tamyamıyo· 
ruz. Onlar da kendilerini tanıtmasını 
bilmiyorlar. 

Bu sözleri ötekiler de tasdik ettiler. 
Tamtmasını bilmiyoruz ama, bir za· 

ınandan beri kendimizi hiç olmazsa bu· 
ralarda hayli tanıtmış olduğumuz mu
hakkaktır. Bunu belki sergilerle ve bil· 
hassa sergiye ait güzel ve kuvvetli 
şeylerimizle göstermesini bilmiyorsak 
bile yeni şeylerimiz ve devlet adamla· 
rımızın siyasetlerile çok şeyler göster
miş ve öğrenmiş bulunuyoruz. Türkün 
dürüst, alicenap ve sözünün eri bir mil 
lct olduğunu, birçokları ile birlikte, Yu 
goslavyanın münevverleri de öğren· 
mişlerdir. Bugün sergiyi gezerken, ya
nımdaki bir gazeteci bana diyordu ki: 

_ Yugoslavya, varlık siyasetinin te· 
meli olmak üzere Türk dostluğunu ve 
Türkiye ile birlikte çalışmayı esas -ka· 
bul etmıştir. Bizi bu yola, sizin devlet 
adamlarınızda gördüğümüz kuvvetli 
karakter ruhu sürükleyip götürdü. Fa· 
kat, Türk milletinin derin vasıflarını 
daha tanımıyoruz. Bu sergileri çoğalt· 
malı, iki tarafı biribirine tanıtmalı. Biz 
size kalple gittik ve kalple bağlandık. 
Şimdi, tarih, kültür ve fikir bağlantıla
rına ihtiyaç var. 

Bu seyahatin manasını ve ehemmi· 
yetini anlatmak için size bu satırları 
yazıp bitirmek üzere iken odamın ka· 
pısını vurdular ve bana bir kutu getir· 
diler. Üstünde ismım yazılı olmasına 
rağmen, böyle bir şey beklemediğim 
için tereddütle açtım: Yugoslavya ba· 
na bir nişan vermiş. Diğer rneslekdaş· 
ların da almUl oldukları muhakkaktır. 
Seyahatin manasını ve ehemmiyetini 
anlatmak için bu hadiseden daha ıyı 
ifadeli bir şey göstermeğe lüzum ol· 
madığını zannediyorum. 

Bundan yiıımi üç sene evvel, Rusya 
Çarlığı da bana ıböyle bir nişan ver· 
mişti. Gazeteci olarak ikinci defa bir 
nişan almış oluyordum. Evvelkisini, Sa 
sanof göz boyamak için vermişti; bunu 
ise Yugoslavya, Türkiyeye ka11ı olan 

Sayfa 11 

apishanelerdeki Hataylı Türkler 
işkence altında 

(Baştarafı 1 inci sayfada) makaleler, nutuklar bu esasa göre liw 
riye propaganda faaliyeti resınl bir su· zırlanmaktadır. 
rette işe başlamıştır. Evvelce bu teşek· Şam, 1 7 (Hususi) - Suriyede yapıt. 
kül daha hususi mahiyette idi. Propa· lacak propagandanın dili Vataniler art 
ganda teşkilatının maksatları şunlar- sında münakaşa mevzuu olmuştur. PN 
dır: pagandanın yalnız Arapça ile yapılın$:~ 

Suriye aleyhinde intişar eden her sında ısrar eden müfrit Vataniler aYı\l 
türlü neşriyata cevap vermek. Suriye zamanda dil propagandası da yapılmı4 
içindeki neşriyatı takip etmek. Milli olacağına kani bulunmaktadırlar. DJ ,. 
davalar aleyhine yapılan iç neşriyata ğer bir kısım propagandanın türkçe, ~ 
cevap vermek. Suriye hakkında yaban menice, yapılmasında ısrar etmekteditc1 
cı memleketlere malümat vermek. Su· ler. 
r.iye halkını tenvir etmek. Suriyeye Hama, 17 (Hususi) - Adlan türkçt 
muarız devletlerin dahili ve harici po· olan mevkilerin ve köylerin isimlers'. 
litikalarını bilhassa iç rejimlerini bü· değiştirilecektir. Azaz, Kurddağı, ~1) 
tün teferrüatiyle Suriye halkına izah ıus Elcezire mıntakalarında bugün "' 
etmek. Suriyeye göz dikmiş devletler ~leri türkçe olan yüzlerce köyün 6' 
halkını tenvir etmek. simleri arapçaya çevrilecektir. Bu yet 

Bütün bu teşkilatın tek hedefi Tür- ıerin isimlerinin tesbiti için kaymakam 
kiyeye karşı ha1kı tahriktir. ve belediye reislerine emirler verilmişt. 

Vataniler gitgide kuvvetlerini kay - tir. 
betmektedirler. Halk arasında yegane Şam, 17 (HU:usi) - !,<1~anda w 
istinat noktası olarak Türkiye teıakki Antakyada millı dava yuzunden hapse-. 
edilmekte ve Türkiyeye karşı sempati dilen 25 genç Halep hapishanesinde el1 
hissi günden güne kuvvetlenmektedir. feci şartlar içinde zulüm görmektdlr. 
Bunun önüne geçmek için Türkiye a· 25 genç gayet dar bir odaya tıkılmıf' 
leyhinde en adi, en cahil , en rezil if· lardır. Bunlar yeriti darlığından yata: 
tiraları propaganda mevzuu haline koy mamakta ve bir dakika bile hava 4-
mak bir marifet sayılmaktadır. mak üzere odadan dışarı çıkarılmarnM 

Bir taraftan İrakta, Filistinde, Mısır· tadır. Ayni zamanda kendilerine idam 
da, Araıbistanda, Şarki Erdende Suriye mahkumlarına bile reva görülmiyen it 
lehine bir cereyan husule getirmek için kenceler yapılmaktarlır. Genç türkle • 
Arap vahdeti propagandaya merkezi rin çektikleri kafi gelmiyormuş glbt 
siklet yapılmakta ve din unsuru muka daha fazla tazyik yapılması için Fran
bil t~arruz silahı addolunmaktadır. Gu- sız Halep jandar.ma kumandanlığından 
ya resmen Türkiye rejiminin izahı mak lazım gelenlere emir verilmiştir. 
sadiyJe vücude getirilmiş olan bu prog- ğı için ,bu sesi duyunca sevindi .. 
ramın tesbit edilmiş olan ana hatları Cenevrede Hatayın anayasasını ko-
şunlardır: nuşmakta olan eksperler komisyon~ 

Türki'-·e dinsizdir, Türkiyede dine N' · · 'k" · t ı~'· " mesaisini ısanın yırmı ı ısıne a 15 
istihfafla muamele yapılmaktadır. A · 

. k etmişti. raplık hakaret görmektedir. Tür ıye 
arazi taksimi yaparak Bolşevik olmuş· Murahhas heyetimiz reisi Hariciyı 
tur. Türkiyede inhisarlar vardır. Kadı· Vekaleti Siyasi Müsteşarı Numan Me
na hürriyet verilmiştir. Şapka giyil • nemencioğlu ile heyete dahil bulunan 
mektedir. Yeni harfler kabul olunmuş müşavirlerimiz mülkiye mektebi prO" 
tur. Şarkhlığa karşı husumet gösteril· fesörlerinden Ethem Menemencioğlu 
mektcdir. Türkiyenin arazi tevsii emeli Ankara Vali Muavini Salahattin ws 
vardır. Arap propagandacıları bu tez- diğer zevat bu akşam semplon ekspr~ 

~e ç~ışm:~~~~.::E::: sile Cenevreye hareket edeceklerdir. 

muhabbetini göstermek üzere veriyor. 
Buna ben çok eminim ve okuyucula
rım da emin olmalıdırlar. 

Muhittin Birgen 

Eksperler komisyonu tarafından ha 
zırlanacak Hatayın anayasası bilahare 
Cemiyeti Akvamda müzakere ve taı· 
vip edilecektir. 
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VE 

Meftunlarına mlijde. Hasan deposu 

Pciranıza 
Zahmetsiz ve Sağlam 

En Yüksek Geliri 

Türk T~car t Bankası (:::r:;:~' 
Size Temin Etti 

Bankanın 

" Kuponlu vadeli mevduat,, 
servisine yatıracağınız 

Her 100 lira için 
Yılda 6 lira faiz alırsınız. 

F aiz!erin her aya isabet eden mikdarı 
kuponlar mukabilinde agbaşlarında ödenir 

1 DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 111 800 metre •••k veren 

DAIMON 

Kuvveti varhklar 
En IJUyOk hızhtrını kendi iç 
cevherh riııcleıı alırl ır. Varlı
ğım iç tevh{·rinden alan 

Krem Pertev 

Kendine heıızenıiye ça
lışan ınnstnhzarların daima 
tevkinrle ktılmıştır. Bunun 
da sebebi, başkasını takli
de özenınemesinde ve ya

raıtığı kıymetin sahibi ka
labilmesindedır. 

DiKkat ı d :niz ki: T AKLlT 
daima (benzer) i dir, hiçbir 
vakit usıl oıamaz. 

..-~ ... YALNIZ~-.. 

BAKER 
Mağaza!arı 
Hali hazırda 

PARDESÜ 

NASlRllACl 
KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak bulduğu bir 
formüldür. KANZUK NASIR 
İLACI en eski nasırlan bile 

1 
kökünden çıkarır. Ciddi ve 
şayanı itimat bir nasır ilacıdır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - lslnnbul 

SELANiK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi: 
İstanbul (Galata) 

Türkiyedeki ıubeleri: 

İstanbul, (GaJata, Yenicami); 
İzmir, Mersin. fenerleri gelmiştir. 

iyi •tık almak için yalnız 

DA İM ON Pilleri 
ile 

RAGLAN 
TRENÇKOT 

REVERSIBLE'ln 

Eıı m ·ınteh•ı p çeşitlerini 

Her yerden ucuz fiat 
ve mosait şartlarla 

Adana bürosu 
Yunanistandaki fUbeleıi . ı 

DA i M ON Ampullarını 
kullanınız:, ve her yerde D A l M O N 

markasına dikkat ediniz. 

TAKDiM EQEBiLIR. 

Çeşitler tükenmeden evvel 
istediğinizi lntihab ediniz. 

~--............................ ._ ................ _,, ______________ , 

Selanik, Atina, Pire. 

• 
Heı· nevi banka muame1atı 

İstanbul ve Galata şubelerinde 
Kiralık kasalar 

5ıhni 
di.şCet'e 

mafik 
o[mak 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelet~: Karakö1 Klple•r 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühllrdanad• 

H•n Tel. 22740 ___ ,. 
Trabzon postalar1 

Pazar, Sah 12 de 
Pe11embe 16 da 

lzmlr aUr'at poataSI 
Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Perıembe 10 da 
kalkarlu 

DIAer postalar 
Bartın - Cumartesi, Çarpm • 

ba 18 de 
İzmit - Pazar, s.h, P-ıma-

be 9,30 da 
Mudanya - Pazar, Salı Peqembe 

Cum• 8,30 da 
Bandırma - Pazartesi, sah, Çer-

ıamba, Peqeml.e, 
Cumartesi 20 de. 

Karabiga - Salı, Cmna 19 da 
Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
İmroz - Puar 9 da. 
Trabzon ve Mersin poıtalanna bilot 
günleri yük alınmaz. <ı2163» 

GEBE BAYANLARIN 
Ynznndeki siyah lekeleri 

1 Fazıl çil ilacı 
' giderir. 

J " Doktor 

1 lbrahim Zati Oget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergO.n 
öğleden sonra hastalarını kabul 

~--.-.eder· ~--...,. 

-············································-------
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